คู่มือการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘

บทนา
ดยทีไปัจจุบันสภาพการมือง ศรษฐกิจ สังคม฿นประทศ ละสังคมลกเดຌปลีไยนปลงอยางรวดรใว
กอ฿หຌกิดความขัดยຌงระหวางคน฿นสังคม สงผล฿หຌมีการชุมนุมพืไอรียกรຌอง สนับสนุน คัดคຌานหรือสดงความ
คิดหใน฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไงของประชาชนหรือกลุมบุคคลตางโ ดยการชุมนุมรียกรຌองดยสงบละปราศจาก
อาวุธถือวาป็นสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทยทีไประชาชนทุกคนสามารถกระทาเดຌละรัฐจะ
จากัดสรีภาพ฿นการชุมนุมเดຌกใดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติหงกฎหมายภาย฿ตຌสังคมประชาธิปเตย พืไอดูล
การชุ ม นุม ฿หຌ  ป็ นเปดຌ ว ยความสงบรี ย บรຌ อ ย เมก ระทบกระทื อนต อ ความมัไ น คงของชาติ ความปลอดภั ย
สาธารณะ ความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอั นดี ตลอดจนสุ ขอนามัยของประชาชน หรือความสะดวกของ
ประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะ ละเมกระทบกระทือนตอสิทธิละสรีภาพละศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ของผูຌอืไน
สอดคลຌองกับกติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิพลมืองละสิทธิทางการมือง ิInternational Covenant on
Civil and Political Rights: ICCPR) ซึไงประทศเทยเดຌขຌาป็นภาคีละ฿หຌสัตยาบันทีไจะยอมรับความผู กพัน
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
คูมือการปฏิบัติตามพระราชบั ญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ฉบับนีๅ จะทา฿หຌก ารบริหาร
จัดการดูลการชุมนุมสาธารณะสามารถ฿หຌความคุຌมครองทัๅงกประชาชน ผูຌทีไประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ
ตลอดจนสาธารณชนทัไวเป ละยังสามารถกาหนดนวทาง฿หຌจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌองสามารถปฏิบัติงานเดຌอย างมี
ประสิทธิภาพ สามารถตรียมความพรຌอม กຌเขสถานการณ์ ตลอดจนการฟื้นฟูการชุมนุมสาธารณะเดຌป็นอยางดี
ตอเป ดยคูมือฉบับนีๅประกอบดຌวย สาระสาคัญพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ การจຌงการ
ชุมนุมสาธารณะ การคุຌมครองความสะดวกของประชาชน ละการดูลการชุมนุมสาธารณะ การบริหารจัดการ
การชุมนุมสาธารณะ การสอบสวนดานินคดี ละขຌอสนอนะ

สารบัญ
หนຌา
บทนา
สวนที่ ํ พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๘ แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
และกฎหมายลาดับรอง
ํ.ํ พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔
ํ.๎ ผนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ิตามมติคณะรัฐมนตรี วันทีไ ๎๑ สิงหาคม ๎๑๑๔ี
ํ.๏ ประกาศสานักงานตารวจหงชาติ รืไอง กาหนดระดับสียงของครืไองขยายสียง
ทีไ฿ชຌ฿นการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔
ํ.๐ ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี รืไอง กาหนดวิธีการจຌงการชุมนุมสาธารณะ
ํ.๑ หนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะ
ํ.๒ ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี รืไอง ครืไองมือควบคุมฝูงชน฿นการชุมนุมสาธารณะ

๏๕
๐์
๐๏
๐๑

สวนที่ ๎ คูมือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๘
บทที่ ํ สาระสาคัญพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔
บทที่ ๎ การจຌงการชุมนุมสาธารณะ
๎.ํ ผูຌจຌง ผูຌรับจຌงการชุมนุมสาธารณะ
๎.๎ การจຌงการชุมนุมสาธารณะ
๎.๏ หนຌาทีไของผูຌรับจຌง
๎.๐ การขอผอนผันการจຌงการชุมนุมสาธารณะ
๎.๑ การจຌงการดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุม
แผนภูมิ การจຌงการชุมนุมสาธารณะ
บทที่ ๏ การคุຌมครองความสะดวกของประชาชน ละการดูลการชุมนุมสาธารณะ
๏.ํ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
๏.๎ อานาจหนຌาทีไของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
๏.๏ การประชาสัมพันธ์
๏.๐ การชุมนุมสาธารณะทีไละมิดกฎหมาย
๏.๑ การประกาศพืๅนทีไควบคุม
๏.๒ การดานินการ฿หຌลิกการชุมนุมสาธารณะ
๏.๓ การชุมนุมสาธารณะทีไมีลักษณะรุนรงละกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง
แผนภูมิ การดูลการชุมนุมสาธารณะทีไละมิดกฎหมาย
แผนภูมิ การดูลการชุมนุมสาธารณะทีไมีลักษณะรุนรงละกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง
บทที่ ๐ การบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ
๐.ํ การบริหารจัดการ฿นการจຌงการชุมนุมสาธารณะ
๐.๎ การบริหารจัดการ฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะ

๐๓
๐๔
๑๎
๑๎
๑๎
๑๐
๑๑
๑๑
๑๓
๑๔
๑๔
๑๔
๒์
๒์
๒๎
๒๏
๒๏
๒๒
๒๓
๒๔
๒๔
๒๕

ํ
๎
ํ๎

สารบัญ ิตอี
หนຌา
บทที่ ๑ การสอบสวนดานินคดี
๑.ํ การสืบสวนหาขาวละการประมินสถานการณ์
๑.๎ การตงตัๅงพนักงานสอบสวน
๑.๏ สถานทีสไ าหรับ฿ชຌ฿นการสอบสวนดยฉพาะ
๑.๐ การรวบรวมพยานหลักฐานตาง โ
๑.๑ การสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลทีไตຌองสงสัยหรือผูຌตຌองหาตามหมายจับของศาล
๑.๒ การจับกุมละควบคุมตัว
๑.๓ สถานทีไควบคุมตัวกรณีป็นการควบคุมตัวผูຌถูกจับหรือผูຌตຌองหา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๑.๔ การสรุปสานวนการสอบสวนละการทาความหในทางคดี
๑.๕ การคุຌมครองพยานละการสืบพยานเวຌลวงหนຌา
๑.ํ์ การติดตามความคืบหนຌาคดี
๑.ํํ ตาราง บทกาหนดทษสาหรับผูຌฝ่าฝืนบทบัญญัติ
ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔
บทที่ ๒ หลักการสาคัญ฿นการชุมนุมสาธารณะ
๒.ํ หลักการวาดຌวยการชุมนุมสาธารณะ
๒.๎ หลักการ฿ชຌกาลัง
๒.๏ นวคาพิพากษาศาล
๒.๐ ถอดบทรียน
ตัวอยางแบบหนังสือ ประกาศ คาสั่ง
ภาคผนวก
นวทางปฏิบัติละขຌอสัไงการสานักงานตารวจหงชาติ
คณะทางานตรียมความพรຌอม฿นการบังคับ฿ชຌวาดຌวยการชุมนุมสาธารณะของจຌาหนຌาทีไตารวจ
คณะอนุกรรมการจัดตรียมขຌอมูลละชีๅจงราง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....
นวทางการปฏิบัติการชุมนุมสาธารณะตามคาสัไงหัวหนຌาคณะรักษาความสงบหงชาติทีไ ๏/๎๑๑๔
ดยอนุมัติรองนายกรัฐมนตรี

๓ํ
๓ํ
๓๎
๓๎
๓๏
๓๐
๓๐
๓๑
๓๒
๓๒
๓๓
๓๔
๔์
๔์
๔ํ
๔๎
๔๏
๔๓
ํ์์

สวนทีไ ํ

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔
ผนการดูลการชุมนุมสาธารณะ
ละกฎหมายลาดับรอง

๎

พระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ. ๎๑๑๔*

ภูมิพลอดุลยดช ป.ร.

฿หຌเวຌ ณ วันทีไ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๎๑๑๔
ป็นปทีไ ๓์ ฿นรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช มีพระบรมราชองการปรดกลຌาฯ
฿หຌประกาศวา
ดยทีไป็นการสมควรมีกฎหมายวาดຌวยการชุมนุมสาธารณะ
จึงทรงพระกรุณาปรดกลຌาฯ ฿หຌต ราพระราชบัญญัติขึๅนเวຌ ดยคานะน าละยินยอม
ของสภานิติบัญญัติหงชาติ ดังตอเปนีๅ
มาตรา ํ พระราชบัญญัตินีๅรียกวา พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔
มาตรา ๎ พระราชบัญญัตินีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับมืไอพຌนกาหนดสามสิบวันนับตวันประกาศ
฿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
กฎอั ยการศึ กละการชุ มนุ มสาธารณะทีไจั ดขึๅน พืไ อประยชน์ ฿นการหาสีย งลือกตัๅง ฿นช วงวลาทีไ มี
การลือกตัๅง ตตຌองปฏิบัติตามกฎหมายวาดຌวยการนัๅน
มาตรา ๐ ฿นพระราชบัญญัตินีๅ
การชุมนุมสาธารณะ หมายความวา การชุมนุมของบุคคล฿นทีไสาธารณะพืไอรียกรຌอง
สนับสนุนคั ดคຌาน หรือสดงความคิดหใน฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไงดยสดงออกตอประชาชนทัไวเป ละ
บุคคลอืไนสามารถรวมการชุมนุมนัๅนเดຌ เมวาการชุมนุมนัๅนจะมีการดินขบวนหรือคลืไอนยຌายดຌวยหรือเม
ทีไสาธารณะ หมายความวา ทีไดินหรือสิไงปลูกสรຌางอันป็นทรัพย์สินของผนดินทีไ฿ชຌ
พืไอสาธารณะประยชน์หรือสงวนเวຌพืไอประยชน์รวมกันหรือทีไหนวยงานของรัฐมิเดຌป็นจຌาของตป็น
ผูຌครอบครองหรื อ฿ชຌประยชน์ บรรดาซึไงประชาชนมีความชอบธรรมทีไจะขຌา เปเดຌ รวมตลอดทัๅ ง
ทางหลวงละทางสาธารณะ
ทางหลวง หมายความวา ทางหลวงตามกฎหมายวาดຌวยทางหลวง
ทางสาธารณะ หมายความวา ทางบกหรือทางนๅาสาหรับประชาชน฿ชຌ฿นการจราจร ละ
฿หຌหมายความรวมถึงทางรถระบบรางทีไมีรถดินสาหรับประชาชนดยสารดຌวย
ผูຌจัดการชุมนุม หมายความวา ผูຌจัด฿หຌมีการชุมนุมสาธารณะ ละ฿หຌหมายความรวมถึง
ผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ ละผูຌซึไ งชิญชวนหรือนัด ฿หຌผูຌอืไนมารวมการชุมนุมสาธารณะ
ดยสดงออกหรือมีพฤติการณ์ทา฿หຌผูຌอืไนขຌา฿จวาตนป็นผูຌจัดหรือรวมจัด฿หຌมีการชุมนุมนัๅน
ผูຌชุมนุม หมายความรวมถึง ผูຌจัดการชุมนุม ละผูຌขຌารวมการชุมนุมสาธารณะเมวาจะ
ขຌารวมการชุมนุมสาธารณะนัๅนตามคาชิญชวนหรือการนัดของผูຌจัดการชุมนุมหรือเม
หนวยงานของรัฐ หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐบาล องค์การ
มหาชนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ละหนวยงานอืไนของรัฐ
ผูຌรับจຌง หมายความวา หัวหนຌาสถานีตารวจหงทຌองทีไทีไ มีการชุมนุมสาธารณะหรือ
บุ ค คลอืไ น ทัๅ ง นีๅ ตามทีไ รั ฐ มนตรี ป ระกาศก าหนด฿หຌ  ป็ น ผูຌ มี ห นຌ า ทีไ รั บ จຌ ง การชุ ม นุ ม สาธารณะ
ตามพระราชบัญญัตินีๅ
รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูຌรักษาการตามพระราชบัญญัตินีๅ
มาตรา ๑ ฿หຌนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินีๅ ละ฿หຌมีอานาจออกประกาศ
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
พระตาหนักหรือจากทีไซึไงพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ์ตัๅงตสมดใจจຌาฟງา
ขึๅนเป หรือผูຌสารใจราชการทนพระองค์ ประทับหรือพานัก หรือสถานทีไพานักของพระราชอาคันตุกะ
จะกระทามิเดຌ
การจัดการชุมนุมสาธารณะภาย฿นพืๅนทีไของรัฐสภา ทานียบรัฐบาล ละศาลจะกระทามิเดຌ
วຌนตมีการจัด฿หຌมีสถานทีไพืไอ฿ชຌสาหรับการชุมนุมสาธารณะภาย฿นพืๅนทีไนัๅน
ศาลตามวรรคสองหมายความถึง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร
ละศาลอืไนตามกฎหมายวาดຌวยการจัดตัๅงศาล
฿นกรณี จ าป็ น พืไ อ ประยชน์  ห ง การรั ก ษาความปลอดภั ย สาธารณะละความสง บ
รียบรຌอยของประชาชน ผูຌบัญชาการตารวจหงชาติหรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมายมีอานาจประกาศหຌามชุมนุม
฿นรัศมีเมกินหຌาสิบมตรรอบสถานทีไตามวรรคสอง ทัๅงนีๅ ฿หຌคานึงถึงจานวนของผูຌขຌารวมชุมนุมละ
พฤติการณ์฿นการชุมนุมดຌวย
มาตรา ๔ การชุมนุมสาธารณะตຌองเมกีดขวางทางขຌาออก หรือรบกวนการปฏิบัติงาน หรือ
การ฿ชຌบริการสถานทีไ ดังตอเปนีๅ
(ํ) สถานทีไทาการหนวยงานของรัฐ
(๎) ทาอากาศยาน ทารือ สถานีรถเฟ หรือสถานีขนสงสาธารณะ
(๏) รงพยาบาล สถานศึกษา ละศาสนสถาน
(๐) สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐตางประทศ หรือสถานทีไทาการองค์การระหวาง
ประทศ
(๑) สถานทีไอืไนตามทีไรัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐอาจจัด฿หຌมีสถานทีไพืไอ฿ชຌสาหรับการชุมนุมสาธารณะกใเดຌ
การจั ด ฿หຌ มี ส ถานทีไ  พืไ อ การชุ ม นุ ม สาธารณะตามมาตรานีๅ เ ม ก ระทบต อ สรี ภ าพ
ของประชาชนทีไจะจัดการชุมนุมสาธารณะ฿นทีไสาธารณะอืไน
มิ฿หຌนาความ฿นหมวด ๎ การจຌงการชุมนุมสาธารณะ มา฿ชຌบังคับกการชุมนุมสาธารณะ
ทีไจัดขึๅนภาย฿นสถานทีไตามวรรคหนึไง
หมวด ๎
การจຌงการชุมนุมสาธารณะ
มาตรา ํ์ ผูຌ฿ดประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌจຌงการชุมนุมตอผูຌรับจຌงกอนริไม
การชุมนุมเมนຌอยกวายีไสิบสีไชัไวมง
฿หຌถือวาผูຌชิญชวนหรือนัด฿หຌผูຌอืไนมารวมชุมนุม฿นวัน วลา ละสถานทีไทีไกาหนดเมวาจะ
ดຌวยวิธีการ฿ด โ รวมทัๅงผูຌขออนุญาต฿ชຌสถานทีไหรือครืไองขยายสียงหรือขอ฿หຌทางราชการอานวย
ความสะดวก฿นการชุมนุมป็นผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหนึไง

๑

การจຌงการชุมนุมสาธารณะตຌองระบุวัตถุประสงค์ ละวัน ระยะวลา ละสถานทีไชุมนุม
สาธารณะตามวิธีการทีไ รัฐ มนตรี ประกาศก าหนดซึไง ตຌอ งป็น วิธีทีไส ะดวกก ผูຌ จຌง ละตຌอ ง฿หຌ จຌ ง
ผานระบบทคนลยีสารสนทศเดຌดຌวย
มาตรา ํํ มืไอเดຌรับจຌงลຌว ฿หຌผูຌรับจຌงสงสรุปสาระสาคัญ฿นการชุมนุมสาธารณะ
ตามพระราชบัญญัตินีๅ฿หຌผูຌจຌงทราบภาย฿นยีไสิบสีไชัไวมงนับตวลาทีไเดຌรับจຌง
฿นกรณีทีไผูຌรับจຌงหในวาการชุมนุมสาธารณะทีไเดຌรับจຌงนัๅนอาจขัดตอมาตรา ๓ หรือ
มาตรา ๔ ฿หຌผูຌรับจຌงมีคาสัไง฿หຌผูຌจຌงกຌเขภาย฿นวลาทีไกาหนด
หากผูຌ จຌ งการชุม นุม เม ปฏิ บัติต ามคาสัไง ตามวรรคสอง ฿หຌ ผูຌรับจຌง มีคาสัไ งหຌ ามชุม นุ ม
ดยจຌงคาสัไงป็นหนังสือเปยังผูຌจຌง
กรณีผูຌจຌงการชุมนุมเมหในชอบดຌวยกับคาสัไงตามวรรคสาม฿หຌยืไนอุทธรณ์ป็นหนังสือตอ
ผูຌบังคับบัญชาชัๅนหนือผูຌรับจຌงขึๅนเปหนึไงชัๅน ละ฿หຌผูຌรับอุทธรณ์วินิจฉัยละจຌงคาวินิจฉัยอุทธรณ์
ภาย฿นวลายีไสิบสีไชัไวมงคาวินิจฉัยอุทธรณ์นัๅน฿หຌป็นทีไสุด
฿นระหวางมีคาสัไงหຌามชุมนุม การอุทธรณ์ละพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ฿หຌงดการชุมนุม
สาธารณะ
มาตรา ํ๎ ฿หຌผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะซึไงเมสามารถจຌงการชุมนุมเดຌภาย฿น
กาหนดวลาตามมาตรา ํ์ จຌงการชุมนุมพรຌอมคาขอผอนผันกาหนดวลาดังกลาวตอผูຌบังคับการ
ตารวจผูຌรับผิดชอบพืๅนทีไ฿นกรุงทพมหานคร หรือผูຌบังคับการตารวจภูธรจังหวัด฿นจังหวัดอืไนลຌวตกรณี
กอนริไมการชุมนุม
฿หຌนาความ฿นมาตรา ํ์ วรรคสาม มา฿ชຌบังคับกการจຌงตามวรรคหนึไงดยอนุลม
฿หຌผูຌรับคาขอผอนผันตามวรรคหนึไงมีหนังสือจຌงคาสัไงพรຌอมดຌวยหตุผล฿หຌผูຌยืไนคาขอทราบ
ภาย฿นวลายีไสิบสีไชัไวมงนับตวลาทีไเดຌรับคาขอ
มาตรา ํ๏ ฿หຌผูຌรับจຌงตามมาตรา ํํ ละผูຌรับคาขอผอนผันตามมาตรา ํ๎ ป็น
จຌาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ํ๐ การชุมนุมสาธารณะทีไเมป็นเปตามมาตรา ๒ หรือเมจຌงการชุมนุมตามมาตรา
ํ์ หรือทีไผูຌจຌงเมปฏิบัติตามคาสัไงของผูຌรับจຌงหรือทีไผูຌรับจຌงมีคาสัไงหຌามการชุมนุมตามมาตรา ํํ
หรือทีไจัดขึๅนหลังจากทีไผูຌยืไนคาขอเดຌรับหนังสือจຌงวาเมมีหตุ ผลอันสมควรทีไจะผอนผันกาหนดวลา
ตามมาตรา ํ๎ ฿หຌถือวาป็นการชุมนุมสาธารณะทีไเมชอบดຌวยกฎหมาย
หมวด ๏
หนຌาทีไของผูຌจัดการชุมนุมละผูຌชุมนุม
มาตรา ํ๑ ผูຌจัดการชุมนุมมีหนຌาทีไ ดังตอเปนีๅ
(ํ) ดูลละรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะ฿หຌ ป็นเปดยสงบละปราศจากอาวุธภาย฿ตຌ
ขอบขตการ฿ชຌสิทธิละสรีภาพตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญ

๒

(๎) ดูลละรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะเม฿หຌกิดการขัดขวางกินสมควรตอประชาชน
ทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะ ตลอดจนดูลละรับผิดชอบ฿หຌผูຌชุมนุมปฏิบัติตามมาตรา ํ๒
(๏) จຌง฿หຌผูຌชุมนุมทราบถึงหนຌาทีไของผูຌชุ มนุมตามมาตรา ํ๒ ละงืไอนเขหรือคาสัไงของ
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
(๐) ฿หຌ ค วามร ว มมื อ ก  จຌ า พนั ก งานดู  ลการชุ ม นุ ม สาธารณะ฿นการดู  ลการชุ ม นุ ม
สาธารณะ฿หຌป็นเปตาม (ํ) ละ (๎)
(๑) เมยุยงสงสริมหรือชักจูงผูຌชุมนุมพืไอ฿หຌผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตามมาตรา ํ๒
(๒) เมปราศรัยหรือจัดกิจกรรม฿นการชุมนุมดย฿ชຌครืไองขยายสียง฿นระหวางวลา
๎๐.์์ นาฬิกาถึงวลา ์๒.์์ นาฬิกาของวันรุงขึๅน
(๓) เม฿ชຌครืไองขยายสียงดຌวยกาลังเฟฟງาทีไมีขนาดหรือระดับสียงตามทีไผูຌบัญชาการตารวจ
หงชาติประกาศกาหนด
มาตรา ํ๒ ผูຌชุมนุมมีหนຌาทีไ ดังตอเปนีๅ
(ํ) เมกอ฿หຌกิดความเมสะดวกกประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะอันป็นทีไชุมนุมหรือทา฿หຌ
ผูຌอืไนเดຌรับความดือดรຌอนกินทีไพึงคาดหมายเดຌวาป็นเปตามหตุอันควร
(๎) เมปຂดบังหรืออาพรางตนดยจง฿จมิ฿หຌมีการระบุตัวบุคคลเดຌถูกตຌอง วຌนตป็น
การตงกายตามปกติประพณี
(๏) เมพาอาวุธ ดอกเมຌพลิง สิไงทียมอาวุธปน หรือสิไงทีไอาจนามา฿ชຌเดຌอยางอาวุธ ขຌาเป฿น
ทีไชุมนุมเมวาจะเดຌรับอนุญาต฿หຌมีสิไงนัๅนติดตัวหรือเม
(๐) เมบุกรุกหรือทา฿หຌสียหาย ทาลาย หรือทาดຌวยประการ฿ด โ ฿หຌ฿ชຌการเมเดຌตามปกติ
ซึไงทรัพย์สินของผูຌอืไน
(๑) เมทา฿หຌผูຌอืไนกลัววาจะกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย ทรัพย์สิน หรือสรีภาพ
(๒) เม฿ชຌกาลังประทุษรຌายหรือขูขใญวาจะ฿ชຌกาลังประทุษรຌายผูຌขຌารวมชุมนุมหรือผูຌอืไน
(๓) เมขัดขวางหรือกระทาการ฿ด โ อันป็นอุปสรรคตอการปฏิบัติหนຌาทีไของจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะ฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน฿นการ฿ชຌทีไสาธารณะ ละการดูล
การชุมนุมสาธารณะนัๅน
(๔) เมดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุมระหวางวลา ํ๔.์์ นาฬิกา ถึงวลา ์๒.์์
นาฬิกาของวันรุงขึๅน วຌนตเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
(๕) ปฏิบัติตามงืไอนเขหรือคาสัไงของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
มาตรา ํ๓ ฿นกรณีทีไผูຌจัดการชุมนุมมิเดຌจຌงวาจะมีการดินขบวนหรือคลืไอนยຌายผูຌชุมนุม
จะดินขบวนหรือ คลืไ อนยຌ ายการชุ มนุม เดຌต อมืไ อเดຌจຌ งลวงหนຌ าตอ หัวหนຌาสถานี ตารวจซึไ งมีห นຌา ทีไ
รับผิดชอบดูลการชุมนุมสาธารณะนัๅน

๓

มาตรา ํ๔ ผูຌชุมนุมตຌองลิกการชุมนุมสาธารณะภาย฿นระยะวลาทีไผูຌจัดการชุมนุมเดຌจຌง
เวຌตอผูຌรับจຌง
หากผูຌจัดการชุมนุมประสงค์จะจัด฿หຌมีการชุมนุมตอเป ฿หຌจຌงขอขยายระยะวลาการชุมนุม
ตอผูຌรับจຌงภาย฿นวลายีไสิบสีไชัไวมงกอนสิๅนสุดระยะวลาตามวรรคหนึไง
หมวด ๐
การคุຌมครองความสะดวกของประชาชน
ละการดูลการชุมนุมสาธารณะ
มาตรา ํ๕ ฿หຌหัวหนຌาสถานีตารวจหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะ ป็นจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะ฿หຌป็นเปตามพระราชบัญญัตินีๅ ละ฿หຌจຌงพนักงานฝຆายปกครองหรือองค์ กร
ปกครองสวนทຌองถิไนหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะหรือหนวยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐหรืออกชน
฿นทຌองทีไนัๅนพืไอทราบ
การชุ ม นุ ม สาธารณะทีไ ต อ นืไ อ งหลายพืๅ น ทีไ ฿หຌ ผูຌ บัง คั บ การหรื อ ผูຌ บัญ ชาการต ารวจ
ซึไงรับผิดชอบพืๅนทีไการชุมนุม ลຌวตกรณี ป็นจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหนึไง
฿นกรณี ทีไ  หใ น สมควร ผูຌ บัญ ชาการต ารวจห ง ชาติ อ าจต ง ตัๅ ง ขຌ า ราชการต ารวจอืไ น
ป็นจຌาพนักงานพิไมหรือทนจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหนึไงหรือวรรคสองกใเดຌ
พืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน การดูลการชุมนุมสาธารณะละ
การรักษาความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
มีอานาจหนຌาทีไ ดังตอเปนีๅ
(ํ) อานวยความสะดวกกประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะอันป็นสถานทีไชุมนุม
(๎) รักษาความปลอดภัย อานวยความสะดวก หรือบรรทาหตุดือดรຌอนราคาญกผูຌอืไน
ซึไงอยู฿นบริวณ฿กลຌคียงกับสถานทีไชุมนุม
(๏) รักษาความปลอดภัยหรืออานวยความสะดวกกผูຌชุมนุม฿นสถานทีไชุมนุม
(๐) อานวยความสะดวก฿นการจราจรละการขนสงสาธารณะ฿นบริวณทีไมีการชุมนุมละ
บริวณ฿กลຌคียงพืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับผลกระทบจากการชุมนุมนຌอยทีไสุด
(๑) กาหนดงืไอนเขหรือมีคาสัไง฿หຌผูຌจัดการชุมนุม ผูຌชุมนุม หรือผูຌอยูภาย฿นสถานทีไชุมนุม
ตຌองปฏิบัติตามพืไอประยชน์฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตาม (ํ) (๎) (๏) หรือ (๐)
฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามมาตรานีๅ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะอาจมีคาสัไง฿หຌปຂ ด
หรือปรับสຌนทางการจราจรป็นการชัไวคราวเดຌพืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน
หรือการดูลการชุมนุมสาธารณะ

๔

฿นกรณีทีไจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะรຌองขอ ฿หຌพนักงานฝຆายปกครองหรือองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน หรือจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿นทຌองทีไทีไมีการชุมนุม สาธารณะดานินการตามคารຌองขอ
ภาย฿นขอบอานาจหนຌาทีไของผูຌนัๅน
จຌาพนักงานดูลการชุมนุม สาธารณะละขຌ าราชการตารวจซึไงเดຌรับมอบหมาย฿หຌดู ล
การชุมนุมสาธารณะตຌองผานการฝຄกอบรม฿หຌมีทักษะ ความขຌา฿จ ละอดทนตอสถานการณ์การชุมนุม
สาธารณะละตຌองตงครืไองบบพืไอสดงตน ละอาจ฿ชຌครืไองมือควบคุมฝูงชนเดຌตามทีไรัฐมนตรี
ประกาศกาหนด
มาตรา ๎์ กอน ระหวาง ละภายหลังการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌสานักงานตารวจหงชาติ
ละหนวยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐจัดหรือประสาน฿หຌมีการประชาสัมพันธ์ป็นระยะพืไอ฿หຌประชาชน
ทราบถึงสถานทีไทีไ฿ชຌ฿นการชุม นุมละชวงวลาทีไมีการชุมนุม ตลอดจนคานะนากีไยวกับสຌนทาง
การจราจรหรือระบบการขนสงสาธารณะพืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับผลกระทบจากการชุมนุมนຌอยทีไสุด
มาตรา ๎ํ ฿นกรณีมีการชุมนุมสาธารณะทีไเมชอบดຌวยกฎหมายตามมาตรา ํ๐ หรือ
กรณีผูຌจัดการชุมนุมหรือผูຌชุมนุมฝຆาฝนมาตรา ๓ หรือเมปฏิบัติตามมาตรา ๔ มาตรา ํ๑ มาตรา ํ๒
มาตรา ํ๓ หรือมาตรา ํ๔ ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะดานินการ ดังตอเปนีๅ
(ํ) กรณีการชุมนุมสาธารณะทีไเมชอบดຌวยกฎหมายตามมาตรา ํ๐ หรือเมลิกการชุมนุม
ภาย฿นระยะวลาทีไเดຌจຌงเวຌตอผูຌรับจຌงตามมาตรา ํ๔ ฿หຌประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมลิกการชุมนุมภาย฿น
ระยะวลาทีไกาหนด
(๎) กรณีผูຌจัดการชุมนุมหรือผูຌชุมนุมฝຆาฝนมาตรา ๓ หรือเมปฏิบัติตามมาตรา ๔ มาตรา
ํ๑ มาตรา ํ๒ หรือมาตรา ํ๓ ฿หຌประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมกຌเขภาย฿นระยะวลาทีไกาหนด
หากผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตามประกาศตามวรรคหนึไง ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
รຌองขอตอศาลพงหรือศาลจังหวัดทีไมีขตอานาจหนือสถานทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะพืไอมีคาสัไง฿หຌ
ผูຌชุมนุมลิกการชุมนุมสาธารณะนัๅน ฿นระหวางรอคาสัไงศาล฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
มี อ านาจกระท าการทีไ จ าป็ น ตามผนหรื อ นวทางการดู  ลการชุ ม นุ ม สาธารณะทีไ คณะรั ฐ มนตรี
฿หຌความหในชอบตามขຌอสนอนะของสานักงานตารวจหงชาติ ทัๅงนีๅ พืไอคุຌมครองความสะดวก
ของประชาชนละคุຌมครองการชุมนุมสาธารณะ
ผนหรือนวทางการดูลการชุมนุมสาธารณะตามวรรคสอง ตຌองกาหนด฿หຌจຌาพนักงาน
หลีกลีไยงการ฿ชຌกาลัง ฿นกรณีทีไเมอาจหลีกลีไยงการ฿ชຌกาลังเดຌ ฿หຌ฿ชຌกาลังละครืไองมือควบคุมฝูงชน
พียงทาทีไจาป็น
การดานินการของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรานีๅ เมตัดสิทธิของผูຌอืไน
ซึไงเดຌรับความดือดรຌอนหรือสียหายจากการชุมนุมสาธารณะนัๅนทีไจะรຌองขอตอศาลพงหรือศาลจังหวัด
ทีไมีขตอานาจหนือสถานทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะพืไอมีคาสัไง฿หຌผูຌชุมนุมลิกการชุมนุม
มาตรา ๎๎ มืไอเดຌรับคาขอ฿หຌมีคาสัไง฿หຌผูຌชุมนุมลิกการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๎ํ
฿หຌศาลพิจารณาคาขอนัๅนป็นการดวน

๕

฿นการพิ จ ารณา หากความปรากฏต อศาลวา มี ผูຌ ชุ ม นุ มซึไ ง เมปฏิ บัติต ามประกาศของ
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๎ํ ฿หຌศาลมีคาสัไงดยออกคาบังคับ฿หຌผูຌชุมนุมลิก
การชุมนุมสาธารณะภาย฿นระยะวลาทีไศาลกาหนด
คาสัไงศาลตามวรรคสอง ฿หຌอุทธรณ์ตอศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค คาสัไงศาลอุทธรณ์
หรือศาลอุทธรณ์ภาค฿หຌป็นทีไสุด
฿หຌจຌาพนักงานบังคับคดีปຂดประกาศคาสัไงศาลตามมาตรานีๅเวຌ฿นทีไลหในเดຌงาย ณ บริวณ
ทีไมีการชุมนุมสาธารณะนัๅน ละประกาศดยวิธีการ฿ด โ พืไอ฿หຌผูຌชุมนุมละประชาชนทัไวเปเดຌรับทราบ
คาสัไงศาลดังกลาวดຌวย
มาตรา ๎๏ ฿นกรณีทีไผูຌชุมนุมเมลิกการชุมนุมสาธารณะตามคาสัไงศาลภาย฿นระยะวลาทีไ
ศาลกาหนด ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะรายงาน฿หຌศาลทราบกับประกาศกาหนด฿หຌพืๅนทีไ
บริวณทีไมีการชุมนุมสาธารณะนัๅนละปริมณฑลของพืๅนทีไนัๅนตามควรกกรณีป็นพืๅนทีไควบคุม ละ
ประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไควบคุ มภาย฿นระยะวลาทีไกาหนดละหຌามบุคคล฿ดขຌาเป฿นพืๅนทีไ
ควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ละ฿หຌรายงานรัฐมนตรีพืไอทราบ
มืไอมี การประกาศกาหนดพืๅน ทีไควบคุมตามวรรคหนึไง ฿หຌผูຌบัญ ชาการตารวจนครบาล
฿นกรุงทพมหานคร ผูຌวาราชการจังหวัด฿นจังหวัดอืไน หรือผูຌซึไงรัฐมนตรีมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบป็น
ผูຌควบคุมสถานการณ์พืไอ฿หຌมีการลิกการชุมนุมสาธารณะตามคาสัไงศาล
฿นกรณีทีไมีหตุจาป็น รัฐมนตรีอาจมอบหมาย฿หຌผูຌอืไนรับผิดชอบป็นผูຌควบคุมสถานการณ์
พืไอ฿หຌมีการลิกการชุมนุมสาธารณะเดຌ
มาตรา ๎๐ มืไอพຌนระยะวลาทีไประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไควบคุม หากมีผูຌชุมนุม
อยู ฿ นพืๅ น ทีไ ค วบคุ ม หรื อ ขຌ า เป฿นพืๅ น ทีไ ควบคุ ม ดยมิ เ ดຌ รับ อนุ ญ าตจากจຌ า พนั ก งานดู  ลการชุ ม นุ ม
สาธารณะ฿หຌถือวาผูຌนัๅนกระทาความผิดซึไงหนຌา ละ฿หຌผูຌควบคุมสถานการณ์ละผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจาก
ผูຌควบคุ มสถานการณ์ด านิน การ฿หຌมี การลิ กการชุม นุม สาธารณะตามคาสัไง ศาล ดย฿หຌผูຌควบคุ ม
สถานการณ์ละผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุมสถานการณ์มีอานาจ ดังตอเปนีๅ
(ํ) จับผูຌซึไงอยู฿นพืๅนทีไควบคุมหรือผูຌซึไงขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจาก
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
(๎) คຌน ยึด อายัด หรือรืๅอถอนทรัพย์สินทีไ฿ชຌหรือมีเวຌพืไอ฿ชຌ฿นการชุมนุมสาธารณะนัๅน
(๏) กระทาการทีไจาป็นตามผนหรือนวทางการดูลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๎ํ
(๐) มีคาสัไงหຌามมิ฿หຌกระทาการ฿ด โ พืไอประยชน์฿นการดานินการ฿หຌมีการลิกการชุมนุม
฿หຌนาความ฿นมาตรา ํ๕ วรรคจใด มา฿ชຌบังคับกผูຌปฏิบัติหนຌาทีไตามวรรคหนึไงดยอนุลม
มาตรา ๎๑ ฿นกรณีทีไผูຌชุมนุมกระทาการ฿ด โ ทีไมีลักษณะรุนรงละอาจป็นอันตรายก
ชีวิต รางกาย จิต฿จ หรือทรัพย์สินของผูຌอืไนจนกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง ฿หຌจຌาพนักงานดูล
การชุมนุมสาธารณะมีอานาจสัไง฿หຌผูຌชุมนุมยุติการกระทานัๅน หากผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตามคาสัไงดังกลาว

ํ์

฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะละผูຌควบคุมสถานการณ์ละผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุม
สถานการณ์มีอานาจดานินการตามมาตรา ๎๏ ละมาตรา ๎๐
฿นกรณีทีไผูຌชุมนุมเมหในดຌวยกับคาสัไงตามวรรคหนึไง ฿หຌยืไนคารຌองคัดคຌานตอศาลพงหรือ
ศาลจังหวัดทีไมีขตอานาจหนือสถานทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะพืไอพิจารณาภาย฿นวลาสามสิบวันนับต
วันทีไมีคาสัไง คาสัไงของศาลตามมาตรานีๅ฿หຌอุทธรณ์ตอศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค คาสัไงศาล
อุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค฿หຌป็นทีไสุด
มาตรา ๎๒ ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ผูຌควบคุมสถานการณ์ ผูຌซึไงเดຌรับ
มอบหมายจากผูຌควบคุมสถานการณ์ หรือผูຌซึไงปฏิบัติหนຌาทีไตามคาสัไงของบุคคลดังกลาวป็นจຌาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา ละป็นพนักงานฝຆายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา
หมวด ๑
บทกาหนดทษ
มาตรา ๎๓ ผูຌ฿ดฝຆาฝนมาตรา ๓ หรือมาตรา ๔ ตຌองระวางทษจาคุกเมกินหกดือนหรือ
ปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท หรือทัๅงจาทัๅงปรับ
มาตรา ๎๔ ผูຌ฿ดฝຆาฝนมาตรา ํ์ มาตรา ํ๎ มาตรา ํ๓ หรือมาตรา ํ๔ ตຌองระวางทษ
ปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท
มาตรา ๎๕ ผูຌ฿ดฝຆาฝนคาสัไงหຌามชุมนุมหรือจัดการชุมนุมระหวางมีคาสัไงหຌามชุมนุมตาม
มาตรา ํํ ตຌองระวางทษจาคุกเมกินหกดือน หรือปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท หรือทัๅงจาทัๅงปรับ
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) ตຌองระวางทษจาคุกเมกินหกดือนหรือ
ปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท หรือทัๅงจาทัๅงปรับ
ถຌา การกระท าตามวรรคหนึไ ง ท า฿หຌ ระบบการขนส ง สาธารณะ ระบบการสืไ อสารหรื อ
ทรคมนาคมระบบผลิตหรือสงกระสเฟฟງาหรือประปา หรือระบบสาธารณูปภคอืไน฿ด฿ชຌการเมเดຌเมวา
จะป็นการชัไวคราวหรือถาวร ผูຌจัดการชุมนุมตຌองระวางทษจาคุกเมกินสิบป หรือปรับเมกินสองสน
บาท หรือทัๅงจาทัๅงปรับ
มาตรา ๏๎ ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามคาสัไงหรือประกาศของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
ตามมาตรา ํ๕ (๑) หรือมาตรา ๎๏ ถຌาผูຌนัๅนป็นผูຌจัดการชุมนุมหรือผูຌชุมนุม ตຌองระวางทษจาคุกเม กิน
หนึไงปหรื อปรับเม กินสองหมืไนบาท หรือทัๅง จาทัๅงปรับ ตถຌ าผูຌนัๅนป็ นผูຌอยูภาย฿นสถานทีไชุมนุ ม
ตຌองระวางทษปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท
฿นกรณีทีไหในสมควร ศาลจะลงทษผูຌนัๅนนຌอยกวาทีไกาหนดหรือจะเมลงทษกใเดຌ

ํํ

มาตรา ๏๏ ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามคาสัไงของผูຌควบคุมสถานการณ์หรือผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจาก
ผูຌควบคุมสถานการณ์ตามมาตรา ๎๐ หรือมาตรา ๎๑ ตຌองระวางทษจาคุกเมกินสามป หรือปรับเมกิน
หกหมืไนบาท หรือทัๅงจาทัๅงปรับ
฿นกรณีทีไหในสมควร ศาลจะลงทษผูຌนัๅนนຌอยกวาทีไกาหนดหรือจะเมลงทษกใเดຌ
มาตรา ๏๐ ผูຌ฿ดเมเดຌรับมอบหมายจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ หรือ
ผูຌ ค วบคุ ม สถานการณ์ ห รื อ ผูຌ ซึไ ง เดຌ รั บ มอบหมายจากผูຌ ค วบคุ ม สถานการณ์ ฿ หຌ ป ฏิ บั ติ ห นຌ า ทีไ ต าม
พระราชบัญญัตินีๅ พาอาวุธขຌาเป฿นทีไชุมนุม เมวาจะเดຌรับอนุญาต฿หຌมีอาวุธนัๅนติดตัวหรือเม ตຌองระวาง
ทษจาคุกเมกินสามปหรือปรับเมกินหกหมืไนบาท หรือทัๅงจาทัๅงปรับ
ถຌาอาวุธตามวรรคหนึไงป็นอาวุธปน วัตถุระบิด หรือวัตถุอืไน฿ดอันมีสภาพคลຌายคลึงกัน
ผูຌกระทาความผิดตຌองระวางทษจาคุกเมกินหຌาป หรือปรับเมกินหนึไงสนบาท หรือทัๅงจาทัๅงปรับ
มาตรา ๏๑ บรรดาทรัพย์ สินทีไ฿ชຌหรื อมีเวຌพืไ อ฿ชຌ฿นการชุมนุมสาธารณะทีไ ยึดเดຌจาก
การชุมนุมสาธารณะทีไเมชอบดຌวยกฎหมายหรือทีไเมลิกการชุมนุมตามคาสัไงศาล ฿หຌศาลมีอานาจสัไงริบ
สียทัๅงสิๅน เมวาจะมีผูຌถูกลงทษตามคาพิพากษาหรือเม
ผูຌรับสนองพระบรมราชองการ
พลอก ประยุทธ์ จันทร์อชา
นายกรัฐมนตรี
หมายหตุ :- หตุผล฿นการประกาศ฿ชຌพระราชบัญญัติฉบับนีๅ คือ ดยทีไป็นการสมควรกาหนด
หลักกณฑ์การ฿ชຌสิทธิชุมนุมสาธารณะ฿หຌชัดจนละดยสอดคลຌองกับกติการะหวางประทศวาดຌวย
สิทธิพลมืองละสิทธิทางการมืองทีไประทศเทยป็นภาคี ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌการชุมนุมสาธารณะป็นเปดຌวย
ความสงบรียบรຌอย เมกระทบกระทือนตอความมัไนคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบ
รียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนามัยของประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนทีไจะ฿ชຌ
ทีไ ส าธารณะ ละเม ก ระทบกระทื อ นสิ ท ธิ  ละสรี ภ าพละศั ก ดิ์ ศรี ค วามป็ น มนุ ษ ย์ ข องผูຌ อืไ น
จึงจาป็นตຌองตราพระราชบัญญัตินีๅ

ํ๎

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 การจากัดการ฿ชຌสิทธินีๅ
จะกระทามิเดຌนอกจากจะกาหนดดยกฎหมายละพียงทาทีไจาป็นสาหรับสังคมประชาธิปเตย 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฿หຌความสาคัญกับการชุมนุมดยสงบ
ภาย฿ตຌกรอบของรัฐธรรมนูญละกฎหมายทีไจะตຌองมุงคุຌมครองทัๅงผูຌชุมนุมสาธารณะละสาธารณชนทัไวเป
เปพรຌอม โ กัน

ํ๐

รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย
ตามมาตรา ๐ หงรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย ิฉบับชัไวคราวี พุทธศักราช ๎๑๑๓  ภาย฿ตຌ
บัง คั บบทบั ญญัติ ห งรั ฐธรรมนูญ นีๅ ศั กดิ์ ศรี ความป็น มนุษ ย์ สิท ธิ สรี ภาพละความสมอภาค บรรดาทีไ
ชนชาวเทยคยเดຌ รั บ การคุຌ ม ครองตามประพณี ก ารปกครองประทศเทย฿นระบอบประชาธิ ป เตยอั น มี
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงป็ น ประมุ ข ละตามพั น ธกรณี ระหว า งประทศทีไ ป ระทศเทยมี อ ยู  ลຌ ว ย อ มเดຌ รั บ
การคุຌมครองตามรัฐธรรมนูญนีๅ
ดຌ ว ยหตุ ทีไ สิ ท ธิ  ละสรี ภ าพ฿นการชุ ม นุ ม สาธารณะเดຌ รั บ การรั บ รองเวຌ อ ย า งชั ด จຌ ง ตัๅ ง ต
รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๐์ ละฉบับพุทธศักราช ๎๑๑์ ภายหลังจากทีไประทศ
เทยเดຌ  ขຌ า ป็ น ภาคี ก ติ ก าระหว า งประทศว า ดຌ ว ยสิ ท ธิ พ ลมื อ งละสิ ท ธิ ท างการมื อ ง ิ International
Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) ตัๅงตป พ.ศ.๎๑๏๕ ป็นตຌนมา สิทธิละสรีภาพ
฿นการชุมนุม ซึไงถือป็นสิทธิขัๅนพืๅนฐานของความป็นมนุษย์ จึ งป็นสิทธิทีไเดຌรับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ
หงราชอาณาจักรเทย ิฉบับชัไวคราวี พุทธศักราช ๎๑๑๓ นีๅดຌวย

ํ๑

หลักการละหตุผลพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ ป็นกฎหมายทีไ กาหนดหลักกณฑ์การ฿ชຌสิทธิ
ชุมนุมสาธารณะ฿หຌชัดจนละสอดคลຌองกับกติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิพลมืองละสิทธิทางการมืองทีไ
ประทศเทยป็นภาคี ทัๅงนีๅ พืไ อ฿หຌการชุมนุมสาธารณะป็นเปดຌวยความสงบรียบรຌอย เมกระทบกระทือน
ตอความมัไนคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนามัย
ของประชาชน หรือความสะดวกของประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะ ละเมกระทบกระทือนสิทธิละสรีภาพ
ละศักดิ์ศรีความป็นมนุษ ย์ของผูຌอืไน ดยทีไพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะเดຌกาหนดขอบขตของ
การชุมนุมสาธารณะ สถานทีไหຌามการชุมนุม การจຌงละวิธีการจຌงการชุมนุม หนຌาทีไของผูຌจัดการชุมนุมละ
ผูຌชุมนุม การดูลการชุมนุม ละบทกาหนดทษสาหรับผูຌทีไฝຆาฝน

ํ๒

บททีไ ํ
หลักการดูลการชุมนุมสาธารณะ
ํ.ํ การชุมนุมสาธารณะ
สิทธิสรีภาพ฿นการสดงออกทางความคิด การรวมกลุมกันหรือสมาคมกัน ตลอดจนการชุมนุม
ดยสงบ ป็ น สิท ธิ สรี ภ าพทีไ พลมื องสามารถกระท าเดຌ ดยสิ ทธิ ฿ นการชุม นุ มนัๅ น หาเดຌ ป็ น สิ ทธิ  ดใด ขาด
ิAbsolute Right) ทีไผูຌชุมนุมจะทาอะเรกใเดຌดังทีไผูຌชุมนุม฿นหลายกรณีมักยกขึๅนกลาวอຌางตอยาง฿ดเม ตสิทธิ
฿นการชุ ม นุ ม ป็ น สิ ท ธิ สั ม พัท ธ์ ิRelative Right) ทีไ ส ามารถจ ากั ด เดຌ  ดยอาศั ย อ านาจตามบทบั ญ ญั ติ
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 จาป็นตຌองกาหนด
วิธีการ หนຌาทีไ หลักกณฑ์ตาง โ พืไอบริหารจัดการการชุมนุม฿หຌป็นเปอยางสงบ กิดผลกระทบตอประชาชน
ทัๅง ผูຌทีไจะดานินการชุมนุมสาธารณะ ละสาธารณชน฿หຌนຌอยทีไสุด จึงป็นทีไมาของการตราพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔
รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทยเดຌบัญญัติสิทธิละสรีภาพ฿นการชุมนุมเวຌ ตการชุมนุมนัๅน
จะตຌองป็นเปตามครรลองของระบอบประชาธิปเตย เมลวงลๅาหรือละมิดสิทธิของคนอืไน 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฿นพืๅนฐานทีวไ า ประชาชนยอมมีสรีภาพ฿นการชุมนุมดยสงบละปราศจากอาวุธ 
จຌาหนຌาทีไมีหนຌาทีไ฿นการดูลความปลอดภัย อานวยความสะดวก฿หຌกผูຌชุมนุม ละดูล ควบคุมการชุมนุม฿หຌ
ป็นเปดຌวยความสงบรียบรຌอย เมกระทบกระทือนตอความมัไนคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความ
สงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือความสะดวกของประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไ
สาธารณะ ละเมกระทบกระทือนตอสิทธิละสรีภาพละศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ของผูຌอืไน ผูຌจัดการชุมนุม
ผูຌชุมนุม มีหนຌาทีไ฿นการบริหารความสีไยง ปฏิบัติตามคานะนา งืไอนเขหรือคาสัไงของจຌาหนຌาทีไพืไอปງองกัน
การกิดหตุรຌาย ละมิ฿หຌกิดหตุการณ์รุนรงขึๅน ตลอดจนกิดผลกระทบกับประชาชนอืไนนຌอยทีไสุด  ดังนัๅน
จຌาหนຌาทีไจึงตຌองมีทัศนคติทีไดีตอการชุมนุม ละจຌาหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌปฏิบัติ หนຌาทีไ จักตຌองมีทักษะ
ความขຌา฿จ ละอดทนตอสถานการณ์ พืไอเม฿หຌกิดการยัไวยุ อันจะป็นการสงผล฿หຌการชุมนุมมีนวนຌมเปสู

ํ๓
ความรุนรงเดຌ ดยมีกรอบนวคิด฿นการปฏิบัติของจຌาหนຌาทีไของรัฐตอผูຌชุมนุมจะตຌองสอดคลຌองกับหลักนิติรัฐ
ละหลักนิติธรรมป็นเปตามหลักการตาง โ ดังนีๅ
ํ.๎.ํ หลักหงประสิทธิภาพละหลักความหมาะสม กลาวคือ องค์กรของรัฐฝຆายปกครอง
จะตຌอง฿ชຌวิจารณญาณลือกออกคาสัไงหรือมาตรการทางกฎหมายทีไสามารถจะดานินการรักษาความสงบ
รียบรຌอยของสังคมเดຌอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดละมีความหมาะสมกับสถานการณ์
ํ.๎.๎ หลักหงความจาป็น กลาวคือ องค์กรของรัฐจะตຌองพิจารณาว า฿นบรรดาคาสัไงหรือ
มาตรการหลาย โ ประการซึไงลຌวนลຌวตสามารถดานินการ฿หຌความมุงหมายของกฎหมายทีไ฿หຌอานาจสารใจ
ลุ ล ว งเปเดຌ ทัๅ ง สิๅ น นัๅ น มี ผ ลกระทบกระทื อ นต อ สิ ท ธิ ห รื อ สรี ภ าพของประชาชนนຌ อ ยทีไ สุ ด ต ยั ง คงมี
ประสิทธิภาพ฿นการรักษาความสงบรียบรຌอยตามทีไกฎหมาย฿หຌอานาจ
ํ.๎.๏ หลักหงความเดຌสัดสวน กลาวคือ องค์กรของรัฐตຌองพิจารณาความสมดุลระหวางความ
สียหายอันจะกิดขึๅนกับประชาชนกับประยชน์อันสังคมจะพึงเดຌรับจากการปฏิบัติ฿นการรักษาความสงบ
รียบรຌอย ดังนัๅน จຌาหนຌาทีไจะตຌองลือกดานินมาตรการทีไมืไอลงมือปฏิบัติการลຌว จะยัง฿หຌกิดประยชน์ก
มหาชนมากทีไสุดละกิดความสียหายกประชาชนนຌอยทีไสุด ตยังคงป็นมาตรการทีไมีประสิทธิภาพสูงสุด
ภาย฿ตຌสถานการณ์นัๅน ดยอาจ฿ชຌวิธีการหรือมาตรการทีไหมาะสมตกตางกันเป฿นตละสถานการณ์หงความ
รຌายรงหรือความจาป็น฿นสถานการณ์นัๅน โ
ํ.๎.๐ หลักการหຌามลือกปฏิบัติดยอาภอ฿จละเมป็นธรรม กลาวคือ ดຌวยหตุทีไสิทธิ฿น
ความสมอภาคป็นสิทธิขัๅนพืๅนฐาน สิทธิดังกลาวจึงผูกพันองค์กรของรัฐ จຌาหนຌาทีไของรัฐจึงตຌองปฏิบัติตอสิไงทีไ
มีสาระสาคัญหมือนกัน ดຌวยวิธีการทีไหมือนกัน จะปฏิบัติ฿หຌตกตางกันดยอาภอ฿จมิเดຌ ละถຌามีสาระสาคัญ
ทีไตกตางกัน จะพิ จารณา฿หຌ หมือนกั นดยอาภอ฿จมิเดຌ ชนดียวกัน ดังนัๅ น การกาหนดมาตรการ฿ด โ
จึงจะตຌองพิจารณาหลักการหຌามลือกปฏิบัติทีไเมป็นธรรมอยางทาทียมกัน ดยเมคานึงความตกตางกันทาง
ชืๅอชาติ ศาสนา ผาพันธุ์ หรือความตกตางกันดຌานอืไน โ รวมถึงความคิดหในทางการมืองทีไตกตางกัน
ํ.๏ ขอบขต
การชุมนุมสาธารณะ คือ การชุมนุมของบุคคล฿นทีไสาธารณะพืไอรียกรຌอง สนับสนุน คัดคຌาน
หรือ สดงความคิด หใ น฿นรืไ อง฿ดรืไ องหนึไ งดยสดงออกตอ ประชาชนทัไ วเป ละบุค คลอืไน สามารถร วม
การชุมนุมนัๅนเดຌ เมวาการชุมนุมนัๅนจะมีการดินขบวนหรือคลืไอนยຌายดຌวยหรือเม วຌนต การชุมนุมนืไอง฿น
งานพระราชพิธีละ งานรัฐพิธี การชุมนุมพืไอประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประพณีหรือ
ตามวัฒ นธรรมหงทຌ องถิไน การชุ มนุมพืไอจัดสดงมหรสพ กีฬ า สงสริ มการทองทีไ ยว หรือกิจกรรมอืไ น
พืไอประยชน์ทางการคຌาปกติของผูຌจัดการชุมนุมนัๅน การชุมนุมภาย฿นสถานศึกษา การชุมนุมหรือการประชุม
ตามบทบั ญ ญั ติ  ห ง กฎหมาย หรื อ การประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการของสถานศึ ก ษาหรื อ หน ว ยงานทีไ มี
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
อืไนละสงผลกระทบตอประชาชนนຌอยทีไสุ ด ยังคงรักษาเวຌซึไงความมัไนคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ
ความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือความสะดวกของประชาชนทีไจะ
฿ชຌทีไสาธารณะ ละสิทธิ สรีภาพ ศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ของประชาชน ตลอดจนจຌาหนຌาทีไสามารถบังคับ฿ชຌ
กฎหมายเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
๎.๎ วิสัยทัศน์
บริหารจัดการดูลการชุมนุมสาธารณะของประทศเดຌอยางป็นระบบ สอดคลຌองกับหลักนิติรัฐ
นิ ติ ธ รรม หลั ก ประชาธิ ป เตย หลั ก การสากล สามารถบริ ห ารจั ด การละกຌ เ ขสถานการณ์ เ ดຌ ร อบคอบ
หมาะสม หนวยงานทีไกีไยวขຌองมีสวนรวมละบูรณาการเดຌอยางมีประสิทธิภาพ รักษาเวຌซึไงสิทธิสรีภาพ ละ
ศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ของประชาชน
๎.๏ วัตถุประสงค์
๎.๏.ํ พืไอป็นนวทางปฏิบัติของจຌาหนຌาทีไ ละหนวยงานตาง โ ขຌา฿จหลักสิทธิละสรีภาพ
ขัๅนพืๅนฐานของการชุมนุมสาธารณะ ตลอดจนขຌา฿จหลักกณฑ์วิธีการปฏิบัติทีไถูกตຌองตามกฎหมายบัญญัติ ละ
฿หຌทุกภาคสวนมีสวนรวม฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะ ดยกาหนดบทบาท หนຌาทีไ ตลอดจนนวทางการ฿ชຌ
กาลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือครืไองมือสาหรับจຌาหนຌาทีไ พืไอดูลละรักษาความสงบการชุมนุมสาธารณะ
฿นการ฿ชຌกาลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือครืไองมือ฿หຌอยูภาย฿ตຌขอบขตของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ.๎๑๑๔ พืไอทา฿หຌการชุมนุมสาธารณะ อันป็นสิทธิทีไเดຌรับการรับรองตามกฎหมาย เดຌรับการดูลกีไยวกับ
ความสงบรียบรຌอย ฿หຌสอดคลຌองกับกติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิทางการมืองทีไประทศเทยป็นภาคี
เมกระทบกระทือนตอความมัไนคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดี
ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือความสะดวกของประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะ ละเมกระทบกระทือน
สิทธิละสรีภาพละศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ของผูຌอืไน
๎.๏.๎ พืไอกาหนดนวทางปฏิบัติตัๅงต฿นภาวะปกติจนถึงสถานการณ์ทีไ รุนรงจนกิดความ
วุนวายขึๅน฿นบຌานมือง ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌการ฿ชຌกาลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือครืไองมือของจຌาหนຌาทีไสามารถ฿ชຌตามทีไ
กฎหมายเดຌ฿หຌอานาจเวຌ พืไอบรรลุภารกิจละป็นการประกันวาการ฿ชຌกาลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือครืไองมือ
ดังกลาวเดຌมีการ฿ชຌอยางหมาะสม
๎.๏.๏ พืไอ฿หຌ หนวยงาน ผูຌบังคับบัญชา จຌาหนຌาทีไทุกระดับ มีหนຌาทีไละความรับผิดชอบตอ
การ฿ชຌกาลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือครืไองมือของจຌาหนຌาทีไตามผนนีๅ฿หຌป็นเปตามหลักของความจาป็น
อยางสมหตุสมผลละอยูภาย฿ตຌกฎหมายทีไกีไยวขຌอง
๎.๏.๐ พืไอ฿หຌ หนวยงาน ผูຌบังคับบัญชา จຌาหนຌาทีไทุกระดับ มีการอบรม฿หຌความรูຌความขຌา฿จ
฿นรืไองผนนีๅกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาของตน นอกจากนีๅกาลังพลทีไจะปฏิบัติหนຌาทีไ฿นภารกิจนีๅ ตຌองเดຌรับการฝຄกฝน

ํ๕
฿หຌมีขีดความสามารถพียงพอทีไจะ฿ชຌกาลัง มาตรการ ละอุปกรณ์หรือครืไ องมือพืไอการรักษาความสงบ
การชุมนุมสาธารณะ พืไอบรรลุภารกิจดังกลาว
๎.๐ ปງาหมาย
๎.๐.ํ ทุกภาคสวนมีสวนรวมละ฿หຌความรวมมือ฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะ฿นทุกขัๅนตอน
การปฏิบัติ
๎.๐.๎ มี ค วามพรຌ อมดຌ า นทรั พ ยากร ซึไ งประกอบดຌ ว ยงบประมาณ บุ ค ลากร ยานพาหนะ
ครืไองมืออุปกรณ์ ละอาวุธ ทีไจาป็นละหมาะสมกับการดูลการชุมนุมสาธารณะ
๎.๐.๏ ประชาชนมีจิตสานึกละมีความขຌา฿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
อานวยความสะดวก฿นการชุมนุม ตลอดจนผูຌซึไงชิญชวนหรือนัดหมาย฿หຌผูຌอืไนมารวมการชุมนุมสาธารณะ
ดยสดงออก หรือมีพฤติการณ์ทา฿หຌผูຌอืไนขຌา฿จวาตนป็นผูຌจัดหรือรวมจัด฿หຌมีการชุมนุมนัๅน
๎.๑.๐ ผูຌชุมนุม หมายความรวมถึง ผูຌจัดการชุมนุม ละผูຌขຌารวมการชุมนุมสาธารณะเมวาจะ
ขຌารวมการชุมนุมสาธารณะนัๅนตามคาชิญชวนหรือนัดหมายของผูຌจัดการชุมนุมหรือเม
๎.๑.๑ ผูຌรับจຌง หมายความวา หัวหนຌาสถานีตารวจหงทຌองทีไทีไมี การชุมนุมสาธารณะ หรือ
บุคคลอืไน ตามทีไรัฐมนตรีประกาศกาหนด฿หຌป็นผูຌมีหนຌ าทีไรับจຌงการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔
๎.๑.๒ จຌาพนั กงานดูลการชุมนุมสาธารณะ หมายถึง หัว หนຌาสถานีตารวจหงทຌองทีไทีไ มี
การชุมนุมสาธารณะ
๎.๑.๓ ผูຌควบคุมสถานการณ์ หมายถึง ผูຌบัญชาการตารวจนครบาล฿นกรุงทพมหานคร ผูຌวา
ราชการจังหวัด฿นจังหวัดอืไน หรือผูຌซึไงรัฐมนตรีมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบป็นผูຌควบคุมสถานการณ์ พืไอ฿หຌมีการ
ลิกการชุมนุมสาธารณะตามคาสัไงศาล ตามตกรณี

๎์
๎.๑.๔ พืๅนทีไควบคุม หมายถึง อาณาบริวณทีไ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะประกาศ
กาหนดพืไ อ฿หຌ ผูຌชุม นุมออกจากอาณาบริ วณละหຌ ามบุค คล฿ดขຌ าเป฿นอาณาบริ วณดั งกล าวดยมิ เดຌรั บ
อนุญาตตามมาตรา ๎๏ หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔
๎.๑.๕ ระบบบัญชาการหตุการณ์ ิIncident Command System: ICS) หมายความถึง
นวทางการจัด การหตุ ก ารณ์ทีไ กีไ ยวกั บภั ย หรื อการจั ดงานขนาด฿หญ ทีไมี คนมารวมกัน ป็ น จานวนมาก
ทุกประภท ชนการชุมนุมรียกรຌอง หรือการจัดสดงดนตรีหรือกีฬา อยางมีมาตรฐาน฿นพืๅนทีไกิดหตุ ตัๅงต
หตุ ฉุ ก ฉิ น ขนาดลใ ก เปจนถึ ง หตุ ฉุ ก ฉิ น ทีไ มี ค วามซั บ ซຌ อ น ดยผูຌ ป ฏิ บั ติ ง าน฿นบทบาทหนຌ า ทีไ ต า ง โ
จากหนว ยงานทีไ กีไ ยวขຌอ ง สามารถด านิน งานหรื อกຌเ ขปั ญ หารว มกั นเดຌ ภาย฿ตຌก ารบัญ ชาการรวมศู น ย์
ดยปกติมีการจัดครงสรຌางระบบพืไอการปฏิบัติงาน฿น ๑ สายงานหลัก คือ สวนบัญชาการ สวนปฏิบัติการ
สวนผนงาน สวนสนับสนุน ละสวนธุรการ- การงิน ซึไงมีความยืดหยุน฿นการปรับลดหรือขยายสวนงาน
ทีไอาจจาป็น ตามลักษณะของหตุการณ์
๎.๑.ํ์ ศูนย์ปฏิบัติการ ิศปก.ี หมายความถึง ทีไตัๅงขององค์กรหลัก฿นการจัดการดูล รักษา
ความสงบรียบรຌอย การกຌเขสถานการณ์หรือคลีไคลายสถานการณ์ ภัยคุกคาม หตุวิกฤติ หรือปัญหาทีไผชิญ
อยู฿นพืๅนทีไการชุมนุมหรือพืๅนทีไทีไกีไยวขຌอง
๎.๑.ํํ ศู นย์ปฏิ บัติก ารสว นหนຌา ิศปก.สน.ี หมายความถึง ศูนย์ ปฏิบั ติการทีไตัๅงอยู฿กลຌ
สถานทีไชุมนุม พืไอความสะดวก฿นการควบคุมสัไงการ หรือดูลความสงบรียบรຌอยการชุมนุม
๎.๑.ํ๎ ครืไ อ งมื อ ควบคุ ม ฝู ง ชน หมายความถึ ง อุ ป กรณ์ ครืไ อ งมื อ ทีไ รั ฐ มนตรี ป ระกาศ
กาหนด฿หຌ฿ชຌ฿นการดูลรักษาความสงบรียบรຌอย ความปลอดภัย การบังคับ฿ชຌกฎหมาย หรือการจัดระบียบ
การชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา ํ๕ วรรคจใด หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔
๎.๑.ํ๏ การ฿ชຌกาลัง หมายความถึง การปฏิบัติของจຌาหนຌาทีไ฿นการรักษาความสงบรียบรຌอย
หรือการบังคับ฿ชຌกฎหมาย ฿นการดูลรักษาความสงบรียบรຌอยการชุมนุม ทัๅง฿นชิงการ฿ชຌกาลังทางกายภาพ
ละหรือการปฏิบัติตามมาตรการตาง โ ทีไตຌอง฿ชຌครืไองมือควบคุมฝูงชนประกอบดຌวย
๎.๑.ํ๐ หลักการ฿ชຌกาลัง หมายความถึง นวทางปฏิบัติของจຌาหนຌาทีไ ฿น การ฿ชຌกาลัง 
฿นการรักษาความสงบรียบรຌอย หรือการบังคับ฿ชຌกฎหมาย ฿นการดูลรักษาความสงบรียบรຌอยการชุมนุม
฿หຌถูกตຌองตามกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน พอสมควรกหตุ สังคมยอมรับเดຌ

๎ํ

บททีไ ๏
กรอบยุทธศาสตร์ ละมาตรการดูลการชุมนุมสาธารณะ
๏.ํ ยุทธศาสตร์การดูลการชุมนุมสาธารณะ
การกาหนดยุทธศาสตร์พืไอการดูลการชุมนุมสาธารณะทีไสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงค์
ละปງาหมาย฿นอันทีไจะพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ฿หຌมีประสิ ทธิภาพมากยิไงขึๅน
พืไอรักษาความสงบรียบรຌอยของบຌานมือง คุຌมครองสิทธิสรีภาพของประชาชน ดยกาหนดยุทธศาสตร์ ดังนีๅ
ยุทธศาสตร์ทีไ ํ การปງองกันละลดผลกระทบ
ยุทธศาสตร์ทีไ ๎ การตรียมความพรຌอม
ยุทธศาสตร์ทีไ ๏ การผชิญหตุ
ยุทธศาสตร์ทีไ ๐ การบริหารจัดการละการคลีไคลายสถานการณ์
ยุทธศาสตร์ทีไ ๑ การฟ้นฟู ยียวยา ภายหลังสถานการณ์
๏.ํ.ํ ยุ ท ธศาสตร์ ทีไ ํ การปງ อ งกั น ละลดผลกระทบ มี วั ต ถุ ป ระสงค์  พืไ อ ปรั บ ระบบ
การบริหารจัดการการชุมนุม฿หຌมีประสิทธิภาพ อันป็นการปງองกันละลดผลกระทบตอประชาชน฿หຌนຌอยทีไ สุด
ตลอดจนหนวยงานตางโ มีสวนรวม฿นการตรียมการรองรับการชุมนุมสาธารณะ
ิํี ปງาประสงค์
ิํ.ํี ปງองกันละลดผลกระทบจากการชุมนุมสาธารณะ
ิํ.๎ี ลดความสีไยงของประชาชนจากหตุการณ์รุนรง
ิ๎ี มาตรการ฿นการปງองกันละลดผลกระทบ
ิ๎.ํี การจัดทาผนการดูลการชุมนุมสาธารณะทุกระดับ ตัๅงตระดับประทศ
ถึงระดับทຌองถิไน
ิ๎.๎ี หนวยงานของรัฐจัดตรียมสถานทีไสาหรับรองรับการชุมนุมสาธารณะ
ิ๎.๏ี การฝຄ ก อบรม ประชุ ม ชีๅ จง ประชาสั ม พั นธ์ บุ คลากรละประชาชน
฿หຌทราบถึงสิทธิละสรีภาพของการชุมนุมสาธารณะตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญละกฎหมาย
ิ๎.๐ี การตรีย มบุคลากร฿หຌมีทัก ษะ ความขຌ า฿จ ละอดทนต อสถานการณ์
การชุมนุมสาธารณะ
ิ๎.๑ี การสริ ม สรຌ างความรูຌ ความขຌา ฿จ฿นสิท ธิ ละสรี ภ าพของการชุม นุ ม
ตามครรลองประชาธิปเตย
๏.ํ.๎ ยุทธศาสตร์ทีไ ๎ การตรียมความพรຌอม มีวัตถุประสงค์พืไอปรับระบบการบริหาร
จัดการการดู ลการชุ มนุ มสาธารณะ฿หຌ มีขี ดความสามารถ฿นการผชิญ หตุก ารณ์ก าร ชุม นุม สาธารณะเวຌ
ลวงหนຌากอนกิดหตุ ป็นการตรียมความพรຌอม ละนวทางการปฏิบัติ฿นการรับมือการชุมนุมสาธารณะทีไจะ
กิดขึๅน พืไอลดผลกระทบตอประชาชน ละลดความรุนรงทีไอาจกิดขึๅน฿นการชุมนุม
ิํี ปງาประสงค์
สรຌางความพรຌอมพืไอบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ตามหลักการสากล
ิ๎ี มาตรการ฿นการตรียมความพรຌอม

๎๎

รวดรใว
หนวยงาน
สาธารณะ

ิ๎.ํี การพั ฒ นาระบบการจຌ ง การชุ ม นุ ม ฿หຌ มี ค วามครบถຌ ว น สมบู ร ณ์  ละ
ิ๎.๎ี การพั ฒ นาศั ก ยภาพของระบบการสืไ อ สาร การประสานงานระหว า ง
ิ๎.๏ี การฝຄกซຌอมผนการดูลการชุมนุมสาธารณะ
ิ๎.๐ี การตรียมอุปกรณ์ ครืไองมือ อาวุธ ยุทธปกรณ์ ฿นการดูลการชุมนุม
ิ๎.๑ี การจั ด ระบบการประชาสั ม พั น ธ์ ฿ หຌ มี ค วามพรຌ อ ม ทั น ต อ สถานการณ์

การชุมนุมสาธารณะ
๏.ํ.๏ ยุทธศาสตร์ทีไ ๏ การผชิญหตุ มีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองมีระบบ
การผชิญหตุเดຌอยางมีประสิทธิภาพ สอดรับกับหนวยงานตางโ ละบูรณาการบุคลากร อุปกรณ์ ครืไองมือ
ยุทธปกรณ์ เดຌอยางตามผนการปฏิบัติ
ิํี ปງาประสงค์
การบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะละการบังคับ฿ชຌกฎหมายป็นเปอยางมี
ระบบละมีประสิทธิภาพ หนวยงานตางโ รวมกันบริหารจัดการเดຌตามบทบาทละหนຌาทีไ
ิ๎ี มาตรการ฿นการผชิญหตุ
ิ๎.ํี การจัดตัๅงศูนย์บัญชาการหตุการณ์หรือศูนย์ปฏิบัติการ ิศปก.ี ทุกระดับ
ิ๎.๎ี การชืไอมยงระบบติดตอสืไอสารระหวางหนวยงาน
ิ๎.๏ี การสนธิกาลัง ละบูรณาการบุคลากร อุปกรณ์ ครืไองมือ ยุทธปกรณ์
ระหวางหนวยงาน
ิ๎.๐ี การประชาสัม พันธ์ ดยมีการจัดตัๅ งศูน ย์ประชาสัมพั นธ์ ละจัดท าขา ว
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
ิ๎.๏ี การปฏิ บั ติ ฿นการคลีไ ค ลายสถานการณ์ ต ามกฎหมาย ละ฿ชຌ วิ ธี ก ารทีไ
หลีกลีไยงการ฿ชຌกาลัง ฿นกรณีทีไเมอาจหลีกลีไยงการ฿ชຌกาลังเดຌ ฿หຌ฿ชຌกาลังละครืไองมือความคุมฝูงชนทาทีไ
จาป็น

๎๏
ิ๎.๐ี การประชาสัม พัน ธ์ ดยมีการจัดตัๅ งศูน ย์ประชาสัมพั นธ์ ละจัดท าขา ว
ชีๅจงขຌอทใจจริงตอสาธารณะชน
ิ๎.๑ี การจัดตัๅงศูนย์ รักษาพยาบาล ตลอดจนการชวยหลือยียวยาภายหลั ง
การคลีไคลายสถานการณ์
๏.ํ.๑ ยุทธศาสตร์ทีไ ๑ การฟ้นฟู ยียวยา ภายหลังสถานการณ์ มีวัตถุประสงค์พืไอบรรทา
ทุกข์ขัๅนตຌน ตลอดจนรักษาพยาบาล ฟ้นฟู ยียวยาภายหลังการคลีไคลายสถานการณ์ เดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ิํี ปງาประสงค์
ิํ.ํี ผูຌ เ ดຌ รั บ ผลกระทบเดຌ รั บ การช วยหลื อ ทางกายภาพละทางกฎหมาย
เดຌอยางมีประสิทธิภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน
ิํ.๎ี มีก ารบั งคับ ฿ชຌ กฎหมาย ตลอดจนการรวบรวมพยานหลักฐานเดຌอ ยา ง
ครบถຌวน สมบูรณ์
ิํ.๏ี ประชาชน หรือหนวยงานตาง โ สามารถ฿ชຌทีไสาธารณะเดຌตามปกติดยรใว
ิ๎ี มาตรการ฿นการฟ้นฟู ยียวยา ภายหลังสถานการณ์
ิ๎.ํี การ฿หຌความชวยหลือผูຌเดຌรับบาดจใบ
ิ๎.๎ี การฟ้ น ฟู สถานทีไ ทรั พย์ สิ น ทีไเ ดຌ รั บความสี ย หายตัๅ งต ร ะดั บ ประทศ
จังหวัด ละทຌองถิไน
ิ๎.๏ี การรักษาสถานทีไกิดหตุ ตลอดจนการกใบรวบรวมพยานหลักฐานเดຌอยาง
ครบถຌวนสมบูรณ์
ิ๎.๐ี การชีๅ  จง ประชาสั ม พั น ธ์ การควบคุ ม สถานการณ์  ละการคลีไ ค ลาย
สถานการณ์
ิ๎.๑ี การเดຌรับสินเหมทดทน คาสียหาย ตามกฎหมาย
๏.๎ มาตรการดูลการชุมนุมสาธารณะ
พืไอ฿หຌการดูลการชุมนุมสาธารณะป็นเปดຌวยความรียบรຌอย จຌาหนຌาทีไอาจพิจารณา฿หຌมี
มาตรการ฿ดมาตรการหนึไง หรือหลายมาตรการประกอบกัน พืไอรักษาความปลอดภัยการชุมนุมสาธารณะ
เดຌดังนีๅ
๏.๎.ํ การประชาสัมพันธ์ นะนาการปฏิบัติ฿นการชุมนุมสาธารณะ
๏.๎.๎ การตรวจคຌนบุคคล ยานพาหนะ
๏.๎.๏ การจัดจຌาหนຌาทีไตรวจตราบริวณสถานทีไชุมนุมสาธารณะ
๏.๎.๐ การบังคับ฿ชຌกฎหมายอยางขຌมขຌนบริวณรอบสถานทีไการชุมนุมสาธารณะ
๏.๎.๑ การก าหนดงืไ อ นเขหรื อ ค าสัไ ง พืไ อ อ านวยความสะดวก รั ก ษาความปลอดภั ย
การบรรทาหตุดือดรຌอนราคาญ ตลอดจนการจัดการจราจรละการขนสง

๎๐

บททีไ ๐
บทบาท หนຌาทีไของหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการดูลการชุมนุมสาธารณะ
฿หຌสานักงานตารวจหงชาติป็นหนวยหลัก฿นการปฏิบัติภาย฿ตຌพ ระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ.๎๑๑๔ ละสามารถรຌองขอหรือสัไงการตามตกรณี พืไอ ฿หຌพนักงานฝຆายปกครอง หรือองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน หรือจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿นทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะ ดานินการตามภาย฿นขอบอานาจหนຌาทีไ
ของบุคคลหรือหนวยงานนัๅน ดยกาหนดผูຌรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติ ดังนีๅ
๐.ํ ฿นขตกรุงทพมหานคร ฿หຌกองบัญชาการตารวจนครบาล ป็นหนวยหลัก
รับผิดชอบดานินการตามกฎหมายกีไยวกับการชุมนุมสาธารณะ วางผน ละตรียมการรักษา
ความสงบการชุมนุมสาธารณะ กຌเขปัญหา ลຌวรายงาน฿หຌสานักงานตารวจหงชาติ ิผานศูนย์ปฏิบัติการ
สานักงานตารวจหงชาติ ิศปก.ตร.ีี ทันที ดยดานินการดຌวยการ฿ชຌระบบศูนย์ปฏิบัติการ ิศปก.ี ละระบบ
บัญชาการหตุการณ์
๐.ํ.ํ หัวหนຌาสถานีตารวจนครบาล ป็นจຌาพนักงานดูลการชุมนุม หากป็นการชุมนุม
฿นพืๅนทีไสถานีตารวจหงนัๅน
๐.ํ.๎ ผูຌ บั ง คั บ การต ารวจนครบาลทຌ อ งทีไ ป็ น จຌ า พนั ก งานดู  ลการชุ ม นุ ม มืไ อ ป็ น
การชุมนุมสาธารณะตอนืไองระหวางสถานีตารวจนครบาลทีไรับผิดชอบ
๐.ํ.๏ ผูຌบัญชาการตารวจนครบาล ป็นจຌาพนักงานดูลการชุมนุม มืไอมีการชุมนุม฿นพืๅนทีไ
ระหวางกองบังคับการตารวจนครบาลทีไรับผิดชอบ
จຌ ง ส ว นราชการทีไ  กีไ ย วขຌ อ ง ช น กองอ านวยการปງ อ งกั น ละบรรทาสาธารณะภั ย
กรุ ง ทพมหานคร หน วยงานของรัฐ ดຌ า นสาธารณู ป ภค การขนส ง มวลชน ช น การประปานครหลวง
การเฟฟງ า นครหลวง การขนส ง มวลชน พืไ อ ประสานการปฏิ บั ติ หรื อ ตรี ย มการรຌ อ งขอตามกฎหมาย
฿หຌหนวยงานนัๅนดานินการหรือบังคับการดานินการตามกฎหมายทีไกีไยวกับการชุมนุมสาธารณะ
ติดตามสถานการณ์ละสัไงการ฿นการกຌเขปัญหาตอเป ดย฿ชຌกาลังตารวจ฿นสังกัดป็นหลัก
หากกินขีดความสามารถ฿หຌขอรับการสนับสนุนจากสานักงานตารวจหงชาติตอเป
หนวยราชการ หรือหนวยงานของรัฐทีไกีไยวขຌอง คือ กรุงทพมหานคร กระทรวงมหาดเทย
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี กระทรวงทคนลยีละ
การสืไอสาร กรมประชาสัมพันธ์ ตรียมการดานินการตามอานาจหนຌาทีไมืไ อเดຌรับการรຌองขอ ดยบืๅองตຌน
฿หຌ ป ระสานช อ งทางติ ด ต อ ประสานงาน หรื อ การขอ฿หຌ จั ด จຌ า หนຌ า ทีไ ติ ด ต อ มาประจ าทีไ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร
พรຌอมรายการสิไงอุปกรณ์ หรือครืไองมือทีไพรຌอม฿หຌการสนับสนุนตามรຌองขอ
๐.๎ นอกขตกรุงทพมหานคร฿หຌ ตารวจภูธรจังหวัด ป็นหนว ยหลัก฿นการปฏิบัติงานตามผน
ดยมีผูຌวาราชการจังหวัด ป็นผูຌรับผิดชอบ
฿หຌผูຌบังคับการตารวจภูธรจังหวัด ป็นผูຌรับผิดชอบดานินการตามกฎหมายกีไยวกับการชุมนุม
สาธารณะ วางผน รักษาความสงบการชุมนุมสาธารณะ กຌเขปัญหา ดยดานินการดຌวยการ฿ชຌระบบศูนย์
ปฏิบัติการ ิศปก.ี ละระบบบัญชาการหตุการณ์ ดยมีผูຌวาราชการจังหวัด ป็นผูຌรับผิดชอบ฿นราชการจังหวัด
ละอาภอตามพระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ.๎๑๏๐ ละ฿นฐานะผูຌอานวยการจังหวัด

๎๑
ตามพระราชบัญญัติปງองกันละบรรทาสาธารณภัย พ.ศ.๎๑๑์ ละป็นผูຌควบคุมสถานการณ์พืไ อ฿หຌลิก
การชุมนุมตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ พืไอ฿หຌการปฏิบัติป็นเปตามกฎหมายฉพาะ
ตละฉบับอยางสอดคลຌองกัน
๐.๎.ํ. หัวหนຌาสถานีตารวจภูธร ป็นจຌาพนักงานดูลการชุมนุม หากป็นการชุมนุม฿นพืๅนทีไ
สถานีตารวจหงนัๅน
๐.๎.๎ ผูຌ บังคับการตารวจภูธรจังหวั ด ป็นจຌาพนักงานดูลการชุมนุม มืไอป็น การชุมนุ ม
สาธารณะตอนืไองระหวางสถานีตารวจภูธรทีไรับผิดชอบ
๐.๎.๏ ผูຌบัญชาการตารวจพืๅนทีไ ป็นจຌาพนักงานดูลการชุมนุม มืไอป็นการชุมนุมสาธารณะ
ตอนืไองระหวางกองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดทีไรับผิดชอบ
มืไอเดຌปรึกษากับผูຌวาราชการจังหวัดลຌว ฿หຌ จຌงสวนราชการทีไกีไยวขຌอง ชน กองอานวยการ
ปງ อ งกั น ละบรรทาสาธารณะภั ย จั ง หวั ด หน ว ยงานของรั ฐ ดຌ า นสาธารณู ป ภค การขนส ง มวลชน ช น
การประปา การเฟฟງ า การขนส งมวลชน พืไ อ ประสานการปฏิ บั ติ หรื อ ตรี ย มการรຌ องข อตามกฎหมาย
฿หຌหนวยงานนัๅนดานินการหรือบังคับการดานินการตามกฎหมายทีไกีไยวกับการชุมนุมสาธารณะ ดยบืๅองตຌน
฿หຌประสานชองทางติดตอประสานงาน หรือการขอ฿หຌจัดจຌาหนຌาทีไติดตอมาประจาทีไศูนย์ปฏิบัติการ ิศปก.ี
พรຌอมรายการละสมรรถนะสิไงอุปกรณ์ หรือครืไองมือทีไพรຌอม฿หຌการสนับสนุนตามรຌองขอ
ติดตามสถานการณ์ละสัไงการ฿นการกຌเขปัญหา ดย฿ชຌกาลังตารวจ฿นสังกัดป็นหลัก หากกิน
ขีดความสามารถ฿หຌขอรับการสนับสนุนจากผูຌวาราชการจังหวัด ตารวจภูธรภาคละสานักงานตารวจหงชาติ
ตอเป
หนวยราชการ หรื อหนว ยงานของรัฐ ทีไกีไ ย วขຌอง คือ กองอานวยการปງ องกัน ละบรรทา
สาธารณะจังหวัด สานักงานจังหวัด ปกครองจังหวัด องค์การบริหารสวนจังหวัด ทศบาล หรือองค์การบริหาร
สว นต าบล฿นพืๅ น ทีไ หนว ยงานของกระทรวงคมนาคม กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์  ละทคนลยี กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงทคนลยีละการสืไอสาร กรมประชาสัมพันธ์ ฿นพืๅนทีไ ตรียมการดานินการตามอานาจ
หนຌาทีไมืไอมีการรຌองขอ ดยบืๅองตຌน฿หຌประสานชองทางติดตอประสานงาน หรือการขอ฿หຌจัดจຌาหนຌาทีไติดตอ
มาประจาทีไศูนย์ปฏิบัติการ ิศปก.ี พรຌอมรายการละสมรรถนะสิไงอุปกรณ์ หรือครืไองมือทีไพรຌอม฿หຌการ
สนับสนุนตามรຌองขอ
ตารวจภูธรภาค ํ-๕ ละศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ ิภ.ํ - ๕ ละ ศชต.ี
ป็นหนวยสนับสนุนการปฏิบัติของตารวจภูธรจังหวัดหรือจังหวัด มืไอเดຌรับการรຌองขอ ดยพิจารณาสัไงการ
฿นอานาจหนຌาทีไ พรຌอมทัๅงรายงานผูຌบัญชาการตารวจหงชาติผาน ศปก.ตร. พืไอรับทราบหรือพืไอพิจารณา
สัไงการสนับสนุน ฿นการกຌเขปัญหาหรือตงตัๅงจຌาพนักงานดูลการชุมนุมพิไมหรือทนหัวหนຌาสถานีตารวจ
ผูຌบังคับการตารวจภูธรจังหวัด หรือผูຌบัญชาการตารวจภูธรภาคตามกรณี

๎๒
๐.๏ บทบาท หนຌาทีไ ละนวปฏิบัติรวมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
หนวยงาน
บทบาท หนຌาทีไ
ิํี สานักงานตารวจหงชาติ
ทาหนຌา ทีไป็ นหนวยงานหลั ก฿นการดู ลการชุมนุ มสาธารณะ
ละป็ น หน ว ยงานกลางของรั ฐ ฿นการด านิ น การประสาน
รຌองขอ สัไงการ หนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอสนับสนุนภารกิจดูล
การชุมนุมสาธารณะตามตกรณี
ิํ.ํี จัดทาผนหรือนวทางการดูลการชุมนุมสาธารณะ
ิํ.๎ี นะน า฿หຌ ค าปรึ ก ษา ละอบรมกีไ ย วกั บ การดู  ล
การชุมนุมสาธารณะกหนวยงานของรัฐ ละภาคสวนตาง โ
ิํ.๏ี ติดตาม ตรวจสอบ ประมินผล ทบทวนผนการปฏิบัติ
฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะ
ิํ.๐ี บั งคับ ฿ชຌก ฎหมาย ปງ องกั นละปราบปรามการกระท า
ความผิดทางอาญา
ิ๎ี สานักนายกรัฐมนตรี
ิ๎.ํี จั ด หางบประมาณพืไ อ ด านิ น การดู  ลการชุ ม นุ ม
สาธารณะ
ิ๎.๎ี สนับ สนุนดຌ านการขาวกรองละ฿หຌ คานะนาดຌ านการ
รักษาความปลอดภัย
ิ๎.๏ี บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ละการจัดการขาวสาร
ตลอดจนตรียมการประกาศคาสัไง จຌาพนักงานทีไจาป็นตามทีไ
กฎหมายนีๅบัญญัติเดຌตลอดวลา
ิ๎.๐ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจา ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะ มืไอเดຌรับการรຌองขอ
ิ๏ี กระทรวงมหาดเทย
ิ๏.ํี สัไงการ ละประสานงาน฿หຌจังหวัดละองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไนดานินการกีไยวกับการดูลการชุมนุมสาธารณะ฿น
ขตพืๅนทีไรับผิดชอบ ละพืๅนทีไขຌางคียงมืไอเดຌรับการรຌองขอ
ิ๏.๎ี ประสานการปฏิบัติ฿หຌหนวยงานของรัฐจัด฿หຌมีสถานทีไพืไอ
การชุมนุมสาธารณะ
ิ๏.๏ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไ องมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจา ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะ มืไอเดຌรับการรຌองขอ

๎๓
ิ๐ี กระทรวงกลาหม

ิ๑ี กระทรวงการคลัง

ิ๒ี กระทรวงการตางประทศ

ิ๓ี กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา

ิ๐.ํี สนับสนุนภารกิจของรัฐ฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะ
ิ๐.๎ี พิ จ ารณาสนั บ สนุ น ก าลั ง พล อุ ป กรณ์ ครืไ อ งมื อ
ยุ ท ธปกรณ์ ต ามทีไ  หใ น สมควร มืไ อ เดຌ รั บ การรຌ อ งขอจาก
หนวยงานตางโ
ิ๐.๏ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจา ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะ มืไอเดຌรับการรຌองขอ
ิ๑.ํี กาหนดมาตรการดຌา นการงิน ละการคลั งทีไสนั บสนุ น
ภารกิจการดูลการชุมนุมสาธารณะ
ิ๑.๎ี กาหนดขຌอกฎหมายระบียบทีไ฿ชຌ฿นการชวยหลือยียวยา
ฟ้นฟู การดูลการชุมนุมสาธารณะ
ิ๑.๏ี กาหนดระบี ยบขຌ อบั ง คับ กีไย วกับ ระบี ยบงิน ทดรอง
ราชการิกรมบัญชีกลางี พืไอสนับสนุนภารกิจ
ิ๑.๐ี จั ด จຌ า หนຌ า ทีไ  พืไ อ ประสานละสนั บ สนุ น การดู  ล
การชุมนุมสาธารณะ ประจา ศปก. พืๅนทีไการชุมนุมสาธารณะ
มืไอเดຌรับการรຌองขอ
ิ๒.ํี ประสานกั บ หน ว ยงานราชการของต า งประทศ ละ
องค์ ก ารระหว า งประทศ ฿นการด านิ น งานดู  ลการชุ ม นุ ม
สาธารณะ
ิ๒.๎ี ชีๅจง ละ฿หຌขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการดูลการชุมนุม
สาธารณะกั บ หน ว ยงานต า งประทศ รวมทัๅ ง สถานทู ต
ตา งประทศประจาประทศเทย พืไ อ ดานิ น การตามอ านาจ
หนຌาทีไ
ิ๒.๏ี จั ดจຌาหนຌา ทีไ พืไ อประสานละสนับ สนุน การดู ลการ
ชุมนุมสาธารณะ ประจา ศปก. พืๅนทีไการชุมนุมสาธารณะ มืไอ
เดຌรับการรຌองขอ
ิ๓.ํี ประชาสัมพันธ์ ผยพร ฿หຌความรูຌดຌานความปลอดภัย
สຌ น ทางการดิ นทาง กนั ก ท อ งทีไ ย วละผูຌ ป ระกอบกิ จ การ
ทองทีไยว
ิ๓.๎ี กาหนดผน มาตรการ ดูลสถานทีไทองทีไยวสาคัญ฿หຌมี
ความปลอดภัย
ิ๓.๏ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจา ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะ มืไอเดຌรับการรຌองขอ

๎๔
ิ๔ี กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมละ ิ๔.ํี วางผนละฟ้ น ฟู ดຌ า นสั ง คมละจิ ต ฿จ฿หຌ  ก ผูຌ เ ดຌ รั บ
ความมัไนคงของมนุษย์
ผลกระทบจากการดูลการชุมนุมสาธารณะ
ิ๔.๎ี สนับสนุนกิจกรรมดຌานสังคมสงคราะห์
ิ๔.๏ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจา ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะ มืไอเดຌรับการรຌองขอ

ิ๕ี กระทรวงคมนาคม

ิ๕.ํี จั ด ท าผนปฏิ บั ติ ก ารดู  ลการชุ ม นุ ม สาธารณะ฿หຌ
สอดคลຌองกับผนการดูลการชุมนุมสาธารณะ
ิ๕.๎ี สนั บ สนุ น ขຌ อ มู ล สຌ น ทางสั ญ จร สຌ น ทางลีไ ย ง พืไ อ
สนับสนุนภารกิจ
ิ๕.๏ี ฿หຌการสนับ สนุนงานดຌ านการจราจร฿นพืๅน ทีไการชุมนุ ม
สาธารณะ
ิ๕.๐ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจา ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะ มืไอเดຌรับการรຌองขอ

ิํ์ี กระทรวงทคนลยีสารสนทศละ ิํ์.ํี ด านิ น การกีไย วกั บ ระบบสืไอ สาร ละทรคมนาคม
การสืไอสาร
ตลอดจน฿หຌบริการฐานขຌอมูลดຌานสารสนทศการสืไอสาร พืไอ
สนับสนุนภารกิจ
ิํ์.๎ี สนับสนุนอุปกรณ์ ครืไองมือครืไอง฿ชຌ฿นการสืไอสาร ละ
สนับสนุนกาลังพล พืไอบริการการติดตอสืไอสารเดຌอยางสะดวก
ละรวดรใว
ิํ์.๏ี การด านิ น การตามกฎหมาย฿นการดู  ลการชุ ม นุ ม
สาธารณะทีไกีไยวขຌองกับทคนลยีสารสนทศ
ิํ์.๐ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจา ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ

๎๕
ิํํี กระทรวงยุติธรรม

ิํํ.ํี จัดตรียมผนการปฏิบัติรองรับการชุมนุมสาธารณะ฿หຌ
สอดคลຌองกับผนการดูลการชุมนุมสาธารณะ
ิํํ.๎ี สนั บ สนุ น ขຌ อ มู ล ทางกฎหมาย฿นการดู  ลการชุ ม นุ ม
สาธารณะ
ิํํ.๏ี จัดทาผน ขัๅนตอน ระยะวลาการปฏิบัติกีไยวกับคาสัไง
ลิกการชุมนุมสาธารณะ
ิํํ.๐ี ฿หຌ ค านะน า ช ว ยหลื อ ละ฿หຌ ค วามรูຌ ค วามขຌ า ฿จ
กีไ ย วกั บ สิ ท ธิ  สรี ภ าพ฿นการชุ ม นุ ม ภาย฿ตຌ ก รอบกฎหมาย
ตลอดจนการรียกรຌองละการคุຌมครองสิทธิตามกฎหมาย
ิํํ.๑ี จั ด จຌ า หนຌ า ทีไ พืไ อ ประสานละสนั บ สนุ น การดู  ล
การชุมนุมสาธารณะ ประจา ศปก. พืๅนทีไการชุมนุมสาธารณะ
มืไอเดຌรับการรຌองขอ
ิํ๎ี กระทรวงสาธารณสุข
ิํ๎.ํี จัดทาผนรองรับการปฏิบัติ การจัดตัๅงศูนย์พยาบาล฿น
พืๅนทีไการชุมนุมสาธารณะ
ิํ๎.๎ี จัดตรียมบุคลากร อุปกรณ์ ทางการพทย์ สนับสนุน
การปฏิบัติ
ิํ๎.๏ี จัดตรียมการพทย์ฉุ กฉิน การชวยหลือ ยียวยาผูຌ
เดຌรับผลกระทบจากการชุมนุมสาธารณะ
ิํ๎.๐ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจา ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ
ิํ๏ี กรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย ทาหนຌาทีไดานินการกีไยวกับการปງองกันละบรรทาสาธารณภัย
ของประทศ
ิํ๏.ํี จัดทา ปรับปรุง ผนการปງองกันละบรรทาสาธารณ
ภัยหงชาติ฿หຌสอดคลຌองกับผนการดูลการชุมนุมสาธารณะ฿น
สวนทีไกีไยวขຌอง
ิํ๏.๎ี ประสานสานักงานตารวจหงชาติ฿นการดูลการชุมนุม
สาธารณะพืไอ฿หຌป็นเปตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
ิํ๏.๏ี ประสานงานหนวยงานปງองกันละบรรทาสาธารณภัย
พืๅนทีไพืไอกຌเข ละฟ้นฟูการชุมนุมสาธารณะ
ิํ๏.๐ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจา ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ

๏์
ิํ๐ี สถาบันการพทย์ฉุกฉิน

ิํ๑ี กรุงทพมหานคร

ิํ๒ี กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน

ิํ๐.ํี สนับสนุนงานดຌานการพทย์ฉุกฉินกประชาชนละ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง
ิํ๐.๎ี สนับสนุนหนวยงาน฿นการจัดการขຌอมูล ผูຌบาดจใบ หรือ
สียชีวิต
ิํ๐.๏ี สนั บ สนุ น ฿หຌ มี ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก ฉิ น ละพั ฒ นา
ระบบสืไอสารละทคนลยีสารสนทศ พืไอประยชน์฿นการ
ปฏิบัติการฉุกฉิน
ิํ๐.๑ี ประสานงาน ติดตาม ประมินผลการปฏิบัติการฉุกฉิน
ิํ๐.๑ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจา ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ
ิํ๑.ํี พิจารณาจัดสถานทีไรองรับการชุมนุมสาธารณะ
ิํ๑.๎ี สนั บ สนุน ก าลั ง พล อุ ป กรณ์ ครืไ องมื อ ยานพาหนะ
฿หຌกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอประยชน์฿นการดูลการชุมนุม
สาธารณะ
ิํ๑.๏ี จัด การสาธารณู ปภค สิไง อานวยความสะดวกตามทีไ
หนวยงานตาง โ รຌองขอ
ิํ๑.๐ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจา ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ
ิํ๒.ํี จัดทาผนหรือนวทาง พืไอรองรับการดูลการชุมนุม
สาธารณะ ฿หຌกับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ิํ๒.๎ี พิจารณา ประสานงาน สถานทีไพืไอสงสริมการชุมนุม
สาธารณะ
ิํ๒.๏ี ประสานงาน ละสนับสนุนหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอ
ดูลการชุมนุมสาธารณะ
ิํ๒.๐ี พิจารณา สงสริ ม สนับสนุน จัดสรรงบประมาณพืไอ
รองรับการชุมนุมสาธารณะ
ิํ๒.๑ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจา ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ

๏ํ
ิํ๓ี ส านั ก งานคณะกรรมการกิ จ การ ิํ๓.ํี ควบคุม กากับ ดูลการ฿ชຌคลืไนความถีไวิทยุกระจายสียง
กระจายสียงกิจการทรทัศน์ ละกิจการ วิทยุทรทัศน์ พืไอสนับสนุนหรือปฏิบัติตามการดูลการชุมนุม
ทรคมนาคมหงชาติ
สาธารณะ มือไ เดຌรับการการรຌองขอ
ิํ๓.๎ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจา ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ

ิํ๔ี จังหวัด

ิํ๔.ํี พิจารณาจัดทาผนรองรับการดูลการชุมนุมสาธารณะ
ิํ๔.๎ี สัไ ง การ ละประสานงานหน ว ยงาน฿นบั ง คั บ ฿หຌ
ดานินการกีไย วกับ การดูลการชุม นุมสาธารณะ฿นขตพืๅน ทีไ
รับผิดชอบ ละพืๅนทีไขຌางคียงมืไอเดຌรับการรຌองขอ
ิํ๔.๏ี พิจารณาจัด฿หຌมีสถานทีไพืไอการชุมนุมสาธารณะตาม
ความหมาะสม
ิํ๔.๐ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจา ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ
ิํ๕ี องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ิํ๕.ํี พิจารณาจัดทาผนรองรับการดูลการชุมนุมสาธารณะ
ิํ๕.๎ี สัไ ง การ ละประสานงานหน ว ยงาน฿นบั ง คั บ ฿หຌ
ดานินการกีไย วกับ การดูลการชุม นุมสาธารณะ฿นขตพืๅน ทีไ
รับผิดชอบ ละพืๅนทีไขຌางคียงมืไอเดຌรับการรຌองขอ
ิํ๕.๏ี พิจารณาจัด฿หຌมีสถานทีไพืไอการชุมนุมสาธารณะตาม
ความหมาะสม
ิํ๕.๐ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจา ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ
ิ๎์ี องค์กรอกชน มูลนิ ธิ ภาคอกชน ิ๎์.ํี สนับสนุนสานักงานตารวจหงชาติ฿นพืๅนทีไตาง โ ตามทีไ
ละภาคสวนอืไนโ
เดຌรับการรຌองขอ
ิ๎์.๎ี สนับสนุนการจัดทาฐานขຌอมูลทรัพยากรทีไกีไยวขຌองกับ
การดูลการชุมนุมสาธารณะ
ิ๎์.๏ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจา ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ

๏๎

บททีไ ๑
ขัๅนตอนปฏิบัติการดูลการชุมนุมสาธารณะ
ขัๅนตอนปฏิบัติการดูลการชุมนุมสาธารณะ บงป็น ๐ ขัๅนตอน ดังนีๅ
๑.ํ ขัๅนตอนทีไ ํ ขัๅนตรียมการ ิกอนการชุมนุมสาธารณะหรือมืไอรับทราบการรับจຌงการชุมนุมี
การปฏิบัติ฿นขัๅนนีๅริไมปฏิบัติ ตัๅงตการยกระดับหรือปรั บ ศูนย์ปฏิบัติการ ิ ศปก.ี ทุกระดับ ฿หຌหมาะสม
กับสถานการณ์ละ฿ชຌป็นหนวยขับคลืไอนผน ดังนีๅ
๑.ํ.ํ ด านิน การดຌ านการขา ว วางผนรวบรวมข าวสาร รวบรวมขา วสารพืๅน ฐาน ละ
ขยายขายงานขาว ประสานงานขาวกับหนวยงานขาวตาง โ ดยป็นหนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไทุกระดับ ละ ศปก.
ทุกระดับ จะตຌองสืบสวนหาขาวกีไ ยวกับการรับจຌง การชุมนุ มสาธารณะตามกฎหมาย หรือการจัด ชุมนุ ม
สาธารณะทีไอาจยังเมเดຌมีการจຌง ละรายงานขาว ฿นกรณีเดຌรับทราบขาวหรือมีบาะส สิไงบอกหตุ วาจะมี
การจัดการชุมนุมสาธารณะ หรือมีการประกาศวาจะมีการชุมนุมสาธารณะเวຌลวงหนຌา฿หຌ ศปก. ทุกระดับ
ป็นหนวยรับผิดชอบดานินการ
๑.ํ.๎ สืบสวนหาขาวกีไยวกับกนนา ผูຌสนับสนุน ครือขาย ผูຌจัดการชุมนุม ฿หຌทราบบบ
การชุมนุมสาธารณะ จานวนผูຌชุมนุมสาธารณะ สถานทีไจะดินขบวน พฤติการณ์ ผนประทุษกรรมทีไคยกิด
นวนຌมสถานการณ์
๑.ํ.๏ จຌาพนักงานผูຌดูลการชุมนุมสาธารณะ ป็นผูຌรับผิดชอบ฿นการตรียมการดยจัดตัๅงละ
฿ชຌศูนย์ปฏิบัติการสวนหนຌา ิศปก.สน.ี พืไอตรียมการควบคุมอานวยการรักษาความสงบรียบรຌอย฿นการ
ชุมนุมสาธารณะดังกลาว ลຌวจຌงพนักงานฝຆายปกครอง หรือองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนหงทຌองทีไทีไจะมี
การชุ ม นุ ม สาธารณะ หรื อ หน ว ยงานประชาสั ม พั น ธ์ ข องรั ฐ หรื อ ของอกชน฿นทຌ อ งทีไ นัๅ น พืไ อ ด านิ น การ
ประชาสัมพันธ์จຌงตือนละตรียมการ฿นสวนกีไยวขຌองตามอานาจหนຌาทีไของหนวย
๑.ํ.๐ รายงานหตุ ก ารณ์  บืๅ อ งตຌ น ฿หຌ ศปก. ของหน ว ยหนื อ หรื อ หน ว ยบั ง คั บ บั ญ ชา
ลຌว รายงาน สานัก งานต ารวจหง ชาติ ิผา น ศปก.ตร.ี ฿นฐานะหนว ยปฏิบัติ หลั ก วา ป็น กรณีทีไ จะกิ ด
การชุม นุมสาธารณะ ดຌวยงืไ อนเขหรือ ขຌอรีย กรຌอ ง฿ด จะชุ มนุ มสาธารณะมืไ อ฿ด ลຌว ฿หຌป ระสานงานกั บ
ศูนย์กຌเขปัญหาการชุมนุมสาธารณะของจังหวัดหรือหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับงืไอนเขการชุมนุมสาธารณะนัๅน
๑.ํ.๑ จຌงตือนหนวยปฏิบัติ฿นความรับผิดขอบ ละจຌงประสานหนวยสนับสนุนการปฏิบัติ
หรือหนวยงานของรัฐทีไอาจตຌองรຌองขอ฿หຌสนับสนุน
๑.ํ.๒ จຌ ง ฿หຌ ห น ว ยงานประชาสั ม พั น ธ์ ข องส านั ก งานต ารวจห ง ชาติ ละหน ว ยงาน
ประชาสัมพันธ์ของรัฐ ฿หຌจัดหรือประสาน฿หຌมีการประชาสัมพันธ์ป็นระยะพืไอ฿หຌประชาชนทราบถึงสถานทีไ
ทีไ฿ชຌ฿ นการชุมนุม ตละชวงวลาทีไ มีการชุมนุม ตลอดจนค านะนากีไ ยวกับ สຌนทางการจราจรหรื อระบบ
การขนสงสาธารณะ พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับผลกระทบจากการชุมนุมนຌอยทีไสุด
๑.ํ.๓ ติดตอประสาน จรจาตอรอง ละจัด จຌาหนຌาทีไประสานกับ ผูຌจຌงการชุมนุม กนนา
หรือผูຌจัดการชุมนุมสาธารณะ
๑.ํ.๔ ประมินภัยคุกคาม จัดการวิคราะห์ความสีไยง ประชุมพืไอสวงขຌอตกลง฿จทางยุทธวิธี
บืๅองตຌน ลຌวจัดทาผนหรือคาสัไงปฏิบัติการดูลความสงบการชุมนุมสาธารณะ ดย฿หຌสอดคลຌองกับระบียบ
คาสัไง ละผนทีไกีไยวขຌองสง ศปก. หนวยหนือ

๏๏
๑.ํ.๕ ตรี ย มการตามขัๅ น ตอนมาตรการทางกฎหมาย การ฿ชຌ ก าลั ง ช น การสื บ สวน
การรຌองขอตอศาล การปຂดหมายศาล การประกาศกาหนดพืๅนทีไควบคุม การประกาศคาสัไงของจຌาพนักงานดูล
การชุมนุมสาธารณะ หรือของผูຌควบคุมสถานการณ์ การทาสานวนการสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน
กลุมทีไตรียมการจะกอหตุรຌาย฿นการชุมนุมสาธารณะ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๐๒ ป็นตຌน ละ
ดานินการพืไอ฿หຌสามารถขอออกหมายจับ พืไอสืบสวนจับกุมผูຌกระทาผิดกฎหมาย ชน ตรียมการสะสม
สิไง กี ดขวาง พืไอ ปຂ ด การจราจร หรือ ตรีย มการวางพลิ ง หรื อ จะก อ หตุ วุน วาย หรือ ขั ด ขวาง฿นระหว า ง
การชุมนุมอืไน โ ป็นตຌน
๑.ํ.ํ์ ตรียมสิไงอุปกรณ์สิไงกีดขวางหรืออานวยความสะดวกกสาธารณชน ชน อุปกรณ์
฿นการอานวยความสะดวกการจราจร อุปกรณ์฿นการติดตอสืไอสารหรือการประชาสัมพันธ์฿นพืๅนทีไ ป็นตຌน
รวมทัๅง จั ดทาผนการจราจร จั ดการสຌนทางจราจร สຌนทางสารอง ประกาศจຌา พนักงานจราจร ทาปງา ย
ประกาศ หรือประชาสัมพันธ์กสาธารณชนหลีกลีไยงสຌนทาง
๑.ํ.ํํ ตรียมพืๅนทีไการชุมนุมสาธารณะ฿หຌปลอดภัยละหรือสะดวกตอการ฿ชຌพืๅนทีไของบุคคล
ทัไวเป รวมทัๅงศูนย์ปฏิบัติการสวนหนຌา ิศปก.สน.ี จุดรวมพล คายพัก จุดสงกาลังบารุง จุดบริการตาง โ
๑.ํ.ํ๎ ประกาศมาตรการทางกฎหมาย ฿หຌกสาธารณชนละผูຌขຌารวมชุมนุมสาธารณะละ
กนนาเดຌรับทราบ
๑.ํ.ํ๏ จั ด ระบี ย บสืไ อ มวลชน ิรั บ ลงทะบี ย น ออกครืไ อ งหมายหรื อ บั ต รสดงตั ว
กสืไอมวลชนี พืไอความปลอดภัยละการจัดระบียบ฿นการรายงานขาวของสืไอมวลชน฿นพืๅนทีไกีไยวขຌอง
การชุ มนุ มสาธารณะ รวมทัๅง ชีๅ จงท าความขຌ า฿จกีไ ยวกับ การปฏิ บัติ ดยฉพาะกีไย วกั บความปลอดภั ย
ของสืไอมวลชน
๑.ํ.ํ๐ ด านิ น การดຌ า นชุ ม ชนละมวลชนสั ม พั น ธ์ ทุ ก รู ป บบ ละตรี ย มปฏิ บั ติ ก าร
ดຌ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ละการปฏิ บั ติ ก ารจิ ต วิ ท ยา ปฏิ บั ติ ก ารข า วสาร ดยอาศั ย สืไ อ ประชาสั ม พั น ธ์
ทุกประภท ชน วิทยุ ทรทัศน์ สืไอสังคมออนเลน์
๑.ํ.ํ๑ จัด ตัๅง ศูนย์ ปฏิบั ติก ารส วนหนຌา ิศปก.สน.ี ฿นพืๅ นทีไชุ มนุ มสาธารณะ พืไ อควบคุ ม
สัไงการ รวมทัๅงกาหนดตัวผูຌรับผิดชอบ฿นการควบคุม อานวยการละสัไงการ฿นตละพืๅนทีไตละขัๅนตอน
๑.๎ ขัๅนตอนทีไ ๎ ขัๅนการผชิญหตุ ิขณะชุมนุมสาธารณะี มืไอมีสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะ
กิ ด ขึๅ น ฿หຌ ห น ว ยงานทีไ  กีไ ยวขຌ อ ง฿นระดั บ ต า ง โ ดู ลการชุ ม นุ ม สาธารณะ฿หຌ ป็ น เปตามพระราชบั ญ ญั ติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ละปฏิบัติดังนีๅ
๑.๎.ํ ฿หຌตารวจทຌองทีไขຌารักษาความสงบรียบรຌอยบริวณทีไชุมนุมละบริวณ฿กลຌคียงดຌวย
การยกพืๅนทีไชุมนุมออกจากพืๅนทีไทัไวเป ตัๅงจุดตรวจจุดสกัดตรวจคຌนอาวุธ สิไงผิดกฎหมายรอบสถานทีไชุมนุม
สาธารณะ ตัๅงจุดตรวจการณ์จากจุดสูงขม
๑.๎.๎ รักษาความปลอดภัยสถานทีไละบุคคลสาคัญ ดยฉพาะอยางยิไงปງาหมายทีไอยู฿กลຌ
สถานทีไชุมนุม พรຌอมทัๅงจัดการจราจรบริ วณทีไชุมนุมละพืๅนทีไตอนืไองพืไอ฿หຌการชุมนุมสาธารณะทีไกิดขึๅน
มีผลกระทบตอสาธารณชนนຌอยทีไสุด
๑.๎.๏ ฿ชຌศูนย์ปฏิบัติการ ทุกระดับติดตาม ควบคุม ละสัไงการการรักษาความสงบ ละกຌเข
ปัญหาตามขัๅนตอน ดย฿หຌจัดตัๅงศูนย์ปฏิบัติการสวนหนຌา ิศปก.สน.ี ฿นพืๅนทีไชุมนุมหรือ฿กลຌคียง

๏๐
๑.๎.๐ ชีๅ  จงท าความขຌา ฿จตอ ผูຌ จั ด การชุ มนุ ม ละผูຌ ชุ ม นุม สาธารณะ฿หຌ ท ราบถึ ง ขอบขต
ของการ฿ชຌสิ ท ธิ ละสรี ภาพตามรั ฐ ธรรมนู ญ ละตามพระราชบั ญญั ติก ารชุ มนุ ม สาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔
ดยการชุมนุมสาธารณะจะตຌองเมกระทบตอสิทธิละสรีภาพของบุคคลอืไนหรือละมิดตอกฎหมาย รวมทัๅงตຌอง
ดานินการตามขัๅนตอนของกฎหมาย฿นการชุมนุม
๑.๎.๑ ฿หຌหนวยงานทีไมีหนຌาทีไรับผิดชอบดยตรงหรือหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับขຌอรียกรຌอง
สนับสนุน คัดคຌาน หรือสดงความคิดหในของผูຌชุมนุม จัดผูຌทนมารับทราบขຌอทใจจริง จรจา เกลกลีไย หรือ
กຌเขปัญหาบืๅองตຌน ดยมีจຌาหนຌาทีไดูลการชุมนุมสาธารณะป็นผูຌสนับสนุนการปฏิบัติ ละ฿หຌรายงาน฿หຌผูຌวา
ราชการจังหวัดทราบ
๑.๎.๒ ดารงการจรจากับผูຌจัดการชุมนุม ผูຌชุมนุมหรือผูຌกีไยวขຌอง พืไอทาความขຌา฿จ ฿หຌปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หรือพืไอคลีไคลายสถานการณ์ ตลอดวลา
๑.๎.๓ รงดานินการสืบสวนหาขຌอทใจจริงละรวบรวมพยานหลักฐานพืไอบังคับ฿ชຌกฎหมาย
ทาสานวนการสืบสวนสอบสวน ดยฉพาะความผิดกีไยวกับการตรียมการจะกอหตุรຌาย
๑.๎.๔ ด านิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ละจຌ ง ฝຆ า ยปกครอง หน ว ยงานประชาสั ม พั น ธ์ ข อง
หนวยงานของรัฐละอกชน ชวยทาการประชาสัมพันธ์ ละปฏิบัติการขาวสาร ละ฿ชຌมวลชนของฝຆายรา
สนับสนุนการขาวละการปງองกันละรักษาความสงบการชุมนุมสาธารณะทุกรูปบบ
๑.๎.๕ ดานินการปງองกันหตุทรกซຌอนหรือการกอหตุรຌาย฿นพืๅนทีไชุมนุมละพืๅนทีไ฿กลຌคียง
ดย฿หຌหนวยตารวจ฿นพืๅนทีไ รับผิดชอบจัดกาลังขຌาปງองกัน ระงับยับยัๅง บังคับ฿ชຌกฎหมายตามอานาจหนຌาทีไ
ทีไกาหนดละภาย฿ตຌหลักการ฿ชຌกาลัง
๑.๏ ขัๅนตอนทีไ ๏ ขัๅนการ฿ชຌกาลังขຌาคลีไคลายสถานการณ์
๑.๏.ํ การ฿ชຌกาลังขຌาคลีไคลายสถานการณ์ของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ มีอานาจหนຌาทีไ฿นการบริหารจัดการการชุมนุม
สาธารณะพืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน การดูลการชุมนุมสาธารณะละการรักษา
ความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ต฿นกรณีทีไผูຌชุมนุมกระทาการ฿ด โ ทีไมีลักษณะรุนรง
ละอาจป็ นอั นตรายกชี วิต ร างกาย จิต ฿จ หรือ ทรั พย์ สิน ของผูຌ อืไน จนกิ ดความวุ นวายขึๅน ฿นบຌา นมือ ง
จຌาพนักงานผูຌดูลการชุมนุมสาธารณะมีอานาจสัไง฿หຌผูຌชุมนุมยุติการกระทานัๅน ละดานินการดังนีๅ
๑.๏.ํ.ํ มืไอมีความจาป็นตຌอง฿ชຌกาลังชุดควบคุมฝูงชน หรือหนวยตาง โ ฿นตละ
ระดับ ฿นการกຌเขสถานการณ์฿หຌรายงานสานักงานตารวจหง ชาติ ิผาน ศปก.ตร.ี ทราบทันที ฿นกรณี
การชุมนุมมีการกระทาผิดกฎหมาย หรือกระทาการ฿ดโ ทีไ มีลักษณะรุนรงละอาจป็น อันตรายกชีวิ ต
รา งกาย จิ ต ฿จ หรื อ ทรัพ ย์ สิ น ของผูຌ อืไ น จนกิ ด ความวุ นวาย฿นบຌา นมื อง ฿หຌ  จຌา พนั ก งานดู  ลการชุ ม นุ ม
ด านิ น การสัไ ง ฿หຌ ผูຌ ชุ ม นุ ม ยุ ติ ก ารกระท า ดย฿หຌ ร ายงาน ศปก.ตร. ทราบ ละ฿นจั ง หวั ด อืไ น นอกขต
กรุงทพมหานคร฿หຌรายงานผูຌวาราชการจังหวัดทราบดຌวย
๑.๏.ํ.๎ หากผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตาม ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุม฿หຌดานินการ ดังนีๅ
ํี ประกาศกาหนด฿หຌพืๅนทีไบริวณทีไมีการชุมนุมละปริมณฑลป็นพืๅนทีไควบคุม
๎ี ประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไควบคุมภาย฿นระยะวลาทีไกาหนด
๏ี ประกาศหຌามบุคคล฿ดขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะ

๏๑
๑.๏.ํ.๏ รายงานหตุการณ์฿หຌสานักงานตารวจหงชาติ ิผาน ศปก.ตร.ี พีไอทราบ
ละรายงานรัฐมนตรีทีไรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔
๑.๏.ํ.๐ มืไอพຌนระยะวลาทีไประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅ นทีไควบคุมลຌว หากมี
ผูຌชุมนุมอยู฿นพืๅนทีไควบคุม หรือขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุมดยเมเดຌรับอนุญาต ถือวาผูຌนัๅนกระทาความผิดซึไงหนຌา
฿หຌดานินการทางยุทธวิธีจากบาเปหาหนักพืไอ฿หຌลิกการชุมนุมนัๅนิถຌาทาเดຌี ดยการทาความขຌา฿จ ดຌวยการ
ประกาศ สัไงดຌวยวาจา฿หຌปฏิบัติตาม จับ คຌน ยึด อายัด หรือรืๅอถอนทรัพย์สินทีไ฿ชຌหรือมีเวຌพืไอ฿ชຌ฿นการชุมนุม
สาธารณะตามความจาป็น ฿หຌเดຌสัดสวนกับความรุนรงการกระทา พอสมควรกหตุนัๅน
๑.๏.ํ.๑ หากจาป็นพืไอ฿หຌลิกการชุมนุม หรือการจับกุม หรือปງองกันภยันตรายตอ
ชีวิต รางกาย ทรัพย์สิน ฿หຌพิจารณา฿ชຌกาลังตามหลักการ฿ชຌกาลัง
๑.๏.ํ.๒ กรณี ผูຌ ชุ ม นุ ม เม ป ฏิ บั ติ ต ามค าสัไ ง ของผูຌ ดู  ลการชุ ม นุ ม สาธารณะ฿หຌ  ลิ ก
การชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา ๎ํ หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ละอยูระหวาง
รຌองขอตอศาลขอ฿หຌลิกการชุมนุม หากมีความจาป็นตຌองคุຌมครองความสะดวกของประชาชน หรือคุຌมครอง
การชุมนุมสาธารณะ ฿หຌผูຌดูลการชุมนุมสาธารณะ ดานินการดยจัด฿หຌมีการบันทึกภาพละรวบรวมบันทึก
พยานหลักฐานความจาป็นรงดวนทีไตຌองดานินการทางยุทธวิธีหรือ฿ชຌกาลัง พืไอคุຌมครองปງองกันหตุพืไอความ
สะดวกของประชาชนละคุຌมครองความปลอดภัย฿นการชุมนุมสาธารณะ ดานินการทางยุทธวิธีจากบาเปหา
หนัก หรือตามความจาป็นตามสถานการณ์ หรือ฿หຌป็นเปตามสัดสวนตามหลักการ฿ชຌกาลังทีไกาหนด
๑.๏.๎ การ฿ชຌกาลังขຌาคลีไคลายสถานการณ์ของผูຌควบคุมสถานการณ์
กรณีทีไศาลมีคาสัไง฿หຌผูຌชุมนุมลิกการชุมนุมสาธารณะ ละเดຌมีการปຂดคาสัไงศาล ละ
ประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมทราบลຌว ละจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะเดຌจຌง฿หຌศาลทราบละประกาศพืๅนทีไ
ควบคุ ม ตามนั ย มาตรา ๎๎ ละมาตรา ๎๏ ห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารชุ ม นุ ม สาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔
ลຌว฿หຌดานินการดังนีๅ
๑.๏.๎.ํ มืไ อ พຌ น ระยะวลาทีไ ป ระกาศก าหนด฿หຌ ผูຌ ชุ ม นุ ม ออกจากพืๅ น ทีไ ค วบคุ ม
฿หຌผูຌควบคุมสถานการณ์ดานินการพืไอลิกการชุมนุมสาธารณะตามคาสัไงศาล ดยดานินการทางยุทธวิ ธี
ตามความจาป็นละหลักการ฿ชຌกาลัง
๑.๏.๎.๎ มืไ อ รั ฐ บาลหรื อ คณะรั ฐ มนตรี เ ดຌ ฿ ชຌ อ านาจประกาศบั ง คั บ ฿ชຌ ก ฎหมาย
ความมัไนคงฉพาะพืไอรักษาความสงบลຌว จຌาพนักงานผูຌดูลการชุมนุมสาธารณะหรือผูຌควบคุมสถานการณ์
ยัง คงปฏิ บัติหนຌาทีไ ตอเปตามทีไเดຌรับ มอบหมายจากหนวยรับผิ ดชอบหลั ก฿นการรักษาความสงบรียบรຌอ ย
ตามกฎหมายความมัไนคงฉพาะนัๅนกาหนด ดยฉพาะอยางยิไง การรักษาสถานทีไชุมนุมสาธารณะ การรักษา
สถานทีไกิดหตุ การรวบรวมพยานหลักฐาน พืไอการสอบสวน จับกุมผูຌกระทาผิด ดานินคดี วຌนตมีการ
สัไงการมอบหมายป็นอยางอืไน
๑.๐ ขัๅนตอนทีไ ๐ ขัๅนการฟ้นฟู ิหลังการชุมนุมสาธารณะี
มืไ อ สถานการณ์ ก ารชุ ม นุ ม สาธารณะคลีไ ค ลายคื น สู ส ภาวะปกติ ห รื อ ยุ ติ ก ารชุ ม นุ ม ลຌ ว
฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะหรือผูຌควบคุมสถานการณ์ ดานินการ ดังนีๅ
๑.๐.ํ จั ด ส ง ผูຌ บ าดจใ บ ฟ้ น ฟู ยี ย วยา ละช ว ยหลื อ ผูຌ ทีไ เ ดຌ รั บ ผลกระทบจากการชุ ม นุ ม
สาธารณะตามหลักสิทธิมนุษยชนละตามกฎหมายคุຌมครองสิทธิหรือทีไกีไยวขຌอง

๏๒
๑.๐.๎ สนั บ สนุ น หน ว ยงานทีไ  กีไ ย วขຌ อ ง฿นการบู ร ณะ ฟ้ น ฟู ส ถานทีไ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น ทีไ เ ดຌ รั บ
ความสียหายจากการชุมนุมตามอานาจหนຌาทีไ
๑.๐.๏ บั ง คั บ ฿ชຌ ก ฎหมาย รวบรวมพยานหลั ก ฐาน สื บ สวนสอบสวน จั บ กุ ม ด านิ น คดี
กับผูຌกระทาความผิดตามทีไกฎหมายกาหนด
๑.๐.๐ รຌ อ งขอ฿หຌ ห น ว ยงานรั ฐ หรื อ อกชนทีไ ร ว มปฏิ บั ติ ก าร สนั บ สนุ น หรื อ ด านิ น งาน
ตามอานาจหนຌาทีไของตน฿นหตุชุมนุมสาธารณะ ฿หຌสงขຌอมูล พยานหลักฐาน ชน ภาพจากกลຌองวงจรปຂด
ภาพถาย พืไอป็นหลักฐานทางคดี หรือสรุปบทรียนตอเป
๑.๐.๑ จัด ประชุ ม หน วยงานทีไ กีไ ยวขຌ องสรุ ปผลการปฏิบั ติ พืไอ การจั ดท ารายงานภายหลั ง
การปฏิบัติ สรุปบทรียนจากการปฏิบัติงาน รายงานสานักงานตารวจหงชาติ ิผาน ศปก.ตร.ี ตลอดจน
ดานินการชีๅจงประชาสัมพันธ์ขຌอทใจจริงทีไกิดขึๅนกสาธารณชน

๏๓

บททีไ ๒
การ฿ชຌกาลัง ครืไองมือ อุปกรณ์ ละอาวุธ
จຌาหนຌาทีไ ตຌองพยายาม฿ชຌการจรจาตอรองหรือปฏิบัติการ฿ด โ พืไอคลีไคลายสถานการณ์ หากเม
ป็นผลละจຌาหนຌาทีไจาป็นตຌองมีการ฿ชຌกาลังขຌากຌเขสถานการณ์ทีไเม฿ชการปງองกันภยันตรายทีไ฿กลຌจะถึง
สามารถดานินการตามมาตรการตาง โ ฿หຌป็นเปตามสมควรกหตุ ละยุทธวิธีการ฿ชຌกาลัง ตามความจาป็น
ของสถานการณ์ตามหลักสัดสวน ดยวิธีการ฿ดวิธีการหนึไง หรือหลายวิธีการพรຌอมกัน฿หຌสอดคลຌองหมาะสมกับ
สถานการณ์จຌาหนຌาทีไตຌองพยายามหลีกลีไยงการ฿ชຌกาลัง ครืไองมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธจนถึงทีไสุด หากเม
สามารถหลีกลีไยงเดຌ฿หຌ฿ชຌกาลังพียงทาทีไจาป็นละหมาะสมกับสถานการณ์
การ฿ชຌกาลัง ครืไองมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธ ตຌอง฿ชຌมืไอมีหตุจาป็นละหมาะสมกับความรุนรง
ของสถานการณ์ ดย฿นบืๅ อ งตຌ น ฿หຌ ฿ ชຌ ก ารจรจา ละหลี ก ลีไ ย งการ฿ชຌ ก าลั ง ท า ทีไ จ ะสามารถกระท าเดຌ
ตจะตຌองเมกระทบตอความปลอดภัยของสาธารณชนละจຌาหนຌาทีไซึไงปฏิบัติหนຌาทีไ฿นการดูลรักษาความสงบ
รียบรຌอย฿นการชุมนุม
การ฿ชຌอาวุธตຌอง฿ชຌพืไอปງองกันตนองหรือบุคคลอืไน฿หຌพຌนจากภยันตรายรຌายรงตอชีวิต หรือรางกาย
หรื อ พืไ อ ระงั บ ยั บ ยัๅ ง หตุ ค วามรุ น รง฿หຌ ส งบ หรื อ พืไ อ จั บ กุ ม ผูຌ ทีไ ก ระท าผิ ด กฎหมายหรื อ ผูຌ ต อ สูຌ ขั ด ขวาง
จຌาพนักงานหรือพืไอปງองกันมิ฿หຌบุคคลดังกลาวหลบหนี
การจะ฿ชຌกาลัง ครืไองมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธพืไอยุติการชุมนุมทีไเมชอบดຌวยกฎหมาย มืไอ฿ดนัๅน
ยอมเมตัดสิทธิของจຌาหนຌาทีไ ฿นการปງองกันสิทธิของตนองหรือผูຌอืไนพืไอ฿หຌพຌนจากภยันตราย อันกิดจากการ
ประทุษรຌายอันละมิดตอกฎหมายทีไ฿กลຌจะถึง ดยเดຌกระทาพอสมควรกหตุ
๒.ํ หลักการ฿ชຌกาลัง
การดูลการชุมนุมสาธารณะ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ผูຌควบคุมสถานการณ์
หรือจຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบ หรือผูຌมีหนຌาทีไกีไยวขຌอง฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะพิจารณา฿นการ฿ชຌกาลัง
มาตรการ อุปกรณ์ หรือครืไองมือ฿นการรักษาความสงบ ฿หຌหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนีๅ
฿ชຌกาลังตามความจาป็นของสถานการณ์ ดย฿หຌ฿ชຌกาลังนຌอยทีไสุดทาทีไจาป็นพืไอบรรลุภารกิจ
กอนการ฿ชຌ กาลัง มาตรการ อุปกรณ์หรื อครืไ องมือ ฿หຌ฿ ชຌการจรจากับผูຌ จัดการชุมนุ มหรื อ
ผูຌชุมนุมละจຌงตือนกอน หากสามารถกระทาเดຌละเมกิดอันตรายตอจຌาหนຌาทีไหรือบุคคลอืไน ทัๅงนีๅ ฿หຌ฿ชຌ
วิธีการตือนตามความหมาะสมกับการ฿ชຌกาลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือครืไองมือ ตามสถานการณ์
การ฿ชຌกาลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือครืไองมือพืไอบังคับ฿หຌผูຌชุมนุมหรือบุคคลอืไน โ ปฏิบัติตาม
คาสัไงของจຌาหนຌาทีไ หรือการ฿ชຌกาลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือครืไองมือ฿นกรณีทีไมีการฝຆาฝนคาสัไง ชน การ฿ชຌ
กาลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือครืไองมือพืไอตรวจคຌน จับกุม ฿หຌ฿ชຌกาลังเดຌตามนวทางดังนีๅ
ตือนดຌวยวาจาวาการฝຆาฝนดังกลาวผิดกฎหมาย฿หຌหยุดการกระทา หากเมหยุด฿หຌสดงทาทาง
พรຌอม฿ชຌกาลัง มาตรการ อุปกรณ์ หรือครืไองมือ
หากยั งคงฝຆาฝน ฿หຌ฿ ชຌกาลั งพืไ อกักตั วหรื อทาการจั บกุม เดຌ ตทัๅง นีๅระดั บของกาลั งทีไ฿ ชຌตຌอ ง
หมาะสมกับสถานการณ์ทีไกิดขึๅน
การปฏิ บั ติ ต อ ผูຌ ห ญิ ง ดใ ก ละคนชรา จะตຌ อ งพิไ ม ความระมั ด ระวั ง ละปฏิ บั ติ ฿ หຌ มี
ความหมาะสมกับสถานภาพ ดยคานึงถึงสิทธิมนุษยชนทีไเมทา฿หຌสียภาพพจน์฿นการปฏิบัติการ

๏๔
การสัไง฿ชຌกาลังจຌาหนຌาทีไหลัก หรือจຌาหนຌาทีไทีไรวมปฏิบัติการ ขຌายุติการชุมนุม฿หຌอยู฿นอานาจ
ของผูຌบังคับบัญชา฿นพืๅนทีไทีไเดຌรับคาสัไง฿หຌรับผิดชอบ฿นการรักษาความสงบการชุมนุมสาธารณะคือจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะหรือผูຌควบคุมสถานการณ์
฿นกรณีฉุกฉิน จาป็น รงดวน ซึไงป็นหตุการณ์ฉพาะหนຌา การ฿ชຌกาลัง มาตรการ อุปกรณ์
หรือครืไองมือปງองกันตนองหรือทรัพย์สินของทางราชการ ปງองกันการกระทาความผิดซึไงหนຌา หรือปกปງองชีวิต
ผูຌอืไนจากภยันตรายทีไ฿กลຌจะถึงสามารถกระทาเดຌตามความจาป็นตตຌองพอสมควรกหตุ
๒.๎ การ฿ชຌครืไองมือ อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน
การ฿ชຌครืไองมือ หรืออุปกรณ์฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌถือปฏิบัติตามนวทางดังนีๅ
การ฿ชຌ  ครืไ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ฝู งชน ตຌ อ ง฿ชຌ ต ามความจ าป็ น เดຌ สั ดส ว นละหมาะสม
กับสถานการณ์พืไอ฿หຌบรรลุภารกิจหรือปງองกันตนองหรือกลุมบุคคล หรือทรัพย์สิน
ตຌองตือนผูຌชุมนุมหรือกลุมบุคคลดังกลาวกอนวาจะ฿ชຌกาลังขຌายุติการชุมนุม
การ฿ชຌก ระบอง ฿หຌ ฿ชຌ ฿นกรณี ผลั กดั นกลุ มคนออกจากพืๅน ทีไ ดยมืไอ จาป็น ตຌอ ง฿ชຌ กระบอง
ตຌองตือนกอน วຌนตสถานการณ์เมอืๅออานวย ละ฿หຌ฿ชຌทาทีไจาป็นพืไอการบรรลุภารกิจ หากจาป็น฿หຌ
ทาการตี ตตຌองเมตีทีไบริวณอวัยวะสาคัญซึไงอาจกอ฿หຌกิดอันตรายตอชีวิตหรือทา฿หຌพิการ
การยิงกระสุนยาง ฿หຌยิงตอปງาหมายทีไกระทาการหรือมีทาทีคุกคามตอชีวิตบุคคลอืไน รวมทัๅง
ตຌองกาหนดปງาหมายดยชัดจน เมยิงดยเมยกยะหรือเมลือกปງาหมาย เม฿ชຌการยิงอัตนมัติ จะตຌอง
ลใงยิง฿หຌกระสุนยางกระทบสวนลางของรางกายของผูຌทีไป็นปງาหมาย
การ฿ชຌนๅาฉีด ฿หຌ฿ชຌ฿นกรณีการขຌายุติการชุมนุม หรือระงับยับยัๅงปງองกันหตุ ดย฿ชຌรงดันนๅา
ทาทีไจาป็น฿นการสลายฝูงชน ละระมัดระวังอยาฉีดนๅาเปยังบริวณอวัยวะทีไบอบบาง ชน ดวงตา ป็นตຌน
การ฿ชຌ ส ารควบคุ ม การจลาจล฿นการยุ ติ ก ารชุ ม นุ ม หรื อ ระงั บ ยั บ ยัๅ ง ปງ อ งกั น หตุ สามารถ
กระทาเดຌ ตตຌองมีการตือนกอนการ฿ชຌละ฿หຌ฿ชຌ฿นระดับความขຌมขຌนทีไหมาะสม
การ฿ชຌกຍสนๅาตา฿หຌระมัดระวัง หลีกลีไยงการขวຌางเปดนตัวบุคคล฿ดบุคคลหนึไง ระมัดระวัง
อันตรายทีไจะกิดกกลุมคนทีไอยู฿กลຌคียง ซึไงเมมีสวนกีไยวขຌองกับการชุมนุม หຌาม฿ชຌอาวุธหรืออุปกรณ์ทีไมี
อานาจการทาลายสูง ชน ครืไองยิงลูกระบิด อใม ๓๕ ฿นการยิงลูกระบิดสังหาร ระบิดพลิง อาวุธปนกล
฿นภารกิจการรักษาความสงบการชุมนุมสาธารณะ
๒.๏ การ฿ชຌอาวุธ
กรณีทีไมีหตุทรกซຌอน มีการนาหรือ฿ชຌอาวุธรຌายรง฿นสถานทีไชุม นุมสาธารณะ หรือมีการ
กระทาความผิดทีไป็นภยันตรายตอชีวิต รางกาย ทรัพย์สิน อันป็นการละมิดสิทธิสรีภาพอยางรຌายรง ซึไงมิ฿ช
การชุมนุมตามปกติ ฿หຌจຌาหนຌาทีไสามารถ฿ชຌมาตรการ อาวุธ พืไอระงับ ยับยัๅง ละปราบปรามการกระทา
ความผิดนัๅนเดຌ ภาย฿ตຌกรอบของกฎหมาย พอสมควรกับหตุรຌายทีไคาดวาจะกิดขึๅน นอกหนือจากการดูลการ
ชุมนุมสาธารณะตามทีไกฎหมายกาหนด

๏๕

ประกาศสานักงานตารวจหงชาติ

รืไอง กาหนดระดับสียงของครืไองขยายสียงทีไ฿ชຌ฿นการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ. ๎๑๑๔*
ดยทีไ  ป็ น การสมควรก าหนดระดั บสี ย งของครืไ อ งขยายสี ย งทีไ ฿ ชຌ ฿ นการชุ ม นุ ม สาธารณะ
พืไอเม฿หຌป็นอันตรายตอสุขอนามัยของผูຌชุมนุมละเมป็นการรบกวนหรือกอความดือดรຌอนราคาญ
กผูຌอืไน
อาศัยอานาจตามความ฿นมาตรา ํ๑ (๓) หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔
ผูຌบัญชาการตารวจหงชาติจึงออกประกาศเวຌ ดังตอเปนีๅ
ขຌอ ํ ฿นประกาศนีๅ
ระดับสียงทัไวเป หมายความวา ระดับสียงทีไกิดขึๅนจากการ฿ชຌครืไองขยายสียง฿นการชุมนุม
สาธารณะ
คาระดับสียงสูงสุด  หมายความวา คาระดับสียงสูงสุดทีไกิดขึๅน฿นขณะหนึไง ระหวาง
การตรวจวัดระดับสียงของครืไองขยายสียงทีไ฿ชຌ฿นการชุมนุมสาธารณะ ดยมีหนวยป็นดซิบลอ หรือ
dB(A)
ขຌอ ๎ หຌามมิ฿หຌ฿ชຌครืไองขยายสียงกินกาหนดระดับสียงทัไวเปเวຌ ดังตอเปนีๅ
(ํ) คาระดับสียงสูงสุด เมกิน ํํ๑ ดซิบลอ
(๎) คาระดับสียงฉลีไย ๎๐ ชัไวมง เมกิน ๓์ ดซิบลอ
ขຌอ ๏ หຌามมิ฿หຌ฿ชຌครืไองขยายสียง฿นการชุมนุมสาธารณะอันป็นการรบกวนผูຌอืไน ดย฿หຌกาหนด
ระดับสียงรบกวนทากับ ํ์ ดซิบลอ
ขຌอ ๐ วิธีการตรวจวัดระดับสียงสูงสุด ระดับสียงฉลีไย ละระดับสียงรบกวนทีไกิดจากการ฿ชຌ
ครืไองขยายสียง฿นการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌป็นเปตามกฎหมายวาดຌวยการสงสริม ละรักษาคุณภาพ
สิไงวดลຌอมหงชาติ
ขຌอ ๑ ประกาศนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจากวันประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาป็นตຌนเป
ประกาศ ณ วันทีไ ๎๏ กันยายน พ.ศ. ๎๑๑๔
พลตารวจอก สมยศ พุมพันธุ์มวง
ผูຌบัญชาการตารวจหงชาติ

*

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

๐์

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี

รืไอง กาหนดวิธีการจຌงการชุมนุมสาธารณะ*
ดยทีไการจัดการชุมนุมสาธารณะเมตຌองมีการขออนุญาต ตตຌองจຌงการชุมนุมสาธารณะนัๅน
ตอผูຌรับจຌงตามกฎหมาย จึงสมควรกาหนดวิธีการจຌงการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌกิดความสะดวกกผูຌจຌง
ละป็นขຌอมูลกผูຌรับจຌง พืไอ฿หຌการชุมนุมสาธารณะป็นเปดຌวยความสงบรียบรຌอย เมกระทบตอ
ความมัไ น คงของชาติ ความปลอดภั ย สาธารณะ ความสงบรี ย บรຌ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ตลอดจน
สุขอนามัยของประชาชน หรือคุຌมครองความสะดวกของประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะ ละเมกระทบ
สิทธิละสรีภาพละศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ของผูຌอืไน
อาศัยอานาจตามความ฿นมาตรา ๑ วรรคหนึไง มาตรา ํ์ วรรคสาม ละมาตรา ํ๎ วรรคสอง
หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศเวຌ ดังตอเปนีๅ
ขຌอ ํ ฿นประกาศนีๅ
การจຌง หมายความวา การจຌงความประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ
พนั ก งานจຌ า หนຌ า ทีไ  หมายความว า จຌ า พนั ก งานซึไ ง ผูຌ รับจຌ ง ต ง ตัๅ ง หรื อ มอบหมาย฿หຌ
รั บผิ ด ชอบ฿นการรั บหรื อ ส ง หนั ง สื อ หรื อ ด านิ น การกีไ ย วกั บ การรั บจຌ ง การชุ ม นุ ม สาธารณะของ
หนวยงาน
ขຌอ ๎ ผูຌ฿ดประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌจຌง ป็นหนังสือตอผูຌรับจຌงซึไงป็นหัวหนຌ า
สถานีตารวจหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุ มสาธารณะตามบบทຌายประกาศนีๅ กอนริไมการชุมนุมเมนຌอยกวา
ยีไสิบสีไชัไวมง
กรณีประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ฿นทຌองทีไของสถานีตารวจตาง โ กินกวาหนึไงทຌองทีไซึไงมี
ขตตอนืไองกัน ฿หຌจຌงการชุมนุมสาธารณะตอผูຌรับจຌง฿นทຌองทีไหนึไงทຌองทีไ฿ดกใเดຌ
ขຌอ ๏ ภาย฿ตຌบังคับของขຌอ ๎ การจຌง฿หຌดานินการดยวิธีหนึไงวิธี฿ด ดังตอเปนีๅ
ิํี จຌงดยตรงตอผูຌรับจຌง
ิ๎ี จຌงทางทรสาร
ิ๏ี จຌงทางจดหมายอิลใกทรอนิกส์
ขຌอ ๐ การจຌงดยตรงตอผูຌรับจຌง ฿หຌผูຌจຌงยืไนหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะตอผูຌรับจຌงหรือ
พนักงานจຌาหนຌาทีไ ณ ทีไทาการของผูຌรับจຌง ทัๅงนีๅ ฿นการจຌงดยตรงตอพนักงานจຌาหนຌาทีไดังกลาว
มืไอพนักงานจຌาหนຌาทีไเดຌรับอกสารครบถຌวนลຌว ฿หຌถือวาผูຌรับจຌงเดຌรับจຌงลຌว
*

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

๐ํ

ขຌอ ๑ การจຌงทางทรสาร ฿หຌสงหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะเปยังหมายลขทรสารของ
ทีไท าการของผูຌ รับจຌ งตามทีไ กาหนดเวຌ ฿ นประกาศของสานัก งานตารวจห ง ชาติ ลຌว฿หຌ สงตຌ นฉบั บ
ของหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะเปยังผูຌรับจຌงทางเปรษณีย์ลงทะบียนตอบรับดยพลัน
มืไ อ เดຌ สง หนั ง สื อ ทางทรสารลຌ ว ฿หຌ ผูຌ จຌ ง ทรศั พ ท์  จຌ ง พนั ก งานจຌ า หนຌ า ทีไ ต ามหมายลข
ทีไกาหนดเวຌ฿นประกาศของสานักงานตารวจหงชาติดยรใว พืไอตรวจสอบความถูกตຌอง
การสงตามวรรคหนึไง฿หຌถือวาผูຌรับจຌงเดຌรับจຌงตอมืไอพนักงานจຌาหนຌาทีไหงทีไทาการของผูຌรับ
จຌงเดຌรับอกสารตามทรสารครบถຌวน
ขຌอ ๒ การจຌงทางจดหมายอิลใกทรอนิกส์ ฿หຌสงหนังสือจຌงการชุ ม นุมสาธารณะเปยังทีไอ ยู
จดหมายอิลใกทรอนิกส์ของทีไทาการผูຌรับจຌงตามทีไกาหนดเวຌ฿นประกาศของสานักงานตารวจหงชาติ
การสงจดหมายอิลใกทรอนิกส์ จะตຌองอยู฿นรูปบบทีไหมาะสม ดยสามารถสดงหรืออຌางอิง
หรื อขຌา ถึง พืไอ นากลั บมา฿ชຌ ฿นภายหลั งละยั งคงความครบถຌ วนของขຌอ ความ฿นรู ปบบของขຌอ มู ล
อิลใกทรอนิกส์รวมทัๅงสามารถระบุตัวผูຌสงเดຌ
มืไอเดຌสงจดหมายอิลใกทรอนิกส์ลຌว ฿หຌผูຌจຌงทรศัพท์จຌงพนักงานจຌาหนຌาทีไตามหมายลข
ทีไกาหนดเวຌ฿นประกาศของสานักงานตารวจหงชาติดยรใว พืไอตรวจสอบความถูกตຌอง
การจຌ งตามวรรคหนึไง ฿หຌถื อ วา ผูຌ รับจຌง เดຌรับจຌ ง ตอ มืไอ พนัก งานจຌา หนຌา ทีไ เดຌ รับจดหมาย
อิลใกทรอนิกส์ดยครบถຌวนสมบูรณ์ลຌว
฿นกรณีมีขຌอสงสัย ผูຌรับจຌงอาจสัไง฿หຌผูຌจຌงสงตຌนฉบับหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะภาย฿น
ระยะวลาทีไหในสมควร
ขຌอ ๓ มืไอพนักงานจຌาหนຌาทีไเดຌรับหนังสือจຌงการชุมนุ มสาธารณะลຌว ฿หຌรีบนาสนอผูຌรับจຌง
พืไอ พิจ ารณาดยรใว ฿นกรณีทีไ ป็ นการจຌง ดยวิธีตามขຌอ ๏ ิ๎ี ละ ิ๏ี ละพนัก งานจຌ าหนຌา ทีไ
มีขຌอสงสัย ฿หຌพนักงานจຌาหนຌาทีไติดตอเปยังผูຌจຌง ตามขຌอมูลทีไระบุเวຌ฿นหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะ
พืไอตรวจสอบตัวผูຌจຌงละความถูกตຌองของหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะดຌวย
ขຌอ ๔ มืไอผูຌรับจຌงเดຌรับจຌงการชุมนุมสาธารณะลຌว ฿หຌตรวจสอบความถูกตຌองลຌวสงสรุป
สาระสาคัญ฿นการชุมนุมสาธารณะ฿หຌผูຌจຌงทราบภาย฿นยีไสิบสีไชัไวมงนับตวลาทีไเดຌรับจຌงละอาจมี
คานะนาพิไมติม กีไยวกับการดู ลการชุมนุ มสาธารณะพืไอ฿หຌ ผูຌจຌงปฏิ บัติหรือกຌเขภาย฿นวลาทีไ
กาหนดดຌวยกใเดຌ
ขຌอ ๕ ฿นกรณี ทีไผูຌ จຌง เม สามารถจຌง การชุ ม นุม เดຌทั น กาหนดวลาตามขຌ อ ๎ ผูຌ จຌ ง อาจขอ
ผอนผันกาหนดวลาดังกลาวกอนริไมการชุมนุม ดยยืไนคาขอผอนผันพรຌอมบบจຌงการชุมนุมสาธารณะ
ทຌายประกาศนีๅดยตรง ฿นกรุงทพมหานคร฿หຌยืไนคาขอตอผูຌบังคับการตารวจนครบาลผูຌรับผิดชอบพืๅนทีไ
฿นกรุงทพมหานคร ฿นจังหวัดอืไน฿หຌยืไนคาขอตอผูຌบังคับการตารวจภูธรจังหวัด

๐๎

ขຌอ ํ์ ฿หຌสานักงานตารวจหงชาติวางระบียบหรือคาสัไงกาหนดหลักกณฑ์ละการปฏิบัติ
ของจຌาหนຌาทีไตารวจ พืไอ฿หຌป็นเปตามประกาศนีๅ
ขຌอ ํํ ประกาศนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจากวันประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาป็นตຌนเป
ประกาศ ณ วันทีไ ๏ พฤศจิกายน พ.ศ. ๎๑๑๔
พลอก ประยุทธ์ จันทร์อชา
นายกรัฐมนตรี

๐๏

๐๐

๐๑

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี

รืไอง ครืไองมือควบคุมฝูงชน฿นการชุมนุมสาธารณะ*
ดยทีไป็นการสมควรกาหนดครืไองมือควบคุมฝูงชน พืไอ฿หຌการชุมนุมสาธารณะป็นเปดຌวย
ความสงบรียบรຌอย เมกระทบตอความมัไนคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบรียบรຌอยหรือ
ศีล ธรรมอั น ดี ตลอดจนสุ ข อนามั ยของประชาชน หรื อ คุຌ ม ครองความสะดวกของประชาชนทีไ จ ะ฿ชຌ
ทีไสาธารณะ ละเมกระทบสิทธิละสรีภาพละศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ของผูຌอืไน
อาศัยอ านาจตามความ฿นมาตรา ๑ วรรคหนึไง มาตรา ํ๕ วรรคจใด ละมาตรา ๎๐
วรรคสอง ห งพระราชบัญ ญัติก ารชุม นุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ นายกรัฐ มนตรีจึ งออกประกาศเวຌ
ดังตอเปนีๅ
ขຌอ ํ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะละขຌาราชการตารวจซึไงเดຌรับมอบหมาย
ผูຌควบคุมสถานการณ์ละผูຌซึไงเดຌรับมอบหมาย อาจลือก฿ชຌครืไองมือควบคุมฝูงชนเดຌ ดังตอเปนีๅ
ิํี หมวกปราบจลาจล หรือหมวกกันกระสุนพรຌอมกระบังหนຌา
ิ๎ี ล฿ส หรือลกันกระสุน
ิ๏ี ชุดปງองกันสะกใด ตลอดจน สนับขຌง สนับขา สนับศอก อุปกรณ์ปງองกันสะกใด
บริวณลาตัว ขนละขา
ิ๐ี กระบองยาง หรืออุปกรณ์฿ชຌตี ิBaton)
ิ๑ี สายรัดบังคับ ิสายลใอคขຌอมือี หรือกุญจมือ
ิ๒ี หนຌากากปງองกันกຍสพิษ พรຌอมหมຌอกรองกຍสพิษละเมครฟน
ิ๓ี กຍสนๅาตาชนิดสปรย์ สกัดจากพืชธรรมชาติ
ิ๔ี สืๅอกราะออนปງองกันกระสุน
ิ๕ี ครืไองขยายสียงพรຌอมเมครฟน ขนาดลใก
ิํ์ี อุปกรณ์สงคลืไนสียงรบกวนพิศษระยะเกลชนิดพกพา
ิํํี ครืไองสียงละระบบปງองกันอันตรายรถสัไงการ
ิํ๎ี ครืไองยิงกຍสนๅาตาชนิด฿ชຌลຌวทิๅง
ิํ๏ี ครืไองฉีดกຍสบบสะพาย
ิํ๐ี ชุดปนยิงกຍสนๅาตาพรຌอมอุปกรณ์
ิํ๑ี กຍสนๅาตาชนิดผาเหมຌ
ิํ๒ี กຍสนๅาตาสาหรับผสมนๅา
ิํ๓ี ลูกขวຌางบบควัน
ิํ๔ี ลูกขวຌางบบสง - สียง
ิํ๕ี ลูกขวຌางกຍสนๅาตา ชนิด OC
*

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

๐๒

ิ๎์ี ลูกขวຌางกຍสนๅาตา ชนิด CS
ิ๎ํี ถุงลมบอกทิศทาง
ิ๎๎ี ครืไองฉีดนๅารงดันสูง ละสีผสมนๅา
ิ๎๏ี อาวุธปนลูกซอง สาหรับยิงกระสุนยางหรือกຍสนๅาตา
ิ๎๐ี อุปกรณ์ชใอตเฟฟງา ิTaser)
ิ๎๑ี ปนยิงตาขาย
ิ๎๒ี รถฉีดนๅารงดันสูง หรือรถดับพลิง
ิ๎๓ี ครืไองกีดขวางการผานของรถ
ิ๎๔ี อุปกรณ์ตรวจหาอาวุธบุคคล
ิ๎๕ี อุปกรณ์ตรวจหาอาวุธยานพาหนะ
ิ๏์ี ผงกัๅนหลใก
ิ๏ํี กรวยยาง
ิ๏๎ี ทนปูน หรืออุปกรณ์สาหรับปງองกันสถานทีไ
ิ๏๏ี ลวดหีบพลงถบหนาม
ิ๏๐ี ถุงมือหนัง
ิ๏๑ี รถครนยกทนปูน
ิ๏๒ี ยานพาหนะสาหรับจຌาหนຌาทีไละการลาลียงครืไองมือ
ิ๏๓ี รถควบคุมฝูงชน ิRiot Truck) ขนาด ๒ ลຌอ
ิ๏๔ี รถควบคุมฝูงชน ิRiot Truck) ขนาด ํ์ ลຌอ
ิ๏๕ี รถทีไทาการทางยุทธวิธี
ิ๐์ี รถบรรทุกนๅา
ิ๐ํี รถสองสวาง
ิ๐๎ี อุปกรณ์สงคลืไนสียงรบกวนพิศษระยะเกล ขนาดกลาง
ิ๐๏ี อุปกรณ์สงคลืไนสียงรบกวนพิศษระยะเกล ขนาด฿หญ
ิ๐๐ี ชุดครืไองสียงความดังสูง พรຌอมอุปกรณ์กานิดพลังงาน
ิ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 ๎

คูมือการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔

๐๔

บททีไ ํ
สาระสาคัญพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ ป็นกฎหมายทีไกาหนดหลักกณฑ์การ฿ชຌสิทธิชุมนุม
สาธารณะ฿หຌ ชั ด จนละสอดคลຌ อ งกั บ กติ ก าระหว า งประทศว า ดຌ ว ยสิท ธิ พ ลมื อ งละสิท ธิ ท างการมื อ ง
ทีไประทศเทยป็นภาคี ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌการชุมนุมสาธารณะป็นเปดຌวยความสงบรียบรຌอย เมกระทบกระทือนตอ
ความมัไนคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนามัยของ
ประชาชน หรือความสะดวกของประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะ ละเมกระทบกระทือนสิทธิละสรีภาพละ
ศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ของผูຌอืไน ดยทีไพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ เดຌกาหนดขอบขต
ของการชุมนุมสาธารณะ สถานทีไหຌามการชุมนุม การจຌงละวิธีการจຌงการชุมนุม หนຌาทีไ ของผูຌจัดการชุมนุม
ละผูຌชุมนุม การดูลการชุมนุม ละบทกาหนดทษสาหรับผูຌทีไฝຆาฝน ดยมีสาระสาคัญตาง โ ดังตอเปนีๅ
ํ. กาหนดการชุมนุมสาธารณะทีไเมอยูภาย฿ตຌพระราชบัญญัตินีๅ เดຌก การชุมนุมนืไอง฿นงานพระราชพิธี
ละงานรัฐพิธี การชุมนุมพืไอประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประพณีหรือตามวัฒนธรรมหง
ทຌองถิไน การชุมนุมพืไอจัดสดงมหรสพ กีฬา สงสริมการทองทีไยว หรือกิจกรรมอืไน พืไอประยชน์ทางการคຌา
ปกติ ของผูຌจั ดการชุ มนุม นัๅน การชุ มนุม ภาย฿นสถานศึ กษา การชุ มนุ มหรื อการประชุ มตามบทบั ญญัติ ห ง
กฎหมาย หรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการของสถานศึกษาหรือหนวยงานทีไมีวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ละ
การชุมนุมสาธารณะ฿นระหวางวลาทีไมีประกาศสถานการณ์ฉุกฉินหรือประกาศ฿ชຌกฎอัยการศึก ละการชุมนุม
สาธารณะทีไจัดขึๅนพืไอประยชน์ ฿นการหาสียงลือกตัๅง฿นชวงวลาทีไมีการลือกตัๅง ต ทัๅงนีๅ ตຌองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดຌวยการนัๅน ิมาตรา ๏ี
๎. กาหนดนิ ย ามค าว า การชุ ม นุ มสาธารณะ หมายถึง การชุ ม นุม ของบุ ค คล฿นทีไส าธารณะ พืไ อ
รียกรຌอง สนับสนุน คัดคຌาน หรือสดงความคิดหใน฿นรืไอ ง฿ดรืไองหนึไงดยสดงออกตอประชาชนทัไวเป ละ
บุคคลอืไนสามารถรวมการชุมนุมนัๅนเดຌ เมวาการชุม นุมนัๅนจะมีการดินขบวน หรือคลืไอนยຌ ายดຌวยหรือเม
ิมาตรา ๐ี
๏. กาหนดหลัก ทัไ วเป฿นการชุ มนุ ม สาธารณะ กลา วคือ การชุม นุ มสาธารณะตຌ องป็น ดยสงบละ
ปราศจากอาวุธ การ฿ชຌสิทธิละสรีภาพของผูຌชุมนุม฿นระหวางการชุมนุมสาธารณะตຌองอยูภาย฿ตຌขอบขต
การ฿ชຌสิทธิละสรีภาพตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญละกฎหมาย ิมาตรา ๒ี
๐. กาหนดสถานทีไตຌองหຌามมิ฿หຌจัดการชุมนุมสาธารณะ เดຌก ระยะรัศมี ํ๑์ มตรจากสถานทีไสาคัญ
ิพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ์ตัๅงตสมดใจจຌาฟງาขึๅนเป พระราช
นิวศน์ พระตาหนัก หรือจากทีไซึไงพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ์ตัๅงตสมดใจจຌาฟງา
ขึๅน เป หรื อผูຌ ส ารใ จราชการทนพระองค์ ประทั บหรือ พ านั ก หรือ สถานทีไ พ านั ก ของพระราชอาคั น ตุก ะ ี
จะกระทามิเดຌ
กาหนดสถานทีไ หຌามจัดการชุมนุม ภาย฿นพืๅนทีไข องรัฐ สภา ทานีย บรัฐบาล ศาล ละ การชุมนุ ม
สาธารณะตຌองเมกีดขวางทางขຌาออก หรือรบกวนการปฏิบัติงาน หรือ การ฿ชຌบริการสถานทีไ ชน สถานทีไ
ทาการหน ว ยงานของรั ฐ ท า อากาศยาน ท า รื อ สถานี ร ถเฟ หรื อ สถานี ข นส ง สาธารณะ รงพยาบาล
สถานศึกษา ละศาสนสถาน สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐตางประทศ หรือสถานทีไทาการองค์การระหวาง
ประทศ ป็นตຌน ิมาตรา ๓ ละมาตรา ๔ี

๐๕
อยางเรกใดี พืไอรักษาความปลอดภัยสาธารณะละความสงบรียบรຌอยของประชาชน จึงเดຌ฿หຌอานาจ
ผูຌ บั ญ ชาการต ารวจห ง ชาติ ห รื อ ผูຌ ทีไ เ ดຌ รั บ มอบหมาย฿นการประกาศหຌ า มชุ ม นุ ม ฿นรั ศ มี เ ม  กิ น ๑์ มตร
จากรัฐสภา ทานียบรัฐบาลละศาลเดຌ ิป็นการประกาศชัไวคราวตามตกรณีี
๑. กาหนด฿หຌมีการสงสริมการ฿ชຌสิทธิสรีภาพ฿นการชุมนุม ดย฿หຌหนวยงานของรัฐอาจจัด฿หຌมีสถานทีไ
พืไอ฿ชຌสาหรับการชุมนุมสาธารณะกใเดຌ ดยมิ฿หຌนาความ฿นหมวด ๎ การจຌงการชุมนุมสาธารณะ มา฿ชຌบังคับ
กการชุมนุมสาธารณะทีไจัดขึๅนภาย฿นสถานทีไทีไหนวยงานของรัฐจัดเวຌดังกลาว ิมาตรา ๕ี
๒. กาหนด฿หຌ ผูຌ ป ระสงค์ จ ะจั ด การชุม นุ ม สาธารณะทุ ก กรณี ฿หຌ  จຌ ง การชุ มนุ ม ต อ ผูຌรั บ จຌ งก อ นริไ ม
การชุมนุมเมนຌอยกวายีไสิบสีไชัไวมง ดย฿หຌผูຌจัดการชุมนุม ผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุม ละ฿หຌ ถือวาผูຌชิญชวน
หรือนัด฿หຌผูຌอืไนมารวมชุมนุม฿นวัน วลา ละสถานทีไทีไกาหนดเมวาจะดຌวยวิธีการ฿ด โ รวมทัๅงผูຌขออนุญาต฿ชຌ
สถานทีไหรือครืไองขยายสียงหรือขอ฿หຌทางราชการอานวยความสะดวก฿นการชุมนุมป็นผูຌประสงค์จะจั ดการ
ชุมนุมสาธารณะดຌวย
ดยการจຌ ง การชุ มนุ ม สาธารณะตຌ อ งระบุ วัต ถุ ประสงค์ ละวัน ระยะวลา ละสถานทีไชุ ม นุ ม
สาธารณะตามวิธีการทีไรัฐมนตรีประกาศกาหนดซึไงตຌองป็นวิธีทีไสะดวกกผูຌจຌง ละตຌอง฿หຌจຌงผานระบบ
ทคนลยีสารสนทศเดຌดຌวย ิมาตรา ํ์ี (จຌงดยตรง จຌงทางทรสาร หรือจຌงดยจดหมายอิลใกทรอนิกส์ี
มืไอเดຌรับจຌงลຌว ฿หຌผูຌรับจຌงสงสรุปสาระสาคัญ฿นการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัตินีๅ฿หຌ
ผูຌจຌงทราบภาย฿นยีไสิบสีไชัไวมงนับตวลาทีไเดຌรับจຌง กรณีทีไผูຌรับจຌงหในวาการชุมนุมสาธารณะทีไเดຌรับจຌงนัๅน
อาจขัดตอมาตรา ๓ หรือมาตรา ๔ ฿หຌผูຌรับจຌงมีคาสัไง฿หຌผูຌจຌงกຌเขภาย฿นวลาทีไกาหนด หากผูຌจຌงการชุมนุม
เมปฏิบัติตามคาสัไง฿หຌผูຌรับจຌงมีคาสัไงหຌามชุมนุมดยจຌงคาสัไงป็นหนังสือเปยังผูຌจຌง
กรณีทีไผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะซึไงเมสามารถจຌงการชุมนุมเดຌภาย฿นกาหนดวลาตาม
มาตรา ํ์ จຌงการชุมนุมพรຌอมคาขอผอนผันกาหนดวลาดังกลาวตอผูຌบังคับการตารวจผูຌรับผิดชอบพืๅนทีไ฿น
กรุง ทพมหานคร หรือผูຌบังคับการตารวจภูธรจังหวัด ฿นจังหวัดอืไนลຌวตกรณี กอนริไมการชุมนุม ดย฿หຌ
ผูຌรับคาขอผอนผันมีหนังสือจຌงคาสัไงพรຌอมดຌวยหตุผล฿หຌผูຌยืไนคาขอทราบภาย฿นวลายีไสิบสีไชัไวมงนับตวลาทีไ
เดຌรับคาขอ ิมาตรา ํ๎ี
๓. กาหนดหนຌาทีไของผูຌจัดการชุมนุม เดຌก ดูลละรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะ฿หຌป็นเปดยสงบ
ละปราศจากอาวุธภาย฿ตຌขอบขตการ฿ชຌสิทธิละสรีภาพตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญ ดูลละรับผิดชอบ
การชุม นุมสาธารณะเม฿ หຌกิดการขัด ขวางกินสมควรต อประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะ ตลอดจนดู ลละ
รับผิดชอบ฿หຌผูຌชุมนุมปฏิบัติตามมาตรา ํ๒ จຌง฿หຌผูຌชุมนุมทราบถึงหนຌาทีไของผูຌชุมนุมตามมาตรา ํ๒ ละ
งืไอนเขหรือคาสัไงของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌความรวมมือก จຌาพนักงานดูลการชุมนุม
สาธารณะ฿นการดูลการชุมนุ มสาธารณะ฿หຌป็นเปตามกฎหมาย เมยุยงสงสริมหรือชักจูงผูຌชุมนุมพืไอ฿หຌ
ผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตามมาตรา ํ๒ เมปราศรัยหรือจัดกิจกรรม฿นการชุมนุมดย฿ชຌครืไองขยายสียง฿นระหวาง
วลา ๎๐.์์ นาฬิกา ถึงวลา ์๒.์์ นาฬิกาของวันรุงขึๅน เม฿ชຌครืไองขยายสียงดຌวยกาลังเฟฟງาทีไมีขนาดหรือ
ระดับสียงตามทีไผูຌบัญชาการตารวจหงชาติประกาศกาหนด ิมาตรา ํ๑ี
ละกาหนดหนຌาทีไของผูຌชุมนุม ิซึไงหมายความรวมถึงผูຌจัดการชุมนุมดຌวย เดຌก เมกอ฿หຌกิดความ
เม ส ะดวกก ป ระชาชนทีไ จ ะ฿ชຌ ทีไ ส าธารณะอั น ป็ น ทีไ ชุม นุ ม หรื อท า฿หຌผูຌ อืไ น เดຌ รั บ ความดื อ ดรຌอ นกิน ทีไ พึ ง
คาดหมายเดຌวาป็นเปตามหตุอันควร เมปຂดบังหรืออาพรางตนดยจง฿จมิ฿หຌมีการระบุตัวบุคคลเดຌถูกตຌอง
วຌนตป็นการตงกายตามปกติประพณี เมพาอาวุธ ดอกเมຌพลิง สิไงทียมอาวุธปน หรือสิไง ทีไอาจนามา฿ชຌเดຌ
อยางอาวุธ ขຌาเป฿นทีไชุมนุม เมวาจะเดຌรับอนุญาต฿หຌมีสิไงนัๅนติดตัวหรือเม เมบุกรุกหรือทา฿หຌสียหาย ทาลาย

๑์
หรือทาดຌวยประการ฿ด โ ฿หຌ฿ชຌการเมเดຌตามปกติซึไงทรัพย์สินของผูຌอืไน เมทา฿หຌผูຌอืไนกลัววาจะกิดอันตรายตอ
ชีวิต รางกาย ทรัพย์สิน หรือสรีภาพ เม฿ชຌกาลังประทุษรຌายหรือขูขใญวาจะ฿ชຌกาลังประทุษรຌายผูຌขຌารวมชุมนุม
หรือผูຌอืไน เมขัดขวางหรือกระทาการ฿ด โ อันป็นอุปสรรคตอการปฏิบัติหนຌาทีไของจຌาพนักงานดูลการชุมนุม
สาธารณะ฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน฿นการ฿ชຌทีไสาธารณะ ละการดูลการชุมนุ มสาธารณะนัๅน
เมดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุมระหวางวลา ํ๔.์์ นาฬิกา ถึงวลา ์๒.์์ นาฬิกาของวันรุงขึๅน วຌน
ตเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ละปฏิบัติตามงืไอนเขหรือคาสัไงของจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะ ิมาตรา ํ๒ี
๔. กาหนดการคุຌมครองความสะดวกของประชาชนละการดูลการชุมนุมสาธารณะ ชน ฿หຌหัวหนຌา
สถานีต ารวจหงทຌ องทีไทีไ มีการชุมนุมสาธารณะป็ นจຌา พนักงานดู ลการชุ มนุมสาธารณะจຌ ง หรือ รຌองขอ
พนั กงานฝຆา ยปกครองหรื อองค์ก รปกครองส ว นทຌ องถิไน ห ง ทຌอ งทีไ ทีไมี การชุ ม นุม สาธารณะหรื อหนว ยงาน
ประชาสัมพันธ์ของรัฐหรืออกชน฿นทຌองทีไนัๅนพืไอทราบ ละพืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของ
ประชาชน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ละการรักษาความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ดยมีอานาจหนຌาทีไ อานวยความสะดวกกประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะอันป็นสถานทีไชุมนุม รักษาความ
ปลอดภัย อานวยความสะดวก หรือบรรทาหตุดือดรຌอนราคาญกผูຌอืไนซึไงอยู฿นบริวณ฿กลຌคียงกับสถานทีไ
ชุ ม นุ ม รั ก ษาความปลอดภั ย หรื อ อ านวยความสะดวกก ผูຌ ชุ ม นุ ม ฿นสถานทีไ ชุ ม นุ ม อ านวยความสะดวก
฿นการจราจรละการขนส งสาธารณะ฿นบริ วณทีไมีก ารชุมนุม ละบริ วณ฿กลຌ คียงพืไอ ฿หຌประชาชนเดຌรั บ
ผลกระทบจากการชุมนุมนຌอยทีไสุด กาหนดงืไอนเขหรือมีคาสัไง฿หຌผูຌจัดการชุมนุม ผูຌชุมนุม หรือผูຌอยูภาย฿น
สถานทีไชุ ม นุ ม ตຌอ งปฏิ บัติ ต าม ละอาจมี ค าสัไ ง ฿หຌ ปຂด หรื อปรั บ สຌน ทางการจราจรป็น การชัไว คราวเดຌ  พืไ อ
ประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชนหรื อการดูลการชุมนุมสาธารณะ ิมาตรา ํ๕ี ดย฿หຌ
สานักงานตารวจหงชาติละหนวยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐจัดหรือประสาน฿หຌมีการประชาสัมพันธ์ป็นระยะ
พืไอ฿หຌประชาชนทราบถึงสถานทีไทีไ฿ชຌ฿นการชุมนุมละชวงวลาทีไมีการชุมนุม ตลอดจนคานะนากีไยวกับ
สຌนทางการจราจรหรือระบบการขนสงสาธารณะ ิมาตรา ๎์ี
๕. กรณีการชุมนุมทีไเมชอบดຌวยกฎหมาย ฿หຌจຌาพนักงานมีอานาจสัไง฿หຌผูຌชุมนุมกຌเขหรือลิกการชุมนุม
ภาย฿นระยะวลาทีไกาหนดตามตกรณี หากผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตามคาสัไงดังกลาว ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุม
สาธารณะรຌองขอตอศาลพงหรือศาลจังหวัดพืไ อมีคาสัไง฿หຌลิกการชุมนุมสาธารณะ ดย฿นระหวางทีไรอคาสัไง
ศาลจຌาพนักงานมีอานาจกระทาการทีไจาป็นตามผนหรือนวทางตามกฎหมาย ิ มาตรา ๎ํี ละอาจ฿ชຌ
ครืไองมือควบคุมฝูงชนตามทีไกาหนดเวຌเดຌพียงทาทีไจาป็น ทัๅงนีๅ การดานินการของจຌาพนักงานเมตัดสิทธิ์ของ
ผูຌอืไนซึไงเดຌ฿ชຌสิทธิทางศาล
มืไอเดຌรับคาขอ฿หຌมีคาสัไง฿หຌผูຌชุมนุมลิกการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๎ํ ฿หຌศาลพิจารณาคาขอนัๅน
ป็นการดวนหากความปรากฏตอศาลวามีผูຌชุมนุมซึไงเมปฏิบัติตามประกาศของจຌาพนักงานดูลการชุมนุม
สาธารณะตามมาตรา ๎ํ ฿หຌศาลมีคาสัไงดยออกคาบังคับ฿หຌผูຌชุมนุมลิกการชุมนุมสาธารณะภาย฿นระยะวลา
ทีไศาลกาหนด ดย฿หຌจຌาพนักงานบังคับคดีปຂดประกาศคาสัไงศาลตามมาตรานีๅเวຌ฿นทีไลหในเดຌงาย ณ บริวณทีไมี
การชุมนุมสาธารณะนัๅน ละประกาศดยวิธีการ฿ด โ พืไอ฿หຌผูຌชุมนุมละประชาชนทัไวเปเดຌรับทราบคาสัไงศาล
ดังกลาวดຌวย
฿นกรณี ทีไ ผูຌ ชุม นุ ม เม  ลิก การชุ ม นุม สาธารณะตามค าสัไง ศาลภาย฿นระยะวลาทีไ ศ าลก าหนด ฿หຌ
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะรายงาน฿หຌศาลทราบกับประกาศกาหนด฿หຌพืๅนทีไบริวณทีไมีการชุมนุม
สาธารณะนัๅนละปริมณฑลของพืๅนทีไนัๅนตามควรกกรณีป็นพืๅนทีไควบคุม ละประกาศ฿หຌ ผูຌชุมนุมออกจาก

๑ํ
พืๅน ทีไ ค วบคุ ม ภาย฿นระยะวลาทีไ ก าหนดละหຌ า มบุ ค คล฿ดขຌ าเป฿นพืๅ น ทีไ ค วบคุ ม ดยมิ เ ดຌ รั บ อนุ ญ าตจาก
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ละ฿หຌรายงานรัฐมนตรีพืไอทราบ
มืไ อ มี ก ารประกาศก าหนดพืๅ น ทีไ ค วบคุ ม ตามวรรคหนึไ ง ฿หຌ ผูຌ บั ญ ชาการต ารวจนครบาล฿น
กรุง ทพมหานคร ผูຌวาราชการจังหวัด฿นจังหวัดอืไน หรือผูຌซึไงรัฐมนตรีมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบป็นผูຌควบคุม
สถานการณ์พืไอ฿หຌมีการลิกการชุมนุมสาธารณะตามคาสัไงศาล ดยมืไอพຌนระยะวลาทีไประกาศ฿หຌผูຌชุมนุม ออก
จากพืๅ น ทีไ ค วบคุ ม หากมี ผูຌ ชุ ม นุ ม อยู ฿ นพืๅ น ทีไ ค วบคุ ม หรื อ ขຌ า เป฿นพืๅ นทีไ ค วบคุ ม ดยมิ เ ดຌ รั บ อนุ ญ าตจาก
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌถือวาผูຌนัๅนกระทาความผิดซึไงหนຌา ละ฿หຌผูຌควบคุมสถานการณ์ละ
ผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุมสถานการณ์ดานินการ฿หຌมีการลิกการชุมนุมสาธารณะตามคาสัไงศาล ดย฿หຌ
ผูຌควบคุมสถานการณ์ละผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุมสถานการณ์มีอานาจ จับผูຌซึไงอยู฿นพืๅนทีไควบคุมหรือ
ผูຌซึไง ขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ คຌน ยึด อายัด หรือ
รืๅอถอนทรัพย์สินทีไ฿ชຌหรือมีเวຌพืไอ฿ชຌ฿นการชุมนุมสาธารณะนัๅน กระทาการทีไจาป็นตามผนหรือนวทางการ
ดูลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๎ํ มีคาสัไงหຌามมิ฿หຌกระทาการ฿ด โ พืไอประยชน์฿นการดานินการ฿หຌมี
การลิกการชุมนุม
กรณีทีไผูຌชุมนุมกระทาการ฿ด โ ทีไมีลักษณะรุนรงละอาจป็นอันตรายกชีวิต รางกาย จิต฿จ หรือ
ทรัพย์สินของผูຌอืไนจนกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะมีอานาจสัไง฿หຌ
ผูຌชุมนุมยุติการกระทานัๅน ละดานินการตามผนหรือนวทางทีไกาหนดเดຌทันที ิมาตรา ๎๑ี
ํ์. กาหนดทษกรณีตาง โ อาทิ ผูຌจัดการชุมนุมสาธารณะมิเดຌจຌงการชุมนุมสาธารณะ ิมาตรา ๎๔ี
ผูຌจัดการชุมนุมหรือผูຌชุมนุมฝຆาฝนเมปฏิบัติตามหนຌาทีไ ิมาตรา ๏์ ละ ๏ํี ผูຌฝຆาฝนเมปฏิบัติตามคาสัไงหรือ
ประกาศของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ิมาตรา ๏๎ี ละบรรดาทรัพย์สินทีไ฿ชຌหรือมีเวຌพืไอ฿ชຌ฿นการ
ชุมนุมสาธารณะทีไยึดเดຌจากการชุมนุมสาธารณะทีไเมชอบดຌวยกฎหมายหรือทีไ เมลิกการชุมนุมตามคาสัไงศาล
฿หຌศาลมีอานาจสัไงริบสียทัๅงสิๅน เมวาจะมีผูຌถูกลงทษตามคาพิพากษาหรือเม ิมาตรา ๏๑ี

๑๎

บททีไ ๎
การจຌงการชุมนุมสาธารณะ
๎.ํ ผูຌจຌง ผูຌรับจຌงการชุมนุมสาธารณะ
๎.ํ.ํ ผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะ
ตามพระราชบัญญั ติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ กาหนด฿หຌผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุม
สาธารณะ มีหนຌาทีไจຌงการชุมตอผูຌรับจຌงกอนริไมการชุมนุมเมนຌอยกวายีไสิบสีไชัไวมง ิมาตรา ํ์ี ดย฿หຌถือวา
ผูຌชิญชวนหรือนัด฿หຌผูຌอืไนมารวมชุมนุม฿นวัน วลา ละสถานทีไทีไกาหนดเมวาจะดຌวยวิ ธีการ฿ด โ รวมทัๅงผูຌขอ
อนุญาต฿ชຌสถานทีไหรือครืไองขยายสียงหรือขอ฿หຌทางราชการอานวยความสะดวก฿นการชุมนุมนัๅนดຌวย ิมาตรา
ํ์ วรรคสองี ดยทีไ ผูຌ  จຌ ง จะป็ น ผูຌ ฿ ดผูຌ หนึไ ง ตามทีไ กล า วมาลຌว ขຌ า งตຌ น ป็น ผูຌ  จຌ ง พีย งผูຌ  ดี ย ว กใ ถื อ เดຌ ว า
จຌงการชุมนุมสาธารณะนัๅนโ ลຌว ิพืไอเม฿หຌกิดภาระตอผูຌจຌง ละลดปัญหาการจຌงซๅาซຌอนี
๎.ํ.๎ ผูຌรับจຌงการชุมนุมสาธารณะ
ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ กาหนดผูຌรับจຌงการชุมนุมเวຌ ๎ ประภท
คือ ํี หัวหนຌาสถานีตารวจหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุม สาธารณะ ๎ี บุคคลอืไนตามทีไรัฐมนตรีประกาศกาหนด฿หຌ
ป็นผูຌมีหนຌาทีไรับจຌงการชุมนุมสาธารณะ
ผูຌรับจຌงการชุมนุมสาธารณะ กฎหมายกาหนด฿หຌป็นหัวหนຌาสถานีตารวจหงทຌองทีไนัๅน ซึไงป็น
การกาหนด฿หຌป็น อานาจฉพาะตัว หัวหนຌาสถานี เมสามารถมอบหมาย฿หຌผูຌ฿ดกระทาการพิจารณา฿นรืไอง
การรับจຌง ทนเดຌ วຌนต ตาหนง หัวหนຌาสถานี เมมีผูຌดารงตาหนงหรือมีตเม สามารถปฏิบัติราชการเดຌ
฿หຌผูຌรักษาราชการดานินการพิจารณาทน฿นฐานะตาหนงหัวหนຌาสถานีเดຌ
๎.๎ การจຌงการชุมนุมสาธารณะ
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ มาตรา ํ์ กาหนด฿หຌผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุม
สาธารณะตຌองจຌงการชุมนุมตอผูຌรับจຌง ดยผูຌรับจຌงตามพระราชบัญญัติดังกลาวนีๅหมายถึงหัวหนຌาสถานี
ตารวจหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะ หรือบุคคลอืไน ตามทีไรัฐมนตรีประกาศกาหนด฿หຌป็นผูຌมีหนຌาทีไรับจຌง
การชุมนุมสาธารณะ ดังนัๅน ฿นบืๅองตຌนจึงป็นหนຌาทีไของหัวหนຌาสถานีตารวจ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามกฎหมาย
฿นฐานะผูຌรับจຌง
วิธีก ารจຌ งการชุน มุม สาธารณะป็น เปตามประกาศสานัก นายกรัฐ มนตรี รืไอ ง กาหนดวิ ธีก ารจຌ ง
การชุ ม นุ ม สาธารณะ ลงวั น ทีไ ๏ พฤศจิ ก ายน ๎๑๑๔ ดยผูຌ ป ระสงค์จ ะจั ด การชุ ม นุ ม สาธารณะตຌ อ งจຌ ง
รายละอียดกีไยวกับการชุมนุม ช น ชืไอ ละรายละอียดผูຌจຌง วัตถุประสงค์ วัน ระยะวลา สถานทีไชุมนุม
ลักษณะการชุมนุม รายชืไอผูຌประสานงาน ป็นตຌน ดยทาป็นหนังสือตอผูຌรับจຌงตามบบทຌายประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรีดังกลาว กอนริไมการชุมนุมเมนຌอยกวายีไสิบสีไชัไวมง กรณีประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ
฿นทຌ อ งทีไต า ง โ กิ น กว า หนึไ งทຌ อ งทีไ ซึไง การชุม นุ ม นัๅ น ต อ นืไ องกั น ฿หຌ  จຌ ง การชุ ม นุม สาธารณะต อผูຌ รั บ จຌ ง
฿นทຌองทีไ฿ดทຌองทีไหนึไงกใเดຌ

๑๏
วิธีการจຌงการชุมนุมสาธารณะมี ๏ วิธี ดังตอเปนีๅ
(ํี จຌงดยตรงตอผูຌรับจຌง
(๎ี จຌงทางทรสาร
(๏ี จຌงทางจดหมายอิลใกทรอนิกส์
๎.๎.ํ การจຌงดยตรงตอผูຌรับจຌง
ผูຌจຌงสามารถยืไนหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะตามบบทຌายประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
รืไอง กาหนดวิธีการจຌงการชุมนุมสาธารณะ ดยตรงตอหัวหนຌาสถานีตารวจหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะ
หรือจຌาหนຌาทีไตารวจทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบ฿นการรับหรือสงหนังสือ หรือดานินการรับจຌงการชุมนุม
สาธารณะของหนวยงานเดຌ ณ ทีไทาการของหัวหนຌาสถานีตารวจหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะนัๅน
๎.๎.๎ การจຌงทางทรสาร
ผูຌจຌงตຌองสงหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะตามบบทຌายประกาศสานักนายกรัฐมนตรี รืไอง
กาหนดวิธีการจຌงการชุมนุมสาธารณะ เปยังหมายลขทรสารของทีไทาการของผูຌรับจຌงตามทีไกาหนดเวຌ฿น
ประกาศของสานักงานตารวจหงชาติ ละตຌองสงตຌนฉบับของหนังสือจຌงการชุมนุม สาธารณะเปยังผูຌรับจຌง
ทางเปรษณีย์ลงทะบียนตอบรับดยพลัน พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไตารวจตรวจสอบ
มืไ อ เดຌ ส ง หนั ง สื อทางทรสารลຌ ว ฿หຌ ผูຌ จຌ ง ทรศัพ ท์  จຌง พนั กงานจຌ า หนຌา ทีไ ต ามหมายลข
ทีไกาหนดเวຌ฿นประกาศของสานักงานตารวจหงชาติดยรใว พืไอตรวจสอบความถูกตຌอง ทัๅงนีๅจะถือวาผูຌรับจຌง
เดຌรับจຌงตอมืไอพนักงานจຌาหนຌาทีไหงทีไทาการของผูຌรับจຌงเดຌรับอกสารตามทรสารครบถຌวน
๎.๎.๏ การจຌงทางจดหมายอิลใกทรอนิกส์
ผูຌจຌงตຌองสงหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะตามบบทຌายประกาศสานักนายกรัฐมนตรี รืไอง
กาหนดวิธีการจຌงการชุมนุมสาธารณะ เปยังทีไอยูจดหมายอิลใกทรอนิกส์ของทีไทาการผูຌรับจຌงตามทีไกาหนดเวຌ
฿นประกาศของสานักงานตารวจหงชาติ ละมืไอเดຌสงจดหมายอิลใกทรอนิกส์ลຌว ฿หຌผูຌจຌงทรศัพท์จຌง
พนักงานจຌาหนຌาทีไตามหมายลขทีไกาหนดเวຌ฿นประกาศของสานักงานตารวจหงชาติดยรใว พืไอตรวจสอบ
ความถูก ตຌอ ง การจຌง การชุม นุมสาธารณะทางจดหมายอิลใ กทรอนิ กส์ จะถื อว าผูຌรั บจຌ งเดຌรับ จຌ งตอ มืไ อ
พนักงานจຌาหนຌาทีไเดຌรับจดหมายอิลใกทรอนิกส์ดยครบถຌวนสมบูรณ์ลຌว
๎.๎.๐ การชุมนุมสาธารณะตอนืไองหลายพืๅนทีไ
กรณีทีไมีการชุมนุมตอนืไองหลายพืๅนทีไ ซึไงผูຌจຌงอาจจຌงการชุมนุมตอ หัวหนຌาสถานีเดຌ฿นหลาย
ทຌองทีไ ผูຌจຌงอาจจຌงการชุมนุมตอหัวหนຌาสถานีทีไรับผิดชอบพืๅนทีไ หนึไงพืๅนทีไ฿ดกใเดຌ มืไอเดຌจຌงการชุมนุมตอ
หัว หนຌ า สถานี พืๅ น ทีไ฿ ดพืๅ น ทีไ หนึไ ง ลຌ ว ฿หຌ หั ว หนຌ า สถานีทีไ เ ดຌ รั บ การจຌ ง นัๅน ประสานงานเปยั ง หั ว หนຌ า สถานี
รับผิดชอบพืๅนทีไอืไน โ ทีไมีพืๅนทีไตอนืไองกับการชุมนุมนัๅน พืไอ รับทราบรายละอียดการชุมนุมสาธารณะนัๅน โ
ละพิจารณาตามมาตรา ํํ ตลอดจน฿หຌผูຌรับจຌงรายงาน ผบก. หรือ ผบช. ลຌวตกรณีดยดวนดຌวย

๑๐
๎.๎.๑ การรับจຌง
เมว าจะมีการจຌงการชุมนุมสาธารณะดຌวยวิธี฿ด ฿หຌ หน.สน./สภ. จั ดจຌาหนຌาทีไทาหนຌาทีไป็น
ผูຌต รวจสอบละรั บ อกสารทีไ เ ดຌ ถู ก ส ง มาตามวิ ธี ต า ง โ ดยมืไ อ เดຌ รั บ จຌ ง ลຌ ว ฿หຌ ป ระทั บ ตรารั บ หนั ง สื อ
ลงทะบียนรับหนั งสือ฿นหนัง สือรับ ตามระบี ยบงานสารบรรณ ลຌ ว฿หຌรี บดานินการสนอ หน.สน./สภ.
ดยดวน พืไอ฿หຌ หน.สน./สภ. พิจารณา฿หຌลຌวสรใจภาย฿นยีไสิบสีไชัไวมง หากป็นการชุมนุมสาธารณะตอนืไอง
หลายพืๅนทีไ฿หຌ หน.สน./สภ. ประสาน หน.สน./สภ.พืๅ นทีไตอนืไอง ละรายงาน฿หຌ ผบก. หรือ ผบช. ทราบ
ตามตกรณี
๎.๏ หนຌาทีไของผูຌรับจຌง
๎.๏.ํ การสรุปสาระสาคัญ฿นการชุมนุมสาธารณะ฿หຌกับผูຌจຌงการชุมนุม
มืไอผูຌรับจຌงเดຌรับจຌงการชุมนุมสาธารณะลຌว ตามมาตรา ํํ หงพระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ กาหนด฿หຌผูຌรับจຌงสงสรุปสาระสาคัญ฿นการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัตินีๅ฿หຌ
ผูຌจຌงทราบภาย฿นยีไสิบสีไชัไวมงนับตวลาทีไเดຌรับจຌง ดย฿นบืๅองตຌนสรุปสาระสาคัญควรมีนืๅอหาประกอบดຌวย
๎ สวน เดຌก ํี รายละอียดกีไยวกับวัตถุประสงค์ วัน ระยะวลา ละสถานทีไชุมนุม ๎ี หนຌาทีไของผูຌจัดการ
ชุมนุมละผูຌชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา ํ๑ ละมาตรา ํ๒ หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.
๎๑๑๔
สาหตุทีไตຌองจຌงหนຌาทีไของผูຌจัดการชุมนุมละผูຌชุมนุมสาธารณะกผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะ
นืไองจากพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะกาหนด฿หຌ ผูຌจัดการชุมนุม  หมายความรวมถึงผูຌประสงค์จะ
จัดการชุมนุมสาธารณะ ละ ผูຌชุมนุม หมายความรวมถึง ผูຌจัดการชุมนุม มีหนຌาทีไของการป็นผูຌชุมนุมทีไดี
ดังนัๅน จึงป็นการสมควรทีไผูຌรับจຌงจะเดຌจຌง฿หຌผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุมเดຌทราบถึงหนຌาทีไของตน฿น ฐานะ
ผูຌจัดการชุมนุมละผูຌชุมนุม พืไอป็น การนะนาละตือนเม฿หຌมีการฝຆาฝนหรือละวຌนการปฏิบัติหนຌาทีไดังกลาว
ิบบ ๎-ํี
๎.๏.๎ การพิจารณาหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะ
กรณี ทีไ ผูຌ รั บ จຌ ง หใ น ว า การชุ ม นุ ม สาธารณะทีไ เ ดຌ รั บ จຌ ง นัๅ น อาจขั ด ต อ มาตรา ๓ ห ง
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ ซึไงหຌามการชุม นุมสาธารณะ฿นรัศมี ํ๑์ มตรจากพระบรมมหาราชวัง
พระราชวัง วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ์ตัๅงต สมดใจจຌาฟງาขึๅนเป พระราชนิวศน์ พระตาหนัก
หรือจากทีไซึไงพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ์ตัๅงตสมดใจจຌาฟງาขึๅนเป หรือผูຌสารใจ
ราชการทนพระองค์ ประทับหรือพานัก หรือสถานทีไพานักของพระราชอาคันตุกะ หน.สน./สภ. จึงควรจัดทา
ผนทีไทางภูมิศาสตร์ พืไอ฿หຌประชาชนเดຌตรวจสอบละทราบลวงหนຌาถึงรัศมีทีไกฎหมายกาหนดหຌามการชุมนุม
สาธารณะเวຌ ละพืไอ฿หຌกิดความนนอนชัดจน฿นการบังคับ฿ชຌกฎหมาย
หรือกรณีขั ดตอมาตรา ๔ ซึไงหຌ ามการชุม นุมสาธารณะทีไ ป็นการกี ดขวางทางขຌา ออก หรื อ
รบกวนการปฏิบัติงานหรือ การ฿ชຌบริการสถานทีไ ของสถานทีไทาการหนวยงานของรัฐ ทาอากาศยาน ทารือ
สถานีรถเฟ หรือสถานีขนสงสาธารณะ รงพยาบาล สถานศึกษา ละศาสนสถาน สถานทูตหรือสถานกงสุล
ของรัฐตางประทศ หรือสถานทีไทาการองค์การระหวางประทศ หรือสถานทีไอืไนตามทีไรัฐมนตรีประกาศกาหนด
฿หຌผูຌรับจຌงมีคาสัไง฿หຌผูຌจຌงกຌเขภาย฿นวลาทีไกาหนด ิบบ ๎-๎ี

๑๑
หากผูຌจຌงการชุมนุมเมปฏิบัติตามคาสัไงดังกลาวขຌางตຌน ฿หຌผูຌรับจຌงมีคาสัไงหຌามชุมนุมดยจຌง
คาสัไงป็นหนังสือเปยังผูຌจຌง ทัๅงนีๅ คาสัไง฿หຌกຌเขการชุมนุมสาธารณะละคาสัไงหຌามชุนมุมสาธารณะป็นคาสัไง
ทางปกครองตามมาตรา ๑ หงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๎๑๏๕ ผูຌรับจຌงจึงตຌองจຌง
สิทธิ฿นการอุทธรณ์คาสัไงตอผูຌบังคับบัญชาชัๅนหนือตามคานะนาของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองทีไ ํ/๎๑๐์ ตามนัยของมาตรา ๐์ หงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๎๑๏๕
ทัๅงนีๅ ฿นระหวางมีคาสัไงหຌามชุมนุม การอุทธรณ์ละพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ผูຌจຌงการชุมนุมตຌองงดการชุมนุม
สาธารณะ ิบบ ๎-๏ี
๎.๐ การขอผอนผันการจຌงการชุมนุมสาธารณะ
ผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะซึไงเมสามารถจຌงการชุมนุมกอนริไมการชุมนุมสาธารณะเมนຌอยกวา
๎๐ ชัไวมงเดຌตามมาตรา ํ์ หากประสงค์จะจัดการชุมนุมอันป็นการรงดวนกใสามารถขอผอนผันกาหนด
ระยะวลาดังกลาวเดຌดยการจຌงการชุมนุมตามบบจຌงการชุมนุมสาธารณะทຌายประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
รืไ อ ง ก าหนดวิ ธี ก ารจຌ ง การชุ ม นุ ม สาธารณะ พรຌ อ มกั บ มี ค าขอผ อ นผั น ก าห นดวลาตามมาตรา ํ๎
ตอ ผูຌ บัง คั บการต ารวจนครบาลผูຌ รับ ผิ ดชอบพืๅ น ทีไ฿ นกรุง ทพมหานคร หรื อ ผูຌบั ง คั บการต ารวจภูธ รจัง หวั ด
฿นจังหวัดอืไน ลຌวตกรณีกอนริไมการชุมนุม ทัๅงนีๅ การขอผอนผันจะตຌองจຌงหนังสือดยตรงตอผูຌมีอานาจ
พิจารณาทานัๅน ิผูຌบังคับการตารวจทีไรับผิดชอบพืๅนทีไี ผูຌขอผอนผันเมสามารถยืไนขอผอนผันทางทรสารหรือ
จดหมายอิ ลใก ทรอนิกส์ เดຌ ดย฿หຌยืไน หนัง สือจຌงการชุม นุมพรຌอมคาขอผอ นผันต อผูຌรั บคาขอผ อนผั นหรื อ
พนักงานจຌาหนຌาทีไ ณ ทีไทาการของผูຌรับคาขอผอนผัน
มืไอผูຌรับคาขอผอนผันเดຌรับหนังสื อขอผอนผันระยะวลาจากผูຌจຌงลຌว ฿หຌพิจารณาวาสมควรผอนผัน
หรือเม ดยมีคาสัไงอนุญาตหรือเมอนุญาต฿หຌผอนผันป็นหนังสือ พรຌอมดຌวยหตุผล฿หຌผูຌยืไนคาขอทราบภาย฿น
วลายีไสิบสีไชัไวมงนับตวลาทีไเดຌรับคาขอ ิบบ ๎-๐ี
การอุ ท ธรณ์ ค าสัไ ง ผูຌ รั บ ค าขอผ อ นผั น สามารถอุ ท ธรณ์ เ ดຌ ต ามวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง กใ คื อ
ผูຌบังคับบัญชาหนือขึๅนเปหนึไงชัๅน ิผูຌบัญชาการทีไรับผิดชอบพืๅนทีไการชุมนุมสาธารณะี
๎.๑ การจຌงการดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุม
๎.๑.ํ กรณีจຌงการดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุม
กรณี ทีไ มี ก ารจຌ ง การดิ น ขบวนหรื อ คลืไ อ นยຌ า ยการชุ ม นุ ม ฿นหนั ง สื อ จຌ ง การชุ ม นุ ม ลຌ ว
฿หຌ หัว หนຌ า สถานทีต ารวจทีไ เดຌ รั บการจຌง ตรวจสอบละพิ จารณาด านิ นการว าขั ดกั บ กฎหมาย฿ดหรือ เม
ตลอดจนกาหนดงืไอนเขหรือมีคาสัไง฿หຌผูຌจัดการชุมนุม ผูຌชุมนุม หรือผูຌอยูภาย฿นสถานทีไชุมนุมตຌองปฏิบัติตามเดຌ
ิดูตัวอยางการกาหนดงืไอนเขหรือมีคาสัไงตาม บบ ๏-ํี

๑๒
๎.๑.๎ กรณีทีไผูຌจัดการชุมนุมมิเดຌจຌงวาจะมีการดินขบวนหรือคลืไอนยຌาย
กรณี ทีไมิเ ดຌจຌ งวา จะมีการดิ นขบวนหรือ คลืไ อนยຌ าย ผูຌชุ มนุม จะดินขบวนหรื อคลืไอนยຌา ย
การชุมนุมเดຌตอมืไอเดຌจຌงลวงหนຌาตอหัวหนຌาสถานีตารวจซึไงมีหนຌาทีไรับผิดชอบดูลการชุมนุมสาธารณะนัๅน
ตทัๅงนีๅ เมวาจะมีการจຌงการดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุมหรือเม หຌามมิ฿หຌผูຌชุมนุม
ดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุมระหวางวลา ํ๔.์์ นาฬิกา ถึงวลา ์๒.์์ นาฬิกาของวันรุงขึๅน วຌนต
จะเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ

๑๓

ผนภูมิ
การจຌงการชุมนุมสาธารณะ
ผูปຌ ระสงค์จัดการชุมนุม

จຌงลวงหนຌา
เมนຌอยกวา ๎๐ ชม.ิม.ํ์ี

จຌงเมทัน ๎๐ ชม.
ขอผอนผันิม.ํ๎ี

หน.สน.ิม.ํํี
สรุปสาระสาคัญ฿น ๎๐ ชม.

ผบก.น/ภ.จว.

พิจารณา
ขัดมาตรา ๓ หรือ ๔ หรือเม

พิจารณา/จຌงคาสัไง
ภาย฿น ๎๐ ชม.

เมขัดมาตรา ๓ หรือ ๔
ชุมนุมปกติ

ผอนผัน

ขัดมาตรา ๓ หรือ ๔
จຌง฿หຌกຌเขภาย฿นกาหนด
กຌเข
ภาย฿น
กาหนด

เมกຌเข
ภาย฿น
กาหนด

ชุมนุมปกติ

มีคาสัไงหຌามชุมนุมดยจຌง
ป็นหนังสือเปยังผูຌจຌง

มีคาสัไง
หຌาม

ผูຌจຌง อุทธรณ์ตอ ผบก.
พิจารณาภาย฿น ๎๐ ชม.

อุทธรณ์ตอ
ผูຌบังคับบัญชา

งดการชุมนุมสาธารณะ

๑๔

บททีไ ๏
การคุຌมครองความสะดวกของประชาชน
ละการดูลการชุมนุมสาธารณะ
๏.ํ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ หมายถึง หน.สน./สภ. หงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะ กรณี
การชุมนุมสาธารณะตอนืไองหลายพืๅนทีไ ฿หຌ ผบก. หรือ ผบช. ตามพืๅนทีไรับผิดชอบลຌวตกรณี ป็นจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะ
คาวาการชุมนุมสาธารณะตอนืไองหลายพืๅนทีไ คือ การชุมนุมสาธารณะ ณ ทีไตัๅงหลายทຌองทีไ ติดตอกัน
หรื อ การชุ ม นุ ม สาธารณะทีไ จຌ ง ว า มีก ารดิ นขบวน หรื อ คลืไอ นยຌ า ยการชุ ม นุ ม ต อ นืไ อ งหลายพืๅ นทีไ ดั ง นัๅ น
การดินขบวนหรือคลืไอนยຌาย พืไอผานหรือเปยังหลายทຌองทีไตอนืไองกัน จึงป็นอานาจของ ผบก. หรือ ผบช.
฿นฐานะจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะลຌวตกรณี
การจຌงการชุมนุมสาธารณะจึงจຌงตอ หน.สน./สภ. ทຌองทีไ฿ดทຌองทีไหนึไงป็นผูຌรับจຌงเดຌ มืไอผูຌรับจຌง
เดຌรับการจຌงพิจารณาลຌวเมขัดตอมาตรา ๓ หรือมาตรา ๔ จักตຌองพิจารณาดຌวยวาป็นการชุมนุมตอนืไ อง
หลายพืๅนทีไหรือเม หากป็นการชุมนุมสาธารณะตอนืไองหลายพืๅนทีไ หรือมีการดินขบวน หรือคลืไอนยຌาย
หลายพืๅนทีไ ผูຌรับจຌงอาจจຌงหรือประสาน หน.สน./สภ. พืๅนทีไตอนืไอง ผบก. ผบช. หรือ ผบ.ตร. ตามตกรณี
พืไอ฿หຌรับทราบถึงการชุมนุมสาธารณะละปฏิบัติหนຌาทีไจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ตามกรณีตาง โ
ทีไกฎหมายกาหนดเวຌ
๏.๎ อานาจหนຌาทีไจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
๏.๎.ํ จຌงหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
฿หຌ  จຌา พนั กงานดู ลการชุ มนุ ม สาธารณะจຌง พนั กงานฝຆ า ยปกครองหรือ องค์ก รปกครอง
สวนทຌองถิไนหงทຌองทีไทีไมี การชุมนุมสาธารณะหรือหนวยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐหรืออกชน฿นทຌองทีไนัๅน
พืไอทราบ ดยประสานงาน฿นรายละอียดการชุมนุมสาธารณะ ภารกิจทีไอาจเดຌรับมอบหมาย กาลังพล อุปกรณ์
ครืไองมือตาง โ ทีไอยู฿นความครอบครองของหนวยงานตาง โ นัๅน
๏.๎.๎ การอานวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย บรรทาหตุ การชุมนุมสาธารณะ
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ มีอานาจหนຌาทีไ ดังตอเปนีๅ
ิํี อานวยความสะดวกกประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะอันป็นสถานทีไชุมนุม

๑๕
ิ๎ี รักษาความปลอดภัย อานวยความสะดวก หรือบรรทาหตุดือดรຌอนราคาญกผูຌอืไนซึไงอยู
฿นบริวณ฿กลຌคียงกับสถานทีไชุมนุม
ิ๏ี รักษาความปลอดภัยหรืออานวยความสะดวกกผูຌชุมนุม฿นสถานทีไชุมนุม
ิ๐ี อานวยความสะดวก฿นการจราจรละการขนสงสาธารณะ฿นบริวณทีไมี
การชุมนุมละบริวณ฿กลຌคียงพืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับผลกระทบจากการชุมนุมนຌอยทีไสุด
ิ๑ี กาหนดงืไอนเขหรือมีคาสัไง฿หຌผูຌจัดการชุมนุม ผูຌชุมนุม หรือผูຌอยูภาย฿นสถานทีไชุมนุมตຌอง
ปฏิบัติตามพืไอประยชน์฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตาม ิํี ิ๎ี ิ๏ี หรือ ิ๐ี
กฎหมาย฿หຌอานาจจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ กาหนดงืไอนเขหรือคาสัไง พืไอ฿หຌการ
ปฏิบั ติห นຌา ทีไต าม ิํี-ิ๐ี พืไอ ประยชน์ ตอ การคุຌ มครองความสะดวกของประชาชน การดู ลการชุ มนุ ม
สาธารณะ การรักษาความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ยกตัวอยางการกาหนดงืไอนเขหรือ
คาสัไงตาง โ ิผนวก ๏-ํี
๏.๎.๏ การสัไงปิดหรือปรับสຌนทางการจราจร
การปฏิบัติหนຌาทีไของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะอาจมีคาสัไง฿หຌปຂดหรือปรับสຌนทาง
การจราจรป็นการชัไวคราวเดຌพืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชนหรือการดูลการชุมนุม
สาธารณะ
ดยปกติลຌวอานาจ฿นการปຂดหรือปรับสຌนทางการจราจรจะป็นอานาจของจຌาพนักงาน
จราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๎๑๎๎ ตกฎหมายฉบับนีๅ฿หຌอานาจฉพาะกับจຌาพนักงานดูล
การชุมนุมสาธารณะ฿นการบริหารจัดการจราจร฿หຌป็นเปดຌวยความรียบรຌอย ยกตัวอยางชน กลุมผูຌชุมนุมมี
จานวนมากสงผล฿หຌชองทางการจราจรเมสามารถดินรถเดຌหนึไงชองทาง จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
อาจมีคาสัไง฿หຌปรับการจราจรป็นการดินรถทางดียว หรือ ปຂดสຌนทางการจราจรลຌวบังคับ฿หຌเป฿ชຌสຌนทาง
หลีกลีไยงอืไนเดຌ ิผนวก ๏-๎ี
๏.๎.๐ การรຌองขอจຌาพนักงานอืไน
฿นกรณีทีไจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะรຌองขอ ฿หຌพนักงานฝຆายปกครอง หรือองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน หรือจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿นทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะดานินการตามคารຌองขอภาย฿น
ขอบอานาจหนຌาทีไของผูຌนัๅน ป็นอานาจของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะทีไสามารถรຌองขอพนักงาน
ฝຆายปกครอง หรือองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือจຌาหนຌาทีไของรัฐ ฿นทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะ ดยมิเดຌ
ป็นการรຌองขอ฿หຌจຌาพนักงานดังกลาวนัๅน กระทาการนอกหนือจากอานาจหนຌาทีไ ตป็นการรຌองขอภาย฿น
ขอบอานาจหนຌาทีไของพนักงานนัๅน โ ซึไงตามปกติ จຌาหนຌาทีไดังกลาวยอมตຌองปฏิบัติตามอานาจหนຌาทีไละ
กระทาการตามกฎหมายอยูลຌว ตกฎหมายบัญญัติ฿หຌอานาจพืไอ฿หຌกิดความชัดจน฿นการปฏิบัติวาหากป็น
การกระทาภาย฿ตຌอ านาจหนຌาทีไ จຌาพนัก งานดั งกลาวนัๅน ตຌอ งกระทาพืไอ ฿หຌการรักษาความสงบรี ยบรຌอ ย

๒์
การคุຌมครองความสะดวกของประชาชนป็นเปดຌวยความรียบรຌอย ทุกภาคสวนมีความรวมมือ฿นการบริหาร
จัดการการชุมนุมสาธารณะ
๏.๎.๑ คุ ณ สมบั ติข องจຌ าพนั กงานดู  ลการชุ ม นุม สาธารณะละขຌา ราชการต ารวจซึไ ง เดຌ รั บ
มอบหมาย
กฎหมายก าหนด฿หຌ  จຌ า พนั ก งานดู  ลการชุ ม นุ ม สาธารณะละขຌ า ราชการต ารวจซึไ ง เดຌ รั บ
มอบหมาย฿หຌดูลการชุมนุมสาธารณะตຌองผานการฝຄกอบรม฿หຌมีทักษะ ความขຌา฿จ ละอดทนตอสถานการณ์
การชุมนุมสาธารณะ ละตຌองตงครืไองบบพืไอสดงตน พืไอ ฿หຌจຌาพนักงานดังกลาว เมกระทาการ฿ด โ
อันป็นการยัไวยุ หรืออาจกอ฿หຌกิดการกระทบกระทัไงระหวางจຌาหนຌาทีไกับผูຌชุมนุม ดยจຌาพนักงานทีไจะตຌอง
ผานการฝຄกอบรม หมายถึง จຌ าพนัก งานทีไ ปฏิบัติ หนຌาทีไ฿ กลຌชิด กับผูຌ ชุ มนุมดยตรง พราะจตนารมณ์ของ
กฎหมายตຌองการปງองกันการกระทบกระทัไงระหวางจຌาหนຌาทีไกับกลุมผูຌชุมนุม฿นพืๅนทีไการชุมนุมสาธารณะ ทัๅงนีๅ
หลักสูตรการฝຄกอบรมอาจป็นเปตามทีไ ตร. กาหนด
การ฿ชຌครืไองมือควบคุมฝูงชนตามทีไรัฐมนตรีประกาศกาหนด ปัจจุบัน ิ๎๑๑๔ี มีการกาหนดเวຌ
จานวนทัๅงสิๅน ๐๔ ชนิดครืไองมือ ยกตัวอยางชน หมวกปราบจลาจล ล฿ส กระบองยาง กຍสนๅาตาชนิดสปรย์
สกัดจากพืชธรรมชาติ ป็นตຌน
๏.๏ การประชาสัมพันธ์
มืไ อ เดຌ รั บการจຌ งการชุ ม นุม สาธารณะ ฿หຌ ผูຌรั บ จຌง หรื อ จຌ า พนั ก งานดู ลการชุม นุ มสาธารณะ
ประสานกองสารนิทศ ิตร.ี ละหนวยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐ จัดหรือประสาน฿หຌมีการประชาสัมพันธ์ทัๅง
กอน ระหวาง ละภายหลังการชุมนุมสาธารณะ ดย฿หຌนบรายละอียดทีไกีไยวขຌอง฿นการชุมนุมสาธารณะนัๅน
฿หຌหนวยงานดังกลาวทราบดຌวย พืไอประยชน์฿นการจัดการประชาสัมพันธ์ ิมาตรา ๎์ี
฿หຌ ก องสารนิ  ทศด านิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ทุ ก ช อ งทางการสืไ อ สาร ละ฿หຌ ป ระสานหน ว ยงาน
ประชาสัมพันธ์ของรัฐ หรือสืไอมวลชนตางโ พืไอ฿หຌประชาชนทราบถึงรายละอียดสถานทีไทีไ฿ชຌ฿นการชุมนุมละ
ชวงวลาทีไมีการชุมนุม ตลอดจนคานะนากีไยวกับสຌนทางการจราจรหรือระบบการขนสงสาธารณะ ตลอดจน
ชองทางการรຌองรียน การจຌงความดานินคดีตาง โ ดຌวย
๏.๐ การชุมนุมสาธารณะทีไละมิดกฎหมาย
กรณี การชุ มนุ ม สาธารณะทีไ เ มช อบดຌว ยกฎหมายตามมาตรา ํ๐ หรื อกรณี ผูຌจั ด การชุ ม นุม หรื อ
ผูຌชุมนุมฝຆาฝนมาตรา ๓ หรือเมปฏิบัติตามมาตรา ๔ มาตรา ํ๑ มาตรา ํ๒ มาตรา ํ๓ หรือมาตรา ํ๔ ฿หຌ
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะดานินการ ดังตอเปนีๅ

๒ํ
๏.๐.ํ กรณีการชุมนุมเมชอบดຌวยกฎหมาย
กรณีการชุมนุมสาธารณะทีไเมชอบดຌวยกฎหมายตามมาตรา ํ๐ หรือเมลิกการชุมนุมภาย฿น
ระยะวลาทีไเดຌจຌงเวຌตอผูຌรับจຌงตามมาตรา ํ๔ ฿หຌประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมลิกการชุมนุมภาย฿นระยะวลาทีไ
กาหนด การประกาศ฿หຌลิกการชุมนุม ดຌวยวิธี฿ด โ ดังนีๅ
ํี ประกาศลิกการชุมนุมดຌวยวาจา หรืออาจ฿ชຌครืไองขยายสียงทีไมีระดับสียงตามความ
หมาะสม ดยอาจ฿ชຌถຌอยคาเดຌความหมาะสม ยกตัวอยางชน
ตามทีไนาย ... ผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะ ิถຌามีี ดยจั ดการชุมนุมสาธารณะ บริวณ ... นัๅน
ปรากฏวามีผูຌชุมนุมเดຌมีพฤติการณ์ .... อันป็นการฝຆาฝนมาตรา .... หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ.๎๑๑๔ ละ ... ิกฎหมายอืไน โ ถຌามีี กระผม ิยศ-ชืไอ-สกุล-ตาหนงี ฿นฐานะจຌาพนักงานดูลการชุมนุม
สาธารณะ จึ งขอประกาศ฿หຌ ผูຌ ชุม นุม ลิ ก การชุ มนุ ม ภาย฿นวลา ํ๔.์์ น. ของวัน ทีไ ... หากฝຆ าฝ นหรื อ
เมปฏิบัติตาม จะดานินการตามกฎหมายตอเป
฿นกรณีทีไผูຌรับคาสัไงนัๅนรຌองขอละการรຌองขอเดຌกระทาดยมีหตุผลอันสมควรภาย฿นจใดวัน
นับตวันทีไมีคาสัไงดังกลาว จຌาหนຌาทีไผูຌออกคาสัไงตຌองยืนยันคาสัไงนัๅนป็นหนังสือ
๎ี ประกาศลิกการชุมนุมดยมีหนังสือปຂดเวຌ฿นทีไลหในเดຌงาย ณ บริวณสถานทีไ หรือกรณี
จาป็นอาจปຂดเวຌบริวณปริมณฑลการชุมนุมสาธารณะนัๅนเดຌ ิผนวก ๏-๏ี
๏ี ปງายประกาศลิกการชุมนุม ขนาดตามความหมาะสม
๏.๐.๎ กรณีการชุมนุมฝຆาฝนกฎหมาย
กรณีผูຌจัดการชุมนุมหรือผูຌชุมนุมฝຆาฝนมาตรา ๓ หรือเมปฏิบัติตามมาตรา ๔ มาตรา ํ๑ มาตรา
ํ๒ หรือมาตรา ํ๓ ฿หຌประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมกຌเขภาย฿นระยะวลาทีไกาหนด
กรณีป็น การชุมนุ มสาธารณะทีไชอบดຌวยกฎหมายมาตตຌน ตอ มาภายหลังมีการฝຆาฝนตาม
มาตรา ๎ํ ิ๎ี จึงสมควรทีไจะประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมกຌเขการฝຆาฝนกฎหมายดังกลาวกอน ดย฿หຌประกาศ ดຌวยวิธี
฿ด โ ดังนีๅ
ํี ประกาศกຌเขการชุมนุมดຌวยวาจา หรืออาจ฿ชຌครืไองขยายสียงทีไมีระดับสียงตามความ
หมาะสม ดยอาจ฿ชຌถຌอยคาเดຌความหมาะสม ดังนีๅ
ตามทีไนาย ... ผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะ ิถຌามีี ดยจัดการชุมนุมสาธารณะ บริวณ ... นัๅน
ปรากฏวามีผูຌชุมนุมเดຌมีพฤติการณ์ .... อันป็นการฝຆาฝน มาตรา .... หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ.๎๑๑๔ ละ ... ิกฎหมายอืไน โ ถຌามีี กระผม ิยศ-ชืไอ-สกุล-ตาหนงี ฿นฐานะจຌาพนักงานดูลการชุมนุม
สาธารณะ จึงขอประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมกຌเขการชุมนุม ดังนีๅ
- ฿หຌผูຌชุมนุมทีไอยู฿นระยะรัศมี ํ๑์ มตรจากพระบรมหาราชวัง ออกจากบริวณดังกลาว ดย
ถือปฏิบัติตามคานะนาของจຌาหนຌาทีไ

๒๎
- ฿หຌ ผูຌ ชุ ม นุ ม ทีไ กี ด ขวางถนนดยรอบสนามหลวง ยຌ า ยมาชุ ม นุ ม บริ  วณสถานทีไ ดຌ า น฿น
สนามหลวง
ทัๅงนีๅ ฿หຌกຌเขการชุมนุมสาธารณะทีไผิดกฎหมายภาย฿นวลา ํ๔.์์ น. ของวันทีไ ... หาก
ฝຆาฝนหรือเมปฏิบัติตามจะดานินการตามกฎหมายตอเป
฿นกรณีทีไผูຌรับคาสัไงนัๅนรຌองขอละการรຌองขอเดຌกระทาดยมีหตุผลอันสมควรภาย฿นจใดวัน
นับตวันทีไมีคาสัไงดังกลาว จຌาหนຌาทีไผูຌออกคาสัไงตຌองยืนยันคาสัไงนัๅนป็นหนังสือ
๎ี ประกาศกຌเขการชุมนุมดยมีหนังสือปຂดเวຌ฿นทีไลหในเดຌงาย ณ บริวณสถานทีไหรือกรณี
จาป็นอาจปຂดเวຌบริวณปริมณฑลการชุมนุมสาธารณะนัๅนเดຌ ิผนวก ๏-๐ี
๏ี ปງายประกาศกຌเขการชุมนุม ขนาดตามความหมาะสม
๏.๐.๏ การรຌองขอตอศาล
มืไอพຌนระยะวลา฿หຌลิกการชุมนุม หรือ ระยะวลาการกຌเขการชุมนุมทีไฝຆาฝนกฎหมายลຌว
หากผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตาม฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะรຌองขอตอศาลพงหรือศาลจังหวัดทีไมีขต
อานาจหนือสถานทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะ พืไอมีคาสัไง฿หຌผูຌชุมนุม ลิกการชุมนุมสาธารณะ ดย฿หຌจัดตรียม
อกสารตางโ ดังนีๅ
ํี คารຌองขอ ิตามบบทีไศาลกาหนดี ิ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 การกระทาทีไจาป็นตามผนการดูลการชุมนุมสาธารณะ
฿นระหว า งรอค าสัไ ง ศาลตาม ๏.๐.๏ ฿หຌ  จຌ า พนั ก งานดู  ลการชุ ม นุ ม สาธารณะ พิ จ ารณา
ดานินการตามผนการดูลการชุมนุมสาธารณะเดຌความจาป็น หมาะสมกับสถานการณ์ ทัๅงนีๅ พืไอคุຌมครอง
ความสะดวกของประชาชนละคุຌมครองการชุมนุมสาธารณะ
ผนหรือนวทางการดูลการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌจຌาพนักงานหลีกลีไยงการ฿ชຌกาลัง ฿นกรณีทีไ
เมอาจหลีกลีไยงการ฿ชຌกาลังเดຌ ฿หຌ฿ชຌกาลังละครืไองมือควบคุมฝูงชนพียงทาทีไจาป็น
๏.๑ การประกาศพืๅนทีไควบคุม
฿นกรณี ทีไ ผูຌ ชุ ม นุ ม เม  ลิ ก การชุ ม นุ ม สาธารณะตามค าสัไ ง ศาลภาย฿นระยะวลาทีไ ศ าลก าหนด
฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะรายงาน฿หຌศาลทราบกับประกาศกาหนด฿หຌพืๅนทีไบริวณทีไมีการชุมนุม

๒๏
สาธารณะนัๅนละปริมณฑลของพืๅนทีไนัๅนตามควรกก รณีป็นพืๅนทีไควบคุม ิผนวก ๏-๒ี ละประกาศ฿หຌ
ผูຌชุม นุม ออกจากพืๅน ทีไค วบคุม ภาย฿นระยะวลาทีไ กาหนดละหຌ ามบุค คล฿ดขຌ าเป฿นพืๅ นทีไ ควบคุ มดยมิเ ดຌ
รับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ละ฿หຌรายงานรัฐมนตรีพืไอทราบ ิมาตรา ๎๏ี
มืไอจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะเดຌประกาศกาหนดพืๅนทีไควบคุมลຌว฿หຌบุคคลดังตอเปนีๅ
ป็นผูຌควบคุมสถานการณ์พืไอ฿หຌมีการลิกการชุมนุมตามคาสัไงศาล
ํี ผูຌบัญชาการตารวจนครบาล กรณี฿นขตกรุงทพมหานคร
๎ี ผูຌวาราชการจังหวัด กรณี฿นจังหวัดอืไน
๏ี ผูຌซึไงรัฐมนตรีมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบ
๏.๒ การดานินการ฿หຌลิกการชุมนุมสาธารณะ
มืไอพຌนระยะวลาทีไประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไควบคุม หากมีผูຌชุมนุมอยู฿นพืๅนทีไควบคุมหรือ
ขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ “฿หຌถือวาผูຌนัๅนกระทา
ความผิดซึไงหนຌา ละ฿หຌผูຌควบคุมสถานการณ์ละผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุมสถานการณ์ดานินการ฿หຌ
มีการลิกการชุมนุมสาธารณะตามคาสัไงศาล ดย฿หຌผูຌควบคุมสถานการณ์ละผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุม
สถานการณ์มีอานาจ ดังตอเปนีๅ
ิํี จับผูຌซึไงอยู฿นพืๅนทีไควบคุมหรือผูຌซึไงขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะ
ิ๎ี คຌน ยึด อายัด หรือรืๅอถอนทรัพย์สินทีไ฿ชຌหรือมีเวຌพืไอ฿ชຌ฿นการชุมนุมสาธารณะนัๅน
ิ๏ี กระทาการทีไจาป็นตามผนหรือนวทางการดูลการชุมนุมสาธารณะ
ตามมาตรา ๎ํ
ิ๐ี มีคาสัไงหຌามมิ฿หຌกระทาการ฿ด โ พืไอประยชน์฿นการดานินการ฿หຌมีการลิก
การชุมนุม ยกตัวอยางชน การหຌาม฿ชຌครืไองขยายสียง หຌามฆษณา ผยพร ชักชวนผูຌชุมนุม หຌามบรรทุกอาวุธ
หรือวัตถุอันตรายตาง โ ป็นตຌน ิผนวก ๏-๓ี
๏.๓ การชุมนุมสาธารณะทีไมีลักษณะรุนรงละกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง
฿นกรณีการชุมนุมสาธารณะทีไมีลักษณะรุนรงละอาจป็นอันตรายกชีวิต รางกาย จิต฿จ หรือ
ทรัพ ย์สิ นของผูຌ อืไน จนกิด ความวุ นวายขึๅ น฿นบຌา นมือ ง ป็น กรณี ทีไ รง ดวนจึง จาป็น ทีไจ ะตຌอ ง฿หຌจຌ าหนຌา ทีไ
ดานินการยุติการชุมนุมนัๅนเดຌ ดยเมตຌองรຌองขอตอศาล พืไอรักษาประยชน์สาธารณะเวຌ ละปกปງองคุຌมครอง
สิทธิสรีภาพละศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ของประชาชน จึงกาหนด฿หຌจຌาหนຌาทีไมีอานาจ฿นการสัไงยุติการชุมนุม
ละดานินการตาง โ พืไอ฿หຌมีการลิกการชุมนุมสาธารณะ ดยปฏิบัติดังนีๅ

๒๐
๏.๓.ํ การสัไง฿หຌยุติการกระทา
฿นกรณีทีไผูຌชุมนุมกระทาการ฿ด โ ทีไมีลักษณะรุนรงละอาจป็นอันตรายกชีวิต รางกาย
จิต฿จ หรือทรัพย์ สินของผูຌอืไนจนกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌ านมือง฿หຌจຌา พนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
มีอานาจสัไง ฿หຌ ผูຌชุ มนุม ยุติ การกระท านัๅน ดยการประกาศ฿หຌผูຌชุ มนุ มยุ ติการกระท าดั งกล าว การประกาศ
อาจดานินการเดຌดังนีๅ
ํี ประกาศยุ ติก ารชุ ม นุม ดຌ วยวาจา หรือ อาจ฿ชຌ  ครืไ อ งขยายสี ย งทีไ มี ระดั บสีย งตามความ
หมาะสม ดยอาจ฿ชຌถຌอยคาเดຌความหมาะสม 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-ตาหนงี ฿นฐานะจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ จึงขอ
ประกาศ฿หຌ ผูຌ ชุ ม นุ ม ยุ ติ ก ารชุ ม นุ ม บริ  วณ .... ภาย฿นวลา ํ๔.์์ น. ของวั น ทีไ ... หากผูຌ ฿ ดฝຆ า ฝ น หรื อ
เมปฏิบัติตาม จะดานินการตามกฎหมายขัๅนดใดขาดตอเป
กรณี นีๅ ก ฎหมายก าหนดผูຌ ชุ ม นุ ม ทีไ เ ม หใ น ดຌ ว ยกั บ ค าสัไ ง ยืไ น ค ารຌ อ งคั ด คຌ านต อ ศาลพ ง หรื อ
ศาลจังหวัดทีไมีขตอานาจหนือสถานทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะนัๅนดยฉพาะ
๎ี ประกาศยุติการชุมนุมดยมีหนังสือปຂดเวຌ฿นทีไลหในเดຌงาย ณ บริวณสถานทีไชุมนุมหรือ
กรณีจาป็นอาจปຂดเวຌบริวณปริมณฑลการชุมนุมสาธารณะนัๅนเดຌ ิผนวก ๏-๔ี
๏ี ปງายประกาศยุติการชุมนุม ขนาดตามความหมาะสม
๏.๓.๎ การประกาศพืๅนทีไควบคุม
หากผูຌชุม นุมเมปฏิ บัติต ามค าสัไ งดัง กลา วขຌา งตຌน ฿หຌ จຌา พนั กงานดู ลการชุม นุมสาธารณะ
ประกาศกาหนด฿หຌพืๅนทีไบริวณทีไมีการชุมนุมสาธารณะนัๅนละปริมณฑลของพืๅนทีไนัๅนตามควรกกรณีป็ นพืๅนทีไ
ควบคุม ละประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไควบคุมภาย฿นระยะวลาทีไกาหนดละหຌามบุคคล฿ดขຌาเป฿น
พืๅนทีไควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ละ฿หຌรายงานรัฐมนตรีพืไอทราบ
ละ฿หຌผูຌบัญชาการตารวจนครบาล฿นกรุงทพมหานคร ผูຌวาราชการจังหวัด฿นจังหวัดอืไน หรือ
ผูຌซึไงรัฐมนตรีมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบป็นผูຌควบคุมสถานการณ์พืไอ฿หຌมีการลิกการชุมนุมสาธารณะตามคาสัไง
รายละอียดตามขຌอ ๏.๑ ิมาตรา ๎๏ี
๏.๓.๏ การดานินการพืไอ฿หຌลิกการชุมนุมสาธารณะ
มืไอพຌนระยะวลาทีไประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไควบคุม หากมีผูຌชุมนุมอยู฿นพืๅนทีไควบคุม
หรือขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌถือวาผูຌนัๅนกระทา
ความผิดซึไงหนຌา ละ฿หຌผูຌควบคุมสถานการณ์ละผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุมสถานการณ์ดานินการ฿หຌมี

๒๑
การลิกการชุมนุมสาธารณะตามคาสัไงศาล ดย฿หຌผูຌควบคุมสถานการณ์ละผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุม
สถานการณ์ ดานินการตามขຌอ ๏.๒ ิมาตรา ๎๐ี
ทัๅงนีๅ ฿นทุก โ ขัๅนตอนการปฏิบัติ฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองกใบรวบรวมพยานหลักฐานทีไกีไยวขຌอง฿หຌมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ พืไ อ สามารถน าเป฿ชຌ  ป็ น ขຌ อ มู ล ฿นทางสื บ สวน สอบสวน การด านิ น การทางคดี ละ
พยานหลักฐาน฿นชัๅนการพิจารณาของศาลเดຌ

๒๒

ผนภูมิ
การดูลการชุมนุมสาธารณะทีไละมิดกฎหมาย
กรณีการชุมนุมสาธารณะ
ทีไละมิดกฎหมาย
ฝຆาฝนตัๅงตตຌน
ม.๎ํ ิํี

ฝຆาฝนภายหลัง
ม.๎ํ ิ๎ี

ประกาศ฿หຌลิกการชุมนุม

ประกาศ฿หຌกຌเข

ลิกการชุมนุม

เมลิก
การชุมนุม

เมกຌเข

รຌองขอตอศาลพงหรือศาลจังหวัด
ศาลพิจารณาคาขอป็นการดวน
ศาลมีคาสัไงดยออกคาบังคับ
จຌาพนักงานบังคับคดีปิดประกาศคาสัไง
ผูຌชุมนุมเมลิกการชุมนุมตามคาสัไงศาล
รายงาน฿หຌศาลทราบ
ประกาศกาหนดพืๅนทีไควบคุม
฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไ/หຌามบุคคล฿ดขຌา
รายงาน รมต.พืไอทราบ
ผบช.น./ผจว. ป็นผูຌควบคุมสถานการณ์
ดานินการตามอานาจหนຌาทีไ
พืไอ฿หຌมีการลิกการชุมนุม

ดานินการทีไจาป็น
ตามผนการดูลการชุมนุมสาธารณะ
ตามมติ ครม. ๎๑ ส.ค.๑๔

กຌเข

ชุมนุมปกติ

๒๓

ผนภูมิ
การดูลการชุมนุมสาธารณะทีไมีลักษณะรุนรงละกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง
การชุมนุมสาธารณะ
ทีไมีลักษณะรุนรงละ
อาจป็นอันตรายกชีวิต
รางกาย จิต฿จหรือ
ทรัพย์สินของผูຌอืไนจนกิด
ความวุนวายขึๅน
฿นบຌานมือง
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
สัไง฿หຌผูຌชุมนุมยุติการกระทานัๅน
ผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตามคาสัไง
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
ประกาศกาหนดพืๅนทีไควบคุม
฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไ/หຌามบุคคล฿ดขຌา
รายงาน รมต.พืไอทราบ

ผบช.น./ผจว. ป็นผูຌควบคุมสถานการณ์
ดานินการตามอานาจหนຌาทีไ
พืไอ฿หຌมีการลิกการชุมนุม

ดานินการทีไจาป็น
ตามผนการดูลการชุมนุมสาธารณะ
ตามมติ ครม. ๎๑ ส.ค.๑๔

๒๔

บททีไ ๐
การบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ
พืไอ฿หຌ การปฏิ บัติหนຌา ทีไตามพระราชบัญญัติก ารชุมนุ มสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ป็ นเปดຌว ยความ
รียบรຌอย สามารถปฏิบัติหนຌาทีไเดຌอยางครบถຌวน ละรวดรใว จึงกาหนดการบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ
ดังนีๅ
๐.ํ การบริหารจัดการ฿นการจຌงการชุมนุมสาธารณะ
๐.ํ.ํ ฿หຌทุก สน./สภ. บก. หรือ บช. จัดระบบการรับจຌงการชุมนุมสาธารณะสามารถตรวจสอบ
ละรับจຌง เดຌต ลอด ๎๐ ชัไวมง ดยจั ดจຌ าหนຌาทีไ รับ -สง ประสานงานการจຌง การชุม นุม สาธารณะ ละ
ประทับตรารับหนังสือ ลงทะบียนรับหนังสือ฿นหนังสือรับตามระบียบงานสารบรรณ ลຌว฿หຌรีบดานินการ
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. จัดทาผนทีไสถานทีไหຌามการชุมนุม฿นระยะ ํ๑์ ตามมาตรา ๓ หง พ.ร.บ.
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ละอาจประกาศเวຌ฿นบริวณทีไลหในเดຌงายของ สน./สภ. พรຌอมผนทีไ
ดยสังขป ดยอาจประสานงานจຌาหนຌาทีไยธา฿นพืๅนทีไรวมกันทาการวัดระยะตามภูมิศาสตร์฿หຌชัดจนเดຌ
๐.ํ.๏ มืไอผูຌรับจຌง ิหน.สน./สภ.ี เดຌรับจຌงการชุมนุมสาธารณะ฿หຌพิจารณาดานินการเปตาม
อ านาจหนຌ า ทีไ จั ด ตัๅ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารส ว นหนຌ า ิศปก.สน.ี ลຌ ว รายงานการรั บ จຌ ง การชุ ม นุ ม สาธารณะ
ผาน ศปก.ทุกระดับ ดย฿หຌ ศปก.ตร. ติดตาม ควบคุม สัไงการการรั กษาความสงบละกຌเขปัญหาตามขัๅนตอน
กรณี฿ดทีไกฎหมายกาหนด฿หຌป็นอานาจของ ผบ.ตร. ฿นการประกาศ หรือตงตัๅงจຌาพนักงานอืไนพิไมหรือทน
฿หຌหนวยสงรืไองผาน ศปก.ตร. พืไอสนอผูຌบังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติตามขัๅนตอนตอเป
๐.ํ.๐ กรณี ก ารชุ ม นุ ม สาธารณะ฿ดทีไ อ าจฝຆ า ฝ น ค าสัไ ง หน.คสช.ทีไ ๏/๎๑๑๔ ลง ํ ม.ย.๑๔
฿หຌ หน.สน./สภ. ละผูຌบังคับบัญชาประสาน กกล.ทหาร ฿นพืๅนทีไอยาง฿กลຌชิด พืไอรวมกัน ประชาสัมพันธ์ ชีๅจง
ทาความขຌา฿จ พืไอกຌเขสถานการณ์การชุมนุม฿หຌป็นเปตามจตนารมณ์ของกฎหมายตละฉบับ
๐.ํ.๑ ประสานหนวยงานทีไมีหนຌ าทีไรับผิดชอบดยตรงหรือหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับขຌอรียกรຌอง
สนับสนุน คัดคຌาน หรือสดงความคิดหในของผูຌชุมนุม จัดผูຌทนมารับทราบขຌอทใจจริง จรจา เกลกลีไย หรือ
กຌเขปัญหาบืๅองตຌน ดยมีจຌาหนຌาทีไดูลการชุมนุมสาธารณะป็นผูຌสนับสนุนการปฏิบัติ ละ ฿นตางจังหวัด
฿หຌรายงาน฿หຌผูຌวาราชการจังหวัดทราบ พืไอขຌามากຌเข ยียวยา รับขຌอรียกรຌองตาง โ ตลอดจนประสาน
การปฏิบัติหนวยงานตาง โ พืไอรองรับการชุมนุมสาธารณะ อาทิชน องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน กระทรวง
สาธารณสุ ข กรมปງ อ งกั น ละบรรทาสาธารณะภั ย กระทรวงคมนาคม สถาบั น การพทย์ ฉุ ก ฉิ น
กรุงทพมหานคร จังหวัด อาภอ ตาบล ตามตกรณี ดยอาจพิจารณา฿หຌจัดจຌาหนຌาทีไ พรຌอมบัญชีอุปกรณ์

๒๕
ครืไองมือ ประจา ศปก.สน. พืไอประสานงานละสนับสนุนการปฏิบัติเดຌตามความหมาะสม ละตรียมความ
พรຌอม฿นการออกคาสัไง บรรจุ ตงตัๅงจຌาพนักงาน฿นการช วยหลือจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ เมวา
จะป็น฿นสวนของ ตร. หรือจຌาหนຌาทีไสนับสนุนจากหนวยงานอืไน โ
๐.ํ.๒ ประสานงานหน ว ยงานประชาสั ม พั น ธ์ ฿ นพืๅ น ทีไ หรื อ หน ว ยงานประชาสั ม พั น ธ์ ข องรั ฐ
กรมประชาสั มพั น ธ์ ละกองสารนิ ทศ ตร. พืไ อจั ด ฿หຌ มีก ารประชาสั มพั น ธ์ก ารชุ มนุ มสาธารณะ นะน า
การปฏิบัติตางโ ตลอดจนสຌนทางการจราจร สຌนทางหลีกลีไยงหรือสຌนทางนะนา ป็นตຌน
๐.ํ.๓ ฿หຌทุกหนวยตรวจสอบละตรียมความพรຌอมของกาลั งพล 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 ขัๅนตอนการดานินการตาง 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฿นพืๅนทีไสถานีตารวจทีไรับผิดชอบ
๎ี ผบก. กรณี การชุมนุมตอนืไองหลายพืๅนทีไสถานีตารวจ฿นพืๅนทีไรับผิดชอบ
๏ี ผบช. กรณีการชุมนุมตอนืไองหลายพืๅนทีไกองบังคับการ฿นพืๅนทีไรับผิดชอบ
๐ี ขຌ า ราชการต ารวจอืไ น ฿นกรณี ทีไ ผบ.ตร. ต ง ตัๅ ง ฿หຌ  ป็ น จຌ า พนั ก งานดู  ลการชุ ม นุ ม
สาธารณะ
ตามนั ย มาตรา ํ๕ ห ง พ.ร.บ.การชุ ม นุ ม สาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ฿หຌ  จຌ า พนั ก งานดู  ล
การชุมนุมสาธารณะพิจารณาบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ อานวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย
บรรทาหตุดือดรຌอนราคาญตามอานาจหนຌาทีไ พืไอ฿หຌการชุมนุมสาธารณะป็นเปดຌวยความสงบรียบรຌอย กรณี
ทีไ  จຌ า พนั ก งานดู  ลการชุ ม นุ ม สาธารณะขຌ า งตຌ น มี ก ารก าหนดงืไ อ นเข หรื อ ค าสัไ ง หรื อ ปຂ ด /ปรั บ สຌ น ทาง
การจราจร฿ดโ ฿หຌ ศปก.สน. รายงาน ศปก.ตร. ิผ า น ศปก. ทุ ก ระดั บ ี ทราบละประสาน฿หຌ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ สถานทีไจัดการชุมนุมสาธารณะ ตลอดจนสຌนทางการจราจร พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับผลกระทบ
นຌอยทีไสุด

๓์
๐.๎.๎ ประสานงานหน ว ยงานประชาสั ม พั น ธ์ ฿ นพืๅ น ทีไ หรื อ หน ว ยงานประชาสั ม พั น ธ์ ข องรั ฐ
กรมประชาสั มพั น ธ์ ละกองสารนิ ทศ ตร. พืไ อจั ด ฿หຌ มีก ารประชาสั มพั น ธ์ก ารชุ มนุ มสาธารณะ นะน า
การปฏิบัติตาง โ สຌนทางการจราจร สຌนทางหลีกลีไยงหรือสຌนทางนะนา ป็นตຌน
๐.๎.๏ พิ จ ารณาประสานหน ว ยงานทีไ  กีไย วขຌ อ ง฿นการจั ด ตัๅง ศู นย์ รั กษาพยาบาล พืไ อ ชว ยหลื อ
ปฐมพยาบาล ผูຌชุมนุม ประชาชน หรือจຌาหนຌาทีไ
๐.๎.๐ ตรียมความพรຌอมของครืไองมือควบคุมฝูงชน การบิกจาย การบิกยืม พืไอรองรับการปฏิบัติ
฿นขัๅนตอนตาง โ ตอเป
๐.๎.๑ จั ด ตรี ย มพนั ก งานสอบสวน การกใ บ รวบรวมพยานหลั ก ฐานจากหน ว ยงานต า ง โ
ดยประสานการปฏิบัติตาง โ เวຌบืๅองตຌน พืไอ฿หຌกิดความพรຌอม฿นการปฏิบัติ ตลอดจนการชืไอมตอสัญญาณ
ภาพ สียง หรืออืไน โ พืไอประกอบสานวนคดี
๐.๎.๒ หากมีความจาป็นตຌองมีการ฿ชຌกาลังนอกหนือจากกาลังพลของ สน./สภ. ฿หຌพิจารณาขอ
สนับสนุนกาลังจาก บก. บช. หรือ ตร. ตามลาดับ ดยประสานการปฏิบัติผาน ศปก. ตละระดับ
๐.๎.๓ รายละอียดการบริหารจัดการ ขัๅนตอนการดานินการตาง โ ฿หຌป็นเปตาม บททีไ ๑ ขัๅนตอน
ปฏิบตั ิการดูลการชุมนุมสาธารณะ ิขัๅนตอนทีไ ๎ ขัๅนการผชิญหตุ ขัๅนตอนทีไ ๏ ขัๅนการ฿ชຌกาลังขຌาคลีไคลาย
สถานการณ์ ละขัๅน ตอนทีไ ๐ ขัๅน การฟ้ น ฟู ี ตามผนการดู  ลการชุ มนุ ม สาธารณะตามพระราชบั ญ ญั ติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ิ ตามมติ ครม. มืไอ ๎๑ ส.ค.๑๔ี
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บททีไ ๑
การสอบสวนดานินคดี
฿นสวนของนืๅอหา฿นบทนีๅ จะป็นการกลาวถึงนวทางการปฏิบัติละขัๅนตอนตาง โ ฿นการสืบสวน
สอบสวนคดีทีไกีไยวกับการชุมนุมสาธารณะ ทัๅงนีๅดยมีวัตถุประสงค์พืไอทาความขຌา฿จกับจຌาหนຌาทีไตารวจละ
พนักงานสอบสวน มืไอกิดกรณีมีการชุมนุมสาธารณะกิดขึๅนวาจຌาหนຌาทีไตารวจละพนักงานสอบสวนควรทีไจะ
ดานินการอยางเร พืไอ฿หຌการทางานของจຌาหนຌาทีไผูຌกีไยวขຌองป็นเปดยถูกตຌองตามกฎหมาย ดยขัๅนตอนละ
กระบวนการตาง โ นัๅน ป็นเปตามกฎหมายภาย฿นของประทศหลักสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลวาดຌวย
สิท ธิ มนุ ษ ยชน ละดยฉพาะอย า งยิไ ง กติ ก าระหวา งประทศว าดຌ ว ยสิท ธิ พลมือ งละสิ ทธิ ท างการมื อ ง
ทีไประทศเทยเดຌ ขຌา ป็น ภาคี ซึไ งสอดรับ กับ หลักการละหตุ ผลของพระราชบัญญั ติการชุม นุมสาธารณะ
พ.ศ.๎๑๑๔
ดยนืๅอหารายละอียดจะบงตามหัวขຌอตาง โ ํํ หัวขຌอ ดยจะริไมตัๅงตการสืบสวน การตงตัๅง
พนักงานสอบสวน การสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน การจับกุม การควบคุม ตัวการ สรุป สานวน
การสอบสวน การทาความหในทางคดี รวมทัๅง การคุຌม ครองพยานละการสื บพยานลว งหนຌ า การติด ตาม
ความคืบหนຌาทางคดี ละตาราง บทกาหนดทษสาหรับผูຌฝຆาฝนบทบัญญัติตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ.๎๑๑๔
๑.ํ การสืบสวนหาขาวละการประมินสถานการณ์
การขาวป็นหัว฿จสาคัญตอการปฏิบัติการทางยุทธการ฿นรืไองตาง โ ดยฉพาะการขาวของสันติบาล
จะตຌองหาขาว ขຌอมูลตาง โ จากหลงขาวทีไชืไอถือเดຌมาสรุป ประมินละทาการวิคราะห์สถานการณ์ของกลุม
ชุมนุม฿หຌหในภาพของ การชุมนุมสาธารณะ ดย฿หຌทราบถึง ผูຌจัดการชุมนุม ขนาดละประมาณจานวน
ของ ผูຌชุ มนุ ม  ผูຌ ชุม นุม มาจากทีไ฿ ดบຌ าง มาตรการละวิธี การทีไ ผูຌชุ มนุ มจะน ามา฿ชຌ ฿นการกดดั นละการ
คลืไอนเหวมีอะเรบຌาง จะริไม฿ชຌมืไอ฿ด ทีไ฿ด ละยุท ธศาสตร์สาคัญของผูຌชุมนุมมีอะเรบຌาง ระยะวลาของการ
ชุม นุม การสนับ สนุ น฿นรืไ องอาหาร อุ ปกรณ์ ครืไ อง฿ชຌม าจากทีไ฿ ด ดยวิธี ฿ ด มีก ารจั ดระบบอย างเร ผูຌ อ ยู
บืๅองหลัง฿นการสนับสนุนงินคา฿ชຌจายตาง โ การตอบรับของประชาชนละนวรวมทีไจะขຌาชุมนุม ตลอดจน
ครือขายตาง โ ของกลุมผูຌรวมชุมนุม ละสถานการณ์ความรุนรงทีไคาดวาอาจกิดขึๅน ขຌอมูลหลานีๅจะ฿ชຌป็น
ปัจจัย฿นการตัดสิน฿จ การวางผน การปรับยุทธศาสตร์ตาง โ ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไทา฿หຌผูຌบังคับบัญชาสามารถ
ทีไ จ ะสัไ ง การหน ว ยปฏิ บั ติ ฿ หຌ  ตรี ย มพรຌ อ ม฿นการทีไ จ ะรั บ สถานการณ์ ดั ง กล า วเ ดຌ ถู ก ตຌ อ งละสามารถทีไ จ ะ
กาหนดการ฿ชຌมาตรการตาง โ ฿นการรับมือกับสถานการณ์ทีไอาจจะกิดขึๅนหากงานการขาวละการประมิน
สถานการณ์จากขຌอมูลตาง โ ทีไเดຌรับจากขาวคลาดคลืไอนหรือผิดพลาด ยอมสงผลกระทบตอมาตรการละ
ยุทธวิธีตางโ ทีไจะนาผนมาปรับ฿ชຌกับผูຌชุมนุมพืไอ฿หຌเดຌผล อาจทา฿หຌภารกิจเมสามารถบรรลุปງาหมายเดຌ ตถຌา
ขຌอมูลฝຆายขาวครบถຌวนถูกตຌองมนยากใถือป็นกลเกสาคัญ฿นการปฏิบัติภารกิจพืไอนามาปรับ฿ชຌดานินคดีกับ
ผูຌชุมนุมกใสามารถนากฎหมาย ทีไกีไยวขຌองมาปรับ฿ชຌ฿หຌถูกตຌองกับสถานการณ์นัๅนเดຌอยางหมาะสมชนกัน

๓๎
๑.๎ การตงตัๅงพนักงานสอบสวน
ผูຌบังคับบัญชาจะตຌองพิจารณา฿นบืๅองตຌนวาหตุการณ์ทีไกิดขึๅนพนักงานสอบสวน฿นทຌองทีไสามารถ
ดานิ นการสอบสวนเดຌอย างมีป ระสิท ธิภาพหรือ เม หากหในวา กิน กาลัง ละขีดความสามารถทีไพนั กงาน
สอบสวนทຌ อ งทีไ จ ะด านิ น การเดຌ  อง กใ ฿ หຌ รี บ ด านิ น การต ง ตัๅ ง พนั ก งานสอบสวนระดั บ กองบั ง คั บ การ
กองบัญชาการ หรือสานักงานตารวจหงชาติ ลຌวตกรณี ป็นพนักงานสอบสวนผูຌรับผิดชอบการสอบสวนดานินคดี
฿นกรณีทีไ มี ก ารต งตัๅ ง พนัก งานสื บ สวนสอบสวนขึๅ นรั บ ผิ ดชอบคดี ดั ง กล า ว ฿หຌ หั วหนຌ า พนั ก งาน
สอบสวนรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวกับคดีบืๅ องตຌน รียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน รวมถึงพนักงาน
สอบสวนทຌองทีไกิดหตุ ชุดสืบสวน จຌาหนຌาทีไฝຆายวิทยาการ ละจຌาหนຌาทีไฝຆายอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง พืไอกาหนด
นวทางสืบสวนสอบสวนกาหนดประดในการสอบสวน ขຌอกลาวหา บงกลุมพยานหลักฐาน กาหนดวิธีการ
ติดตามพยานมาสอบปากคา การประสานงานหนวยทีไกีไยวขຌอง บงมอบภารกิจ฿หຌพนักงานสอบสวนปฏิบัติ
กาหนดระยะวลาการปฏิบัติ สงของกลางเปตรวจพิสูจน์ละติดตามผลมาประกอบสานวน จัดทาผนผังคดี
ประกอบดຌวยพฤติการณ์หงคดี วันวลาสถานทีไกิดหตุ ผูຌสียหาย ผูຌตຌองหาหรือผูຌตຌองสงสัย วัตถุพยานหรือ
ของกลาง ความชืไ อ มยงของคดี ห รื อ หตุ อืไ น โ ทีไ  กีไ ย วขຌ อ ง จั ด ท าผนผั ง สถานทีไ  กิ ด หตุ ภาพถ า ย
ของหตุการณ์ทีไสาคัญ สถานทีไกีไยวนืไอง พรຌอมทัๅงมอบหมายพนักงานสอบสวนซึไงป็นผูຌรับผิดชอบถือสานวน
การสอบสวนละกใบรวบรวมพยานหลักฐานขຌาสูสานวน นอกจากนีๅควรทีไจะกาหนดตัวบุคคลทีไมีความรอบรูຌ
ละหมาะสม ทาหนຌาทีไสมือนป็นลขา฿นคดีนัๅน ละป็นผูຌทีไรูຌขຌอมูลรายละอียดทัๅงหมด฿นคดี พืไอ฿หຌขຌอมูล
ตอคณะทางาน฿นรืไองตางโ เดຌอยางครบถຌวนสมบูรณ์ พืไอ฿หຌกิดความคลองตัว฿นการทาคดีดังกลาวดຌวย ละ
ควรมีการยกพยานหลักฐานออกป็นกลุม ชน กลุมพยานบุคคล ภาพถาย ผลการตรวจ อกสารอืไน โ ป็นตຌน
๑.๏ สถานทีไสาหรับ฿ชຌ฿นการสอบสวนดยฉพาะ
สถานทีไสาหรับ฿ชຌ฿นการสอบสวนคดีทีไสาคัญหรือมีการสอบสวนบุคคลจานวนมากควรทีไจะหาสถานทีไ
เวຌดยฉพาะ ชน หຌองประชุมของ กองบังคับการ. หรือ กองบัญชาการ. ป็นทีไบัญชาการ฿นการสอบสวนคดี
หรือหัวหนຌาพนักงานสืบสวนสอบสวนอาจกาหนดสถานทีไ฿ดสถานทีไหนึไงพืไอความหมาะสม฿นการสอบสวน
ทัๅงนีๅพืไอปງองกันมิ฿หຌบุคคลอืไนทีไเมกีไยวขຌองขຌาเป฿นบริวณทีไมีการสอบสวนคดีดังกลาวพืไอความสะดวก฿นการ
สอบสวนปากคาพยาน ผูຌกีไยวขຌองตลอดจนบุคคล ละจะตຌองเม฿หຌผูຌทีไเมมีหนຌาทีไกีไยวขຌองขຌาเป ดยดใดขาด
ดยฉพาะนักขาวทีไจะเปหาขຌอมูล฿นทางคดีมาสนอขาวอันป็นการปຂดผยรายละอียดของคดี ละควรกาชับ
พนักงานสอบสวนสอบสวนเม฿หຌขาวดยดใดขาดการ฿หຌขาว฿หຌป็นหนຌาทีไของหัวหนຌาพนักงานสืบสวนสอบสวน
ทานัๅน ดังนัๅนหนຌาประตูจึงควรปຂดขຌอความ ลับฉพาะ ละตຌองเม฿หຌคนภายนอกหในความคลืไอนเหวจาก
ประตู ดຌ า นหนຌ า จึ ง ควรปຂ ด ทึ บ เวຌ นอกจากนีๅ ควรมี ก ารจั ด ท ารู ป ถ า ย หรื อ ภาพถ า ยของกนน าส าคั ญ โ
ทีไกีไยวขຌอง฿นการดานินคดี฿หຌปรากฏ พืไอความสะดวก฿นการสอบสวนปากคาพยานบุคคลมืไอมีการอຌางถึงหรือ
พูดถึงบุคคลดังกลาว พืไอ฿หຌพนักงานสอบสวนรวมสอบสวนเดຌนึกภาพถึงบุคคลทีไถูกกลาวถึงละ฿หຌพยานดูวา
ป็นคนดียวกันกับทีไ฿หຌการถึงเวຌหรือเม อยางเร พืไอ฿หຌกิดความชัดจน฿นการสอบสวน พรຌอมทัๅงจัดตรียม
อุปกรณ์ครืไองมือตาง โ ทีไจาป็น ชน ครืไองถายอกสาร ครืไองปริๅ นตอร์ ทีไมีความรใว กระดาษถายอกสาร
ละอุปกรณ์฿นการทางานทุกอยางเวຌ฿หຌพรຌอม฿นการทางาน

๓๏
๑.๐ การรวบรวมพยานหลักฐานตาง โ
นวทางปฏิบัติทีไผานมามีขัๅนตอนตาง โ ดังนีๅ
๑.๐.ํ ฿นขตพืๅนทีไทีไมี การชุมนุมสาธารณะ กิดขึๅนจะตຌองตรียมพรຌอม฿นรืไองการบันทึกทป
คาปราศรัย มีการจัดทาภาพนิไง ภาพคลืไอนเหวของการชุมนุมสาธารณะตาง โ ละ฿หຌจัดตัๅงงบประมาณจัดซืๅอ
อุปกรณ์ละครืไองมือทีไกีไยวขຌองเวຌดยฉพาะ฿นผนการจายงบประมาณดຌวย พืไอ฿หຌสามารถปฏิบัติภารกิ จเดຌ
พียงพอ ละควรมีการสารวจครืไองมือละอุปกรณ์เวຌ฿หຌพรຌอมสารับภารกิจดังกลาว พรຌอมทัๅง฿หຌจัดจຌาหนຌาทีไ
ผูຌมีความรูຌความชานาญ฿นการจัดกใบ รวบรวม ขຌอมูลบันทึกทป คาปราศรัย ภาพนิไง ภาพคลืไอนเหวของการ
ชุมนุมสาธารณะเวຌป็นหลักฐานทุกครัๅง ฿นกรณีทีไมีการชุมนุ มฝຆาฝน พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.
๎๑๑๔ ตจຌาหนຌาทีไตารวจเมอาจดานินการจับกุม฿นขณะทีไกระทาความผิดซึไงหนຌาเดຌ พราะอาจกิดความ
วุนวายหรือการจลาจรขึๅนนัๅน ฿หຌจัดจຌาหนຌาทีไผูຌมีทักษะ ความชานาญ฿นการบันทึกทปคาปราศรัยละถายภาพ
ดังกลาวเวຌพืไอป็นหลักฐานประกอบการดานินคดี ละเมควรปลีไยนหนຌาทีไต฿หຌมอบหมายภารกิจป็นการ
ฉพาะตัว มืไอมีการบันทึกทปคาปราศรัยเวຌลຌว หาก฿นภายหลังปรากฏวาคาปราศรัยของกนนาผูຌชุมนุมมีการ
กระทาทีไขຌาองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฿หຌนาขຌอมูลดังกลาวนัๅนมาป็นพยานหลักฐาน฿น
การสอบสวนดานินคดีกับบุคคลนัๅน
๑.๐.๎ ขอหลักฐานภาพถายหตุการณ์สาคัญการชุมนุมสาธารณะหรือหตุการณ์การกระทาผิดของ
ผูຌชุมนุมตลอดถึงบุคคลอืไนทีไรวมกระทาความผิด฿นหตุการณ์ตาง โ ทีไกิดขึๅนจากสืไอมวลชนตาง โ ทีไพรภาพ
มาป็นหลักฐานพืไอ฿หຌทราบวากนนาละผูຌทีไรวมกระทาผิดป็นผูຌ฿ดบຌาง พืไอ฿ชຌป็นพยานหลักฐาน฿นการรຌอง
ขอตอศาลพืไอออกหมายจับละติดตามจับกุมตัวผูຌกระทาความผิดมาดานินคดีดยรใว
๑.๐.๏ จัดชุดทางานพืไอถอดทปคาปราศรัยของผูຌชุมนุม฿หຌเดຌผลคาปราศรัยดยรใ วลຌวสงผลการ
ถอดทป฿หຌชุดวิคราะห์คาปราศรัยทีไตงตัๅงขึๅนดยผูຌทีไมีความรูຌความสามารถ฿นทางกฎหมาย รวมกันวิคราะห์
วาคาปราศรัยดังกลาวขຌาขายป็นความผิดฐาน฿ด ตามกฎหมาย฿ด พืไอนาเปสูการรวบรวมพยานหลักฐาน฿น
การดานินคดีกับบุคคลดังกลาวตามฐานความผิดทีไกระทาความผิดตอเป ฿นสวนของ กองบัญชาการ/ภาค อาจ
ตຌองตัๅงคณะทางานสาหรับถอดทปคาปราศรัยของกลุมผูຌชุมนุมขึๅน พืไอถอดทปคาปราศรัยดังกลาว฿หຌสรใจสิๅน
ดยรใวพราะ฿นทางปฏิบัติทีไผานมาบุคคลทีไถูกพาดพิงถึง มักตຌองการหลักฐานคาปราศรัยจากการถอดทป
ดังกลาว จึงขอ฿หຌระมัดระวัง฿นกรณีทีไมีการปราศรัยของผูຌชุมนุมทีไพาดพิงถึ งบุคคลสาคัญหรือผูຌบังคับบัญชา
ระดับตาง฿นสานักงานตารวจหงชาติ หากมีการชุมนุมสาธารณะอยางตอนืไองติดตอกันหลายวัน ฿หຌจัดชุด
จຌาหนຌาทีไถอดทปคาปราศรัยดยผลัดปลีไยนกันทาหนຌาทีไ ฿นจานวนทีไพียงพอ ละ฿หຌจัดระบบ฿หຌชัดจนวา
จຌ า หนຌ า ทีไ ค น฿ดถอดทป฿นช ว งวลา฿ด วั น ทีไ  ท า เร นืไ อ งจากจຌ า หนຌ า ทีไ ผูຌ ถ อดทปค าปราศรั ย จะตຌ อ งถู ก
สอบปากคาป็นพยานประกอบคดี฿นคดีนัๅน นอกจากนีๅ฿หຌฝຆายสืบสวนเปทาการตรวจสอบ ิควรมีการตรวจสอบ
ทางทะบียนราษฎร์ดຌวยี ชืไอ นามสกุล ละจัดหารูปถายทัๅงปัจจุบัน ละตามบัตรประจาตัวประชาชนของกน
นาผูຌชุมนุม หรือผูຌทีไปราศรัยมาจัดทาเวຌทีไบอร์ดพืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไชุดถอดทปคาปราศรัยเดຌทราบวาชืไอ นามสกุล
ละผูຌทีไปราศรัยคือผูຌ฿ด ชืไอนามสกุล฿ด
ิ฿นกรณีการถอดทปคาปราศรัยของผูຌชุมนุมนีๅ คยมีกรณีศึกษาทีไพนักงานอัยการเดຌขอ฿หຌทาการ
สอบสวนพิไ ม ติม ดย฿หຌ ท าการถอดทปค าปราศรั ย ของผูຌ ชุ ม นุม ฿นหตุก ารณ์ ชุม นุ ม ต ละวั น พืไ อ น าเป
ประกอบการสัไงคดีี

๓๐
๑.๐.๐ มืไอเดຌจัดทาบันทึกทปคาปราศรัยละภาพนิไง ภาพคลืไอนเหวของการชุมนุมสาธารณะเวຌ
ป็ น หลัก ฐานพรຌ อ มทัๅ ง ท าบั น ทึ กถอดทปค าปราศรั ย ลຌ ว ฿หຌ พิจ ารณาว า การกระท าดัง กล าวของผูຌ ชุ ม นุ ม
สาธารณะขຌาขายป็นความผิดอาญาฐาน฿ด ลຌว฿หຌหนวยดานินการเปตามอานาจหนຌาทีไ ลຌว สานาหลักฐาน
การถอดทปคาปราศรัยของผูຌชุมนุมดังกลาวสงเปยังสานักงานตารวจหงชาติ. ิผาน สานักงานกฎหมายละ
คดี ี ภาย฿น ๓ วั น พืไ อ฿หຌ คณะท างานของส านั กงานกฎหมายละคดี . พิ จารณาศึ กษาละสนอความหใ นต อ
ผูຌบงั คับบัญชาอีกสวนหนึไง
๑.๐.๑ กรณีทีไผูຌควบคุมกาลังนากาลังจຌาหนຌาทีไตารวจเปทาการผลัดปลีไยนกาลังพลชุดดิมทีไปฏิบัติ
หนຌาทีไอยู฿นพืๅนทีไทีไมีการชุมนุม ต฿นระหวางทีไดินทางนากาลังเปสับปลีไยนเดຌถูกผูຌชุมนุมขຌาขัดขวาง หรือ
฿ชຌรถยนต์จอดขวางสຌนทางการเปปฏิบัติหนຌาทีไตามกฎหมายของจຌาหนຌาทีไตารวจ หากจຌาหนຌาทีไตารวจมีกาลัง
พียงพอละสามารถผลักดัน฿หຌผูຌชุมนุมยอมถอยละอยู฿นวิสัยทีไสามารถจับกุมผูຌทีไขัดขวางการปฏิบัติหนຌาทีไตาม
กฎหมายของจຌาหนຌาทีไตารวจเดຌ ฿หຌจับกุมดานินคดีทันที วຌนตกรณี อยู฿นวิสัยทีไเมอาจตຌานการขัดขวางหรือ
กรงวาหากขຌาจับกุมลຌวจะกิดความวุนวายหรือการจลาจลขึๅนเดຌ หลังหตุการณ์ผานพຌนเป฿หຌถือป็นหลัก
ปฏิบัติวาผูຌทีไควบคุมกาลังจะตຌองเปจຌงความรຌองทุกข์฿หຌดานินคดีกับผูຌกระทาความผิดทุกราย มิ฿หຌปลอย฿หຌ
หตุการณ์กระทาความผิดดังกลาวผานพຌนเปดยทีไจຌาหนຌาทีไตารวจมิเดຌดานินการ฿หຌป็นเปตามกฎหมายทัๅงทีไ
พบการกระทาความผิด
๑.๑ การสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลทีไตຌองสงสัยหรือผูຌตຌองหาตามหมายจับของศาล
มืไอมีการตงตัๅงพนักงานสืบสวน฿นคดีสาคัญ฿นระดับสานักงานตารวจหงชาติ กองบัญชาการ/ภาค
ดยระดมจຌาหนຌาทีไ ตารวจฝຆายสืบสวนทีไมีขีดความสามารถ ทักษะละความชานาญดยฉพาะ฿นดຌานการ
สืบสวน หาขาว การติดตามหลงทีไพักพิงของผูຌกระทาความผิดดยการประสานงาน฿นดຌานการขาวกับหนวยทีไ
กีไยวขຌอง พืไอติดตามจับกุมบุคคลทีไตຌองสงสัยหรือผูຌตຌองหาตามหมายจับของศาล฿นตละคดีมาดานินคดี฿หຌเดຌ
ดยรใว ดยกระทา฿นลักษณะชิงรุกอยางจริงจังละตอนืไองควบคูเปกับการประมินสถานการณ์ บรรยากาศ
ความตึงครียดฝຆายผูຌชุมนุมพรຌอมกับ มีการประชาสัมพันธ์ผลการจับกุม ฿หຌทราบทางสืไอตาง โ หรือผานทาง
ฆษกสานักงานตารวจหงชาติ พืไอถลงผลการปฏิบัติงานของจຌาหนຌ าทีไตารวจ฿หຌทราบทุกระยะ อยางป็น
รูปธรรม
๑.๒ การจับกุมละควบคุมตัว
มืไอปรากฏจากการสอบสวนวา ผูຌ฿ดป็น ผูຌกระทาความผิดอาญา ละป็ นความผิ ดตามประมวล
กฎหมายอาญา พนักงานสอบสวนดานินการຌองขอตอศาลออกหมายจับละดานินการจับกุมตัวมาดานินคดี
หรือรับมอบตัวผูຌตຌองหา฿นกรณีผูຌตຌองหาขຌามอบตัว ฿นขัๅนตอนนีๅจะตຌองมีการวางผนประสานหนวยกาลัง
พืไอจัดกาลังจຌาหนຌาทีไตารวจควบคุมผูຌตຌองหา ยานพาหนะ ขบวนคุຌมกัน฿นการนาตัวผูຌตຌองหาดินทางเปสถานทีไ
ควบคุมหรือเปศาล พราะอาจกิดหตุชิงตัวผูຌตຌองหา หรือหตุรຌายอืไนขึๅนเดຌ สาหรับสถานทีไควบคุมตຌองพิจารณา
ตามความหมาะสมกับสถานการณ์ดยกรณีดังกลาวมีกาหนดเวຌตามประมวลตารวจกีไยวกับคดี ลักษณะ ๒
บททีไ ๎ ขຌอ ํ๏๕ วาการควบคุมผูຌจับเวຌทีไสถานีตารวจนัๅน ตามปกติ฿หຌควบคุมเวຌ฿นหຌองควบคุม หากผูຌตຌองถูก

๓๑
ควบคุมมีมากเมสามารถจะนาตัวขຌาควบคุม฿นหຌองควบคุมเดຌทัๅงหมด หรือมีหตุจาป็นอยางอืไน ชน ผูຌตຌองหา
หญิง ละเมมีหຌองควบคุมทีไจัดเวຌดยฉพาะ ป็นตຌน ฿หຌนายตารวจผูຌป็นหัวหนຌาผูຌรับผิดชอบ
฿นสถานีตารวจหงนัๅน จัดสถานทีไควบคุมขึๅนป็นพิศษฉพาะคราวเดຌ ฉะนัๅน฿นกรณีมีการจับกุม
ผูຌ ก ระท าผิ ด กีไ ย วกั บ สถานการณ์ ค วามเม ส งบ หากหใ น ว า จะควบคุ ม ตั ว ผูຌ นัๅ น เวຌ ทีไ ส ถานี ต ารวจป็ น การ
เมปลอดภัย กใ สามารถนาเปควบคุม฿นสถานทีไ อืไนทีไหในวามี ความปลอดภัยเดຌ ดย฿หຌป็นดุลยพินิ จของหัวหนຌ า
พนักงานสอบสวน
๑.๓ สถานทีไควบคุมตัวกรณีป็นการควบคุมตัวผูຌถูกจับหรือผูຌตຌองหา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๑.๓.ํ การควบคุ มตั วผูຌ ถูก จับ มี กาหนดเวຌต ามประมวลระบี ยบตารวจกีไย วกั บคดี ลัก ษณะ ๒
การควบคุมตัว บททีไ ๎ การควบคุมตัวผูຌถูกจับเวຌทีไสถานีตารวจ ขຌอ ํ๏๕ วรรครก กาหนดวา การควบคุมตัว
ผูຌถูกจับเวຌทีไสถานีตารวจนัๅน ตามปกติ฿หຌควบคุมเวຌ฿นหຌองควบคุม ละวรรคสอง กาหนดวา หากผูຌตຌองถูกควบคุมมีมาก
เมสามารถจะนาตัวขຌาควบคุม฿นหຌองควบคุมเดຌทัๅงหมด หรือมีหตุจาป็นอยางอืไน ชน ผูຌตຌองหาป็นหญิง ละ
เมมีหຌองควบคุมซึไงจัดเวຌดยฉพาะป็นตຌน ฿หຌนายตารวจทีไป็นหัวหนຌาผูຌรับผิดชอบ฿นสถานีตา รวจหงนัๅน
จัดสถานทีไค วบคุม ขึๅนป็ นพิศษป็น การฉพาะคราวเดຌ หในวา การควบคุม ผูຌถูกจั บ฿นอ านาจของพนักงาน
สอบสวนกอนนาตัวผูຌตຌองหาเปผัดฟງองฝากขังตอศาล ตามระบียบกาหนด฿หຌควบคุมเวຌ฿นหຌองควบคุมสถานี
ตารวจ ต หากมีความจาป็นเมสามารถน าตัว ขຌาควบคุม ฿นหຌ องควบคุ มเดຌ กใ ฿หຌนายตารวจทีไ ป็นหั วหนຌ า
ผูຌรั บ ผิด ชอบจั ด สถานทีไ ค วบคุ ม ขึๅน ป็ นพิ  ศษป็น การฉพาะคราวเดຌ ชน สานั กงานตารวจห งชาติ อาจ
กาหนด฿หຌ กองบังคับการตารวจตระวนชายดน ภาค ํ ป็นทีไควบคุมผูຌถูกจับ฿นกรณีการชุมนุมทางการมือง
ของกลุมผูຌชุมนุม ซึไงสามารถดานินการเดຌ ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับหตุผลละความจาป็นตลอดจนสถานการณ์ทีไกิดขึๅน
ดຌวย
๑.๓.๎ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา มาตรา ๔๕/ํ วรรครก บัญ ญัติว า
฿นกรณีทีไมีหตุจาป็นระหวางสอบสวนหรือพิจารณา มืไอพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ผูຌบัญชาการ
รือนจา หรือจຌาพนักงานผูຌมีหนຌาทีไจัดการตามหมายขังรຌองขอ หรือมืไอศาลหในสมควรศาลจะสัไง฿หຌขังผูຌตຌองหา
หรือจาลยเวຌ฿นสถานทีไอืไนตามทีไบุคคลดังกลาวรຌองขอ หรือตามทีไศาลหในควรนอกจากรือจากใเดຌ ดย฿หຌอยู฿น
ความควบคุมของผูຌรຌองขอ หรือจຌาพนักงานทีไศาลกาหนด ฿นการนีๅศาลจะกาหนดระยะวลาทีไศาลหในสมควรกใเดຌ ละ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเดຌออกกฎกระทรวง กาหนดสถานทีไอืไนทีไ฿ชຌ฿นการขัง จาคุก หรือควบคุมตัว
ผูຌตຌ อ งหา จ าลย หรื อ ผูຌซึไ ง ตຌ องจ าคุก ตามค าพิ พากษาถึ ง ทีไ สุด พ.ศ.๎๑๑๎ ดยก าหนด฿หຌ  ป็ นอ านาจของ
ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรมทีไ จ ะก าหนด฿หຌ ส ถานทีไ ฿ ดป็ น สถานทีไ ขั ง ซึไ ง จะตຌ อ งประสานงานกั บ จຌ า หนຌ า ทีไ
กรมราชทั ณ ฑ์ กระทรวงยุ ติ ธ รรม ดຌ ว ย ฿นกรณี ทีไ จะขอ฿หຌ ก าหนดสถานทีไ ขั ง ตามกฎกระทรวงขຌ า งตຌ น
จะตຌองมีหนังสือถึงปลัดกระทรวงยุติธรรมพืไอขอ฿หຌประกาศสถานทีไขัง ดยจะตຌองมีรายละอียดประกอบการพิจารณา
เดຌก ผนทีไสดงอาณาขตสถานทีไขัง ละบัญชีรายชืไอจຌาหนຌาทีไตารวจทีไปฏิบัติหนຌาทีไป็นผูຌควบคุมพิศษ
พืไ อ ปฏิ บั ติ ห นຌ า ทีไ ค วบคุ ม ผูຌ ตຌ อ งหา ซึไ ง อาจจะก าหนด฿หຌ กองบั ง คั บ การต ารวจตระวนชายดน ภาค ํ
ป็นสถานทีไขัง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๕/ํ กใเดຌ ดย฿หຌ กองบังคับการตารวจ
ตระวนชายดน ภาค ํ จัดทาผนทีไสดงอาณาขตสถานทีไขัง พรຌอมจัดทาบัญชีรายชืไอขຌาราชการตารวจ

๓๒
ทีไจะปฏิ บัติหนຌ าทีไป็น ผูຌควบคุมพิศษ สนอมายั งสานั กงานต ารวจหงชาติ พืไ อสานัก งานต ารวจหงชาติ
จะเดຌประมวลรืไองจຌง฿หຌกระทรวงยุติธรรมพิจารณาประกาศป็นสถานทีไขัง ตอเป
๑.๓.๏ กรณี ผูຌ ตຌ อ งหาเม ฿ ช ผูຌ ถู กจั บ ละยั งเม เ ดຌ มี ก ารออกหมายจั บ มืไ อ เดຌ มี ก ารจຌง ขຌ อ หาลຌ ว
ตพนักงานสอบสวนหในวามีหตุทีไจะออกหมายขังผูຌนัๅนเดຌตามมาตรา ๓ํ หงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา พนักงานสอบสวนมีอานาจสัไง฿หຌผูຌตຌองหาเปศาลพืไอขอออกหมายขังดยทันที ตถຌาขณะนัๅนป็น
วลาทีไศาลปຂดหรือ฿กลຌจะปຂดทาการ฿หຌพนักงานสอบสวนสัไง฿หຌผูຌตຌองหาเปศาล฿นอกาสรกทีไศาลปຂดทาการ
กรณีชนวานีๅ฿หຌนามาตรา ๔๓ หงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มา฿ชຌบังคั บกการพิจารณาออก
หมายขังดยอนุลม หากผูຌตຌองหาเมปฏิบัติตามคาสัไงของพนักงานสอบสวนดังกลาว ฿หຌพนักงานสอบสวนมี
อานาจจับผูຌตຌองหานัๅนเดຌ ดยถือวาป็นกรณีจาป็นรงดวนทีไจะจับผูຌตຌองหาเดຌดยเมมีหมายจับ ละมีอานาจ
ปลอยชัไวคราวหรือควบคุมตัวผูຌตຌองหานัๅนเวຌ
๑.๔ การสรุปสานวนการสอบสวนละการทาความหในทางคดี
นืไองจากคดีทีไกีไยวขຌองกับการชุมนุมทางการมืองถือป็นคดีนยบายสาคัญประภทหนึไง ซึไงทาง
ฝຆายรัฐบาล฿หຌความสน฿จละรงรัดติดตามผลคดีอยางตอนืไอง ดังนัๅนผูຌบังคับบัญชา฿นตละระดับชัๅนของ
พนักงานสอบสวน ควรทีไจะจัดทาบัญชีคดีดังกลาวเวຌพืไอตรวจสอบ ควบคุมละรงรัดติดตามผลการสอบสวน
ดานินคดีดังกลาวอยางตอนืไองป็นกรณีพิศษ เมควรปลอย฿หຌคดีดังกลาวนิไนนานหรือลาชຌาดย฿ชหตุ ดังนัๅน
จะตຌองรีบรงรัดสอบสวนคดีดังกลาว฿หຌสรใจสิๅนเปดยรใว คดีหลานีๅมืไอมีการรั บคารຌองทุกข์เวຌทาการสอบสวน
เปเดຌ ร ะยะหนึไ ง ลຌ ว ส านั ก งานต ารวจห ง ชาติ จ ะตຌ อ งขอทราบผลการสอบสวนด านิ น คดี จ ากหน ว ย
ทีไมีคดีกิดขึๅนของตละ กองบัญชาการ/ภาค ดยคดี฿ดหในวาการสอบสวนสรใจสิๅนลຌว หัวหนຌาพนักงาน
สอบสวนดานินการประชุมสรุปผลการสอบสวนมีความหในทางคดีละจัดทารายงานการสอบสวน สาหรับคดี
ความผิ ด กีไ ย วกั บ ความมัไ น คงของรั ฐ การสัไ ง คดี อ ยู ฿ นอ านาจผูຌ บั ญ ชาการต ารวจห ง ชาติ ตามขຌ อ บั ง คั บ
กระทรวงมหาดเทยวาดຌวยระบียบการดานินคดีอาญา พ.ศ. ๎๑๎๏ ละทีไกຌเขพิไมติม ขຌอ ๕ ละประมวล
ระบียบการตารวจกีไยวกับคดี ลักษณะ ๔ บททีไ ๎ ขຌอ ๎๓๔
๑.๕ การคุຌมครองพยานละการสืบพยานเวຌลวงหนຌา
การของการคุຌมครองพยานนัๅน ป็นกรณีทีไมีความสาคัญป็นอยางยิไงนืไองจากมีความกีไยวพันกับการ
พิสูจน์ขຌอทใจจริง฿นทางคดี จึงป็นหนຌาทีไของพนักงานสอบสวนละจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌองทีไจะตຌอง฿หຌ ความ
คุຌมครองพยาน ทัๅ งนีๅ฿ นส วนทีไกีไ ยวกับ การคุຌม ครองพยานนัๅ น฿หຌ ปฏิ บัติ ตามบทบัญ ญัติข องพระราชบั ญญั ติ
คุຌมครองพยาน฿นคดีอาญา พ.ศ.๎๑๐๒
นอกจากนีๅ ฿นสวนของการสืบพยานลวงหนຌาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานัๅน มีกรณีทีไ
กีไยวขຌองกับพนักงานสอบสวนอยู ๐ กรณี คือ
๑.๕.ํ การสืบ พยานลว งหนຌา กอ นฟງอ งคดีตอ ศาลตาม มาตรา ๎๏๓ ทวิ ซึไง ป็น กรณีทีไมี หตุ
อันควรชืไอเดຌวาพยานบุคคลจะดินทางออกเปนอกราชอาณาจักร เมมีทีไอยูป็นหลักหลง หรือป็นบุคคลมีถิไน
ทีไอยูหางเกลจากศาลทีไพิจารณาคดี หรือมีหตุอันควรชืไอวาจะมีการยุ งหยิงกับพยานเมวาดยทางตรงหรือ

๓๓
ทางอຌอม หรือมีหตุจาป็นอืไนอันป็นการยกกการนาพยานนัๅนมาสืบ฿นภายหนຌา พนักงานสอบสวนอาจรຌองขอ
ตอพนักงานอัยการ ฿หຌยืไนคารຌองตอศาลพืไอสืบพยานลวงหนຌากอนฟງองคดีกใเดຌ
๑.๕.๎ การสืบพยานลวงหนຌาหลังฟງองคดีตอศาล ตกอนถึงกาหนดวันนัดสืบพยาน ตามมาตรา
ํ๓๏/๎ วรรคสอง฿นกรณีจาป็นพืไอประยชน์หงความยุติธรรม มืไอศาลหในสมควรหรือคูความฝຆายหนึไงฝຆาย
฿ดรຌองขอ ศาลจะมีคาสัไง฿หຌสืบพยานหลักฐานทีไกีไยวกับประดในสาคัญ฿นคดีเวຌลวงหนຌากอนถึงกาหนดวันนัด
สืบพยานกใเดຌ
๑.๕.๏ การสืบพยานลวงหนຌาหลังฟງองคดี ตกอนถึงกาหนดวันสืบพยาน ตาม มาตรา ๑๑/ํ ฿นคดี
ทีไ พ นั ก งานอั ย การป็ น จทก์ ถຌ า ศาลมี ค าสัไ ง ฿หຌ อ อกหมายรี ย กพยานจทก์ ดยมิ เ ดຌ ก าหนดวิ ธี ก ารส ง เวຌ
฿หຌพนักงานอัยการมีหนຌาทีไดานินการ฿หຌหัวหนຌาพนักงานสอบสวนหงทຌองทีไทีไป็นผูຌจัดสงหมายรียกกพยาน
ละติดตามพยานจทก์มาศาลตามกาหนดนัดลຌวจຌงผลการสงหมายรียกเปยังศาลละพนักงานอัยการดยรใว
หากปรากฏวา พยานจทก์มีหตุขัดขຌองเมอาจมาศาลเดຌหรือกรงวาจะป็นการยากทีไจะนาพยานนัๅนมาสืบ
ตามทีไศาลนัดเวຌ กใ฿หຌพนักงานอัยการขอ฿หຌศาลสืบพยานนัๅนเวຌลวงหนຌาตามมาตรา ํ๓๏/๎ วรรคสอง
๑.๕.๐ การสืบพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ลวงหนຌากอนฟງองคดี มาตรา ๎๐๐/ํ วรรคสาม
฿นกรณีทีไพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์฿หຌหในถึงขຌอทใจจริงทีไอาจทา฿หຌศาลวินิจฉัยชีๅขาดคดีเดຌ
ดยเมตຌองสืบพยานหลักฐานอืไน อีก หรือมี หตุอันควรชืไอเดຌ วา หากมีการนินชຌากว าจะนาพยานหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ อันส าคัญ มาสื บ฿นภายหนຌา พยานหลัก ฐานนัๅนจะสูญ สีย เปหรือยากกการตรวจพิ สูจ น์
มืไอคูความฝຆาย฿ดฝຆายหนึไงรຌองขอหรือมืไอศาลหในสมควร ศาลอาจสัไง฿หຌทาการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
ตามความ฿นวรรคหนึไ ง ละวรรคสองเดຌ ทั น ที  ดยเม จ าตຌ อ งรอ฿หຌ ถึ ง ก าหนดวั น สื บ พยานตามปกติ
ทัๅงนีๅ ฿หຌนาบทบัญญัติ฿นมาตรา ๎๏๓ ทวิ มา฿ชຌบังคับดยอนุลม
ซึไงตามบทบัญญัติดังกลาวป็นชองทางทีไปຂดกวຌางมากขึๅ น฿นการนาตัวพยานเปบิกความตอศาล
ประกอบการดานินคดี
๑.ํ์ การติดตามความคืบหนຌาคดี
มืไอสงสานวน฿หຌพนักงานอัยการลຌว พนักงานสอบสวนมีหนຌาทีไประสานงานกับพนักงานอัยการ
พืไอติดตามผลการสัไงคดีชัๅนพนักงานอัยการ กรณีทีไพนักงานอัยการมีคาสัไงฟງองกใตຌองติดตามผลการพิจารณาคดี
฿นชัๅนศาล พืไอทราบวันนัดสื บพยานละติดตามพยานเปบิกความตอศาล หากมีปัญหาขຌอขัดขຌ อง฿นการ
ดานินคดี฿หຌรายงานผูຌบังคับบัญชาพืไอกຌเข฿หຌการดานินคดีป็นเปดຌวยความรียบรຌอย

๓๔
๑.ํํ ตาราง บทกาหนดทษสาหรับผูຌฝຆาฝนบทบัญญัติตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔
ลาดับ ผูຌกระทาความผิดละลักษณะความผิด
อัตราทษ
ํ. จัดการชุมนุมสาธารณะ฿นสถานทีไหຌามตามมาตรา ๓ จาคุกเมกินหกดือน หรือ ปรับเม
กิ น หนึไ ง หมืไ น บาท หรื อ ทัๅ ง จ า
ทัๅงปรับ ิมาตรา ๎๓ี
๎. การชุ ม นุม สาธารณะทีไ กี ดขวางทางขຌ า ออก หรื อ จาคุกเมกินหกดือน หรือ ปรับเม
รบกวนการปฏิบั ติงาน หรือการ฿ชຌ บริการ สถานทีไ กิ น หนึไ ง หมืไ น บาท หรื อ ทัๅ ง จ า
ตามมาตรา ๔
ทัๅงปรับ ิมาตรา ๎๓ี
๏. ผูຌ฿ดประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ฿หຌ จຌงการ ป รั บ เ ม  กิ น ห นึไ ง ห มืไ น บ า ท
ชุมนุ มต อผูຌ รับ จຌ ง ก อนริไม การชุ มนุ มเมนຌ อยกว า ิมาตรา ๎๔ี
ยีไสิบสีไชัไวมง ิมาตรา ํ์ วรรคหนึไงี
๐. ฿หຌ ผูຌ ป ระสงค์ จ ะจั ด การชุ ม นุ ม สาธารณะ ซึไ ง เม ปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท
สามารถจຌงการชุมนุมเดຌภาย฿นกาหนดวลาตาม ิมาตรา ๎๔ี
มาตราํ์จຌ ง การชุ ม นุ ม พรຌ อ มค าขอผ อ นผั น
ก าหนดวลาดั ง ก ล า ว ต อ ผูຌ บั ง คั บ การ ต า ร ว จ
ผูຌรั บผิ ดชอบพืๅ นทีไ ฿ นกรุง ทพมหานครหรื อผูຌ บัง คั บ
การตารวจภูธรจังหวัด฿นจังหวัดอืไนลຌวตกรณี กอน
ริไมการชุมนุม ิมาตรา ํ๎ วรรคหนึไงี
๑. ฿นกรณี ทีไ ผูຌ จั ด การชุ ม นุ ม มิ เ ดຌ  จຌ ง ว า จะมี ก าร ปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท
ดินขบวนหรือคลืไอนยຌายผูຌชุมนุมจะดินขบวนหรือ ิมาตรา ๎๔ี
คลืไอนยຌายการชุมนุมเดຌ ตอมืไอเดຌจຌงล วงหนຌา ตอ
หัวหนຌาสถานีตารวจซึไงมีหนຌาทีไรับผิดชอบดูลการ
ชุมนุมสาธารณะนัๅนิมาตรา ํ๓ี
๒. ผูຌ ชุ ม นุ ม ตຌ อ งลิ ก การชุ ม นุ ม สาธารณะ ภาย฿น ปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท
ระยะวลาทีไผูຌจัดการชุมนุมเดຌจຌงเวຌตอผูຌรับจຌง
ิมาตรา ๎๔ี
ิมาตรา ํ๔ วรรคหนึไงี
๓. ผูຌ฿ดฝຆาฝนคาสัไงหຌามชุมนุม หรือจัดการชุมนุมระหวาง จาคุกเมกินหกดือน หรือปรับเม
มีคาสัไงหຌามชุมนุมตาม มาตราํํ
กิ น หนึไ ง หมืไ น บาทหรื อ ทัๅ ง จ าทัๅ ง
ปรับ ิมาตรา ๎๕ี

๔.

หมายหตุ

฿หຌ น าคว าม฿น
มาตรา ํ์
วรรคสาม มา฿ชຌ
กั บ การ จຌ ง ฿น
ก ร ณี นีๅ  ด ย
อนุลม

฿ น ร ะ ห ว า ง มี
คาสัไงหຌามชุมนุม
ก า ร อุ ท ธ ร ณ์
 ล ะ พิ จ า ร ณ า
วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์
฿หຌงดการชุมนุม
สาธารณะ

ผูຌจัดการชุมนุมผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามมาตรา ํ๑ ิํี ิ๎ี ป รั บ เ ม  กิ น ห นึไ ง ห มืไ น บ า ท มาตรานีๅ  อาผิ ด
กับผูຌจัดการชุมนุม
หรือ ิ๏ี หรือผูຌชุมนุมผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามมาตรา ํ๒ ิมาตรา ๏์ี
ละผูຌชุมนุม
ิํี หรือ ิ๎ี ิมาตรา ๏์ี

๓๕
ลาดับ ผูຌกระทาความผิดละลักษณะความผิด
๕. ผูຌจัดการชุมนุมผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามมาตรา ํ๑ ิ๐ี ิ๑ี
ิ๒ี หรือ ิ๓ี หรือ ผูຌชุมนุมผูຌ฿ ดเมปฏิบัติ ตามมาตรา
ํ๒ ิ๏ี ิ๐ี ิ๑ี ิ๒ี ิ๓ี หรือ ิ๔ีิมาตรา ๏ํ วรรค
หนึไงี
การกระท าตามวรรคหนึไ ง ท า฿หຌ ร ะบบการขนส ง
สาธารณะระบบการสืไอสารหรือทรคมนาคม ระบบ
ผลิ ต หรื อ ส ง กระสเฟฟງ า หรื อ ประปาหรื อ ระบบ
สาธารณู ป ภคอืไ น ฿ด฿ชຌ ก ารเม เ ดຌ เ ม ว า จะป็ น การ
ชัไ ว คราว หรื อ ถาวรผูຌ จั ด การชุ ม นุ ม ิมาตรา ๏ํ
วรรคสองี
ํ์. ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามคาสัไงหรือประกาศของจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ํ๕ (๑ี หรือ
มาตรา ๎๏ ถຌาผูຌนัๅนป็นผูຌจัดการชุมนุมหรือผูຌชุมนุม
ต ถຌ า ผูຌ นัๅ น ป็ น ผูຌ อ ยู ภ าย฿นสถานทีไ ชุ ม นุ ม ิมาตรา
๏๎ี
ํํ.
ํ๎.

ํ๏.

ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามคาสัไงของผูຌควบคุมสถานการณ์หรือ
ผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุมสถานการณ์ ตาม
มาตรา ๎๐ หรือมาตรา ๎๑ ิมาตรา ๏๏ี
ผูຌ ฿ ดเม เ ดຌ รั บ มอบหมายจากจຌ า พนั ก งานดู  ลการ
ชุมนุมสาธารณะหรือผูຌควบคุมสถานการณ์หรือผูຌซึไง
เดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุมสถานการณ์฿หຌปฏิบัติ
หนຌาทีไตามพระราชบัญญัตินีๅพาอาวุธขຌาเป฿นทีไชุมนุม
เมวาจะเดຌรับอนุญาต฿หຌมีอาวุธนัๅนติดตัวหรือเม

อัตราทษ
จาคุกเมกินหกดือนหรือปรับเม
กิ น หนึไ ง หมืไ น บาทหรื อ ทัๅ ง จ าทัๅ ง
ปรับ ิมาตรา ๏ํ วรรคหนึไงี
จาคุกเมกินสิบป หรือปรับเมกิน
สองสนบาทหรือทัๅงจาทัๅงปรับ
ิมาตรา ๏ํ วรรคสองี

หมายหตุ
มาตรานีๅ  อาผิ ด
กั บ ผูຌ จั ด
การชุ ม นุ ม ละ
ผูຌชุมนุม

จาคุกเมกินหนึไงปหรือปรับเมกิน ม า ต ร า นีๅ  ย ก
สองหมืไนบาท หรือทัๅงจาทัๅงปรับ ป ร ะ  ภ ท ข อ ง
บุ ค ค ล  ป็ น ๏
ก ร ณี คื อ
ปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท
ํ.ผูຌจัดการชุมนุม
๎.ผูຌชุมนุม
๏.ผูຌอยู฿นสถานทีไ
ชุมนุม
จ าคุ ก เม  กิ น สามป หรื อ ปรั บ เม
กิ น หก หมืไ น บาท หรื อ ทัๅ ง จ า
ทัๅงปรับ
จาคุกเมกินสามปหรือปรับเมกิน
หกหมืไนบาทหรือทัๅงจาทัๅงปรับ

ถຌาอาวุธตามวรรคหนึไงป็นอาวุธปน วัตถุระบิดหรือ ทษจาคุกเมกินหຌาป หรือปรับเม
วัตถุอืไน฿ดอันมีสภาพคลຌายคลึงกันิมาตรา ๏๐ี
กิ น หนึไ ง สนบาท หรื อ ทัๅ ง จ า
ทัๅงปรับ
บรรดาทรั พ ย์ สิ น ทีไ ฿ ชຌ ห รื อ มี เ วຌ  พืไ อ ฿ชຌ ฿ นการชุ ม นุ ม ฿หຌ ศ าลมี อ านาจสัไ ง ริ บ สี ย ทัๅ ง สิๅ น
สาธารณะทีไยึดเดຌจากการชุ มนุมสาธารณะทีไเมชอบ เ ม ว า จ ะ มี ผูຌ ถู ก ล ง  ท ษ ต า ม
ดຌวยกฎหมายหรือเมลิกการชุมนุมตามคาสัไงศาล
คาพิพากษาหรือเม ิมาตรา ๏๑ี

๔์

บททีไ ๒
หลักการสาคัญ฿นการชุมนุมสาธารณะ
๒.ํ หลักการวาดຌวยการชุมนุมสาธารณะ
๒.ํ.ํ ความป็นมา
กฎหมายวาดຌวยการชุมนุมสาธารณะ มีการสนอตอรัฐบาลป็นระยะวลายาวนาน นับตัๅงต
ครัๅง มืไอคราว ครม. เดຌ ป ระชุม ปรึก ษามืไ อวันทีไ ๓ ธ.ค.๎๐๕๔ ลงมติหใ นควรมีกฎหมายวาดຌว ยการชุมนุ ม
สาธารณะ ดย฿หຌ สคก. รับเปพิจารณายกรางกฎหมาย฿นรืไองนีๅรวมกับกรมตารวจ ิ฿นสมัยนัๅ นี 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
พิจ ารณาป็ น รืไอ งด ว น ดย สนช. เดຌ ล งมติ ฿ นคราวการประชุ ม ครัๅ ง ทีไ ๎๏/๎๑๑๔ วั น ศุ กร์ ทีไ ํ 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 การจากัด
การ฿ชຌสิทธินีๅจะกระทามิเดຌนอกจากจะกาหนดดยกฎหมายละพียงทาทีไจาป็นสาหรับสังคมประชาธิปเตย
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฿หຌความสาคัญกับ

๔ํ
การชุมนุมดยสงบภาย฿ตຌกรอบของรัฐธรรมนูญละกฎหมายทีไจะตຌอ งมุงคุຌมครองทัๅงผูຌชุมนุมสาธารณะละ
สาธารณชนทัไวเปเปพรຌอม โ กัน
๒.ํ.๏ รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย
การชุ ม นุ ม สาธารณะเดຌ มี พั ฒ นาการมาตัๅ ง ต อ ดี ต จะหใ น เดຌ จ าก รั ฐ ธรรมนู ญ ห ง
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
฿นรา งกาย คหะสถาน ทรั พย์ สิน การพู ด การขีย น การพิม พ์ การฆษณา การศึ กษาอบรม การชุม นุ ม
สาธารณะ การตัๅงสมาคมฯ ละฉบับพุทธศักราช ๎๐๕๎ มาตรา ๏๓ บุคคลยอมมีสรีภาพบริบูรณ์฿นการชุมนุม
ดยสงบละปราศจากอาวุธ การจากัดสรีภาพชนวานีๅ จะกระทาเดຌกใตดยบทบัญญัติหงกฎหมายฉะพาะ
฿นกรณีการชุมนุมสาธารณะ ละพืไอคุຌมครองความสะดวกของประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะ หรือพืไอรักษา
ความสงบรียบรຌอย฿นระหวางทีไประทศอยู฿นภาวะการรบหรือการสงคราม ฿นระหวางทีไมีพระบรมราชองการ
ประกาศสถานการณ์ฉุ กฉิ น หรื อ฿นระหว างวลาทีไ มีป ระกาศ฿ชຌ กฎอัย ยการศึ ก ละเดຌรั บ รองการชุม นุ ม
สาธารณะ เวຌอยางตอนืไอง ความชัดจนจะหใน เดຌจากรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย 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
ทรงป็ น ประมุ ข ละตามพัน ธกรณี ร ะหว า งประทศทีไป ระทศเทยมี อ ยู  ลຌ ว ยอ มเดຌ รั บ การคุຌ ม ครองตาม
รัฐธรรมนูญนีๅ จะหในเดຌวาสิทธิละสรีภาพ฿นการชุมนุมสาธารณะยังคงเดຌรับการรับรองเวຌอยางชัดจຌง฿น
รัฐธรรมนูญของประทศเทยมาตัๅงตอดีตจนกระทัไงปัจจุบัน
๒.๎ หลักการ฿ชຌกาลัง
จຌาหนຌาทีไตຌองพยายาม฿ชຌการจรจาตอรองหรือปฏิบัติการ฿ด โ พืไอคลีไคลายสถานการณ์ หากเมป็น
ผลละจຌา หนຌา ทีไ จาป็น ตຌ องมี การ฿ชຌ ก าลั ง ขຌ า กຌ เ ขสถานการณ์ ทีไ เ ม ฿ช ก ารปງ องกั นภยั นตรายทีไ ฿กลຌ จะถึ ง
สามารถดานินการตามมาตรการตาง โ ฿หຌป็นเปตามสมควรกหตุ ละยุทธวิธีการ฿ชຌกาลัง ตามความจาป็น
ของสถานการณ์ตามหลักสัดสวน ดยวิธีการ฿ดวิธีการหนึไง หรือหลายวิธีพรຌอมกัน฿หຌสอดคลຌองหมาะสมกับ

๔๎
สถานการณ์จຌาหนຌาทีไตຌองพยายามหลี กลีไยงการ฿ชຌกาลัง ครืไองมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธจนถึงทีไสุด หากเม
สามารถหลีกลีไยงเดຌ฿หຌ฿ชຌกาลังพียงทาทีไจาป็นละหมาะสมกับสถานการณ์
การ฿ชຌกาลัง ครืไองมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธ ตຌอง฿ชຌมืไอมีหตุจาป็นละหมาะสมกับความรุนรง
ของสถานการณ์ ดย฿นบืๅองตຌน฿หຌ฿ชຌการจรจา ละหลีกลีไยงการ฿ชຌกาลังทาทีไจะสามารถกระทาเดຌ ตจะตຌอง
เมกระทบตอความปลอดภัยของสาธารณชนละจຌาหนຌาทีไซึไงปฏิบัติหนຌาทีไ฿นการดูลรักษาความสงบรียบรຌอย
฿นการชุมนุม
การ฿ชຌอาวุธตຌอง฿ชຌพืไอปງองกันตนองหรือบุคคลอืไน฿หຌพຌนจากภยันตรายรຌายรงต อชีวิต หรือรางกาย
หรื อ พืไ อ ระงั บ ยั บ ยัๅ ง หตุ ค วามรุ น รง฿หຌ ส งบ หรื อ พืไ อ จั บ กุ ม ผูຌ ทีไ ก ระท าผิ ด กฎหมายหรื อ ผูຌ ต อ สูຌ ขั ด ขวาง
จຌาพนักงานหรือพืไอปງองกันมิ฿หຌบุคคลดังกลาวหลบหนี
การจะ฿ชຌกาลัง ครืไองมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธพืไอยุติการชุมนุมทีไเมชอบดຌวยกฎหมาย มืไอ฿ดนัๅน
ยอมเมตัดสิทธิของจຌาหนຌาทีไ ฿นการปງองกันสิทธิของตนองหรือผูຌอืไนพืไอ฿หຌพຌนจากภยันตราย อันกิดจากการ
ประทุษรຌายอันละมิดตอกฎหมายทีไ฿กลຌจะถึง ดยเดຌกระทาพอสมควรกหตุ
๒.๏ นวคาพิพากษาศาล
๒.๏.ํ การชุมนุมทีไชอบดຌวยกฎหมาย
การชุมนุมทีไชอบดຌวยกฎหมายจะตຌองป็นการชุมนุมดยสงบละปราศจากอาวุธ ภาย฿ตຌ
ขอบขตการ฿ชຌสิทธิละสรีภาพตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญละกฎหมาย ดยทีไการ฿ชຌสิทธิของบุคคลตຌอง
กระทาดยสุจริต เมขัดตอความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดี ละจะอຌางศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์หรือ฿ชຌสิทธิ
สรีภาพของตนเดຌ ทาทีไเมละมิดสิทธิละสรีภาพของบุคคลอืไน การ฿ชຌสิทธิซึไงมีตจะ฿หຌกิดสียหายกบุคคล
อืไนนัๅนทานวาป็นการอันมิชอบดຌวยกฎหมาย
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ จึงป็นกฎหมายทีไวางนวทาง หลักกณฑ์
การ฿ชຌสิทธิการชุมนุม สาธารณะ฿หຌชัดจนละสอดคลຌองกับกติก าระหวางประทศ ทัๅ งนีๅ พืไอ฿หຌการชุมนุ ม
สาธารณะป็นเปดຌวยความสงบรียบรຌอย เมกระทบกระทือนตอความมัไนคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ
ความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนามัยของประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนทีไจะ฿ชຌ
ทีไสาธารณะ ละเมกระทบกระทือนสิทธิ สรีภาพละศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ของผูຌอืไน
๒.๏.๎ การชุมนุมทีไเมชอบดຌวยกฎหมาย
การชุ ม นุ ม ทีไ เ ม ช อบดຌ ว ยกฎหมาย กล า วคื อ ป็ น การชุ ม นุม ทีไ  กิ น ขอบขตสรี ภ าพของ
การชุมนุมตามทีไบัญญัติเวຌ฿นรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย หรือกฎหมาย อันป็นการลวงละมิดสิทธิละ
สรีภาพ ศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ของประชาชน กระทบกระทือนการทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะกินสมควร หรือ
การชุมนุมทีไฝຆาฝนพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔

๔๏
การชุมนุมสาธารณะทีไมีลักษณะรุนรงละอาจป็นอันตรายกชีวิต รางกาย จิต฿จ หรือ
ทรัพย์สินของผูຌอืไนจนกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง ยกตัวอยางชน การชุมนุมทีไปຂดลຌอมทางขຌา ออก สถานทีไ
ราชการ มีการ฿ชຌรัๅวลวดหนาม ยางรถยนต์ราดนๅามันชืๅอพลิง กีดขวางถนน อันมีลักษณะทา฿หຌผูຌอืไนกลัววาจะ
กิดอันตรายตอชีวิต รางกาย สรีภาพ หรือการชุมนุมทีไมีการปຂดกัๅนถนน ทางหลวง ทางสาธารณะ ป็นตຌน
๒.๐ ถอดบทรียน
จากการชุมนุมสาธารณะทีไผานมา มีบทรียนจากการชุมนุมตาง โ มากมาย สามารถสรุปนวทาง
ปฏิบัติ฿นการกຌเขปัญหาการดูลการชุมนุมสาธารณะละสามารถนาเปปรับ฿ชຌตามความหมาะสมเดຌ ดังนีๅ
๒.๐.ํ ระบบการขาว
ํี หนวยงานดຌานการขาว จะตຌองหาขาว฿นชิงลึก หรือขาวทีไมีคุณภาพพียงพอสาหรับ฿ชຌ
วางผนชิงรุก หากตขาวสารดังกลาวมักจะป็นทีไรับรูຌฉพาะ฿นสวนของงานการขาว ละผูຌบังคับบัญชา
ระดั บสู ง ท า นัๅ น เมมี ก ารกระจายขา วสารลงมา฿หຌ ส ามารถ฿ชຌ ป ระยชน์ ส าหรั บการวางผน หรื อ บริ ห าร
หตุการณ์ลย
๎ี ขาวสารจากหตุการณ์ทีไกิดขึๅนลຌว ละนวนຌมของสถานการณ์ทีไอาจจะกิดขึๅน ยังคง
ป็นพืๅนฐานดຌานการขาวทีไมีความจาป็นสาหรับการวางผน ละการตกลง฿จของผูຌบังคับบัญชา มຌ฿นหลาย โ
กรณีอาจจะตรงกับขาวปຂดจากสืไอสารมวลชน ตกใป็นการตอกยๅารับรองคาความนาชืไอถือของขาวเดຌ
๏ี ขาว฿นชิงลึก มຌจะมีขຌอจากัด฿นดຌานการรักษาความลับ ตกในาจะนามากระจาย฿หຌมาก
กวาดิม ดยจากัดระดับผูຌขຌาถึงขาวตามความหมาะสม ตทัๅงนีๅควรจะ฿หຌผูຌทาหนຌาทีไ฿นการวางผน หรือจัดทา
ขຌอพิจารณาสาหรับการตกลง฿จของผูຌบังคับบัญชาเดຌรับรูຌขาวชิงลิกนัๅนดຌวย
๐ี การดานิน การดຌา นการข าว฿หຌด านินการตัๅ งตภาวะปกติ ละป็ นเปอย างตอนืไอ ง
ดย฿หຌมีการจัดการประชุม วิคราะห์สถานการณ์ทีไอาจกิดขึๅนเดຌ
๑ี การดานินการดຌานการขาวควรมีการรายงาน฿หຌ ศปก.ตร. ทราบป็นระยะอยางตอนืไอง
ครบถຌวนละชัดจน พืไอรองรับการปฏิบัติ฿นทุก โ ขัๅนตอน
๒.๐.๎ ศูนย์ปฏิบัติการสานักงานตารวจหงชาติ ิศปก.ตร.ี
ํี จะตຌ อ งป็ นครืไ องมื อของผูຌบั ง คับ บั ญ ชา฿นการบริ ห ารจั ด การงานส าคั ญ ตา ง โ ช น
งานการประชุมระดับนานาชาติ งานกีฬาระดับนานาชาติ งานพระราชพิธีสาคั ญ ละงาน฿นภาวะวิกฤตตาง โ
ชน งานชวยหลือผูຌประสบภัย งานวินาศภัย การกอความเมสงบ การกอการรຌายสากล ละงานการควบคุมฝูง
ชน ขนาด฿หญ ลักษณะงานสาคัญหรืองาน฿นภาวะวิกฤตจะป็นงานทีไเมกิดขึๅนป็นประจา มีสภาพความสาคัญ
ละความจาป็นรงดวน฿นการกຌเขปัญหา งานดัง กลาวเมมีหนวยงาน฿ดมีหนຌาทีไรับผิดชอบดยตรง หรือ

๔๐
งานนัๅนมีความสาคัญ ละปัญหากินขีดความสามารถทีไหนวยปกติจะรับผิดชอบเดຌ ละงานนัๅนจาป็นตຌอง
บูรณาการ หรือสนธิกาลังจากหลาย โ หนวยงานขຌารวมปฏิบัติ
๎ี จัดตัๅงคณะทางานบริหารหตุการณ์฿นภาวะวิกฤตของ ตร. ดยคณะทางานชุดนีๅตຌองจัด
ลักษณะป็นหนวยฉพาะกิจ มีการมอบหมาย฿หຌผูຌบังคับบัญชาระดับ ตร. ป็นหัวหนຌาคณะทางาน ประกอบดຌวย
บุคลากรทีไมีความรูຌความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ จากการปฏิบัติงาน฿นภาวะวิกฤตจากหนวยงานตาง โ
ดยเมจาป็นตຌอง฿ชຌบุคลากรทีไมีตาหนงหนຌาทีไ ดยตรง ฿นงานนัๅน โ กใเดຌ ดยมีหนຌาทีไหลัก฿นการสนับสนุน
การปฏิ บั ติ  ก ศปก.ตร. ทัๅ ง ฿นดຌ า นการวิ  คราะห์ ขຌ อ มู ล การพิ จ ารณาหนทางปฏิ บั ติ การวางผน
การประสานงาน ละการบริ หารหตุก ารณ์อืไ น โ คณะทางานชุ ดนีๅ จ ะปรี ยบสมือ น ฝຆา ยอ านวยการ
ของ ผบ.ตร. ฿นการบริหารหตุวิกฤต
๒.๐.๏ การฝຄกควบคุมฝูงชน
ํี รูปบบการฝຄก฿นระดับพืๅนฐาน ยังคง฿ชຌรูปบบการฝຄกทีไ ตร. กาหนด
๎ี การฝຄกทบทวน หรือการฝຄกตามผนผชิญหตุ ควรจานกกาลังพลขຌารับการฝຄกป็น
๎ สวน คือ
สวนรก ทาการฝຄกจากประสบการณ์การ฿ชຌกาลัง ฿นการควบคุม ฝูงชนจริง ซึไง สวน฿หญ
ภารกิจของ ตร. คือ การรักษาความปลอดภัยสถานทีไ การตัๅงจุดตรวจจุดสกัด การรักษาความปลอดภัย฿นพืๅนทีไ
การชุมนุม การอานวยความสะดวกดຌานการจราจรดยรอบพืๅนทีไการชุมนุม การกาหนดสຌนทางการคลืไอนเหว
การ฿ชຌทคนิคการจรจาตอรอง การ฿ชຌอุปกรณ์ประจากาย การปຂดลຌอมพืๅนทีไ ป็นตຌน
สวนทีไสอง ทาการฝຄกกาลังสาหรับภารกิจทีไอาจกระทบกระทัไงกับผูຌชุมนุม ชน การปฏิบัติ
ขຌากดดัน ปะทะหรือยุติการชุมนุม ควรป็นกาลังอีกสวนหนึไง ทีไเดຌรับการฝຄกพืไอปฏิบัติ฿นกรณีป็นการฉพาะ
๏ี ควรจัด฿หຌมีวงรอบ฿นการฝຄกทบทวน ฿นภาวะปกติอยางป็นระบบ ละทีไสาคัญทุกครัๅง
ทีไจะตຌองออกปฏิบัติภารกิจ฿นสถานการณ์จริง กาลังทุกสวนจะตຌองเดຌรับ การฝຄกรงดวน ตามภารกิจทีไเดຌรับ
มอบหมาย ดยฉพาะการขຌายุติการชุมนุม การ฿ชຌอุปกรณ์พิศษหรืออาวุธ
๒.๐.๐ การบริหารจัดการกาลังพล
ํี การรักษายอดกาลังพล การจัดทาบัญชีรายชืไอกาลังพลทุกนายทีไขຌารวม฿นการปฏิบัติ
ภารกิจ มาตรการ฿นการควบคุม กากับ ดูลกาลังพล฿หຌอยูปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมาย
๎ี การขึๅนควบคุมทางยุทธการ ป็นการจัดระบบของการบังคับบัญชารูปบบหนึไงทีไหมาะ
สาหรับนามา฿ชຌกับกาลังพลขนาด฿หญ ตตຌองทาความขຌา฿จบทบาทหนຌาทีไตาง โ ฿หຌชัดจน มีการจัดครงสรຌาง
การจัดฉพาะกิจ พรຌอมทัๅงกาหนดสายการบังคับบัญชา การกาหนดชองทางการสืไอสาร฿นหลาย โ ชองทาง
หนวยขึๅนควบคุมทางยุทธการ ชุดนายตารวจติดตอ หรือประสานงาน การประชุม หรือชีๅจงทาความขຌา฿จ
ซักซຌอมนวทางการปฏิบัติรวมกัน

๔๑
๏ี การบงมอบภารกิจ ควร฿ชຌการบงมอบป็นพืๅนทีไ ละการบงมอบป็นภารกิจควบคู
กันเป
๐ี การสงกาลังบารุง เมควรผลักภาระทัๅงหมด฿หຌหนวยควบคุมฯ ป็นผูຌรับผิดชอบ การ฿ด
หนวยขึๅนควบคุมฯ สามารถดานินการอันป็นการลดภาระหนวยควบคุมฯ เดຌ กใควรจะดานินการอง ฿นการ
บริหารจัดการปริมาณกาลังพลขนาด฿หญ ตร. ควรขຌาเปสนับสนุน พืไอลดภาระหนวยปฏิบัติ ละจัด฿หຌอยู฿น
ตาบลทีไตัๅงมิดชิดจากสายตาบุคคลภายนอกพอสมควร มีทีไสาหรับพักผอน฿นลักษณะทีไป็นระบียบรียบรຌอย
ละจัด฿หຌมีนายตารวจประสานงานดຌานการสงกาลังบารุงป็นการฉพาะ
๑ี การปรั บ ปรุ ง ยุ ท ธปกรณ์ ฿ นการควบคุ ม ฝู ง ชน ดยพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ดຌ า นคุ ณ ภาพ
ของอุปกรณ์฿นการปງองกันตัว การพิไมประสิทธิภาพอุปกรณ์สริมการปฏิบัติ อุปกรณ์พิศษ ละอุปกรณ์อานวย
ความสะดวกตาง โ ป็นตຌน
๒ี การปฏิบัติการดຌานประชาสัมพันธ์ พบวาการคลืไอนเหวของฝูงชนมีการ฿ชຌสืไอสารมวลชน
ป็นชองทาง฿นการประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการทางจิตวิทยา การฆษณาชวนชืไอ ละการปลุกระดมความคิด
อยางเดຌผล นวทาง฿นการปฏิบัติงานดຌานประชาสัมพันธ์฿นภารกิจควบคุมฝูงชนควรดานินการ ดังนีๅ จานก
การประชาสัมพั นธ์อ อกป็น สองระดับ คือ ฿นระดั บภาพรวม ละ ระดับ พืๅนทีไ ดยทัๅ งสองระดับ ควรจะมี
คณะทางานป็นการฉพาะพืไอการวางผนดຌานการ฿ชຌสืไอ ละการดานินมาตรการ฿นการประชาสัมพันธ์ หัวขຌอ
฿นการประชาสัมพันธ์ระดับภาพรวม ละระดับพืๅนทีไควรป็นเป฿นทิศทางดียวกัน อาจจะตกตางกันบຌาง฿น
กรณี นืไ อ งจากกลุ ม ปງ า หมายทีไ  ตกต า งกั น ละควรจั ด ฿หຌ มี ก ารฝຄ ก กีไ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านดຌ า นการ
ประชาสัมพันธ์฿นภาวะวิกฤตของ ตร.
๓ี การปฏิบัติการดຌานกฎหมาย หนຌาทีไหลักของฝຆายกฎหมายนอกจากจะทาหนຌาทีไป็นทีไ
ปรึกษาของผูຌบังคับบัญชา฿นงตัวบทกฎหมายลຌว ควรวางมาตรการกีไยวกับการกใบรวบรวมพยานหลักฐาน
ละพฤติกรรมตาง โ สาหรับการดานินคดี ละตຌองชีๅจง สรຌางความมัไน฿จกับ ผบ.หตุการณ์ ละกาลังพล
ตามอานาจหนຌาทีไทีไกฎหมายกาหนดเวຌ
๔ี การดานินการดຌานขวัญละกาลัง฿จ จะตຌองมีการดานินการทัๅง฿นระดับผูຌบังคับบัญชา
ตຌนสังกัด ละผูຌบังคับบัญชาระดับสูง฿นพืๅนทีไ
๕ี การจัดตัๅง กองกาลังสาหรับภารกิจควบคุมฝู งชน ดยมืไอ มีหตุ การณ์ กิดขึๅนจะเม฿ ชຌ
การระดมกาลังตารวจประจาทຌองทีไปกติมาประกอบกาลังป็นชุดควบคุมฝูงชน ทา฿หຌประชาชน฿นพืๅนทีไยังเดຌรับ
การดูล รักษาความปลอดภัย฿นชีวิต รางกาย หรื อทรัพย์สินตามปกติ ละยิไงเปกวานัๅนการจัดตัๅงกองกาลัง
ขึๅนมาป็นการฉพาะจะทา฿หຌสามารถฝຄก ละตรียมระบบของกองกาลังทีไจัดขึๅนมาเดຌอยางตใมทีไ ละมีลักษณะ
ป็น มืออาชีพ มากกวาทีไผานมา

๔๒
๒.๐.๑ ขຌอสนอนะอืไน โ
ํี การปฏิบัติงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ควร฿ชຌ ผูຌบัญชาการหตุการณ์ พียงคนดียว
ตอนืไองจนกวาหตุการณ์จะยุติลง ระบบการสัไงการบังคับบัญชาจะตຌองป็นเปตามระบบ ขัๅนตอน ละวิธีการทีไ
ถูกตຌองหมาะสมตามหลักการละสถานการณ์ทีไกิดขึๅน พืไอมิ฿หຌ กาลังพล฿นสวนตาง โ กิดความสับสน฿น
นวทางปฏิบัติหรือขຌอสัไงการตาง โ
๎ี ควรมีการฝຄกอบรม นักจรจาตอรอง ฿นสถานการณ์ควบคุมฝูงชนดยฉพาะ
๏ี จาป็นจะตຌองมีการทบทวนระบียบ กฎหมาย กีไยวกับความรับผิดชอบตอหตุการณ์
ระหวางจຌาพนักงานตารวจ ฝຆายปกครอง หนวยงานของรัฐอืไน โ
๐ี จาป็นจะตຌองมีการทบทวน พืไอสรຌางความชัดจนกีไยวกับขຌอกฎหมายรองรับการปฏิบัติ
หนຌาทีไของจຌาพนักงานตารวจ

๔๓

บบ ๎–ํ

ทีไ...........................

สถานีตารวจ ......................
ิวัน ดือน ปี

รืไอง สรุปสาระสาคัญการชุมนุมสาธารณะ
รียน ิชืไอ – นามสกุล ของผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะี
อຌางถึง หนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะ ลงวันทีไ ..........................................................
สิไงทีไสงมาดຌวย หนຌาทีไของผูຌจัดการชุมนุมละผูຌชุมนุมสาธารณะ
ตามหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะของทานจຌงความประสงค์จะจั ดการชุมนุมสาธารณะ
ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ ..................... รายละอียดจຌงลຌวนัๅน
ผูຌรั บ จຌ ง จึ ง เดຌ ส รุ ป สาระสาคั ญ ตามมาตรา ํํ วรรคหนึไ ง หง พระราชบั ญญั ติ ก ารชุ ม นุ ม
สาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ ดังนีๅ
ํ. รายละอียดกีไยวกับผูຌจຌง
๎. วัน ระยะวลา สถานทีไชุมนุมสาธารณะ
๏. วัตถุประสงค์ของการชุมนุมสาธารณะ ิตามขຌอมูลตามทีไเดຌรับจຌงี
๐. การดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุมสาธารณะ
ทัๅงนีๅ ผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะถือป็นผูຌจัดการชุมนุมละผูຌชุมนุมมีหนຌาทีไตามมาตรา
ํ๑ ละมาตรา ํ๒ หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ ดยมีรายละอียดตามสิไงทีไสง
มาดຌวย
คานะนาพิไมติม ิถຌามีี
จึงรียนมาพืไอทราบ
ขอสดงความนับถือ

สถานีตารวจ ....................
ิชืไอนายตารวจผูຌประสานงานี
ทร. .............................

พันตารวจอก ........................................
ิพิมพ์ชืไอตใมี
ิตาหนงี/ผูຌรับจຌง

๔๔

สิไงทีไสงมาดຌวย ทຌายบบ ๎–ํ

หนຌาทีไของผูຌจัดการชุมนุมละผูຌชุมนุม
ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔
มาตรา ํ๑ ผูຌจัดการชุมนุมมีหนຌาทีไ ดังตอเปนีๅ
ิํี ดูลละรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะ฿หຌป็นเปดยสงบละปราศจากอาวุธภาย฿ตຌขอบขตการ
฿ชຌสิทธิละสรีภาพตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญ
ิ๎ี ดูลละรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะเม฿หຌกิดการขั ดขวางกินสมควรตอประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไ
สาธารณะ ตลอดจนดูลละรับผิดชอบ฿หຌผูຌชุมนุมปฏิบัติตามมาตรา ํ๒
ิ๏ี จຌง฿หຌผูຌชุมนุมทราบถึงหนຌาทีไของผูຌชุมนุมตามมาตรา ํ๒ ละงืไอนเขหรือคาสัไงของจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะ
ิ๐ี ฿หຌความรวมมือกจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะ฿หຌป็นเป
ตาม ิํี ละ ิ๎ี
ิ๑ี เมยุยงสงสริมหรือชักจูงผูຌชุมนุมพืไอ฿หຌผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตามมาตรา ํ๒
ิ๒ี เมปราศรัยหรือจัดกิจกรรม฿นการชุมนุมดย฿ชຌครืไองขยายสียง฿นระหวางวลา ๎๐.์์ นาฬิกา
ถึงวลา ์๒.์์ นาฬิกาของวันรุงขึๅน
ิ๓ี เม฿ชຌครืไองขยายสียงดຌวยกาลังเฟฟງาทีไมีขนาดหรือระดับสียงตามทีไผูຌบัญชาการตารวจหงชาติ
ประกาศกาหนด ิคาระดับสียงสูงสุดเมกิน ํํ๑ ดซิบลอ ละคาระดับสียงฉลีไย ๎๐ ชัไวมง เมกิน ๓์
ดซิบลอี
มาตรา ํ๒ ผูຌชุมนุมมีหนຌาทีไ ดังตอเปนีๅ
ิํี เมกอ฿หຌกิดความเมสะดวกกประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะอันป็นทีไชุมนุมหรือทา฿หຌผูຌอืไนเดຌรับ
ความดือดรຌอนกินทีไพึงคาดหมายเดຌวาป็นเปตามหตุอันควร
ิ๎ี เมปຂด บัง หรือ อาพรางตนดยจง฿จมิ฿ หຌมี การระบุตั วบุค คลเดຌถู กตຌ อง วຌ นตป็ นการตง กาย
ตามปกติประพณี
ิ๏ี เมพาอาวุธ ดอกเมຌพลิง สิไงทียมอาวุธปน หรือสิไงทีไอาจนามา฿ชຌเดຌอยางอาวุธ ขຌาเป฿นทีไชุมนุม
เมวาจะเดຌรับอนุญาต฿หຌมีสิไงนัๅนติดตัวหรือเม
ิ๐ี เมบุกรุกหรือทา฿หຌสียหาย ทาลาย หรือทาดຌวยประการ฿ด โ ฿หຌ฿ชຌการเมเดຌตามปกติซึไงทรัพย์สิน
ของผูຌอืไน
ิ๑ี เมทา฿หຌผูຌอืไนกลัววาจะกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย ทรัพย์สิน หรือสรีภาพ
ิ๒ี เม฿ชຌกาลังประทุษรຌายหรือขูขใญวาจะ฿ชຌกาลังประทุษรຌายผูຌขຌารวมชุมนุมหรือผูຌอืไน
ิ๓ี เมขัดขวางหรือกระทาการ฿ด โ อันป็นอุปสรรคตอการปฏิบัติหนຌาทีไของจຌาพนักงานดูลการ
ชุมนุมสาธารณะ฿นการคุຌ มครองความสะดวกของประชาชน฿นการ฿ชຌทีไส าธารณะ ละการดูลการชุมนุ ม
สาธารณะนัๅน
ิ๔ี เมดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุมระหวางวลา ํ๔.์์ นาฬิกา ถึงวลา ์๒.์์ นาฬิกา
ของวันรุงขึๅน วຌนตเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
ิ๕ี ปฏิบัติตามงืไอนเขหรือคาสัไงของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
หมายหตุ – ผูຌชุมนุม หมายความรวมถึง ผูຌจัดการชุมนุม ละผูຌขຌารวมการชุมนุมสาธารณะนัๅน

๔๕

บบ ๎-๎

คาสัไง฿หຌกຌเขการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ํํ วรรคสอง
ลขทีไ ............./..............

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

จຌ ง ความมายั ง .......ิชืไ อ -นามสกุ ล ผูຌ  จຌ ง การชุ ม นุ ม ี...............อยู บຌ า น ลขทีไ
.............................................ตรอก/ซอย......................................................ถนน..........................................
หมูทีไ............................................ตาบล/ขวง..................................อาภอ/ขต...................... ................
จังหวัด.....................................................
ตามหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะ ลงวันทีไ................ดือน................พ.ศ. ...........................
ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ..........................................................................................................................................
ซึไงผูຌรับจຌงเดຌรับจຌงเวຌตาม ลขรับทีไ.............../..................วันทีไ........ดือน.............พ.ศ.... นัๅน ปรากฏวา
(ํ) ป็นการชุมนุมทีไอาจขัดตอมาตรา ๓
(๎) ป็นการชุมนุมทีไอาจขัดตอมาตรา ๔
อาศัยอานาจตามความ฿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 ณ ะ ฿ หຌ ถู ก ตຌ อ ง  ด ย . . . . . . . . . . . ิ ร ะ บุ ร า ย ล ะ  อี ย ด ทีไ ฿ หຌ
กຌเขี......................................ภาย฿นกาหนด................วัน/ชัไวมง นับตวลาทีไทานเดຌรับคาสัไงนีๅ หากพຌน
กาหนดนีๅลຌว ผูຌรับจຌงมีอานาจสัไงหຌามการชุมนุมสาธารณะเดຌ
ิลงชืไอี ...............................
ิพิมพ์ชืไอตใมี
ิตาหนงี/ผูຌรับจຌง
หมายหตุ
ผูຌจຌงการชุมนุมเมหในชอบดຌวยกับคาสัไง฿หຌกຌเขการชุมนุมของผูຌรับจຌง มีสิทธิอุทธรณ์คาสัไงตอผูຌรับ
จຌงภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไเดຌรับจຌงคาสัไง฿หຌกຌเขการชุมนุมตามมาตรา ๐๐ หงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.๎๑๏๕

๕์
บบ ๎-๏

คาสัไงหຌามชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ํํ วรรคสาม
ลขทีไ ............./..............

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

จຌงความมายัง.......ิชืไอ-นามสกุล ผูຌจຌงการชุมนุมี...............อยูบຌานลขทีไ...................................
ตรอก/ซอย................................................ถนน................................................หมูทีไ............................................
ตาบล/ขวง..................................อาภอ/ขต......................................จังหวัด.....................................................
ตามค าสัไ ง ฿หຌ  กຌ เ ขการชุ ม นุ ม สาธารณะ สถานี ต ารวจ................... ลงวั น ทีไ . ...............
ดือน......................พ.ศ. .............. ปรากฏวาทานเมปฏิบัติตามคาสัไงดังกลาว
อาศั ยอ านาจตามความ฿นมาตรา ํํ วรรคสาม ห งพระราชบัญ ญัติ การชุ มนุม สาธารณะ
พ.ศ. ๎๑๑๔ จึงหຌามการชุมนุมสาธารณะ฿นกรณีดังกลาว
ทัๅงนีๅตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป
ิลงชืไอี ...............................
ิพิมพ์ชืไอตใมี
ิตาหนงี/ผูຌรับจຌง

หมายหตุ
ํ. ผูຌรับคาสัไงผูຌ฿ดเมหในชอบดຌวยกับคาสัไงหຌามการชุมนุมของผูຌรับจຌง มีสิทธิอุทธรณ์คาสัไงตอผูຌบังคับ
การตารวจนครบาล/ภูธรจังหวัด ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไเดຌรับจຌงคาสัไงหຌามการชุมนุมตามทีไกาหนดเวຌ฿น
มาตรา ํํ วรรคสีไ ห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารชุ ม นุ ม สาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ ประกอบกั บ มาตรา ๐๐
หงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๎๑๏๕
๎. ผูຌ฿ดฝຆ าฝนคาสัไ งหຌามชุม นุม ป็นความผิดตามมาตรา ํํ ตຌอ งระวางทษตามมาตรา ๎๕ จาคุ ก
เมกินหกดือน หรือปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท หรือทัๅงจาทัๅงปรับ

๕ํ
บบ ๎-๐

คาสัไงรืไองการขอผอนผันการจຌงการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ํ๎ วรรคสาม
ลขทีไ ............./..............

กองบังคับการตารวจนครบาล/ภูธรจังหวัด..............................
วันทีไ ............... ดือน......................พ.ศ. ..................

จຌงความมายัง.......ิชืไอ-นามสกุล ผูຌจຌงการชุมนุมี...............อยูบຌานลขทีไ...................................
ตรอก/ซอย......................................................ถนน................................................หมูทีไ.......................................
ตาบล/ขวง..................................อาภอ/ขต............................................จังหวัด.............................................
ตามหนั ง สื อ จຌ ง การชุ ม นุ ม สาธารณะพรຌ อ มกั บ ขอผ อ นผั น การจຌ ง การชุ ม นุ ม สาธารณะ
ลงวันทีไ........ ดือน..................... พ.ศ. .......... พืไอจัดการชุมนุมสาธารณะ฿นวันทีไ .... ดือน ............... พ.ศ. ......
วลา ............น. ซึไงป็นระยะวลากอนริไมการชุมนุมสาธารณะเมถึง ๎๐ ชัไวมง นัๅน
อาศั ยอ านาจตามความ฿นมาตรา ํ๎ วรรคสาม ห งพระราชบัญ ญัติ การชุ มนุม สาธารณะ
พ.ศ. ๎๑๑๔ จึงมีคาสัไง
อนุญาต
เมอนุญาต นืไองจาก ........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ิลงชืไอี ...............................
ิพิมพ์ชืไอตใมี
ิตาหนงี

หมายหตุ
ผูຌรับคาสัไงซึไงเมพอ฿จคาสัไงขຌางตຌน มีสิทธิอุทธรณ์คาสัไงตอผูຌบัญชาการตารวจนครบาล/ตารวจภูธร
ภาค ... ภาย฿นสิบหຌาวั นนับตวันทีไเดຌรับคาสัไงตามทีไกาหนดเวຌ฿นมาตรา ๐๐ หงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๎๑๏๕

๕๎
บบ ๏-ํ

คาสัไง จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
สถานีตารวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ...
ทีไ
/๎๑๑๔
รืไอง กาหนดงืไอนเขการชุมนุมสาธารณะ
ตามหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะฉบับลงวันทีไ ... ดยมีนาย ... ป็นผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะละ
จัดการชุมนุมบริวณพืๅนทีไ ... นัๅน
พืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ละการรักษา
ความสงบรียบรຌ อยหรือศีลธรรมอั นดี ของประชาชน อาศั ยอ านาจตามมาตรา ํ๕ ิ๑ี หงพระราชบั ญญั ติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ จึงกาหนดงืไอนเขการชุมนุมสาธารณะ ดังตอเปนีๅ
ขຌอ ํ. ... ิชน หຌามนาวัตถุอันตราย 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

หมายหตุ

ิ................................ี
ผูຌกากับการ.../ผูຌบังคับการ.../ผูຌบัญชาการ...
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ

ํ. ผูຌ฿ดประสงค์จะอุทธรณ์หรือตຌยຌงคาสัไงนีๅ฿หຌยืไนอุทธรณ์หรือตຌยຌงคาสัไงดังกลาวตอผูຌกากับการ/
ผูຌบัง คับการ/ผูຌบัญชาการ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ภาย฿นสิบ หຌาวันนับตวันทีไรับทราบคาสัไง
ดยการอุทธรณ์หรือตຌยຌงดังกลาวเมป็นหตุ฿หຌทุลาการบังคับตามคาสัไงนีๅ
๎. ผูຌ฿ดเม ปฏิบั ติตามค าสัไง หรือ ประกาศของจຌาพนักงานดูลการชุม นุมสาธารณะตามมาตรา
ํ๕ ิ๑ี ห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารชุ ม นุ ม สาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ถຌ า ผูຌ นัๅ น ป็ น ผูຌ จั ด การชุ ม นุ ม หรื อ ผูຌ ชุ ม นุ ม
ตຌองระวางทษจาคุกเมกินหนึไงป หรือปรับเมกินสองหมืไนบาท หรือทัๅงจาทัๅงปรับ ตถຌาผูຌนัๅนป็นผูຌอยูภาย฿น
สถานทีไชุมนุม ตຌองระวางทษปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท

๕๏
บบ ๏-๎

คาสัไง จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
สถานีตารวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ...
ทีไ
/๎๑๑๔
รืไอง ปຂดละปรับสຌนทางการจราจร
ตามหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะฉบับลงวันทีไ ... ดยมีนาย ... ป็นผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะละ
จัดการชุมนุมบริวณพืๅนทีไ ... นัๅน
พืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ละการรักษา
ความสงบรียบรຌ อยหรือศีลธรรมอั นดี ของประชาชน อาศั ยอ านาจตามมาตรา ํ๕ ิ๑ี หงพระราชบั ญญั ติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ จึงปຂดสຌนทางการจราจร ละปรับสຌนทางการจราจร ดังตอเปนีๅ
ขຌอ ํ. ... ิชน ปຂดสຌนทางการจราจรถนนพิษณุลก ตัๅงยกวังดง ถึงยกนางลิๅงี
ขຌอ ๎. ... ิชน ปรับสຌนทางการจราจรตัๅงตยกวังดงจนถึ งยกวิสุ ทธิกษัตริย์ ฿หຌดินรถทางดียว
ิดินรถขาออกทางดียวีี
ขຌอ ๏. ....
ทัๅงนีๅ ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป
ประกาศ ณ วันทีไ

... พ.ศ. ๎๑๑๔
ิลงชืไอี

ิ................................ี
ผูຌกากับการ.../ผูຌบังคับการ.../ผูຌบัญชาการ...
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ

หมายหตุ

ผูຌ฿ดประสงค์จะอุทธรณ์หรือตຌยຌ งคาสัไงนีๅ฿หຌยืไนอุทธรณ์หรือตຌยຌงคาสัไงดังกลาวตอ ผูຌกากับการ/
ผูຌบัง คับการ/ผูຌบัญชาการ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไรับทราบคาสัไง
ดยการอุทธรณ์หรือตຌยຌงดังกลาวเมป็นหตุ฿หຌทุลาการบังคับตามคาสัไงนีๅ

๕๐
บบ ๏-๏

ประกาศ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
สถานีตารวจ.../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
การรั ก ษาความสงบรี ย บรຌ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๎ํ ิํี
หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ จึง฿หຌผูຌชุมนุมลิกการชุมนุมภาย฿นวลา ... ของวันทีไ ...
ทัๅงนีๅ ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป
ประกาศ ณ วันทีไ

... พ.ศ. ๎๑๑๔
ิลงชืไอี

ิ................................ี
ผูຌกากับการ.../ผูຌบังคับการ.../ผูຌบัญชาการ...
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ

หมายหตุ

ผูຌ฿ดประสงค์จะอุทธรณ์หรือตຌยຌงคาสัไงนีๅ฿หຌยืไนอุทธรณ์หรือตຌยຌงคาสัไงดังกลาวตอ ผูຌกากับการ/
ผูຌบัง คับการ/ผูຌบัญชาการ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไรับทราบคาสัไง
ดยการอุทธรณ์หรือตຌยຌงดังกลาวเมป็นหตุ฿หຌทุลาการบังคับตามคาสัไงนีๅ

๕๑
บบ ๏-๐

ประกาศ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
สถานีตารวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ...
ทีไ
/๎๑๑๔
รืไอง ฿หຌกຌเขการชุมนุมสาธารณะ
ตามหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะฉบับลงวันทีไ ... ดยมีนาย ... ป็นผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะดย
จัดการชุมนุมบริวณพืๅนทีไ ... นัๅน
ปรากฏว ามี การชุ มนุ มสาธารณะทีไ ฝຆ าฝ นกฎหมาย กลาวคื อ ... อันป็ นการชุมนุมสาธารณะทีไ ฝຆาฝ น
กฎหมายตามมาตรา .... ิมาตรา ๓/มาตรา ๔/มาตรา ํ๑/มาตรา ํ๒/มาตรา ํ๓ี
ดังนัๅน พืไ อประยชน์฿นการคุຌ มครองความสะดวกของประชาชน การดูลการชุ มนุมสาธารณะ ละ
การรั ก ษาความสงบรี ย บรຌ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน อ าศั ย อ านาจตามมาตรา ๎ํ ิ๎ี
หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ จึง฿หຌผูຌชุมนุมกຌเขการชุมนุม ดังนีๅ
ํ. ... ิชน ฿หຌผูຌชุมนุมทีไอยู฿นระยะรัศมี ํ๑์ มตรจากพระบรมหาราชวัง ออกจากบริวณดังกลาวี
๎. ... ิช น ฿หຌ ผูຌ ชุ ม นุ ม ทีไ กี ด ขวางถนนดยรอบสนามหลวง ยຌ า ยมาชุ ม นุ ม บริ วณสถานทีไ ดຌ า น฿น
สนามหลวงี
ดย฿หຌ ผูຌชุ มนุมถื อปฏิ บัติ ตามค านะน าของจຌ าหนຌ าทีไ ดยคร งครั ด ละกຌ เขการชุ มนุ มสาธารณะ
ทีไฝຆาฝนกฎหมาย฿หຌสรใจสิๅนภาย฿นวลา ... ของวันทีไ ...
ทัๅงนีๅ ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป
ประกาศ ณ วันทีไ

... พ.ศ. ๎๑๑๔
ิลงชืไอี

หมายหตุ

ิ................................ี
ผูຌกากับการ.../ผูຌบังคับการ.../ผูຌบัญชาการ...
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ

ผูຌ฿ดประสงค์จะอุทธรณ์หรือตຌยຌงคาสัไงนีๅ฿หຌยืไนอุทธรณ์หรือตຌยຌงคาสัไงดังกลาวตอ ผูຌกากับการ/
ผูຌบัง คับการ/ผูຌบัญชาการ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไรับทราบคาสัไง
ดยการอุทธรณ์หรือตຌยຌงดังกลาวเมป็นหตุ฿หຌทุลาการบังคับตามคาสัไงนีๅ

๕๒
บบ ๏-๑

ิ๓ี
คารຌอง฿หຌลิกการชุมนุมสาธารณะ
คดีหมายลขดาทีไ
คดีหมายลขดงทีไ
ศาล

/๎๑
/๎๑

.

.

ิพงหรือศาลจังหวัดี .
วันทีไ

ดือน

พุทธศักราช ๎๑

.
ความ
จทก์
ระหวาง
........ิลงชืไอผูຌรຌองี................................................................................................................ ผูຌรຌอง
จาลย
ขຌาพจຌา
.

ชืๅอชาติ

สัญชาติ

อาชีพ

กิดวันทีไ

.

ดือน
ถนน

พ.ศ.
ตรอก/ซอย

อายุ

ป อยูบຌานลขทีไ
หมูทีไ
฿กลຌคียง
ตาบล/ขวง

.

.

อาภอ/ขต
จังหวัด
ขอยืไนคารຌองมีขຌอความตามทีไจะกลาวตอเปนีๅ

ทรศัพท์

.

ขຌอ ํ. ิบรรยายความป็ น มาของการชุ ม นุ ม สาธารณะละสถานะของผูຌ รຌ อ ง฿นฐานะ
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะี
ขຌอ ๎. ิบรรยายหตุหงการยืไนคารຌอง วัน วลา สถานทีไ พฤติการณ์ทีไกระทาความผิด ละ
การฝຆาฝนประกาศของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา ๎ํ วรรคสอง หงพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ พรຌอมดຌวยพยานหลักฐานทีไสดง฿หຌศาลหในวาผูຌชุมนุมกระทาความผิ ดละ
ฝຆาฝนประกาศี
ขຌอ ๏. ิคาขอ฿หຌศาลสัไง฿หຌผูຌชุมนุมลิกการชุมนุมสาธารณะละออกคาบังคับ฿หຌกระทาหรือ
งดวຌนการกระทา฿ด โ ภาย฿นกาหนดระยะวลาี
ควรมิควรลຌวตจะปรด
ลงชืไอ

ผูຌรຌอง

๕๓
บบ ๏-๒

ประกาศ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
สถานีตารวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ...
ทีไ
/๎๑๑๔
รืไอง กาหนดพืๅนทีไควบคุม
ตามค าสัไ งศาล ... ลขค ารຌ องทีไ ... วั นทีไ .... มี ค าบั งคั บ฿หຌ ผูຌ ชุ มนุ มบริ วณ ... ลิ กการชุ มนุ ม
สาธารณะภาย฿นระยะวลา ... นัๅน
ปรากฏว า ยั ง มี ผูຌ ชุ ม นุ ม ฝຆ า ฝ น ค าสัไ ง ศาลดั ง กล า ว อั น ป็ น การกระท าความผิ ดตามมาตรา ...
หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ละ ... ิกฎหมายอืไน โ ถຌามีี
ดังนัๅน พืไ อประยชน์฿นการคุຌ มครองความสะดวกของประชาชน การดูลการชุ มนุมสาธารณะ ละ
การรักษาความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาศัยอานาจตามมาตรา ๎๏ หงพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ จึงประกาศ฿หຌพืๅนทีไดังตอเปนีๅ ป็นพืๅนทีไควบคุม
ํ. ... ิชน ทานียบรัฐบาล ละถนนดยรอบทานียบรัฐบาลี
๎. ... ิชน ถนนราชดานินนอก ตัๅงตยกลานพระรูปทรงมຌา ถึงยกสะพานผานฟງาลีลาศี
฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไควบคุมขຌางตຌนภาย฿นวลา ... ิํ๔.์์ นาฬิกาี ของวันทีไ ... ละหຌามบุคคล฿ด
ขຌ าเป฿นพืๅ นทีไ ควบคุ มดยมิ เดຌ รั บอนุ ญาตจากจຌ าพนั กงานดู ลการชุ ม นุ มสาธารณะ ดย฿หຌ ถื อ ปฏิ บั ติ ตาม
คานะนาของจຌาหนຌาทีไดยครงครัด
ทัๅงนีๅ ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป
ประกาศ ณ วันทีไ
... พ.ศ. ๎๑๑๔
ิลงชืไอี

หมายหตุ

ิ................................ี
ผูຌกากับการ.../ผูຌบังคับการ.../ผูຌบัญชาการ...
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ

ํ. ผูຌ฿ดประสงค์จะอุทธรณ์หรือตຌยຌงคาสัไงนีๅ฿หຌยืไนอุทธรณ์หรือตຌยຌงคาสัไงดังกลาวตอผูຌกากับการ/
ผูຌบัง คับการ/ผูຌบัญชาการ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ภาย฿นสิบ หຌาวันนับตวันทีไรับทราบคาสัไ ง
ดยการอุทธรณ์หรือตຌยຌงดังกลาวเมป็นหตุ฿หຌทุลาการบังคับตามคาสัไงนีๅ
๎. ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามคาสัไงหรือประกาศของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๎๏
ถຌาผูຌนัๅนป็นผูຌจัดการชุมนุมหรือผูຌชุมนุม ตຌองระวางทษจาคุกเมกินหนึไงป หรือปรับเมกินสองหมืไนบาท หรือ
ทัๅงจาทัๅงปรับ ตถຌาผูຌนัๅนป็นผูຌอยูภาย฿นสถานทีไชุมนุม ตຌองระวางทษปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท

๕๔
บบ ๏-๓

คาสัไง ผูຌควบคุมสถานการณ์
ผูຌบัญชาการตารวจนครบาล/ผูຌวาราชการจังหวัด..
ทีไ
/๎๑๑๔
รืไอง หຌามนาสิไงของขຌาพืๅนทีไควบคุม
ตามคาสัไงศาล ... ลขคารຌองทีไ ... วันทีไ .... มีคาบังคับ฿หຌผูຌชุมนุมบริวณ ... ลิกการชุมนุมสาธารณะ
ภาย฿นระยะวลา ... ละประกาศจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ สถานีตารวจ .../กองบังคับการ .../
กองบัญชาการ ... ทีไ .../๎๑๑๔ ลงวันทีไ ... รืไอง พืๅนทีไควบคุม นัๅน
ปรากฏว ายังมีผูຌชุมนุ มฝຆาฝนคาสัไงศาลละประกาศจຌาพนั กงานดูลการชุมนุ มสาธารณะดังกลา ว
อันป็นการกระท าความผิ ดตามมาตรา ... หง พระราชบัญญั ติการชุม นุม สาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ ละ ...
ิกฎหมายอืไนโี ตลอดจนมีการฝຆาฝน ดยนาครืไองมือ อุปกรณ์ตางโ มา฿ชຌละสนับสนุนการกระทาความผิด
ดังนัๅน พืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ละ
การรั ก ษาความสงบรี ย บรຌ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๎๐ ิ๐ี
หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ จึงประกาศหຌามนาสิไงของตางโ ขຌา เป฿นพืๅนทีไควบคุม
ดังตอเปนีๅ
ํ. ... ิชน ทราย ปูนซีมนต์ กระสอบ ยางรถยนต์ ป็นตຌนี
๎. ...
ทัๅงนีๅ ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป
สัไง ณ วันทีไ
... พ.ศ. ๎๑๑๔
ิลงชืไอี
ิ................................ี
ผูຌบัญชาการตารวจนครบาล/ผูຌวาราชการจังหวัด...
ผูຌควบคุมสถานการณ์
หมายหตุ
ํ. ผูຌ฿ดประสงค์จะอุทธรณ์หรือตຌยຌงคาสัไงนีๅ฿หຌยืไนอุทธรณ์หรือตຌยຌงคาสัไงดังกลาวตอ ผูຌบัญชาการ
ตารวจนครบาล/ผูຌ วาราชการจั งหวัด ... ผูຌค วบคุม สถานการณ์ ภาย฿นสิ บหຌ าวั นนั บต วัน ทีไรั บทราบค าสัไ ง
ดยการอุทธรณ์หรือตຌยຌงดังกลาวเมป็นหตุ฿หຌทุลาการบังคับตามคาสัไงนีๅ
๎. ผูຌ ฿ ดเม ป ฏิ บั ติ ต ามค าสัไ ง ของผูຌ ค วบคุ ม สถานการณ์ ห รื อ ผูຌ ซึไ ง เดຌ รั บ มอบหมายจากผูຌ ค วบคุ ม
สถานการณ์ตามมาตรา ๎๐ หรือมาตรา ๎๑ ตຌองระวางทษจาคุกเมกินสามป หรือปรับเมกินหกหมืไนบาท
หรือทัๅงจาทัๅงปรับ

๕๕
บบ ๏-๔

คาสัไง จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
สถานีตารวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ...
ทีไ
/๎๑๑๔
รืไอง ฿หຌยุติการชุมนุมสาธารณะ
ตามหนั งสื อจຌ งการชุ มนุ มสาธารณะฉบั บลงวันทีไ ... ดยมี นาย ... ป็ นผูຌ จຌ งการชุมนุ มสาธารณะ
ดยจัดการชุมนุมบริวณพืๅนทีไ ... นัๅน
ปรากฏวามีการชุมนุมสาธารณะทีไ มีการกระทาลักษณะรุนรงละอาจป็นอันตรายกชีวิต รางกาย
จิต฿จ หรือทรัพย์สินของผูຌอืไนจนกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง กลาวคือ .... ิบรรยายพฤติการณ์ี อันป็นการ
ชุมนุมสาธารณะทีไละมิดตอกฎหมาย อันป็นความผิดตาม มาตรา .... หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ.๎๑๑๔ ละ .... ิกฎหมายอืไน โ ถຌามีี
ดังนัๅน พืไ อประยชน์฿นการคุຌ มครองความสะดวกของประชาชน การดูลการชุ มนุมสาธารณะ ละ
การรักษาความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาศัยอานาจตามมาตรา ๎๑ หงพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ จึง฿หຌผูຌชุมนุมยุติการชุมนุมบริวณ .... ภาย฿นวลา ... ของวันทีไ ... หากฝຆาฝน
หรือเมปฏิบัติตาม จຌาหนຌาทีไมีความจาป็นตຌองดานินการตามกฎหมายขัๅนดใดขาด
ทัๅงนีๅ ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป
สัไง ณ วันทีไ
... พ.ศ. ๎๑๑๔
ิลงชืไอี

ิ................................ี
ผูຌกากับการ.../ผูຌบังคับการ.../ผูຌบัญชาการ...
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ

หมายหตุ

ํ. ผูຌ฿ดประสงค์จะอุทธรณ์หรือตຌยຌงคาสัไงนีๅ฿หຌยืไนอุทธรณ์หรือตຌยຌงคาสัไงดังกลาวตอจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะ หรือผูຌบังคับบัญชาชัๅนหนือขึๅนเปหนึไงชัๅน ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไรับทราบคาสัไง
ดยการอุทธรณ์หรือตຌยຌงดังกลาวเมป็นหตุ฿หຌทุลาการบังคับตามคาสัไงนีๅ
๎. ผูຌ ฿ ดเม ป ฏิ บั ติ ต ามค าสัไ ง ของผูຌ ค วบคุ ม สถานการณ์ ห รื อ ผูຌ ซึไ ง เดຌ รั บ มอบหมายจากผูຌ ค วบคุ ม
สถานการณ์ตามมาตรา ๎๑ ตຌองระวางทษจาคุกเมกินสามป หรือปรับเมกินหกหมืไนบาท หรือทัๅงจาทัๅงปรับ

ํ์์

ภาคผนวก

กลุ่มงานความมั่นคง กองแผนงานกิจการพิเศษ
สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ
โทร ๐ ๒๒๐๕ ๓๒๘๒ โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๔๒๔๐

