คู่มือการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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ค�ำน�ำ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ตระหนักถึงการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการชุมนุมโดยสงบ           
และปราศจากอาวุธ อันเป็นสิ่งที่สามารถกระท�ำได้ภายใต้กรอบแห่งรัฐธรรมนูญ จึงให้ความส�ำคัญในการดูแล
การชุมนุมสาธารณะ และการรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ผเู้ ข้าร่วมชุมนุม ตลอดจนสุขอนามัยหรือความสะดวก
ของประชาชน อีกทัง้ ยังค�ำนึงถึงความมัน่ คงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดี โดยรวมด้วย
ปัจจุบันมีวิวัฒนาการของรูปแบบการชุมนุม ในการเชิญชวน หรือรวมกลุ่มนัดหมาย มีการแสดงออก        
ที่แตกต่างไปจากเดิม กลุ่มที่เคลื่อนไหวมักมีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง บางกรณีอาจเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยง
กับกลุ่มหรือองค์กรภายนอกประเทศ จึงต้องปรับกลยุทธ์ วิธีการในการแก้ไขปัญหา  จึงจัดให้มีการปรับปรุง
คูม่ อื การปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ขึน้ โดยเพิม่ เติมในส่วนของหลักการส�ำคัญ
ว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ ซึ่งเกี่ยวกับการใช้ก�ำลังตามกฎหมายและรูปแบบการใช้ก�ำลังตามมาตรฐานสากล
แนวทางการสืบสวนสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ
วิธีการสืบค้นข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อเป็นพยานหลักฐานทางคดี รวมทั้งข้อหาความผิดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมสาธารณะ ตลอดจนแนวค�ำพิพากษา ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของศาล และระเบียบค�ำสั่ง
ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติที่เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะท�ำงานทุกท่านที่ร่วมกันจัดท�ำคู่มือฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ และ
หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า จะได้ น� ำ คู ่ มื อ การปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารชุ ม นุ ม สาธารณะ พ.ศ.2558
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)  ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป
พลต�ำรวจเอก

(จักรทิพย์   ชัยจินดา)
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
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ค�ำนิยม
การบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ เป็นภารกิจส�ำคัญของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ที่จะต้อง
ค�ำนึงถึงเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ อยูภ่ ายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น
ดังนัน้ จึงจะต้องมีความเข้าใจหลักกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางค�ำพิพากษาหรือค�ำวินจิ ฉัย
ของศาล ตลอดจนมีแนวทางการสืบสวนสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐานที่มีลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับ
การชุมนุมสาธารณะ การด�ำเนินการหรือการปฏิบัติการทางยุทธวิธีใด ๆ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจะต้องกระท�ำอยู่
ภายใต้หลักความจ�ำเป็น เหมาะสม และได้สัดส่วนกับสถานการณ์ ซึ่งคู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) นี้ ได้รวบรวมหลักกฎหมาย ค�ำพิพากษา ค�ำวินจิ ฉัย
ระเบียบ ค�ำสั่ง ที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางการสืบสวนสอบสวน ที่ได้มีการระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ต่าง ๆ จากการอบรมสัมมนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เพื่อน�ำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป

พลต�ำรวจเอก

(สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข)
รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
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บทน�ำ
ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ได้นิยามค�ำว่า  การชุมนุมสาธารณะไว้คือ
การชุมนุมของบุคคลในทีส่ าธารณะ เพือ่ เรียกร้อง สนับสนุน คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็น ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่
โดยแสดงออกต่อประชาชนทัว่ ไป และบุคคลอืน่ สามารถร่วมการชุมนุมนัน้ ได้ ไม่วา่ การชุมนุมนัน้ จะมีการเดินขบวน
หรือเคลื่อนย้ายด้วยหรือไม่ แต่ในปัจจุบัน บริบทของการชุมนุม การเคลื่อนไหวทางการเมือง มีวิธีการที่
แตกต่างไปจากอดีต ท�ำให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจไม่สามารถติดตามข่าวสารในรูปแบบเดิมได้ กล่าวคือมีการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์ และ ไลน์ ในการให้ข่าวสาร เชิญชวน นัดหมาย และปลุกระดม
ซึง่ เป็นวิธกี ารระดมมวลชนได้อย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการปรับวิธกี ารสืบสวนหาข่าวจากสือ่ สังคมออนไลน์ดงั กล่าว
อีกทั้งกลุ่มคนที่ออกมาเคลื่อนไหวในปัจจุบัน คือ เยาวชนกลุ่มคนรุ่นใหม่ ท�ำให้แนวคิด วิธีการในการแสดงออก
แตกต่างไปจากมวลชนเดิม วิธีการของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติต่อกลุ่มผู้ชุมนุมจึงจะต้องใช้ความละเอียดอ่อน
ละมุนละม่อม เน้นการท�ำความเข้าใจกับกลุ่มมวลชนให้มากยิ่งขึ้น
พลต�ำรวจเอก จักรทิพย์  ชัยจินดา ผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ และ พลต�ำรวจเอก สุวฒ
ั น์  แจ้งยอดสุข
รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการบริหารการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปตามหลัก
ของกฎหมายและหลักสากล จึงมอบหมายให้ พลต�ำรวจโท ด�ำรงศักดิ์   กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ต�ำรวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะท�ำงาน พิจารณาปรับปรุงและจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) ขึ้น โดยคู่มือฉบับนี้ได้ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับ
วิธกี ารสืบสวนสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน ตัง้ แต่ยงั ไม่มเี หตุการณ์บง่ ชีก้ ารชุมนุม จนถึงวันทีม่ กี ารชุมนุม
ตลอดจนการด�ำเนินการหลังจากการชุมนุมประกอบกับน�ำประสบการณ์ของผู้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหา
การชุมนุมที่ผ่านมา  รวมทั้งเพิ่มเติมหลักกฎหมายและระเบียบค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าพนักงานดูแล
การชุมนุม และข้าราชการต�ำรวจ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิ บั ติ แ ละปรั บ ใช้ กั บ สถานการณ์ ก ารชุ ม นุ ม ที่ เ ผชิ ญ ได้ อ ย่ า งเหมาะสม บรรลุ ผ ลตามภารกิ จ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติต่อไป
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สารบัญ
			

หน้า

ส่วนที่ ๑ พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
และอนุบัญญัติ
1.1 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
1.2 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 สิงหาคม 2558)
บทที่ 1 หลักการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
บทที่ ๒ นโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
บทที่ ๓ กรอบยุทธศาสตร์ และมาตรการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
บทที่ ๔ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
การชุมนุมสาธารณะ
บทที่ ๕ ขั้นตอนปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
บทที่ ๖ การใช้ก�ำลัง เครื่องมือ อุปกรณ์ และอาวุธ

1.3 ประกาศส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ก�ำหนดระดับเสียงของเครื่องขยายเสียง
ที่ใช้ในการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
1.4 ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ก�ำหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
1.5 หนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
1.6 ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ
ส่วนที่ ๒	 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
บทที่ ๑ สาระส�ำคัญพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘	
บทที่ ๒	 การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
๒.๑ ผู้แจ้ง ผู้รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
๒.๒ การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
๒.๓ หน้าที่ของผู้รับแจ้ง
๒.๔ การขอผ่อนผันการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
๒.๕ การแจ้งการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุม
		
แผนภูมิ การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
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บทที่ ๓	 การคุ้มครองความสะดวกของประชาชน
		
และการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
63
๓.๑ เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
63
๓.๒ อ�ำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
63
๓.๓ การประชาสัมพันธ์
65
๓.๔ การชุมนุมสาธารณะที่ละเมิดกฎหมาย
66
๓.๕ การประกาศพื้นที่ควบคุม
67
๓.๖ การด�ำเนินการให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ
68
๓.๗ การชุมนุมสาธารณะที่มีลักษณะรุนแรง
และเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
68
		
แผนภูมิ การดูแลการชุมนุมสาธารณะที่ละเมิดกฎหมาย
70
		
แผนภูมิ การดูแลการชุมนุมสาธารณะที่มีลักษณะรุนแรง                                     
และเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
71
บทที่ ๔ การบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ
73
๔.๑ การบริหารจัดการในการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
73
๔.๒ การบริหารจัดการในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
74
บทที่ ๕	 การสืบสวนสอบสวน
75
5.๑ การสืบสวนก่อนเกิดเหตุหรือในภาวะปกติซึ่งยังไม่มีการก�ำหนดวันชุมนุม 75
5.๒ การสืบสวนช่วงมีการก�ำหนดนัดวันชุมนุมจนถึงขณะเกิดเหตุการณ์ชุมนุม 76
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พระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๘๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ นึ้ ไว้โดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่การชุมนุมสาธารณะ ดังต่อไปนี้
(๑) การชุมนุมเนื่องในงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี
(๒) การชุมนุมเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณีหรือตามวัฒนธรรม
แห่งท้องถิ่น
(๓) การชุมนุมเพื่อจัดแสดงมหรสพ กีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่นเพื่อประโยชน์
ทางการค้าปกติของผู้จัดการชุมนุมนั้น
(๔) การชุมนุมภายในสถานศึกษา
(๕) การชุมนุมหรือการประชุมตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย หรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการของ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
(๖) การชุมนุมสาธารณะในระหว่างเวลาทีม่ ปี ระกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก
และการชุมนุมสาธารณะที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง แต่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๓ ก (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘) หน้า ๑๙-๒๙.
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การชุมนุมสาธารณะ” หมายความว่า การชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะเพื่อเรียกร้อง สนับสนุน
คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไป และบุคคลอื่นสามารถ
ร่วมการชุมนุมนั้นได้ ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายด้วยหรือไม่
“ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่ใช้เพื่อสาธารณ
ประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันหรือที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นเจ้าของแต่เป็นผู้ครอบครองหรือ
ใช้ประโยชน์ บรรดาซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ รวมตลอดทั้งทางหลวงและทางสาธารณะ
“ทางหลวง” หมายความว่า ทางหลวงตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง
“ทางสาธารณะ” หมายความว่า ทางบกหรือทางน�ำ้ ส�ำหรับประชาชนใช้ในการจราจร และให้หมายความ
รวมถึงทางรถระบบรางที่มีรถเดินส�ำหรับประชาชนโดยสารด้วย
“ผู้จัดการชุมนุม” หมายความว่า ผู้จัดให้มีการชุมนุมสาธารณะ และให้หมายความรวมถึงผู้ประสงค์
จะจัดการชุมนุมสาธารณะ และผู้ซึ่งเชิญชวนหรือนัดให้ผู้อื่นมาร่วมการชุมนุมสาธารณะโดยแสดงออกหรือ
มีพฤติการณ์ท�ำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้จัดหรือร่วมจัดให้มีการชุมนุมนั้น
“ผู้ชุมนุม” หมายความรวมถึง ผู้จัดการชุมนุม และผู้เข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะไม่ว่าจะเข้าร่วม
การชุมนุมสาธารณะนั้นตามค�ำเชิญชวนหรือการนัดของผู้จัดการชุมนุมหรือไม่
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐบาล องค์การมหาชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
“ผูร้ บั แจ้ง” หมายความว่า หัวหน้าสถานีตำ� รวจแห่งท้องทีท่ มี่ กี ารชุมนุมสาธารณะหรือบุคคลอืน่ ทัง้ นี้
ตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ�ำนาจออกประกาศ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ การชุมนุมสาธารณะต้องเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ
การใช้สทิ ธิและเสรีภาพของผูช้ มุ นุมในระหว่างการชุมนุมสาธารณะต้องอยูภ่ ายใต้ขอบเขตการใช้สทิ ธิ
และเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
มาตรา ๗ การจัดการชุมนุมสาธารณะในรัศมีหนึง่ ร้อยห้าสิบเมตรจากพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง
วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป พระราชนิเวศน์ พระต�ำหนักหรือจากที่
ซึ่งพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป หรือผู้ส�ำเร็จราชการแทน
พระองค์ ประทับหรือพ�ำนัก หรือสถานที่พ�ำนักของพระราชอาคันตุกะ จะกระท�ำมิได้
2
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การจัดการชุมนุมสาธารณะภายในพื้นที่ของรัฐสภา ท�ำเนียบรัฐบาล และศาลจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่
มีการจัดให้มีสถานที่เพื่อใช้ส�ำหรับการชุมนุมสาธารณะภายในพื้นที่นั้น
ศาลตามวรรคสองหมายความถึง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหารและศาลอื่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาล
ในกรณีจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ผูบ้ ญั ชาการต�ำรวจแห่งชาติหรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายมีอำ� นาจประกาศห้ามชุมนุมในรัศมีไม่เกินห้าสิบเมตร
รอบสถานที่ตามวรรคสอง ทั้งนี้ ให้ค�ำนึงถึงจ�ำนวนของผู้เข้าร่วมชุมนุมและพฤติการณ์ในการชุมนุมด้วย
มาตรา ๘ การชุมนุมสาธารณะต้องไม่กีดขวางทางเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบัติงาน หรือการใช้
บริการสถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สถานที่ท�ำการหน่วยงานของรัฐ
(๒) ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ หรือสถานีขนส่งสาธารณะ
(๓) โรงพยาบาล สถานศึกษา และศาสนสถาน
(๔) สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐต่างประเทศ หรือสถานที่ท�ำการองค์การระหว่างประเทศ
(๕) สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
มาตรา ๙ หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีสถานที่เพื่อใช้ส�ำหรับการชุมนุมสาธารณะก็ได้
การจัดให้มีสถานที่เพื่อการชุมนุมสาธารณะตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อเสรีภาพของประชาชนที่จะ
จัดการชุมนุมสาธารณะในที่สาธารณะอื่น
มิให้น�ำความในหมวด ๒ การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ มาใช้บังคับแก่การชุมนุมสาธารณะที่จัดขึ้น
ภายในสถานที่ตามวรรคหนึ่ง
หมวด ๒
การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
มาตรา ๑๐ ผูใ้ ดประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ ให้แจ้งการชุมนุมต่อผูร้ บั แจ้งก่อนเริม่ การชุมนุม
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ให้ถอื ว่าผูเ้ ชิญชวนหรือนัดให้ผอู้ นื่ มาร่วมชุมนุมในวัน เวลา และสถานทีท่ กี่ ำ� หนดไม่วา่ จะด้วยวิธกี ารใด ๆ
รวมทั้งผู้ขออนุญาตใช้สถานที่หรือเครื่องขยายเสียงหรือขอให้ทางราชการอ�ำนวยความสะดวกในการชุมนุม
เป็นผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหนึ่ง
การแจ้งการชุมนุมสาธารณะต้องระบุวัตถุประสงค์ และวัน ระยะเวลา และสถานที่ชุมนุมสาธารณะ
ตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดซึ่งต้องเป็นวิธีที่สะดวกแก่ผู้แจ้ง และต้องให้แจ้งผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ด้วย
มาตรา ๑๑ เมื่อได้รับแจ้งแล้ว ให้ผู้รับแจ้งส่งสรุปสาระส�ำคัญในการชุมนุมสาธารณะตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้ผู้แจ้งทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง
ในกรณีที่ผู้รับแจ้งเห็นว่าการชุมนุมสาธารณะที่ได้รับแจ้งนั้นอาจขัดต่อมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘
ให้ผู้รับแจ้งมีค�ำสั่งให้ผู้แจ้งแก้ไขภายในเวลาที่ก�ำหนด
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หากผู้แจ้งการชุมนุมไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งตามวรรคสอง ให้ผู้รับแจ้งมีค�ำสั่งห้ามชุมนุมโดยแจ้งค�ำสั่ง
เป็นหนังสือไปยังผู้แจ้ง
กรณีผแู้ จ้งการชุมนุมไม่เห็นชอบด้วยกับค�ำสัง่ ตามวรรคสามให้ยนื่ อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ชั้นเหนือผู้รับแจ้งขึ้นไปหนึ่งชั้น และให้ผู้รับอุทธรณ์วินิจฉัยและแจ้งค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง
ค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นให้เป็นที่สุด
ในระหว่างมีค�ำสั่งห้ามชุมนุม การอุทธรณ์และพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้งดการชุมนุมสาธารณะ
มาตรา ๑๒ ให้ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะซึ่งไม่สามารถแจ้งการชุมนุมได้ภายในก�ำหนด
เวลาตามมาตรา ๑๐ แจ้งการชุมนุมพร้อมค�ำขอผ่อนผันก�ำหนดเวลาดังกล่าวต่อผู้บังคับการต�ำรวจผู้รับผิดชอบ
พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร หรือผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดในจังหวัดอื่นแล้วแต่กรณีก่อนเริ่มการชุมนุม
ให้น�ำความในมาตรา ๑๐ วรรคสาม มาใช้บังคับแก่การแจ้งตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
ให้ผู้รับค�ำขอผ่อนผันตามวรรคหนึ่งมีหนังสือแจ้งค�ำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบภายใน
เวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับค�ำขอ
มาตรา ๑๓ ให้ผู้รับแจ้งตามมาตรา ๑๑ และผู้รับค�ำขอผ่อนผันตามมาตรา ๑๒ เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๔ การชุมนุมสาธารณะที่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๖ หรือไม่แจ้งการชุมนุมตามมาตรา ๑๐
หรือที่ผู้แจ้งไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของผู้รับแจ้งหรือที่ผู้รับแจ้งมีค�ำสั่งห้ามการชุมนุมตามมาตรา ๑๑ หรือที่จัดขึ้น
หลังจากทีผ่ ยู้ นื่ ค�ำขอได้รบั หนังสือแจ้งว่าไม่มเี หตุผลอันสมควรทีจ่ ะผ่อนผันก�ำหนดเวลาตามมาตรา ๑๒ ให้ถอื ว่า
เป็นการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หมวด ๓
หน้าที่ของผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุม
มาตรา ๑๕ ผู้จัดการชุมนุมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธภายใต้ขอบเขต
การใช้สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
(๒) ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะไม่ให้เกิดการขัดขวางเกินสมควรต่อประชาชนที่จะใช้
ที่สาธารณะ ตลอดจนดูแลและรับผิดชอบให้ผู้ชุมนุมปฏิบัติตามมาตรา ๑๖
(๓) แจ้งให้ผชู้ มุ นุมทราบถึงหน้าทีข่ องผูช้ มุ นุมตามมาตรา ๑๖ และเงือ่ นไขหรือค�ำสัง่ ของเจ้าพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๔) ให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ให้เป็นไปตาม (๑) และ (๒)
(๕) ไม่ยุยงส่งเสริมหรือชักจูงผู้ชุมนุมเพื่อให้ผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖
(๖) ไม่ปราศรัยหรือจัดกิจกรรมในการชุมนุมโดยใช้เครือ่ งขยายเสียงในระหว่างเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น
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(๗) ไม่ใช้เครือ่ งขยายเสียงด้วยก�ำลังไฟฟ้าทีม่ ขี นาดหรือระดับเสียงตามทีผ่ บู้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ
ประกาศก�ำหนด
มาตรา ๑๖ ผู้ชุมนุมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่กอ่ ให้เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนทีจ่ ะใช้ทสี่ าธารณะอันเป็นทีช่ มุ นุมหรือท�ำให้ผอู้ นื่ ได้รบั
ความเดือดร้อนเกินที่พึงคาดหมายได้ว่าเป็นไปตามเหตุอันควร
(๒) ไม่ปิดบังหรืออ�ำพรางตนโดยจงใจมิให้มีการระบุตัวบุคคลได้ถูกต้อง เว้นแต่เป็นการแต่งกาย
ตามปกติประเพณี
(๓) ไม่พาอาวุธ ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปืน หรือสิ่งที่อาจน�ำมาใช้ได้อย่างอาวุธ เข้าไปในที่ชุมนุม
ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตให้มีสิ่งนั้นติดตัวหรือไม่
(๔) ไม่บกุ รุกหรือท�ำให้เสียหาย ท�ำลาย หรือท�ำด้วยประการใด ๆ ให้ใช้การไม่ได้ตามปกติ ซึง่ ทรัพย์สนิ
ของผู้อื่น
(๕) ไม่ท�ำให้ผู้อื่นกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือเสรีภาพ
(๖) ไม่ใช้ก�ำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก�ำลังประทุษร้ายผู้เข้าร่วมชุมนุมหรือผู้อื่น
(๗) ไม่ขัดขวางหรือกระท�ำการใด ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชนในการใช้ที่สาธารณะ และการดูแลการชุมนุม
สาธารณะนั้น
(๘) ไม่เดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา
ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๙) ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือค�ำสั่งของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ผู้จัดการชุมนุมมิได้แจ้งว่าจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายผู้ชุมนุมจะ
เดินขบวนหรือเคลือ่ นย้ายการชุมนุมได้ตอ่ เมือ่ ได้แจ้งล่วงหน้าต่อหัวหน้าสถานีตำ� รวจซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบดูแล
การชุมนุมสาธารณะนั้น
มาตรา ๑๘ ผู้ชุมนุมต้องเลิกการชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลาที่ผู้จัดการชุมนุมได้แจ้งไว้
ต่อผู้รับแจ้ง
หากผู้จัดการชุมนุมประสงค์จะจัดให้มีการชุมนุมต่อไป ให้แจ้งขอขยายระยะเวลาการชุมนุม
ต่อผู้รับแจ้งภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
หมวด ๔
การคุ้มครองความสะดวกของประชาชน
และการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
มาตรา ๑๙ ให้หัวหน้าสถานีต�ำรวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะ เป็นเจ้าพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และให้แจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะหรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐหรือเอกชนในท้องที่นั้น
เพื่อทราบ
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การชุมนุมสาธารณะที่ต่อเนื่องหลายพื้นที่ ให้ผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการต�ำรวจซึ่งรับผิดชอบพื้นที่
การชุมนุม แล้วแต่กรณี เป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีทเี่ ห็นสมควร ผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติอาจแต่งตัง้ ข้าราชการต�ำรวจอืน่ เป็นเจ้าพนักงานเพิม่
หรือแทนเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองก็ได้
เพือ่ ประโยชน์ในการคุม้ ครองความสะดวกของประชาชน การดูแลการชุมนุมสาธารณะและการรักษา
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอ�ำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) อ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะอันเป็นสถานที่ชุมนุม
(๒) รักษาความปลอดภัย อ�ำนวยความสะดวก หรือบรรเทาเหตุเดือดร้อนร�ำคาญแก่ผู้อื่น ซึ่งอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ชุมนุม
(๓) รักษาความปลอดภัยหรืออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ชุมนุมในสถานที่ชุมนุม
(๔) อ�ำนวยความสะดวกในการจราจรและการขนส่งสาธารณะในบริเวณที่มีการชุมนุมและบริเวณ
ใกล้เคียงเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการชุมนุมน้อยที่สุด
(๕) ก�ำหนดเงือ่ นไขหรือมีคำ� สัง่ ให้ผจู้ ดั การชุมนุม ผูช้ มุ นุม หรือผูอ้ ยูภ่ ายในสถานทีช่ มุ นุมต้องปฏิบตั ติ าม
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะอาจมีค�ำสั่งให้ปิดหรือปรับ
เส้นทางการจราจรเป็นการชั่วคราวได้เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชนหรือการดูแล
การชุมนุมสาธารณะ
ในกรณีที่เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะร้องขอ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในท้องทีท่ มี่ กี ารชุมนุมสาธารณะด�ำเนินการตามค�ำร้องขอภายในขอบอ�ำนาจ
หน้าที่ของผู้นั้น
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและข้าราชการต�ำรวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุม
สาธารณะต้องผ่านการฝึกอบรมให้มที กั ษะ ความเข้าใจ และอดทนต่อสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะและต้อง
แต่งเครื่องแบบเพื่อแสดงตน และอาจใช้เครื่องมือควบคุมฝูงชนได้ตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
มาตรา ๒๐ ก่อน ระหว่าง และภายหลังการชุมนุมสาธารณะ ให้สำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติและหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ของรัฐจัดหรือประสานให้มีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะเพื่อให้ประชาชนทราบถึงสถานที่
ทีใ่ ช้ในการชุมนุมและช่วงเวลาทีม่ กี ารชุมนุม ตลอดจนค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับเส้นทางการจราจรหรือระบบการขนส่ง
สาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการชุมนุมน้อยที่สุด
มาตรา ๒๑ ในกรณีมกี ารชุมนุมสาธารณะทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๔ หรือกรณีผจู้ ดั การ
ชุมนุมหรือผู้ชุมนุมฝ่าฝืนมาตรา ๗ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ หรือ
มาตรา ๑๘ ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๔ หรือไม่เลิกการชุมนุมภายใน
ระยะเวลาทีไ่ ด้แจ้งไว้ตอ่ ผูร้ บั แจ้งตามมาตรา ๑๘ ให้ประกาศให้ผชู้ มุ นุมเลิกการชุมนุมภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
(๒) กรณีผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ชุมนุมฝ่าฝืนมาตรา ๗ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๕
มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ให้ประกาศให้ผู้ชุมนุมแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
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หากผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะร้องขอต่อ
ศาลแพ่งหรือศาลจังหวัดทีม่ เี ขตอ�ำนาจเหนือสถานทีท่ มี่ กี ารชุมนุมสาธารณะเพือ่ มีคำ� สัง่ ให้ผชู้ มุ นุมเลิกการชุมนุม
สาธารณะนัน้ ในระหว่างรอค�ำสัง่ ศาลให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอำ� นาจกระท�ำการทีจ่ ำ� เป็นตามแผน
หรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนและคุ้มครองการชุมนุมสาธารณะ
แผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามวรรคสอง ต้องก�ำหนดให้เจ้าพนักงานหลีกเลี่ยง
การใช้ก�ำลัง ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการใช้ก�ำลังได้ ให้ใช้ก�ำลังและเครื่องมือควบคุมฝูงชนเพียงเท่าที่จ�ำเป็น
การด�ำเนินการของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรานี้ ไม่ตัดสิทธิของผู้อื่นซึ่งได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการชุมนุมสาธารณะนั้นที่จะร้องขอต่อศาลแพ่งหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอ�ำนาจ
เหนือสถานที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะเพื่อมีค�ำสั่งให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุม
มาตรา ๒๒ เมื่อได้รับค�ำขอให้มีค�ำสั่งให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๒๑  ให้ศาล
พิจารณาค�ำขอนั้นเป็นการด่วน
ในการพิจารณา หากความปรากฏต่อศาลว่ามีผู้ชุมนุมซึ่งไม่ปฏิบัติตามประกาศของเจ้าพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๒๑ ให้ศาลมีค�ำสั่งโดยออกค�ำบังคับให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะภายใน
ระยะเวลาที่ศาลก�ำหนด
ค�ำสั่งศาลตามวรรคสอง ให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค ค�ำสั่งศาลอุทธรณ์หรือ
ศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศค�ำสั่งศาลตามมาตรานี้ไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ บริเวณที่มี
การชุมนุมสาธารณะนั้น และประกาศโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ชุมนุมและประชาชนทั่วไปได้รับทราบค�ำสั่งศาล
ดังกล่าวด้วย
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ผู้ชุมนุมไม่เลิกการชุมนุมสาธารณะตามค�ำสั่งศาลภายในระยะเวลาที่ศาล
ก�ำหนด ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะรายงานให้ศาลทราบกับประกาศก�ำหนดให้พื้นที่บริเวณที่มี
การชุมนุมสาธารณะนั้นและปริมณฑลของพื้นที่นั้นตามควรแก่กรณีเป็นพื้นที่ควบคุม และประกาศให้ผู้ชุมนุม
ออกจากพืน้ ทีค่ วบคุมภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดและห้ามบุคคลใดเข้าไปในพืน้ ทีค่ วบคุมโดยมิได้รบั อนุญาตจาก
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ และให้รายงานรัฐมนตรีเพื่อทราบ
เมือ่ มีการประกาศก�ำหนดพืน้ ทีค่ วบคุมตามวรรคหนึง่ ให้ผบู้ ญั ชาการต�ำรวจนครบาลในกรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดอื่น หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ เพื่อให้มี
การเลิกการชุมนุมสาธารณะตามค�ำสั่งศาล
ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็น รัฐมนตรีอาจมอบหมายให้ผู้อื่นรับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ เพื่อให้มี
การเลิกการชุมนุมสาธารณะได้
มาตรา ๒๔ เมือ่ พ้นระยะเวลาทีป่ ระกาศให้ผชู้ มุ นุมออกจากพืน้ ทีค่ วบคุม หากมีผชู้ มุ นุมอยูใ่ นพืน้ ที่
ควบคุมหรือเข้าไปในพื้นที่ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะให้ถือว่าผู้นั้น
กระท�ำความผิดซึง่ หน้า และให้ผคู้ วบคุมสถานการณ์และผูซ้ งึ่ ได้รบั มอบหมายจากผูค้ วบคุมสถานการณ์ดำ� เนินการ
ให้มีการเลิกการชุมนุมสาธารณะตามค�ำสั่งศาล โดยให้ผู้ควบคุมสถานการณ์และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้ควบคุมสถานการณ์มีอ�ำนาจ ดังต่อไปนี้
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(๑) จับผูซ้ งึ่ อยูใ่ นพืน้ ทีค่ วบคุมหรือผูซ้ งึ่ เข้าไปในพืน้ ทีค่ วบคุมโดยมิได้รบั อนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะ
(๒) ค้น ยึด อายัด หรือรื้อถอนทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการชุมนุมสาธารณะนั้น
(๓) กระท�ำการที่จ�ำเป็นตามแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๒๑
(๔) มีค�ำสั่งห้ามมิให้กระท�ำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการให้มีการเลิกการชุมนุม
ให้น�ำความในมาตรา ๑๙ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ผู้ชุมนุมกระท�ำการใด ๆ ที่มีลักษณะรุนแรงและอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต
ร่างกาย จิตใจ หรือทรัพย์สนิ ของผูอ้ นื่ จนเกิดความวุน่ วายขึน้ ในบ้านเมือง ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
มีอ�ำนาจสั่งให้ผู้ชุมนุมยุติการกระท�ำนั้น หากผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งดังกล่าว
ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและผู้ควบคุมสถานการณ์และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้ควบคุมสถานการณ์มีอ�ำนาจด�ำเนินการตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔
ในกรณีที่ผู้ชุมนุมไม่เห็นด้วยกับค�ำสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค�ำร้องคัดค้านต่อศาลแพ่งหรือศาลจังหวัด
ที่มีเขตอ�ำนาจเหนือสถานที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะเพื่อพิจารณาภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่มีค�ำสั่ง
ค�ำสัง่ ของศาลตามมาตรานีใ้ ห้อทุ ธรณ์ตอ่ ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค ค�ำสัง่ ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค
ให้เป็นที่สุด
มาตรา ๒๖ ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ผู้ควบคุมสถานการณ์ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้ควบคุมสถานการณ์ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามค�ำสั่งของบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา และเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หมวด ๕
บทก�ำหนดโทษ
มาตรา ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๒๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๒๙ ผูใ้ ดฝ่าฝืนค�ำสัง่ ห้ามชุมนุมหรือจัดการชุมนุมระหว่างมีคำ� สัง่ ห้ามชุมนุมตามมาตรา ๑๑ 
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๓๐ ผูจ้ ดั การชุมนุมผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๑๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือผูช้ มุ นุมผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๓๑ ผู้จัดการชุมนุมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) หรือผู้ชุมนุมผู้ใด
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ถ้าการกระท�ำตามวรรคหนึ่งท�ำให้ระบบการขนส่งสาธารณะ ระบบการสื่อสารหรือโทรคมนาคม
ระบบผลิตหรือส่งกระแสไฟฟ้าหรือประปา หรือระบบสาธารณูปโภคอื่นใดใช้การไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว
หรือถาวร ผู้จัดการชุมนุมต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
8
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มาตรา ๓๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งหรือประกาศของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ตามมาตรา ๑๙ (๕) หรือมาตรา ๒๓ ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ชุมนุม ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้อยู่ภายในสถานที่ชุมนุมต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ในกรณีที่เห็นสมควร ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่ก�ำหนดหรือจะไม่ลงโทษก็ได้
มาตรา ๓๓ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของผูค้ วบคุมสถานการณ์หรือผูซ้ งึ่ ได้รบั มอบหมายจากผูค้ วบคุม
สถานการณ์ตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ในกรณีที่เห็นสมควร ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่ก�ำหนดหรือจะไม่ลงโทษก็ได้
มาตรา ๓๔ ผู้ใดไม่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ หรือผู้ควบคุม
สถานการณ์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมสถานการณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้พาอาวุธ
เข้าไปในที่ชุมนุม ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตให้มีอาวุธนั้นติดตัวหรือไม่ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับ
ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ถ้าอาวุธตามวรรคหนึ่งเป็นอาวุธปืน วัตถุระเบิด หรือวัตถุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกัน ผู้กระท�ำ
ความผิดต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๓๕ บรรดาทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการชุมนุมสาธารณะที่ยึดได้จากการชุมนุม
สาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือที่ไม่เลิกการชุมนุมตามค�ำสั่งศาล ให้ศาลมีอ�ำนาจสั่งริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่า
จะมีผู้ถูกลงโทษตามค�ำพิพากษาหรือไม่
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์
การใช้สิทธิชมุ นุมสาธารณะให้ชัดเจนและโดยสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบ
กระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจน
สุขอนามัยของประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิ
และเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
(ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘)
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กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ประเทศไทยได้ภาคยานุวัติ (Accession) เข้าร่วมเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) เมื่อวันที่ ๒๙
ตุลาคม ๒๕๓๙ และมีผลบังคับใช้วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๐ ซึ่งมีสาระของสิทธิในส่วนที่เป็นสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง โดยมีการคุม้ ครองเสรีภาพทางความคิด เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก
(Freedom of Expression) และสิทธิที่จะชุมนุมอย่างสันติ การรวมกันเป็นสมาคม พลเมืองทุกคนมีสิทธิที่จะ
มีส่วนในกิจการสาธารณะ การรับรองว่าบุคคลทั้งปวงย่อมเสมอภาคกันตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครอง
อย่างเท่าเทียมกัน โดยกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อบทที่ ๒๑ ได้กล่าวถึงสิทธิ
ในการชุมนุมโดยสงบ (The Right of Peaceful Assembly) ย่อมได้รับการรับรอง การจ�ำกัดการใช้สิทธินี้
จะกระท�ำมิได้นอกจากจะก�ำหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับสังคมประชาธิปไตย เพือ่ ประโยชน์
แห่งความมั่นคงของชาติ (National Security) หรือความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety) ความสงบ
เรียบร้อย (Public Order) การสาธารณสุขหรือศีลธรรมของประชาชน (Protection of Public Health or
Morals) หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น (Protection of the Rights and Freedoms of
Others) ประเทศไทยจึงถือตามกติการะหว่างประเทศดังกล่าว และให้ความส�ำคัญกับการชุมนุมโดยสงบภายใต้
กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายทีจ่ ะต้องมุง่ คุม้ ครองทัง้ ผูช้ มุ นุมสาธารณะและสาธารณะทัว่ ไปไปพร้อม ๆ กัน
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ตามมาตรา ๔ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ “ภายใต้
บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค บรรดาที่
ชนชาวไทยเคยได้รบั การคุม้ ครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญนี้”
ด้วยเหตุที่ สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะได้รับการรับรองไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๐ ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้เข้า
เป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil
and Political Rights : ICCPR) ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นต้นมา สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม ซึ่งถือเป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ จึงเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ นี้ด้วย
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หลักการและเหตุผลพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นกฎหมายที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิ
ชุมนุมสาธารณะให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี ทั้งนี้ เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทือน
ต่อความมัน่ คงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนามัยของ
ประชาชน หรือความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพ
และศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของผูอ้ นื่ โดยทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะได้กำ� หนดขอบเขตของการชุมนุม
สาธารณะ สถานที่ห้ามการชุมนุม การแจ้งและวิธีการแจ้งการชุมนุม หน้าที่ของผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุม
การดูแลการชุมนุม และบทก�ำหนดโทษส�ำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน
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บทที่ ๑

หลักการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
๑.๑ การชุมนุมสาธารณะ

สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด การรวมกลุ่มกันหรือสมาคมกัน ตลอดจน
การชุมนุมโดยสงบ เป็นสิทธิเสรีภาพทีพ่ ลเมืองสามารถกระท�ำได้ โดยสิทธิในการชุมนุมนัน้ หาได้เป็นสิทธิเด็ดขาด
(Absolute Right) ที่ผู้ชุมนุมจะท�ำอะไรก็ได้ดังที่ผู้ชุมนุมในหลายกรณีมักยกขึ้นกล่าวอ้างแต่อย่างใดไม่
แต่สิทธิในการชุมนุมเป็นสิทธิสัมพัทธ์ (Relative Right) ที่สามารถจ�ำกัดได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงของชาติ (National Security) ความปลอดภัยสาธารณะ
(Public Safety) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (Public Order) การคุ้มครองสาธารณสุขหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน (Protection of Public Health or Morals) หรือความสะดวกของประชาชน
ที่จะใช้ที่สาธารณะ ตลอดจนคุ้มครองไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น (Protection of the
Rights and Freedoms of Others) ภายใต้สังคมประชาธิปไตย
ดังนัน้ การรักษาผลประโยชน์แห่งรัฐ และการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพดังกล่าว จ�ำเป็นต้องก�ำหนด
วิธีการ หน้าที่ หลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อบริหารจัดการการชุมนุมให้เป็นไปอย่างสงบ เกิดผลกระทบต่อประชาชน
ทั้งผู้ที่จะด�ำเนินการชุมนุมสาธารณะ และสาธารณชนให้น้อยที่สุด จึงเป็นที่มาของการตราพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บญ
ั ญัตสิ ทิ ธิและเสรีภาพในการชุมนุมไว้ แต่การชุมนุมนัน้
จะต้องเป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย ไม่ลว่ งล�ำ้ หรือละเมิดสิทธิของคนอืน่ การชุมนุมทีช่ อบด้วย
กฎหมายจะต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ และไม่เกิดการขัดขวางเกินสมควรต่อประชาชน
ที่จะใช้ที่สาธารณะ ซึ่งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุม (non-participant) เว้นแต่กรณี เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก ส่วนกรณีการชุมนุมที่เกินขอบเขตสิทธิเสรีภาพของการชุมนุมตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมาย อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพหรือเกิดการขัดขวาง
เกินสมควรต่อประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะเป็นการชุมนุมที่มิชอบด้วยกฎหมาย

๑.๒ กรอบแนวคิด

กรอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมสาธารณะ
ดังที่จะกล่าวต่อไป จะตั้งอยู่ในพื้นฐานที่ว่า “ประชาชนย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธ” เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัย อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ชุมนุม และดูแล ควบคุม
การชุมนุมให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทือนต่อความมัน่ คงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือความสะดวกของประชาชนทีจ่ ะใช้
ที่สาธารณะ และไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น ผู้จัดการชุมนุม
ผู้ชุมนุม มีหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ  เงื่อนไขหรือค�ำสั่งของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกัน
การเกิดเหตุร้าย และมิให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น ตลอดจนเกิดผลกระทบกับประชาชนอื่นน้อยที่สุด” ดังนั้น
เจ้าหน้าที่จึงต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการชุมนุม และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ จักต้องมีทักษะ
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ความเข้าใจ และอดทนต่อสถานการณ์ เพื่อไม่ให้เกิดการยั่วยุ อันจะเป็นการส่งผลให้การชุมนุมมีแนวโน้ม
ไปสู่ความรุนแรงได้ โดยมีกรอบแนวคิดในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อผู้ชุมนุมจะต้องสอดคล้องกับ
หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมเป็นไปตามหลักการต่าง ๆ ดังนี้
๑.๒.๑ หลักแห่งประสิทธิภาพและหลักความเหมาะสม กล่าวคือ องค์กรของรัฐฝ่ายปกครอง
จะต้องใช้วิจารณญาณเลือกออกค�ำสั่งหรือมาตรการทางกฎหมายที่สามารถจะด�ำเนินการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์
๑.๒.๒ หลักแห่งความจ�ำเป็น กล่าวคือ องค์กรของรัฐจะต้องพิจารณาว่าในบรรดาค�ำสั่งหรือ
มาตรการหลาย ๆ ประการซึ่งล้วนแล้วแต่สามารถด�ำเนินการให้ความมุ่งหมายของกฎหมายที่ให้อ�ำนาจส�ำเร็จ
ลุลว่ งไปได้ทงั้ สิน้ นัน้ มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนน้อยทีส่ ดุ แต่ยงั คงมีประสิทธิภาพ
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามที่กฎหมายให้อ�ำนาจ
๑.๒.๓ หลักแห่งความได้สัดส่วน กล่าวคือ องค์กรของรัฐต้องพิจารณาความสมดุลระหว่าง
ความเสียหายอันจะเกิดขึ้นกับประชาชนกับประโยชน์อันสังคมจะพึงได้รับจากการปฏิบัติในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ดังนั้น เจ้าหน้าที่จะต้องเลือกด�ำเนินมาตรการที่เมื่อลงมือปฏิบัติการแล้ว จะยังให้เกิด
ประโยชน์แก่มหาชนมากทีส่ ดุ และเกิดความเสียหายแก่ประชาชนน้อยทีส่ ดุ แต่ยงั คงเป็นมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สูงสุดภายใต้สถานการณ์นั้น โดยอาจใช้วิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมแตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์
แห่งความร้ายแรงหรือความจ�ำเป็นในสถานการณ์นั้น ๆ
๑.๒.๔ หลักการห้ามเลือกปฏิบัติโดยอ�ำเภอใจและไม่เป็นธรรม กล่าวคือ ด้วยเหตุที่สิทธิใน
ความเสมอภาคเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิดังกล่าวจึงผูกพันองค์กรของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่
มีสาระส�ำคัญเหมือนกัน ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมือนกัน จะปฏิบตั ใิ ห้แตกต่างกันโดยอ�ำเภอใจมิได้ และถ้ามีสาระส�ำคัญ
ที่แตกต่างกัน จะพิจารณาให้เหมือนกันโดยอ�ำเภอใจมิได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น การก�ำหนดมาตรการใด ๆ จึงจะ
ต้องพิจารณาหลักการห้ามเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำ� นึงความแตกต่างกันทางเชือ้ ชาติ
ศาสนา เผ่าพันธุ์ หรือความแตกต่างกันด้านอื่นๆ รวมถึงความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน

๑.๓ ขอบเขต

การชุมนุมสาธารณะ คือ การชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะเพื่อเรียกร้อง สนับสนุน คัดค้าน
หรือแสดงความคิดเห็นในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ โดยแสดงออกต่อประชาชนทัว่ ไป และบุคคลอืน่ สามารถร่วมการชุมนุม
นัน้ ได้ ไม่วา่ การชุมนุมนัน้ จะมีการเดินขบวนหรือเคลือ่ นย้ายด้วยหรือไม่ เว้นแต่ การชุมนุมเนือ่ งในงานพระราชพิธี
และงานรัฐพิธี การชุมนุมเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณีหรือตามวัฒนธรรม
แห่งท้องถิน่ การชุมนุมเพือ่ จัดแสดงมหรสพ กีฬา ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว หรือกิจกรรมอืน่ เพือ่ ประโยชน์ทางการค้า
ปกติของผู้จัดการชุมนุมนั้น การชุมนุมภายในสถานศึกษา การชุมนุมหรือการประชุมตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย หรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการของสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
การชุมนุมสาธารณะในระหว่างเวลาทีม่ ปี ระกาศสถานการณ์ฉกุ เฉิน หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก และการชุมนุม
สาธารณะที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีผู้จัดให้มีการชุมนุม หรือการชุมนุมที่ไม่มีผู้จัดการชุมนุมแต่การ
รวมตัวชุมนุมนั้นเกิดขึ้นเองด้วย
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บทที่ ๒

นโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
๒.๑ นโยบาย

ส่งเสริมและดูแลการชุมนุมสาธารณะตามสิทธิ เสรีภาพ โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอืน่
และส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ยังคงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือความสะดวกของประชาชน
ที่จะใช้ท่ีสาธารณะ และสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่สามารถ
บังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒ วิสัยทัศน์

บริหารจัดการดูแลการชุมนุมสาธารณะของประเทศได้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับหลักนิตริ ฐั
นิติธรรม หลักประชาธิปไตย หลักการสากล สามารถบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์ได้รอบคอบเหมาะสม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของประชาชน

๒.๓ วัตถุประสงค์

๒.๓.๑ เพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าใจหลักสิทธิและเสรีภาพ
ขัน้ พืน้ ฐานของการชุมนุมสาธารณะ ตลอดจนเข้าใจหลักเกณฑ์วธิ กี ารปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องตามกฎหมายบัญญัติ และ
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ โดยก�ำหนดบทบาท หน้าที่ ตลอดจนแนวทางการใช้
ก�ำลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือเครื่องมือส�ำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อดูแลและรักษาความสงบการชุมนุมสาธารณะ
ในการใช้ก�ำลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือเครื่องมือให้อยู่ภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อท�ำให้การชุมนุมสาธารณะ อันเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย ได้รับการดูแลเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อย ให้สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยเป็นภาคี
ไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือความสะดวกของประชาชนทีจ่ ะใช้ทสี่ าธารณะ และไม่กระทบกระเทือน
สิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น
๒.๓.๒ เพื่อก�ำหนดแนวทางปฏิบัติตั้งแต่ในภาวะปกติจนถึงสถานการณ์ที่รุนแรงจนเกิด
ความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ทั้งนี้เพื่อให้การใช้กำ� ลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือเครื่องมือของเจ้าหน้าที่สามารถ
ใช้ตามที่กฎหมายได้ให้อ�ำนาจไว้ เพื่อบรรลุภารกิจและเป็นการประกันว่าการใช้ก�ำลัง มาตรการ อุปกรณ์
หรือเครื่องมือดังกล่าวได้มีการใช้อย่างเหมาะสม
๒.๓.๓ เพื่อให้ หน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่อการใช้ก�ำลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือเครื่องมือของเจ้าหน้าที่ตามแผนนี้ให้เป็นไปตามหลักของความจ�ำเป็น
อย่างสมเหตุสมผลและอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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๒.๓.๔ เพือ่ ให้ หน่วยงาน ผูบ้ งั คับบัญชา เจ้าหน้าทีท่ กุ ระดับ มีการอบรมให้ความรูค้ วามเข้าใจ
ในเรื่องแผนนี้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน นอกจากนี้ก�ำลังพลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจนี้ ต้องได้รับ
การฝึกฝนให้มขี ดี ความสามารถเพียงพอทีจ่ ะใช้กำ� ลัง มาตรการ และอุปกรณ์หรือเครือ่ งมือเพือ่ การรักษาความสงบ
การชุมนุมสาธารณะ เพื่อบรรลุภารกิจดังกล่าว

๒.๔ เป้าหมาย
การปฏิบัติ

๒.๔.๑ ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมและให้ความร่วมมือในการดูแลการชุมนุมสาธารณะในทุกขัน้ ตอน

๒.๔.๒ มีความพร้อมด้านทรัพยากร ซึ่งประกอบด้วยงบประมาณ บุคลากร ยานพาหนะ
เครื่องมืออุปกรณ์ และอาวุธ ที่จ�ำเป็นและเหมาะสมกับการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
๒.๔.๓ ประชาชนมีจิตส�ำนึกและมีความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ และ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นให้กระทบน้อยที่สุด
๒.๔.๔ เจ้าหน้าทีท่ กุ ภาคส่วนรับทราบบทบาท หน้าทีใ่ นการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ผูช้ มุ นุม
และประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

๒.๕ นิยามศัพท์

๒.๕.๑ การชุมนุมสาธารณะ หมายความว่า การชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะเพื่อเรียกร้อง
สนับสนุน คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไป และบุคคลอื่น
สามารถร่วมการชุมนุมนั้นได้ ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายด้วยหรือไม่
๒.๕.๒ ที่สาธารณะ หมายความว่า ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่ใช้
เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน หรือที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นเจ้าของ แต่เป็น
ผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ บรรดาซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ รวมตลอดทั้งทางหลวง
และทางสาธารณะ
๒.๕.๓ ผูจ้ ดั การชุมนุม หมายความว่า ผูจ้ ดั ให้มกี ารชุมนุมสาธารณะ และให้หมายความรวมถึง
ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ เช่น ผู้ขออนุญาตใช้สถานที่หรือเครื่องขยายเสียงหรือขอให้ทางราชการ
อ�ำนวยความสะดวกในการชุมนุม ตลอดจนผู้ซึ่งเชิญชวนหรือนัดหมายให้ผู้อื่นมาร่วมการชุมนุมสาธารณะ
โดยแสดงออก หรือมีพฤติการณ์ท�ำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้จัดหรือร่วมจัดให้มีการชุมนุมนั้น
๒.๕.๔ ผูช้ มุ นุม หมายความรวมถึง ผูจ้ ดั การชุมนุม และผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะไม่วา่ จะ
เข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะนั้นตามค�ำเชิญชวนหรือนัดหมายของผู้จัดการชุมนุมหรือไม่
๒.๕.๕ ผู้รับแจ้ง หมายความว่า หัวหน้าสถานีต�ำรวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะ หรือ
บุคคลอื่น ตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
๒.๕.๖ เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ หมายถึง หัวหน้าสถานีต�ำรวจแห่งท้องที่ที่มี
การชุมนุมสาธารณะ
20 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd 20

11/17/2563 BE 12:40 PM

๒.๕.๗ ผู้ควบคุมสถานการณ์ หมายถึง ผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาลในกรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดอื่น หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ เพื่อให้มี
การเลิกการชุมนุมสาธารณะตามค�ำสั่งศาล ตามแต่กรณี
๒.๕.๘ พื้นที่ควบคุม หมายถึง อาณาบริเวณที่เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะประกาศ
ก�ำหนดเพือ่ ให้ผชู้ มุ นุมออกจากอาณาบริเวณและห้ามบุคคลใดเข้าไปในอาณาบริเวณดังกล่าวโดยมิได้รบั อนุญาต
ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
๒.๕.๙ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) หมายความถึง
แนวทางการจัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับภัย หรือการจัดงานขนาดใหญ่ที่มีคนมารวมกันเป็นจ�ำนวนมาก
ทุกประเภท เช่น การชุมนุมเรียกร้อง หรือการจัดแสดงดนตรีหรือกีฬา อย่างมีมาตรฐานในพื้นที่เกิดเหตุ ตั้งแต่
เหตุฉุกเฉินขนาดเล็ก ไปจนถึงเหตุฉุกเฉินที่มีความซับซ้อน โดยผู้ปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ต่างๆ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถด�ำเนินงานหรือแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ภายใต้การบัญชาการรวมศูนย์
โดยปกติมีการจัดโครงสร้างระบบเพื่อการปฏิบัติงานใน ๕ สายงานหลัก คือ ส่วนบัญชาการ ส่วนปฏิบัติการ
ส่วนแผนงาน ส่วนสนับสนุน และส่วนธุรการ - การเงิน ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการปรับลดหรือขยายส่วนงาน
ที่อาจจ�ำเป็น ตามลักษณะของเหตุการณ์
๒.๕.๑๐ ศูนย์ปฏิบตั กิ าร (ศปก.) หมายความถึง ทีต่ งั้ ขององค์กรหลักในการจัดการดูแล รักษา
ความสงบเรียบร้อย การแก้ไขสถานการณ์หรือคลีค่ ลายสถานการณ์ ภัยคุกคาม เหตุวกิ ฤติ หรือปัญหาทีเ่ ผชิญอยู่
ในพื้นที่การชุมนุมหรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
๒.๕.๑๑ ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า (ศปก.สน.) หมายความถึง ศูนย์ปฏิบัติการที่ตั้งอยู่ใกล้
สถานที่ชุมนุม เพื่อความสะดวกในการควบคุมสั่งการ หรือดูแลความสงบเรียบร้อยการชุมนุม
๒.๕.๑๒ เครือ่ งมือควบคุมฝูงชน หมายความถึง อุปกรณ์ เครือ่ งมือ ทีร่ ฐั มนตรีประกาศก�ำหนด
ให้ใช้ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย การบังคับใช้กฎหมาย หรือการจัดระเบียบการชุมนุม
สาธารณะ ตามมาตรา ๑๙ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
๒.๕.๑๓ การใช้กำ� ลัง หมายความถึง การปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีใ่ นการรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือการบังคับใช้กฎหมาย ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุม ทั้งในเชิงการใช้ก�ำลังทางกายภาพ
และหรือการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ต้องใช้เครื่องมือควบคุมฝูงชนประกอบด้วย
๒.๕.๑๔ หลักการใช้ก�ำลัง หมายความถึง แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ใน “การใช้ก�ำลัง”
ในการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือการบังคับใช้กฎหมาย ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุม
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน พอสมควรแก่เหตุ สังคมยอมรับได้
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บทที่ ๓

กรอบยุทธศาสตร์ และมาตรการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
๓.๑ ยุทธศาสตร์การดูแลการชุมนุมสาธารณะ

การก�ำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการดูแลการชุมนุมสาธารณะที่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในอันที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันและลดผลกระทบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเตรียมความพร้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเผชิญเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการและการคลี่คลายสถานการณ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การฟื้นฟู เยียวยา ภายหลังสถานการณ์
๓.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันและลดผลกระทบ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับระบบ
การบริหารจัดการชุมนุมให้มีประสิทธิภาพ อันเป็นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด
ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการเตรียมการรองรับการชุมนุมสาธารณะ
(๑) เป้าประสงค์
(๑.๑) ป้องกันและลดผลกระทบจากการชุมนุมสาธารณะ
(๑.๒) ลดความเสี่ยงของประชาชนจากเหตุการณ์รุนแรง
(๒) มาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบ
(๒.๑) การจัดท�ำแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับประเทศ
ถึงระดับท้องถิ่น
(๒.๒) หน่วยงานของรัฐจัดเตรียมสถานที่ส�ำหรับรองรับการชุมนุมสาธารณะ
(๒.๓) การฝึกอบรม ประชุม ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ บุคลากรและประชาชน
ให้ทราบถึงสิทธิและเสรีภาพของการชุมนุมสาธารณะตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๒.๔) การเตรียมบุคลากรให้มีทักษะ ความเข้าใจ และอดทนต่อสถานการณ์
การชุมนุมสาธารณะ
(๒.๕) การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในสิทธิและเสรีภาพของการชุมนุม
ตามครรลองประชาธิปไตย
		
๓.๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเตรียมความพร้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับระบบการบริหาร
จัดการการดูแลการชุมนุมสาธารณะให้มขี ดี ความสามารถในการเผชิญเหตุการณ์การชุมนุมสาธารณะไว้ลว่ งหน้า
ก่อนเกิดเหตุ เป็นการเตรียมความพร้อม และแนวทางการปฏิบัติในการรับมือการชุมนุมสาธารณะที่จะเกิดขึ้น
เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน และลดความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในการชุมนุม
(๑) เป้าประสงค์
สร้างความพร้อมเพือ่ บริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักการสากล
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd 23

23

11/17/2563 BE 12:40 PM

รวดเร็ว
หน่วยงาน
สาธารณะ

(๒) มาตรการในการเตรียมความพร้อม
(๒.๑) การพัฒนาระบบการแจ้งการชุมนุมให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และ
(๒.๒) การพัฒนาศักยภาพของระบบการสื่อสาร การประสานงานระหว่าง
(๒.๓) การฝึกซ้อมแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๒.๔) การเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ในการดูแลการชุมนุม
(๒.๕) การจัดระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีความพร้อม ทันต่อสถานการณ์

การชุมนุมสาธารณะ
๓.๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเผชิญเหตุ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระบบ
การเผชิญเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับหน่วยงานต่างๆ และบูรณาการบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ
ยุทโธปกรณ์ ได้อย่างตามแผนการปฏิบัติ
(๑) เป้าประสงค์
การบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะและการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่าง
มีระบบและมีประสิทธิภาพ หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันบริหารจัดการได้ตามบทบาทและหน้าที่
(๒) มาตรการในการเผชิญเหตุ
(๒.๑) การจัดตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์หรือศูนย์ปฏิบตั กิ าร (ศปก.) ทุกระดับ
(๒.๒) การเชื่อมโยงระบบติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
(๒.๓) การสนธิก�ำลัง และบูรณาการบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์
ระหว่างหน่วยงาน
(๒.๔) การประชาสัมพันธ์โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ และจัดท�ำข่าว
ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ
๓.๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการและการคลี่คลายสถานการณ์ มีวัตถุประสงค์
เพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีการบริหารจัดการและคลีค่ ลายสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะทีล่ ะเมิดกฎหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับหน่วยงานต่างๆ และบูรณาการบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์
ได้อย่างตามแผนการปฏิบัติ ลดการปะทะ สูญเสียในการคลี่คลายการชุมนุมสาธารณะที่ละเมิดกฎหมาย
(๑) เป้าประสงค์
การบริหารจัดการและการคลี่คลายการชุมนุมสาธารณะที่ละเมิดกฎหมาย
เป็นไปอย่างมีระบบ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันบริหาร
จัดการได้ตามบทบาทและหน้าที่
(๒) มาตรการในการบริหารจัดการและการคลี่คลายสถานการณ์
(๒.๑) การจัดตัง้ ศูนย์ควบคุมสถานการณ์หรือศูนย์ปฏิบตั กิ ารส่วนหน้า (ศปก.สน.)
(๒.๒) การบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย
(๒.๓) การปฏิบตั ใิ นการคลีค่ ลายสถานการณ์ตามกฎหมาย และใช้วธิ กี ารทีห่ ลีกเลีย่ ง
การใช้ก�ำลัง ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการใช้ก�ำลังได้ ให้ใช้ก�ำลังและเครื่องมือควบคุมฝูงชนเท่าที่จ�ำเป็น
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ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ

(๒.๔) การประชาสัมพันธ์โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ และจัดท�ำข่าว
(๒.๕) การจัดตั้งศูนย์รักษาพยาบาล ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาภายหลัง

การคลี่คลายสถานการณ์
		
๓.๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การฟืน้ ฟู เยียวยา ภายหลังสถานการณ์ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ บรรเทาทุกข์
ขั้นต้น ตลอดจนรักษาพยาบาล ฟื้นฟู เยียวยาภายหลังการคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๑) เป้าประสงค์
(๑.๑) ผู้ได้รบั ผลกระทบได้รบั การช่วยเหลือทางกายภาพและทางกฎหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน
(๑.๒) มีการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนการรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์
(๑.๓) ประชาชน หรือหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ทสี่ าธารณะได้ตามปกติโดยเร็ว
(๒) มาตรการในการฟื้นฟู เยียวยา ภายหลังสถานการณ์
(๒.๑) การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
(๒.๒) การฟื้นฟูสถานที่ ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายตั้งแต่ระดับประเทศ
จังหวัด และท้องถิ่น
(๒.๓) การรักษาสถานที่เกิดเหตุ ตลอดจนการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานได้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
(๒.๔) การชี้แจง ประชาสัมพันธ์ การควบคุมสถานการณ์และการคลี่คลาย
สถานการณ์
(๒.๕) การได้รับสินไหมทดแทน ค่าเสียหาย ตามกฎหมาย

๓.๒ มาตรการดูแลการชุมนุมสาธารณะ

เพื่อให้การดูแลการชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาให้มี
มาตรการใดมาตรการหนึ่ง หรือหลายมาตรการประกอบกัน เพื่อรักษาความปลอดภัยการชุมนุมสาธารณะได้
ดังนี้
๓.๒.๑ การประชาสัมพันธ์ แนะน�ำการปฏิบัติในการชุมนุมสาธารณะ
๓.๒.๒ การตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ
๓.๒.๓ การจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราบริเวณสถานที่ชุมนุมสาธารณะ
๓.๒.๔ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นบริเวณรอบสถานที่การชุมนุมสาธารณะ
๓.๒.๕ การก�ำหนดเงื่อนไขหรือค�ำสั่ง เพื่ออ�ำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย
การบรรเทาเหตุเดือดร้อนร�ำคาญ ตลอดจนการจัดการจราจรและการขนส่ง
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บทที่ ๔

บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยหลักในการปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ.๒๕๕๘ และสามารถร้องขอหรือสั่งการตามแต่กรณี เพื่อให้พนักงานฝ่ายปกครอง หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะ ด�ำเนินการตามภายในขอบอ�ำนาจหน้าที่
ของบุคคลหรือหน่วยงานนั้น โดยก�ำหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑ ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล เป็นหน่วยหลัก

รับผิดชอบด�ำเนินการตามกฎหมายเกีย่ วกับการชุมนุมสาธารณะ วางแผน และเตรียมการรักษา
ความสงบการชุมนุมสาธารณะ แก้ไขปัญหา แล้วรายงานให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ผ่านศูนย์ปฏิบัติการ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.)) ทันที โดยด�ำเนินการด้วยการใช้ระบบศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.)
และระบบบัญชาการเหตุการณ์
๔.๑.๑ หัวหน้าสถานีต�ำรวจนครบาล เป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม หากเป็นการชุมนุม
ในพื้นที่สถานีต�ำรวจแห่งนั้น
๔.๑.๒ ผู้บังคับการต�ำรวจนครบาลท้องที่ เป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม เมื่อเป็นการชุมนุม
สาธารณะต่อเนื่องระหว่างสถานีต�ำรวจนครบาลที่รับผิดชอบ
๔.๑.๓ ผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล เป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม เมื่อมีการชุมนุมในพื้นที่
ระหว่างกองบังคับการต�ำรวจนครบาลที่รับผิดชอบ
แจ้งส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานของรัฐด้านสาธารณูปโภค การขนส่งมวลชน เช่น การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง
การขนส่งมวลชน เพื่อประสานการปฏิบัติ หรือเตรียมการร้องขอตามกฎหมายให้หน่วยงานนั้นด�ำเนินการ
หรือบังคับการด�ำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ
ติดตามสถานการณ์และสั่งการในการแก้ไขปัญหาต่อไป โดยใช้ก�ำลังต�ำรวจในสังกัดเป็นหลัก
หากเกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติต่อไป
หน่วยราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง คือ กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมประชาสัมพันธ์ เตรียมการด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่เมื่อได้รับการร้องขอ โดยเบื้องต้น
ให้ประสานช่องทางติดต่อประสานงาน หรือการขอให้จัดเจ้าหน้าที่ติดต่อมาประจ�ำที่ศูนย์ปฏิบัติการ
พร้อมรายการสิ่งอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่พร้อมให้การสนับสนุนตามร้องขอ
		

๔.๒ นอกเขตกรุงเทพมหานครให้ ต�ำรวจภูธรจังหวัด เป็นหน่วยหลักในการปฏิบตั งิ านตามแผน
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบ
ให้ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุม
สาธารณะ วางแผน รักษาความสงบการชุมนุมสาธารณะ แก้ไขปัญหา โดยด�ำเนินการด้วยการใช้ระบบ
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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ศูนย์ปฏิบตั กิ าร (ศปก.) และระบบบัญชาการเหตุการณ์ โดยมีผวู้ า่ ราชการจังหวัด เป็นผูร้ บั ผิดชอบในราชการจังหวัด
และอ�ำเภอตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และในฐานะผู้อ�ำนวยการจังหวัด
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์เพื่อให้เลิก
การชุมนุมตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะ
แต่ละฉบับอย่างสอดคล้องกัน
๔.๒.๑ หัวหน้าสถานีต�ำรวจภูธร เป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม หากเป็นการชุมนุมในพื้นที่
สถานีต�ำรวจแห่งนั้น
๔.๒.๒ ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัด เป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม เมื่อเป็นการชุมนุม
สาธารณะต่อเนื่องระหว่างสถานีต�ำรวจภูธรที่รับผิดชอบ
๔.๒.๓ ผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจพืน้ ที่ เป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม เมือ่ เป็นการชุมนุมสาธารณะ
ต่อเนื่องระหว่างกองบังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดที่รับผิดชอบ
เมื่อได้ปรึกษากับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ให้แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กองอ�ำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หน่วยงานของรัฐด้านสาธารณูปโภค การขนส่งมวลชน เช่น การประปา
การไฟฟ้า การขนส่งมวลชน เพื่อประสานการปฏิบัติ หรือเตรียมการร้องขอตามกฎหมายให้หน่วยงานนั้น
ด�ำเนินการหรือบังคับการด�ำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ โดยเบื้องต้นให้ประสาน
ช่องทางติดต่อประสานงาน หรือการขอให้จดั เจ้าหน้าทีต่ ดิ ต่อมาประจ�ำทีศ่ นู ย์ปฏิบตั กิ าร (ศปก.) พร้อมรายการ
และสมรรถนะสิ่งอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่พร้อมให้การสนับสนุนตามร้องขอ
ติดตามสถานการณ์และสั่งการในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ก�ำลังต�ำรวจในสังกัดเป็นหลัก
หากเกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัด ต�ำรวจภูธรภาคและส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ ต่อไป
หน่วยราชการ หรือหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง คือ กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด ส�ำนักงานจังหวัด ปกครองจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในพืน้ ที่ หน่วยงานของกระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ เตรียมการด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่
เมือ่ มีการร้องขอ โดยเบือ้ งต้นให้ประสานช่องทางติดต่อประสานงาน หรือการขอให้จดั เจ้าหน้าทีต่ ดิ ต่อมาประจ�ำ
ที่ศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) พร้อมรายการและสมรรถนะสิ่งอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่พร้อมให้การสนับสนุน
ตามร้องขอ
ต�ำรวจภูธรภาค ๑-๙ และศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ภ.๑-๙ และ ศชต.)
เป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติของต�ำรวจภูธรจังหวัดหรือจังหวัด เมื่อได้รับการร้องขอ โดยพิจารณาสั่งการ
ในอ�ำนาจหน้าที่ พร้อมทั้งรายงานผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติผ่าน ศปก.ตร. เพื่อรับทราบหรือเพื่อพิจารณา
สั่งการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหรือแต่งตั้งเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมเพิ่มหรือแทนหัวหน้าสถานีต�ำรวจ
ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัด หรือผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาคตามกรณี
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๔.๓ บทบาท หน้าที่ และแนวปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน

บทบาท หน้าที่

(๑) ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ และ
เป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการด�ำเนินการประสาน ร้องขอ สั่งการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนภารกิจดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ตามแต่กรณี
(๑.๑) จัดท�ำแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๑.๒) แนะน�ำให้ค�ำปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการดูแลการชุมนุม
สาธารณะแก่หน่วยงานของรัฐ และภาคส่วนต่างๆ
(๑.๓) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ทบทวนแผนการปฏิบัติ
ในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๑.๔) บังคับใช้กฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการกระท�ำความผิด
ทางอาญา

(๒) ส�ำนักนายกรัฐมนตรี

(๒.๑) จัดหางบประมาณเพื่อด�ำเนินการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๒.๒) สนับสนุนด้านการข่าวกรองและให้ค�ำแนะน�ำด้านการรักษา
ความปลอดภัย
(๒.๓) บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์และการจัดการข่าวสาร
ตลอดจนเตรียมการประกาศค�ำสั่งเจ้าพนักงานที่จ�ำเป็น
ตามที่กฎหมายนี้บัญญัติได้ตลอดเวลา
(๒.๔) จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อประสานและ
สนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจ�ำ  ศปก. พื้นที่
การชุมนุมสาธารณะ เมื่อได้รับการร้องขอ

(๓) กระทรวงมหาดไทย

(๓.๑) สั่งการ และประสานงานให้จังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการเกีย่ วกับการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ และพืน้ ทีข่ า้ งเคียงเมือ่ ได้รบั การร้องขอ
(๓.๒) ประสานการปฏิบัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีสถานที่
เพื่อการชุมนุมสาธารณะ
(๓.๓) จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อประสานและ
สนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจ�ำ  ศปก. พื้นที่
การชุมนุมสาธารณะ เมื่อได้รับการร้องขอ
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หน่วยงาน

บทบาท หน้าที่

(๔) กระทรวงกลาโหม

(๔.๑) สนับสนุนภารกิจของรัฐในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๔.๒) พิจารณาสนับสนุนก�ำลังพล อุปกรณ์ เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์
ตามที่เห็นสมควร เมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานต่างๆ
(๔.๓) จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อประสานและ
สนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจ�ำ  ศปก. พื้นที่
การชุมนุมสาธารณะ เมื่อได้รับการร้องขอ

(๕) กระทรวงการคลัง

(๕.๑) ก�ำหนดมาตรการด้านการเงินและการคลังทีส่ นับสนุนภารกิจ
การดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๕.๒) ก�ำหนดข้อกฎหมายระเบียบทีใ่ ช้ในการช่วยเหลือเยียวยา ฟืน้ ฟู
การดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๕.๓) ก�ำหนดระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับระเบียบเงินทดรองราชการ
(กรมบัญชีกลาง) เพื่อสนับสนุนภารกิจ
(๕.๔) จัดเจ้าหน้าที่ เพื่อประสานและสนับสนุนการดูแลการชุมนุม
สาธารณะ ประจ�ำ ศปก. พื้นที่การชุมนุมสาธารณะ เมื่อได้รับ
การร้องขอ

(๖) กระทรวงการต่างประเทศ

(๖.๑) ประสานกับหน่วยงานราชการของต่างประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศ ในการด�ำเนินงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๖.๒) ชี้แจง และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลการชุมนุม
สาธารณะกั บ หน่ ว ยงานต่ า งประเทศ รวมทั้ ง สถานทู ต
ต่างประเทศประจ�ำประเทศไทย เพื่อด�ำเนินการตามอ�ำนาจ
หน้าที่
(๖.๓) จัดเจ้าหน้าที่ เพื่อประสานและสนับสนุนการดูแลการชุมนุม
สาธารณะ ประจ�ำ ศปก. พื้นที่การชุมนุมสาธารณะ เมื่อได้รับ
การร้องขอ

(๗) กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา (๗.๑) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย
เส้นทางการเดินทาง แก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบกิจการ
ท่องเที่ยว
(๗.๒) ก�ำหนดแผน มาตรการ ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญให้มี
ความปลอดภัย
(๗.๓) จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อประสานและ
สนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจ�ำ  ศปก. พื้นที่
การชุมนุมสาธารณะ เมื่อได้รับการร้องขอ
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(๘) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ (๘.๑) วางแผนและฟืน้ ฟูดา้ นสังคมและจิตใจให้แก่ผไู้ ด้รบั ผลกระทบ
ความมั่นคงของมนุษย์
จากการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๘.๒) สนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์
(๘.๓) จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อประสานและ
สนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจ�ำ  ศปก. พื้นที่
การชุมนุมสาธารณะ เมื่อได้รับการร้องขอ

(๙) กระทรวงคมนาคม

(๙.๑) จัดท�ำแผนปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะให้สอดคล้อง
กับแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๙.๒) สนับสนุนข้อมูล เส้นทางสัญจร เส้นทางเลี่ยง เพืื่อสนับสนุน
ภารกิจ
(๙.๓) ให้การสนับสนุนงานด้านการจราจรในพืน้ ทีก่ ารชุมนุมสาธารณะ
(๙.๔) จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อประสาน
และสนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจ�ำ ศปก. พืน้ ที่
การชุมนุมสาธารณะ เมื่อได้รับการร้องขอ

(๑๐) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๐.๑) ด�ำเนินการเกีย่ วกับระบบสือ่ สาร และโทรคมนาคม ตลอดจน
และการสื่อสาร
ให้บริการฐานข้อมูลด้านสารสนเทศการสือ่ สาร เพือ่ สนับสนุน
ภารกิจ
(๑๐.๒) สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการสื่อสาร และ
สนับสนุนก�ำลังพล เพื่อบริการการติดต่อสื่อสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว
(๑๐.๓) การด�ำเนินการตามกฎหมายในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑๐.๔) จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อประสาน
และสนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจ�ำ  ศปก.
พื้นที่การชุมนุมสาธารณะ เมื่อได้รับการร้องขอ

*ปัจจุบัน คือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เปลี่ยนแปลงเมื่อ พ.ศ.2559)
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(๑๑) กระทรวงยุติธรรม

(๑๑.๑) จั ด เตรี ย มแผนการปฏิ บั ติ ร องรั บ การชุ ม นุ ม สาธารณะ
ให้สอดคล้องกับแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๑๑.๒) สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๑๑.๓) จัดท�ำแผน ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติเกี่ยวกับค�ำสั่ง
เลิกการชุมนุมสาธารณะ
(๑๑.๔) ให้ค�ำแนะน�ำ ช่วยเหลือ และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมภายใต้กรอบกฎหมาย ตลอดจน
การเรียกร้องและการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
(๑๑.๕) จัดเจ้าหน้าที่ เพือ่ ประสานและสนับสนุนการดูแลการชุมนุม
สาธารณะ ประจ� ำ  ศปก. พื้ น ที่ ก ารชุ ม นุ ม สาธารณะ
เมื่อได้รับการร้องขอ

(๑๒) กระทรวงสาธารณสุข

(๑๒.๑) จัดท�ำแผนรองรับการปฏิบตั ิ การจัดตัง้ ศูนย์พยาบาลในพืน้ ที่
การชุมนุมสาธารณะ
(๑๒.๒) จัดเตรียมบุคลากร อุปกรณ์ทางการแพทย์ สนับสนุน
การปฏิบัติ
(๑๒.๓) จัดเตรียมการแพทย์ฉุกเฉิน การช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการชุมนุมสาธารณะ
(๑๒.๔) จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อประสาน
และสนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจ�ำ  ศปก.
พื้นที่การชุมนุมสาธารณะ เมื่อได้รับการร้องขอ

(๑๓) กรมป้ อ งกั น และบรรเทา ท�ำหน้าทีด่ ำ� เนินการเกีย่ วกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ
สาธารณภัย
(๑๓.๑) จัดท�ำ  ปรับปรุง แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติให้สอดคล้องกับแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(๑๓.๒) ประสานส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติในการดูแลการชุมนุม
สาธารณะเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ
(๑๓.๓) ประสานงานหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพืน้ ที่
เพื่อแก้ไข และฟื้นฟูการชุมนุมสาธารณะ
(๑๓.๔) จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อประสาน
และสนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจ�ำ  ศปก.
พื้นที่การชุมนุมสาธารณะ เมื่อได้รับการร้องขอ
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(๑๔) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

(๑๔.๑) สนั บ สนุ น งานด้ า นการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น แก่ ป ระชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๑๔.๒) สนับสนุนหน่วยงานในการจัดการข้อมูล ผู้บาดเจ็บ หรือ
เสียชีวิต
(๑๔.๓) สนับสนุนให้มีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน และพัฒนาระบบ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
(๑๔.๔) ประสานงาน ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(๑๔.๕) จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อประสาน
และสนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจ�ำ  ศปก.
พื้นที่การชุมนุมสาธารณะ เมื่อได้รับการร้องขอ

(๑๕) กรุงเทพมหานคร

(๑๕.๑) พิจารณาจัดสถานที่รองรับการชุมนุมสาธารณะ
(๑๕.๒) สนับสนุนก�ำลังพล อุปกรณ์ เครืื่องมือ ยานพาหนะให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการดูแลการชุมนุม
สาธารณะ
(๑๕.๓) จั ด การสาธารณู ป โภค สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกตามที่
หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ
(๑๕.๔) จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อประสาน
และสนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจ�ำ  ศปก.
พื้นที่การชุมนุมสาธารณะ เมื่อได้รับการร้องขอ

(๑๖) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (๑๖.๑) จัดท�ำแผนหรือแนวทาง เพื่อรองรับการดูแลการชุมนุม
สาธารณะ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๖.๒) พิจารณา ประสานงาน สถานที่เพื่อส่งเสริมการชุมนุม
สาธารณะ
(๑๖.๓) ประสานงาน และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแล
การชุมนุมสาธารณะ
(๑๖.๔) พิจารณา ส่งเสริม สนับสนุน จัดสรรงบประมาณเพือ่ รองรับ
การชุมนุมสาธารณะ
(๑๖.๕) จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อประสาน
และสนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจ�ำ  ศปก.
พื้นที่การชุมนุมสาธารณะ เมื่อได้รับการร้องขอ
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(๑๗) ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการ (๑๗.๑) ควบคุม ก�ำกับ ดูแลการใช้คลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ เพื่ อ สนั บ สนุ น หรื อ ปฏิ บั ติ ต ามการดู แ ล
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
การชุมนุมสาธารณะ เมื่อได้รับการร้องขอ
(๑๗.๒) จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อประสาน
และสนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจ�ำ  ศปก.
พื้นที่การชุมนุมสาธารณะ เมื่อได้รับการร้องขอ
(๑๘) จังหวัด

(๑๘.๑) พิจารณาจัดท�ำแผนรองรับการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๑๘.๒) สั่งการ และประสานงานหน่วยงานในบังคับให้ด�ำเนินการ
เกีย่ วกับการดูแลการชุมนุมสาธารณะในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
และพื้นที่ข้างเคียงเมื่อได้รับการร้องขอ
(๑๘.๓) พิจารณาจัดให้มีสถานที่เพื่อการชุมนุมสาธารณะตาม
ความเหมาะสม
(๑๘.๔) จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อประสาน
และสนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจ�ำ  ศปก.
พื้นที่การชุมนุมสาธารณะ เมื่อได้รับการร้องขอ

(๑๙) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๙.๑) พิจารณาจัดท�ำแผนรองรับการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๑๙.๒) สั่งการ และประสานงานหน่วยงานในบังคับให้ด�ำเนินการ
เกีย่ วกับการดูแลการชุมนุมสาธารณะในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
และพื้นที่ข้างเคียงเมื่อได้รับการร้องขอ
(๑๙.๓) พิจารณาจัดให้มีสถานที่เพื่อการชุมนุมสาธารณะตาม
ความเหมาะสม
(๑๙.๔) จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อประสาน
และสนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจ�ำ  ศปก.
พื้นที่การชุมนุมสาธารณะ เมื่อได้รับการร้องขอ
(๒๐) องค์กรเอกชน มูลนิธิ ภาคเอกชน (๒๐.๑) สนับสนุนส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติในพื้นที่ต่างๆ ตามที่
และภาคส่วนอื่นๆ
ได้รับการร้องขอ
(๒๐.๒) สนับสนุนการจัดท�ำฐานข้อมูลทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๒๐.๓) จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อประสาน
และสนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจ�ำ  ศปก.
พื้นที่การชุมนุมสาธารณะ เมื่อได้รับการร้องขอ
34 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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บทที่ ๕

ขั้นตอนปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ขั้นตอนปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะ แบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๕.๑ ขัน้ ตอนที่ ๑ ขัน้ เตรียมการ (ก่อนการชุมนุมสาธารณะหรือเมือ่ รับทราบการรับแจ้งการชุมนุม)
การปฏิบัติในขั้นนี้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่การยกระดับหรือปรับ ศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ทุกระดับ ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และใช้เป็นหน่วยขับเคลื่อนแผน ดังนี้
๕.๑.๑ ด�ำเนินการด้านการข่าว วางแผนรวบรวมข่าวสาร รวบรวมข่าวสารพื้นฐาน และ
ขยายข่ายงานข่าว ประสานงานข่าวกับหน่วยงานข่าวต่างๆ โดยเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ และ ศปก.
ทุกระดับ จะต้องสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับการรับแจ้งการชุมนุมสาธารณะตามกฎหมาย หรือการจัดชุมนุม
สาธารณะที่อาจยังไม่ได้มีการแจ้งและรายงานข่าว ในกรณีได้รับทราบข่าวหรือมีเบาะแส สิ่งบอกเหตุว่าจะมี
การจัดการชุมนุมสาธารณะ หรือมีการประกาศว่าจะมีการชุมนุมสาธารณะไว้ล่วงหน้าให้ ศปก. ทุกระดับเป็น
หน่วยรับผิดชอบด�ำเนินการ
๕.๑.๒ สืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับแกนน�ำ  ผู้สนับสนุน เครือข่าย ผู้จัดการชุมนุม ให้ทราบแบบ
การชุมนุมสาธารณะ จ�ำนวนผู้ชุมนุมสาธารณะ สถานที่จะเดินขบวน พฤติการณ์ แผนประทุษกรรมที่เคยเกิด
แนวโน้มสถานการณ์
๕.๑.๓ เจ้าพนักงานผู้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ เป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมการโดยจัดตั้ง
และใช้ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า (ศปก.สน.) เพื่อเตรียมการควบคุมอ�ำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยในการ
ชุมนุมสาธารณะดังกล่าว แล้วแจ้งพนักงานฝ่ายปกครอง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่จะมีการ
ชุมนุมสาธารณะ หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐหรือของเอกชนในท้องทีน่ นั้ เพือ่ ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนและเตรียมการในส่วนเกี่ยวข้องตามอ�ำนาจหน้าที่ของหน่วย
๕.๑.๔ รายงานเหตุการณ์เบือ้ งต้นให้ ศปก. ของหน่วยเหนือหรือหน่วยบังคับบัญชาแล้วรายงาน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ผ่าน ศปก.ตร.) ในฐานะหน่วยปฏิบัติหลัก ว่าเป็นกรณีที่จะเกิดการชุมนุมสาธารณะ
ด้วยเงื่อนไขหรือข้อเรียกร้องใด จะชุมนุมสาธารณะเมื่อใด แล้วให้ประสานงานกับศูนย์แก้ไขปัญหาการชุมนุม
สาธารณะของจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการชุมนุมสาธารณะนั้น
๕.๑.๕ แจ้งเตือนหน่วยปฏิบตั ใิ นความรับผิดชอบ และแจ้งประสานหน่วยสนับสนุนการปฏิบตั ิ
หรือหน่วยงานของรัฐที่อาจต้องร้องขอให้สนับสนุน
๕.๑.๖ แจ้งให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ของรัฐ ให้จัดหรือประสานให้มีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะเพื่อให้ประชาชนทราบถึงสถานที่
ที่ใช้ในการชุมนุมแต่ละช่วงเวลาที่มีการชุมนุม ตลอดจนค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับเส้นทางการจราจรหรือระบบ
การขนส่งสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการชุมนุมน้อยที่สุด
๕.๑.๗ ติดต่อประสาน เจรจาต่อรอง และจัดเจ้าหน้าที่ประสานกับผู้แจ้งการชุมนุม แกนน�ำ
หรือผู้จัดการชุมนุมสาธารณะ
๕.๑.๘ ประเมินภัยคุกคาม จัดการวิเคราะห์ความเสีย่ ง ประชุมเพือ่ แสวงข้อตกลงใจทางยุทธวิธี
เบื้องต้น แล้วจัดท�ำแผนหรือค�ำสั่งปฏิบัติการดูแลความสงบการชุมนุมสาธารณะ โดยให้สอดคล้องกับระเบียบ
ค�ำสั่ง และแผนที่เกี่ยวข้องส่ง ศปก. หน่วยเหนือ
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๕.๑.๙ เตรียมการตามขัน้ ตอนมาตรการทางกฎหมาย การใช้กำ� ลัง เช่น การสืบสวน การร้องขอ
ต่อศาล การปิดหมายศาล การประกาศก�ำหนดพื้นที่ควบคุม การประกาศค�ำสั่งของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะ หรือของผูค้ วบคุมสถานการณ์ การท�ำส�ำนวนการสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐานกลุม่ ทีเ่ ตรียมการ
จะก่อเหตุร้ายในการชุมนุมสาธารณะ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๔๖ เป็นต้น และด�ำเนินการเพื่อให้
สามารถขอออกหมายจับ เพื่อสืบสวนจับกุมผู้กระท�ำผิดกฎหมาย เช่น เตรียมการสะสมสิ่งกีดขวาง เพื่อปิด
การจราจร หรือเตรียมการวางเพลิง หรือจะก่อเหตุวุ่นวาย หรือขัดขวางในระหว่างการชุมนุมอื่นๆ เป็นต้น
๕.๑.๑๐ เตรียมสิ่งอุปกรณ์สิ่งกีดขวางหรืออ�ำนวยความสะดวกแก่สาธารณะ เช่น อุปกรณ์
ในการอ�ำนวยความสะดวกการจราจร อุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ เป็นต้น
รวมทัง้ จัดท�ำแผนการจราจร จัดการเส้นทางจราจร เส้นทางส�ำรอง ประกาศเจ้าพนักงานจราจร ท�ำป้ายประกาศ
หรือประชาสัมพันธ์แก่สาธารณชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง
๕.๑.๑๑ เตรียมพืน้ ทีก่ ารชุมนุมสาธารณะให้ปลอดภัยและหรือสะดวกต่อการใช้พนื้ ทีข่ องบุคคล
ทั่วไป รวมทั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า (ศปก.สน.) จุดรวมพล ค่ายพัก จุดส่งก�ำลังบ�ำรุง จุดบริการต่างๆ
๕.๑.๑๒ ประกาศมาตรการทางกฎหมาย ให้แก่สาธารณชนและผู้เข้าร่วมชุมนุมสาธารณะ
และแกนน�ำได้รับทราบ
๕.๑.๑๓ จัดระเบียบสือ่ มวลชน (รับลงทะเบียน ออกเครือ่ี งหมายหรือบัตรแสดงตัวแก่สอื่ มวลชน)
เพือ่ ความปลอดภัยและการจัดระเบียบในการรายงานข่าวของสือ่ มวลชนในพืน้ ทีเ่ กีย่ วข้องการชุมนุมสาธารณะ
รวมทั้งชี้แจงท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ โดยเฉพาะเกี่ยวกับความปลอดภัยของสื่อมวลชน
๕.๑.๑๔ ด�ำเนินการด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ทุกรูปแบบ และเตรียมปฏิบัติการด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และการปฏิบัติการจิตวิทยา ปฏิบัติการข่าวสาร โดยอาศัยสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท เช่น
วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์
๕.๑.๑๕ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า (ศปก.สน.) ในพื้นที่ชุมนุมสาธารณะ เพื่อควบคุม
สั่งการ รวมทั้งก�ำหนดตัวผู้รับผิดชอบในการควบคุม อ�ำนวยการและสั่งการในแต่ละพื้นที่แต่ละขั้นตอน
๕.๒ ขัน้ ตอนที่ ๒ ขัน้ การเผชิญเหตุ (ขณะชุมนุมสาธารณะ) เมื่อมีสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะ
เกิดขึน้ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในระดับต่างๆ ดูแลการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ และปฏิบัติดังนี้
๕.๒.๑ ให้ต�ำรวจท้องที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณที่ชุมนุมและบริเวณใกล้เคียงด้วย
การแยกพื้นที่ชุมนุมออกจากพื้นที่ทั่วไป ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจค้นอาวุธ สิ่งผิดกฎหมายรอบสถานที่ชุมนุม
สาธารณะ ตั้งจุดตรวจการณ์จากจุดสูงข่ม
๕.๒.๒ รักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคลส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่อยู่ใกล้
สถานที่ชุมนุม พร้อมทั้งจัดการจราจรบริเวณที่ชุมนุมและพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อให้การชุมนุมสาธารณะที่เกิดขึ้น
มีผลกระทบต่อสาธารณชนน้อยที่สุด
๕.๒.๓ ใช้ศูนย์ปฏิบัติการทุกระดับติดตาม ควบคุม และสั่งการการรักษาความสงบ และแก้ไข
ปัญหาตามขั้นตอน โดยให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า (ศปก.สน.) ในพื้นที่ชุมนุมหรือใกล้เคียง
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๕.๒.๔ ชี้แจงท�ำความเข้าใจต่อผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุมสาธารณะให้ทราบถึงขอบเขตของ
การใช้สทิ ธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และตามพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยการชุมนุม
สาธารณะจะต้องไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นหรือละเมิดต่อกฎหมาย รวมทั้งต้องด�ำเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมายในการชุมนุม
๕.๒.๕ ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง
สนับสนุน คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นของผู้ชุมนุม จัดผู้แทนมารับทราบข้อเท็จจริง เจรจา ไกล่เกลี่ย หรือ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติ และให้รายงานให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
๕.๒.๖ ด�ำรงการเจรจากับผูจ้ ดั การชุมนุม ผูช้ มุ นุมหรือผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ ท�ำความเข้าใจให้ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย หรือเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ตลอดเวลา
๕.๒.๗ เร่งด�ำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพือ่ บังคับใช้กฎหมาย
ท�ำส�ำนวนการสืบสวนสอบสวน โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเตรียมการจะก่อเหตุร้าย
๕.๒.๘ ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ และแจ้งฝ่ายปกครอง หน่วยงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน ช่วยท�ำการประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติการข่าวสาร และใช้มวลชนของฝ่ายเราสนับสนุน
การข่าวและการป้องกันและรักษาความสงบการชุมนุมสาธารณะทุกรูปแบบ
๕.๒.๙ ด�ำเนินการป้องกันเหตุแทรกซ้อนหรือการก่อเหตุรา้ ยในพืน้ ทีช่ มุ นุมและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
โดยให้หน่วยต�ำรวจในพื้นที่รับผิดชอบจัดก�ำลังเข้าป้องกัน ระงับยับยั้ง บังคับใช้กฎหมายตามอ�ำนาจหน้าที่
ที่ก�ำหนดและภายใต้หลักการใช้ก�ำลัง
๕.๓ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนการใช้ก�ำลังเข้าคลี่คลายสถานการณ์
๕.๓.๑ การใช้ก�ำลังเข้าคลี่คลายสถานการณ์
กรณีที่ศาลมีค�ำสั่งให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ โดยได้มีการปิดประกาศค�ำสั่งศาล
ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ผู้ชุมนุมทราบแล้ว ในกรณีที่ผู้ชุมนุม
ไม่เลิกการชุมนุมสาธารณะตามค�ำสั่งของศาลภายในระยะเวลาที่ศาลก�ำหนด ให้ด�ำเนินการดังนี้
๕.๓.๑.๑ เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ด�ำเนินการดังนี้
๑) รายงานให้ศาลทราบ
๒) ประกาศก�ำหนดให้พนื้ ทีบ่ ริเวณทีม่ กี ารชุมนุมสาธารณะนัน้ และบริเวณ
ปริมณฑลเป็นพื้นที่ควบคุม
๓) ประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ควบคุมภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
และห้ามบุคคลใดเข้าในพื้นที่ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม
๔) รายงานเหตุการณ์ให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ผ่าน ศปก.ตร.)
เพื่อทราบ และรายงานรัฐมนตรีที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อทราบ
๕.๓.๑.๒ ผู้ควบคุมสถานการณ์ ด�ำเนินการดังนี้
๑) เมื่อพ้นระยะเวลาที่ประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ควบคุมแล้ว
หากมีผู้ชุมนุมอยูใ่ นพื้นที่ควบคุมหรือเข้าไปในพื้นที่ควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม
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สาธารณะ ให้ถือว่าผู้นั้นกระท�ำความผิดซึ่งหน้า ให้ผู้ควบคุมสถานการณ์และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม
สถานการณ์ด�ำเนินการให้มีการเลิกการชุมนุม โดยด�ำเนินการทางยุทธวิธีจากเบาไปหาหนัก (ถ้ากระท�ำได้)
ทั้งนี้ ต้องท�ำความเข้าใจด้วยการประกาศ สั่งด้วยวาจาและด�ำเนินการจับ ค้น ยึด อายัด หรือรื้อถอนทรัพย์สิน
ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการชุมนุมสาธารณะนั้น ตามความจ�ำเป็น ได้สัดส่วนกับความรุนแรงของการกระท�ำ และ
พอสมควรแก่เหตุ
๒) การด�ำเนินการให้หลีกเลี่ยงการใช้ก�ำลัง ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
หรือมีความจ�ำเป็น เพื่อให้เลิกการชุมนุม หรือการจับกุม หรือป้องกันภยันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
ให้พิจารณาใช้ก�ำลังตามหลักการใช้ก�ำลัง ทั้งนี้จะต้องใช้ก�ำลังและเครื่องมือควบคุมฝูงชนเพียงเท่าที่จ�ำเป็น
๕.๓.๑.๓ เมื่อรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีได้ใช้อ�ำนาจประกาศบังคับใช้กฎหมาย
ความมั่นคงเฉพาะ เพื่อรักษาความสงบแล้ว เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะหรือผู้ควบคุมสถานการณ์
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยรับผิดชอบหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามที่กฎหมายความมั่นคงเฉพาะนั้นก�ำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรักษาสถานที่เกิดเหตุ การรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อการสอบสวน จับกุมผู้กระท�ำผิด การด�ำเนินคดี เว้นแต่มีการสั่งการมอบหมายเป็น
อย่างอื่น
๕.๓.๒ การใช้ก�ำลังเข้าคลี่คลายสถานการณ์ในกรณีเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ มีอ�ำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการการชุมนุม
สาธารณะเพือ่ ประโยชน์ในการคุม้ ครองความสะดวกของประชาชน การดูแลการชุมนุมสาธารณะและการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ในกรณีที่ผู้ชุมนุมกระท�ำการใดๆ ที่มีลักษณะรุนแรงและ
อาจเป็นอันตรายแก่ชวี ติ ร่างกาย จิตใจ หรือทรัพย์สนิ ของผูอ้ นื่ จนเกิดความวุน่ วายขึน้ ในบ้านเมือง เจ้าพนักงาน
ผู้ดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้ชุมนุมหยุดการกระท�ำนั้น ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ และด�ำเนินการดังนีี้
๕.๓.๒.๑ เมื่อมีความจ�ำเป็นต้องใช้ก�ำลังชุดควบคุมฝูงชน หรือหน่วยงานต่างๆ
ในแต่ละระดับ ในการแก้ไขสถานการณ์ ให้รายงานส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ผ่าน ศปก.ตร.) ทราบทันที และ
ในกรณีจังหวัดอื่นนอกเขตกรุงเทพมหานครให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย
๕.๓.๒.๒ เมือ่ เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะสัง่ ให้ผชู้ มุ นุมยุตกิ ารกระท�ำทีก่ อ่
ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองแล้ว หากผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตาม ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ด�ำเนินการตามข้อ ๕.๓.๑.๑   ๒), ๓), ๔) และข้อ ๕.๓.๑.๓ และให้ผู้ควบคุมสถานการณ์ด�ำเนินการตาม
ข้อ ๕.๓.๑.๒ และข้อ ๕.๓.๑.๓
๕.๓.๓ กรณีที่ผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามประกาศของผู้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา ๒๑ 
แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ และอยู่ระหว่างการร้องขอต่อศาลเพื่อมีค�ำสั่งให้ผู้ชุมนุม
เลิกการชุมนุมสาธารณะ หากมีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการเพือ่ คุม้ ครองความสะดวกของประชาชน หรือคุม้ ครอง
การชุมนุมสาธารณะ ให้ผู้ดูแลการชุมนุมสาธารณะกระท�ำการที่จ�ำเป็น ตามแนวทาง/แผนการดูแลการชุมนุม
สาธารณะ โดยด�ำเนินการทางยุทธวิธีจากเบาไปหาหนัก ตามความจ�ำเป็น และเป็นไปตามสัดส่วนตามหลักการ
ใช้ก�ำลังที่ก�ำหนดไว้ในแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะนี้
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๕.๔ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นการฟื้นฟู (หลังการชุมนุมสาธารณะ)
เมื่อสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะคลี่คลายคืนสู่สภาวะปกติหรือยุติการชุมนุมแล้ว
ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะหรือผู้ควบคุมสถานการณ์ด�ำเนินการ ดังนี้
๕.๔.๑ จัดส่งผู้บาดเจ็บ ฟื้นฟู เยียวยา และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม
สาธารณะตามหลักสิทธิมนุษยชนและตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิหรือที่เกี่ยวข้อง
๕.๔.๒ สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณะ ฟื้นฟูสถานที่หรือทรัพย์สินที่ได้รับ
ความเสียหายจากการชุมนุมตามอ�ำนาจหน้าที่
๕.๔.๓ บังคับใช้กฎหมาย รวบรวมพยานหลักฐาน สืบสวนสอบสวน จับกุมด�ำเนินคดีกับ
ผู้กระท�ำความผิดตามที่กฎหมายก�ำหนด
๕.๔.๔ ร้องขอให้หน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่ร่วมปฏิบัติการ สนับสนุน หรือด�ำเนินงานตาม
อ�ำนาจหน้าที่ของตนในเหตุุชุมนุมสาธารณะ ให้ส่งข้อมูล พยานหลักฐาน เช่น ภาพจากกล้องวงจรปิด ภาพถ่าย
เพื่อเป็นหลักฐานทางคดี หรือสรุปบทเรียนต่อไป
๕.๔.๕ จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปผลการปฏิบัติเพื่อการจัดท�ำรายงานภายหลัง
การปฏิบตั ิ สรุปบทเรียนจากการปฏิบตั งิ าน รายงานส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ผ่าน ศปก.ตร.) ตลอดจนด�ำเนินการ
ชี้แจงประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแก่สาธารณชน

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd 39

39

11/17/2563 BE 12:40 PM

40 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd 40

11/17/2563 BE 12:40 PM

บทที่ ๖

การใช้ก�ำลัง เครื่องมือ อุปกรณ์ และอาวุธ
เจ้าหน้าทีต่ อ้ งพยายามใช้การเจรจาต่อรองหรือปฏิบตั กิ ารใดๆ เพือ่ คลีค่ ลายสถานการณ์ หากไม่เป็นผล
และเจ้าหน้าที่จ�ำเป็นต้องมีการใช้ก�ำลังเข้าแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่ใช่การป้องกันภยันตรายที่ใกล้จะถึง สามารถ
ด�ำเนินการตามมาตรการต่างๆ ให้เป็นไปตามสมควรแก่เหตุ และยุทธวิธีการใช้ก�ำลัง ตามความจ�ำเป็น
ของสถานการณ์ตามหลักสัดส่วน โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีการพร้อมกันให้สอดคล้องเหมาะสม
กับสถานการณ์ เจ้าหน้าที่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ก�ำลัง เครื่องมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธจนถึงที่สุด
หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้ใช้ก�ำลังเพียงเท่าที่จ�ำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์
การใช้ก�ำลัง เครื่องมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธ ต้องใช้เมื่อมีเหตุจ�ำเป็นและเหมาะสมกับความรุนแรง
ของสถานการณ์ โดยในเบือ้ งต้นให้ใช้การเจรจา และหลีกเลีย่ งการใช้กำ� ลังเท่าทีจ่ ะสามารถกระท�ำได้ แต่จะต้อง
ไม่กระทบต่อความปลอดภัยของสาธารณชนและเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
ในการชุมนุม
การใช้อาวุธต้องใช้เพื่อป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่นให้พ้นจากภยันตรายร้ายแรงต่อชีวิต หรือร่างกาย
หรือเพือ่ ระงับยับยัง้ เหตุความรุนแรงให้สงบ หรือเพือ่ จับกุมผูท้ กี่ ระท�ำผิดกฎหมาย หรือผูต้ อ่ สูข้ ดั ขวางเจ้าพนักงาน
หรือเพื่อป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวหลบหนี
การจะใช้ก�ำลัง เครื่องมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธเพื่อยุติการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อใดนั้น
ย่อมไม่ตัดสิทธิของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อื่นเพื่อให้พ้นจากภยันตราย อันเกิดจาก
การประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายที่ใกล้จะถึง โดยได้กระท�ำพอสมควรแก่เหตุ

๖.๑ หลักการใช้ก�ำลัง

การดูแลการชุมนุมสาธารณะให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ผู้ควบคุมสถานการณ์
หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดูแลการชุมนุมสาธารณะพิจารณาในการใช้ก�ำลัง
มาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือในการรักษาความสงบ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนี้
ใช้กำ� ลังตามความจ�ำเป็นของสถานการณ์ โดยให้ใช้กำ� ลังน้อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ บรรลุภารกิจ
ก่อนการใช้ก�ำลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือเครื่องมือ ให้ใช้การเจรจากับผู้จัดการชุมนุมหรือ
ผู้ชุมนุมและแจ้งเตือนก่อน หากสามารถกระท�ำได้และไม่เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ ให้ใช้
วิธีการเตือนตามความเหมาะสมกับการใช้ก�ำลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือเครื่องมือ ตามสถานการณ์
การใช้ก�ำลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือเครื่องมือเพื่อบังคับให้ผู้ชุมนุมหรือบุคคลอื่นๆ ปฏิบัติตาม
ค�ำสั่งของเจ้าหน้าที่ หรือการใช้ก�ำลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือเครื่องมือในกรณีที่มีการฝ่าฝืนค�ำสั่ง เช่น
การใช้ก�ำลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือเครื่องมือเพื่อตรวจค้น จับกุม ให้ใช้ก�ำลังได้ตามแนวทางดังนี้
เตือนด้วยวาจาว่าการฝ่าฝืนดังกล่าวผิดกฎหมายให้หยุดการกระท�ำ หากไม่หยุดให้แสดงท่าทาง
พร้อมใช้ก�ำลัง มาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ
หากยังคงฝ่าฝืนให้ใช้กำ� ลังเพือ่ กักตัวหรือท�ำการจับกุมได้ แต่ทงั้ นีร้ ะดับของก�ำลังทีใ่ ช้ตอ้ งเหมาะสม
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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การปฏิบตั ติ อ่ ผูห้ ญิง เด็ก และคนชรา จะต้องเพิม่ ความระมัดระวังและปฏิบตั ใิ ห้มคี วามเหมาะสม
กับสถานภาพ โดยค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนที่ไม่ท�ำให้เสียภาพพจน์ในการปฏิบัติการ
การสั่งใช้ก�ำลังเจ้าหน้าที่หลัก หรือเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติการ เข้ายุติการชุมนุมให้อยู่ในอ�ำนาจ
ของผูบ้ งั คับบัญชาในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ค�ำสัง่ ให้รบั ผิดชอบในการรักษาความสงบ การชุมนุมสาธารณะคือเจ้าพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะหรือผู้ควบคุมสถานการณ์
ในกรณีฉุกเฉิน จ�ำเป็น เร่งด่วน ซึ่งเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า การใช้ก�ำลัง มาตรการ อุปกรณ์
หรือเครือ่ งมือป้องกันตนเองหรือทรัพย์สนิ ของทางราชการ ป้องกันการกระท�ำความผิดซึง่ หน้า หรือปกป้องชีวติ
ผู้อื่นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงสามารถกระท�ำได้ตามความจ�ำเป็นแต่ต้องพอสมควรแก่เหตุ

		
๖.๒ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน

การใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางดังนี้
การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน ต้องใช้ตามความจ�ำเป็นได้สัดส่วนและเหมาะสม
กับสถานการณ์เพื่อให้บรรลุภารกิจหรือป้องกันตนเองหรือกลุ่มบุคคล หรือทรัพย์สิน
ต้องเตือนผู้ชุมนุมหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวก่อนว่าจะใช้ก�ำลังเข้ายุติการชุมนุม
การใช้กระบอง ให้ใช้ในกรณีผลักดันกลุ่มคนออกจากพื้นที่โดยเมื่อจ�ำเป็นต้องใช้กระบอง
ต้องเตือนก่อน เว้นแต่สถานการณ์ไม่เอื้ออ�ำนวย และให้ใช้เท่าที่จ�ำเป็นเพื่อการบรรลุภารกิจ หากจ�ำเป็น
ให้ท�ำการตี แต่ต้องไม่ตีที่บริเวณอวัยวะส�ำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือท�ำให้พิการ
การยิงกระสุนยาง ให้ยิงต่อเป้าหมายที่กระท�ำการหรือมีท่าทีคุกคามต่อชีวิตบุคคลอื่น รวมทั้ง
ต้องก�ำหนดเป้าหมายโดยชัดเจน ไม่ยิงโดยไม่แยกแยะหรือไม่เลือกเป้าหมาย ไม่ใช้การยิงอัตโนมัติ จะต้อง
เล็งยิงให้กระสุนยางกระทบส่วนล่างของร่างกายของผู้ที่เป็นเป้าหมาย
การใช้น�้ำฉีด ให้ใช้ในกรณีการเข้ายุติการชุมนุม หรือระงับยับยั้งป้องกันเหตุ โดยใช้แรงดันน�้ำ
เท่าที่จ�ำเป็นในการสลายฝูงชน และระมัดระวังอย่าฉีดน�้ำไปยังบริเวณอวัยวะที่บอบบาง เช่น ดวงตา เป็นต้น
การใช้สารควบคุมการจลาจลในการยุตกิ ารชุมนุม หรือระงับยับยัง้ ป้องกันเหตุ สามารถกระท�ำได้
แต่ต้องมีการเตือนก่อนการใช้และให้ใช้ในระดับความเข้มข้นที่เหมาะสม
การใช้แก๊สน�้ำตาให้ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการขว้างไปโดนตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ระมัดระวัง
อันตรายที่จะเกิดแก่กลุ่มคนที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุม ห้ามใช้อาวุธหรืออุปกรณ์ที่มี
อ�ำนาจการท�ำลายสูง เช่น เครื่องยิงลูกระเบิด เอ็ม ๗๙ ในการยิงลูกระเบิดสังหาร ระเบิดเพลิง อาวุธปืนกล
ในภารกิจการรักษาความสงบการชุมนุมสาธารณะ

๖.๓ การใช้อาวุธ

กรณีที่มีเหตุแทรกซ้อน มีการน�ำหรือใช้อาวุธร้ายแรงในสถานที่ชุมนุมสาธารณะ หรือมีการ
กระท�ำความผิดที่เป็นภยันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน อันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพอย่างร้ายแรง
ซึง่ มิใช่การชุมนุมตามปกติ ให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถใช้มาตรการ อาวุธ เพื่อระงับ ยับยั้ง และปราบปรามการกระท�ำ
ความผิดนั้นได้ ภายใต้กรอบของกฎหมายพอสมควรกับเหตุร้ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น นอกเหนือจากการดูแล
การชุมนุมสาธารณะตามที่กฎหมายก�ำหนด
42 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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ประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

เรื่อง กําหนดระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงที่ใช้ในการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ.๒๕๕๘๑
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงที่ใช้ในการชุมนุมสาธารณะ เพื่อไม่ให้
เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยของผู้ชุมนุมและไม่เป็นการรบกวนหรือก่อความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อื่น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๗) แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ระดับเสียงทั่วไป” หมายความว่า ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องขยายเสียงในการชุมนุม
สาธารณะ
“ค่าระดับเสียงสูงสุด” หมายความว่า ค่าระดับเสียงสูงสุดที่เกิดขึ้นในขณะหนึ่ง ระหว่างการตรวจวัด
ระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงที่ใช้ในการชุมนุมสาธารณะ โดยมีหน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A)
ข้อ ๒ ห้ามมิให้ใช้เครื่องขยายเสียงเกินกําหนดระดับเสียงทั่วไปไว้ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน ๑๑๕ เดซิเบลเอ
(๒) ค่าระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ไม่เกิน ๗๐ เดซิเบลเอ
ข้อ ๓ ห้ามมิให้ใช้เครื่องขยายเสียงในการชุมนุมสาธารณะอันเป็นการรบกวนผู้อื่น โดยให้กําหนด
ระดับเสียงรบกวนเท่ากับ ๑๐ เดซิเบลเอ
ข้อ ๔ วิธีการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด ระดับเสียงเฉลี่ย และระดับเสียงรบกวนที่เกิดจากการใช้
เครื่องขยายเสียงในการชุมนุมสาธารณะ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
พลตํารวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๓๖ ง (๒ ตุลาคม ๒๕๕๘) หน้า ๒๔.
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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง กําหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ๒
โดยทีก่ ารจัดการชุมนุมสาธารณะไม่ตอ้ งมีการขออนุญาต แต่ตอ้ งแจ้งการชุมนุมสาธารณะนัน้ ต่อผูร้ บั แจ้ง
ตามกฎหมาย จึงสมควรกําหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะให้เกิดความสะดวกแก่ผู้แจ้ง และเป็นข้อมูล
แก่ผู้รับแจ้ง เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือคุม้ ครอง
ความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ และไม่กระทบสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของผู้อื่น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐ วรรคสาม และมาตรา ๑๒ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“การแจ้ง” หมายความว่า การแจ้งความประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งผู้รับแจ้งแต่งตั้งหรือมอบหมายให้รับผิดชอบ
ในการรับหรือส่งหนังสือ หรือดําเนินการเกี่ยวกับการรับแจ้งการชุมนุมสาธารณะของหน่วยงาน
ข้อ ๒ ผูใ้ ดประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผูร้ บั แจ้งซึง่ เป็น หัวหน้าสถานี
ตํารวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะตามแบบท้ายประกาศนี้ ก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
กรณีประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะในท้องที่ของสถานีตํารวจต่าง ๆ เกินกว่าหนึ่งท้องที่
ซึ่งมีเขตต่อเนื่องกัน ให้แจ้งการชุมนุมสาธารณะต่อผู้รับแจ้งในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดก็ได้
ข้อ ๓ ภายใต้บังคับของข้อ ๒ การแจ้งให้ดําเนินการโดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งโดยตรงต่อผู้รับแจ้ง
(๒) แจ้งทางโทรสาร
(๓) แจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๔ การแจ้งโดยตรงต่อผู้รับแจ้ง ให้ผู้แจ้งยื่นหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะต่อผู้รับแจ้งหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ทีท่ าํ การของผูร้ บั แจ้ง ทัง้ นี้ ในการแจ้งโดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าทีด่ งั กล่าว เมือ่ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าผู้รับแจ้งได้รับแจ้งแล้ว
ข้อ ๕ การแจ้งทางโทรสาร ให้สง่ หนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะไปยังหมายเลขโทรสารของทีท่ าํ การ
ของผู้รับแจ้งตามที่กําหนดไว้ในประกาศของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ แล้วให้ส่งต้นฉบับของหนังสือแจ้ง
การชุมนุมสาธารณะไปยังผู้รับแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับโดยพลัน
เมื่อได้ส่งหนังสือทางโทรสารแล้ว ให้ผู้แจ้งโทรศัพท์แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขที่กําหนดไว้
ในประกาศของส�ำนักงานตํารวจแห่งชาติโดยเร็ว เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
๒

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๗๙ ง (๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) หน้า ๔-๕.
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การส่งตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับแจ้งได้รับแจ้งต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งที่ทําการของผู้รับแจ้ง
ได้รับเอกสารตามโทรสารครบถ้วน
ข้อ ๖ การแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้สง่ หนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะไปยังทีอ่ ยูจ่ ดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ของที่ทําการผู้รับแจ้งตามที่กําหนดไว้ในประกาศของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม โดยสามารถแสดงหรืออ้างอิง หรือ
เข้าถึงเพื่อนํากลับมาใช้ในภายหลังและยังคงความครบถ้วนของข้อความในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งสามารถระบุตัวผู้ส่งได้
เมือ่ ได้สง่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้ผแู้ จ้งโทรศัพท์แจ้งพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามหมายเลขทีก่ าํ หนด
ไว้ในประกาศของสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยเร็ว เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
การแจ้งตามวรรคหนึง่ ให้ถอื ว่าผูร้ บั แจ้งได้รบั แจ้งต่อเมือ่ พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
ในกรณีมีข้อสงสัย ผู้รับแจ้งอาจสั่งให้ผู้แจ้งส่งต้นฉบับหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะภายใน
ระยะเวลาที่เห็นสมควร
ข้อ ๗ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะแล้ว ให้รีบนําเสนอผู้รับแจ้ง
เพื่อพิจารณาโดยเร็ว ในกรณีที่เป็นการแจ้งโดยวิธีตามข้อ ๓ (๒) และ (๓) และพนักงานเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัย
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังผู้แจ้ง ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะเพื่อตรวจสอบ
ตัวผู้แจ้งและความถูกต้องของหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะด้วย
ข้อ ๘ เมื่อผู้รับแจ้งได้รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วส่งสรุป
สาระสาํ คัญในการชุมนุมสาธารณะให้ผแู้ จ้งทราบภายในยีส่ บิ สีช่ วั่ โมงนับแต่เวลาทีไ่ ด้รบั แจ้งและอาจมีคาํ แนะนาํ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลการชุมนุมสาธารณะเพื่อให้ผู้แจ้งปฏิบัติหรือแก้ไขภายในเวลาที่กําหนดด้วยก็ได้
ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่สามารถแจ้งการชุมนุมได้ทันกําหนดเวลาตามข้อ ๒ ผู้แจ้งอาจขอผ่อนผัน
กาํ หนดเวลาดังกล่าวก่อนเริม่ การชุมนุม โดยยืน่ คาํ ขอผ่อนผันพร้อมแบบแจ้งการชุมนุมสาธารณะท้ายประกาศนี้
โดยตรง ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นคําขอต่อผู้บังคับการตํารวจนครบาลผู้รับผิดชอบพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร
ในจังหวัดอื่นให้ยื่นคําขอต่อผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
ข้อ ๑๐ ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติวางระเบียบหรือค�ำสั่งกําหนดหลักเกณฑ์และการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้
ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะ

ด้านหน้า

ท�ำที่ ..................................................
วันที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. .................
เรียน หัวหน้าสถานีต�ำรวจ ...................................../ผู้รับแจ้ง
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..............เลขประจําตัวประชาชน - ชื่อหน่วยงานหรือองค์กร ...............................................................................................................................
ที่อยู่ ..................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ................... หมายเลขโทรสาร ........................ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ..................
ขอแจ้งความประสงค์เพื่อจัดการชุมนุมสาธารณะ ดังนี้
๑. วัตถุประสงค์ของการชุมนุม .........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
๒. ลักษณะการชุมนุมสาธารณะ
กรณีไม่มีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายสถานที่ชุมนุม
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุมโดยประมาณ ............................ คน
ที่อยู่ของสถานที่ชุมนุม ....................................................................................................................................
ระยะเวลาการชุมนุม ......... วัน เริม่ การชุมนุมตัง้ แต่เวลา .............. ของวันที่ ........... เดือน .................. พ.ศ. ........
ถึงเวลา ..................... ของวันที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ. ..................
กรณีมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายสถานที่ชุมนุม
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุมโดยประมาณ ............................ คน
วันและเวลารวมตัว ......................... จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนขบวนการชุมนุม ........................................
เริม่ ขบวนในเวลา .............................. ของวันที่ ....................... เดือน ................................ พ.ศ. ..........................
รายละเอียดเส้นทาง (รวมจุดพัก) .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๓. รายละเอียดที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
การใช้ยานพาหนะ ประเภท ............................................................ จ�ำนวน .......................................................
การใช้เครื่องขยายเสียง ขนาดก�ำลังไฟฟ้า..........วัตต์ จํานวน.........ตัว ล�ำโพงขนาด.........วัตต์ จ�ำนวน..........ตัว
การใช้สิ่งอื่นๆ ....................................................................................................................................................
๔. รายชื่อผู้ประสานงาน
(๑) ชื่อ – นามสกุล ................................ เลขประจ�ำตัวประชาชน - หมายเลขโทรศัพท์ ................ หมายเลขโทรสาร .................. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) .......................
(๒) ชื่อ – นามสกุล .................................เลขประจําตัวประชาชน - หมายเลขโทรศัพท์ ................ หมายเลขโทรสาร .................. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) .......................
ข้าพเจ้ารับทราบรายละเอียดตามพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว และขอรับรองว่า
ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ......................................................
        ( .................................................. )
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ด้านหลัง
๕. รายละเอียดเพิ่มเติม .....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ๓
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดเครื่องมือควบคุมฝูงชน เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วย
ความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อย หรือ
ศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ
และไม่กระทบสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๙ วรรคเจ็ด และมาตรา ๒๔ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและข้าราชการตํารวจซึ่งได้รับมอบหมาย ผู้ควบคุม
สถานการณ์และผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย อาจเลือกใช้เครื่องมือควบคุมฝูงชนได้ ดังต่อไปนี้
(๑) หมวกปราบจลาจล หรือหมวกกันกระสุนพร้อมกระบังหน้า
(๒) โล่ใส หรือโล่กันกระสุน
(๓) ชุดป้องกันสะเก็ด ตลอดจน สนับแข้ง สนับเข่า สนับศอก อุปกรณ์ป้องกันสะเก็ดบริเวณลําตัว
แขนและขา
(๔) กระบองยาง หรืออุปกรณ์ใช้ตี (Baton)
(๕) สายรัดบังคับ (สายล็อกข้อมือ) หรือกุญแจมือ
(๖) หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ พร้อมหม้อกรองแก๊สพิษและไมโครโฟน
(๗) แก๊สน�้ำตาชนิดสเปรย์ สกัดจากพืชธรรมชาติ
(๘) เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน
(๙) เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน ขนาดเล็ก
(๑๐) อุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกลชนิดพกพา
(๑๑) เครื่องเสียงและระบบป้องกันอันตรายรถสั่งการ
(๑๒) เครื่องยิงแก๊สน�้ำตาชนิดใช้แล้วทิ้ง
(๑๓) เครื่องฉีดแก๊สแบบสะพาย
(๑๔) ชุดปืนยิงแก๊สน�้ำตาพร้อมอุปกรณ์
(๑๕) แก๊สน�้ำตาชนิดเผาไหม้
(๑๖) แก๊สน�้ำตาสําหรับผสมน�้ำ
(๑๗) ลูกขว้างแบบควัน
(๑๘) ลูกขว้างแบบแสง - เสียง
(๑๙) ลูกขว้างแก๊สน�้ำตา ชนิด OC
๓

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๗๙ ง (๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) หน้า ๖-๗.
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(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)
(๒๔)
(๒๕)
(๒๖)
(๒๗)
(๒๘)
(๒๙)
(๓๐)
(๓๑)
(๓๒)
(๓๓)
(๓๔)
(๓๕)
(๓๖)
(๓๗)
(๓๘)
(๓๙)
(๔๐)
(๔๑)
(๔๒)
(๔๓)
(๔๔)
(๔๕)
(๔๖)
(๔๗)
(๔๘)
ข้อ ๒

ลูกขว้างแก๊สน�้ำตา ชนิด CS
ถุงลมบอกทิศทาง
เครื่องฉีดน�้ำแรงดันสูง และสีผสมน�้ำ
อาวุธปืนลูกซอง สําหรับยิงกระสุนยางหรือแก๊สน�้ำตา
อุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า (Taser)
ปืนยิงตาข่าย
รถฉีดน�้ำแรงดันสูง หรือรถดับเพลิง
เครื่องกีดขวางการผ่านของรถ
อุปกรณ์ตรวจหาอาวุธบุคคล
อุปกรณ์ตรวจหาอาวุธยานพาหนะ
แผงกั้นเหล็ก
กรวยยาง
แท่นปูน หรืออุปกรณ์สําหรับป้องกันสถานที่
ลวดหีบเพลงแถบหนาม
ถุงมือหนัง
รถเครนยกแท่นปูน
ยานพาหนะสําหรับเจ้าหน้าที่และการลําเลียงเครื่องมือ
รถควบคุมฝูงชน (Riot Truck) ขนาด ๖ ล้อ
รถควบคุมฝูงชน (Riot Truck) ขนาด ๑๐ ล้อ
รถที่ทําการทางยุทธวิธี
รถบรรทุกน�้ำ
รถส่องสว่าง
อุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกล ขนาดกลาง
อุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกล ขนาดใหญ่
ชุดเครื่องเสียงความดังสูง พร้อมอุปกรณ์กําเนิดพลังงาน
โคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
อุปกรณ์ถ่ายภาพทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหว
เครื่องบันทึกเสียง
เครื่องมือวัดระดับเสียง
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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ส่วนที่ ๒

คู่มือการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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บทที่ ๑

สาระส�ำคัญพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นกฎหมายที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิ
ชุมนุมสาธารณะให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี ทั้งนี้ เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทือน
ต่อความมัน่ คงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนามัยของ
ประชาชน หรือความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น โดยที่พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ก�ำหนดขอบเขต
ของการชุมนุมสาธารณะ สถานที่ห้ามการชุมนุม การแจ้งและวิธีการแจ้งการชุมนุม หน้าที่ของผู้จัดการชุมนุม
และผู้ชุมนุม การดูแลการชุมนุม และบทก�ำหนดโทษส�ำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน โดยมีสาระส�ำคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดการชุมนุมสาธารณะที่ไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ การชุมนุมเนื่องในงาน
พระราชพิธีและงานรัฐพิธี การชุมนุมเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณีหรือ
ตามวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น การชุมนุมเพื่อจัดแสดงมหรสพ กีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่น
เพื่อประโยชน์ทางการค้าปกติของผู้จัดการชุมนุมนั้น การชุมนุมภายในสถานศึกษา การชุมนุมหรือการประชุม
ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย หรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการของสถานศึกษาหรือหน่วยงานทีม่ วี ตั ถุประสงค์
ทางวิชาการ และการชุมนุมสาธารณะในระหว่างเวลาทีม่ ปี ระกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก
และการชุมนุมสาธารณะที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง แต่ทั้งนี้
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น (มาตรา ๓)
2. ก�ำหนดนิยามค�ำว่า “การชุมนุมสาธารณะ” หมายถึงการชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะ
เพื่อเรียกร้อง สนับสนุน คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไป
และบุคคลอื่นสามารถร่วมการชุมนุมนั้นได้ ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวน หรือเคลื่อนย้ายด้วยหรือไม่
(มาตรา ๔)
3. ก�ำหนดหลักทั่วไปในการชุมนุมสาธารณะ กล่าวคือ การชุมนุมสาธารณะต้องเป็นไปโดยสงบ
และปราศจากอาวุธ การใช้สิทธิและเสรีภาพของผู้ชุมนุมในระหว่างการชุมนุมสาธารณะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขต
การใช้สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย (มาตรา ๖)
4. ก�ำหนดสถานที่ต้องห้ามมิให้จัดการชุมนุมสาธารณะ ได้แก่ ระยะรัศมี ๑๕๐ เมตรจากสถานที่
ส�ำคัญ (พระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป
พระราชนิเวศน์ พระต�ำหนัก หรือจากที่ซึ่งพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ์ตั้งแต่
สมเด็จเจ้าฟ้าขึน้ ไป หรือผูส้ ำ� เร็จราชการแทนพระองค์ ประทับหรือพ�ำนัก หรือสถานทีพ่ ำ� นักของพระราชอาคันตุกะ)
จะกระท�ำมิได้
ก�ำหนดสถานที่ห้ามจัดการชุมนุมภายในพื้นที่ของรัฐสภา ท�ำเนียบรัฐบาล ศาล และการชุมนุม
สาธารณะต้องไม่กีดขวางทางเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบัติงาน หรือการใช้บริการสถานที่ เช่น สถานที่      
ท�ำการหน่วยงานของรัฐ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ หรือสถานีขนส่งสาธารณะ โรงพยาบาล สถานศึกษา
และศาสนสถาน สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐต่างประเทศ หรือสถานที่ท�ำการองค์การระหว่างประเทศ
เป็นต้น (มาตรา ๗ และมาตรา ๘)
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อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงได้ให้
อ�ำนาจผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการประกาศห้ามชุมนุมในรัศมีไม่เกิน ๕๐ เมตร
จากรัฐสภา ท�ำเนียบรัฐบาลและศาลได้ (เป็นการประกาศชั่วคราวตามแต่กรณี)
โดยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้มีค�ำสั่งที่ 151/2560  ลงวันที่ 28  มีนาคม 2560  เรื่อง
การมอบหมายการประกาศห้ามการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา 7 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ.2558  มอบหมายให้ ผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล และรองผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล
ทีผ่ บู้ ญ
ั ชาการต�ำรวจนครบาลมอบหมาย เป็นผูม้ อี ำ� นาจประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะ ตามนัยมาตรา 7 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผนวก ก)
5. ก�ำหนดให้มีการส่งเสริมการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุม โดยให้หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มี
สถานที่เพื่อใช้ส�ำหรับการชุมนุมสาธารณะก็ได้ โดยมิให้น�ำความในหมวด ๒ การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
มาใช้บังคับแก่การชุมนุมสาธารณะที่จัดขึ้นภายในสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดไว้ดังกล่าว (มาตรา ๙)
6. ก�ำหนดให้ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะทุกกรณี ให้แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่ม
การชุมนุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง โดยให้ผู้จัดการชุมนุม ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุม และให้ถือว่าผู้เชิญชวน
หรือนัดให้ผู้อื่นมาร่วมชุมนุมในวัน เวลา และสถานที่ที่ก�ำหนดไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ รวมทั้งผู้ขออนุญาตใช้
สถานที่หรือเครื่องขยายเสียงหรือขอให้ทางราชการอ�ำนวยความสะดวกในการชุมนุมเป็นผู้ประสงค์จะจัดการ
ชุมนุมสาธารณะด้วย
โดยการแจ้งการชุมนุมสาธารณะต้องระบุวัตถุประสงค์ และวัน ระยะเวลา และสถานที่ชุมนุม
สาธารณะตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดซึ่งต้องเป็นวิธีที่สะดวกแก่ผู้แจ้ง และต้องให้แจ้งผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ด้วย (มาตรา ๑๐) (แจ้งโดยตรง แจ้งทางโทรสาร และแจ้งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์)
เมือ่ ได้รบั แจ้งแล้ว ให้ผรู้ บั แจ้งส่งสรุปสาระส�ำคัญในการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้
ผูแ้ จ้งทราบภายในยีส่ บิ สีช่ วั่ โมงนับแต่เวลาทีไ่ ด้รบั แจ้ง กรณีทผี่ รู้ บั แจ้งเห็นว่าการชุมนุมสาธารณะทีไ่ ด้รบั แจ้งนัน้
อาจขัดต่อมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ ให้ผู้รับแจ้งมีค�ำสั่งให้ผู้แจ้งแก้ไขภายในเวลาที่ก�ำหนด หากผู้แจ้งการชุมนุม
ไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งให้ผู้รับแจ้งมีค�ำสั่งห้ามชุมนุมโดยแจ้งค�ำสั่งเป็นหนังสือไปยังผู้แจ้ง
กรณีท่ีผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะซึ่งไม่สามารถแจ้งการชุมนุมได้ภายในก�ำหนดเวลา
ตามมาตรา ๑๐ แจ้งการชุมนุมพร้อมค�ำขอผ่อนผันก�ำหนดเวลาดังกล่าวต่อผู้บงั คับการต�ำรวจผูร้ ับผิดชอบพื้นที่
ในกรุงเทพมหานคร หรือผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดในจังหวัดอื่นแล้วแต่กรณี ก่อนเริ่มการชุมนุม โดยให้       
ผู้รับค�ำขอผ่อนผันมีหนังสือแจ้งค�ำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลา
ที่ได้รับค�ำขอ (มาตรา ๑๒)
7. ก�ำหนดหน้าที่ของผู้จัดการชุมนุม ได้แก่ ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไป
โดยสงบและปราศจากอาวุธภายใต้ขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ดูแล
และรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะไม่ให้เกิดการขัดขวางเกินสมควรต่อประชาชนทีจ่ ะใช้ทสี่ าธารณะ ตลอดจน
ดูแลและรับผิดชอบให้ผู้ชุมนุมปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ แจ้งให้ผู้ชุมนุมทราบถึงหน้าที่ของผู้ชุมนุมตาม
มาตรา ๑๖ และเงื่อนไขหรือค�ำสั่งของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะในการดูแลการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ยุยงส่งเสริมหรือชักจูง
ผูช้ มุ นุมเพือ่ ให้ผชู้ มุ นุมไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๑๖ ไม่ปราศรัยหรือจัดกิจกรรมในการชุมนุมโดยใช้เครือ่ งขยายเสียง
54 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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ในระหว่างเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น ไม่ใช้เครื่องขยายเสียงด้วยก�ำลังไฟฟ้า
ที่มีขนาดหรือระดับเสียงตามที่ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติประกาศก�ำหนด (มาตรา ๑๕)
และก�ำหนดหน้าที่ของผู้ชุมนุม (ซึ่งหมายความรวมถึงผู้จัดการชุมนุมด้วย) ได้แก่ ไม่ก่อให้เกิด
ความไม่สะดวกแก่ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะอันเป็นที่ชุมนุม หรือท�ำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเกินที่
พึงคาดหมายได้ว่าเป็นไปตามเหตุอันควร ไม่ปิดบังหรืออ�ำพรางตนโดยจงใจมิให้มีการระบุตัวบุคคลได้ถูกต้อง
เว้นแต่เป็นการแต่งกายตามปกติประเพณี ไม่พาอาวุธ ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปืน หรือสิ่งที่อาจน�ำมาใช้ได้
อย่างอาวุธ เข้าไปในที่ชุมนุม ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตให้มีสิ่งนั้นติดตัวหรือไม่ ไม่บุกรุกหรือท�ำให้เสียหาย ท�ำลาย
หรือท�ำด้วยประการใด ๆ ให้ใช้การไม่ได้ตามปกติซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ท�ำให้ผู้อื่นกลัวว่าจะเกิดอันตราย
ต่อชีวติ ร่างกาย ทรัพย์สนิ หรือเสรีภาพ ไม่ใช้กำ� ลังประทุษร้ายหรือขูเ่ ข็ญว่าจะใช้กำ� ลังประทุษร้ายผูเ้ ข้าร่วมชุมนุม
หรือผู้อื่น ไม่ขัดขวางหรือกระท�ำการใด ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะในการคุม้ ครองความสะดวกของประชาชนในการใช้ทสี่ าธารณะ และการดูแลการชุมนุมสาธารณะนัน้
ไม่เดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น
เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ และปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขหรือค�ำสัง่ ของเจ้าพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะ (มาตรา ๑๖)
8. ก�ำหนดการคุม้ ครองความสะดวกของประชาชนและการดูแลการชุมนุมสาธารณะ เช่น  ให้หวั หน้า
สถานีตำ� รวจแห่งท้องทีท่ มี่ กี ารชุมนุมสาธารณะเป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ แจ้งหรือร้องขอพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะหรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์
ของรัฐหรือเอกชนในท้องทีน่ นั้ เพือ่ ทราบ และเพือ่ ประโยชน์ในการคุม้ ครองความสะดวกของประชาชน การดูแล
การชุมนุมสาธารณะ และการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยมีอำ� นาจหน้าที่ อ�ำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะอันเป็นสถานที่ชุมนุม รักษาความปลอดภัย อ�ำนวยความสะดวก
หรือบรรเทาเหตุเดือดร้อนร�ำคาญแก่ผู้อื่นซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ชุมนุม รักษาความปลอดภัยหรือ
อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ชุมนุมในสถานที่ชุมนุม อ�ำนวยความสะดวกในการจราจรและการขนส่งสาธารณะ
ในบริเวณที่มีการชุมนุมและบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการชุมนุมน้อยที่สุด ก�ำหนด
เงื่อนไขหรือมีค�ำสั่งให้ผู้จัดการชุมนุม ผู้ชุมนุม หรือผู้อยู่ภายในสถานที่ชุมนุมต้องปฏิบัติตาม และอาจมีค�ำสั่ง
ให้ปิดหรือปรับเส้นทางการจราจรเป็นการชั่วคราวได้เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชน
หรือการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (มาตรา ๑๙) โดยให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติและหน่วยงานประชาสัมพันธ์
ของรัฐจัดหรือประสานให้มีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะเพื่อให้ประชาชนทราบถึงสถานที่ที่ใช้ในการชุมนุม
และช่วงเวลาที่มีการชุมนุม ตลอดจนค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับเส้นทางการจราจรหรือระบบการขนส่งสาธารณะ
(มาตรา ๒๐)
9. กรณีการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เจ้าพนักงานมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้ชุมนุมแก้ไขหรือ
เลิกการชุมนุมภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดตามแต่กรณี หากผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งดังกล่าว ให้เจ้าพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะร้องขอต่อศาลแพ่งหรือศาลจังหวัดเพือ่ มีคำ� สัง่ ให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ โดยในระหว่าง
ที่รอค�ำสั่งศาลเจ้าพนักงานมีอ�ำนาจกระท�ำการที่จ�ำเป็นตามแผนหรือแนวทางตามกฎหมาย (มาตรา ๒๑)
และอาจใช้เครื่องมือควบคุมฝูงชนตามที่ก�ำหนดไว้ได้เพียงเท่าที่จ�ำเป็น ทั้งนี้ การด�ำเนินการของเจ้าพนักงาน
ไม่ตัดสิทธิ์ของผู้อื่นซึ่งได้ใช้สิทธิทางศาล
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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เมือ่ ได้รบั ค�ำขอให้มคี ำ� สัง่ ให้ผชู้ มุ นุมเลิกการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๒๑ ให้ศาลพิจารณาค�ำขอ
นั้นเป็นการด่วนหากความปรากฏต่อศาลว่ามีผู้ชุมนุมซึ่งไม่ปฏิบัติตามประกาศของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะตามมาตรา ๒๑ ให้ศาลมีค�ำสั่งโดยออกค�ำบังคับให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลา
ทีศ่ าลก�ำหนด โดยให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปดิ ประกาศค�ำสัง่ ศาลตามมาตรานีไ้ ว้ในทีแ่ ลเห็นได้งา่ ย ณ บริเวณทีม่ ี
การชุมนุมสาธารณะนั้น และประกาศโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ชุมนุมและประชาชนทั่วไปได้รับทราบค�ำสั่งศาล
ดังกล่าวด้วย
ในกรณีที่ผู้ชุมนุมไม่เลิกการชุมนุมสาธารณะตามค�ำสั่งศาลภายในระยะเวลาที่ศาลก�ำหนด
ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะรายงานให้ศาลทราบกับประกาศก�ำหนดให้พื้นที่บริเวณที่มีการชุมนุม
สาธารณะนัน้ และปริมณฑลของพืน้ ทีน่ นั้ ตามควรแก่กรณีเป็นพืน้ ทีค่ วบคุม และประกาศให้ผชู้ มุ นุมออกจากพืน้ ที่
ควบคุมภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดและห้ามบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะ และให้รายงานรัฐมนตรีเพื่อทราบ
เมื่ อ มี ก ารประกาศก� ำ หนดพื้ น ที่ ค วบคุ ม ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ผู ้ บั ญ ชาการต� ำ รวจนครบาล
ในกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดอื่น หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นผู้ควบคุม
สถานการณ์เพื่อให้มีการเลิกการชุมนุมสาธารณะตามค�ำสั่งศาล โดยเมื่อพ้นระยะเวลาที่ประกาศให้ผู้ชุมนุม
ออกจากพื้นที่ควบคุม หากมีผู้ชุมนุมอยู่ในพื้นที่ควบคุมหรือเข้าไปในพื้นที่ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ให้ถือว่าผู้นั้นกระท�ำความผิดซึ่งหน้า และให้ผู้ควบคุมสถานการณ์
และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมสถานการณ์ด�ำเนินการให้มีการเลิกการชุมนุมสาธารณะตามค�ำสั่งศาล
โดยให้ผู้ควบคุมสถานการณ์และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมสถานการณ์มีอ�ำนาจจับผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่
ควบคุมหรือผู้ซึ่งเข้าไปในพื้นที่ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ค้น ยึด
อายัด หรือรื้อถอนทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการชุมนุมสาธารณะนั้น กระท�ำการที่จ�ำเป็นตามแผน
หรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๒๑  มีค�ำสั่งห้ามมิให้กระท�ำการใด ๆ เพื่อประโยชน์
ในการด�ำเนินการให้มีการเลิกการชุมนุม
กรณีที่ผู้ชุมนุมกระท�ำการใด ๆ ที่มีลักษณะรุนแรงและอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ
หรือทรัพย์สินของผู้อื่นจนเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอ�ำนาจ
สั่งให้ผู้ชุมนุมยุติการกระท�ำนั้น และด�ำเนินการตามแผนหรือแนวทางที่ก�ำหนดได้ทันที (มาตรา ๒๕)
10. ก�ำหนดโทษกรณีตา่ ง ๆ อาทิ ผูจ้ ดั การชุมนุมสาธารณะมิได้แจ้งการชุมนุมสาธารณะ (มาตรา ๒๘)
ผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ชุมนุมฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ (มาตรา ๓๐ และ ๓๑) ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งหรือ
ประกาศของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ (มาตรา ๓๒) และบรรดาทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้หรือมีไว้เพือ่ ใช้ในการ
ชุมนุมสาธารณะที่ยึดได้จากการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือที่ไม่เลิกการชุมนุมตามค�ำสั่งศาล
ให้ศาลมีอ�ำนาจสั่งริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค�ำพิพากษาหรือไม่ (มาตรา ๓๕)

56 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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บทที่ ๒

การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
๒.๑ ผู้แจ้ง ผู้รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะ

๒.๑.๑ ผู้แจ้งการชุมนุมสาธารณะ
ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ ก�ำหนดให้ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุม
สาธารณะ มีหน้าที่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง (มาตรา ๑๐) โดยให้
ถือว่าผู้เชิญชวนหรือนัดให้ผู้อื่นมาร่วมชุมนุมในวัน เวลา และสถานที่ที่ก�ำหนดไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ รวมทั้ง
ผูข้ ออนุญาตใช้สถานทีห่ รือเครือ่ งขยายเสียงหรือขอให้ทางราชการอ�ำนวยความสะดวกในการชุมนุมนัน้ ด้วย (มาตรา ๑๐
วรรคสอง) โดยทีผ่ แู้ จ้งจะเป็นผูใ้ ดผูห้ นึง่ ตามทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นผูแ้ จ้งเพียงผูเ้ ดียว ก็ถอื ได้วา่ แจ้งการชุมนุม
สาธารณะนั้น ๆ แล้ว (เพื่อไม่ให้เกิดภาระต่อผู้แจ้ง และลดปัญหาการแจ้งซ�้ำซ้อน)
โดยผูป้ ระสงค์จะแจ้งการชุมนุมสาธารณะสามารถตรวจสอบแบบฟอร์มการแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ
ได้ที่ www.demonstration.police.go.th ตามประกาศส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เรื่อง ก�ำหนดหมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ประกาศ ณ
วันที่ 8 มกราคม 2559 (และอาจมีแก้ไขเพิ่มเติมตามการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ส่วนราชการ)
๒.๑.๒ ผู้รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
ตามพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ ก�ำหนดผูร้ บั แจ้งการชุมนุมไว้ ๒ ประเภท
คือ ๑) หัวหน้าสถานีต�ำรวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะ ๒) บุคคลอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
ให้เป็นผู้มีหน้าที่รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
ผู้รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะ กฎหมายก�ำหนดให้เป็นหัวหน้าสถานีต�ำรวจแห่งท้องที่นั้น
ซึ่งเป็นการก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจเฉพาะตัว หัวหน้าสถานีไม่สามารถมอบหมายให้ผู้ใดกระท�ำการพิจารณา
ในเรือ่ งการรับแจ้งแทนได้ เว้นแต่ตำ� แหน่งหัวหน้าสถานีไม่มผี ดู้ ำ� รงต�ำแหน่งหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ริ าชการได้
ให้ผู้รักษาราชการด�ำเนินการพิจารณาแทนในฐานะต�ำแหน่งหัวหน้าสถานีได้

๒.๒ การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๑๐ ก�ำหนดให้ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุม
สาธารณะต้องแจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้ง โดยผู้รับแจ้งตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้หมายถึงหัวหน้าสถานี
ต�ำรวจแห่งท้องทีท่ มี่ กี ารชุมนุมสาธารณะ หรือบุคคลอืน่ ตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศก�ำหนดให้เป็นผูม้ หี น้าทีร่ บั แจ้ง
การชุมนุมสาธารณะ ดังนั้น ในเบื้องต้นจึงเป็นหน้าที่ของหัวหน้าสถานีต�ำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ในฐานะผู้รับแจ้ง
วิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะเป็นไปตามประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก�ำหนดวิธีการแจ้ง
การชุมนุมสาธารณะ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยผูป้ ระสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะต้องแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการชุมนุม เช่น ชื่อ และรายละเอียดผู้แจ้ง วัตถุประสงค์ วัน ระยะเวลา และสถานที่ชุมนุม ลักษณะ
การชุมนุม รายชื่อผู้ประสานงาน เป็นต้น โดยท�ำเป็นหนังสือต่อผู้รับแจ้งตามแบบท้ายประกาศส�ำนักนายก
รัฐมนตรีดังกล่าว ก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง กรณีประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะในท้องที่
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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ต่าง ๆ เกินกว่าหนึ่งท้องที่ซึ่งการชุมนุมนั้นต่อเนื่องกัน ให้แจ้งการชุมนุมสาธารณะต่อผู้รับแจ้งในท้องที่ใด
ท้องที่หนึ่งก็ได้
วิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะมี ๓ วิธี ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งโดยตรงต่อผู้รับแจ้ง
(๒) แจ้งทางโทรสาร
(๓) แจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒.๑ การแจ้งโดยตรงต่อผู้รับแจ้ง
		
ผู้แจ้งสามารถยื่นหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะตามแบบท้ายประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ก�ำหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะโดยตรงต่อหัวหน้าสถานีต�ำรวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะ
หรือเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบในการรับหรือส่งหนังสือ หรือด�ำเนินการรับแจ้งการชุมนุม
สาธารณะของหน่วยงานได้ ณ ที่ท�ำการของหัวหน้าสถานีต�ำรวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะนั้น
๒.๒.๒ การแจ้งทางโทรสาร
ผู้แจ้งต้องส่งหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะตามแบบท้ายประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
ก�ำหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ไปยังหมายเลขโทรสารของที่ท�ำการของผู้รับแจ้งตามที่ก�ำหนดไว้ใน
ประกาศของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และต้องส่งต้นฉบับของหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะไปยังผู้รับแจ้ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับโดยพลัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจตรวจสอบ
เมื่อได้ส่งหนังสือทางโทรสารแล้ว ให้ผู้แจ้งโทรศัพท์แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขที่
ก�ำหนดไว้ในประกาศของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติโดยเร็ว เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งนี้จะถือว่าผู้รับแจ้ง
ได้รับแจ้งต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งที่ท�ำการของผู้รับแจ้งได้รับเอกสารตามโทรสารครบถ้วน
๒.๒.๓ การแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ผู้แจ้งต้องส่งหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะตามแบบท้ายประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
ก�ำหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ไปยังที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของที่ท�ำการผู้รับแจ้งตามที่ก�ำหนด
ไว้ในประกาศของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และเมื่อได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้ผู้แจ้งโทรศัพท์แจ้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขที่ก�ำหนดไว้ในประกาศของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติโดยเร็ว เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง การแจ้งการชุมนุมสาธารณะทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะถือว่าผูร้ บั แจ้งได้รบั แจ้งต่อเมือ่ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
๒.๒.๔ การชุมนุมสาธารณะต่อเนื่องหลายพื้นที่
กรณีที่มีการชุมนุมต่อเนื่องหลายพื้นที่ ซึ่งผู้แจ้งอาจแจ้งการชุมนุมต่อหัวหน้าสถานีได้ในหลาย
ท้องที่ ผู้แจ้งอาจแจ้งการชุมนุมต่อหัวหน้าสถานีที่รับผิดชอบพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดก็ได้ เมื่อได้แจ้งการชุมนุมต่อ
หัวหน้าสถานีพนื้ ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึง่ แล้ว ให้หวั หน้าสถานีทไี่ ด้รบั การแจ้งนัน้ ประสานงานไปยังหัวหน้าสถานีรบั ผิดชอบ
พืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ทีม่ พี นื้ ทีต่ อ่ เนือ่ งกับการชุมนุมนัน้ เพือ่ รับทราบรายละเอียดการชุมนุมสาธารณะนัน้ ๆ และพิจารณา
ตามมาตรา ๑๑ ตลอดจนให้ผู้รับแจ้งรายงาน ผบก. หรือ ผบช. แล้วแต่กรณีโดยด่วนด้วย
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๒.๒.๕ การรับแจ้ง
ไม่ว่าจะมีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะด้วยวิธีใด ให้ หน.สน./สภ. จัดเจ้าหน้าที่ท�ำหน้าที่เป็น       
ผู้ตรวจสอบและรับเอกสารที่ได้ถูกส่งมาตามวิธีต่าง ๆ โดยเมื่อได้รับแจ้งแล้ว ให้ประทับตรารับหนังสือ
ลงทะเบียนรับหนังสือในหนังสือรับ ตามระเบียบงานสารบรรณ แล้วให้รบี ด�ำเนินการเสนอ หน.สน./สภ. โดยด่วน
เพื่อให้ หน.สน./สภ. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง หากเป็นการชุมนุมสาธารณะต่อเนื่อง
หลายพื้นที่ให้ หน.สน./สภ. ประสาน หน.สน./สภ.พื้นที่ต่อเนื่อง และรายงานให้ ผบก. หรือ ผบช. ทราบตาม
แต่กรณี

๒.๓ หน้าที่ของผู้รับแจ้ง

๒.๓.๑ การสรุปสาระส�ำคัญในการชุมนุมสาธารณะให้กับผู้แจ้งการชุมนุม
เมือ่ ผูร้ บั แจ้งได้รบั แจ้งการชุมนุมสาธารณะแล้ว ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก�ำหนดให้ผู้รับแจ้งส่งสรุปสาระส�ำคัญในการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัตินี้ให้
ผูแ้ จ้งทราบภายในยีส่ บิ สีช่ วั่ โมงนับแต่เวลาทีไ่ ด้รบั แจ้ง โดยในเบือ้ งต้นสรุปสาระส�ำคัญควรมีเนือ้ หาประกอบด้วย
๒ ส่วน ได้แก่ ๑) รายละเอียดเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ วัน ระยะเวลา และสถานทีช่ มุ นุม ๒) หน้าทีข่ องผูจ้ ดั การชุมนุม
และผู้ชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ  พ.ศ.๒๕๕๘
สาเหตุทตี่ อ้ งแจ้งหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การชุมนุมและผูช้ มุ นุมสาธารณะแก่ผแู้ จ้งการชุมนุมสาธารณะ เนือ่ งจาก
พระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะก�ำหนดให้ “ผูจ้ ดั การชุมนุม” หมายความรวมถึงผูป้ ระสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ
และ “ผูช้ มุ นุม” หมายความรวมถึง ผูจ้ ดั การชุมนุมมีหน้าทีข่ องการเป็นผูช้ มุ นุมทีด่ ี ดังนัน้ จึงเป็นการสมควรทีผ่ รู้ บั แจ้ง
จะได้แจ้งให้ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมได้ทราบถึงหน้าที่ของตนในฐานะผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุม เพื่อเป็น
การแนะน�ำและเตือนไม่ให้มีการฝ่าฝืนหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (แบบ ๒-๑)
๒.๓.๒ การพิจารณาหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
กรณีที่ผู้รับแจ้งเห็นว่าการชุมนุมสาธารณะที่ได้รับแจ้งนั้นอาจขัดต่อมาตรา ๗ แห่งพระราช
บัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ ซึง่ ห้ามการชุมนุมสาธารณะในรัศมี ๑๕๐ เมตร จากพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง
วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ์ตงั้ แต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึน้ ไป พระราชนิเวศน์ พระต�ำหนัก หรือจากทีซ่ งึ่
พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป หรือผู้ส�ำเร็จราชการแทน
พระองค์ ประทับหรือพ�ำนัก หรือสถานที่พ�ำนักของพระราชอาคันตุกะ หน.สน./สภ.จึงควรจัดท�ำแผนที่ทาง
ภูมศิ าสตร์ เพือ่ ให้ประชาชนได้ตรวจสอบและทราบล่วงหน้าถึงรัศมีทกี่ ฎหมายก�ำหนดห้ามการชุมนุมสาธารณะไว้
และเพื่อให้เกิดความแน่นอนชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย
หรือกรณีขดั ต่อมาตรา ๘ ซึง่ ห้ามการชุมนุมสาธารณะทีเ่ ป็นการกีดขวางทางเข้าออก หรือรบกวน
การปฏิบตั งิ านหรือการใช้บริการสถานทีข่ องสถานทีท่ ำ� การหน่วยงานของรัฐ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ
หรือสถานีขนส่งสาธารณะ โรงพยาบาล สถานศึกษา และศาสนสถาน สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐ
ต่างประเทศ หรือสถานที่ท�ำการองค์การระหว่างประเทศ หรือสถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
ให้ผู้รับแจ้งมีค�ำสั่งให้ผู้แจ้งแก้ไขภายในเวลาที่ก�ำหนด (แบบ ๒-๒)
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หากผู้แจ้งการชุมนุมไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้รับแจ้งมีค�ำสั่งห้ามชุมนุมโดยแจ้ง
ค�ำสั่งเป็นหนังสือไปยังผู้แจ้ง ทั้งนี้ ค�ำสั่งให้แก้ไขการชุมนุมสาธารณะและค�ำสั่งห้ามชุมนุมสาธารณะเป็นค�ำสั่ง
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ผู้รับแจ้งจึงต้อง
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ค�ำสั่งต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือตามค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองที่ ๑/๒๕๔๐ ตามนัยของมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
ทั้งนี้ ในระหว่างมีค�ำสั่งห้ามชุมนุม การอุทธรณ์และพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้แจ้งการชุมนุมต้องงดการชุมนุม
สาธารณะ (แบบ ๒-๓)

๒.๔ การขอผ่อนผันการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ

ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะซึ่งไม่สามารถแจ้งการชุมนุมก่อนเริ่มการชุมนุมสาธารณะ
ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ บิ สีช่ วั่ โมง ได้ตามมาตรา ๑๐ หากประสงค์จะจัดการชุมนุมอันเป็นการเร่งด่วนก็สามารถขอผ่อนผัน
ก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าวได้โดยการแจ้งการชุมนุมตามแบบแจ้งการชุมนุมสาธารณะท้ายประกาศส�ำนักนายก
รัฐมนตรี เรือ่ ง ก�ำหนดวิธกี ารแจ้งการชุมนุมสาธารณะ พร้อมกับมีคำ� ขอผ่อนผันก�ำหนดเวลาตามมาตรา ๑๒ ต่อ
ผูบ้ งั คับการต�ำรวจนครบาลผูร้ บั ผิดชอบพืน้ ทีใ่ นกรุงเทพมหานคร หรือผูบ้ งั คับการต�ำรวจภูธรจังหวัดในจังหวัดอืน่
แล้วแต่กรณีก่อนเริ่มการชุมนุม ทั้งนี้ การขอผ่อนผันจะต้องแจ้งหนังสือโดยตรงต่อผู้มีอ�ำนาจพิจารณา
เท่านั้น (ผู้บังคับการต�ำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่) ผู้ขอผ่อนผันไม่สามารถยื่นขอผ่อนผันทางโทรสารหรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ยื่นหนังสือแจ้งการชุมนุมพร้อมค�ำขอผ่อนผันต่อผู้รับค�ำขอผ่อนผันหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ ที่ท�ำการของผู้รับค�ำขอผ่อนผัน
เมือ่ ผูร้ บั ค�ำขอผ่อนผันได้รบั หนังสือขอผ่อนผันระยะเวลาจากผูแ้ จ้งแล้ว ให้พจิ ารณาว่าสมควรผ่อนผัน
หรือไม่ โดยมีค�ำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผ่อนผันเป็นหนังสือ พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบภายใน
เวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับค�ำขอ (แบบ ๒-๔)
การอุทธรณ์ค�ำสั่งผู้รับค�ำขอผ่อนผันสามารถอุทธรณ์ได้ตามวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ก็คือ
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น (ผู้บัญชาการที่รับผิดชอบพื้นที่การชุมนุมสาธารณะ)

๒.๕ การแจ้งการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุม

๒.๕.๑ กรณีแจ้งการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุม
กรณีที่มีการแจ้งการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมในหนังสือแจ้งการชุมนุมแล้ว ให้
หัวหน้าสถานีต�ำรวจที่ได้รับการแจ้ง ตรวจสอบและพิจารณาด�ำเนินการว่าขัดกับกฎหมายใดหรือไม่ ตลอดจน
ก�ำหนดเงือ่ นไขหรือมีคำ� สัง่ ให้ผจู้ ดั การชุมนุม ผูช้ มุ นุม หรือผูอ้ ยูภ่ ายในสถานทีช่ มุ นุมต้องปฏิบตั ติ ามได้ (ดูตวั อย่าง
การก�ำหนดเงื่อนไขหรือมีค�ำสั่งตามแบบ ๓-๑)
๒.๕.๒ กรณีที่ผู้จัดการชุมนุมมิได้แจ้งว่าจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้าย
กรณีที่มิได้แจ้งว่าจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้าย ผู้ชุมนุมจะเดินขบวนหรือเคลื่อนย้าย   
การชุมนุมได้ต่อเมื่อได้แจ้งล่วงหน้าต่อหัวหน้าสถานีต�ำรวจซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการชุมนุมสาธารณะนั้น
แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการแจ้งการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมหรือไม่ ห้ามมิให้ผู้ชุมนุม
เดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
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แผนภูมิ
การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
ผู้ประสงค์จัดการชุมนุม
หัวหน้าสถานี
ต�ำรวจ
เป็นผู้รับแจ้ง

แจ้งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชม. (ม.๑๐)

แจ้งไม่ทัน ๒๔ ชม.
ขอผ่อนผัน (ม.๑๒)

หัวหน้าสถานีต�ำรวจ
สรุปสาระส�ำคัญใน ๒๔ ชม. (ม.๑๑)

ผบก.น/ภ.จว.

พิจารณา
ขัดมาตรา ๗ หรือ ๘ หรือไม่

พิจารณา/แจ้งค�ำสั่ง
ภายใน ๒๔ ชม.

ไม่ขัดมาตรา ๗ หรือ ๘

ชุมนุมปกติ

ขัดมาตรา ๗ หรือ ๘
แจ้งให้แก้ไขภายในก�ำหนด
แก้ไข
ภายใน
ก�ำหนด

ผ่อนผัน

ไม่แก้ไข
ภายใน
ก�ำหนด

มีค�ำสั่งห้ามชุมนุมโดยแจ้งเป็น
หนังสือไปยังผู้แจ้ง
ผู้แจ้ง อุทธรณ์ต่อ ผบก.
พิจารณาภายใน ๒๔ ชม.

ชุมนุมปกติ

มีค�ำสั่ง
ห้าม
อุทธรณ์ต่อ
ผู้บังคับบัญชา

งดการชุมนุมสาธารณะ
หากจัดการชุมนุมถือว่าไม่ชอบตามกฎหมาย (ม.14)
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมต้องประกาศ
ให้เลิกการชุมนุม (ม.21(1))
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บทที่ ๓

การคุ้มครองความสะดวกของประชาชน
และการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
๓.๑ เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ หมายถึง หน.สน./สภ. แห่งท้องทีท่ มี่ กี ารชุมนุมสาธารณะ กรณี
การชุมนุมสาธารณะต่อเนือ่ งหลายพืน้ ที่ ให้ ผบก. หรือ ผบช. ตามพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ แล้วแต่กรณี เป็นเจ้าพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ค�ำว่าการชุมนุมสาธารณะต่อเนื่องหลายพื้นที่ คือ การชุมนุมสาธารณะ ณ ที่ตั้งหลายท้องที่ติดต่อกัน
หรือการชุมนุมสาธารณะที่แจ้งว่ามีการเดินขบวน หรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมต่อเนื่องหลายพื้นที่ ดังนั้น
การเดินขบวนหรือเคลื่อนย้าย เพื่อผ่านหรือไปยังหลายท้องที่ต่อเนื่องกัน จึงเป็นอ�ำนาจของ ผบก. หรือ ผบช.
ในฐานะเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ แล้วแต่กรณี
การแจ้งการชุมนุมสาธารณะจึงแจ้งต่อ หน.สน./สภ. ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งเป็นผู้รับเจ้งได้ เมื่อผู้รับแจ้ง
ได้รับการแจ้งพิจารณาแล้วไม่ขัดต่อมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ จักต้องพิจารณาด้วยว่าเป็นการชุมนุมต่อเนื่อง
หลายพื้นที่หรือไม่ หากเป็นการชุมนุมสาธารณะต่อเนื่องหลายพื้นที่ หรือมีการเดินขบวน หรือเคลื่อนย้าย
หลายพื้นที่ ผู้รับแจ้งอาจแจ้งหรือประสาน หน.สน./สภ.พื้นที่ต่อเนื่อง ผบก. ผบช. หรือ ผบ.ตร. ตามแต่กรณี
เพื่อให้รับทราบถึงการชุมนุมสาธารณะและปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามกรณีต่าง ๆ
ที่กฎหมายก�ำหนดไว้

๓.๒ อ�ำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

๓.๒.๑ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะแจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะหรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐหรือเอกชนในท้องที่นั้น   
เพือ่ ทราบ โดยประสานงานในรายละเอียดการชุมนุมสาธารณะ ภารกิจทีอ่ าจได้รบั มอบหมาย ก�ำลังพล อุปกรณ์
เครื่องมือต่าง ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานต่าง ๆ นั้น
๓.๒.๒ การอ�ำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย บรรเทาเหตุ การชุมนุมสาธารณะ
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) อ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะอันเป็นสถานที่ชุมนุม
(๒) รักษาความปลอดภัย อ�ำนวยความสะดวก หรือบรรเทาเหตุเดือดร้อนร�ำคาญแก่ผู้อื่น
ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ชุมนุม
(๓) รักษาความปลอดภัยหรืออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ชุมนุมในสถานที่ชุมนุม
(๔) อ�ำนวยความสะดวกในการจราจรและการขนส่งสาธารณะในบริเวณที่มีการชุมนุม
และบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการชุมนุมน้อยที่สุด
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(๕) ก�ำหนดเงื่อนไขหรือมีค�ำสั่งให้ผู้จัดการชุมนุม ผู้ชุมนุม หรือผู้อยู่ภายในสถานที่ชุมนุม
ต้องปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
กฎหมายให้อ�ำนาจเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ก�ำหนดเงื่อนไขหรือค�ำสั่ง เพื่อให้
การปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม (๑)-(๔) เพือ่ ประโยชน์ตอ่ การคุม้ ครองความสะดวกของประชาชน การดูแลการชุมนุมสาธารณะ
การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ยกตัวอย่างการก�ำหนดเงื่อนไขหรือค�ำสั่งต่าง ๆ
(ผนวก ๓-๑)
๓.๒.๓ การสั่งปิดหรือปรับเส้นทางการจราจร
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะอาจมีค�ำสั่งให้ปิดหรือปรับเส้นทาง
การจราจรเป็นการชั่วคราวได้เพือ่ ประโยชน์ในการคุม้ ครองความสะดวกของประชาชนหรือการดูแลการชุมนุม
สาธารณะ
โดยปกติแล้วอ�ำนาจในการปิดหรือปรับเส้นทางการจราจรจะเป็นอ�ำนาจของเจ้าพนักงาน
จราจร ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แต่กฎหมายฉบับนี้ให้อ�ำนาจเฉพาะกับเจ้าพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะในการบริหารจัดการจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ชุมนุม
มีจำ� นวนมากส่งผลให้ชอ่ งทางการจราจรไม่สามารถเดินรถได้หนึง่ ช่องทาง เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
อาจมีค�ำสั่งให้ปรับการจราจรเป็นการเดินรถทางเดียว หรือปิดเส้นทางการจราจรแล้วบังคับให้ไปใช้เส้นทาง
หลีกเลี่ยงอื่นได้ (ผนวก ๓-๒)
๓.๒.๔ การร้องขอเจ้าพนักงานอื่น
ในกรณีที่เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะร้องขอ ให้พนักงานฝ่ายปกครอง หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะด�ำเนินการตามค�ำร้องขอภายใน
ขอบอ�ำนาจหน้าที่ของผู้นั้น เป็นอ�ำนาจของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะที่สามารถร้องขอพนักงาน
ฝ่ายปกครอง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะ โดยมิได้
เป็นการร้องขอให้เจ้าพนักงานดังกล่าวนัน้ กระท�ำการนอกเหนือจากอ�ำนาจหน้าที่ แต่เป็นการร้องขอภายในขอบ
อ�ำนาจหน้าทีข่ องพนักงานนัน้ ๆ ซึง่ ตามปกติเจ้าหน้าทีด่ งั กล่าวย่อมต้องปฏิบตั ติ ามอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละกระท�ำการ
ตามกฎหมายอยู่แล้ว แต่กฎหมายบัญญัติให้อ�ำนาจเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติว่าหากเป็นการกระท�ำ
ภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ เจ้าพนักงานดังกล่าวนั้นต้องกระท�ำเพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อย การคุ้มครอง
ความสะดวกของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกภาคส่วนมีความร่วมมือในการบริหารจัดการ
การชุมนุมสาธารณะ
๓.๒.๕ คุณสมบัติของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและข้าราชการต�ำรวจซึ่งได้รับ
มอบหมาย
กฎหมายก�ำหนดให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและข้าราชการต�ำรวจซึง่ ได้รบั มอบหมาย
ให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีทักษะ ความเข้าใจ และอดทนต่อสถานการณ์
การชุมนุมสาธารณะ และต้องแต่งเครื่องแบบเพื่อแสดงตน เพื่อให้เจ้าพนักงานดังกล่าวไม่กระท�ำการใด ๆ
อันเป็นการยัว่ ยุ หรืออาจก่อให้เกิดการกระทบกระทัง่ ระหว่างเจ้าหน้าทีก่ บั ผูช้ มุ นุม โดยเจ้าพนักงานทีจ่ ะต้องผ่าน
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การฝึกอบรม หมายถึง เจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับผู้ชุมนุมโดยตรง เพราะเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ต้องการการบริหารจัดการ โดยก�ำหนดเงือ่ นไขการปฏิบตั ริ ะหว่างเจ้าหน้าที่ ประชาชนและกลุม่ ผูช้ มุ นุมในพืน้ ที่
การชุมนุมสาธารณะ ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมอาจเป็นไปตามที่ ตร.ก�ำหนด
โดยข้าราชการต�ำรวจซึง่ ได้รบั มอบหมายจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ คือ กองร้อย
ควบคุมฝูงชนของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ซึ่ง ก.ตร. ได้มีหนังสือ ที่ 0012.12/367  ลง 11 ต.ค. 62 
แจ้งมติ ก.ตร.ในการประชุมครัง้ ที 9
่ /2562 เมือ่  27 ก.ย. 62 เห็นชอบบัญชีรายชือ่ หลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ
จ�ำนวน 95 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ต้องน�ำเสนอ ก.ตร. โดยเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะ และหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ แู ลการชุมนุมสาธารณะ
และหนังสือ ตร. ที่ 0001(มค)/350 ลง 17 พ.ค. 62 ให้หน่วยด�ำเนินการฝึกอบรมฯ ตาม พ.ร.บ.การชุมนุม
สาธารณะและข้าราชการต�ำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ตามที่ ตร. ก�ำหนดและตามเห็นชอบ
ก.ตร. ข้อ 2.2  และมีการมอบประกาศนียบัตรรับรองฯ บันทึกข้อมูลผู้ผ่านการฝึกฯในสมุดประวัติ (ก.พ.7)
จัดท�ำทะเบียนรายชือ่ ผูผ้ า่ นการฝึกอบรมฯ ให้ถกู ต้องครบถ้วน สอดคล้องกับอนุมตั หิ ลักการ ตร. ลง ๑๖ ต.ค. ๖๑ 
ท้ายหนังสือ บช.ศ. ที่ ๐๐๓๔.๒๓/๒๔๖๗ ลง ๒๘ ก.ย. ๖๑ เห็นชอบร่างหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะ จ�ำนวน ๑ หลักสูตร (จ�ำนวน ๑๘ ชั่วโมง) และหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจ
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ จ�ำนวน ๑ หลักสูตร (จ�ำนวน ๒๘ ชั่วโมง)
ทัง้ นี้ ข้าราชการต�ำรวจผูผ้ า่ นการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
และโครงการฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ.2558 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา รวมทั้งผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตร นักเรียนนายสิบ
และหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559  เป็นต้นมา ให้ถือว่าเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
การฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและข้าราชการต�ำรวจซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ แู ลการชุมนุมสาธารณะ
นี้แล้ว (ผนวก ข)
การใช้เครือ่ งมือควบคุมฝูงชนตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศก�ำหนด ปัจจุบนั (๒๕๕๘) มีการก�ำหนดไว้
จ�ำนวนทั้งสิ้น ๔๘ ชนิดเครื่องมือ ยกตัวอย่างเช่น หมวกปราบจลาจล โล่ใส กระบองยาง แก๊สน�้ำตาชนิดสเปรย์
สกัดจากพืชธรรมชาติ เป็นต้น

๓.๓ การประชาสัมพันธ์

เมื่อได้รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ให้ผู้รับแจ้ง หรือเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประสาน
กองสารนิเทศ (ตร.) และหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐ จัดหรือประสานให้มีการประชาสัมพันธ์ท้ัง ก่อน
ระหว่าง และภายหลังการชุมนุมสาธารณะ โดยให้แนบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการชุมนุมสาธารณะนั้น
ให้หน่วยงานดังกล่าวทราบด้วย เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชาสัมพันธ์  (มาตรา ๒๐)
ให้กองสารนิเทศด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางการสื่อสาร และให้ประสานหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ของรัฐ หรือสื่อมวลชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทราบถึงรายละเอียดสถานที่ที่ใช้ในการชุมนุม
และช่วงเวลาที่มีการชุมนุม ตลอดจนค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับเส้นทางการจราจรหรือระบบการขนส่งสาธารณะ
ตลอดจนช่องทางการร้องเรียน การแจ้งความด�ำเนินคดีต่าง ๆ ด้วย

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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๓.๔ การชุมนุมสาธารณะที่ละเมิดกฎหมาย

กรณีการชุมนุมสาธารณะทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๔ หรือกรณีผจู้ ดั การชุมนุมหรือผูช้ มุ นุม
ฝ่าฝืนมาตรา ๗ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ ให้เจ้าพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
๓.๔.๑ กรณีการชุมนุมไม่ชอบด้วยกฎหมาย
กรณีการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๔ หรือไม่เลิกการชุมนุมภายใน
ระยะเวลาที่ได้แจ้งไว้ต่อผู้รับแจ้งตามมาตรา ๑๘ ให้ประกาศให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด การประกาศให้เลิกการชุมนุมด้วยวิธีใด ๆ ดังนี้
๑) ประกาศเลิกการชุมนุมด้วยวาจา หรืออาจใช้เครื่องขยายเสียงที่มีระดับเสียงตามความ
เหมาะสม โดยอาจใช้ถ้อยค�ำได้ความเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น
“ตามทีน่ าย ... ผูแ้ จ้งการชุมนุมสาธารณะ (ถ้ามี) โดยจัดการชุมนุมสาธารณะบริเวณ ... นัน้
ปรากฏว่ามีผู้ชุมนุมได้มีพฤติการณ์ .... อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา .... แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ.๒๕๕๘ และ ... (กฎหมายอื่น ๆ ถ้ามี) กระผม (ยศ-ชื่อ-สกุล-ต�ำแหน่ง) ในฐานะเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะ จึงขอประกาศให้ผชู้ มุ นุมเลิกการชุมนุม ภายในเวลา ๑๘.๐๐ น. ของวันที่ ... หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ าม
จะด�ำเนินการตามกฎหมายต่อไป”
ในกรณีที่ผู้รับค�ำสั่งนั้นร้องขอและการร้องขอได้กระท�ำโดยมีเหตุผลอันสมควรภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่มีค�ำสั่งดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ออกค�ำสั่งต้องยืนยันค�ำสั่งนั้นเป็นหนังสือ
๒) ประกาศเลิกการชุมนุมโดยมีหนังสือปิดไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ บริเวณสถานที่หรือกรณี
จ�ำเป็นอาจปิดไว้บริเวณปริมณฑลการชุมนุมสาธารณะนั้นได้ (แบบ ๓-๓)
๓) ป้ายประกาศเลิกการชุมนุม ขนาดตามความเหมาะสม
๓.๔.๒ กรณีการชุมนุมฝ่าฝืนกฎหมาย
กรณีผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ชุมนุมฝ่าฝืนมาตรา ๗ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๕
มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ให้ประกาศให้ผู้ชุมนุมแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
กรณีเป็นการชุมนุมสาธารณะที่ชอบด้วยกฎหมายมาแต่ต้น ต่อมาภายหลังมีการฝ่าฝืนตาม
มาตรา ๒๑ (๒) จึงสมควรที่จะประกาศให้ผู้ชุมนุมแก้ไขการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวก่อน โดยให้ประกาศด้วย
วิธีใดๆ ดังนี้
๑) ประกาศแก้ไขการชุมนุมด้วยวาจา หรืออาจใช้เครื่องขยายเสียงที่มีระดับเสียงตามความ
เหมาะสม โดยอาจใช้ถ้อยค�ำได้ความเหมาะสม ดังนี้
“ตามทีน่ าย ... ผูแ้ จ้งการชุมนุมสาธารณะ (ถ้ามี) โดยจัดการชุมนุมสาธารณะ บริเวณ ... นัน้
ปรากฏว่ามีผู้ชุมนุมได้มีพฤติการณ์ .... อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา .... แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ.๒๕๕๘ และ ... (กฎหมายอื่น ๆ ถ้ามี) กระผม (ยศ-ชื่อ-สกุล-ต�ำแหน่ง) ในฐานะเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะ จึงขอประกาศให้ผู้ชุมนุมแก้ไขการชุมนุม ดังนี้
- ให้ผู้ชุมนุมที่อยู่ในระยะรัศมี ๑๕๐ เมตร จากพระบรมมหาราชวัง ออกจากบริเวณ
ดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่
66 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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สนามหลวง

- ให้ผู้ชุมนุมที่กีดขวางถนนโดยรอบสนามหลวง ย้ายมาชุมนุมบริเวณสถานที่ด้านใน

ทั้งนี้ ให้แก้ไขการชุมนุมสาธารณะที่ผิดกฎหมายภายในเวลา ๑๘.๐๐ น. ของวันที่ ...
หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะด�ำเนินการตามกฎหมายต่อไป”
ในกรณีทผี่ รู้ บั ค�ำสัง่ นัน้ ร้องขอและการร้องขอได้กระท�ำโดยมีเหตุผลอันสมควรภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่มีค�ำสั่งดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ออกค�ำสั่งต้องยืนยันค�ำสั่งนั้นเป็นหนังสือ
๒) ประกาศแก้ไขการชุมนุมโดยมีหนังสือปิดไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ บริเวณสถานที่หรือกรณี
จ�ำเป็นอาจปิดไว้บริเวณปริมณฑลการชุมนุมสาธารณะนั้นได้ (แบบ ๓-๔)
๓) ป้ายประกาศแก้ไขการชุมนุม ขนาดตามความเหมาะสม
๓.๔.๓ การร้องขอต่อศาล
เมื่อพ้นระยะเวลาให้เลิกการชุมนุม หรือระยะเวลาการแก้ไขการชุมนุมที่ฝ่าฝืนกฎหมายแล้ว
หากผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะร้องขอต่อศาลแพ่งหรือศาลจังหวัดที่มี
เขตอ�ำนาจเหนือสถานทีท่ มี่ กี ารชุมนุมสาธารณะ เพือ่ มีคำ� สัง่ ให้ผชู้ มุ นุมเลิกการชุมนุมสาธารณะ โดยให้จดั เตรียม
เอกสารต่าง ๆ ดังนี้
๑) ค�ำร้องขอ (ตามแบบที่ศาลก�ำหนด) (แบบ ๓-๕)
๒) เอกสาร หลักฐาน ที่ปรากฏการฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๕
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ แล้วแต่กรณี
๓) เอกสาร หลักฐานการประกาศให้ผู้ชุมนุมเลิกหรือแก้ไขการชุมนุมสาธารณะ
๔) เอกสาร หลักฐานที่แสดงว่าผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามประกาศในข้อ ๓)
๓.๔.๔ การกระท�ำที่จ�ำเป็นตามแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ในระหว่างรอค�ำสัง่ ศาลตาม ๓.๔.๓ ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ พิจารณาด�ำเนินการ
ตามแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะได้ความจ�ำเป็น เหมาะสมกับสถานการณ์ ทัง้ นี้ เพือ่ คุม้ ครองความสะดวก
ของประชาชนและคุ้มครองการชุมนุมสาธารณะ
แผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ให้เจ้าพนักงานหลีกเลี่ยงการใช้ก�ำลัง ในกรณี
ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการใช้ก�ำลังได้ ให้ใช้ก�ำลังและเครื่องมือควบคุมฝูงชนเพียงเท่าที่จ�ำเป็น

๓.๕ การประกาศพื้นที่ควบคุม

ในกรณีทผี่ ชู้ มุ นุมไม่เลิกการชุมนุมสาธารณะตามค�ำสัง่ ศาลภายในระยะเวลาทีศ่ าลก�ำหนด ให้เจ้าพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะรายงานให้ศาลทราบกับประกาศก�ำหนดให้พื้นที่บริเวณที่มีการชุมนุมสาธารณะนั้น
และปริมณฑลของพื้นที่นั้นตามควรแก่กรณีเป็นพื้นที่ควบคุม (แบบ ๓-๖) และประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจาก
พื้นที่ควบคุมภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดและห้ามบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ และให้รายงานรัฐมนตรีเพื่อทราบ (มาตรา ๒๓)
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เมื่อเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะได้ประกาศก�ำหนดพื้นที่ควบคุมแล้วให้บุคคลดังต่อไปนี้
เป็นผู้ควบคุมสถานการณ์เพื่อให้มีการเลิกการชุมนุมตามค�ำสั่งศาล
๑) ผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล กรณีในเขตกรุงเทพมหานคร
๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีในจังหวัดอื่น
๓) ผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายให้รับผิดชอบ

๓.๖ การด�ำเนินการให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ

เมือ่ พ้นระยะเวลาทีป่ ระกาศให้ผชู้ มุ นุมออกจากพืน้ ทีค่ วบคุม หากมีผชู้ มุ นุมอยูใ่ นพืน้ ทีค่ วบคุมหรือเข้าไป
ในพื้นที่ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ “ให้ถือว่าผู้นั้นกระท�ำความผิด
ซึง่ หน้า” และให้ผคู้ วบคุมสถานการณ์และผูซ้ งึ่ ได้รบั มอบหมายจากผูค้ วบคุมสถานการณ์ดำ� เนินการให้มกี ารเลิก
การชุมนุมสาธารณะตามค�ำสัง่ ศาล โดยให้ผคู้ วบคุมสถานการณ์และผูซ้ งึ่ ได้รบั มอบหมายจากผูค้ วบคุมสถานการณ์
มีอ�ำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จับผูซ้ งึ่ อยูใ่ นพืน้ ทีค่ วบคุมหรือผูซ้ งึ่ เข้าไปในพืน้ ทีค่ วบคุมโดยมิได้รบั อนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะ
(๒) ค้น ยึด อายัด หรือรื้อถอนทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการชุมนุมสาธารณะนั้น
(๓) กระท�ำการที่จ�ำเป็นตามแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๒๑
(๔) มีค�ำสั่งห้ามมิให้กระท�ำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการให้มีการเลิกการชุมนุม
ยกตัวอย่างเช่น การห้ามใช้เครื่องขยายเสียง ห้ามโฆษณา เผยแพร่ ชักชวนผู้ชุมนุม ห้ามบรรทุกอาวุธหรือวัตถุ
อันตรายต่างๆ เป็นต้น (แบบ ๓-๗)

๓.๗ การชุมนุมสาธารณะที่มีลักษณะรุนแรงและเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง

ในกรณีการชุมนุมสาธารณะที่มีลักษณะรุนแรงและอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือ
ทรัพย์สนิ ของผูอ้ นื่ จนเกิดความวุน่ วายขึน้ ในบ้านเมือง เป็นกรณีทเี่ ร่งด่วนจึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องให้เจ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการ
ยุติการชุมนุมนั้นได้ โดยไม่ต้องร้องขอต่อศาล เพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะไว้ และปกป้องคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน จึงก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจในการสั่งยุติการชุมนุม
และด�ำเนินการต่างๆ เพื่อให้มีการเลิกการชุมนุมสาธารณะ โดยปฏิบัติดังนี้
๓.๗.๑ การสั่งให้ยุติการกระท�ำ
ในกรณีทผี่ ชู้ มุ นุมกระท�ำการใด ๆ ทีม่ ลี กั ษณะรุนแรงและอาจเป็นอันตรายแก่ชวี ติ ร่างกาย จิตใจ
หรือทรัพย์สนิ ของผูอ้ นื่ จนเกิดความวุน่ วายขึน้ ในบ้านเมืองให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ มีอำ� นาจสัง่
ให้ผู้ชุมนุมยุติการกระท�ำนั้น โดยการประกาศให้ผู้ชุมนุมยุติการกระท�ำดังกล่าว การประกาศอาจด�ำเนินการได้
ดังนี้
๑) ประกาศยุติการชุมนุมด้วยวาจา หรืออาจใช้เครื่องขยายเสียงที่มีระดับเสียงตามความ
เหมาะสม โดยอาจใช้ถ้อยค�ำได้ความเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น
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“ตามที่นาย ... ผู้แจ้งการชุมนุมสาธารณะ (ถ้ามี) โดยจัดการชุมนุมสาธารณะ บริเวณ ...
นัน้ ปรากฏว่ามีผชู้ มุ นุมได้มพี ฤติการณ์ .... อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา .... แห่งพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ.๒๕๕๘ และ ... (กฎหมายอื่น ๆ ถ้ามี) อันมีลักษณะรุนแรงและอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ
หรือทรัพย์สินของผู้อื่น กระผม (ยศ-ชื่อ-สกุล-ต�ำแหน่ง) ในฐานะเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
จึงขอประกาศให้ผู้ชุมนุมยุติการชุมนุม บริเวณ .... ภายในเวลา ๑๘.๐๐ น. ของวันที่ ... หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามจะด�ำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อไป”
กรณีนี้กฎหมายก�ำหนดผู้ชุมนุมที่ไม่เห็นด้วยกับค�ำสั่งยื่นค�ำร้องคัดค้านต่อศาลแพ่งหรือ
ศาลจังหวัดที่มีเขตอ�ำนาจเหนือสถานที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะนั้นโดยเฉพาะ
๒) ประกาศยุติการชุมนุมโดยมีหนังสือปิดไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ บริเวณสถานที่ชุมนุมหรือ
กรณีจ�ำเป็นอาจปิดไว้บริเวณปริมณฑลการชุมนุมสาธารณะนั้นได้
๓) ป้ายประกาศยุติการชุมนุม ขนาดตามความเหมาะสม (แบบ ๓-๘)
๓.๗.๒ การประกาศพื้นที่ควบคุม
หากผูช้ มุ นุมไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ดังกล่าวข้างต้น  ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะประกาศ
ก�ำหนดให้พนื้ ทีบ่ ริเวณทีม่ กี ารชุมนุมสาธารณะนัน้ และปริมณฑลของพืน้ ทีน่ นั้ ตามควรแก่กรณีเป็นพืน้ ทีค่ วบคุม
และประกาศให้ผชู้ มุ นุมออกจากพืน้ ทีค่ วบคุมภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดและห้ามบุคคลใดเข้าไปในพืน้ ทีค่ วบคุม
โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ และให้รายงานรัฐมนตรีเพื่อทราบ
และให้ผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาลในกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดอื่น หรือ
ผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์เพื่อให้มีการเลิกการชุมนุมสาธารณะตามค�ำสั่ง
รายละเอียดตามข้อ ๓.๕ (มาตรา ๒๓)
๓.๗.๓ การด�ำเนินการเพื่อให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ
เมื่อพ้นระยะเวลาที่ประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ควบคุม หากมีผู้ชุมนุมอยู่ในพื้นที่ควบคุม
หรือเข้าไปในพื้นที่ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ให้ถือว่าผู้นั้นกระท�ำ
ความผิดซึ่งหน้า และให้ผู้ควบคุมสถานการณ์และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมสถานการณ์ด�ำเนินการ
ให้มีการเลิกการชุมนุมสาธารณะตามค�ำสั่งศาล โดยให้ผู้ควบคุมสถานการณ์และผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้ควบคุมสถานการณ์ ด�ำเนินการตามข้อ ๓.๖ (มาตรา ๒๔)
ทั้งนี้ ในทุก ๆ ขั้นตอนการปฏิบัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้องให้มปี ระสิทธิภาพ เพือ่ สามารถน�ำไปใช้เป็นข้อมูลในทางสืบสวน สอบสวน การด�ำเนินการทางคดี และ
พยานหลักฐานในชั้นการพิจารณาของศาลได้
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แผนภูมิ
การดูแลการชุมนุมสาธารณะที่ละเมิดกฎหมาย
กรณีการชุมนุมสาธารณะ
ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

ฝ่าฝืนตั้งแต่ต้น
ม.๒๑ (๑)

ฝ่าฝืนภายหลัง
ม.๒๑ (๒)

ประกาศให้เลิกการชุมนุม

ประกาศให้แก้ไข

เลิกการชุมนุม

ไม่เลิก
การชุมนุม

ไม่แก้ไข

ร้องขอต่อศาลแพ่งหรือศาลจังหวัด
ศาลพิจารณาค�ำขอเป็นการด่วน (ม.22)
ศาลมีค�ำสั่งโดยออกค�ำบังคับ
เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศค�ำสั่ง
ผู้ชุมนุมไม่เลิกการชุมนุมตามค�ำสั่งศาล
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะรายงานให้ศาลทราบ
กับประกาศก�ำหนดพื้นที่ควบคุม
ประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่/ห้ามบุคคลใดเข้า
รายงาน รมต.เพื่อทราบ (ม.23)
ผบช.น./ผจว. เป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ (ม.23)
ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่
เพื่อให้มีการเลิกการชุมนุม

ด�ำเนินการที่จ�ำเป็น
ตามแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ตามมติ ครม. ๒๕ สิงหาคม 25๕๘

แก้ไข

ชุมนุมปกติ
ผู้จัดการชุมนุม
อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์
/ศาลอุทธรณ์ภาค
(ม.22)
ค�ำสั่งเป็นที่สุด

พ้นระยะเวลาที่ประกาศ
ให้ออกจากพื้นที่ควบคุม
ถือเป็นการกระท�ำผิด
ซึ่งหน้า (ม.24)
มีอ�ำนาจ จับ, ค้น, ยึด, อายัด
หรือรื้อถอน, กระท�ำการ
เท่าที่จ�ำเป็น, มีค�ำสั่งห้าม
เพื่อให้เลิกการชุมนุม (ม.24)
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แผนภูมิ
การดูแลการชุมนุมสาธารณะที่มีลักษณะรุนแรงและเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
การชุมนุมสาธารณะ
ที่มีลักษณะรุนแรงและ
อาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต
ร่างกาย จิตใจหรือ
ทรัพย์สินของผู้อื่นจนเกิด
ความวุ่นวายขึ้น
ในบ้านเมือง (ม.25)

เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
สั่งให้ผู้ชุมนุมยุติการกระท�ำนั้น
ผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่ง
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ประกาศก�ำหนดพื้นที่ควบคุม
ให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่/ห้ามบุคคลใด
เข้ารายงาน รมต. เพื่อทราบ (ม.23)

ผบช.น./ผจว. เป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ (ม.23 ว.2)
ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่
เพื่อให้มีการเลิกการชุมนุม (ม.24)

ด�ำเนินการที่จ�ำเป็น
ตามแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ตามมติ ครม. ๒๕ สิงหาคม 25๕๘

มีอ�ำนาจ จับ, ค้น, ยึด, อายัด
หรือรื้อถอน, กระท�ำการ
เท่าที่จ�ำเป็น, มีค�ำสั่งห้าม
เพื่อให้เลิกการชุมนุม (ม.24)
ผู้ชุมนุมไม่เห็นด้วย
ยื่นค�ำร้องต่อศาลแพ่งหรือ
ศาลจังหวัด ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่มีค�ำสั่ง
อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์/
ศาลอุทธรณ์ภาค
ค�ำสั่งเป็นที่สุด

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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บทที่ ๔

การบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ
เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน และรวดเร็ว จึงก�ำหนดการบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ ดังนี้

๔.๑ การบริหารจัดการในการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ

๔.๑.๑ ให้ทุก สน./สภ. บก. หรือ บช. จัดระบบการรับแจ้งการชุมนุมสาธารณะสามารถตรวจสอบ
และรับแจ้งได้ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง โดยจัดเจ้าหน้าทีร่ บั -ส่ง ประสานงานการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ และประทับตรา
รับหนังสือ ลงทะเบียนรับหนังสือในหนังสือรับตามระเบียบงานสารบรรณ แล้วให้รบี ด�ำเนินการเสนอ หน.สน./สภ.
โดยด่วน เพื่อให้ หน.สน./สภ. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง หากเป็นการชุมนุมสาธารณะ
ต่อเนื่องหลายพื้นที่ให้ หน.สน./สภ. รายงานให้ ผบก. หรือ ผบช. ทราบตามแต่กรณี
๔.๑.๒ ให้ทุก สน./สภ. จัดท�ำแผนที่สถานที่ห้ามการชุมนุมในระยะ ๑๕๐ เมตร ตามมาตรา ๗
แห่ง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ และอาจประกาศไว้ในบริเวณที่แลเห็นได้ง่ายของ สน./สภ. พร้อม
แผนทีโ่ ดยสังเขป โดยอาจประสานงานเจ้าหน้าทีโ่ ยธาในพืน้ ทีร่ ว่ มกันท�ำการวัดระยะตามภูมศิ าสตร์ให้ชดั เจนได้
๔.๑.๓ เมือ่ ผูร้ บั แจ้ง (หน.สน./สภ.) ได้รบั แจ้งการชุมนุมสาธารณะให้พจิ ารณาด�ำเนินการไปตามอ�ำนาจ
หน้าที่ พิจารณาจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารส่วนหน้า (ศปก.สน.) ตามความเหมาะสมแล้วรายงานการรับแจ้งการชุมนุม
สาธารณะผ่าน ศปก.ทุกระดับ โดยให้ ศปก.ตร. ติดตาม ควบคุม สั่งการการรักษาความสงบและแก้ไขปัญหา
ตามขั้นตอน กรณีใดที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจของ ผบ.ตร. ในการประกาศ หรือแต่งตั้งเจ้าพนักงานอื่น
เพิ่มหรือแทน ให้หน่วยส่งเรื่องผ่าน ศปก.ตร. เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนต่อไป
๔.๑.4 ประสานหน่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อเรียกร้อง สนับสนุน
คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นของผู้ชุมนุม จัดผู้แทนมารับทราบข้อเท็จจริง เจรจา ไกล่เกลี่ย หรือแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติ และในต่างจังหวัดให้รายงานให้
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทราบ เพือ่ เข้ามาแก้ไข เยียวยา รับข้อเรียกร้องต่าง ๆ ตลอดจนประสานการปฏิบตั หิ น่วยงาน
ต่าง ๆ เพือ่ รองรับการชุมนุมสาธารณะ อาทิเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวงสาธารณสุข กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงคมนาคม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร จังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล
ตามแต่กรณี โดยอาจพิจารณาให้จดั เจ้าหน้าที่ พร้อมบัญชีอปุ กรณ์ เครือ่ งมือ ประจ�ำ ศปก.สน. เพือ่ ประสานงาน
และสนับสนุนการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม และเตรียมความพร้อมในการออกค�ำสั่ง บรรจุ แต่งตั้ง
เจ้าพนักงานในการช่วยเหลือเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ตร. หรือเจ้าหน้าที่
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ
๔.๑.5 ประสานงานหน่ ว ยงานประชาสั ม พั น ธ์ ใ นพื้ น ที่ หรื อ หน่ ว ยงานประชาสั ม พั น ธ์ ข องรั ฐ
กรมประชาสัมพันธ์ และกองสารนิเทศ เพื่อจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การชุมนุมสาธารณะ แนะน�ำ
การปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจนเส้นทางการจราจร เส้นทางหลีกเลี่ยงหรือเส้นทางแนะน�ำ เป็นต้น
๔.๑.6 ให้ทุกหน่วยตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของก�ำลังพล อาวุธ อุปกรณ์ ยานพาหนะ
ให้เป็นปัจจุบัน สามารถใช้การได้ และเข้าแก้ไขสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะต่าง ๆ ได้ เมื่อได้รับการสั่งการ
ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติการต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ.๒๕๕๘ ด้วย
๔.๑.7 ให้ทุกหน่วยเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายและคดี เพื่อประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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๔.๑.8 รายละเอียดการบริหารจัดการ ขั้นตอนการด�ำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม บทที่ ๕ ขั้นตอน
ปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นเตรียมการ) ตามแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะตาม
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ (ตามมติ ครม. เมื่อ ๒๕ ส.ค. ๕๘)
4.1.9 การบริหารจัดการการชุมนุมตามกฎหมายเฉพาะ เช่น พระราชก�ำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 การหาเสียงเลือกตั้งในระหว่างที่มี
การประกาศให้มกี ารเลือกตัง้ โดยเจ้าหน้าทีอ่ าจปรับใช้แผนการปฏิบตั หิ รือการบริหารจัดการ การชุมนุมเฉพาะ
ที่เป็นไปตามอ�ำนาจ หน้าที่ และไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามนัยมาตรา 3  (6) แห่งพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

๔.๒ การบริหารจัดการในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ

๔.๒.๑ ให้ ศปก.สน. รายงานรายละเอียดของการชุมนุมสาธารณะ สถานการณ์ด้านการข่าว
และเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะให้ ศปก.ตร. ทราบ (ผ่าน ศปก.ทุกระดับ) ดังนี้
๑) หน.สน./สภ. กรณีการชุมนุมภายในพื้นที่สถานีต�ำรวจที่รับผิดชอบ
๒) ผบก. กรณีการชุมนุมต่อเนื่องหลายพื้นที่สถานีต�ำรวจในพื้นที่รับผิดชอบ
๓) ผบช. กรณีการชุมนุมต่อเนื่องหลายพื้นที่กองบังคับการในพื้นที่รับผิดชอบ
๔) ข้าราชการต�ำรวจอืน่ ในกรณีที่ ผบ.ตร. แต่งตัง้ ให้เป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ตามนัยมาตรา ๑๙ แห่ง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะพิจารณาบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ อ�ำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย บรรเทา
เหตุเดือดร้อนร�ำคาญตามอ�ำนาจหน้าที่ เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย กรณีที่
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะข้างต้น มีการก�ำหนดเงื่อนไข หรือค�ำสั่ง หรือปิด/ปรับเส้นทางการจราจร
ใด ๆ ให้ ศปก.สน.รายงาน ศปก.ตร. (ผ่าน ศปก. ทุกระดับ) ทราบและประสานให้มีการประชาสัมพันธ์
สถานที่จัดการชุมนุมสาธารณะ ตลอดจนเส้นทางการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
๔.๒.๒ ประสานงานหน่ ว ยงานประชาสั ม พั น ธ์ ใ นพื้ น ที่ หรื อ หน่ ว ยงานประชาสั ม พั น ธ์ ข องรั ฐ
กรมประชาสัมพันธ์ และกองสารนิเทศ เพื่อจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การชุมนุมสาธารณะ แนะน�ำ
การปฏิบัติต่าง ๆ เส้นทางการจราจร เส้นทางหลีกเลี่ยงหรือเส้นทางแนะน�ำ เป็นต้น
๔.๒.๓ พิจารณาประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดตัง้ ศูนย์รกั ษาพยาบาล เพือ่ ช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล
ผู้ชุมนุม ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่
๔.๒.๔ เตรียมความพร้อมของเครื่องมือควบคุมฝูงชน การเบิกจ่าย การเบิกยืม เพื่อรองรับการปฏิบัติ
ในขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไป
๔.๒.๕ จัดเตรียมพนักงานสอบสวน การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยประสาน
การปฏิบัติต่าง ๆ ไว้เบื้องต้น เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติ ตลอดจนการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ เสียง
หรืออื่น ๆ เพื่อประกอบส�ำนวนคดี
๔.๒.๖ หากมีความจ�ำเป็นต้องมีการใช้กำ� ลังนอกเหนือจากก�ำลังพลของ สน./สภ. ให้พจิ ารณาขอสนับสนุนก�ำลัง
จาก บก. บช. หรือ ตร. ตามล�ำดับ โดยประสานการปฏิบัติผ่าน ศปก. แต่ละระดับ
๔.๒.๗ รายละเอียดการบริหารจัดการ ขั้นตอนการด�ำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม บทที่ ๕ ขั้นตอน
ปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นการเผชิญเหตุ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นการใช้ก�ำลังเข้าคลี่คลาย
สถานการณ์ และขั้นตอนที่ ๔ ขั้นการฟื้นฟู) ตามแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ (ตามมติ ครม. เมื่อ ๒๕ ส.ค. ๕๘)
74 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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บทที่ ๕

การสืบสวนสอบสวน
การสืบสวนสอบสวนคดีที่เกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะตามคู่มือฉบับนี้ เป็นการน�ำหลักกฎหมาย
ประกอบกับการถอดบทเรียนจากการสืบสวนสอบสวนคดีการชุมนุมสาธารณะก่อนหน้านี้มาปรับปรุง
เพือ่ ท�ำความเข้าใจให้กบั เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจฝ่ายสืบสวนและพนักงานสอบสวน เมือ่ เกิดกรณีมกี ารชุมนุมสาธารณะ
เกิดขึ้นว่าเจ้าหน้าที่ต�ำรวจฝ่ายสืบสวนและพนักงานสอบสวนควรที่จะด�ำเนินการอย่างไร เพื่อให้การท�ำงาน
ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสอดรับกับเหตุผลของพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘

การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน

การสืบสวนหาข่าวจะต้องมีการด�ำเนินการอย่างสม�่ำเสมอ ต่อเนื่อง แต่อาจแบ่งเป็นช่วงก่อนเกิดเหตุ
หรือในภาวะปกติซึ่งยังไม่มีการก�ำหนดวันชุมนุม ช่วงมีการก�ำหนดนัดวันชุมนุมจนถึงเกิดเหตุการณ์ชุมนุม
และหลังเกิดเหตุการณ์ชุมนุมแล้ว ดังนี้

5.๑ การสืบสวนก่อนเกิดเหตุหรือในภาวะปกติซึ่งยังไม่มีการก�ำหนดวันชุมนุม

การสืบสวนหาข่าวและการประเมินสถานการณ์ เป็นหัวใจส�ำคัญต่อการปฏิบัติการทางยุทธการใน
เรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะการข่าวของสันติบาล จะต้องหาข่าว ข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้มาสรุป
ประเมินและท�ำการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุม่ ชุมนุมให้เห็นภาพของ “การชุมนุมสาธารณะ” โดยให้ทราบถึง
“ผู้จัดการชุมนุม” ขนาดและประมาณจ�ำนวนของ “ผู้ชุมนุม” ผู้ชุมนุมมาจากที่ใดบ้าง มาตรการและวิธีการ
ที่ผู้ชุมนุมจะน�ำมาใช้ในการกดดันและการเคลื่อนไหวมีอะไรบ้าง จะเริ่มใช้เมื่อใด ที่ใด และยุทธศาสตร์ส�ำคัญ
ของผู้ชุมนุมมีอะไรบ้าง ระยะเวลาของการชุมนุม การสนับสนุนในเรื่องอาหาร อุปกรณ์เครื่องใช้มาจากที่ใด
โดยวิธีใด มีการจัดระบบอย่างไร ผู้อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การตอบรับของประชาชน
และแนวร่วมทีจ่ ะเข้าชุมนุม ตลอดจนเครือข่ายต่าง ๆ ของกลุม่ ผูร้ ว่ มชุมนุม และสถานการณ์ความรุนแรงทีค่ าดว่า
อาจเกิดขึ้น ข้อมูลเหล่านี้จะใช้เป็นปัจจัยในการตัดสินใจ การวางแผน การปรับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท�ำให้ผู้บังคับบัญชาสามารถที่จะสั่งการหน่วยปฏิบัติให้เตรียมพร้อมในการที่จะรับสถานการณ์
ดังกล่าวได้ถูกต้องและสามารถที่จะก�ำหนดการใช้มาตรการต่าง ๆ ในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
หากงานการข่าวและการประเมินสถานการณ์จากข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากข่าวคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด
ย่อมส่งผลกระทบต่อมาตรการและยุทธวิธตี า่ ง ๆ ทีจ่ ะน�ำแผนมาปรับใช้กบั ผูช้ มุ นุมเพือ่ ให้ได้ผลอาจท�ำให้ภารกิจ
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ แต่ถ้าข้อมูลฝ่ายข่าวครบถ้วนถูกต้องแม่นย�ำก็ถือเป็นกลไกส�ำคัญในการปฏิบัติ
ภารกิจเพือ่ น�ำมาปรับใช้ดำ� เนินคดีกบั ผูช้ มุ นุมก็สามารถน�ำกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องมาปรับใช้ให้ถกู ต้องกับสถานการณ์
นั้นได้อย่างเหมาะสมเช่นกัน
5.๑.๑ การเตรียมข้อมูลกลุ่มบุคคลที่จะท�ำการชุมนุม
ในภาวะปกติฝ่ายสืบสวน หรือฝ่ายข่าว จะต้องมีการจัดท�ำข้อมูลของกลุ่มบุคคลที่มีแนวโน้ม
จะมีการเคลื่อนไหวในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในทางการเมืองไว้ โดยจัดกลุ่มว่าผู้ใดจะมีแนวโน้มเป็นแกนน�ำ
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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ใครเป็นกลุ่มเครือข่าย ใครเป็นกลุ่มผู้สนับสนุน เป็นแนวร่วม และคาดว่าจะมาร่วมกิจกรรมด้วย ประเมิน
ขีดความสามารถในการเคลื่อนไหว ทั้งจ�ำนวนคน การด�ำเนินกิจกรรม ความรุนแรง ยานพาหนะ อุปกรณ์
ที่จะใช้ประกอบการชุมนุม วิเคราะห์สถานที่ที่จะใช้ท�ำกิจกรรมชุมนุม จุดอ่อน จุดแข็ง ของกลุ่มต่าง ๆ
5.๑.๒ ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางสื่อโซเชียลมีเดีย
เป็นการน�ำเอาข้อมูลของกลุม่ คนตามข้อ 5.๑.๑ มาติดตามความเคลือ่ นไหวจากสือ่ โซเชียลมีเดีย
ทุกชนิด เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ซึ่งจะท�ำให้เห็นแนวความคิด วัตถุประสงค์ของการเคลื่อนไหว
ความนิยม ความคิดเห็นคล้อยตามการน�ำเสนอของกลุ่มเป็นอย่างไร เพื่อประเมินว่าหากมีการนัดหมายชุมนุม
หรือท�ำกิจกรรมจะมีมวลชนมารวมด้วยหรือไม่เพียงใด และต้องติดตามความเคลื่อนไหวการโพสต์เชิญชวน
การนัดหมายท�ำกิจกรรมโดยตลอดเพื่อจะได้ทราบก�ำหนดนัด สถานที่การชุมนุม วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

5.๒ การสืบสวนช่วงมีการก�ำหนดนัดวันชุมนุมจนถึงขณะเกิดเหตุการณ์ชุมนุม

สิ่งส�ำคัญที่ต้องก�ำชับกับผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะฝ่ายสืบสวนที่ลงไปเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่
ต้องค�ำนึงถึงห่วงโซ่การครอบครองพยาน คือ ต้องมีอ�ำนาจและหน้าที่ในการสืบสวน แสวงหาข้อเท็จจริง ฉะนั้น
เมื่อทราบก�ำหนดนัด ก่อนเริ่มการปฏิบัติต้องออกแผน ค�ำสั่ง ผนวกค�ำสั่งการประกอบค�ำสั่งแบ่งมอบพื้นที่และ
ก�ำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้ชดั เจน ตลอดจนก�ำหนดตัวบุคคลทีจ่ ะต้องจัดการท�ำรายงานการสืบสวน และ
ให้การเป็นพยานต่อพนักงานสอบสวนด้วย
5.๒.๑ การออกแผน/ค�ำสั่ง มอบหมายหน้าที่ฝ่ายสืบสวนรับผิดชอบเมื่อทราบก�ำหนด
เมือ่ ปรากฏว่ามีการก�ำหนดนัดชุมนุม ให้ออกค�ำสัง่ มอบหมายภารกิจให้ฝา่ ยสืบสวน แบ่งมอบ
พืน้ ที่ และหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน เช่น มีหน้าที่ตดิ ตามบุคคลส�ำคัญ แกนน�ำ กลุ่มเครือข่าย ผู้สนับสนุน
สะกดรอยติดตามทัง้ ขามา-ขากลับ รายงานความเคลือ่ นไหว เก็บพยานหลักฐาน ติดตามความเคลือ่ นไหวทางสือ่
โซเชียลมีเดีย การรายงานข่าวสารจากสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บันทึก
เสียงปราศรัย ชุดเก็บรวบรวมพยานเอกสาร หรือหลักฐานอื่น ชุดปฏิบัติในการ LIVE ภาพสด ใช้ FACEBOOK
LIVE เกาะติดสถานการณ์การชุมนุมอย่างต่อเนื่อง และให้พิจารณาด้วยว่าสามารถสืบค้นภายหลังได้หรือไม่
หากไม่ได้ต้องมีชุดปฏิบัติที่รับผิดชอบการบันทึกเทปไว้ด้วย   
การตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์สืบสวนสอบสวน Command And Control Operations
Center (CCOC) เพือ่ ให้ผบู้ งั คับบัญชาใช้เป็นศูนย์อำ� นวยการสัง่ การ เป็นทีป่ ระสานข้อมูลการปฏิบตั ทิ งั้ สนับสนุน
ผู้ปฏิบัตใิ นพืน้ ที่ และรวบรวมข้อมูลเพือ่ วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ ก�ำหนดตัวบุคคลทีจ่ ะจัดท�ำข้อมูลเพือ่ จะ
ได้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาได้อย่างถูกต้อง และต้องจัดให้มฝี า่ ยกฎหมายวิเคราะห์การกระท�ำความผิด การปฏิบตั ิ
ตามอ�ำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เพื่อสนับสนุนข้อมูลแก่ผู้บังคับบัญชาด้วย
ก�ำหนดเครือข่ายการรายงานสถานการณ์เฉพาะกิจ เช่น กลุ่มไลน์ Free Youth ให้
ทุกชุดปฏิบตั กิ ารในพืน้ ที่ ก�ำหนดวงรอบการรายงานสถานการณ์ความเคลือ่ นไหวทุกห้วงเวลา เช่น ถ้าเหตุการณ์ปกติ
รายงานทุก ๓๐ นาที หากมีการยกระดับสถานการณ์อาจเร่งขึน้ เป็น ๑๕ นาที หรือ ๕ นาที หากมีสถานการณ์สำ� คัญ
ฉุกเฉิน ให้รายงานทันที พร้อมรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับรายงานจากส่วนต่าง ๆ จัดท�ำกระดานสถานการณ์
ก่อนเริ่มปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จะต้องมีการเรียกประชุมซักซ้อมแผนการ
ปฏิบัติตามพื้นที่และหน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพนิ่ง
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ภาพเคลื่อนไหว อุปกรณ์บันทึกเสียง ยานพาหนะที่ใช้ในการสะกดรอยติดตาม ว่าเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าว
เพียงพอและมีความเหมาะสมกับภารกิจหรือไม่
ตัวอย่างการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ

ตัวอย่างการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ กิจกรรมชุมนุม “วิ่งไล่ลุง”
เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๓ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

ตัวอย่างการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ กิจกรรมชุมนุม อ่านประกาศคณะราษฎร
เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๓ บริเวณสกายวอล์ค แยกปทุมวัน
5.๒.๒ การปฏิบัติของฝ่ายสืบสวนในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในวันที่มีการชุมนุม
จากการถอดบทเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูลบุคคลจากการถ่ายภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหวของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หากผู้บันทึกภาพยังไม่ทราบชื่อเป้าหมายในขณะนั้น ให้ถ่ายภาพหลาย ๆ มุมให้ชัดเจน
รวมถึงเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น เพื่อสามารถน�ำมาใช้ยืนยันตัวบุคคลในภายหลัง และ
ก่อนน�ำส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวน ฝ่ายข่าว จะต้องแลกเปลี่ยนตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกันเสียก่อน
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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การสืบสวนติดตามตัวบุคคลทีเ่ ป็นแกนน�ำทีจ่ ะเดินทางมายังสถานทีช่ มุ นุม และการเดินทางกลับ
ต้องได้ข้อมูลยานพาหนะ มาอย่างไร กับใคร กลับอย่างไร กับใคร ไปยังสถานที่ใด ไปพบกับผู้ใดอีกหรือไม่
หลังการชุมนุม
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ สืบสวนถึงกลุม่ ผูส้ นับสนุน เช่น คนจัดท�ำป้าย เสือ้ เวที เครือ่ งเสียง
ยานพาหนะที่ใช้ขน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการชุมนุม
การรายงานไปยัง CCOC จะต้องรายงานทุกระยะตามทีไ่ ด้กำ� หนดนัดหมายไว้ และต้องด�ำรง
การติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา

5.๓ การสืบสวนหลังเกิดเหตุ

5.๓.๑ การเตรียมข้อมูลเพื่อรวบรวมเป็นพยานหลักฐาน
ล�ำดับเหตุการณ์ของการชุมนุม (TIMELINE) รวบรวมภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว (บรรยากาศ
การชุมนุม ภาพแกนน�ำ/บุคคลส�ำคัญ, จุดสังเกตในพื้นที่) บันทึกเสียง ข้อความจากป้ายที่ชูแสดงในที่ชุมนุม
ตลอดจนค�ำพูด ข้อความที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย
5.๓.๒ การรายงานผู้บังคับบัญชา
จัดท�ำรายงานการสืบสวน พร้อมแนบพยานหลักฐาน การถอดเทป แผ่น CD บันทึกภาพ/เสียง
ลงนามในรายงานสืบสวน พร้อมระบุตัวเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนที่จะให้การเป็นพยานในคดี แล้วเสนอรายงาน
การสืบสวนต่อผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น (โดยประทับ “ลับมาก”) เพื่อให้พนักงานสอบสวนน�ำเข้าสู่ส�ำนวน
การสอบสวน
ปัญหาอุปสรรคทีเ่ คยประสบจากการรายงานข้อมูลของฝ่ายสืบสวน ได้แก่ เมือ่ ต้องการหาตัว
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ ไม่ทราบว่าจะต้องเรียกตัวผู้ใดมาสอบสวนเป็นพยาน เพราะค�ำสั่งไม่ชัดเจน
หรือไม่มีแผนรองรับไว้
การยืนยันตัวบุคคลของต�ำรวจฝ่ายสืบสวนในพื้นที่จากต่างหน่วยกัน เช่น สืบสวนพื้นที่
สืบสวน บก. หรือสันติบาล ยืนยันตัวบุคคลไม่ตรงกันจากภาพของบุคคลคนเดียวกัน ฉะนั้นในการบันทึกภาพ
ต้องให้เห็นหน้า ต�ำหนิ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายอื่นให้ชัดเจน เพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลได้
การถอดเทปต้องเน้นย�้ำการจัดท�ำเอกสารการถอดเทป ดังนี้
- ในการถอดเทป ต้องถอดทุกค�ำพูดตั้งแต่ต้นจนจบ
- หากมีการสลับกันพูด ให้ขึ้นย่อหน้าใหม่ว่าใครเป็นคนพูด จนกระทั่งคนดังกล่าวพูดจบ
และสลับมาคนเดิมพูดก็ให้ขึ้นย่อหน้าใหม่อีกครั้งโดยระบุก่อนว่าใครพูด
- กรณีที่ยังไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่กล่าวค�ำปราศรัยได้ ให้ระบุเครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า
รองเท้า เพื่อยืนยันตัวบุคคลไว้ก่อน เมื่อสามารถระบุยืนยันตัวบุคคลได้ภายหลังว่าเป็นใคร ให้มาระบุเพิ่มเติม
ในค�ำให้การพยานของผู้ถอดเทป
- หากมีการร้องเพลง ให้ถอดเนื้อร้องเพลงด้วย
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๕.4	 การแต่งตั้งพนักงานสอบสวน

ผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาในเบื้องต้นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพนักงานสอบสวนในท้องที่สามารถ
ด�ำเนินการสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หากเห็นว่าเกินก�ำลังและขีดความสามารถทีพ่ นักงานสอบสวน
ท้องที่จะด�ำเนินการได้เอง ก็ให้รบี ด�ำเนินการแต่งตัง้ พนักงานสอบสวนระดับ กองบังคับการ/ต�ำรวจภูธรจังหวัด
กองบัญชาการ/ต�ำรวจภูธรภาค หรือส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ แล้วแต่กรณี เป็นพนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบ
การสอบสวนด�ำเนินคดี
ในกรณีทมี่ กี ารแต่งตัง้ พนักงานสืบสวนสอบสวนขึน้ รับผิดชอบคดีดงั กล่าว ให้หวั หน้าพนักงานสอบสวน
รวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับคดีเบือ้ งต้น เรียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน รวมถึงพนักงานสอบสวนท้องที่
เกิดเหตุ ชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�ำหนดแนวทางสืบสวน
สอบสวนก�ำหนดประเด็นการสอบสวน ข้อกล่าวหา แบ่งกลุ่มพยานหลักฐาน ก�ำหนดวิธีการติดตามพยาน
มาสอบปากค�ำ การประสานงานหน่วยทีเ่ กีย่ วข้อง แบ่งมอบภารกิจให้พนักงานสอบสวนปฏิบตั ิ ก�ำหนดระยะเวลา
การปฏิบตั ิ ส่งของกลางไปตรวจพิสจู น์และติดตามผลมาประกอบส�ำนวน จัดท�ำแผนผังคดีประกอบด้วยพฤติการณ์
แห่งคดี วันเวลาสถานที่เกิดเหตุ ผู้เสียหาย ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัย วัตถุพยานหรือของกลาง ความเชื่อมโยง
ของคดีหรือเหตุอนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง จัดท�ำแผนผังสถานทีเ่ กิดเหตุ ภาพถ่ายของเหตุการณ์ทสี่ ำ� คัญ สถานทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
พร้ อ มทั้ ง มอบหมายพนั ก งานสอบสวนซึ่ ง เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบถื อ ส� ำ นวนการสอบสวนและเก็ บ รวบรวม
พยานหลักฐานเข้าสูส่ ำ� นวน นอกจากนีค้ วรทีจ่ ะก�ำหนดตัวบุคคลทีม่ คี วามรอบรูแ้ ละเหมาะสม ท�ำหน้าทีเ่ สมือน
เป็นเลขาในคดีนั้น และเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดในคดี เพื่อให้ข้อมูลต่อคณะท�ำงานในเรื่องต่าง ๆ
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการท�ำคดีดงั กล่าวด้วย และควรมีการแยกพยานหลักฐาน
ออกเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มพยานบุคคล ภาพถ่าย ผลการตรวจ เอกสารอื่น ๆ เป็นต้น

๕.5	 สถานที่ส�ำหรับใช้ในการสอบสวนโดยเฉพาะ

สถานที่ส�ำหรับใช้ในการสอบสวนคดีส�ำคัญหรือมีการสอบสวนบุคคลจ�ำนวนมากควรจะหาสถานที่
ไว้โดยเฉพาะ เช่น ห้องประชุมของ กองบังคับการ/ต�ำรวจภูธรจังหวัด หรือ กองบัญชาการ/ต�ำรวจภูธรภาค
เป็นที่บัญชาการในการสอบสวนคดี หรือหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนอาจก�ำหนดสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง
เพือ่ ความเหมาะสมในการสอบสวน ทัง้ นีเ้ พือ่ ป้องกันมิให้บคุ คลอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องเข้าไปในบริเวณทีม่ กี ารสอบสวนคดี
ดังกล่าวเพือ่ ความสะดวกในการสอบสวนปากค�ำพยาน และจะต้องไม่ให้ผทู้ ไี่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้องเข้าไปโดยเด็ดขาด
โดยเฉพาะนักข่าวทีจ่ ะไปหาข้อมูลในทางคดีมาเสนอข่าวอันเป็นการเปิดเผยรายละเอียดของคดี และควรก�ำชับ
พนักงานสืบสวนสอบสวนไม่ให้ข่าวโดยเด็ดขาด การให้ข่าวให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวน
เท่านั้น ดังนั้นหน้าประตูจึงควรปิดข้อความ “ลับเฉพาะ” และต้องไม่ให้คนภายนอกเห็นความเคลื่อนไหวจาก
ประตูดา้ นหน้าจึงควรปิดทึบไว้ นอกจากนี้ ควรมีการจัดท�ำรูปถ่าย หรือภาพถ่ายของแกนน�ำส�ำคัญๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการด�ำเนินคดีให้ปรากฏเพื่อความสะดวกในการสอบสวนปากค�ำพยานบุคคลเมื่อมีการอ้างถึงหรือพูดถึง
บุคคลดังกล่าว เพื่อให้พนักงานสอบสวนร่วมสอบสวนได้นึกภาพถึงบุคคลที่ถูกกล่าวถึงและให้พยานดูว่าเป็น
คนเดียวกันกับที่ให้การไว้หรือไม่ อย่างไร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการสอบสวน พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์
เครือ่ งมือต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็น เช่น เครือ่ งถ่ายเอกสาร เครือ่ งปริน้ เตอร์ ทีม่ คี วามเร็ว กระดาษถ่ายเอกสาร และอุปกรณ์
ในการท�ำงานทุกอย่างไว้ให้พร้อมในการท�ำงาน
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๕.6	 การรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ

แนวทางปฏิบัติที่ผ่านมามีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
๕.6.๑ ในเขตพื้นที่ท่ีมี “การชุมนุมสาธารณะ” เกิดขึ้นจะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องการบันทึกเทป
ค�ำปราศรัย มีการจัดท�ำภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวของการชุมนุมสาธารณะต่าง ๆ และให้จัดตั้งงบประมาณจัดซื้อ
อุปกรณ์และเครื่องมือทีเ่ กี่ยวข้องไว้โดยเฉพาะในแผนการจ่ายงบประมาณด้วย เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้
เพียงพอ และควรมีการส�ำรวจเครือ่ งมือและอุปกรณ์ไว้ให้พร้อมส�ำหรับภารกิจดังกล่าว  พร้อมทัง้ ให้จดั เจ้าหน้าที่
ผู้มีความรู้ความช�ำนาญในการจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลบันทึกเทป ค�ำปราศรัย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวของ
การชุมนุมสาธารณะไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง ในกรณีที่มีการชุมนุมฝ่าฝืน พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ.๒๕๕๘ แต่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจไม่อาจด�ำเนินการจับกุมในขณะที่กระท�ำความผิดซึ่งหน้าได้ เพราะอาจเกิด
ความวุ่นวายหรือการจลาจลขึ้นนั้น ให้จัดเจ้าหน้าที่ผู้มีทักษะ ความช�ำนาญในการบันทึกเทปค�ำปราศรัย
และถ่ายภาพดังกล่าวไว้เพือ่ เป็นหลักฐานประกอบการด�ำเนินคดี และไม่ควรเปลีย่ นหน้าทีแ่ ต่ให้มอบหมายภารกิจ
เป็นการเฉพาะตัว เมือ่ มีการบันทึกเทปค�ำปราศรัยไว้แล้ว หากในภายหลังปรากฏว่าค�ำปราศรัยของแกนน�ำผูช้ มุ นุม
มีการกระท�ำทีเ่ ข้าองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ให้นำ� ข้อมูลดังกล่าวนัน้ มาเป็นพยานหลักฐาน
ในการสอบสวนด�ำเนินคดีกับบุคคลนั้น
๕.6.๒ ขอหลักฐานภาพถ่ายเหตุการณ์สำ� คัญการชุมนุมสาธารณะหรือเหตุการณ์การกระท�ำผิดของ  
ผู้ชุมนุมตลอดถึงบุคคลอื่นที่ร่วมกระท�ำความผิดในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากสื่อมวลชนต่าง ๆ ที่แพร่ภาพ
มาเป็นหลักฐานเพื่อให้ทราบว่าแกนน�ำและผู้ที่ร่วมกระท�ำผิดเป็นผู้ใดบ้าง เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการ
ร้องขอต่อศาลเพื่อออกหมายจับและติดตามจับกุมตัวผู้กระท�ำความผิดมาด�ำเนินคดีโดยเร็ว
๕.6.๓ จัดชุดท�ำงานเพื่อถอดเทปค�ำปราศรัยของผู้ชุมนุมให้ได้ผลค�ำปราศรัยโดยเร็วแล้วส่งผล
การถอดเทปให้ชดุ วิเคราะห์คำ� ปราศรัยทีแ่ ต่งตัง้ ขึน้ โดยผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถในทางกฎหมายร่วมกันวิเคราะห์
ว่าค�ำปราศรัยดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดฐานใด ตามกฎหมายใด เพื่อน�ำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐาน
ในการด�ำเนินคดีกบั บุคคลดังกล่าวตามฐานความผิดทีก่ ระท�ำความผิดต่อไป ในส่วนของ กองบัญชาการ/ต�ำรวจภูธรภาค
อาจต้องตัง้ คณะท�ำงานส�ำหรับถอดเทปค�ำปราศรัยของกลุม่ ผูช้ มุ นุมขึน้ เพือ่ ถอดเทปค�ำปราศรัยดังกล่าวให้เสร็จสิน้
โดยเร็วเพราะในทางปฏิบัติที่ผ่านมาบุคคลที่ถูกพาดพิงถึง มักต้องการหลักฐานค�ำปราศรัยจากการถอดเทป
ดังกล่าว จึงขอให้ระมัดระวังในกรณีที่มีการปราศรัยของผู้ชุมนุมที่พาดพิงถึงบุคคลส�ำคัญหรือผู้บังคับบัญชา
ระดับต่างๆ ในส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หากมีการชุมนุมสาธารณะอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน ให้จัดชุด
เจ้าหน้าที่ถอดเทปค�ำปราศรัยโดยผลัดเปลี่ยนกันท�ำหน้าที่ในจ�ำนวนที่เพียงพอ และให้จัดระบบให้ชัดเจนว่า
เจ้าหน้าที่คนใดถอดเทปในช่วงเวลาใด วันที่เท่าไร เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ถอดเทปค�ำปราศรัยจะต้องถูกสอบ
ปากค�ำเป็นพยานประกอบคดีในคดีนนั้ นอกจากนีใ้ ห้ฝา่ ยสืบสวนไปท�ำการตรวจสอบ (ควรมีการตรวจสอบทาง
ทะเบียนราษฎร์ด้วย) ชื่อ นามสกุล และจัดหารูปถ่ายทั้งปัจจุบัน และตามบัตรประจ�ำตัวประชาชนของแกนน�ำ
ผู้ชุมนุม หรือผู้ที่ปราศรัยมาจัดท�ำไว้ที่บอร์ดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ชุดถอดเทปค�ำปราศรัยได้ทราบว่าชื่อ นามสกุล
และผู้ที่ปราศรัยคือผู้ใด ชื่อนามสกุลใด
5.๖.๔ เมือ่ ได้จดั ท�ำบันทึกเทปค�ำปราศรัยและภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหวของการชุมนุมสาธารณะไว้เป็น
หลักฐานพร้อมทั้งท�ำบันทึกถอดเทปค�ำปราศรัยแล้ว ให้พิจารณาว่าการกระท�ำดังกล่าวของผู้ชุมนุมสาธารณะ
เข้าข่ายเป็นความผิดอาญาฐานใด
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5.๖.๕ กรณีทผี่ คู้ วบคุมก�ำลังน�ำก�ำลังเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจไปท�ำการผลัดเปลีย่ นก�ำลังพลชุดเดิมทีป่ ฏิบตั ิ
หน้าที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการชุมนุม แต่ในระหว่างที่เดินทางน�ำก�ำลังไปสับเปลี่ยนได้ถูกผู้ชุมนุมเข้าขัดขวาง หรือใช้
รถยนต์จอดขวางเส้นทางการไปปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ หากเจ้าหน้าที่ต�ำรวจมีก�ำลัง
เพียงพอและสามารถผลักดันให้ผู้ชุมนุมยอมถอยและอยู่ในวิสัยที่สามารถจับกุมผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้ ให้จับกุมด�ำเนินคดีทันที เว้นแต่กรณีอยู่ในวิสัยที่ไม่อาจต้านการขัดขวาง
หรือเกรงว่าหากเข้าจับกุมแล้วจะเกิดความวุ่นวายหรือการจลาจลขึ้นได้ หลังเหตุการณ์ผ่านพ้นไปให้ถือเป็น
หลักปฏิบัตวิ ่าผู้ที่ควบคุมก�ำลังจะต้องไปแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำ� เนินคดีกับผู้กระท�ำความผิดทุกราย มิให้ปล่อย
ให้เหตุการณ์กระท�ำความผิดดังกล่าวผ่านพ้นไปโดยที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจมิได้ด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ทั้งที่พบการกระท�ำความผิด
5.๖.๖ การรวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนจะมีการออกหมายเรียก หรือยืน่ ค�ำร้องขอหมายจับต่อศาล
ให้มีการประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อสรุปพยานหลักฐานในคดี ว่าผู้กระท�ำผิดแต่ละรายมีพยาน
หลักฐานใดยืนยันการกระท�ำผิดแล้วบ้าง เพียงพอหรือไม่ เช่น รายงานการสืบสวนของฝ่ายสืบสวน
พยานบุคคลทั้งเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ พยานบุคคลอื่น ค�ำถอดเทปปราศรัย แผ่นซีดีบันทึกภาพ บันทึกเสียง
พยานเอกสาร พยานวัตถุ ตลอดจนพยานหลักฐานอื่น และมีความเห็นร่วมกันว่าเป็นความผิดฐานใด
5.๖.๗ จะต้องเตรียมก�ำหนดรูปแบบการน�ำเสนอสรุปพยานหลักฐานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยค�ำนึงถึงวิธีการน�ำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาเข้าใจได้โดยง่าย เช่น ก�ำหนดรูปแบบเป็นตาราง
๕.7	 การสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลที่ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาตามหมายจับของศาล
เมือ่ มีการแต่งตัง้ พนักงานสืบสวนในคดีสำ� คัญในระดับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการ/ต�ำรวจภูธรภาค
โดยระดมเจ้าหน้าที่ต�ำรวจฝ่ายสืบสวนที่มีขีดความสามารถ ทักษะและความช�ำนาญโดยเฉพาะในด้าน
การสืบสวน หาข่าว การติดตามแหล่งทีพ่ กั พิงของผูก้ ระท�ำความผิดโดยการประสานงานในด้านการข่าวกับหน่วย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามจับกุมบุคคลที่ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลในแต่ละคดีมาด�ำเนินคดี
ให้ได้โดยเร็ว โดยกระท�ำในลักษณะเชิงรุกอย่างจริงจังและต่อเนือ่ งควบคูไ่ ปกับการประเมินสถานการณ์ บรรยากาศ
ความตึงเครียดฝ่ายผูช้ มุ นุมพร้อมกับมีการประชาสัมพันธ์ผลการจับกุมให้ทราบทางสือ่ ต่าง ๆ หรือผ่านทางโฆษก
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจให้ทราบทุกระยะอย่างเป็นรูปธรรม
๕.8	 การจับกุมและควบคุมตัว
เมือ่ ปรากฏจากการสอบสวนว่าผูใ้ ดเป็นผูก้ ระท�ำความผิดอาญา และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา พนักงานสอบสวนด�ำเนินการร้องขอต่อศาลออกหมายจับและด�ำเนินการจับกุมตัวมาด�ำเนินคดีหรือ
รับมอบตัวผูต้ อ้ งหาในกรณีผตู้ อ้ งหาเข้ามอบตัว ในขัน้ ตอนนีจ้ ะต้องมีการวางแผนประสานหน่วยก�ำลัง เพือ่ จัดก�ำลัง
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจควบคุมผู้ต้องหา ยานพาหนะ ก�ำลังพลในการน�ำตัวผู้ต้องหาเดินทางไปสถานที่ควบคุม
หรือไปศาล เพราะอาจเกิดเหตุชิงตัวผู้ต้องหา หรือเหตุร้ายอื่นขึ้นได้ ส�ำหรับสถานที่ควบคุมต้องพิจารณาตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณ์โดยกรณีดงั กล่าวมีกำ� หนดไว้ตามประมวลต�ำรวจเกีย่ วกับคดี ลักษณะ ๖ บทที่ ๒
ข้อ ๑๓๙ ว่าการควบคุมผู้จับไว้ที่สถานีต�ำรวจนั้น ตามปกติให้ควบคุมไว้ในห้องควบคุม หากผู้ต้องถูกควบคุม
มีมากไม่สามารถจะน�ำตัวเข้าควบคุมในห้องควบคุมได้ท้ังหมด หรือมีเหตุจ�ำเป็นอย่างอื่น เช่น ผู้ต้องหาหญิง
และไม่มีห้องควบคุมที่จัดไว้โดยเฉพาะ เป็นต้น ให้นายต�ำรวจผู้เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ
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ในสถานีต�ำรวจแห่งนั้น จัดสถานที่ควบคุมขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะคราวได้ ฉะนั้นในกรณีมีการจับกุม
ผูก้ ระท�ำผิดเกีย่ วกับสถานการณ์ความไม่สงบ หากเห็นว่าจะควบคุมตัวผูน้ นั้ ไว้ทสี่ ถานีตำ� รวจเป็นการไม่ปลอดภัย
ก็สามารถน�ำไปควบคุมในสถานทีอ่ นื่ ทีเ่ ห็นว่ามีความปลอดภัยได้ โดยให้เป็นดุลยพินจิ ของหัวหน้าพนักงานสอบสวน
ถอดบทเรียนแนวคิดในการจับกุม ให้ค�ำนึงถึงสิ่งดังต่อไปนี้
1. ในชุดปฏิบัติการจับกุม ให้มีต�ำรวจในเครื่องแบบ หากผู้ถูกจับเป็นหญิงต้องใช้ต�ำรวจหญิง
ร่วมท�ำการจับกุม โดยให้ต�ำรวจหญิงเป็นผู้ค้นตัวผู้ถูกจับกุม
2. ในชุดจับกุมให้มอบหมายคนรับผิดชอบแสดงและอ่านหมายจับ แจ้งสิทธิของผู้ถูกจับ ณ
จุดจับกุม ในระหว่างนั้น ให้จัดผู้รับผิดชอบบันทึกวิดีโอ ขณะท�ำการจับกุมโดยตลอด เพื่อให้เป็นหลักฐานว่า
การจับกุมปฏิบัติไปโดยชอบ แล้วรีบไปยังที่ท�ำการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่จับกุม เว้นแต่สามารถ
น�ำไปที่ท�ำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ในขณะนั้น หากในระหว่างการจับกุมมีการขัดขืน การใช้
ยุทธวิธีในการจับกุมให้เป็นไปด้วยความละมุนละม่อม หากจ�ำเป็นต้องใช้เครื่องพันธนาการ ต้องพิจารณาตาม
ความเหมาะสม  เช่น อาจใช้สายรัดข้อนิว้ แทนกุญแจมือ ใช้หลักยุทธวิธใี นการจับกุมกรณีหากขัดขืน เข้าคูส่ องนาย
สอดแขน ยกตัวลอย หรือสี่นาย ยกขาทั้งสองข้างด้วยท่านอน                                                                           
3. ในการจับกุมหากมีการขัดขืนก็ให้ออกค�ำสั่งผู้ต้องหา หยุดการขัดขืน โดยแจ้งให้ทราบว่า
อาจเป็นการขัดค�ำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ หากมีการต่อสู้ ขัดขวาง การจับกุม จะต้องแจ้ง
ข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานด้วย  
4. ให้มีการตรวจร่างกายผู้ต้องหาด้วยทุกครั้งขณะส่งมอบตัวต่อพนักงานสอบสวน เพื่อป้องกัน
การถูกกล่าวหาว่า มีการท�ำร้ายร่างกายขณะที่มีการจับกุมและควบคุม   
5. ต้องซักซ้อม เตรียมความพร้อมของพนักงานสอบสวนในการรับตัว ลงบันทึกประจ�ำวัน
แจ้งสิทธิตามกฎหมาย จัดพนักงานสอบสวนให้เพียงพอต่อการสอบปากค�ำผูต้ อ้ งหา พิมพ์ลายนิว้ มือเพือ่ ตรวจสอบ
ประวัติ จัดท�ำค�ำร้องขอฝากขังและเร่งรัดน�ำตัวไปศาลโดยด่วน เพื่อหลีกเลี่ยงมวลชนมาปิดล้อมที่ท�ำการ
เพื่อกดดันให้ปล่อยตัวผู้ต้องหา              
6. ผู้บังคับบัญชาจักต้องจัดเตรียมก�ำลังต�ำรวจควบคุมฝูงชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ ณ ที่ท�ำการ
ของพนักงานสอบสวนข้างต้นด้วย
7. ให้จัดทีมสืบสวนเส้นทางการเงิน โดยร่วมกับ บก.ปอศ. ด้วย
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๕.9	 สถานที่ควบคุมตัวกรณีเป็นการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๕.9.๑ การควบคุมตัวผู้ถูกจับ มีก�ำหนดไว้ตามประมวลระเบียบต�ำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๖
การควบคุมตัว บทที่ ๒ การควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ที่สถานีต�ำรวจ ข้อ ๑๓๙ วรรคแรก ก�ำหนดว่า การควบคุมตัว
ผูถ้ กู จับไว้ทสี่ ถานีตำ� รวจนัน้ ตามปกติให้ควบคุมไว้ในห้องควบคุม และวรรคสอง ก�ำหนดว่า หากผูต้ อ้ งถูกควบคุม
มีมากไม่สามารถจะน�ำตัวเข้าควบคุมในห้องควบคุมได้ทงั้ หมด หรือมีเหตุจำ� เป็นอย่างอืน่ เช่น ผูต้ อ้ งหาเป็นหญิง
และไม่มีห้องควบคุมซึ่งจัดไว้โดยเฉพาะเป็นต้น ให้นายต�ำรวจที่เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในสถานีต�ำรวจแห่งนั้น
จัดสถานที่ควบคุมขึ้นเป็นพิเศษเป็นการเฉพาะคราวได้ เห็นว่าการควบคุมผู้ถูกจับในอ�ำนาจของพนักงาน
สอบสวนก่อนน�ำตัวผู้ต้องหาไปผัดฟ้องฝากขังต่อศาล ตามระเบียบก�ำหนดให้ควบคุมไว้ในห้องควบคุมสถานี
ต�ำรวจ แต่หากมีความจ�ำเป็นไม่สามารถน�ำตัวเข้าควบคุมในห้องควบคุมได้ ก็ให้นายต�ำรวจที่เป็นหัวหน้า
ผูร้ บั ผิดชอบจัดสถานทีค่ วบคุมขึน้ เป็นพิเศษเป็นการเฉพาะคราวได้ เช่น ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ อาจก�ำหนดให้
กองบังคับการต�ำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑  เป็นที่ควบคุมผู้ถูกจับในกรณีการชุมนุมทางการเมืองของ
กลุม่ ผูช้ มุ นุม ซึง่ สามารถด�ำเนินการได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั เหตุผลและความจ�ำเป็นตลอดจนสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ด้วย
๕.9.๒ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๙/๑  วรรคแรก บัญญัติว่า “ในกรณี
ที่มีเหตุจ�ำเป็นระหว่างสอบสวนหรือพิจารณา เมื่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ผู้บัญชาการเรือนจ�ำ 
หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการตามหมายขังร้องขอ หรือเมื่อศาลเห็นสมควรศาลจะสั่งให้ขังผู้ต้องหาหรือ
จ�ำเลยไว้ในสถานที่อื่นตามที่บุคคลดังกล่าวร้องขอ หรือตามที่ศาลเห็นควรนอกจากเรือนจ�ำก็ได้ โดยให้อยู่ใน
ความควบคุมของผู้ร้องขอ หรือเจ้าพนักงานที่ศาลก�ำหนด ในการนี้ศาลจะก�ำหนดระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร
ก็ได้” และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ออกกฎกระทรวง ก�ำหนดสถานที่อื่นที่ใช้ในการขัง จ�ำคุก หรือ
ควบคุมตัวผู้ต้องหา จ�ำเลย หรือผู้ซึ่งต้องจ�ำคุกตามค�ำพิพากษาถึงที่สุด พ.ศ.๒๕๕๒ โดยก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจ
ของปลัดกระทรวงยุติธรรมที่จะก�ำหนดให้สถานที่ใดเป็นสถานที่ขัง ซึ่งจะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ด้วย ในกรณีที่จะขอให้กำ� หนดสถานที่ขังตามกฎกระทรวงข้างต้นจะต้องมี
หนังสือถึงปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้ประกาศสถานที่ขัง โดยจะต้องมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา
ได้แก่ แผนที่แสดงอาณาเขตสถานที่ขัง และบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมพิเศษ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหา ซึ่งอาจจะก�ำหนดให้ กองบังคับการต�ำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑ 
เป็นสถานที่ขัง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๙/๑ ก็ได้ โดยให้ กองบังคับการต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน ภาค ๑  จัดท�ำแผนที่แสดงอาณาเขตสถานที่ขัง พร้อมจัดท�ำบัญชีรายชื่อข้าราชการต�ำรวจ
ที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมพิเศษ เสนอมายังส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
จะได้ประมวลเรื่องแจ้งให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาประกาศเป็นสถานที่ขังต่อไป
๕.9.๓ กรณีผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับและยังไม่ได้มีการออกหมายจับ เมื่อได้มีการแจ้งข้อหาแล้ว แต่
พนักงานสอบสวนเห็นว่ามีเหตุที่จะออกหมายขังผู้นั้นได้ตามมาตรา ๗๑  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลเพื่อขอออกหมายขังโดยทันที แต่ถ้าขณะนั้นเป็น
เวลาที่ศาลปิดหรือใกล้จะปิดท�ำการให้พนักงานสอบสวนสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลในโอกาสแรกที่ศาลเปิดท�ำการ
กรณีเช่นว่านี้ให้น�ำมาตรา ๘๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาใช้บังคับแก่การพิจารณาออก
หมายขังโดยอนุโลม หากผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของพนักงานสอบสวนดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวน
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มีอำ� นาจจับผู้ต้องหานั้นได้ โดยถือว่าเป็นกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะจับผูต้ ้องหาได้โดยไม่มีหมายจับ และมีอ�ำนาจ
ปล่อยชั่วคราวหรือควบคุมตัวผู้ต้องหานั้นไว้
		

๕.10	 การสรุปส�ำนวนการสอบสวนและการท�ำความเห็นทางคดี

ให้ค�ำนึงถึงอ�ำนาจหน้าที่ตามค�ำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวน การด�ำเนินการสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐาน ควรต้องควบคุมและเร่งรัดติดตามผลการสอบสวนด�ำเนินคดีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นกรณี
พิเศษ ไม่ควรปล่อยให้คดีดังกล่าวเนิ่นนานหรือล่าช้าโดยใช่เหตุ ดังนั้นจะต้องรีบเร่งรัดสอบสวนคดีดังกล่าวให้
เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว ก่อนที่จะมีการสรุปส�ำนวนการสอบสวน จะต้องมีการประชุมของคณะพนักงานสอบสวน
ทุกนาย เพื่อให้มีความเห็นทางคดี และจัดท�ำบันทึกการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ในส่วนการเสนอส�ำนวน
การสอบสวนให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณามีความเห็นทางคดีให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕.11	 การคุ้มครองพยานและการสืบพยานไว้ล่วงหน้า

การขอการคุ้มครองพยานนั้น เป็นกรณีที่มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีความเกี่ยวพันกับ
การพิสูจน์ข้อเท็จจริงในทางคดี จึงเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องให้
ความคุ้มครองพยาน ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองพยานนั้นให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๖
นอกจากนี้ ในส่วนของการสืบพยานล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญานัน้ มีกรณี
ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสอบสวนอยู่ ๔ กรณี คือ
๕.11.๑ การสืบพยานล่วงหน้าก่อนฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๒๓๗ ทวิ ซึ่งเป็นกรณีที่มีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่าพยานบุคคลจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือเป็นบุคคล
มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากศาลที่พิจารณาคดี หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม หรือมีเหตุจ�ำเป็นอื่นอันเป็นการยากแก่การน�ำพยานนั้นมาสืบในภายหน้า พนักงานสอบสวน
อาจร้องขอต่อพนักงานอัยการให้ยื่นค�ำร้องต่อศาลเพื่อสืบพยานล่วงหน้าก่อนฟ้องคดีก็ได้
๕.11.๒ การสื บ พยานล่ ว งหน้ า หลั ง ฟ้ อ งคดี ต ่ อ ศาล แต่ ก ่ อ นถึ ง ก� ำ หนดวั น นั ด สื บ พยาน
ตามมาตรา ๑๗๓/๒ วรรคสอง ในกรณีจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม เมื่อศาลเห็นสมควรหรือคู่ความ
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดร้องขอ ศาลจะมีค�ำสั่งให้สืบพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับประเด็นส�ำคัญในคดีไว้ล่วงหน้าก่อนถึง
ก�ำหนดวันนัดสืบพยานก็ได้
๕.11.๓ การสืบพยานล่วงหน้าหลังฟ้องคดี แต่กอ่ นถึงก�ำหนดวันสืบพยาน ตามมาตรา ๕๕/๑ ในคดี
ที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ถ้าศาลมีค�ำสั่งให้ออกหมายเรียกพยานโจทก์ โดยมิได้ก�ำหนดวิธีการส่งไว้
ให้พนักงานอัยการมีหน้าที่ด�ำเนินการให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่เป็นผู้จัดส่งหมายเรียกแก่พยาน
และติดตามพยานโจทก์มาศาลตามก�ำหนดนัดแล้วแจ้งผลการส่งหมายเรียกไปยังศาลและพนักงานอัยการ
โดยเร็ว หากปรากฏว่าพยานโจทก์มีเหตุขัดข้องไม่อาจมาศาลได้หรือเกรงว่าจะเป็นการยากที่จะน�ำพยานนั้น
มาสืบตามที่ศาลนัดไว้ ก็ให้พนักงานอัยการขอให้ศาลสืบพยานนั้นไว้ล่วงหน้าตามมาตรา ๑๗๓/๒ วรรคสอง
๕.11.๔ การสืบพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ล่วงหน้าก่อนฟ้องคดี มาตรา ๒๔๔/๑  วรรคสาม
ในกรณีทพี่ ยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สามารถพิสจู น์ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงทีอ่ าจท�ำให้ศาลวินจิ ฉัยชีข้ าดคดีได้
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โดยไม่ต้องสืบพยานหลักฐานอื่นอีก หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากมีการเนินช้ากว่าจะน�ำพยานหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์อันส�ำคัญมาสืบในภายหน้า พยานหลักฐานนั้นจะสูญเสียไปหรือยากแก่การตรวจพิสูจน์
เมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอหรือเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลอาจสั่งให้ท�ำการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
ตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ทันทีโดยไม่จ�ำต้องรอให้ถึงก�ำหนดวันสืบพยานตามปกติ ทั้งนี้
ให้น�ำบทบัญญัติในมาตรา ๒๓๗ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ซึ่งตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นช่องทางที่เปิดกว้างมากขึ้นในการน�ำตัวพยานไปเบิกความต่อศาล
ประกอบการด�ำเนินคดี

5.12	 การติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินคดี

เมื่อส่งส�ำนวนให้พนักงานอัยการแล้ว ให้แต่งตั้งหรือมอบหมายพนักงานสอบสวนนายใดนายหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ ให้มีหน้าที่ประสานงานกับพนักงานอัยการเพื่อติดตามผลการสั่งคดีชั้นพนักงานอัยการ
กรณีทพี่ นักงานอัยการมีคำ� สัง่ ฟ้องก็ตอ้ งติดตามผลการพิจารณาคดีในชัน้ ศาล เพือ่ ทราบวันนัดสืบพยานและติดตาม
พยานไปเบิกความต่อศาล หากมีปัญหาข้อขัดข้องในการด�ำเนินคดีให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไข
ให้การด�ำเนินคดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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แผนภูมิ
การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
ผู้ประสงค์จัดการชุมนุม
หัวหน้าสถานี
ต�ำรวจ
เป็นผู้รับแจ้ง

แจ้งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชม. (ม.๑๐)

แจ้งไม่ทัน ๒๔ ชม.
ขอผ่อนผัน (ม.๑๒)

หัวหน้าสถานีต�ำรวจ
สรุปสาระส�ำคัญใน ๒๔ ชม. (ม.๑๑)

ผบก.น/ภ.จว.

พิจารณา
ขัดมาตรา ๗ หรือ ๘ หรือไม่

พิจารณา/แจ้งค�ำสั่ง
ภายใน ๒๔ ชม.

ไม่ขัดมาตรา ๗ หรือ ๘

ชุมนุมปกติ

ขัดมาตรา ๗ หรือ ๘
แจ้งให้แก้ไขภายในก�ำหนด
แก้ไข
ภายใน
ก�ำหนด

ผ่อนผัน

ไม่แก้ไข
ภายใน
ก�ำหนด

มีค�ำสั่งห้ามชุมนุมโดยแจ้งเป็น
หนังสือไปยังผู้แจ้ง
ผู้แจ้ง อุทธรณ์ต่อ ผบก.
พิจารณาภายใน ๒๔ ชม.

ชุมนุมปกติ

มีค�ำสั่ง
ห้าม
อุทธรณ์ต่อ
ผู้บังคับบัญชา

งดการชุมนุมสาธารณะ
หากจัดการชุมนุมถือว่าไม่ชอบตามกฎหมาย (ม.14)
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมต้องประกาศ
ให้เลิกการชุมนุม (ม.21(1))
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แผนภูมิ
การดูแลการชุมนุมสาธารณะที่ละเมิดกฎหมาย
กรณีการชุมนุมสาธารณะ
ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

ฝ่าฝืนตั้งแต่ต้น
ม.๒๑ (๑)

ฝ่าฝืนภายหลัง
ม.๒๑ (๒)

ประกาศให้เลิกการชุมนุม

ประกาศให้แก้ไข

เลิกการชุมนุม

ไม่เลิก
การชุมนุม

ไม่แก้ไข

ร้องขอต่อศาลแพ่งหรือศาลจังหวัด
ศาลพิจารณาค�ำขอเป็นการด่วน (ม.22)
ศาลมีค�ำสั่งโดยออกค�ำบังคับ
เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศค�ำสั่ง
ผู้ชุมนุมไม่เลิกการชุมนุมตามค�ำสั่งศาล
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะรายงานให้ศาลทราบ
กับประกาศก�ำหนดพื้นที่ควบคุม
ให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่/ห้ามบุคคลใดเข้า
รายงาน รมต.เพื่อทราบ
ผบช.น./ผจว. เป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ (ม.23)
ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่
เพื่อให้มีการเลิกการชุมนุม

ด�ำเนินการที่จ�ำเป็น
ตามแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ตามมติ ครม. ๒๕ สิงหาคม 25๕๘

แก้ไข

ชุมนุมปกติ
ผู้จัดการชุมนุม
อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์
/ศาลอุทธรณ์ภาค
(ม.22)
ค�ำสั่งเป็นที่สุด

พ้นระยะเวลาที่ประกาศ
ให้ออกจากพื้นที่ควบคุม
ถือเป็นการกระท�ำผิด
ซึ่งหน้า (ม.24)
มีอ�ำนาจ จับ, ค้น, ยึด, อายัด
หรือรื้อถอน, กระท�ำการ
เท่าที่จ�ำเป็น, มีค�ำสั่งห้าม
เพื่อให้เลิกการชุมนุม (ม.24)
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แผนภูมิ
การดูแลการชุมนุมสาธารณะที่มีลักษณะรุนแรงและเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
การชุมนุมสาธารณะ
ที่มีลักษณะรุนแรงและ
อาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต
ร่างกาย จิตใจหรือ
ทรัพย์สินของผู้อื่นจนเกิด
ความวุ่นวายขึ้น
ในบ้านเมือง (ม.25)

เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
สั่งให้ผู้ชุมนุมยุติการกระท�ำนั้น
ผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่ง
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ประกาศก�ำหนดพื้นที่ควบคุม
ให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่/ห้ามบุคคลใด
เข้ารายงาน รมต. เพื่อทราบ (ม.23)

ผบช.น./ผจว. เป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ (ม.23 ว.2)
ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่
เพื่อให้มีการเลิกการชุมนุม (ม.24)

ด�ำเนินการที่จ�ำเป็น
ตามแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ตามมติ ครม. ๒๕ สิงหาคม 25๕๘

มีอ�ำนาจ จับ, ค้น, ยึด, อายัด
หรือรื้อถอน, กระท�ำการ
เท่าที่จ�ำเป็น, มีค�ำสั่งห้าม
เพื่อให้เลิกการชุมนุม (ม.24)
ผู้ชุมนุมไม่เห็นด้วย
ยื่นค�ำร้องต่อศาลแพ่งหรือ
ศาลจังหวัด ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่มีค�ำสั่ง
อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค
ค�ำสั่งเป็นที่สุด
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แนวทางการปฏิบัติของฝ่ายสืบสวนในความผิดตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
ล�ำดับ
๑.

ผู้กระท�ำความผิด
และลักษณะความผิด
จัดการชุมนุมสาธารณะในสถานที่
ต้องห้ามตามมาตรา 7
(จ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
(มาตรา 27))

๒.

ชุนมุมสาธารณะในลักษณะกีดขวาง
ทางเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบตั งิ าน
หรือการใช้บริการสถานทีต่ ามมาตรา 8 
(จ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
(มาตรา 27))

๓.

จัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้ง
การชุ ม นุ ม ต่ อ ผู ้ รั บ แจ้ ง ก่ อ นเริ่ ม
การชุมนุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
(มาตรา 10 วรรคหนึ่ง)
(ปรับไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาท (มาตรา 28))

พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน
ควรพิจารณาเก็บรวบรวม
1. ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวให้
ปรากฏรูปหน้าผู้จัดการชุมนุม และ
ผูช้ มุ นุมในสถานทีท่ ชี่ มุ นุม ต้องสามารถ
ระบุได้วา่ เป็นใคร หรือสามารถสืบทราบ
ได้ว่าเป็นใคร
2. ชือ่ ของผูจ้ ดั การชุมนุม และรายชือ่
ผู้ชุมนุมเท่าที่ด�ำเนินการได้
3. ภาพถ่ายอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการชุมนุม
ยานพาหนะที่น�ำมาใช้ในการชุมนุม
4. ภาพถ่ายผู้ปราศรัยในระยะใกล้
ให้เห็นหน้าโดยชัดเจน และในระยะไกล
ประกอบกัน
5. ข้อมูลการบันทึกเทปค�ำปราศรัย
และการถอดเทปค�ำปราศรัย พร้อม
การรับรองการถอดเทปค�ำปราศรัย
การบันทึกภาพและเสียงจะต้องให้ได้
ความว่าเป็นใคร หรือให้สามารถสืบทราบ
ได้ว่าเป็นใคร
6. ภาพถ่ายป้าย/สัญลักษณ์ของผูช้ มุ นุม
ให้ปรากฏตัวหนังสือ ข้อความบนป้าย/
สัญลักษณ์อย่างชัดเจน ข้อความในป้าย
เป็นข้อความอะไร สือ่ ความหมายถึงใคร
7. เอกสารที่มีการแจกในการชุมนุม
เอกสารที่แจกจ่ายในการปราศรัย
8. สีเสือ้ ของผูช้ มุ นุม หมวกของผูช้ มุ นุม
และอุปกรณ์ที่เป็นสัญลักษณ์อย่างอื่น
(ถ้ามี) จนสามารถสืบสวนถึงแหล่งทีม่ า
ผู้ผลิต หรือผู้จ�ำหน่ายได้
9. ภาพถ่ายฉากหลัง ภาพที่ประกอบ
ฉากการชุมนุม ว่าสือ่ ความหมายถึงอะไร
มีเนื้อหาไปทางใด เข้าองค์ประกอบ
ความผิดหรือไม่

หมายเหตุ
1. ภาพถ่ายสถานทีท่ ตี่ อ้ งห้ามตาม
กฎหมาย ต้องถ่ายให้เห็นสัญลักษณ์
ของสถานที่ นั้ น อย่ า งชั ด เจน
ให้ปรากฏทั้งระยะใกล้ ระยะไกล
ให้เห็นระยะห่างจากสถานที่จัด
ชุมนุมอย่างชัดเจน ว่าอยู่ในรัศมี
150 เมตร
2. ก�ำหนดจุด ขอบเขตของสถานที่
ชุมนุม ที่ใกล้กับสถานที่ต้องห้าม
มากทีส่ ดุ เพือ่ ให้พนักงานสอบสวน
ใช้เป็นจุดอ้างอิงในการตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุ
1. ภาพถ่ายผู้จัดการชุมนุมและ
ผูช้ มุ นุมในสถานทีท่ ชี่ มุ นุม ให้ปรากฏ
บริเวณที่ชุมนุมทางเข้าออกของ
สถานที่ที่ผู้ชุมนุมกีดขวาง โดยให้
ปรากฏชื่อสถานที่ให้ชัดเจน
2. ถ่ายภาพหรือรวบรวมข้อมูล
บุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
การปิดทางเข้าออกสถานทีด่ งั กล่าว
1. ภาพถ่ายผู้จัดการชุมนุมและ
ผูช้ มุ นุมในสถานทีท่ ชี่ มุ นุม ให้ปรากฏ
บริเวณที่ชุมนุม
2. ประสานผูร้ บั แจ้งเพือ่ ขอหลักฐาน
การแจ้งการชุมนุม
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ล�ำดับ
๔.

๕.

๖.

๗.

ผู้กระท�ำความผิด
และลักษณะความผิด
ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ
แต่ไม่สามารถแจ้งการชุมนุมได้ภายใน
ก�ำหนดเวลาตามมาตรา 10 และไม่แจ้ง
การชุมนุมพร้อมค�ำขอผ่อนผันก�ำหนด
เวลาดังกล่าวต่อผู้บังคับการต�ำรวจ
ผูร้ บั ผิดชอบพืน้ ทีใ่ นกรุงเทพมหานคร
หรือผูบ้ งั คับการต�ำรวจภูธรจังหวัดใน
จังหวัดอื่นแล้วแต่กรณี ก่อนเริ่มการ
ชุมนุม (มาตรา 12 วรรคหนึ่ง)
(ปรับไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาท (มาตรา 28))
เป็นผูจ้ ดั การชุมนุมแต่มไิ ด้แจ้งล่วงหน้า
ต่อหัวหน้าสถานีต�ำรวจซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบดูแลการชุมนุมสาธารณะนัน้
ว่าจะมีการเดินขบวนหรือเคลือ่ นย้าย
ผูช้ มุ นุมจะเดินขบวนหรือเคลือ่ นย้าย
การชุมนุม (มาตรา 17)
(ปรับไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาท (มาตรา 28))
เป็นผู้ชุมนุมแต่ไม่เลิกการชุมนุม
สาธารณะภายในระยะเวลาทีผ่ จู้ ดั การ
ชุมนุมได้แจ้งไว้ตอ่ ผูร้ บั แจ้ง (มาตรา 18 
วรรคหนึ่ง)
(ปรับไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาท (มาตรา 28))
ฝ่าฝืนค�ำสั่งห้ามชุมนุม หรือจัดการ
ชุมนุมระหว่ามีค�ำสั่งห้ามชุมนุมตาม
มาตรา 11
(จ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่ ง หมื่ น บาทหรื อ ทั้ ง จ� ำ ทั้ ง ปรั บ
(มาตรา 29))

พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน
ควรพิจารณาเก็บรวบรวม
1. ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวให้
ปรากฏรูปหน้าผู้จัดการชุมนุม และ
ผูช้ มุ นุมในสถานทีท่ ชี่ มุ นุม ต้องสามารถ
ระบุได้วา่ เป็นใคร หรือสามารถสืบทราบ
ได้ว่าเป็นใคร
2. ชือ่ ของผูจ้ ดั การชุมนุม และรายชือ่
ผู้ชุมนุมเท่าที่ด�ำเนินการได้
3. ภาพถ่ายอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการชุมนุม
ยานพาหนะที่น�ำมาใช้ในการชุมนุม
4. ภาพถ่ายผูป้ ราศรัย ในระยะใกล้ให้
เห็นหน้าโดยชัดเจน และในระยะไกล
ประกอบกัน
5. ข้อมูลการบันทึกเทปค�ำปราศรัย
และการถอดเทปค�ำปราศรัย พร้อม
การรับรองการถอดเทปค�ำปราศรัย
การบันทึกภาพและเสียงจะต้องให้ได้
ความว่าเป็นใคร หรือให้สามารถสืบทราบ
ได้ว่าเป็นใคร
6. ภาพถ่ายป้าย/สัญลักษณ์ของผูช้ มุ นุม
ให้ปรากฏตัวหนังสือ ข้อความบนป้าย/
สัญลักษณ์อย่างชัดเจน ข้อความในป้าย
เป็นข้อความอะไร สือ่ ความหมายถึงใคร
7. เอกสารที่มีการแจกในการชุมนุม
เอกสารที่แจกจ่ายในการปราศรัย
8. สีเสือ้ ของผูช้ มุ นุม หมวกของผูช้ มุ นุม
และอุปกรณ์ที่เป็นสัญลักษณ์อย่างอื่น
(ถ้ามี) จนสามารถสืบสวนถึงแหล่งทีม่ า
ผู้ผลิต หรือผู้จ�ำหน่ายได้
9. ภาพถ่ายฉากหลัง ภาพที่ประกอบ
ฉากการชุมนุม ว่าสือ่ ความหมายถึงอะไร
มีเนื้อหาไปทางใด เข้าองค์ประกอบ
ความผิดหรือไม่

หมายเหตุ
1. ภาพถ่ายผู้จัดการชุมนุมและ
ผูช้ มุ นุมในสถานทีท่ ชี่ มุ นุม ให้ปรากฏ
บริเวณที่ชุมนุม
2. ประสานผูร้ บั แจ้งเพือ่ ขอหลักฐาน
การแจ้งการชุมนุมพร้อมค�ำขอ
ผ่อนผัน

1. ภาพถ่ายการเดินขบวน หรือ
เคลื่อนย้ายการชุมนุม
2. ตรวจสอบกับหัวหน้าสถานี
ต� ำ รวจในท้ อ งที่ ที่ มี ก ารชุ ม นุ ม
เพื่ อ ทราบว่ า มี ก ารแจ้ ง ว่ า จะมี
การเดินขบวนหรือเคลื่อนย้าย
การชุมนุมล่วงหน้าหรือไม่
1. หลักฐานการแจ้งการชุมนุม
ทีผ่ จู้ ดั การชุมนุมแจ้งถึงเวลาเริม่ ต้น
และสิ้นสุดการชุมนุม
2. ภาพถ่ายผู้ชุมนุมที่ไม่เลิกการ
ชุมนุมตามก�ำหนด โดยเห็นใบหน้า
ชัดเจน หรือสืบทราบได้วา่ เป็นผูใ้ ด
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ล�ำดับ
๘.

๙.

ผู้กระท�ำความผิด
และลักษณะความผิด
เป็นผู้จัดการชุมนุมแต่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 15 (1) (2) หรือ (3) หรือ
เป็นผูช้ มุ นุม แต่ไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา
16 (1) หรือ (2) (มาตรา 30)
(ปรับไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาท (มาตรา 30))
เป็นผู้จัดการชุมนุมแต่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 15 (4) (5) (6) หรือ (7) หรือ
เป็นผู้ชุมนุมแต่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา
16 (3) (4) (5) (6) (7) หรือ (8)
(มาตรา 31 วรรคหนึ่ง)
เป็นผูจ้ ดั การชุมนุมไม่ปฏิบตั ติ าม
มาตรา 15  (4) (5) (6) หรือ (7)
หรือเป็นผู้ชุมนุมแต่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 16 (3) (4) (5) (6) (7) หรือ
(8) และท�ำให้ระบบการขนส่งสาธารณะ
ระบบการสื่อสารหรือโทรคมนาคม
ระบบผลิตหรือส่งกระแสไฟฟ้าหรือ
ประปาหรือระบบสาธารณูปโภคอืน่ ใด
ใช้การไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว
หรือถาวร (มาตรา 31 วรรคสอง)
ผูจ้ ดั การชุมนุมต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่ เ กิ น หกเดื อ นหรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น
หนึ่ ง หมื่ น บาทหรื อ ทั้ ง จ� ำ ทั้ ง ปรั บ
(มาตรา 31 วรรคหนึ่ง)
(จ�ำคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาทหรื อ ทั้ ง จ� ำ ทั้ ง ปรั บ
(มาตรา 31 วรรคสอง))

พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน
ควรพิจารณาเก็บรวบรวม
1. ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวให้
ปรากฏรูปหน้าผู้จัดการชุมนุม และ
ผูช้ มุ นุมในสถานทีท่ ชี่ มุ นุมต้องสามารถ
ระบุได้วา่ เป็นใคร หรือสามารถสืบทราบ
ได้ว่าเป็นใคร
2. ชือ่ ของผูจ้ ดั การชุมนุม และรายชือ่
ผู้ชุมนุมเท่าที่ด�ำเนินการได้
3. ภาพถ่ายอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการชุมนุม
ยานพาหนะที่น�ำมาใช้ในการชุมนุม
4. ภาพถ่ายผูป้ ราศรัย ในระยะใกล้ให้
เห็นหน้าโดยชัดเจน และในระยะไกล
ประกอบกัน
5. ข้อมูลการบันทึกเทปค�ำปราศรัย
และการถอดเทปค�ำปราศรัย พร้อม
การรับรองการถอดเทปค�ำปราศรัย
การบันทึกภาพและเสียงจะต้องให้
ได้ความว่าเป็นใคร หรือให้สามารถ
สืบทราบได้ว่าเป็นใคร
6. ภาพถ่ายป้าย/สัญลักษณ์ของผูช้ มุ นุม
ให้ปรากฏตัวหนังสือ ข้อความบนป้าย/
สัญลักษณ์อย่างชัดเจน ข้อความในป้าย
เป็นข้อความอะไร สือ่ ความหมายถึงใคร
7. เอกสารที่มีการแจกในการชุมนุม
เอกสารที่แจกจ่ายในการปราศรัย
8. สีเสือ้ ของผูช้ มุ นุม หมวกของผูช้ มุ นุม
และอุปกรณ์ที่เป็นสัญลักษณ์อย่างอื่น
(ถ้ามี) จนสามารถสืบสวนถึงแหล่งทีม่ า
ผู้ผลิต หรือผู้จ�ำหน่ายได้
9. ภาพถ่ายฉากหลัง ภาพที่ประกอบ
ฉากการชุมนุม ว่าสือ่ ความหมายถึงอะไร
มีเนื้อหาไปทางใด เข้าองค์ประกอบ
ความผิดหรือไม่

หมายเหตุ
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ผู้กระท�ำความผิด
พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน
และลักษณะความผิด
ควรพิจารณาเก็บรวบรวม
10. ไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ หรือประกาศของ 1. ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวให้
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ปรากฏรูปหน้าผู้จัดการชุมนุม และ
ตามมาตรา 19 (5) หรือมาตรา 23  ผูช้ มุ นุมในสถานทีท่ ชี่ มุ นุม ต้องสามารถ
ไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ หรือประกาศของ ระบุได้วา่ เป็นใคร หรือสามารถสืบทราบ
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ได้ว่าเป็นใคร
ตามมาตรา 19 (5) หรือมาตรา 2  2. ชือ่ ของผูจ้ ดั การชุมนุม และรายชือ่
แต่อยูภ่ ายในสถานทีช่ มุ นุม (มาตรา 32) ผู้ชุมนุมเท่าที่ด�ำเนินการได้
(จ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 3. ภาพถ่ายอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการชุมนุม
สองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ยานพาหนะที่น�ำมาใช้ในการชุมนุม
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท)
4. ภาพถ่ายผูป้ ราศรัย ในระยะใกล้ให้
๑๑. ไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของผู้ควบคุม เห็นหน้าโดยชัดเจน และในระยะไกล
สถานการณ์หรือผูซ้ งึ่ ได้รบั มอบหมาย ประกอบกัน
จากผูค้ วบคุมสถานการณ์ ตามมาตรา 5. ข้อมูลการบันทึกเทปค�ำปราศรัย
24 หรือมาตรา 25 (มาตรา 33) และการถอดเทปค�ำปราศรัย พร้อม
(จ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน การรับรองการถอดเทปค�ำปราศรัย
การบันทึกภาพและเสียงจะต้องให้ได้
หกหมื่นบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ)
ความว่าเป็นใครหรือให้สามารถสืบทราบ
ได้ว่าเป็นใคร
6. ภาพถ่ายป้าย/สัญลักษณ์ของผูช้ มุ นุม
ให้ปรากฏตัวหนังสือ ข้อความบนป้าย/
สัญลักษณ์อย่างชัดเจน ข้อความในป้าย
เป็นข้อความอะไร สือ่ ความหมายถึงใคร
7. เอกสารที่มีการแจกในการชุมนุม
เอกสารที่แจกจ่ายในการปราศรัย
8. สีเสือ้ ของผูช้ มุ นุม หมวกของผูช้ มุ นุม
และอุปกรณ์ที่เป็นสัญลักษณ์อย่างอื่น
(ถ้ามี) จนสามารถสืบสวนถึงแหล่งทีม่ า
ผู้ผลิต หรือผู้จ�ำหน่ายได้
9. ภาพถ่ายฉากหลัง ภาพที่ประกอบ
ฉากการชุมนุม ว่าสือ่ ความหมายถึงอะไร
มีเนื้อหาไปทางใด เข้าองค์ประกอบ
ความผิดหรือไม่

ล�ำดับ

หมายเหตุ
1. หลั ก ฐานการประกาศหรื อ
ค� ำ สั่ ง ของเจ้ า พนั ก งานดู แ ล
การชุมนุม เช่น ภาพเคลือ่ นไหวของ
ผูป้ ระกาศหรือเอกสารทีเ่ ป็นประกาศ
หรือค�ำสั่ง (ถ้ามี)
2. ภาพถ่ายพฤติการณ์ที่มีการ
ฝ่ า ฝื น ประกาศหรื อ ค� ำ สั่ ง ของ
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม
1. หลักฐานค�ำสัง่ ศาลให้มกี ารเลิก
การชุมนุมสาธารณะซึ่งได้มีการ
ก�ำหนดผู้ควบคุมสถานการณ์ไว้
2. หลั ก ฐานการประกาศหรื อ
ค�ำสั่งของผู้ควบคุมสถานการณ์
ที่ประกาศตามค�ำสั่งศาล ให้เลิก
การชุมนุม เช่น ภาพเคลือ่ นไหวของ
ผู้ประกาศ
3. ภาพถ่ายพฤติการณ์ที่มีการ
ฝ่ า ฝื น ประกาศหรื อ ค� ำ สั่ ง ของ
ผู้ควบคุมสถานการณ์
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ผู้กระท�ำความผิด
และลักษณะความผิด
๑๒. ไม่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะหรือผูค้ วบคุม
สถานการณ์หรือได้รบั มอบหมายจาก
ผูค้ วบคุมสถานการณ์ให้ปฏิบตั หิ น้าที่
ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ
พาอาวุ ธ เข้ า ไปในที่ ชุ ม นุ ม ไม่ ว ่ า
จะได้รับอนุญาตให้มีอาวุธนั้นติดตัว
หรือไม่ ถ้าอาวุธตามวรรคหนึ่งเป็น
อาวุธปืน วัตถุระเบิดหรือวัตถุอื่นใด
อันมีสภาพคล้ายคลึงกัน (มาตรา ๓๔)
(จ�ำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ โทษ
จ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ)
๑๓. บรรดาทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้
ในการชุมนุมสาธารณะที่ยึดได้จาก
การชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่เลิกการชุมนุมตาม
ค�ำสัง่ ศาล (ให้ศาลมีอำ� นาจสัง่ ริบเสีย
ทั้ ง สิ้ น ไม่ ว ่ า จะมี ผู ้ ถู ก ลงโทษตาม
ค�ำพิพากษาหรือไม่ (มาตรา 35))

ล�ำดับ

พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน
ควรพิจารณาเก็บรวบรวม
1. ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวให้
ปรากฏรูปหน้าผู้จัดการชุมนุม และ
ผูช้ มุ นุมในสถานทีท่ ชี่ มุ นุม ต้องสามารถ
ระบุได้วา่ เป็นใคร หรือสามารถสืบทราบ
ได้ว่าเป็นใคร
2. ชือ่ ของผูจ้ ดั การชุมนุม และรายชือ่
ผู้ชุมนุมเท่าที่ด�ำเนินการได้
3. ภาพถ่ายอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการชุมนุม
ยานพาหนะที่น�ำมาใช้ในการชุมนุม
4. ภาพถ่ายผูป้ ราศรัย ในระยะใกล้ให้
เห็นหน้าโดยชัดเจน และในระยะไกล
ประกอบกัน
5. ข้อมูลการบันทึกเทปค�ำปราศรัย
และการถอดเทปค�ำปราศรัย พร้อม
การรับรองการถอดเทปค�ำปราศรัย
การบันทึกภาพและเสียงจะต้องให้
ได้ความว่าเป็นใคร หรือให้สามารถ
สืบทราบได้ว่าเป็นใคร
6. ภาพถ่ายป้าย/สัญลักษณ์ของผูช้ มุ นุม
ให้ปรากฏตัวหนังสือ ข้อความบนป้าย/
สัญลักษณ์อย่างชัดเจน ข้อความในป้าย
เป็นข้อความอะไร สือ่ ความหมายถึงใคร
7. เอกสารที่มีการแจกในการชุมนุม
เอกสารที่แจกจ่ายในการปราศรัย
8. สีเสือ้ ของผูช้ มุ นุม หมวกของผูช้ มุ นุม
และอุปกรณ์ที่เป็นสัญลักษณ์อย่างอื่น
(ถ้ามี) จนสามารถสืบสวนถึงแหล่งทีม่ า
ผู้ผลิต หรือผู้จ�ำหน่ายได้
9. ภาพถ่ายฉากหลัง ภาพที่ประกอบ
ฉากการชุมนุม ว่าสือ่ ความหมายถึงอะไร
มีเนื้อหาไปทางใด เข้าองค์ประกอบ
ความผิดหรือไม่

หมายเหตุ
1. ภาพถ่ายบุคคลทีเ่ ข้าไปในสถานที่
ชุมนุมโดยมีอาวุธปืน วัตถุระเบิด
หรื อ วั ต ถุ อื่ น ใดอั น มี ส ภาพ
คล้ายคลึงกัน เข้าไปในที่ชุมนุม
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุม
สถานการณ์
2. ภาพถ่าย หรือภาพเคลือ่ นไหว
ของบุคคลตามข้อ 1 ต้องปรากฏ
ใบหน้าอย่างชัดเจน และสามารถ
สืบทราบได้ว่าเป็นใคร
3. ภาพถ่ า ยอาวุ ธ ตามข้ อ 1
ต้องมีความชัดเจน จนสามารถ
ยืนยันได้วา่ อาวุธดังกล่าวเป็นอาวุธ
ต้องห้ามตามกฎหมาย
ภาพถ่ายบรรดาทรัพย์สินที่แสดง
ให้ศาลเห็นได้วา่ มีการน�ำมาใช้หรือ
มีไว้เพื่อใช้ในการชุมนุมสาธารณะ
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แนวทางการปฏิบัติของฝ่ายสืบสวนในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ล�ำดับ
๑.

๒.

๓.

ผู้กระท�ำความผิด
และลักษณะความผิด
หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดง
ความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์
พระราชินี รัชทายาท หรือผู้ส�ำเร็จ
ราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษ
จ� ำ คุ ก ตั้ ง แต่ ส ามปี ถึ ง สิ บ ห้ า ปี
(มาตรา 112)
ใช้ก�ำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะ
ใช้ก�ำลังประทุษร้าย เพื่อ
(1) ล้ ม ล้ า งหรื อ เปลี่ ย นแปลง
รัฐธรรมนูญ
(2) ล้มล้างอ�ำนาจนิตบิ ญั ญัติ อ�ำนาจ
บริหาร หรืออ�ำนาจตุลาการแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือให้ใช้อำ� นาจดังกล่าว
แล้วไม่ได้ หรือ
(3) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึด
อ�ำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใด
แห่งราชอาณาจักร ต้องระวางโทษ
ประหารชีวิต หรือจ�ำคุกตลอดชีวิต
(มาตรา 113)
ส ะ ส ม ก� ำ ลั ง พ ล ห รื อ อ า วุ ธ
ตระเตรียมการอื่นใดหรือสมคบกัน
เพื่อเป็นกบฏ หรือกระท�ำความผิด
ใด ๆ อั น เป็ น ส่ ว นของแผนการ
เพือ่ เป็นกบฏ หรือยุยงราษฎรให้เป็น
กบฏหรือรู้ว่ามีผู้จะเป็นกบฏแล้ว
กระท�ำการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้
ต้องระวางโทษจ�ำคุก ตั้งแต่สามปี
ถึงสิบห้าปี (มาตรา 114)

พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน
ควรพิจารณาเก็บรวบรวม
1. ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวให้
ปรากฏรูปหน้าผู้จัดการชุมนุม และ
ผูช้ มุ นุมในสถานทีท่ ชี่ มุ นุม ต้องสามารถ
ระบุได้วา่ เป็นใคร หรือสามารถสืบทราบ
ได้ว่าเป็นใคร
2. ชือ่ ของผูจ้ ดั การชุมนุม และรายชือ่
ผู้ชุมนุมเท่าที่ด�ำเนินการได้
3. ภาพถ่ายอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการชุมนุม
ยานพาหนะที่น�ำมาใช้ในการชุมนุม
4. ภาพถ่ายผูป้ ราศรัย ในระยะใกล้ให้
เห็นหน้าโดยชัดเจน และในระยะไกล
ประกอบกัน
5. ข้อมูลการบันทึกเทปค�ำปราศรัย
และการถอดเทปค�ำปราศรัย พร้อม
การรับรองการถอดเทปค�ำปราศรัย
การบันทึกภาพและเสียงจะต้องให้ได้
ความว่าเป็นใคร หรือให้สามารถสืบทราบ
ได้ว่าเป็นใคร
6. ภาพถ่ายป้าย/สัญลักษณ์ของผูช้ มุ นุม
ให้ปรากฏตัวหนังสือ ข้อความบนป้าย/
สัญลักษณ์อย่างชัดเจน ข้อความในป้าย
เป็นข้อความอะไร สือ่ ความหมายถึงใคร  
7. เอกสารที่มีการแจกในการชุมนุม
เอกสารที่แจกจ่ายในการปราศรัย
8. สีเสือ้ ของผูช้ มุ นุม หมวกของผูช้ มุ นุม
และอุปกรณ์ที่เป็นสัญลักษณ์อย่างอื่น
(ถ้ามี) จนสามารถสืบสวนถึงแหล่งทีม่ า
ผู้ผลิต หรือผู้จ�ำหน่ายได้
9. ภาพถ่ายฉากหลัง ภาพที่ประกอบ
ฉากการชุมนุม ว่าสือ่ ความหมายถึงอะไร
มีเนื้อหาไปทางใด เข้าองค์ประกอบ
ความผิดหรือไม่

หมายเหตุ
1. พิสจู น์ทราบตัวบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น ตัวการร่วม, ผู้ใช้, ผู้สนับสนุน
หรือผูโ้ ฆษณาหรือประกาศแก่บคุ คล
ทั่วไปให้กระท�ำความผิด
1. พิสจู น์ทราบตัวบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น ตัวการร่วม, ผู้ใช้, ผู้สนับสนุน
หรือผูโ้ ฆษณาหรือประกาศแก่บคุ คล
ทั่วไปให้กระท�ำความผิด

1. ภาพถ่ายกลุม่ กองก�ำลังพลหรือ
อาวุธ ที่ผู้กระท�ำผิดตระเตรียมไว้
ให้ชัดเจน
2. หลักฐานการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในการ
กระท�ำความผิด
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ล�ำดับ
4.

5.

ผู้กระท�ำความผิด
และลักษณะความผิด
กระท�ำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วย
วาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่
เป็นการกระท�ำภายในความมุง่ หมาย
แห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดง
ความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต
(1) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
กฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้
ก�ำลังข่มขืนใจหรือใช้กำ� ลังประทุษร้าย
(2) เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือ
กระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน
ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้น
ในราชอาณาจักร หรือ
(3) เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิด
กฎหมายแผ่นดิน ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกินเจ็ดปี (มาตรา 116)
เป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึง่ ปกปิด
วิธีด�ำเนินการ และมีความมุ่งหมาย
เพื่ อ การอั น มิ ช อบด้ ว ยกฎหมาย
ผู้นั้นกระท�ำความผิดฐานเป็นอั้งยี่
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินเจ็ดปี
และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
เป็นหัวหน้า ผูจ้ ดั การหรือผูม้ ตี ำ� แหน่ง
หน้าที่ในคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธี
ด� ำ เนิ น การและมี ค วามมุ ่ ง หมาย
เพื่ อ การอั น มิ ช อบด้ ว ยกฎหมาย
ผูน้ นั้ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสิบปี
และปรั บ ไม่ เ กิ น สองหมื่ น บาท
(มาตรา 209)

พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน
ควรพิจารณาเก็บรวบรวม
1. ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวให้
ปรากฏรูปหน้าผู้จัดการชุมนุม และ
ผูช้ มุ นุมในสถานทีท่ ชี่ มุ นุม ต้องสามารถ
ระบุได้วา่ เป็นใคร หรือสามารถสืบทราบ
ได้ว่าเป็นใคร
2. ชือ่ ของผูจ้ ดั การชุมนุม และรายชือ่
ผู้ชุมนุมเท่าที่ด�ำเนินการได้
3. ภาพถ่ายอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการชุมนุม
ยานพาหนะที่น�ำมาใช้ในการชุมนุม
4. ภาพถ่ายผู้ปราศรัย ในระยะใกล้
ให้เห็นหน้าโดยชัดเจน และในระยะไกล
ประกอบกัน
5. ข้อมูลการบันทึกเทปค�ำปราศรัย
และการถอดเทปค�ำปราศรัย พร้อม
การรับรองการถอดเทปค�ำปราศรัย
การบันทึกภาพและเสียงจะต้องให้
ได้ความว่าเป็นใคร หรือให้สามารถ
สืบทราบได้ว่าเป็นใคร
6. ภาพถ่ายป้าย/สัญลักษณ์ของผูช้ มุ นุม
ให้ปรากฏตัวหนังสือ ข้อความบนป้าย/
สัญลักษณ์อย่างชัดเจน ข้อความในป้าย
เป็นข้อความอะไร สือ่ ความหมายถึงใคร  
7. เอกสารที่มีการแจกในการชุมนุม
เอกสารที่แจกจ่ายในการปราศรัย
8. สีเสือ้ ของผูช้ มุ นุม หมวกของผูช้ มุ นุม
และอุปกรณ์ที่เป็นสัญลักษณ์อย่างอื่น
(ถ้ามี) จนสามารถสืบสวนถึงแหล่งทีม่ า
ผู้ผลิต หรือผู้จ�ำหน่ายได้
9. ภาพถ่ายฉากหลัง ภาพที่ประกอบ
ฉากการชุมนุม ว่าสือ่ ความหมายถึงอะไร
มีเนื้อหาไปทางใด เข้าองค์ประกอบ
ความผิดหรือไม่

หมายเหตุ
1. รายงานการสืบสวนบุคคลทีม่ ี
การยุยง เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน
หรือกระด้างกระเดือ่ งในหมูป่ ระชาชน
ถึงขนาดทีจ่ ะก่อความไม่สงบขึน้ ใน
ราชอาณาจักร ในทุกช่องทางของ
การสื่อสารระหว่างบุคคล
2. รวบรวมข้อความ หรือพฤติการณ์
ที่สื่อความหมายเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน
หรือรัฐบาล โดยใช้ก�ำลังข่มขืนใจ
หรือใช้กำ� ลังประทุษร้าย, เพือ่ ให้เกิด
ความปัน่ ป่วน หรือกระด้างกระเดือ่ ง
ในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อ
ความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร
หรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิด
กฎหมายแผ่นดิน
1. หลักฐานการนัดประชุมตาม
สถานทีต่ า่ ง ๆ เช่น โรงแรม ทีพ่ กั อาศัย
ส่วนตัว เพือ่ ใช้ประกอบหลักฐานอืน่
ในการด�ำเนินคดี
2. ตรวจสอบหาสัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายประจ�ำกลุ่ม ที่กลุ่มใช้
ในการปกปิดมิให้บคุ คลทัว่ ไปทราบ
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ล�ำดับ
6.

7.

ผู้กระท�ำความผิด
และลักษณะความผิด
สมคบกันตัง้ แต่หา้ คนขึน้ ไปเพือ่ กระท�ำ
ความผิดฐาน...(อย่างหนึง่ อย่างใดตาม
ทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ในภาค 2) และความผิดนัน้
มีก�ำหนดโทษจ�ำคุกอย่างสูงตั้งแต่
หนึง่ ปีขนึ้ ไป ผูน้ นั้ กระท�ำความผิดฐาน
เป็นซ่องโจร ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ถ้าเป็นการสมคบเพื่อกระท�ำ
ความผิดทีม่ รี ะวางโทษถึงประหารชีวติ
จ�ำคุกตลอดชีวิตหรือจ�ำคุกอย่างสูง
ตัง้ แต่สบิ ปีขนึ้ ไป ผูก้ ระท�ำต้องระวางโทษ
จ�ำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับ
ตั้ ง แต่ สี่ พั น บาทถึ ง สองหมื่ น บาท
(มาตรา 210)
มั่ ว สุ ม กั น ตั้ ง แต่ สิ บ คนขึ้ น ไป
ใช้ก�ำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้
ก�ำลังประทุษร้ายหรือกระท�ำการ
อย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวาย
ขึน้ ในบ้านเมือง ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ถ้าผูก้ ระท�ำความผิดคนหนึง่ คนใด
มีอาวุธ บรรดาผู้ที่กระท�ำความผิด
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจ�ำ
ทั้งปรับ
ถ้าผูก้ ระท�ำความผิดเป็นหัวหน้า
หรื อ เป็ น ผู ้ มี ห น้ า ที่ สั่ ง การในการ
กระท�ำความผิดนัน้ ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ (มาตรา 215)

พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน
ควรพิจารณาเก็บรวบรวม
1. ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวให้
ปรากฏรูปหน้าผู้จัดการชุมนุม และ
ผูช้ มุ นุมในสถานทีท่ ชี่ มุ นุม ต้องสามารถ
ระบุได้วา่ เป็นใคร หรือสามารถสืบทราบ
ได้ว่าเป็นใคร
2. ชือ่ ของผูจ้ ดั การชุมนุม และรายชือ่
ผู้ชุมนุมเท่าที่ด�ำเนินการได้
3. ภาพถ่ายอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการชุมนุม
ยานพาหนะที่น�ำมาใช้ในการชุมนุม
4. ภาพถ่ายผูป้ ราศรัย ในระยะใกล้ให้
เห็นหน้าโดยชัดเจน และในระยะไกล
ประกอบกัน
5. ข้อมูลการบันทึกเทปค�ำปราศรัย
และการถอดเทปค�ำปราศรัย พร้อม
การรับรองการถอดเทปค�ำปราศรัย
การบันทึกภาพและเสียงจะต้องให้ได้
ความว่ า เป็ น ใคร หรื อ ให้ ส ามารถ
สืบทราบได้ว่าเป็นใคร
6. ภาพถ่ายป้าย/สัญลักษณ์ของผูช้ มุ นุม
ให้ปรากฏตัวหนังสือ ข้อความบนป้าย/
สัญลักษณ์อย่างชัดเจน ข้อความในป้าย
เป็นข้อความอะไร สือ่ ความหมายถึงใคร  
7. เอกสารที่มีการแจกในการชุมนุม
เอกสารที่แจกจ่ายในการปราศรัย
8. สีเสือ้ ของผูช้ มุ นุม หมวกของผูช้ มุ นุม
และอุปกรณ์ที่เป็นสัญลักษณ์อย่างอื่น
(ถ้ามี) จนสามารถสืบสวนถึงแหล่งทีม่ า
ผู้ผลิต หรือผู้จ�ำหน่ายได้
9. ภาพถ่ายฉากหลัง ภาพที่ประกอบ
ฉากการชุมนุม ว่าสือ่ ความหมายถึงอะไร
มีเนื้อหาไปทางใด เข้าองค์ประกอบ
ความผิดหรือไม่

หมายเหตุ
1. ท�ำรายงานสืบสวนถึงพฤติกรรม
ของผูก้ ระท�ำผิด ซึง่ มีการสมคบกัน
ตัง้ แต่หา้ คนขึน้ ไป เพือ่ กระท�ำผิดที่
ก�ำหนดไว้ตามกฎหมาย

1. รายงานการสืบสวนพฤติการณ์
การมัว่ สุมซึง่ มีการใช้กำ� ลังประทุษร้าย
ขูเ่ ข็ญว่าจะใช้กำ� ลังประทุษร้ายหรือ
กระท�ำการอย่างหนึง่ อย่างใดให้เกิด
การวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
2. ภาพถ่าย หรือภาพเคลือ่ นไหว
พฤติการณ์การมั่วสุมซึ่งมีการใช้
ก�ำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้
ก�ำลังประทุษร้ายหรือกระท�ำการ
อย่างหนึง่ อย่างใดให้เกิดการวุน่ วาย
ขึ้นในบ้านเมือง
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ผู้กระท�ำความผิด
พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน
และลักษณะความผิด
ควรพิจารณาเก็บรวบรวม
8. เมื่ อ เจ้ า พนั ก งานสั่ ง ผู ้ ที่ มั่ ว สุ ม 1. ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวให้
เพือ่ กระท�ำความผิด ตามมาตรา 215  ปรากฏรูปหน้าผู้จัดการชุมนุม และ
ให้เลิกไป ผู้ใดไม่เลิก ต้องระวางโทษ ผูช้ มุ นุมในสถานทีท่ ชี่ มุ นุม ต้องสามารถ
จ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน ระบุได้วา่ เป็นใคร หรือสามารถสืบทราบ
หกพั น บาท หรื อ ทั้ ง จ� ำ ทั้ ง ปรั บ ได้ว่าเป็นใคร
(มาตรา ๒16)
2. ชือ่ ของผูจ้ ดั การชุมนุม และรายชือ่
9. ร่วมกันท�ำให้เสียหาย ท�ำลาย ซึง่ ทรัพย์ ผู้ชุมนุมเท่าที่ด�ำเนินการได้
ที่ใช้ หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์    3. ภาพถ่ายอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการชุมนุม
ยานพาหนะที่น�ำมาใช้ในการชุมนุม
(มาตรา 360, 83)
4. ภาพถ่ายผูป้ ราศรัย ในระยะใกล้ให้
เห็นหน้าโดยชัดเจน และในระยะไกล
ประกอบกัน
10. ร่วมกันกีดขวางทางสาธารณะ จนอาจ
5. ข้อมูลการบันทึกเทปค�ำปราศรัย
เป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือ
และการถอดเทปค�ำปราศรัย พร้อม
ความสะดวกในการจราจร โดยวาง
การรับรองการถอดเทปค�ำปราศรัย
หรือทอดทิ้งสิ่งของ หรือโดยกระท�ำ
การบันทึกภาพและเสียงจะต้องให้ได้
ด้วยประการอื่นใด
ความว่าเป็นใคร หรือให้สามารถสืบทราบ
(มาตรา 385, 83)
ได้ว่าเป็นใคร
11. โฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไป 6. ภาพถ่ายป้าย/สัญลักษณ์ของผูช้ มุ นุม
ให้กระท�ำความผิด และความผิดนั้น ให้ปรากฏตัวหนังสือ ข้อความบนป้าย/
มี ก� ำ หนดโทษไม่ ต�่ ำ กว่ า หกเดื อ น สัญลักษณ์อย่างชัดเจน ข้อความในป้าย
ผู้นั้นต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษ เป็นข้อความอะไร สือ่ ความหมายถึงใคร  
ที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดนั้น
7. เอกสารที่มีการแจกในการชุมนุม
ถ้าได้มกี ารกระท�ำความผิดเพราะ เอกสารที่แจกจ่ายในการปราศรัย
เหตุที่ได้มีการโฆษณาหรือประกาศ 8. สีเสือ้ ของผูช้ มุ นุม หมวกของผูช้ มุ นุม
ตามความในวรรคแรก ผูโ้ ฆษณาหรือ และอุปกรณ์ที่เป็นสัญลักษณ์อย่างอื่น
ประกาศต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ (ถ้ามี) จนสามารถสืบสวนถึงแหล่งทีม่ า
(มาตรา 85)
ผู้ผลิต หรือผู้จ�ำหน่ายได้
9. ภาพถ่ายฉากหลัง ภาพที่ประกอบ
ฉากการชุมนุม ว่าสือ่ ความหมายถึงอะไร
มีเนื้อหาไปทางใด เข้าองค์ประกอบ
ความผิดหรือไม่

ล�ำดับ

หมายเหตุ
1. หลักฐานการรวมตัวของผูท้ คี่ ดิ
จะกระท�ำผิด แต่ยงั มิได้กระท�ำผิด
ตามมาตรา 215 
2. หลักฐานค�ำสัง่ ของเจ้าพนักงาน
ไม่ว่าด้วยวาจา หรือเอกสาร
1. ภาพถ่ายบรรดาทรัพย์ที่ใช้
หรือมีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ซึ่งได้รับความเสียหาย
2. ภาพถ่าย หรือภาพเคลือ่ นไหว
บุคคลผู้กระท�ำความผิด
1. ภาพถ่ายวัตถุ หรือสิ่งของที่
เป็นวัตถุที่ใช้ในการกระท�ำผิด

1. ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว
ของผู้ที่ประกาศหรือโฆษณาให้
ผู้อื่นกระท�ำความผิด
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ผู้กระท�ำความผิด
และลักษณะความผิด
12. ใช้ก�ำลังประทุษร้ายเจ้าพนักงาน
ขณะปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลการ
ชุมนุมสาธารณะ ต้องพิจารณาจาก
พฤติการณ์ของการกระท�ำและผล
ของการกระท�ำในความผิดดังต่อไปนี้
1. ท�ำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็น
เหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
(มาตรา 391)
2. ท�ำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิด
อันตรายแก่กายหรือจิตใจ (มาตรา
295)
3. ท�ำร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน
ซึ่งกระท�ำการตามหน้าที่หรือเพราะ
เหตุที่จะกระท�ำหรือได้กระท�ำการ
ตามหน้าทีจ่ นเป็นเหตุให้เจ้าพนักงาน
ผู้ถูกท�ำร้ายรับอันตรายแก่กายหรือ
จิตใจ (มาตรา 296)
4. ท�ำร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน
ซึ่งกระท�ำการตามหน้าที่หรือเพราะ
เหตุที่จะกระท�ำหรือได้กระท�ำการ
ตามหน้าทีจ่ นเป็นเหตุให้เจ้าพนักงาน
ผู ้ ถู ก กระท� ำ เกิ ด อั น ตรายสาหั ส
(มาตรา 298)
13. ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระท�ำการ
ตามหน้าที่หรือเพราะได้กระท�ำการ
ตามหน้าที่ (มาตรา 136, 391,
393, 397)

พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน
ควรพิจารณาเก็บรวบรวม
1. ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวให้
ปรากฏรูปหน้าผู้จัดการชุมนุม และ
ผูช้ มุ นุมในสถานทีท่ ชี่ มุ นุม ต้องสามารถ
ระบุได้วา่ เป็นใคร หรือสามารถสืบทราบ
ได้ว่าเป็นใคร
2. ชือ่ ของผูจ้ ดั การชุมนุม และรายชือ่
ผู้ชุมนุมเท่าที่ด�ำเนินการได้
3. ภาพถ่ายอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการชุมนุม
ยานพาหนะที่น�ำมาใช้ในการชุมนุม
4. ภาพถ่ายผูป้ ราศรัย ในระยะใกล้ให้
เห็นหน้าโดยชัดเจน และในระยะไกล
ประกอบกัน
5. ข้อมูลการบันทึกเทปค�ำปราศรัย
และการถอดเทปค�ำปราศรัย พร้อม
การรับรองการถอดเทปค�ำปราศรัย
การบันทึกภาพและเสียงจะต้องให้
ได้ความว่าเป็นใคร หรือให้สามารถ
สืบทราบได้ว่าเป็นใคร
6. ภาพถ่ายป้าย/สัญลักษณ์ของผูช้ มุ นุม
ให้ปรากฏตัวหนังสือ ข้อความบนป้าย/
สัญลักษณ์อย่างชัดเจน ข้อความในป้าย
เป็นข้อความอะไร สือ่ ความหมายถึงใคร  
7. เอกสารที่มีการแจกในการชุมนุม
เอกสารที่แจกจ่ายในการปราศรัย
8. สีเสือ้ ของผูช้ มุ นุม หมวกของผูช้ มุ นุม
และอุปกรณ์ที่เป็นสัญลักษณ์อย่างอื่น
(ถ้ามี) จนสามารถสืบสวนถึงแหล่งทีม่ า
ผู้ผลิต หรือผู้จ�ำหน่ายได้
9. ภาพถ่ายฉากหลัง ภาพที่ประกอบ
ฉากการชุมนุม ว่าสือ่ ความหมายถึงอะไร
มีเนื้อหาไปทางใด เข้าองค์ประกอบ
14. ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือ ความผิดหรือไม่
ผูซ้ งึ่ ต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ในการปฏิบตั ติ ามหน้าที่ (มาตรา 138)
หรือเหตุฉกรรจ์ตาม 140

ล�ำดับ

หมายเหตุ
1. หลักฐานเพือ่ ยืนยันให้ผกู้ ระท�ำผิด
ทราบว่าผูถ้ กู ท�ำร้ายเป็นเจ้าพนักงาน
เช่น การแต่งกายเป็นเจ้าพนักงาน
หรือการแสดงตัวพร้อมเอกสาร
ยืนยันว่าเป็นเจ้าพนักงาน
2. รวมภาพถ่ายจากสือ่ สารมวลชน
ทุกแขนงหรือภาพจากกล้องวงจรปิด
บริเวณทีเ่ กิดเหตุเพือ่ พิสจู น์เจตนา
ของผู้กระท�ำผิด

1. หลักฐานเพือ่ ยืนยันให้ผกู้ ระท�ำผิด
ทราบว่าผูถ้ กู กระท�ำเป็นเจ้าพนักงาน
เช่น การแต่งกายเป็นเจ้าพนักงาน
หรือการแสดงตัวพร้อมเอกสาร
ยืนยันว่าเป็นเจ้าพนักงาน
2. เทปบันทึกเสียง พร้อมรายงาน
การถอดเทปทีไ่ ด้รบั การรับรองแล้ว
1. หลักฐานเพือ่ ยืนยันให้ผกู้ ระท�ำผิด
ทราบว่าผูถ้ กู ท�ำร้ายเป็นเจ้าพนักงาน
เช่น การแต่งกายเป็นเจ้าพนักงาน
หรือการแสดงตัวพร้อมเอกสาร
ยืนยันว่าเป็นเจ้าพนักงาน
2. รวมภาพถ่ายจากสือ่ สารมวลชน
ทุกแขนงหรือภาพจากกล้องวงจรปิด
บริเวณทีเ่ กิดเหตุเพือ่ พิสจู น์เจตนา
ของผู้กระท�ำผิด
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ผู้กระท�ำความผิด
พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน
และลักษณะความผิด
ควรพิจารณาเก็บรวบรวม
15. กระท�ำด้วยประการใด ๆ ให้ของ
โสโครกเปรอะเปื ้ อ นหรื อ น่ า จะ
—”—
เปรอะเปือ้ นตัวบุคคลหรือทรัพย์ หรือ
แกล้งท�ำให้ของโสโครกเป็นทีเ่ ดือดร้อน
ร�ำคาญ (มาตรา 389) หรือกระท�ำ
ให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อน
ร�ำคาญ (มาตรา 397)
16. เจ้ า พนั ก งานถามชื่ อ หรื อ ที่ อ ยู ่
เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามกฎหมาย ไม่ยอม
บอกหรื อ แกล้ ง บอกชื่ อ หรื อ ที่ อ ยู ่
อันเป็นเท็จ (มาตรา 367) และเป็น
ผู ้ ถื อ บั ต รประชาชนไม่ อ าจแสดง
บั ต รหรื อ ใบรั บ หรื อ ใบแทนใบรั บ
เมื่อเจ้าพนักงานตรวจบัตรขอตรวจ
(ความผิดตาม พ.ร.บ.บัตรประจ�ำตัว
ประชาชน มาตรา 17)

ล�ำดับ

หมายเหตุ
1. ภาพถ่ายวัตถุ หรือสิ่งของที่
เป็นวัตถุที่ใช้ในการกระท�ำผิด
2. ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหวที่
สามารถระบุตัวบุคคล หรือสืบ
ทราบตัวผู้กระท�ำผิดได้
1. เจ้าพนักงานผู้ขอ และพยาน
ข้างเคียงเป็นผู้ยืนยัน
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แนวทางการปฏิบัติของฝ่ายสืบสวนในความผิดตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญาอื่น ๆ
ล�ำดับ
๑.

ผู้กระท�ำความผิด
พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน
และลักษณะความผิด
ควรพิจารณาเก็บรวบรวม
ร่วมกันจัดให้มกี จิ กรรมซึง่ มีผเู้ ข้าร่วม 1. ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวให้
เป็นจ�ำนวนมากในลักษณะมัว่ สุมกัน ปรากฏรูปหน้าผู้จัดการชุมนุม และ
หรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย, ผูช้ มุ นุมในสถานทีท่ ชี่ มุ นุม ต้องสามารถ
ชุมนุม ท�ำกิจกรรมหรือมั่วสุมกัน ณ ระบุได้วา่ เป็นใคร หรือสามารถสืบทราบ
ทีใ่ ด ๆ ในสถานทีแ่ ออัด หรือกระท�ำการ ได้ว่าเป็นใคร
ดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความ 2. ชือ่ ของผูจ้ ดั การชุมนุม และรายชือ่
ไม่สงบเรียบร้อย หรือในลักษณะที่ ผู้ชุมนุมเท่าที่ด�ำเนินการได้
เสีย่ งต่อการแพร่เชือ้ โรค, กระท�ำการ 3. ภาพถ่ายอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการชุมนุม
หรือด�ำเนินการใด ๆ ซึง่ อาจก่อให้เกิด ยานพาหนะที่น�ำมาใช้ในการชุมนุม
สภาวะทีไ่ ม่ถกู สุขลักษณะซึง่ อาจเป็น 4. ภาพถ่ายผูป้ ราศรัย ในระยะใกล้ให้
เหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ เห็นหน้าโดยชัดเจน และในระยะไกล
ระบาดออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ประกอบกัน
ตามค�ำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม 5. ข้อมูลการบันทึกเทปค�ำปราศรัย
โรคติดต่อ
แ ล ะ ก า ร ถ อ ด เ ท ป ค� ำ ป ร า ศ รั ย
(ข้อก�ำหนดออกตามความในมาตรา 9  พร้อมการรับรองการถอดเทปค�ำปราศรัย
แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการ การบันทึกภาพและเสียงจะต้องให้ได้
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  ความว่าเป็นใคร หรือให้สามารถสืบทราบ
(ฉบับที่ 1) ข้อ 5 ลง 25 มี.ค. 63  ได้ว่าเป็นใคร
และ (ฉบับที่ 5) ข้อ 2  (2) ลง 6. ภาพถ่ายป้าย/สัญลักษณ์ของผูช้ มุ นุม
1 พ.ค. 63, ประกาศหัวหน้าผูร้ บั ผิดชอบ ให้ปรากฏตัวหนังสือ ข้อความบนป้าย/
ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินใน สัญลักษณ์อย่างชัดเจน ข้อความในป้าย
ส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง เป็นข้อความอะไร สือ่ ความหมายถึงใคร  
ห้ามชุมนุม การท�ำกิจกรรมการมัว่ สุม 7. เอกสารที่มีการแจกในการชุมนุม
ลง 3 เม.ย. 63 และ พ.ร.บ.ควบคุม เอกสารที่แจกจ่ายในการปราศรัย
โรคติดต่อฯ มาตรา 34 (6), 51) 8. สีเสือ้ ของผูช้ มุ นุม หมวกของผูช้ มุ นุม
และอุปกรณ์ที่เป็นสัญลักษณ์อย่างอื่น
(ถ้ามี) จนสามารถสืบสวนถึงแหล่งทีม่ า
ผู้ผลิต หรือผู้จ�ำหน่ายได้
9. ภาพถ่ายฉากหลัง ภาพที่ประกอบ
ฉากการชุมนุม ว่าสือ่ ความหมายถึงอะไร
มีเนื้อหาไปทางใด เข้าองค์ประกอบ
ความผิดหรือไม่

หมายเหตุ
1. ภาพถ่ายซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ผู ้ ชุ ม นุ ม ได้ ร วมตั ว กั น โดยไม่ มี
มาตรการป้องกันการติดเชื้อหรือ
แพร่ระบาดของเชื้อโรค
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ล�ำดับ
2.

3.

ผู้กระท�ำความผิด
พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน
และลักษณะความผิด
ควรพิจารณาเก็บรวบรวม
ชุมนุม ท�ำกิจกรรมหรือมั่วสุมกัน ณ 1. ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวให้
ทีใ่ ด ๆ ในสถานทีแ่ ออัด หรือกระท�ำการ ปรากฏรูปหน้าผู้จัดการชุมนุม และ
ดั ง กล่ า วอั น เป็ น การยุ ย งให้ เ กิ ด ผูช้ มุ นุมในสถานทีท่ ชี่ มุ นุม ต้องสามารถ
ความไม่สงบเรียบร้อย หรือในลักษณะ ระบุได้วา่ เป็นใคร หรือสามารถสืบทราบ
ทีเ่ สีย่ งต่อการแพร่เชือ้ โรค, กระท�ำการ ได้ว่าเป็นใคร
หรือด�ำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อ 2. ชือ่ ของผูจ้ ดั การชุมนุม และรายชือ่
ให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ผู้ชุมนุมเท่าที่ด�ำเนินการได้
ซึง่ อาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตราย 3. ภาพถ่ายอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการชุมนุม
หรือโรคแพร่ระบาดออกไป ฝ่าฝืนหรือ ยานพาหนะที่น�ำมาใช้ในการชุมนุม
ไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของเจ้าพนักงาน 4. ภาพถ่ายผูป้ ราศรัย ในระยะใกล้ให้
ควบคุมโรคติดต่อ
เห็นหน้าโดยชัดเจน และในระยะไกล
(ข้อก�ำหนดออกตามความในมาตรา 9  ประกอบกัน
แห่ ง พระราชก� ำ หนดการบริ ห าร 5. ข้อมูลการบันทึกเทปค�ำปราศรัย
ราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น และการถอดเทปค�ำปราศรัย พร้อม
พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 5 ลง 25  การรับรองการถอดเทปค�ำปราศรัย
มี.ค. 63 และ (ฉบับที่ 5) ข้อ 2 (2) การบันทึกภาพและเสียงจะต้องให้ได้
ลง 1 ก.พ. 63, ประกาศหัวหน้า ความว่าเป็นใคร หรือให้สามารถสืบทราบ
ผูร้ บั ผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ ได้ว่าเป็นใคร
ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง 6. ภาพถ่ายป้าย/สัญลักษณ์ของผูช้ มุ นุม
เรื่อง ห้ามชุมนุม การท�ำกิจกรรม ให้ปรากฏตัวหนังสือ ข้อความบนป้าย/
การมั่วสุม ลง 3  เม.ย. 63  และ สัญลักษณ์อย่างชัดเจน ข้อความในป้าย
พระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2558  เป็นข้อความอะไร สือ่ ความหมายถึงใคร  
มาตรา 34 (6), 51)
7. เอกสารที่มีการแจกในการชุมนุม
น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล เอกสารที่แจกจ่ายในการปราศรัย
คอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิด 8. สีเสือ้ ของผูช้ มุ นุม หมวกของผูช้ มุ นุม
เกีย่ วกับความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักร และอุปกรณ์ที่เป็นสัญลักษณ์อย่างอื่น
หรือความผิดเกีย่ วกับการก่อการร้าย (ถ้ามี) จนสามารถสืบสวนถึงแหล่งทีม่ า
ตามประมวลกฎหมายอาญา ต้อง ผู้ผลิต หรือผู้จ�ำหน่ายได้
ระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับ 9. ภาพถ่ายฉากหลัง ภาพที่ประกอบ
ไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ ฉากการชุมนุม ว่าสือ่ ความหมายถึงอะไร
(พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิด มีเนื้อหาไปทางใด เข้าองค์ประกอบ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ความผิดหรือไม่
มาตรา 14 (3))

หมายเหตุ
1. พิสจู น์ทราบตัวบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น ตัวการร่วม, ผู้ใช้, ผู้สนับสนุน
หรือผูโ้ ฆษณาหรือประกาศแก่บคุ คล
ทั่วไปให้กระท�ำความผิด

1. หลักฐานข้อความทีป่ รากฏใน    
สื่อออนไลน์
2. ข้อมูล หลักฐานแสดงตัวตนของ
ผู้ใช้สื่อออนไลน์ในการกระท�ำผิด
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ล�ำดับ
4.

5.

6.

7.

8.

ผู้กระท�ำความผิด
พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน
และลักษณะความผิด
ควรพิจารณาเก็บรวบรวม
ร่วมกันวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใด 1. ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวให้
สิ่งหนึ่ง หรือกระท�ำด้วยประการ ปรากฏรูปหน้าผู้จัดการชุมนุม และ
ใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวาง ผูช้ มุ นุมในสถานทีท่ ชี่ มุ นุม ต้องสามารถ
การจราจร
ระบุได้วา่ เป็นใคร หรือสามารถสืบทราบ
(พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก ได้ว่าเป็นใคร
พ.ศ.2522 มาตรา 114)
2. ชือ่ ของผูจ้ ดั การชุมนุม และรายชือ่
ร่วมกันตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ ผู้ชุมนุมเท่าที่ด�ำเนินการได้
3. ภาพถ่ายอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการชุมนุม
บนถนน
(พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด ยานพาหนะที่น�ำมาใช้ในการชุมนุม
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 4. ภาพถ่ายผูป้ ราศรัย ในระยะใกล้ให้
บ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา 19) เห็นหน้าโดยชัดเจน และในระยะไกล
ประกอบกัน
ร่วมกันใช้เครือ่ งขยายเสียงด้วยก�ำลัง
5. ข้อมูลการบันทึกเทปค�ำปราศรัย
ไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
และการถอดเทปค�ำปราศรัย พร้อม
(พระราชบัญญัตคิ วบคุมการโฆษณา
การรับรองการถอดเทปค�ำปราศรัย
โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 
การบันทึกภาพและเสียงจะต้องให้ได้
มาตรา 4)
ความว่าเป็นใคร หรือให้สามารถสืบทราบ
การเรี่ ย ไรในถนนหลวงหรื อ ในที่ ได้ว่าเป็นใคร
สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต
6. ภาพถ่ายป้าย/สัญลักษณ์ของผูช้ มุ นุม
(พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร ให้ปรากฏตัวหนังสือ ข้อความบนป้าย/
พ.ศ.2487 มาตรา 8, 17)
สัญลักษณ์อย่างชัดเจน ข้อความในป้าย
เป็นข้อความอะไร สือ่ ความหมายถึงใคร  
ร่วมกันฉายภาพยนตร์ในราชอาณาจักร 7. เอกสารที่มีการแจกในการชุมนุม
โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการ เอกสารที่แจกจ่ายในการปราศรัย
พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 8. สีเสือ้ ของผูช้ มุ นุม หมวกของผูช้ มุ นุม
(พระราชบั ญ ญั ติ ภ าพยนตร์ แ ละ และอุปกรณ์ที่เป็นสัญลักษณ์อย่างอื่น
วีดิทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 25) (ถ้ามี) จนสามารถสืบสวนถึงแหล่งทีม่ า
ผู้ผลิต หรือผู้จ�ำหน่ายได้
9. ภาพถ่ายฉากหลัง ภาพที่ประกอบ
ฉากการชุมนุม ว่าสือ่ ความหมายถึงอะไร
มีเนื้อหาไปทางใด เข้าองค์ประกอบ
ความผิดหรือไม่

หมายเหตุ
ภาพถ่ายยืนยันตัวบุคคล หรือ
กลุ่มบุคคล ที่น�ำสิ่งของดังกล่าว
มาใช้ในการกระท�ำความผิด

ภาพถ่ายยืนยันตัวบุคคล หรือกลุม่
บุคคล ทีน่ ำ� สิง่ ของดังกล่าวมาใช้ใน
การกระท�ำความผิด
1. ภาพถ่ายเครื่องขยายเสียง
2. หลักฐานการวัดระดับความดัง
ของเสียง
3. ภาพเคลื่อนไหวการใช้เครื่อง
ขยายเสียง
1. ภาพถ่ายบุคคลที่เรี่ยไร และ
บุคคลที่บริจาค ขณะรับบริจาค
2. ตรวจสอบจากผูม้ อี ำ� นาจออก
ใบอนุญาต ว่าได้มกี ารอนุญาตให้มี
การเรี่ยไรหรือไม่
1. หลักฐานภาพถ่ายเครื่องฉาย
ภาพยนตร์ หรือภาพเคลื่อนไหว
ให้ปรากฏถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ท�ำความผิดให้ชัดเจน
2. ภาพถ่ายเนือ้ ความของภาพยนตร์
ที่เป็นความผิดโดยชัดแจ้ง
3. หลักฐานยืนยันภาพที่ปรากฏ
เกิดขึน้ จากเครือ่ งฉายฯ และบุคคล
ที่ควบคุมเครื่องฉาย
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ผู้กระท�ำความผิด
พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน
และลักษณะความผิด
ควรพิจารณาเก็บรวบรวม
9. ร่วมกันสร้างภาพยนตร์ในลักษณะ
ที่ เ ป็ น การบ่ อ นท� ำ ลาย ขั ด ต่ อ
—”—
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรืออาจกระทบ
กระเทือนต่อความมัน่ คง และเกียรติภมู ิ
ของประเทศไทย  
(พระราชบั ญ ญั ติ ภ าพยนตร์ แ ละ
วีดิทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 23)
10. การเผาน�ำรูปภาพบุคคลหรือวัตถุ
ที่ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ทนบุ ค คลใด
มาเผาท�ำลายในที่ชุมนุมสาธารณะ
โดยท�ำให้เกิดสิง่ ปฏิกลู ในทีส่ าธารณะ
(พ.ร.บ.รั ก ษาความสะอาดและ
ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 31(1),
54)

ล�ำดับ

หมายเหตุ
1. สืบสวนขยายผลจากผูก้ ระท�ำผิด
ตามมาตรา 25  เพื่อให้ทราบถึง
บุคคลที่สร้างภาพยนตร์
2. หลักฐานเนือ้ หาของภาพยนตร์
ในส่วนทีบ่ ง่ บอกถึงการบ่อนท�ำลาย
หรือขัดต่อความสงบ ศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือกระทบ
ต่อความมั่นคง
พิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เช่น ตัวการร่วม, ผู้ใช้, ผู้สนับสนุน
หรือผูโ้ ฆษณาหรือประกาศแก่บคุ คล
ทั่วไปให้กระท�ำความผิด
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แหล่งของพยานหลักฐานที่ชอบตามกฎหมาย
วิธีการที่จะได้ข้อมูลโดยชอบ
ตามกฎหมาย
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ การรวบรวมพยานหลักฐานต้องกระท�ำเพือ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอันเกีย่ วกับ
การป้องกันและปราบปรามการกระท�ำความผิดตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ตามระเบียบส�ำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติ
ราษฎร พ.ศ.2561 และเป็นการสืบสวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจได้ปฏิบตั ไิ ปตามอ�ำนาจและหน้าที่ เพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อยของ
ผูป้ ระชาชน และเพือ่ ทีจ่ ะทราบรายละเอียดแห่งความผิดตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา ม.2 (10) โดยผูส้ บื ค้นต้องมีรหัสผ่านอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล โดยสามารถตรวจสอบ
คัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จากช่องทางออนไลน์เครือข่าย ตร. ซึ่งท�ำ  MOU
ไว้กับ มท. ผ่านระบบ CRIME/POLIS แต่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ.2562, ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2563 และหนังสือก�ำชับแนวทางการเข้า
สืบค้นข้อมูลทะเบียนราษฎรฯ ของ สง.จตช. ที่ 0001(จตช)/0136 ลง 7 ก.พ. 2563 
โดยจัดท�ำบันทึกรายงานขอเข้าสืบค้นข้อมูลทะเบียนราษฎร จากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง
ส�ำนักงานทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วยเป็นผู้ให้
ความเห็นชอบทุกครั้ง และจัดท�ำรายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา
สถานภาพครอบครัว การรวบรวมพยานหลักฐานสามารถตรวจสอบคัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
ช่องทางออนไลน์ การปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 1.
ประวัติหมายจับ
การรวบรวมพยานหลักฐานสามารถตรวจสอบคัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
2  แหล่ง ส่วนแรกหมายจับที่ ตร. เป็นผู้ออก ผู้สืบค้นต้องมีรหัสผ่านอนุญาตให้เข้าถึง
ข้อมูล สามารถตรวจสอบได้จากระบบ CRIME/POLIS และคัดส�ำเนาได้จากระบบออนไลน์
และท�ำหนังสือลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานขอคัดส�ำเนาหมายจับได้จากกองทะเบียน
ประวัตอิ าชญากร ส่วนทีส่ อง หน่วยงานราชการอืน่ ๆ ผูซ้ งึ่ มีอำ� นาจออกหมายจับ ได้แก่ ศาล
ซึง่ สามารถตรวจสอบเบือ้ งต้นได้จากระบบออนไลน์ DXC หรือระบบงานฐานข้อมูลหมายจับ
(AWIS) ของศาล โดยสามารถท�ำหนังสือลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานขอคัดส�ำเนาหมายจับ
ได้จากศาลผู้ออกหมายจับนั้นๆ และจัดท�ำรายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา
ประวัติอาชญากรรม การรวบรวมพยานหลักฐานข้อมูลสามารถตรวจสอบคัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสาร
ซึ่งประวัติอาชญากรรมที่ ตร. เป็นจัดเก็บ ผู้สืบค้นต้องมีรหัสผ่านอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล
สามารถตรวจสอบได้จากระบบ CRIME/POLIS คัดส�ำเนาได้จากระบบออนไลน์ และท�ำหนังสือ
ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานขอคัดส�ำเนาหมายจับได้จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร
และจัดท�ำรายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา
ข้อมูลผลคดีของศาล การรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถตรวจสอบคัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
2  แหล่ง ส่วนแรกผลคดีเบื้องต้นที่บันทึกไว้ภายในหน่วยงาน ตร. ผู้สืบค้นต้องมีรหัสผ่าน
อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล ตรวจสอบได้จากระบบ CRIME/POLIS และคัดส�ำเนาได้จากระบบ
ออนไลน์ ส่วนที่สอง ผลคดีของศาลโดยละเอียดสามารถท�ำหนังสือลงนามโดยหัวหน้า
หน่วยงานประสานขอคัดส�ำเนาค�ำพิพากษาคดีนนั้ จากศาลทีร่ บั ผิดชอบคดีนนั้ ๆ หรือสืบค้น
ได้จากระบบออนไลน์ของศาล และจัดท�ำรายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา
หัวข้อ

1.

2.
3.

4.

5.
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หัวข้อ
6. สถานที่ท�ำงาน
ประกันสังคม

วิธีการที่จะได้ข้อมูลโดยชอบ
ตามกฎหมาย
การรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถตรวจสอบคัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
2 แหล่ง ส่วนแรกผูส้ บื ค้นต้องมีรหัสผ่านอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลตรวจสอบเบือ้ งต้นจากระบบ
ออนไลน์ CRIME ส่วนทีส่ อง จัดท�ำหนังสือลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานขอทราบรายละเอียด
สถานทีท่ ำ� งานหรือประวัตปิ ระกันสังคมจาก ส�ำนักงานประกันสังคมกลาง หรือพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
และจัดท�ำรายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

7. ประกันชีวิต

การรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถตรวจสอบคัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
หน่วยงาน ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
โดยจัดท�ำหนังสือลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลและคัดส�ำเนา
เอกสาร และจัดท�ำรายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

8. การรักษาพยาบาล
โรงพยาบาล
หลักประกันสุขภาพ

การรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถตรวจสอบคัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
2 แหล่ง ส่วนแรกผู้สืบค้นต้องมีรหัสผ่านอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับ
หลักประกันสุขภาพจากระบบออนไลน์ CRIME ส่วนที่สอง สามารถตรวจสอบคัดส�ำเนา
เอกสารเป็นพยานเอกสารได้จากหน่วยงาน ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
โดยจัดท�ำหนังสือลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลและคัดส�ำเนา
เอกสาร และจัดท�ำรายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

9. ข้อมูลการเสียภาษีสรรพากร การรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถตรวจสอบคัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
หน่วยงาน กรมสรรพากร โดยจัดท�ำหนังสือลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานขอความร่วมมือ
ตรวจสอบข้อมูลและคัดส�ำเนาเอกสาร และจัดท�ำรายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา
10. ข้อมูลทรัพย์สิน
อสังหาริมทรัพย์

การรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถตรวจสอบคัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
หน่วยงาน กรมทีด่ นิ โดยจัดท�ำหนังสือลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานขอความร่วมมือตรวจสอบ
ข้อมูลและคัดส�ำเนาเอกสาร และจัดท�ำรายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

11. ข้อมูลแผนที่ GIS ไฟฟ้า
ประปา, กทม.,
Google Map
และ Google Street
View

การรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถตรวจสอบคัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
ระบบแผนทีอ่ อนไลน์ของการไฟฟ้านครหลวง ส่วนแผนทีห่ น่วยงานอืน่ ๆ ต้องจัดท�ำหนังสือ
ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลและคัดส�ำเนาเอกสาร และ
จัดท�ำรายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

12. การใช้บริการ Delivery การรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถตรวจสอบคัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
สั่งอาหาร ส่งพัสดุ บริษทั เอกชนทีร่ บั ผิดชอบ โดยต้องจัดท�ำหนังสือลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานขอความร่วมมือ
จัดส่งสินค้า
ตรวจสอบข้อมูลและคัดส�ำเนาเอกสาร และจัดท�ำรายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา
13. ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ การรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถตรวจสอบคัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
2  แหล่ง ส่วนแรกผู้สืบค้นต้องมีรหัสผ่านอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลตรวจสอบเบื้องต้นและ
คัดส�ำเนาเอกสารได้จากระบบออนไลน์ CRIME ส่วนทีส่ อง ประสาน กรมธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ โดยจัดท�ำหนังสือลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานขอความร่วมมือ
ตรวจสอบข้อมูลและคัดส�ำเนาเอกสาร และจัดท�ำรายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา
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14. ข้อมูลการเลือกตั้ง

วิธีการที่จะได้ข้อมูลโดยชอบ
ตามกฎหมาย
การรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถตรวจสอบคัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โดยจัดท�ำหนังสือลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลและคัดส�ำเนาเอกสาร และจัดท�ำรายงานการสืบสวนเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

15. อาวุธปืน โรงแรม
สถานบริการ
โรงรับจ�ำน�ำ
ตาม พ.ร.บ.อื่นๆ

การรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถตรวจสอบคัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง และ ส�ำนักการสอบสวนและนิตกิ าร โดยจัดท�ำ
หนังสือลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลและคัดส�ำเนาเอกสาร
และจัดท�ำรายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

16. การครอบครองรถ

การรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถตรวจสอบคัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
2  แหล่ง ส่วนแรกผู้สืบค้นต้องมีรหัสผ่านอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลตรวจสอบเบื้องต้นและ
คัดส�ำเนาเอกสารได้จากระบบออนไลน์ CRIME/POLIS ส่วนทีส่ อง ประสาน กรมการขนส่งทางบก
หรือส�ำนักงานขนส่งพื้นที่รับผิดชอบ โดยจัดท�ำหนังสือลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลและคัดส�ำเนาเอกสาร และจัดท�ำรายงานการสืบสวนเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

17. ใบอนุญาตขับขี่

การรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถตรวจสอบคัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
2  แหล่ง ส่วนแรกผู้สืบค้นต้องมีรหัสผ่านอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลตรวจสอบเบื้องต้นและ
คัดส�ำเนาเอกสารได้จากระบบออนไลน์ CRIME/POLIS ส่วนทีส่ อง ประสาน กรมการขนส่งทางบก
หรือส�ำนักงานขนส่งพื้นที่รับผิดชอบ โดยจัดท�ำหนังสือลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลและคัดส�ำเนาเอกสาร และจัดท�ำรายงานการสืบสวนเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

18. ข้อมูลใบสั่งจราจร

การรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถตรวจสอบคัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้
จาก 2  แหล่ง ส่วนแรกผู้สืบค้นต้องมีรหัสผ่านอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลตรวจสอบเบื้องต้น
และคัดส�ำเนาเอกสารได้จากระบบออนไลน์ CRIME/POLIS ส่วนที่สอง ประสาน สน./สภ.
หน่วยพื้นที่รับผิดชอบ โดยจัดท�ำหนังสือลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานขอความร่วมมือ
ตรวจสอบข้อมูลและคัดส�ำเนาเอกสาร และจัดท�ำรายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

19. ประกันภัยรถ
ประกันวินาศภัย

การรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถตรวจสอบคัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
หน่วยงาน ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
หรือบริษทั ผูร้ บั ผิดชอบประกันภัยรถ หรือประกันวินาศภัยโดยตรง ซึง่ สามารถจัดท�ำหนังสือ
ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลและคัดส�ำเนาเอกสาร และ
จัดท�ำรายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

20. บริษัทไฟแนนซ์
สินเชื่อ เครดิตบูโร

การรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถตรวจสอบคัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
หน่วยงาน บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ - National Credit Bureau (เครดิตบูโร), บริษัท
ไฟแนนซ์ สินเชือ่ โดยตรง ซึง่ สามารถจัดท�ำหนังสือลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานขอความร่วมมือ
ตรวจสอบข้อมูลและคัดส�ำเนาเอกสาร และจัดท�ำรายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

หัวข้อ
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วิธีการที่จะได้ข้อมูลโดยชอบ
ตามกฎหมาย
21. ข้อมูลการเกิดอุบตั เิ หตุ การรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถตรวจสอบคัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
หน่วยงาน ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
หรือ บริษทั ผูร้ บั ผิดชอบประกันภัยรถ หรือประกันวินาศภัยโดยตรง ซึง่ สามารถจัดท�ำหนังสือ
ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลและคัดส�ำเนาเอกสาร และ
จัดท�ำรายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา
หัวข้อ

22. ประวัติซ่อมบ�ำรุง
ศูนย์บริการรถ

การรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถตรวจสอบคัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้
จากบริษัท หรือศูนย์บริการรถที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง ซึ่งสามารถจัดท�ำหนังสือลงนาม
โดยหัวหน้าหน่วยงานขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลและคัดส�ำเนาเอกสาร และจัดท�ำรายงาน
การสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

23. หนังสือเดินทาง
การรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถตรวจสอบคัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้
การผ่านเข้าออกด่าน จาก 2  แหล่ง ส่วนแรกผู้สืบค้นต้องมีรหัสผ่านอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลตรวจสอบเบื้องต้น
จุดตรวจฯ
และคัดส�ำเนาเอกสารได้จากระบบออนไลน์ PIBICS และ PISCES ระบบออนไลน์ของ สตม.
ส่วนที่สอง ประสาน ด่านตรวจคนเข้าเมือง พื้นที่รับผิดชอบ โดยจัดท�ำหนังสือลงนาม
โดยหัวหน้าหน่วยงานขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลและคัดส�ำเนาเอกสาร และจัดท�ำ
รายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา
24. ข้อมูลการเดินทาง

การรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถตรวจสอบคัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้
จากบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งสามารถจัดท�ำหนังสือลงนามโดยหัวหน้า
หน่วยงานขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลและคัดส�ำเนาเอกสาร และจัดท�ำรายงาน
การสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

25. ด่าน จุดสกัด
License Plate

การรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถตรวจสอบคัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
2  แหล่ง ส่วนแรกผู้สืบค้นต้องมีรหัสผ่านอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลตรวจสอบเบื้องต้น
และคัดส�ำเนาเอกสารได้จากระบบออนไลน์ license Plate บก.สกัดกั้นฯ บช.ปส. ส่วน
ที่สอง ประสาน ด่านตรวจ พื้นที่รับผิดชอบ โดยจัดท�ำหนังสือลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลและคัดส�ำเนาเอกสาร และจัดท�ำรายงานการสืบสวนเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

26. ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ การรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถตรวจสอบคัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้
จากบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ โดยจัดท�ำหนังสือหมายเรียกเอกสารจากผู้ให้บริการ
และจัดท�ำรายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา
27. ข้อมูลโทรศัพท์บ้าน

การรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถตรวจสอบคัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้
จากบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ โดยจัดท�ำหนังสือหมายเรียกเอกสารจากผู้ให้บริการ
และจัดท�ำรายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

28. บัตรเครดิต เดบิต
สมาชิกร้านค้า
บัตรสินเชื่อต่าง ๆ

การรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถตรวจสอบคัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
บริษัทผู้ให้บริการสินเชื่อ บัตรเครดิต โดยจัดท�ำหนังสือหมายเรียกเอกสารจากบริษัท
ผู้ให้บริการสินเชื่อ เครดิต และจัดท�ำรายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา
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หัวข้อ
29. ข้อมูลทางการเงิน

30. ข้อมูล Social

วิธีการที่จะได้ข้อมูลโดยชอบ
ตามกฎหมาย
การรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถตรวจสอบคัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
ธนาคารหรือบริษทั บัตรเครดิต โดยจัดท�ำหนังสือหมายเรียกเอกสารจากธนาคารหรือบริษทั
บัตรเครดิต และจัดท�ำรายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา
การรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถตรวจสอบคัดส�ำเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
บริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ISP หรือบริษัทเจ้าของ Social นั้นได้ ได้แก่ facebook,
line เป็นต้น โดยจัดท�ำหนังสือหมายเรียกเอกสารถึงบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ISP
หรือบริษัทเจ้าของ Social นั้นได้ ได้แก่ facebook, line เป็นต้น และจัดท�ำรายงาน
การสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา
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ตัวอย่าง
(ค�ำร้อง)

ที่…………./๒๕.....

ขอหมายค�ำสั่งอนุญาต

ศาล.............

รับค�ำร้อง
เรียกสอบ

วันที่

เดือน

พุทธศักราช............

....................................................ผู้พิพากษา

ความอาญา
พนักงานสอบสวน.................(โดย..........................................)

         ผู้ร้อง

ข้าพเจ้า.........................................................ต�ำแหน่ง........................................................................
อายุ.............ปี อาชีพ.................................................... สถานทีท่ ำ� งาน ...............................................................
แขวง / ต�ำบล.................................เขต / อ�ำเภอ....................................จังหวัด.........................................
หมายเลขโทรศัพท์......................................ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ลงวันที่ 14  ตุลาคม 2559  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 
ตอนพิเศษ 272 ง ลง 25 พฤศจิกายน 2559  
ขอยื่นค�ำร้องขอออกหมายค�ำสั่งอนุญาตต่อศาลดังมีข้อความที่จะกล่าวต่อไปนี้      
(อ้างพฤติการณ์อันเป็นเหตุในการยื่นค�ำร้อง)
ข้อ ๑. ด้วยปรากฏจากการสืบสวน/สอบสวนของ.......................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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มีพฤติการณ์ทเี่ ป็นเหตุแห่งการออกหมายค�ำสัง่ คือ เนือ่ งจากการกระท�ำผิดในคดีนี้ เกิดขึน้ ในระบบ
อินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ Youtube, Facebook และแอปพลิเคชัน Line การตรวจค้นผู้ต้องหาตามหมายจับ
และบุคคลเป้าหมายทีจ่ ะเข้าตรวจค้นพร้อมกันในทุกจุด นัน้ เจ้าพนักงานต�ำรวจมีความจ�ำเป็นต้องท�ำการตรวจยึด
โทรศัพท์มอื ถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทสี่ ามารถเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตได้ มาตรวจสอบ
หาความเชื่อมโยงของขบวนการ และเส้นทางการเงินเพื่อจะใช้ในการประกอบส�ำนวนการสอบสวน ต่อไป  
อาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไข
เพิม่ เติม ฉบับที 2 
่ พ.ศ.2560 มาตรา ๑๙ จึงมายืน่ ค�ำร้องต่อศาลอาญา (ซึง่ มีเขตอ�ำนาจ) เพือ่ ให้มคี ำ� สัง่ อนุญาต
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคล หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การเข้ารหัสของข้อมูลคอมพิวเตอร์, ท�ำการถอดรหัสลับหรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ถอดรหัสลับดังกล่าว, ท�ำส�ำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์, ตรวจสอบและเข้าถึงระบบ
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์
ของบุคคลใดอันเป็นหลักฐาน หรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระท�ำความผิดที่เกี่ยวข้องเท่าที่จ�ำเป็น
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
มาตรา ๑๘ (๔), (5), (6) และ (7) ที่....................(สถานที่ผู้ร้อง และรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ด�ำเนินการตาม
ค�ำร้อง)................เป็นผู้ด�ำเนินการ
	2. ขอได้โปรดออกหมายค�ำสั่งอนุญาตให้แก่............(ผู้ร้อง).....................(ต�ำแหน่ง).................
(ตัวอย่าง : …ซึ่งเป็นหัวหน้าชุด และพวก เพื่อด�ำเนินการในการถอดรหัสลับ, ท�ำส�ำเนาข้อมูล ตรวจสอบและ
เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น
ทีส่ ามารถเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตได้ ซึง่ ได้จากการตรวจค้นบุคคลตามหมายจับ และกลุม่ บุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
เชื่อมโยงกับการซื้อ-ขายอาวุธปืนที่ดัดแปลงจากสิ่งเทียมอาวุธปืน BB GUN และ Blank GUN ในชื่อกลุ่ม
“บันไร GUNFC” ปรากฏตาม url: https://www.youtube.com/channel/UCZlp8DbcupWqGOovrwFUFKA
หรือกลุ่ม “บันไร GUN” ตาม ID LINE :gap-2525 หรือ https://line.me/R/ti/g/PFvV-FwNKx
ที่กองบังคับการปราบปราม ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และที่ กองบังคับการ
ปราบปรามการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ต่อไป…)
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด  
(ลงชื่อ)

(..............................)
...................(ต�ำแหน่ง)..................  

ผู้ร้อง

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
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ตัวอย่าง
(21)
ค�ำให้การพยาน

ส�ำหรับศาลใช้

คดีหมายเลขด�ำที่....................../25.......

ศาล.............
วันที่..............เดือน.........................................พุทธศักราช...............

ความอาญา
-

โจทก์

..............................................

ผู้ร้อง

-

จ�ำเลย

ข้าพเจ้าพยานได้ปฏิญาณหรือสาบานตนแล้วขอให้การว่า
๑. ข้าพเจ้าชื่อ..................................................................
๒. เกิดวันที่..................เดือน................................................พ.ศ. ...................... อายุ...............ปี  
๓. ต�ำแหน่งหรืออาชีพ………….………………………
๔. ตั้งบ้านเรือนอยู่………………………….………..โทร..........................................
๕. เกี่ยวพันกับคู่ความ…………...…….เป็นผู้ร้อง..................................................................................................
และขอให้การต่อไปว่า
ข้อ ๑. ด้วย (ตัวอย่าง : ……..เจ้าพนักงานต�ำรวจกองบังคับการปราบปราม ได้ทำ� การสืบสวนทราบว่า
มีผู้ใช้งานในเว็บไซต์ Youtube ชื่อบัญชี “บันไร GUN (กรุงเทพบ้านนอก)” มีการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์
ด้วยการลงคลิปวิดีโอ รีวิวขายอาวุธปืนดัดแปลงจากสิ่งเทียมอาวุธปืน BB GUN และ Blank GUN ผ่านทาง
เว็บไซต์ Youtube ชื่อช่อง “บันไรgun Fc” โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า “บันไร GUN FC ” ปรากฏตาม url: https://
www.youtube.com/channel/UCZlp8 DbcupWqGOovrwFUFKA มีผู้ติดตามจ�ำนวนมาก โดยระหว่าง
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การรีวิว จะมีข้อความแสดงวิธีการติดต่อกับกลุ่ม “บันไร GUN” ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ID LINE :
gap-2525 เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาติดต่อซื้อขายอาวุธปืน เจ้าพนักงานต�ำรวจจึงให้สายลับติดต่อกลุ่ม
“บันไร GUN” ตาม ID LINE :gap-2525 ปรากฏว่าเป็นไลน์ชื่อว่า “กรุงเทพ บ้านนอก” ซึ่งทราบภายหลังคือ
นายปริญญา เอี่ยมละมัย และได้เชิญ “ไลน์” ของสายลับเข้ากลุ่มไลน์ที่ชื่อว่า “กลุ่มบันไร gun 7 FC”
(ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “7 ไก่จ๋า มาแว้ว”) ซึ่งเป็นกลุ่มปิด โดยภายในกลุ่มจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง
การขายอาวุธปืน ราคา และการรีวิวอาวุธปืนที่จ�ำหน่ายและจัดส่งให้ลูกค้าที่ซื้อไปแล้ว โดยมี Admin ใช้ชื่อว่า
“หนุ่ม คุง” ทราบภายหลังคือนายพัฒนะ การะเกตุ จะเข้ามาตรวจสอบประวัติของสมาชิกใหม่เพื่อเป็นการ
คัดกรองคนเข้ามาในกลุ่ม จากนั้น นายพัฒนะฯ หรือ “หนุ่มคุง” ได้โพสต์ข้อความในกลุ่มไลน์ ชื่อ “บันไร
gun7 FC” ประกาศขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน.........)
อาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไข
เพิม่ เติม ฉบับที 2 
่ พ.ศ.2560 มาตรา ๑๙ จึงมายืน่ ค�ำร้องต่อศาลอาญา (ซึง่ มีเขตอ�ำนาจ) เพือ่ ให้มคี ำ� สัง่ อนุญาต
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการ
- ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคล หรือสัง่ ให้บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้ารหัสของข้อมูล
คอมพิวเตอร์ ท�ำการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับดังกล่าว
- ท�ำส�ำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
- ตรวจสอบและเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใดอันเป็นหลักฐาน หรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระท�ำ
ความผิดที่เกี่ยวข้องเท่าที่จ�ำเป็น
ตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที 2  
่
มาตรา ๑๘ (๔), (5), (6) และ (7) ที่ (......ที่ท�ำการของผู้ร้อง.......) ต่อไป
ในการด�ำเนินการครั้งนี้มี .......................(ระบุชื่อผู้ร้อง และชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ด�ำเนินการตามค�ำร้อง
ทุกคน)..................เป็นผู้ด�ำเนินการ
จึงขอให้ศาลได้โปรดออกหมายค�ำสั่งอนุญาตให้แก่ ว่าที่ ...............(ชื่อผู้ร้อง).............ผู้ร้อง ซึ่งเป็น
หัวหน้าชุด กับพวก เพื่อด�ำเนินการ.....(ตัวอย่าง : ………..ถอดรหัสลับ, ท�ำส�ำเนาข้อมูล ตรวจสอบและเข้าถึง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท์มอื ถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อนื่ ทีส่ ามารถ
เชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตได้ ซึง่ ได้จากการตรวจค้นบุคคลตามหมายจับ และกลุม่ บุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องเชือ่ มโยงกับ
การซือ้ -ขายอาวุธปืนทีด่ ดั แปลงจากสิง่ เทียมอาวุธปืน BB GUN และ Blank GUN ในชือ่ กลุม่ “บันไร GUN FC”
ปรากฏตาม url: https://www.youtube.com/channel/UCZlp8DbcupWqGOovrwFUFKA หรือกลุ่ม
“บันไร GUN” ตาม ID LINE :gap-2525 หรือ https://line.me/R/ti/g/PFvV-FwNKx  ทีก่ องบังคับการปราบปราม
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร และที่ กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิด
เกีย่ วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ต่อไป…….)   
                                             
ขอให้ศาลออกหมายค�ำสั่ง    / อ่านแล้ว
ผู้พิพากษา
พยาน/ผู้ร้อง
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ตัวอย่าง
รายงาน
กระบวน
พิจารณา

ส�ำหรับศาลใช้
ค�ำร้องเลขที่......................./25..........

ศาล.............
วันที่..............เดือน.....................พุทธศักราช...........

ความอาญา
.........................................................................................................................................................ผู้ร้อง
ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดีนี้ เวลา…………………นาฬิกา
วันนี้..................(ผู้ร้อง)......................ต�ำแหน่ง...............................................................ในฐานะเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  ได้ยื่น
ค�ำร้องขอให้ศาลออกหมายค�ำสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการท�ำส�ำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
จราจรคอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์, ตรวจสอบและเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็น
หลักฐานเกี่ยวกับการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560  มาตรา ๑๘ (๔) ,(๕) ,(๖) ,(7) และ มาตรา ๑๙
สอบพยานผู้ร้องซึ่งเบิกความประกอบพยานหลักฐานที่แนบมาพร้อมค�ำร้อง จ�ำนวน   ๑   ปาก
		
คดีเสร็จสิ้นการไต่สวน  ให้รอฟังค�ำสั่ง/อ่านแล้ว
…………………………………………............................………..ผู้พิพากษา
/บันทึก/อ่าน
ว่าที่ พันต�ำรวจเอก..........………………………………...........ผู้ร้อง
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ค�ำสั่ง

พิเคราะห์พยานหลักฐานของผู้ร้องแล้ว  เห็นว่า................................................................................................
……………….……………………………............................................…………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………..…………….…………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………....………………...………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
กรณีมีเหตุอันสมควรที่จะออกหมายค�ำสั่ง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ.2560  อนุญาตให้ออกหมายค�ำสั่งตามขอ โดยให้
ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2  พ.ศ.2560 มาตรา ๑๘ (๔), (๕), (๖), (7) ......(ตัวอย่าง : ………ระหว่างวันที่ 18 เดือน มิถุนายน
พุทธศักราช ๒๕62  ตั้งแต่เวลา 09.00  นาฬิกา ถึงวันที่ 19  เดือน มิถุนายน พุทธศักราช 2563
เวลา 18.00 นาฬิกา...........) หรือติดต่อกันไปจนกว่าจะเสร็จสิน้ การด�ำเนินการ และให้สง่ บันทึกการด�ำเนินการ
ต่อศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมง  
ให้ถ่ายส�ำเนา……………………..............…………………………..เพื่อเก็บไว้กับค�ำร้องและส�ำเนาหมาย
			
ได้อ่านค�ำสั่งให้ผู้ร้องฟังโดยชอบแล้ว /อ่านแล้ว
………………………………………………………..ผู้พิพากษา / บันทึก/อ่าน
….………………..……….…………..……………..ผู้ร้อง
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ตัวอย่าง
ส�ำหรับศาลใช้

ค�ำสั่งอนุญาต
ที่................../25........

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาล.............
วันที่..............เดือน.....................พุทธศักราช...........

ความอาญา
..........................................................................................................................................ผูร้ อ้ ง
หมายถึง.......................(ผู้ร้อง)...................................................(ต�ำแหน่ง)................................../
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
(ตามประกาศกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม เรือ่ ง แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559)
ด้วยศาลเห็นมีเหตุสมควรอนุญาตให้ด�ำเนินการตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ......(ตัวอย่าง : …….กับ
อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นที่สามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งได้จากการตรวจค้นบุคคลตามหมายจับ และกลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
การซื้อ-ขายอาวุธปืนที่ดัดแปลงจากสิ่งเทียมอาวุธปืน BB GUN และ Blank GUN ในชื่อกลุ่ม“บันไร GUN FC”
ในเว็บไซต์ youtube หรือกลุ่ม “บันไร GUN” ตาม ID LINE : gap-2525 หรือกลุ่ม “บันไร gun 7 FC”
ณ กองบังคับการปราบปราม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และที่ กองบังคับการปราบปราม
การกระท�ำความผิดเกีย่ วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร.......)......
เพื่อ
ท�ำส�ำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุ
อันเชื่อได้ว่าได้มีการกระท�ำความผิด
สัง่ ให้บคุ คลซึง่ ครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทใี่ ช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์
ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับ
การกระท�ำความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระท�ำความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จ�ำเป็น
จึงอนุญาตให้.......................(ผูร้ อ้ ง)................................................(ต�ำแหน่ง).................................. /
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และพวก
ลงมือด�ำเนินการ...(ตัวอย่าง : ..........นับแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ของวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พุทธศักราช
๒๕63  ถึงวันที่ 19  เดือน มิถุนายน พุทธศักราช 2563  เวลา 18.00  นาฬิกา........) ติดต่อกันไปจนกว่า
จะเสร็จสิ้นการด�ำเนินการ
เมื่อได้ด�ำเนินการแล้วให้ส่งส�ำเนาบันทึกรายละเอียดการด�ำเนินการและเหตุผลแห่งการด�ำเนินการ
มายังศาลภายใน ๔๘ ชั่วโมงนับแต่ลงมือด�ำเนินการ ตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 
…………….……………………………………………………….ผู้พิพากษา
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บันทึก
วันที่ ………..เดือน................................พุทธศักราช...............
ดูแล้ว

เจ้าพนักงานผูจ้ ดั การตามค�ำสัง่ ได้แจ้งข้อความในค�ำสัง่ ให้แก่ผเู้ กีย่ วข้องทราบ และได้สง่ ค�ำสัง่ ให้ตรวจ
………………….……………………………………..เจ้าพนักงานผู้จัดการตามค�ำสั่งอนุญาต
  (………………………………………)
ข้าพเจ้าผู้มีชื่อข้างท้ายนี้ ได้รับทราบข้อความในค�ำสั่ง และได้ตรวจดูค�ำสั่งแล้ว
………………………….……………………………..เจ้าของบ้าน/ผู้ดูแล
  (……………………………………..)
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ตัวอย่างการเขียนแผ่น CD ส�ำหรับส่งให้พนักงานสอบสวน
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการถอดเทปค�ำปราศรัย
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ล�ำดับ

ชื่อผู้ถูกกล่าวหา
(กลุ่มแกนน�ำ)
(กลุ่มเครือข่ายเชื่อมโยง)
(กลุ่มผู้สนับสนุน)
ภาพถ่าย
พฤติการณ์/
ภาพในที่เกิดเหตุ
ตามทะเบียนราษฎร์
ค�ำปราศรัย

ตารางแสดงพยานหลักฐาน

7. พยานหลักฐานอื่นๆ

6. พยาน เอกสาร พยานวัตถุ

5. รูปในที่เกิดเหตุ (ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว)

4. พยานบุคคลที่ยืนยัน

3. ค�ำถอดเทปค�ำปราศรัย

2. CD บันทึกค�ำปราศรัย

1. รายงานการสืบสวน

พยานหลักฐานที่ใช้ยืนยัน

หมายเหตุ

บทที่ 6

หลักการส�ำคัญในการชุมนุมสาธารณะ
๖.๑ หลักการว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ

๖.๑.๑ ความเป็นมา
กฎหมายว่่าด้้วยการชุุมนุุมสาธารณะ มีีการเสนอต่่อรััฐบาลเป็็นระยะเวลายาวนาน นัับตั้้�งแต่่ครั้้�ง
เมื่่�อคราว ครม. ได้้ประชุุมปรึึกษาเมื่่�อวัันที่่� ๗ ธัันวาคม ๒๔๙๘ ลงมติิเห็็นควรมีีกฎหมายว่่าด้้วยการชุุมนุุมสาธารณะ
โดยให้้ สคก. รัับไปพิิจารณายกร่่างกฎหมายในเรื่่�องนี้้�ร่่วมกัับกรมตำำ�รวจ (ในสมััยนั้้�น) โดยให้้ถืือตามหลััก
การตามกฎหมายอัังกฤษ และได้้มีีการเสนอร่่างกฎหมายดัังกล่่าวเรื่่�อยมา จนกระทั่่�งเกิิดความชััดเจนในปีี
พ.ศ. ๒๕๕๔ (สมััยรััฐบาลนายอภิิสิิทธิ์์� เวชชาชีีวะ) โดย ตร. มีีการเสนอกฎหมายดัังกล่่าวไปถึึงชั้้�นการพิิจารณา
ของวุุฒิสิ ภา แต่่เนื่่�องจากมีีการยุุบสภาเกิิดขึ้้�นเสีียก่่อน ร่่างกฎหมายว่่าด้้วยการชุุมนุุมสาธารณะดัังกล่่าวจึึงตกไป
ต่่อมา ตร. ได้้เสนอร่่าง พ.ร.บ.การชุุมนุุมสาธารณะ พ.ศ. .... ต่่อ ครม. (สมััยรััฐบาล พล.อ.ประยุุทธ์์
จัันทร์์โอชา) และได้้ลงมติิเมื่่�อวัันที่่� ๑๘ พฤศจิิกายน 25๕๗ อนุุมััติิหลัักการร่่างกฎหมาย และให้้ส่่ง สคก.
ตรวจพิิจารณาเป็็นเรื่่�องด่่วน โดย สนช. ได้้ลงมติิในคราวการประชุุมครั้้�งที่่� ๒๓/๒๕๕๘ วัันศุุกร์์ที่่� ๑ พฤษภาคม 25๕๘
เห็็นสมควรให้้ร่า่ ง พ.ร.บ.การชุุมนุุมสาธารณะ ประกาศใช้้เป็็นกฎหมาย โดยประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา ตอนที่่� ๑๒๓
เล่่ม ๖๓ ก วัันที่่� ๑๔ กรกฎาคม 25๕๘ เพื่่�อบัังคัับใช้้กฎหมายต่่อไป
๖.๑.๒ กติการะหว่างประเทศ
ประเทศไทยได้ภาคยานุวัติ (Accession) เข้าร่วมเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR)
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ และมีผลบังคับใช้วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๐ ซึ่งมีสาระของสิทธิในส่วนที่เป็น
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยมีการคุ้มครองเสรีภาพทางความคิด เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และการแสดงออก (Freedom of Expression) และสิทธิทจี่ ะชุมนุมอย่างสันติ การรวมกันเป็นสมาคม พลเมืองทุกคน
มีสิทธิที่จะมีส่วนในกิจการสาธารณะ การรับรองว่าบุคคลทั้งปวงย่อมเสมอภาคกันตามกฎหมายและได้รับ
การคุม้ ครองอย่างเท่าเทียมกัน โดยกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อบทที่ ๒๑ 
ได้กล่าวถึง สิทธิในการชุมนุมโดยสงบ (The Right of Peaceful Assembly) ย่อมได้รับการรับรอง การจ�ำกัด
การใช้สิทธินี้จะกระท�ำมิได้นอกจากจะก�ำหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จ�ำเป็นส�ำหรับสังคมประชาธิปไตย
เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติ (National Security) หรือความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety)
ความสงบเรียบร้อย (Public Order) การสาธารณสุขหรือศีลธรรมของประชาชน (Protection of Public
Health or Morals) หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น (Protection of the Rights and
Freedoms of Others) ประเทศไทยจึงถือตามกติการะหว่างประเทศดังกล่าว และให้ความส�ำคัญกับการชุมนุม
โดยสงบภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายทีจ่ ะต้องมุง่ คุม้ ครองทัง้ ผูช้ มุ นุมสาธารณะและสาธารณชนทัว่ ไป
ไปพร้อม ๆ กัน
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๖.๑.๓	รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย
การชุุมนุุมสาธารณะได้้มีพัี ฒ
ั นาการมาตั้้�งแต่่อดีีตจะเห็็นได้้จากรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย
พุุทธศัักราช ๒๔๗๕ บััญญััติิไว้้ในมาตรา ๑๔ ว่่า ภายในบัังคัับแห่่งบทกฎหมายบุุคคลย่่อมมีีเสรีีภาพบริิบููรณ์์
ในร่่างกาย เคหสถาน ทรััพย์์สินิ การพููด การเขีียน การโฆษณา การศึึกษาอบรม การประชุุมโดยเปิิดเผย การตั้้�ง
สมาคม การอาชีีพ และฉบัับพุุทธศัักราช ๒๔๘๙ มาตรา ๑๔ บุุคคลย่่อมมีีเสรีีภาพบริิบูรู ณ์์ในร่่างกาย เคหสถาน
ทรััพย์์สินิ การพููด การเขีียน การพิิมพ์์ การโฆษณา การศึึกษาอบรม การชุุมนุุมสาธารณะ การตั้้�งสมาคมฯ และ
ฉบัับพุุทธศัักราช ๒๔๙๒ มาตรา ๓๗ บุุคคลย่่อมมีีเสรีีภาพบริิบููรณ์์ในการชุุมนุุมโดยสงบและปราศจากอาวุุธ
การจำำ�กััดเสรีีภาพเช่่นว่่านี้้�  จะกระทำำ�ได้้ก็็แต่่โดยบทบััญญััติิแห่่งกฎหมายเฉพาะในกรณีีการชุุมนุุมสาธารณะ
และเพื่่�อคุ้้�มครองความสะดวกของประชาชนที่่�จะใช้้ที่่�สาธารณะ หรืือเพื่่�อรัักษาความสงบเรีียบร้้อยในระหว่่างที่่�
ประเทศอยู่่�ในภาวะการรบหรืือการสงคราม ในระหว่่างที่่�มีีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์์ฉุกุ เฉิิน หรืือ
ในระหว่่างเวลาที่่�มีีประกาศใช้้กฎอััยการศึึก และได้้รัับรองการชุุมนุุมสาธารณะไว้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ความชััดเจน
จะเห็็นได้้จากรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช ๒๕๔๐ และ ฉบัับพุุทธศัักราช ๒๕๕๐  ภายหลััง
จากที่่�ประเทศไทยได้้เข้้าเป็็นภาคีีกติิการะหว่่างประเทศว่่าด้้วยสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง (International
Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ.๒๕๓๙ เป็็นต้้นมา สิิทธิิและเสรีีภาพใน
การชุุมนุุม ซึ่่�งถืือเป็็นสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของความเป็็นมนุุษย์์ และหากพิิจารณาตามมาตรา ๔ แห่่งรััฐธรรมนููญ
แห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560 จะเห็็นได้้ว่า่ เสรีีภาพในการชุุมนุุมสาธารณะยัังคงได้้รับั การรัับรองไว้้
อย่่างชััดแจ้้งในรััฐธรรมนููญของประเทศไทยมาตั้้�งแต่่อดีีตจนกระทั่่�งปััจจุุบััน

๖.๒ หลัักการใช้้กำำ�ลััง

เจ้้าหน้้าที่่�ต้้องพยายามใช้้การเจรจาต่่อรองหรืือปฏิิบััติิการใด ๆ เพื่่�อคลี่่�คลายสถานการณ์์ หากไม่่
เป็็นผลและเจ้้าหน้้าที่่�จำำ�เป็็นต้้องมีีการใช้้กำำ�ลัังเข้้าแก้้ไขสถานการณ์์ที่่�ไม่่ใช่่การป้้องกัันภยัันตรายที่่�ใกล้้จะถึึง
สามารถดำำ�เนิินการตามมาตรการต่่าง ๆ ให้้เป็็นไปตามสมควรแก่่เหตุุ และยุุทธวิิธีีการใช้้กำำ�ลัังตามความจำำ�เป็็น
ของสถานการณ์์ตามหลัักสััดส่่วน โดยวิิธีีการใดวิิธีีการหนึ่่�ง หรืือหลายวิิธีีพร้้อมกัันให้้สอดคล้้องเหมาะสม
กัับสถานการณ์์ เจ้้าหน้้าที่่�ต้้องพยายามหลีีกเลี่่�ยงการใช้้กำำ�ลััง เครื่่�องมืือควบคุุมฝููงชนหรืืออาวุุธจนถึึงที่่�สุุด
หากไม่่สามารถหลีีกเลี่่�ยงได้้ให้้ใช้้กำำ�ลัังเพีียงเท่่าที่่�จำำ�เป็็นและเหมาะสมกัับสถานการณ์์
การใช้้กำำ�ลััง เครื่่�องมืือควบคุุมฝููงชนหรืืออาวุุธ ต้้องใช้้เมื่่�อมีีเหตุุจำำ�เป็็นและเหมาะสมกัับความรุุนแรง
ของสถานการณ์์ โดยในเบื้้�องต้้นให้้ใช้้การเจรจา และหลีีกเลี่่�ยงการใช้้กำำ�ลังั เท่่าที่่�จะสามารถกระทำำ�ได้้ แต่่จะต้้อง
ไม่่กระทบต่่อความปลอดภััยของสาธารณชนและเจ้้าหน้้าที่่�ซึ่่�งปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ในการดููแลรัักษาความสงบเรีียบร้้อย
ในการชุุมนุุม
การใช้้อาวุุธต้้องใช้้เพื่่�อป้้องกัันตนเองหรืือบุุคคลอื่่�นให้้พ้้นจากภยัันตรายร้้ายแรงต่่อชีีวิิต หรืือร่่างกาย
หรืือเพื่่�อระงัับยัับยั้้�งเหตุุความรุุนแรงให้้สงบ หรืือเพื่่�อจัับกุุมผู้้�ที่่�กระทำำ�ผิิดกฎหมายหรืือผู้้�ต่่อสู้้�ขััดขวางเจ้้าพนัักงาน
หรืือเพื่่�อป้้องกัันมิิให้้บุุคคลดัังกล่่าวหลบหนีี
การจะใช้้กำำ�ลััง เครื่่�องมืือควบคุุมฝููงชนหรืืออาวุุธเพื่่�อยุุติิการชุุมนุุมที่่�ไม่่ชอบด้้วยกฎหมายเมื่่�อใดนั้้�น
ย่่อมไม่่ตััดสิิทธิิของเจ้้าหน้้าที่่�ในการป้้องกัันสิิทธิิของตนเองหรืือผู้้�อื่่�นเพื่่�อให้้พ้้นจากภยัันตรายอัันเกิิดจาก
การประทุุษร้้ายอัันละเมิิดต่่อกฎหมายที่่�ใกล้้จะถึึง โดยได้้กระทำำ�พอสมควรแก่่เหตุุ
หลัักการใช้้กำำ�ลัังของเจ้้าหน้้าที่่�ในการชุุมนุุมดัังกล่่าวข้้างต้้น สอดคล้้องเป็็นไปตามหลัักการใช้้กำำ�ลััง
และอาวุุธพื้้�นฐานโดยเจ้้าหน้้าที่่�บัังคัับใช้้กฎหมายของสหประชาชาติิ พ.ศ. ๒๕๓๓ (Basic Principle on the Use of
122 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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Force and Firearms by Law Enforcement Officials, adopted by the Eighth United Nations
Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 1990)
อันเป็นหลักทั่วไปในการใช้ก�ำลังของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ

๖.3	 แนวค�ำพิพากษาศาล

๖.3.๑ การชุมนุมที่ชอบด้วยกฎหมาย
การชุมนุมทีช่ อบด้วยกฎหมายจะต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ภายใต้ขอบเขต
การใช้สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยที่การใช้สิทธิของบุคคลต้องกระท�ำ
โดยสุุจริิต ไม่่ขัดั ต่่อความสงบเรีียบร้้อยหรืือศีีลธรรมอัันดีี และจะอ้้างศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์หรืือใช้้สิทิ ธิิเสรีีภาพ
ของตนได้้ เท่่าที่่�ไม่่ละเมิิดสิิทธิิและเสรีีภาพของบุุคคลอื่่�น การใช้้สิทิ ธิิซึ่่�งมีีแต่่จะให้้เกิิดความเสีียหายแก่่บุคุ คลอื่่�นนั้้�น
ท่่านว่่าเป็็นการอัันมิิชอบด้้วยกฎหมาย
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงเป็นกฎหมายที่วางแนวทาง หลักเกณฑ์
การใช้สิทธิการชุมนุมสาธารณะให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้การชุมนุม
สาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทือนต่อความมัน่ คงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนามัยของประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนทีจ่ ะใช้
ที่สาธารณะ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น
๖.3.๒ การชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เป็นการชุมนุมที่เกินขอบเขตเสรีภาพของ
การชุมนุมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมาย อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน กระทบกระเทือนการที่จะใช้ที่สาธารณะเกินสมควร หรือ
การชุมนุมที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
การชุุมนุุมสาธารณะที่่�มีีลักั ษณะรุุนแรงและอาจเป็็นอัันตรายแก่่ชีวิี ติ  ร่่างกาย จิิตใจ หรืือทรััพย์์สินิ
ของผู้้�อื่่�นจนเกิิดความวุ่่�นวายขึ้้�นในบ้้านเมืือง ยกตััวอย่่างเช่่น การชุุมนุุมที่่�ปิิดล้้อมทางเข้้าออก สถานที่่�ราชการ
มีีการใช้้รั้้�วลวดหนาม ยางรถยนต์์ ราดน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง กีีดขวางถนน อัันมีีลักั ษณะทำำ�ให้้ผู้้�อื่่�นกลััวว่่าจะเกิิดอัันตราย
ต่่อชีีวิิต ร่่างกาย เสรีีภาพ หรืือการชุุมนุุมที่่�มีีการปิิดกั้้�นถนน ทางหลวง ทางสาธารณะ เป็็นต้้น
	6.3.3	คำำ�วิินิิจฉััย คำำ�พิิพากษาศาลต่่างประเทศ
1) คำำ�พิิพากษาศาลรััฐธรรมนููญ สหพัันธ์์สาธารณรััฐเยอรมนีี (14 may 1958, 1BvR233,341/81)
“เสรีีภาพในความคิิดเห็็นนั้้�น เป็็นเสรีีภาพที่่�ขาดเสีียไม่่ได้้ในสัังคมระบอบประชาธิิปไตย
เพราะมัันก่่อให้้เกิิดความคิิดเห็็นที่่�หลากหลายซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การถกเถีียงด้้วยสติิปัญั ญา เพื่่�อใช้้แก้้ปัญั หาอัันเป็็นหััวใจสำำ�คััญ
ของระบอบประชาธิิปไตย”
2) คำำ�พิิพากษาศาลรััฐธรรมนููญ สหพัันธ์์สาธารณรััฐเยอรมนีี (14 may 1958, 1BvR233,341/81)
“เสรีีภาพในการชุุมนุุม ที่่�ไม่่ต้้องแจ้้งเตืือน หรืือ ต้้องขออนุุญาต” โดยวิินิิจฉััยว่่า “กรณีีที่่�
การชุุมนุุมมีีผลโดยตรงต่่อความมั่่�นคง หรืือความเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อยของบ้้านเมืือง เจ้้าหน้้าที่่�ก็็สามารถออกคำำ�สั่่�ง
ในการห้้ามหรืือยุุติิการชุุมนุุมได้้ ซึ่่�งต้้องเป็็นมาตรการสุุดท้้ายแล้้วเท่่านั้้�น ตามหลัักความได้้สััดส่่วน (Principle
of Proportionality) โดยประเมิินจากข้้อเท็็จจริิง เหตุุการณ์์ที่่�มองเห็็นได้้ที่่�เป็็นรููปธรรม”
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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ในประเทศเยอรมนีี มีีกรณีีน่่าสนใจเมื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจได้้แฝงตััวเข้้าไปปะปนอยู่่�กัับกลุ่่�ม     
ผู้้�ชุุมนุุมโดยที่่�มิิได้้แต่่งเครื่่�องแบบและมิิได้้แสดงตนให้้ผู้้�นำำ�ในการชุุมนุุมทราบ ซึ่่�งในการชุุมนุุมดัังกล่่าวได้้จัดั ให้้มีี
การแสดงละครรวมทั้้�งแจกใบปลิิวให้้กลุ่่�มผู้้�ชุุมนุุมทราบว่่า ส่่วนหนึ่่�งของการแสดงจะมีีตัวั ละครที่่�เป็็นทหารจะใช้้
อาวุุธปลอมเข้้าร่่วมในการแสดงด้้วย เมื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�ทราบเรื่่�องจึึงได้้สั่่�งห้้ามการแสดงชุุดดัังกล่่าวทัันทีี
เพราะเห็็นว่่าขััดต่่อพระราชบััญญััติิอาวุุธและพระราชบััญญััติิการชุุมนุุมสาธารณะ ผู้้�ชุุมนุุมไม่่เห็็นด้้วย
จึึงฟ้้องศาลขอให้้เพิิกถอนคำำ�สั่่�งดัังกล่่าว
เรื่่�องนี้้�ศาลปกครองแห่่งเมืืองคาสเซิิล ประเทศเยอรมนีี ได้้วินิิ จิ ฉััยว่่า การที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ
มิิได้้แสดงตนให้้ผู้้�นำำ�การชุุมนุุมทราบก่่อนถืือเป็็นการขััดต่่อกฎหมายการชุุมนุุมสาธารณะ ส่่วนประเด็็น
การแสดงละครนั้้�นถืือเป็็นการแสดงออกทางด้้านความคิิดเห็็นทางการเมืืองอย่่างหนึ่่�ง การตีีความเสรีีภาพ
ในการชุุมนุุมในกรณีีดังั กล่่าวต้้องพิิจารณาประกอบกัับเสรีีภาพทางด้้านศิิลปะด้้วย เนื่่�องจากศาลรััฐธรรมนููญ
ประเทศเยอรมนีี ได้้เคยวิินิิจฉััยไว้้แล้้วว่่าเสรีีภาพทางด้้านศิิลปะหมายความรวมถึึงการแสดงละคร การแสดง
ละครทางด้้านการเมืืองบนท้้องถนนด้้วย อีีกทั้้�ง ผู้้�ชุุมนุุมยัังแสดงให้้เห็็นชััดเจนถึึงการแสดงออกทางการเมืือง
โดยได้้มีีการแจกใบปลิิวให้้ทราบถึึงวััตถุุประสงค์์ของการแสดงดัังกล่่าว คำำ�สั่่�งของเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจที่่�ห้้ามมิิให้้
มีีการแสดงละครนั้้�น จึึงเป็็นคำำ�สั่่�งที่่�ไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย (Unlawful)
3) แนวคำำ�พิิพากษาศาลสููงสุุด (Supreme court) ของสหรััฐอเมริิกา ซึ่่�งเป็็นประเทศที่่�ให้้
ความสำำ�คััญอย่่างสููงยิ่่�งต่่อการคุ้้�มครองเสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยศาลสููงสุุดได้้อธิิบายไว้้ในคดีีหนึ่่�งว่่า “สิิทธิิในการชุุมนุุม
และการร้้องทุุกข์์เป็็นรากฐานของระบบการปกครองของสหรััฐ ความคิิดในการปกครองโดยมีีรูปู เป็็นสาธารณรััฐนั้้�น
หมายถึึงสิิทธิิของพลเมืืองที่่�จะพบกัันอย่่างสงบเพื่่�อปรึึกษาหารืือเกี่่�ยวกัับกิิจกรรมสาธารณะและที่่�จะร้้องทุุกข์์
เพื่่�อให้้มีีการแก้้ไขความทุุกข์์ร้้อน” (United States V. Cruikshank, 92, U.S. 542, 552, 1876)
คำำ�พิิพากษาศาลสููงสุุดแห่่งสหรััฐอเมริิกา การที่่�ผู้้�ชุุมนุุมไปยึึดทางเดิินสาธารณะไว้้นั้้�น
“มลรััฐมีีอำำ�นาจไม่่น้อ้ ยไปกว่่าเจ้้าของทรััพย์์สินิ เอกชนที่่�จะรัักษาทรััพย์์สินิ ภายใต้้การควบคุุมของตนเพื่่�อเอาไว้้ใช้้
ตามวััตถุุประสงค์์ที่่�ถููกต้้องตามกฎหมาย ... ข้้อโต้้แย้้งที่่�ว่่าผู้้�ที่่�ต้้องการโฆษณาประท้้วงหรืือความคิิดเห็็น
มีีสิิทธิิตามรััฐธรรมนููญที่่�จะทำำ�เช่่นนั้้�นได้้ทุุกเวลา ทุุกวิิธีี ทุุกสถานที่่�เป็็นสมมติิฐานที่่�ขาดเหตุุผล” (Adderley V.
Florida, 385 U.S. 39, 47-48, 1996)
๖.3.4	คำำ�วิินิิจฉััย คำำ�พิิพากษาศาล ก่่อนการบัังคัับใช้้ พ.ร.บ.การชุุมนุุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
1) คำำ�วิินิิจฉััยศาลรััฐธรรมนููญ ที่่� ๑๑/๒๕๔๙
วิินิิจฉััยกรณีี ร่่างพระราชบััญญััติิทางหลวง (ฉบัับที่่� ..) พ.ศ. .... มาตรา ๒๐ ที่่�บััญญััติิว่่า   
“ให้้เพิ่่�มความต่่อไปนี้้�เป็็นมาตรา ๔๖/๑  แห่่งพระราชบััญญััติิทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕” โดยในมาตรา ๔๖/๑  
วรรคหนึ่่�ง บััญญััติว่ิ า่ “ห้้ามมิิให้้ผู้้�ใดชุุมนุุมกัันในเขตทางหลวงในลัักษณะที่่�เป็็นการกีีดขวางการจราจร หรืืออาจ
เป็็นอัันตรายหรืือเสีียหายแก่่ยานพาหนะหรืือผู้้�ใช้้ทางหลวง เว้้นแต่่ได้้รัับอนุุญาตเป็็นหนัังสืือจากผู้้�อำำ�นวยการ
ทางหลวงหรืือผู้้�ซึ่่�งได้้รัับมอบหมายจากผู้้�อำำ�นวยการทางหลวง หรืือเป็็นการเดิินแถว ขบวนแห่่ หรืือชุุมนุุมกััน
ตามประเพณีีหรืือวััฒนธรรม หรืือเป็็นกิิจกรรมเพื่่�อประโยชน์์สาธารณะ หรืืออยู่่�ในเขตที่่�ได้้รับั การยกเว้้นไม่่ต้อ้ ง
ขออนุุญาตตามที่่�รััฐมนตรีีประกาศกำำ�หนด”
ศาลรััฐธรรมนููญวิินิิจฉััยว่่า การชุุมนุุมโดยสงบและปราศจากอาวุุธเป็็นเสรีีภาพขั้้�นพื้้�นฐาน
ของประชาชนตามรััฐธรรมนููญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๔ การที่่�กำำ�หนดให้้การชุุมนุุมในเขตทางหลวงต้้องได้้
รัับอนุุญาตจากผู้้�อำำ�นวยการทางหลวงนั้้�น เป็็นการขััดหรืือแย้้งต่่อรััฐธรรมนููญ เนื่่�องจากเป็็นการจำำ�กััดเสรีีภาพ
ในการชุุมนุุมโดยสงบและปราศจากอาวุุธเกิินความจำำ�เป็็นและกระทบกระเทืือนสาระสำำ�คััญแห่่งเสรีีภาพในการ
ชุุมนุุมโดยสงบและปราศจากอาวุุธ ร่่างพระราชบััญญััติิในมาตราดัังกล่่าว จึึงเป็็นอัันตกไป
124 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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2) คำำ�วิินิิจฉััยศาลรััฐธรรมนููญ ที่่� 10-11/2553
กรณีีพิิจารณาวิินิิจฉััยว่่า พระราชกำำ�หนดการบริิหารราชการในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๙ (๒) และมาตรา ๑๑ (๑) ขััดหรืือแย้้งต่่อรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๖๓ หรืือไม่่ รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓๒ เป็็นบทบััญญััติิคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพของประชาชนในชีีวิิตและร่่างกาย มาตรา ๓๙ เป็็น
บทบััญญััติคุ้้�ิ มครองบุุคคลไม่่ต้อ้ งรัับโทษอาญา เว้้นแต่่ ได้้กระทำำ�การอัันกฎหมายที่่�ใช้้อยู่่�ในเวลาที่่�กระทำำ�นั้้�นบััญญััติิ
เป็็นความผิิดและกำำ�หนดโทษไว้้ และในคดีีอาญา ต้้องสัันนิิษฐานไว้้ก่่อนว่่าผู้้�ต้้องหาหรืือจำำ�เลยไม่่มีีความผิิด
และมาตรา ๖๓ เป็็นบทบััญญััติิในการรัับรองเสรีีภาพในการชุุมนุุม
สำำ�หรัับพระราชกำำ�หนดการบริิหารราชการในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็็น
กฎหมายที่่�มีีเจตนารมณ์์ให้้อำำ�นาจฝ่่ายบริิหารในการบริิหารสถานการณ์์ที่่�กระทบต่่อความมั่่�นคงของรััฐ หรืืออาจ
ทำำ�ให้้ประเทศหรืือส่่วนใดส่่วนหนึ่่�งของประเทศตกอยู่่�ในภาวะคัับขัันจนอาจกระทบต่่อเอกภาพและบููรณภาพ
แห่่งอาณาเขต รวมทั้้�งการแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดจากภััยพิิบััติิสาธารณะ และการฟื้้�นฟููสภาพความเป็็นอยู่่�
ของประชาชนที่่�ได้้รัับความเสีียหาย โดยมาตรา ๙ (๒) บััญญััติิให้้นายกรััฐมนตรีีมีีอำำ�นาจออกข้้อกำำ�หนด
ในกรณีีที่่�มีีความจำำ�เป็็นเพื่่�อแก้้ไขสถานการณ์์ฉุุกเฉิินให้้ยุุติิลงได้้โดยเร็็ว หรืือป้้องกัันมิิให้้เกิิดเหตุุการณ์์ร้้ายแรง
มากขึ้้�น โดยห้้ามมิิให้้มีีการชุุมนุุมหรืือมั่่�วสุุมกััน ณ ที่่�ใด ๆ หรืือกระทำำ�การใดอัันเป็็นการยุุยง ให้้เกิิดความ
ไม่่สงบเรีียบร้้อย และมาตรา ๑๑  (๑) บััญญััติิให้้นายกรััฐมนตรีีโดยความเห็็นชอบของคณะรััฐมนตรีีมีี
อำำ�นาจประกาศสถานการณ์์ฉุุกเฉิินนั้้�นเป็็นสถานการณ์์ที่่�มีีความร้้ายแรง ในกรณีีที่่�สถานการณ์์ฉุุกเฉิินนั้้�น
มีีการก่่อการร้้าย การใช้้กำำ�ลัังประทุุษร้้ายต่่อชีีวิิต ร่่างกาย หรืือทรััพย์์สิิน หรืือมีีเหตุุอัันควรเชื่่�อได้้ว่่ามีีการ
กระทำำ�ที่่�มีีความรุุนแรงกระทบต่่อความมั่่�นคงของรััฐ ความปลอดภััยในชีีวิิตหรืือทรััพย์์สิินของรััฐหรืือบุุคคล
และมีีความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องเร่่งแก้้ไขปััญหาให้้ยุุติิได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและทัันท่่วงทีี ประกาศให้้พนัักงาน
เจ้้าหน้้าที่่�มีีอำำ�นาจจัับกุุมและควบคุุมตััวบุุคคลที่่�สงสััยว่่าจะเป็็นผู้้�ร่ว่ มกระทำำ�การให้้เกิิดสถานการณ์์ฉุกุ เฉิิน หรืือ
เป็็นผู้้�ใช้้ ผู้้�โฆษณา ผู้้�สนัับสนุุน หรืือปกปิิดข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ให้้เกิิดสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน ทั้้�งนี้้� เท่่าที่่�มีีเหตุุ
จำำ�เป็็นเพื่่�อป้้องกัันมิิให้้บุคุ คลนั้้�นกระทำำ�การหรืือร่่วมมืือกระทำำ�การใด ๆ อัันจะทำำ�ให้้เกิิดเหตุุการณ์์ร้า้ ยแรง หรืือ
เพื่่�อให้้เกิิดความร่่วมมืือในการระงัับเหตุุการณ์์ร้้ายแรงนั้้�น
พิิจารณาแล้้วเห็็นว่่า การใช้้อำำ�นาจของนายกรััฐมนตรีีออกข้้อกำำ�หนดตามมาตรา ๙ (๒) และ
มาตรา ๑๑ (๑) นั้้�น เป็็นมาตรการหรืือเครื่่�องมืือที่่�สำำ�คััญของฝ่่ายบริิหาร เพื่่�อป้้องกัันมิิให้้เกิิดเหตุุการณ์์ร้า้ ยแรง
หรืือเพื่่�อแก้้ไขสถานการณ์์ฉุุกเฉิินให้้ยุติุ ิลงโดยเร็็ว อีีกทั้้�งในการปฏิิบัติั ิตามมาตรา ๙ (๒) ได้้กำำ�หนดเงื่่�อนไขไว้้
คืือ จะต้้องกำำ�หนดเงื่่�อนเวลาในการปฏิิบัติั ิตามข้้อกำำ�หนดหรืือเงื่่�อนไขในการปฏิิบัติั ิงานของพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่� 
หรืือมอบหมายให้้พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�กำำ�หนดพื้้�นที่่�และรายละเอีียดอื่่�นเพิ่่�มเติิม เพื่่�อมิิให้้มีกี ารปฏิิบััติิที่่�ก่อ่ ให้้เกิิด
ความเดืือดร้้อนแก่่ประชาชนเกิินสมควรแก่่เหตุุ ส่ว่ นมาตรา ๑๑ (๑) เป็็นเพีียงขั้้�นตอนในการจัับกุุมและควบคุุม
ตััวบุุคคลที่่�สงสััยว่่าจะเป็็นผู้้�ร่่วมกระทำำ�การให้้เกิิดสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน หรืือเป็็นผู้้�ใช้้ ผู้้�โฆษณา ผู้้�สนัับสนุุน หรืือ
ปกปิิดข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ให้้เกิิดสถานการณ์์ฉุุกเฉิินเท่่านั้้�น เพื่่�อป้้องกัันมิิให้้บุุคคลนั้้�นกระทำำ�การหรืือ
ร่่วมมืือกระทำำ�การใด ๆ อัันจะทำำ�ให้้เกิิดเหตุุการณ์์ร้้ายแรง หรืือเพื่่�อให้้เกิิดความร่่วมมืือในการระงัับเหตุุการณ์์
ร้้ายแรง อีีกทั้้�ง การจัับกุุมและควบคุุมตััวบุุคคลที่่�ต้้องสงสััยก็็มิิใช่่เป็็นการใช้้อำำ�นาจตามอำำ�เภอใจของพนัักงาน
เจ้้าหน้้าที่่�  แต่่พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�จะต้้องร้้องขอต่่อศาลที่่�มีีเขตอำำ�นาจหรืือศาลอาญาเพื่่�อขออนุุญาตดำำ�เนิินการ
ตามพระราชกำำ�หนดการบริิหารราชการในสถานการณ์์ฉุกุ เฉิิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่่�ง อัันเป็็นการให้้
ศาลยุุติิธรรมตรวจสอบการใช้้อำำ�นาจของพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�อีีกชั้้�นหนึ่่�ง มิิใช่่เป็็นการปฏิิบััติิต่่อบุุคคลเสมืือน
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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เป็็นผู้้�กระทำำ�ความผิิดแต่่อย่่างใด นอกจากนี้้� บทบััญญััติิมาตรา ๙ (๒) และมาตรา ๑๑ (๑) แม้้ว่่าเป็็นการจำำ�กััด
สิิทธิิและเสรีีภาพของประชาชน แต่่การใช้้อำำ�นาจดัังกล่่าวต้้องกระทำำ�เท่่าที่่�มีีเหตุุจำำ�เป็็นเพื่่�อแก้้ไขสถานการณ์์
ฉุุกเฉิินให้้ยุุติิลงโดยเร็็ว หรืือป้้องกัันมิิให้้เกิิดเหตุุการณ์์ร้้ายแรง หรืือระงัับเหตุุการณ์์ฉุุกเฉิิน ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเป็็นการ
คุ้้�มครองประโยชน์์ของประเทศชาติิและประชาชนโดยส่่วนรวม จึึงมีีลัักษณะเป็็นบทบััญญััติิที่่�อยู่่�ในขอบเขต
ตามที่่�รััฐธรรมนููญรัับรองไว้้ มิิได้้กระทบกระเทืือนสาระสำำ�คััญแห่่งสิิทธิิและเสรีีภาพ อีีกทั้้�งเป็็นบทบััญญััติิ
แห่่งกฎหมายที่่�ใช้้บัังคัับเป็็นการทั่่�วไป ไม่่มุ่่�งหมายให้้ใช้้บัังคัับแก่่กรณีีใดกรณีีหนึ่่�งหรืือแก่่บุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�ง
เป็็นการเจาะจง อาศััยเหตุุผลดัังกล่่าวข้้างต้้น ศาลรััฐธรรมนููญจึึงวิินิจิ ฉััยว่่า พระราชกำำ�หนดการบริิหารราชการ           
ในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๙ (๒) และมาตรา ๑๑  (๑) ไม่่ขััดหรืือแย้้งต่่อรััฐธรรมนููญแห่่ง
ราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๖๓
3) คำำ�พิิพากษาศาลฎีีกาที่่� ๔๙๔๖/๒๕๕๕
แม้้รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่่�ง จะบััญญััติิให้้
เสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยสงบและปราศจากอาวุุธก็็ตาม แต่่ก็มิ็ ไิ ด้้หมายความว่่าประชาชนจะสามารถใช้้เสรีีภาพ
ของตนโดยปราศจากขอบเขตหรืือไปละเมิิดต่่อสิิทธิิของประชาชนผู้้�อื่่�นด้้วย และโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งต้้องไม่่ใช้้
เสรีีภาพดัังกล่่าวถึึงขั้้�นเป็็นการละเมิิดหรืือกระทำำ�ความผิิดต่่อกฎหมายบ้้านเมืือง การที่่�จำำ�เลยกัับพวกใช้้ไหล่่ทาง
ของถนน อัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งของทางหลวงเป็็นที่่�ตั้้�งเต็็นท์์ รวมทั้้�งวางสิ่่�งของต่่างๆ ไว้้บริิเวณไหล่่ทางของถนน
เป็็นเวลาเกืือบสามเดืือน จึึงไม่่ใช่่เป็็นการใช้้ประโยชน์์จากที่่�สาธารณสมบััติขิ องแผ่่นดิินโดยชอบ เป็็นการกระทำำ�
อัันเป็็นการละเมิิดต่่อกฎหมายในลัักษณะกีีดขวางหรืืออาจเป็็นอัันตรายแก่่ยานพาหนะ การกระทำำ�ของจำำ�เลย
กัับพวกจึึงเป็็นความผิิดตามพระราชบััญญััติทิ างหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๓๘ มาตรา ๗๑ และประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๘๓
4) คำำ�พิิพากษาศาลจัังหวััดเชีียงราย คดีีหมายเลขดำำ�ที่่� 2127/2552  คดีีหมายเลขแดง
ที่่� 2107/2552 ลงวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2552 
คดีีระหว่่างพนัักงานอััยการจัังหวััดเชีียงราย โจทก์์ นาย.....นาย.....และ นาย.......จำำ�เลย รวม
 3  คน โดยจำำ�เลยกัับพวกที่่�หลบหนีีไปร่่วมกัันใช้้รถยนต์์มาจอดและจำำ�เลยลงไปปิิดกั้้�นกีีดขวางทางเดิินรถบน
ถนนพหลโยธิิน (สายเชีียงราย-แม่่สาย) บริิเวณด่่านตรวจแม่่จััน อ.แม่่จััน จ.เชีียงราย ซึ่่�งเป็็นทางหลวงแผ่่นดิิน
ทั้้�งสองฝั่่�งช่่องทางเดิินรถ เป็็นเหตุุให้้ประชาชนไม่่สามารถใช้้ทางหลวงแผ่่นดิินดัังกล่่าวสััญจรไปมาได้้และโดยการ
ปิิดกั้้�นทางเดิินรถที่่�มีีสภาพเป็็นอัันตรายแก่่ยานพาหนะและประชาชนผู้้�ใช้้ทางหลวงแผ่่นดิิน ตลอดจนเป็็นการ
ปิิดกั้้�นทางหลวงหรืือกระทำำ�ด้้วยประการใดๆ บนทางหลวงในลัักษณะที่่�อาจเกิิดอัันตรายแก่่ยานพาหนะหรืือ
บุุคคล โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตตามสมควรหรืือจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนตามกฎหมาย พิิพากษาว่่าจำำ�เลยทั้้�ง 3 มีีความผิิด
ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ และ พ.ร.บ.ทางหลวง เป็็นการกระทำำ�กรรมเดีียวผิิดกฎหมายหลายบท ให้้ลงบท
หนัักที่่�สุุด จึึงพิิพากษาจำำ�คุุกคนละ 4 เดืือน ปรัับคนละ 2,000 บาท โทษจำำ�คุุกให้้รอการลงโทษไว้้มีกำำ�
ี หนด 2 ปีี
ไม่่ชำำ�ระค่่าปรัับให้้กัักขัังแทนค่่าปรัับ
5) คำำ�พิิพากษาศาลจัังหวััดลำำ�พููน คดีีหมายเลขดำำ�ที่่� 76/2547 คดีีหมายเลขแดงที่่� 180/2547 
ลงวัันที่่� 10 กุุมภาพัันธ์์ 2547 
คดีีระหว่่างพนัักงานอััยการจัังหวััดลำำ�พููน โจทก์์ นาย.....นาย.....และ นาย.....ฯลฯ..จำำ�เลย
รวม 15 คน โดยจำำ�เลยกัับพวกร่่วมกัันกระทำำ�ผิิดต่่อความมั่่�นคงในราชอาณาจัักร ความผิิดเกี่่�ยวกัับความสงบสุุข
ของประชาชน โดยร่่วมกัันตั้้�ง 10 คนขึ้้�นไป ชุุมนุุมประท้้วง ก่่อให้้เกิิดการวุ่่�นวาย มีีจำำ�เลยที่่� 1 - 5 เป็็นหััวหน้้า
และผู้้�มีีหน้้าที่่�สั่่�งการ ทำำ�ให้้ปรากฏแก่่ประชาชนทั่่�วไป โดยการป่่าวประกาศโฆษณาและชัักจููงประชาชน
126 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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ให้้ดำำ�เนิินการนำำ�รถยนต์์มาชุุมนุุมประท้้วงโดยการปิิดกั้้�นกีีดขวางทางเดิินรถบนถนนสายเชีียงใหม่่ - ลำำ�ปาง
อัันเป็็นทางสาธารณะ ทางหลวงแผ่่นดิิน เพื่่�อมิิให้้ประชาชนและรถยนต์์อื่่�นผ่่านไปมาได้้ เป็็นเหตุุให้้ประชาชน
ไม่่สามารถใช้้ทางหลวงแผ่่นดิินดัังกล่่าวสััญจรไปมาได้้และโดยการปิิดกั้้�นทางเดิินรถที่่�มีีสภาพเป็็นอัันตรายแก่่
ยานพาหนะและประชาชนผู้้�ใช้้ทางหลวงแผ่่นดิิน ตลอดจนเป็็นการปิิดกั้้�นทางหลวงหรืือกระทำำ�ด้้วยประการใด ๆ
บนทางหลวงในลัักษณะที่่�อาจเกิิดอัันตรายแก่่ยานพาหนะหรืือบุุคคล โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตตามสมควรหรืือ
จำำ�เป็็นเร่่งด่่วนตามกฎหมาย เป็็นความผิิดตามกฎหมายอาญา ซึ่่�งมิิใช่่เป็็นการกระทำำ�ภายในความมุ่่�งหมายแห่่ง
รััฐธรรมนููญและมิิใช่่เพื่่�อแสดงความคิิดเห็็นหรืือติิชมโดยสุุจริิตเพื่่�อให้้ประชาชนกระทำำ�การล่่วงละเมิิดต่่อ
กฎหมายแผ่่นดิิน พิิพากษาว่่าจำำ�เลยทั้้�งหมดมีีความผิิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.116, ม.215 กระทำำ�ผิิด
หลายกรรมหลายความผิิด ให้้ลงโทษเรีียงกระทง
จึึงพิิพากษาจำำ�คุุกจำำ�เลยทั้้�งหมด ตาม ป.อาญา ม.116 คนละ 1 ปีี ลงโทษจำำ�คุุกจำำ�เลยที่่� 
1 – 5 ฐานมั่่�วสุุมฯ โดยเป็็นหััวหน้้าและผู้้�สั่่�งการ อีีกคนละ 1 ปีี และจำำ�คุุกจำำ�เลยที่่� 2 – 15 ฐานมั่่�วสุุมฯ จำำ�คุุก
คนละ 4 เดืือน รวมจำำ�คุุกจำำ�เลยที่่� 1 – 5 คนละ 2 ปีี จำำ�เลยที่่� 6 – 15 คนละ 1 ปีี 4 เดืือน จำำ�เลยทั้้�ง 15 
ให้้การรัับสารภาพเป็็นประโยชน์์แก่่กระบวนพิิจารณามีีเหตุุบรรเทาโทษ ลดโทษให้้กึ่่�งหนึ่่�ง คงจำำ�คุุกจำำ�เลย
ที่่� 1 - 5 เพีียง คนละ 1 ปีี จำำ�คุุกจำำ�เลยที่่� 6 – 15 คนละ 8 เดืือน ศาลพิิเคราะห์์ว่่า การที่่�จำำ�เลยทั้้�ง 15 คน
ใช้้รถยนต์์ปิิดถนนสาธารณะซึ่่�งเป็็นทางคมนาคมหลัักซึ่่�งประชาชนทั่่�วไปจำำ�ต้้องใช้้สััญจรไปมาจำำ�นวนมาก
ก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อเศรษฐกิิจของชาติิและสัังคมโดยรวม ทำำ�ให้้ประชาชนได้้รัับความเดืือดร้้อน
การกระทำำ�ของจำำ�เลยทั้้�งหมดเป็็นการกระทำำ�ที่่�เห็็นแก่่ประโยชน์์ส่่วนตนเป็็นหลัักโดยไม่่คำำ�นึึงถึึงความเสีียหาย
ที่่�จะเกิิดต่่อเศรษฐกิิจและประชาชนที่่�ไม่่ได้้เกี่่�ยวข้้องด้้วย กรณีีนี้้�ถือื เป็็นภััยร้้ายแรง ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้เกิิดความสงบสุุข
ในบ้้านเมืืองและไม่่ให้้ประชาชนอื่่�นถืือเอาเป็็นเยี่่�ยงอย่่างจึึงไม่่มีีเหตุุที่่�จะให้้รอการลงโทษจำำ�เลยทั้้�ง 15  คน
ให้้ริิบรถยนต์์ของกลาง
6) คำำ�พิิพากษาศาลจัังหวััดขอนแก่่น ปีี พ.ศ.2553
(22 มีี.ค. 2553) ที่่�ศาลจัังหวััดพล อำำ�เภอพล จัังหวััดขอนแก่่น ได้้มีีการอ่่านคำำ�พิิพากษา
คดีีความกรณีีกลุ่่�มผู้้�ชุุมนุุมจัังหวััดขอนแก่่น รวมตััวปิิดถนนบริิเวณสี่่�แยกโรงพยาบาลพล เพื่่�อตรวจค้้น
รถโดยสารทุุกคัันที่่�ต้้องสงสััยว่่า จะนำำ�ทหารในสัังกััดพื้้�นที่่�ภาคอีีสานเข้้าสลายการชุุมนุุมคนเสื้้�อแดง
ที่่�สี่่�แยกราชประสงค์์ จนส่่งผลกระทบต่่อการจราจรบนถนนมิิตรภาพเป็็นอย่่างมาก เหตุุเกิิดเมื่่�อวัันที่่�  19 
เมษายน 2553  โดยพนัักงานอััยการเป็็นโจทก์์ยื่่�นฟ้้องจำำ�เลย คืือ นายชููไทย ล้้นทม ในฐานมั่่�วสุุมกัันตั้้�งแต่่
10 คนขึ้้�นไป ทำำ�ให้้เกิิดความวุ่่�นวายในบ้้านเมืือง มีีความผิิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 215 วรรค 3 216,309 
วรรค 2 พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 39 มาตรา 72 ประกอบด้้วย มาตรา 83 เป็็นความผิิดหลายกรรม
พิิพากษาให้้ลงโทษทุุกกรรมเป็็นกระทงความผิิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ศาลพิิพากษา
ตััดสิินจำำ�คุุก 2 ปีี แต่่จำำ�เลยให้้การรัับสารภาพเป็็นประโยชน์์ในการพิิจารณาให้้ลดโทษกึ่่�งหนึ่่�งจำำ�คุุก 12 เดืือน
ซึ่่�งจากการพิิเคราะห์์รายงานการสืืบเสาะและพิินิิจแล้้ว ไม่่มีีเหตุุเพีียงพออัันจะนำำ�มาประกอบการใช้้ดุุลพิินิิจ
รอการลงโทษให้้แก่่จำำ�เลย
7) ศาลจัังหวััดอุุบลราชธานีี (พิิพากษาคดีีผู้้�ชุุมนุุม ปีี พ.ศ.2553)
ศาลจัังหวััดอุุบลราชธานีีได้้มีีคำำ�พิพิ ากษาคดีีผู้้�ต้อ้ งขััง 21 คน ในคดีีเกี่่�ยวข้้องกัับเหตุุการณ์์
สลายการชุุมนุุมของคนเสื้้�อแดง และเหตุุการณ์์ที่่�เผาศาลากลางอุุบลฯ เมื่่�อวัันที่่� 19 พ.ค. 53 และเหตุุการณ์์
เผาศาลากลางจัังหวััดอุุบลราชธานีี โดยเรื่่�องที่่�ศาลได้้วิิเคราะห์์ มีี 3 ประเด็็น คืือ
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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1. ร่่วมกัันวางเพลิิง มีีอาวุุธไว้้ในครอบครอง และฝ่่าฝืืน พ.ร.ก.ฉุุกเฉิินหรืือไม่่
2. มีีการยุุยงส่่งเสริิมหรืือไม่่
3. จำำ�เลยที่่� 1 ร่่วมกัันก่่อการร้้ายหรืือไม่่
ซึ่่�งศาลได้้ตััดสิินแล้้วยกฟ้้องจำำ�เลยจำำ�นวน 9 คน ส่่วนผู้้�ต้้องหาที่่�เหลืือมีีโทษจำำ�คุุกแตกต่่าง   
กัันไป โดยโทษที่่�ร้้ายแรงที่่�สุุดคืือมีีโทษจำำ�คุุกตลอดชีีวิิตจำำ�นวน 4 คน แต่่ได้้มีีการลดโทษให้้เหลืือจำำ�นวน 33 ปีี
4 เดืือน เนื่่�องจากให้้การเป็็นประโยชน์์ในชั้้�นศาล
8) คดีีหมายเลขดำำ�ที่่� อ.1818/2546 คดีีหมายเลขแดงที่่� 1804/2547 (สลายการชุุมนุุม
คััดค้้านท่่อก๊๊าซที่่� อ.หาดใหญ่่ จว.สงขลา)
ศาลจัังหวััดสงขลา (วัันที่่� 17 มิิถุุนายน 2554 ที่่�ห้้องพิิจารณาคดีี 204 นายวิินััย หนููโท
นั่่�งบััลลัังก์์ผู้้�พิิพากษา) ตามคดีีหมายเลขดำำ�ที่่�  อ.1818/2546  เลขแดงที่่�  1804/2547 ที่่�นายสัักกริิยา           
หมะหวัังเอีียด กัับพวกรวม 25 คน เป็็นโจทก์์ยื่่�นฟ้้อง ผบ.ตร. กัับพวกรวม 38 คน ฐานความผิิดเป็็นเจ้้าพนัักงาน
ปฏิิบััติิงานและละเว้้นการปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยมิิชอบฯ จากเหตุุสลายการชุุมนุุมกลุ่่�มคััดค้้านท่่อก๊๊าซธรรมชาติิ
ไทย – มาเลเซีีย เมื่่�อวัันที่่� 20 ธัันวาคม 2545 บริิเวณสะพานจุุติิ - บุุญส่่ง อุุทิศิ ทางเข้้าโรงแรม เจ.บีี. หาดใหญ่่ จังั หวััด
สงขลา โดยโครงการท่่อส่่งก๊๊าซ โรงแยกก๊๊าซธรรมชาติิไทย-มาเลเซีีย เป็็นแผนสาธารณููปโภคด้้านพลัังงาน
ขั้้�นพื้้�นฐานรองรัับ 14 จัังหวััดภาคใต้้ ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สศช.)
และเป็็นส่่วนหนึ่่�งในแผนพััฒนาเขตเศรษฐกิิจพิิเศษปีีนััง – สงขลา ที่่�เรีียกกัันว่่า แลนด์์บริิดจ์์ปีีนััง – สงขลา
โดยจำำ�เลยและพวก สั่่�งการห้้ามไม่่ให้้ชาวบ้้านเดิินทางยื่่�นหนัังสืือต่่อเข้้าพบนายทัักษิิณ ชิินวััตร นายกรััฐมนตรีี
ในขณะนั้้�น เพื่่�อให้้ทบทวนการดำำ�เนิินโครงการท่่อส่่งก๊๊าซโรงแยกก๊๊าซธรรมชาติิไทย-มาเลเซีีย ซึ่่�งมาประชุุม
คณะรััฐมนตรีีสััญจร ที่่�โรงแรม เจ.บีี.หาดใหญ่่ จัังหวััดสงขลา และจำำ�เลยทั้้�ง 2 ออกคำำ�สั่่�งให้้เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ
สลายการชุุมนุุม ซึ่่�งทราบจากพฤติิการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นทำำ�ให้้เชื่่�อได้้ว่่า จำำ�เลยทั้้�ง 2  ออกคำำ�สั่่�งให้้เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ
สกััดการเดิินทางของชาวบ้้าน โดยการตั้้�งด่่านของเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจที่่� 4  แยกอำำ�เภอนาหม่่อม จัังหวััดสงขลา
อีีกทั้้�งมีีการเอารถผู้้�ต้้องขัังจอดขวางไว้้กลางถนน เพื่่�อสกััดรถยนต์์ของชาวบ้้านในวัันดัังกล่่าว
ทั้้�งนี้้� มีี พนัักงานอััยการจัังหวััดสงขลา เป็็นโจทก์์ยื่่�นฟ้้องชาวบ้้านและองค์์กรนัักศึึกษา
รวม 12  คน ในข้้อหา “ร่่วมกัันทำำ�ร้้ายเจ้้าพนัักงาน ซึ่่�งกระทำำ�ตามหน้้าที่่�จนเป็็นเหตุุให้้เกิิดอัันตรายแก่่กาย,
พกพาอาวุุธไปในเมืือง หมู่่�บ้้าน ทางสาธารณะโดยไม่่มีีเหตุุสมควร, ไม่่ปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่�งนั้้�นโดยไม่่มีีเหตุุหรืือ
ข้้อแก้้ตััวอัันสมควร ร่่วมกัันต่่อสู้้�ขััดขวางเจ้้าพนัักงานในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยใช้้กำำ�ลัังประทุุษร้้าย โดยมีีอาวุุธ
และร่่วมกัันกระทำำ�ความผิิดด้้วยกัันตั้้�งแต่่สามคนขึ้้�นไป, ร่่วมกัันทำำ�ให้้เสีียหาย ทำำ�ลาย ทำำ�ให้้เสื่่�อมค่่า ทำำ�ให้้
ไร้้ประโยชน์์ซึ่่�งทรััพย์์ที่่�ใช้้หรืือมีีไว้้เพื่่�อสาธารณประโยชน์์, มั่่�วสุุมกัันกระทำำ�ให้้เกิิดการวุ่่�นวายขึ้้�นในบ้้านเมืืองโดยมีีอาวุุธ
โดยผู้้�กระทำำ�ความผิิด เป็็นหััวหน้้าหรืือเป็็นผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�สั่่�งการในการกระทำำ�ความผิิดนั้้�น, ไม่่เลิิกมั่่�วสุุมตามคำำ�สั่่�ง
ของเจ้้าพนัักงาน ซึ่่�งสั่่�งการตามอำำ�นาจที่่�มีีกฎหมายให้้ไว้้” ซึ่่�งศาลจัังหวััดสงขลาพิิพากษายกฟ้้องจำำ�เลยทั้้�ง 12 
เมื่่�อวัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์ 2550 แต่่ทางพนัักงานอััยการจัังหวััดสงขลา ได้้ยื่่�นอุุทธรณ์์คดีี
คำำ�พิิพากษาเห็็นว่่า ตามกฎหมายรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2540 
มาตรา 44 วรรคหนึ่่�ง บััญญััติว่ิ า่ “บุุคคลย่่อมมีีเสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยสงบปราศจากอาวุุธ” วรรคสองบััญญััติว่ิ า่
“การจำำ�กััดเสรีีภาพตามวรรคหนึ่่�งจะกระทำำ�มิิได้้ เว้้นแต่่โดยอาศััยอำำ�นาจตามบทบััญญััติิแห่่งกฎหมายเฉพาะ
ในกรณีีการชุุมนุุมสาธารณะ เพื่่�อคุ้้�มครองความสะดวกของประชาชนที่่�จะใช้้สาธารณะหรืือเพื่่�อรัักษาความสงบ
เรีียบร้้อยในระหว่่างเวลาที่่�ประเทศอยู่่�ในภาวะสงคราม หรืือในระหว่่างเวลาที่่�มีีการประกาศสถานการณ์์ฉุกุ เฉิิน
หรืือประกาศกฎอััยการศึึก มาตรา 46 บััญญััติว่ิ า่ “บุุคคลซึ่่�งรวมกัันเป็็นชุุมชนท้้องถิ่่�นดั้้�งเดิิมย่่อมมีีสิทิ ธิิอนุุรักั ษ์์
128 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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หรืือฟื้้�นฟููจารีีตประเพณีีและมีีส่ว่ นร่่วมในการจััดการ การบำำ�รุุงรัักษาและการใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรธรรมชาติิ
อย่่างยั่่�งยืืน” กฎหมายบััญญััติิมาตรา 56  วรรคหนึ่่�ง บััญญััติิว่่า “สิิทธิิของบุุคคลที่่�จะมีีส่่วนร่่วมกัับรััฐ
และชุุมชนในการบำำ�รุุงรัักษา และการได้้ประโยชน์์จากทรััพยากรธรรมชาติิและความหลากหลายทางชีีวภาพ
ในการคุ้้�มครอง ส่่งเสริิม และรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อให้้ดำำ�รงชีีพอยู่่�ได้้อย่่างปกติิและต่่อเนื่่�องในสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�จะไม่่ก่่อให้้เกิิดอัันตรายต่่อสุุขภาพสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งนี้้� ตามบทบััญญััติิ”
จากบทบััญญััติิดัังกล่่าวบุุคคลทุุกคนมีีสิิทธิิเสรีีภาพในการดำำ�รงชีีวิิต การบำำ�รุุงรัักษา และ    
การใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างสมดุุลและยั่่�งยืืน อัันเป็็นสิิทธิิมนุุษยชนขั้้�นพื้้�นฐาน
โครงการท่่อส่่งก๊๊าซและโรงแยกก๊๊าซธรรมชาติิไทย-มาเลเซีีย เป็็นโครงการพลัังงานขนาดใหญ่่มีีผลกระทบต่่อ
ทรััพยากรธรรมชาติิ สิ่่�งแวดล้้อม สุุขภาพ อนามััย และคุุณภาพชีีวิิตของประชาชนและชุุมชนท้้องถิ่่�น จำำ�เลย
ทั้้�งสิิบสองและผู้้�ชุุมนุุมคััดค้้านโครงการดัังกล่่าวย่่อมมีีสิทิ ธิิแสดงความคิิดเห็็นและมีีเสรีีภาพในการชุุมนุุมคััดค้้าน
โครงการอย่่างสงบและปราศจากอาวุุธได้้ตามกฎหมายรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทยพุุทธศัักราช 2540 
อีีกทั้้�ง ประจัักษ์์พยานฝ่่ายโจทก์์ต่า่ งเบิิกความแตกต่่างกัันทุุกเหตุุการณ์์ การชุุมนุุมเป็็นการชุุมนุุมอย่่างสงบ มิิได้้
มีีเจตนาเพื่่�อขััดขวางการประชุุมคณะรััฐมนตรีีประชุุมนอกสถานที่่�  หรืือต้้องการก่่อการวุ่่�นวายขึ้้�นในบ้้านเมืือง
แต่่เจ้้าพนัักงานตำำ�รวจเข้้าสลายการชุุมนุุมจึึงเป็็นเหตุุให้้เกิิดชุุลมุุนวุ่่�นวายขึ้้�น มิิใช่่ผู้้�ชุุมนุุมเป็็นฝ่่ายก่่อ
โดยเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจได้้กำำ�หนดให้้เส้้นทางบริิเวณรอบโรงแรม เจบีี เป็็นพื้้�นที่่�รัักษาความปลอดภััย
โดยได้้ตั้้�งแผงเหล็็กและเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจได้้ตั้้�งแถวปิิดกั้้�นไว้้บริิเวณสะพานจุุติิ-บุุญส่่ง อยู่่�ห่่างจากโรงแรม เจบีี
ประมาณ 350  เมตร ผู้้�ฟ้้องคดีีจึึงหยุุดรออยู่่�ที่่�หน้้าแผงเหล็็กและมีีการเจรจาขอเคลื่่�อนเข้้าไปยัังสวนหย่่อม
ใกล้้อาคารจอดรถโรงแรม เจบีี ระหว่่างที่่�รออยู่่�นั้้�นเวลาประมาณ 21.00  น. ตำำ�รวจได้้สลายการชุุมนุุมและ
จัับกุุมผู้้�ชุุมนุุมบางคน จึึงเกิิดการปะทะกัันระหว่่างผู้้�ชุุมนุุมและตำำ�รวจ ทำำ�ให้้ผู้้�ฟ้้องคดีีที่่� 13 ถึึงผู้้�ฟ้้องคดีีที่่� 24 
ได้้รับั บาดเจ็็บ ศาลได้้นำำ�แผ่่นบัันทึึกภาพและเสีียง (แผ่่นวีีซีดีี )ี พยานวััตถุุซึ่่�งได้้บันั ทึึกภาพเหตุุการณ์์ที่่�ผู้้�ฟ้อ้ งคดีีและ
ผู้้�ชุุมนุุมเดิินทางมาถึึงที่่�เกิิดเหตุุ กระทั่่�งถููกเจ้้าหน้้าที่่�สลายการชุุมนุุมมาเปิิดฉายดููแล้้ว ภาพเหตุุการณ์์ที่่�ปรากฏ
ต่่อศาล เป็็นเช่่นเดีียวกัับข้้อเท็็จจริิงจากการสรุุปเหตุุการณ์์ที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานที่่�ไม่่มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับฝ่่ายใดจััดทำำ�ขึ้้�นว่่า ก่่อนที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจจะเดิินอ้้อมแผงเหล็็กเข้้าไป
สลายการชุุมนุุมนั้้�น กลุ่่�มผู้้�ชุุมนุุมบางส่่วนกำำ�ลัังทำำ�พิิธีลี ะหมาด บางส่่วนก็็ยืนื กระจััดกระจายอยู่่�ทั่่�วไปโดยไม่่ปรากฏว่่า
กระทำำ�การใด หรืือมีีพฤติิการณ์์ใดแสดงให้้เห็็นว่่าจะใช้้ความรุุนแรง ทั้้�งไม่่ปรากฏว่่าตำำ�รวจได้้ประกาศหรืือแจ้้ง
ข้้อความว่่ากลุ่่�มผู้้�ชุุมนุุมกระทำำ�ความผิิดอย่่างหนึ่่�งอย่่างใด จากภาพเหตุุการณ์์และข้้อเท็็จจริิงข้้างต้้นเห็็นว่่า
ผู้้�ฟ้้องคดีีที่่� 1-24 ได้้ร่ว่ มชุุมนุุมโดยสงบและปราศจากอาวุุธ การผลัักดัันให้้สลายการชุุมนุุม อัันเป็็นการกระทำำ�
ทางปกครองที่่�จำำ�กััดเสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยสงบ และปราศจากอาวุุธของผู้้�ฟ้้องคดีีที่่� 1 ถึึงผู้้�ฟ้้องคดีีที่่� 24 กับั
กลุ่่�มผู้้�ชุุมนุุม ไม่่ชอบด้้วยรััฐธรรมนููญดัังที่่�ได้้วิินิจิ ฉััยไว้้ข้า้ งต้้น จึึงเป็็นการกระทำำ�ละเมิิดต่่อเสรีีภาพในการชุุมนุุม
ด้้วยการใช้้อำำ�นาจตามกฎหมาย ทำำ�ให้้ผู้้�ฟ้้องคดีีที่่� 1 ถึึงผู้้�ฟ้้องคดีีที่่� 24 ได้้รัับความเสีียหายโดยไม่่อาจอยู่่�ชุุมนุุม
ต่่อไปเพื่่�อรอยื่่�นหนัังสืือเสนอข้้อเรีียกร้้องต่่อนายกรััฐมนตรีีและคณะรััฐมนตรีีที่่�จะมาประชุุมคณะรััฐมนตรีี
(นอกสถานที่่�) ที่่�โรงแรม เจ.บีี. หาดใหญ่่ จัังหวััดสงขลา ในวัันที่่� 21 ธัันวาคม 2545
มีีปััญหาที่่�จะต้้องวิินิิจฉััยต่่อไปว่่า ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีทั้้�งสามต้้องชดใช้้ค่่าเสีียหายให้้แก่่ผู้้�ฟ้้องคดีี
ที่่� 1 ถึึงที่่� 24 หรืือไม่่เพีียงไร เห็็นว่่า เสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยสงบและปราศจากอาวุุธรััฐธรรมนููญได้้บััญญััติิ
รัับรองไว้้ เมื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจซึ่่�งอยู่่�ในสัังกััดของผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� 1 ได้้กระทำำ�ละเมิิดต่่อผู้้�ฟ้้องคดีีที่่� 1 ถึึงผู้้�ฟ้้องคดีี
ที่่� 24 แล้้ว ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่�  1 ในฐานะหน่่วยงานต้้นสัังกััดจึึงต้้องรัับผิิดชดใช้้ค่่าเสีียหายให้้แก่่ผู้้�ฟ้้องคดีีที่่�  1 ถึึง
ผู้้�ฟ้้องคดีีที่่� 24 ซึ่่�งแม้้ว่่าผู้้�ฟ้้องคดีีที่่� 1 ถึึงผู้้�ฟ้้องคดีีที่่� 24 จะไม่่สามารถพิิสููจน์์ให้้เห็็นว่่าการไม่่อาจใช้้เสรีีภาพใน
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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การชุุมนุุมด้้วยการอยู่่�ชุุมนุุมต่่อไปได้้ทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายคิิดเป็็นเงิินตามที่่�ฟ้้องก็็ตาม ในทางกฎหมายปกครอง
มิิได้้บััญญััติิไว้้เกี่่�ยวกัับการวิินิิจฉััยเรื่่�องค่่าเสีียหายหรืือค่่าสิินไหมทดแทนเพื่่�อละเมิิด จึึงต้้องนำำ�หลัักกฎหมาย
ตามประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ มาตรา 438  วรรคหนึ่่�ง ที่่�บััญญััติิไว้้ว่่าค่่าสิินไหมทดแทนจะพึึงใช้้
โดยสถานใดและเพีียงใดนั้้�น ให้้ศาลวิินิจิ ฉััยตามควรและความร้้ายแรงแห่่งละเมิิด มาใช้้ในการวิินิจิ ฉััยค่่าเสีียหาย
ในคดีีนี้้� การชุุมนุุมของผู้้�ฟ้้องคดีีที่่� 1 ถึึงผู้้�ฟ้้องคดีีที่่� 24 กับั กลุ่่�มผู้้�ชุุมนุุมเป็็นการชุุมนุุมโดยสงบและปราศจากอาวุุธ
ซึ่่�งรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2540  ได้้บััญญััติิรัับรองไว้้ การที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจจำำ�กััด
เสรีีภาพในการชุุมนุุมดัังกล่่าว ด้้วยการสลายการชุุมนุุมโดยไม่่ชอบด้้วยรััฐธรรมนููญตามที่่�ได้้วิินิิจฉััยมาข้้างต้้น
จึึงถืือได้้ว่า่ เป็็นการกระทำำ�ละเมิิดที่่�มีีความร้้ายแรง เนื่่�องจากเป็็นการกระทำำ�ไม่่ชอบด้้วยบทบััญญััติขิ องรััฐธรรมนููญ
อัันเป็็นกฎหมายสููงสุุดของประเทศ เห็็นสมควรกำำ�หนดให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่�  1 ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานต้้นสัังกััดของ
เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจดัังกล่่าวชดใช้้ค่่าเสีียหายให้้แก่่ผู้้�ฟ้้องคดีีที่่� 1 ถึึงผู้้�ฟ้้องคดีีที่่� 24 เป็็นเงิินคนละ 10,000 บาท
ส่่วนเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�อยู่่�สัังกััด ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� 2 และผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� 3 ไม่่ปรากฏว่่ามีีส่ว่ นร่่วมในการกระทำำ�ละเมิิดกัับ
เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจที่่�อยู่่�ในสัังกััดของผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่�  1 ด้้วย จึึงไม่่ต้้องร่่วมรัับผิิดชดใช้้ค่่าเสีียหายกัับผู้้�ถููกฟ้้องคดีี
ที่่� 1 พิิพากษาให้้ผู้้�ถูกู ฟ้้องคดีีที่่� 1 ชดใช้้ค่า่ เสีียหายให้้แก่่ผู้้�ฟ้อ้ งคดีีที่่� 1 ถึึงผู้้�ฟ้้องคดีีที่่� 24 เป็็นเงิินคนละ 10,000 บาท
พร้้อมดอกเบี้้�ยร้้อยละ 7.5 ต่่อไป นัับแต่่วัันฟ้้องเป็็นต้้นไป จนกว่่าจะชำำ�ระเสร็็จสิ้้�น โดยให้้ชำำ�ระภายในกำำ�หนด
เวลา 30 วััน นัับแต่่วัันที่่�มีีคำำ�พิิพากษา
9) ศาลแพ่่งสั่่�งชดใช้้กรณีีละเมิิดกรณีีชุุมนุุมสนามบิินท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิฯ
วัันที่่� 25 มีีนาคม เวลา 10.00 น. ที่่�ห้้องพิิจารณาคดีี 603  ศาลแพ่่ง ถนนรััชดาภิิเษก
ศาลออกนั่่�งบััลลัังก์์อ่า่ นคำำ�พิิพากษาคดีีที่่�บริิษัทั การท่่าอากาศยานไทยจำำ�กััด (มหาชน) หรืือ ทอท. เป็็นโจทก์์ฟ้อ้ ง
พล.ต.จำำ�ลอง ศรีีเมืือง แกนนำำ�กลุ่่�มพัันธมิิตรประชาชนเพื่่�อประชาธิิปไตย (พธม.) กัับพวกที่่�เป็็นแกนนำำ�ร่่วม
รวม 13  คน เรื่่�องละเมิิดเรีียกค่่าเสีียหายจากการฟ้้องขัับไล่่ออกจากพื้้�นที่่�การชุุมนุุมบริิเวณท่่าอากาศยาน
สุุวรรณภููมิแิ ละสนามบิินดอนเมืือง เมื่่�อเดืือน พ.ย. 51 ศาลวิิเคราะห์์แล้้วเห็็นว่่า จำำ�เลยทั้้�ง 13 คน กระทำำ�ผิิดจริิง
ฐานละเมิิดนำำ�กลุ่่�มประชาชนเข้้าไปชุุมนุุม ทำำ�ให้้ท่า่ อากาศยานทั้้�ง 2 แห่่งของโจทก์์ไม่่สามารถเปิิดบริิการขึ้้�นลงได้้
สร้้างความเสีียหายทั้้�งกายภาพและทางพาณิิชย์์ พิิพากษาให้้จำำ�เลยทั้้�ง 13 ร่่วมกัันชดใช้้ค่่าเสีียหายต่่อโจทก์์
เป็็นเงิินรวม 522 ล้้านบาท พร้้อมดอกเบี้้�ยร้้อยละ 7.5 ต่่อปีี นัับจากวัันที่่� 3 ธ.ค. 51 ที่่�จำำ�เลยนำำ�กลุ่่�มผู้้�ชุุมนุุม
ออกจากท่่าอากาศยานทั้้�ง 2 แห่่ง และให้้จำำ�เลยร่่วมกัันชดใช้้ค่่าฤชาทนายความแก่่โจทก์์เป็็นเงิิน 8 หมื่่�นบาท
10) คำำ�พิิพากษาศาลปกครองสููงสุุดที่่� อ.๑๔๔๒/๒๕๖๐
คดีีนี้้�ผู้้�ฟ้อ้ งคดีีทั้้�งสองร้้อยห้้าสิิบฟ้้องว่่า ผู้้�ฟ้้องคดีีทั้้�งสองร้้อยห้้าสิิบเป็็นประชาชนผู้้�มีีสิทิ ธิิ
หน้้าที่่�ตามกฎหมายได้้เข้้าร่่วมชุุมนุุมทางการเมืืองโดยสงบและปราศจากอาวุุธตามสิิทธิิที่่�ได้้รัับการรัับรองตาม
บทบััญญััติิแห่่งกฎหมายร่่วมกัับกลุ่่�มพัันธมิิตรประชาชนเพื่่�อประชาธิิปไตยเพื่่�อคััดค้้านการแก้้ไขรััฐธรรมนููญ
แห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช ๒๕๕๐ เนื่่�องจากทราบจากสื่่�อมวลชนหลายแขนงว่่ารััฐบาลในขณะนั้้�นจะ
ดำำ�เนิินการแก้้ไขรััฐธรรมนููญฉบัับปััจจุุบััน โดยนำำ�รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช ๒๕๔๐
มาใช้้เป็็นหลัักในการแก้้ไข ทั้้�งที่่�รััฐธรรมนููญฉบัับปััจจุุบันั ผ่่านการลงมติิของประชาชนส่่วนใหญ่่ของประเทศแล้้ว
โดยเหตุุแห่่งการฟ้้องคดีีดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� ๗ ตุุลาคม ๒๕๕๑ ขณะผู้้�ฟ้้องคดีีทั้้�งสองร้้อยห้้าสิิบร่่วมชุุมนุุม
อยู่่�บริิเวณรอบรััฐสภา ปรากฏว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ของผู้้�ถููกฟ้้องคดีีทั้้�งสอง (สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ ที่่� ๑ สำำ�นัักนายก
รััฐมนตรีี ที่่� ๒) ได้้ดำำ�เนิินการสลายการชุุมนุุมโดยใช้้แก๊๊สน้ำำ��ตา วััตถุุระเบิิด อาวุุธสงคราม และอาวุุธอื่่�น ๆ ยิิงใส่่
กลุ่่�มผู้้�ชุุมนุุมอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งบริิเวณรอบรััฐสภา ลานพระบรมรููปทรงม้้า กองบััญชาการตำำ�รวจนครบาล และ
บริิเวณใกล้้เคีียงต่่อเนื่่�องจนถึึงเวลา ๒๒.๓๐ นาฬิิกา เป็็นเหตุุให้้ประชาชนบางรายเสีียชีีวิิต และประชาชนจำำ�นวนมาก
130 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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รวมถึึงผู้้�ฟ้้องคดีีทั้้�งสองร้้อยห้้าสิิบได้้รัับความเสีียหายแก่่ร่่างกายและทรััพย์์สิินเนื่่�องจากการสลายการชุุมนุุม
ดัังกล่่าว อีีกทั้้�ง เจ้้าหน้้าที่่�ของผู้้�ถููกฟ้้องคดีีทั้้�งสองก็็มิิได้้แจ้้งข้้อกล่่าวหาตามกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญา
มิิได้้แจ้้งเตืือนประชาชนผู้้�ชุุมนุุมตามหลัักสากลในเรื่่�องขั้้�นตอนด้้วยการเจรจาต่่อรองโดยไม่่ใช้้อาวุุธ ซึ่่�งต้้องใช้้น้ำำ��
และแก๊๊สน้ำำ��ตาในการสลายการชุุมนุุมตามขั้้�นตอนจากเบาไปหาหนัักตามลำำ�ดัับ รวมทั้้�งวิิธีีการในการสลาย
การชุุมนุุม ซึ่่�งต้้องปฏิิบััติอิ ย่่างเคร่่งครััด แต่่เจ้้าหน้้าที่่�ของผู้้�ถููกฟ้้องคดีีทั้้�งสองมิิได้้ปฏิิบััติติ ามขั้้�นตอนและวิิธีกี าร
ที่่�ถููกต้้องตามหลัักสากลแต่่อย่่างใด โดยเฉพาะการยิิงแก๊๊สน้ำำ��ตาที่่�ต้้องคำำ�นึึงถึึงวิิธีีการปฏิิบััติิและวิิถีีการยิิง
ซึ่่�งต้้องห่่างจากผู้้�ชุุมนุุมพอสมควร และมีีวิถีิ โี ค้้ง เพราะตััววััตถุุระเบิิดจากแก๊๊สน้ำำ��ตามีีอานุุภาพจากแรงอััดแรงดััน
ในการทำำ�ลายวััตถุุสููง เป็็นเหตุุให้้ผู้้�ชุุมนุุมบางรายแขนขาขาดและมีีบาดแผลต้้องเรีียกค่่าเสีียหายในการรัักษา
พยาบาล ค่่าสููญเสีียความสามารถในการประกอบอาชีีพ รวมถึึงการสููญเสีียที่่�ไม่่อาจคำำ�นวณเป็็นตััวเงิินได้้
กรณีีจึงึ เป็็นการกระทำำ�ทางปกครองที่่�ไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย และเป็็นการกระทำำ�เกิินกว่่าเหตุุมีผี ลเป็็นการละเมิิด
ต่่อสิิทธิิเสรีีภาพในชีีวิิตและร่่างกาย เสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยสงบและปราศจากอาวุุธของผู้้�ชุุมนุุมและผู้้�ฟ้้อง
คดีีทั้้�งสองร้้อยห้้าสิิบ และขััดต่่อหลัักสิิทธิิมนุุษยชน มิิได้้บริิหารบ้้านเมืืองตามหลัักนิิติิธรรม อีีกทั้้�ง กรณีีนี้้�
คณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มีีมติิชี้้�มููลความผิิดคดีีอาญา
กรณีีการกล่่าวหานายสมชาย วงศ์์สวััสดิ์์� อดีีตนายกรััฐมนตรีี และพวก ฐานเป็็นเจ้้าพนัักงานปฏิิบััติิหรืือละเว้้น
การปฏิิบััติหิ น้้าที่่�โดยมิิชอบ ตามมาตรา ๑๕๗ แห่่งประมวลกฎหมายอาญา ขณะนี้้�อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการฟ้้องคดีี
ต่่อศาลฎีีกาแผนกคดีีอาญาของผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งทางการเมืือง ดัังนั้้�น เมื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�เหล่่านั้้�นอยู่่�ในสัังกััด
ของผู้้�ถููกฟ้้องคดีีทั้้�งสอง ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีทั้้�งสองจึึงต้้องชดใช้้ค่่าสิินไหมทดแทนแก่่ผู้้�ฟ้้องคดีีทั้้�งสองร้้อยห้้าสิิบตาม
พ.ร.บ.ความรัับผิิดทางละเมิิดของเจ้้าหน้้าที่่�  พ.ศ.๒๕๓๙ ผู้้�ฟ้้องคดีีทั้้�งสองร้้อยห้้าสิิบจึึงนำำ�คดีีมาฟ้้องต่่อ
ศาลปกครองชั้้�นต้้น ขอให้้ศาลมีีคำำ�พิพิ ากษาให้้ผู้้�ถูกู ฟ้้องคดีีทั้้�งสองร่่วมกัันชดใช้้ค่า่ เสีียหายให้้แก่่ผู้้�ฟ้อ้ งคดีีแต่่ละราย
ตามที่่�ศาลได้้กำำ�หนด พร้้อมดอกเบี้้�ยร้้อยละ ๗.๕ ต่่อปีีของต้้นเงิินสำำ�หรัับผู้้�ฟ้้องคดีีทั้้�งสองร้้อยห้้าสิิบแต่่ละราย
นัับแต่่วันั ฟ้้องจนถึึงวัันชำำ�ระเสร็็จ และคืืนค่่าธรรมเนีียมศาลทั้้�งหมดหรืือตามส่่วนของการชนะคดีีให้้แก่่ผู้้�ฟ้อ้ งคดีี
แต่่ละราย
เห็็นว่่า เมื่่�อข้้อเท็็จจริิงปรากฏว่่าการกระทำำ�ของผู้้�ชุุมนุุมเป็็นการกระทำำ�เพื่่�อขััดขวางมิิให้้
นายกรััฐมนตรีีนำำ�คณะรััฐมนตรีีเข้้าแถลงนโยบายต่่อรััฐสภา มิิใช่่การก่่ออาชญากรรมโดยแท้้ จึงึ ไม่่อาจปฏิิบัติั ต่ิ อ่
ผู้้�ชุุมนุุมทั้้�งหมดด้้วยวิิธีีการเดีียวกัับการจัับกุุมผู้้�กระทำำ�ความผิิดอาญาได้้ แต่่หากการชุุมนุุมเป็็นไปโดยฝ่่าฝืืนต่่อ
กฎหมาย ทำำ�ให้้ผู้้�อื่่�นเกิิดความเกรงกลััว ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีทั้้�งสองย่่อมมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ระงัับยัับยั้้�งได้้ แต่่ทั้้�งนี้้� การปฏิิบัติั ิ
ต่่อผู้้�ชุุมนุุมก็็ต้้องเป็็นไปตามกฎหมาย ระเบีียบ และขั้้�นตอนวิิธีีการที่่�เหมาะสมตามที่่�กำำ�หนดไว้้ ดัังนั้้�น ไม่่ว่่า
การชุุมนุุมจะเป็็นไปโดยชอบด้้วยรััฐธรรมนููญหรืือไม่่ ผู้้�ถูกู ฟ้้องคดีีทั้้�งสองย่่อมไม่่อาจปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�ชุุมนุุมโดยฝ่่าฝืืน
ต่่อกฎหมาย ระเบีียบ และขั้้�นตอนวิิธีกี ารที่่�เหมาะสมได้้ ส่ว่ นที่่�อ้้างคำำ�สั่่�งของศาลปกครองชั้้�นต้้นคดีีหมายเลขดำำ�
ที่่� ๑๖๐๕/๒๕๕๑ นั้้�น ปรากฏตามคำำ�สั่่�งดัังกล่่าวว่่าเป็็นคดีีที่่�ผู้้�ชุมุ นุุมบางรายยื่่�นฟ้้องนายกรััฐมนตรีี ผู้้�บัญ
ั ชาการ
ตำำ�รวจแห่่งชาติิ และผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ ซึ่่�งเป็็นเหตุุการณ์์เดีียวกัับคดีีนี้้�  ขอให้้ยุุติิการใช้้อาวุุธต่่อผู้้�ชุุมนุุมและมีี
คำำ�ขอให้้ศาลกำำ�หนดมาตรการคุ้้�มครองชั่่�วคราว ขอให้้ห้้ามกระทำำ�การดัังกล่่าวในระหว่่างพิิจารณาคดีี ซึ่่�ง
ศาลปกครองชั้้�นต้้นวิินิจิ ฉััยว่่า การชุุมนุุมหน้้ารััฐสภามิิใช่่การชุุมนุุมโดยสงบอัันจะได้้รับั ความคุ้้�มครองตามรััฐธรรมนููญ
แต่่การกระทำำ�ของเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจในการสลายการชุุมนุุมต้้องกระทำำ�เท่่าที่่�จำำ�เป็็น โดยคำำ�นึึงถึึงความเหมาะสม
มีีลำำ�ดัับขั้้�นตอนตามหลัักสากล เมื่่�อการสลายการชุุมนุุมมีีประชาชนเสีียชีีวิิตหนึ่่�งรายและได้้รัับบาดเจ็็บ
จำำ�นวนมาก โดยประชาชนที่่�เข้้าร่่วมชุุมนุุมจำำ�นวนมากไม่่ได้้รัับการแจ้้งเตืือน จึึงมีีคำำ�สั่่�งกำำ�หนดมาตรการ
หรืือวิิธีีการคุ้้�มครองให้้ หากจะกระทำำ�การใดๆ ต่่อผู้้�เข้้าร่่วมชุุมนุุมต้้องดำำ�เนิินการเท่่าที่่�จำำ�เป็็น โดยคำำ�นึึงถึึง
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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ความเหมาะสม มีีลำำ�ดัับขั้้�นตอนตามหลัักสากล อัันเป็็นกรณีีที่่�ศาลปกครองชั้้�นต้้นได้้วิินิิจฉััยว่่าการสลาย
การชุุมนุุมไม่่เป็็นไปตามขั้้�นตอนและไม่่เหมาะสม จึึงมีีคำำ�สั่่�งให้้ดำำ�เนิินการให้้ถููกต้้องมิิใช่่วิินิิจฉััยว่่าเมื่่�อเป็็น
การชุุมนุุมที่่�ไม่่ได้้รับั ความคุ้้�มครองตามรััฐธรรมนููญแล้้วสามารถสลายการชุุมนุุมโดยวิิธีกี ารที่่�ฝ่่าฝืืนต่่อกฎหมาย
ระเบีียบ และขั้้�นตอนวิิธีกี ารที่่�เหมาะสมได้้ และเมื่่�อข้้อเท็็จจริิงปรากฏว่่าการกระทำำ�ของผู้้�ชุุมนุุมเป็็นการกระทำำ�
เพื่่�อขััดขวางมิิให้้นายกรััฐมนตรีีนำำ�คณะรััฐมนตรีีเข้้าแถลงนโยบายต่่อรััฐสภา อัันเป็็นการดำำ�เนิินการตามบทบััญญััติิ
ของรััฐธรรมนููญ หากการชุุมนุุมเป็็นไปโดยฝ่่าฝืืนต่่อกฎหมาย โดยผู้้�ชุุมนุุมบางส่่วนปิิดล้้อมประตููรััฐสภา
เพื่่�อไม่่ให้้รััฐบาลแถลงนโยบายมีีการใช้้รั้้�วลวดหนาม ยางรถยนต์์ขวางกั้้�นถนน ซึ่่�งทำำ�ให้้ผู้้�อื่่�นเกิิดความเกรงกลััว
ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีทั้้�งสองย่่อมมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ระงัับยัับยั้้�งได้้ แต่่ไม่่ว่่าการชุุมนุุมจะเป็็นไปโดยสงบที่่�จะได้้รัับ
ความคุ้้�มครองตามรััฐธรรมนููญหรืือไม่่ ผู้้�ที่่�มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ย่่อมต้้องปฏิิบััติิต่่อผู้้�ชุุมนุุมตามขั้้�นตอนและวิิธีีการ
ที่่�เหมาะสม ซึ่่�งถึึงแม้้การให้้ถ้้อยคำำ�ของผู้้�ฟ้้องคดีีและพยานบางรายที่่�ยืืนยัันการกระทำำ�ที่่�ไม่่เหมาะสมของ
เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจจะเป็็นผู้้�ร่่วมชุุมนุุมที่่�เป็็นผู้้�ได้้รัับความเสีียหายในคดีีนี้้� ซึ่่�งต้้องรัับฟัังการให้้ถ้้อยคำำ�ของบุุคคล
ดัังกล่่าวด้้วยความระมััดระวััง แต่่ก็็มีีกลุ่่�มสื่่�อมวลชนและเจ้้าหน้้าที่่�ทางการแพทย์์ ซึ่่�งมิิใช่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในการ
ชุุมนุุมและมิิใช่่ฝ่่ายที่่�เป็็นปฏิิปัักษ์์กัับเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจในสัังกััดผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑  ได้้ให้้ถ้้อยคำำ�สอดคล้้องต้้องกััน
กัับผู้้�ฟ้้องคดีีและพยานที่่�เป็็นผู้้�ร่่วมชุุมนุุม อีีกทั้้�งพยานทั้้�งหมดได้้ให้้ถ้้อยคำำ�ต่่อคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองสิิทธิิ
มนุุษยชน ๑  คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ในช่่วงเดืือนตุุลาคม ๒๕๕๑ ซึ่่�งเป็็นวัันเวลาใกล้้ชิิดกัับ
วัันเกิิดเหตุุที่่�ยัังจดจำำ�เหตุุการณ์์ได้้ จึึงฟัังได้้ว่่าเป็็นการให้้ถ้้อยคำำ�ตามความเป็็นจริิงไม่่มีีการเสริิมแต่่งข้้อเท็็จจริิง
ใด ๆ และยัังมีีการให้้ถ้้อยคำำ�ของกลุ่่�มเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐที่่�มีีความชำำ�นาญเฉพาะด้้านมายืืนยัันถึึงความ
ไม่่เหมาะสมในวิิธีีการสลายการชุุมนุุมและการใช้้แก๊๊สน้ำำ��ตาอีีกด้้วย พยานหลัักฐานดัังกล่่าวจึึงมีีน้ำำ��หนัักมั่่�นคง
ให้้รัับฟัังได้้ว่่า การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจซึ่่�งเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�ของผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ และมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�
รัักษาความสงบเรีียบร้้อย ความปลอดภััยของประชาชนตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่่�ง (๗) แห่่งพระราชบััญญััติิ
ปรัับปรุุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๖ วรรคหนึ่่�ง (๔) แห่่งพระราชบััญญััติิตำำ�รวจแห่่งชาติิ
พ.ศ. ๒๕๔๗ มีีข้อ้ บกพร่่องในขั้้�นตอนการเตรีียมการหารถดัับเพลิิงมาใช้้ในการสลายการชุุมนุุมและมีีข้อ้ บกพร่่อง
ในวิิธีีการยิิงแก๊๊สน้ำำ��ตาโดยยิิงในแนวตรงขนานกัับพื้้�น ซึ่่�งไม่่เป็็นไปตามวิิธีีการที่่�ถููกต้้องที่่�ต้้องยิิงเป็็นวิิถีีโค้้ง
ประกอบกัับแก๊๊สน้ำำ��ตาที่่�นำำ�มาใช้้เป็็นแก๊๊สน้ำำ��ตาที่่�ซื้้�อมาเป็็นเวลานานจึึงมีีประสิิทธิิภาพต่ำำ�� จึึงต้้องใช้้แก๊๊สน้ำำ��ตา
จำำ�นวนมากเกิินกว่่าที่่�จะใช้้โดยปกติิทั่่�วไป ทำำ�ให้้เกิิดการปั่่�นป่่วนชุุลมุุน และผู้้�ชุุมนุุมได้้รัับอัันตราย ทำำ�ให้้เกิิด
ความเสีียหายต่่อผู้้�ชุุมนุุมมากเกิินกว่่าผลตามปกติิที่่�เกิิดจากการใช้้แก๊๊สน้ำำ��ตาที่่�มีีประสิิทธิิภาพดีีและยิิง
โดยวิิธีีการที่่�ถููกต้้อง และยัังส่่งผลเสีียหายไปถึึงการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของเจ้้าหน้้าที่่�ทางการแพทย์์ที่่�มาช่่วยเหลืือ
ผู้้�ได้้รับั บาดเจ็็บ ซึ่่�งไม่่ว่า่ เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจผู้้�ปฏิิบัติั จิ ะรู้้�ถึงึ ข้้อบกพร่่องของขั้้�นตอนในการเตรีียมการหารถดัับเพลิิง
มาใช้้กัับผู้้�ชุุมนุุมก่่อนการใช้้แก๊๊สน้ำำ��ตา และข้้อบกพร่่องในประสิิทธิิภาพของแก๊๊สน้ำำ��ตาที่่�ทำำ�ให้้ต้้องยิิงแก๊๊สน้ำำ��ตา
เป็็นจำำ�นวนมากหรืือไม่่ก็็ตาม แต่่เมื่่�อข้้อบกพร่่องดัังกล่่าวส่่งผลให้้เกิิดความเสีียหายแก่่ชีีวิิต ร่่างกายและ
ทรััพย์์สิินของผู้้�ฟ้้องคดีีและผู้้�ร้้องสอดแต่่ละรายอัันเป็็นสิิทธิิตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่่�ง ของรััฐธรรมนููญแห่่ง
ราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช ๒๕๕๐ ซึ่่�งใช้้บัังคัับอยู่่�ในขณะเกิิดกรณีีพิิพาท จึึงเป็็นการกระทำำ�โดยจงใจ
หรืือประมาทเลิินเล่่อ ทำำ�ต่่อบุุคคลอื่่�นโดยผิิดกฎหมายให้้เขาเสีียหายแก่่ชีีวิิต ร่่างกาย สิิทธิิและเสรีีภาพ
จึึงเป็็นการกระทำำ�ละเมิิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่่งประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ 
ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานต้้นสัังกััดของเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ทำำ�ละเมิิด จึึงต้้องรัับผิิดต่่อผู้้�ได้้รัับความเสีียหายตามมาตรา ๕
แห่่งพระราชบััญญััติิความรัับผิิดทางละเมิิดของเจ้้าหน้้าที่่� พ.ศ.๒๕๓๙
132 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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ส่่วนผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๒ นั้้�น ถึึงแม้้นายกรััฐมนตรีีจะเป็็นหััวหน้้ารััฐบาลที่่�มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�บัังคัับบััญชา
ข้้าราชการฝ่่ายบริิหารทุุกตำำ�แหน่่ง และการกระทำำ�ละเมิิดดัังกล่่าวจะเป็็นผลสืืบเนื่่�องมาจากมติิคณะรััฐมนตรีี
ที่่�ให้้มีีการประชุุมแถลงนโยบายที่่�รััฐสภา แต่่มติิดัังกล่่าวก็็เป็็นไปตามปกติิเพื่่�อให้้การแถลงนโยบายของรััฐบาล
ดำำ�เนิินการไปได้้เท่่านั้้�น โดยปรากฏตามเอกสารมติิคณะรััฐมนตรีีว่า่ ประธานรััฐสภาได้้มีหี นัังสืือนััดประชุุมแล้้ว
หากมีีเหตุุการณ์์ความไม่่สงบเรีียบร้้อยและเป็็นอุุปสรรคต่่อการประชุุม หน่่วยงานที่่�มีีหน้้าที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ผู้้�ถููกฟ้้อง
คดีีที่่� ๑  สมควรติิดตามสถานการณ์์และเตรีียมการเพื่่�อป้้องกัันแก้้ไขปััญหา หากจำำ�เป็็นต้้องเปลี่่�ยนแปลง
กำำ�หนดนััดหรืือสถานที่่�ประชุุมทางรััฐสภาคงต้้องปรึึกษาหารืือกัันแล้้วแจ้้งคณะรััฐมนตรีีทราบ และมีีมติิ
มอบหมายให้้รองนายกรััฐมนตรีีติิดตามตรวจสอบสถานการณ์์และกำำ�กัับดููแลการรัักษาความสงบเรีียบร้้อย
โดยประสานสั่่�งการผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ หน่่วยงานและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง นายกรััฐมนตรีีและคณะรััฐมนตรีีจึึงไม่่ได้้
กำำ�หนดขั้้�นตอนและวิิธีกี ารในการสลายการชุุมนุุมแต่่อย่่างใด การกำำ�หนดขั้้�นตอนและวิิธีกี ารในการสลายการชุุมนุุม
เพื่่�อเปิิดทางให้้มีีการประชุุมแถลงนโยบายจึึงอยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจหน้้าที่่�ของเจ้้าหน้้าที่่�ของผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑
ที่่�มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�รัักษาความสงบเรีียบร้้อยและมีีระเบีียบกฎหมายกำำ�หนดขั้้�นตอนวิิธีกี ารปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ที่่�กำำ�หนดไว้้
เป็็นการเฉพาะ อีีกทั้้�งเมื่่�อเริ่่�มมีีการประชุุมแล้้วและเกิิดเหตุุความเสีียหาย ย่่อมเป็็นอำำ�นาจของประธานรััฐสภา
ที่่�จะสั่่�งให้้ปิิดประชุุมเพื่่�อยุุติิเหตุุการณ์์หรืือไม่่ มิิใช่่อำำ�นาจหน้้าที่่�ของนายกรััฐมนตรีีและคณะรััฐมนตรีี
แต่่อย่่างใด ซึ่่�งข้้อเท็็จจริิงปรากฏว่่า เมื่่�อเริ่่�มการประชุุมแล้้วมีีสมาชิิกรััฐสภาขอให้้ยุติุ กิ ารแถลงนโยบายเนื่่�องจาก
มีีประชาชนปะทะกัับเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ แต่่ประธานรััฐสภาไม่่ได้้ดำำ�เนิินการ ดัังนั้้�น นายกรััฐมนตรีีและเจ้้าหน้้าที่่�
ของผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่�  ๒ จึึงไม่่ได้้กระทำำ�ละเมิิดที่่�ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่�  ๒ หรืือหน่่วยงานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องจะต้้องรัับผิิด
ต่่อผู้้�ได้้รัับความเสีียหายแต่่อย่่างใด
การที่่�ศาลปกครองชั้้�นต้้นมีีคำำ�พิพิ ากษาให้้ผู้้�ถูกู ฟ้้องคดีีทั้้�งสองรัับผิิดชดใช้้ค่า่ สิินไหมทดแทนแก่่
ผู้้�ฟ้้องคดีี  หรืือให้้ดำำ�เนิินการอื่่�นใดนั้้�น โดยให้้ดำำ�เนิินการให้้แล้้วเสร็็จภายใน ๖๐ วััน นัับแต่่วันั ที่่�คดีีถึงึ ที่่�สุุด หากผู้้�ฟ้้องคดีี
และผู้้�ร้อ้ งสอดรายใดได้้รับั เงิินทดแทนเยีียวยา ความเสีียหายจากหน่่วยงานของรััฐตามมติิคณะรััฐมนตรีีวันั ที่่� ๑๐
มกราคม  ๒๕๕๕ ไปแล้้วเพีียงใด ให้้คงมีีสิทิ ธิิรับั ค่่าทดแทนความเสีียหายเท่่าที่่�เหลืือตามคำำ�พิิพากษาเพีียงนั้้�น และ
หากภายในสองปีีนับั แต่่มีคำำ�พิ
ี พิ ากษาผู้้�ฟ้้องคดีี ผู้้�ร้อ้ งสอด รายใดยัังคงต้้องรัักษาอย่่างต่่อเนื่่�องอัันเป็็นผลจากการ
กระทำำ�ละเมิิด ศาลยัังสงวนสิิทธิิที่่�จะแก้้ไขคำำ�พิิพากษาในส่่วนนี้้�เพิ่่�มเติิมได้้อีีกนั้้�น ศาลปกครองสููงสุุดเห็็นพ้้อง
ด้้วยบางส่่วน
พิิพากษาแก้้คำำ�พิิพากษาของศาลปกครองชั้้�นต้้น เป็็นให้้ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑ รัับผิิดชดใช้้
ค่่าสิินไหมทดแทนแก่่ผู้้�ฟ้อ้ งคดีีบางรายตามที่่�ศาลกำำ�หนด พร้้อมดอกเบี้้�ยในอััตราร้้อยละ ๗.๕ ต่่อปีี ในต้้นเงิินตามที่่�
ผู้้�ฟ้้องคดีีและผู้้�ร้อ้ งสอดแต่่ละรายจะได้้รับั นัับแต่่วันั ที่่� ๖ ตุุลาคม ๒๕๕๒ จนกว่่าจะชำำ�ระเสร็็จ ยกฟ้้องผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๒
คืืนค่่าธรรมเนีียมศาลให้้ผู้้�ฟ้อ้ งคดีีและผู้้�ร้อ้ งสอดที่่�ไม่่ได้้รับั การยกเว้้นค่่าธรรมเนีียมศาลตามส่่วนแห่่งการชนะคดีี
นอกจากที่่�แก้้ให้้เป็็นไปตามคำำ�พิิพากษาของศาลปกครองชั้้�นต้้น คืืนค่่าธรรมเนีียมศาลในชั้้�นอุุทธรณ์์แก่่
ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๑  ตามส่่วนของการชนะคดีีในชั้้�นอุุทธรณ์์ และคืืนค่่าธรรมเนีียมศาลในชั้้�นอุุทธรณ์์ทั้้�งหมดแก่่
ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๒
ซึ่่�งในคดีีการยุุติิการชุุมนุุมมีีการนำำ�ข้้อเท็็จจริิงดัังกล่่าวไปฟ้้องร้้องต่่อศาลฎีีกาคดีีอาญา
ของผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งทางการเมืืองจะได้้กล่่าวในข้้อ 11)
11) ศาลฎีีกาแผนกคดีีอาญาของผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งทางการเมืือง (2 สิิงหาคม 2560)
ได้้มีีคำำ�พิิพากษายกฟ้้อง นายสมชาย วงศ์์สวััสดิ์์�  อดีีตนายกรััฐมนตรีี พร้้อมกัับพวกอีีก
3  คนในคดีี สลายการชุุมนุุมของกลุ่่�มพัันธมิิตร เมื่่�อวัันที่่� 7 ตุุลาคม 2551 ชี้้�ไม่่ปรากฏข้้อเท็็จจริิง สั่่�งการ
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ใช้้กำำ�ลัังกัับกลุ่่�มผู้้�ชุุมนุุมพัันธมิิตร โดยศาลฎีีกาแผนกคดีีอาญาของผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งทางการเมืือง
นััดฟัังคำำ�พิิพากษาคดีีสลายการชุุมนุุมพัันธมิิตรประชาชนเพื่่�อประชาธิิปไตย หรืือ คดีี 7 ตุุลาคม 2551 คดีีนี้้� 
อััยการสููงสุุด ยื่่�นสำำ�นวนฟ้้อง ตามที่่�คณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ หรืือ ป.ป.ช. สรุุป
ข้้อกล่่าวหาจำำ�เลย 4 คน ด้้วยฐานความผิิดเป็็นเจ้้าพนัักงานปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�โดยมิิชอบ จำำ�เลยที่่� 1 ถึึง 4 ในคดีีปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�โดยมิิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157  และ พ.ร.บ.ว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปราม
การทุุจริิต ปีี 2542  ประกอบไปด้้วย นายสมชาย วงศ์์สวััสดิ์์�  อดีีตนายกรััฐมนตรีี, พล.อ.ชวลิิต ยงใจยุุทธ
อดีีตรองนายกรััฐมนตรีี, พล.ต.อ.พััชรวาท วงษ์์สุวุ รรณ อดีีตผู้้�บััญชาการตำำ�รวจแห่่งชาติิ และ พล.ต.ท.สุุชาติิ เหมืือนแก้้ว
อดีีตผู้้�บััญชาการตำำ�รวจนครบาล ตามฐานความผิิดในข้้อกล่่าวหานั้้�น อ้้างอิิงจากเหตุุการณ์์สลายการชุุมนุุมของ
กลุ่่�มพัันธมิิตรฯ เมื่่�อวัันที่่� 7 ตุุลาคม 2551 ซึ่่�งจากเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น ทำำ�ให้้มีีผู้้�เสีียชีีวิิต 2 คน และมีีผู้้�บาดเจ็็บ
รวม 471 คน ทั้้�งนี้้� นายสมชายได้้ใช้้สิิทธิ์์�แถลงปิิดคดีีด้้วยวาจา เพีียงคนเดีียว ขณะที่่�จำำ�เลยอีีก 3 คน ได้้ส่่ง
คำำ�แถลงปิิดคดีีเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
ศาลพิิเคราะห์์แล้้วเห็็นว่่า เหตุุการณ์์ในวัันที่่� 7 ตุุลาคม 2551 จำำ�เลยทั้้�ง 4 ร่่วมกััน
ทำำ�การให้้มีีการเปิิดทางเข้้ารััฐสภาเพื่่�อให้้คณะรััฐมนตรีีเข้้าไปแถลงนโยบายต่่อรััฐสภาอัันเป็็นการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ตามรััฐธรรมนููญ การที่่�ผู้้�ชุุมนุุมปิิดล้้อมรััฐสภา โดยปิิดล้้อมประตููเข้้าออกไว้้ทุุกด้้าน ถืือว่่าเป็็นการขััดขวาง
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�และไม่่ได้้เป็็นการชุุมนุุมที่่�ได้้รัับการคุ้้�มครองตามรััฐธรรมนููญ ซึ่่�งเจ้้าพนัักงานตำำ�รวจได้้ปฏิิบััติิ
ตามขั้้�นตอนของแผนรัักษาความสงบกรกฎ 48  โดยใช้้มาตรการควบคุุมฝููงชนจากเบาไปหาหนัักแล้้ว เท่่าที่่�
จะทำำ�ได้้ในสถานการณ์์ขณะนั้้�น พยานหลัักฐาน โจทก์์รับั ฟัังไม่่ได้้ว่า่ จำำ�เลยทั้้�ง 4 ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�โดยมิิชอบ สำำ�หรัับ
เหตุุการณ์์ในช่่วงบ่่ายและช่่วงค่ำำ�� โจทก์์ร้้องขอให้้ลงโทษเฉพาะจำำ�เลยที่่� 1 จำำ�เลยที่่� 3 และจำำ�เลยที่่� 4 เนื่่�องจาก
ข้้อเท็็จจริิงได้้ความว่่า จำำ�เลยที่่�สองได้้ลาออกจากตำำ�แหน่่งไปหลัังจากเกิิดเหตุุการณ์์ในช่่วงเช้้า การที่่�กลุ่่�มผู้้�ชุุมนุุม
ได้้กลัับมาปิิดล้้อมรััฐสภาเป็็นเหตุุให้้คณะรััฐมนตรีี สมาชิิกรััฐสภา เจ้้าหน้้าที่่�รััฐสภา ไม่่สามารถออกจากรััฐสภาได้้
มีีการปลุุกระดมผู้้�ชุุมนุุมและจะบุุกเข้้าไปข้้างในรััฐสภา จึึงไม่่ใช่่เป็็นการชุุมนุุมโดยสงบ และเป็็นเหตุุให้้เจ้้าหน้้าที่่�
ตำำ�รวจจำำ�เป็็นต้้องปฏิิบััติิหน้้าที่่�เพื่่�อเปิิดทางช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�ติิดอยู่่�ในรััฐสภา
โดยเจ้้าหน้้าที่่�ได้้ปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนของแผนกรกฎ 48 จึึงจำำ�เป็็นต้้องใช้้แก๊๊สน้ำำ��ตา
เพื่่�อช่่วยเหลืือซึ่่�งพยานโจทก์์และพยานจำำ�เลยทั้้�ง 4 ซึ่่�งเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญแก๊๊สน้ำำ��ตาก็็ยัังมีีความเห็็นที่่�แตกต่่างกััน
เกี่่�ยวกัับผลอัันเกิิดจากการใช้้แก๊๊สน้ำำ��ตา แม้้จะมีีผู้้�ได้้รัับบาดเจ็็บและเสีียชีีวิิต แต่่ว่่าในสถานการณ์์เช่่นนั้้�น
เป็็นการยากสำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจที่่�จะทราบว่่าแก๊๊สน้ำำ��ตาจะเป็็นเหตุุให้้ผู้้�ที่่�ได้้รัับบาดเจ็็บและเสีียชีีวิิต
12) คำำ�วิินิิจฉััย ป.ป.ช. (29 ธัันวาคม 2558)
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีีคำำ�ร้อ้ งขอให้้ถอดถอนและคำำ�กล่่าวหานายอภิิสิทิ ธิ์์�   
เวชชาชีีวะ เมื่่�อครั้้�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งนายกรััฐมนตรีี นายสุุเทพ เทืือกสุุบรรณ เมื่่�อครั้้�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งรองนายกรััฐมนตรีี
และพลเอกอนุุพงษ์์ เผ่่าจิินดา เมื่่�อครั้้�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บััญชาการทหารบก กัับพวก ปฏิิบััติิหรืือละเว้้น
การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�โดยมิิชอบ สั่่�งใช้้กำำ�ลังั ทหาร ตำำ�รวจ และข้้าราชการพลเรืือน เข้้าสลายการชุุมนุุมของกลุ่่�มแนวร่่วม
ประชาธิิปไตยต่่อต้้านเผด็็จการแห่่งชาติิ (นปช.) ในวัันที่่� 10 เมษายน 2553 ถึึงวัันที่่� 19 พฤษภาคม 2553 
จนเป็็นเหตุุให้้มีีผู้้�เสีียชีีวิิตและได้้รัับบาดเจ็็บจำำ�นวนมาก โดยเรื่่�องนี้้�จากการไต่่สวนปรากฏข้้อเท็็จจริิงว่่า
ขณะเกิิดเหตุุที่่�มีีการสั่่�งใช้้กำำ�ลัังทหารพร้้อมอาวุุธปืืนติิดตััว เข้้าขอคืืนพื้้�นที่่�จากกลุ่่�มผู้้�ชุุมนุุม นปช. ในระหว่่าง
วัันที่่�  10  เมษายน 2553 ถึึงวัันที่่�  19  พฤษภาคม 2553  จนเป็็นเหตุุให้้มีีผู้้�เสีียชีีวิิตและได้้รัับบาดเจ็็บนั้้�น
อยู่่�ในช่่วงการประกาศสถานการณ์์ฉุุกเฉิินที่่�มีีความร้้ายแรง ซึ่่�งปรากฏข้้อเท็็จจริิงตามคำำ�พิิพากษาของศาลว่่า
การชุุมนุุมของกลุ่่�ม นปช. มิิใช่่การชุุมนุุมโดยสงบตามรััฐธรรมนููญ และมีีบุุคคลที่่�มีีอาวุุธปืืนปะปนอยู่่�ในกลุ่่�ม
134 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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ผู้้�ชุุมนุุม นปช. จึึงมีีเหตุุจำำ�เป็็นที่่� ศอฉ. ต้้องใช้้มาตรการขอพื้้�นที่่�คืืน เพื่่�อให้้เกิิดความสงบสุุขในบ้้านเมืือง โดยมีีคำำ�สั่่�ง
ให้้พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�นำำ�อาวุุธติิดตััว หากมีีความจำำ�เป็็นสามารถนำำ�มาใช้้เพื่่�อระงัับยัับยั้้�งได้้ไปตามสถานการณ์์
หรืือเหตุุการณ์์เฉพาะหน้้า หรืือป้้องกัันตนเองได้้ อัันเป็็นไปตามหลัักสากล ตามนััยคำำ�พิิพากษาศาลแพ่่งในคดีี
หมายเลขดำำ�ที่่� 1433/2553 อย่่างไรก็็ตาม แม้้คำำ�สั่่�งที่่�ให้้พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�นำำ�อาวุุธติิดตััว เพื่่�อป้้องกัันตนเองได้้
จะเป็็นไปตามหลัักสากลก็็ตาม แต่่ก็เ็ ป็็นความรัับผิิดชอบของเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบัติั ที่่�ต้
ิ อ้ งใช้้ความระมััดระวัังอย่่างยิ่่�ง
ในการใช้้อาวุุธปืืนตามแนวทางดัังกล่่าวข้้างต้้นตามความจำำ�เป็็น และพอสมควรแก่่เหตุุ อันั เป็็นภาระที่่�หนัักและ
ยากอย่่างยิ่่�งในการปฏิิบััติิ แต่่เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิไม่่อาจหลีีกเลี่่�ยงความรัับผิิดชอบดัังกล่่าวได้้ หากภายหลััง
สามารถพิิสููจน์์ได้้ว่่ามีีการใช้้อาวุุธปืืนโดยไม่่สุุจริิต เลืือกปฏิิบัติั ิ และเกิินสมควรแก่่เหตุุหรืือเกิินกว่่ากรณีีจำำ�เป็็น
จนเป็็นเหตุุให้้มีีผู้้�เสีียชีีวิิตและได้้รัับบาดเจ็็บ อัันเป็็นความรัับผิิดเฉพาะตััว เช่่นเดีียวกัับนายทหารระดัับ
ผู้้�บัังคัับบััญชาในพื้้�นที่่� จะต้้องรัับผิิดในกรณีีที่่�สามารถพิิสููจน์์ได้้ว่่า รู้้�ว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�อยู่่�ภายใต้้บัังคัับบััญชา
ของตนได้้ใช้้หรืืออยู่่�ระหว่่างใช้้กำำ�ลังั บัังคัับและอาวุุธปืืนโดยไม่่ถูกู ต้้องตามกฎหมายแล้้วไม่่ดำำ�เนิินการยัับยั้้�ง
ป้้องกััน และรายงานเหตุุดัังกล่่าว ซึ่่�งคดีีการเสีียชีีวิิตและบาดเจ็็บของประชาชนในเหตุุการณ์์สลายการชุุมนุุม
ของกลุ่่�ม นปช. เมื่่�อปีี 2553 ในเหตุุการณ์์เดีียวกัันนี้้� กรมสอบสวนคดีีพิิเศษได้้รัับดำำ�เนิินการเป็็นคดีีพิิเศษด้้วย
จึึงมีีมติิให้้ส่่งเรื่่�องการดำำ�เนิินการกัับเจ้้าหน้้าที่่�ทหารที่่�เป็็นผู้้�กระทำำ�  ให้้เกิิดการเสีียชีีวิิตและบาดเจ็็บดัังกล่่าว
รวมถึึงนายทหารระดัับผู้้�บัังคัับบััญชาในพื้้�นที่่� ซึ่่�งมิิใช่่บุคุ คลตามมาตรา 66 ให้้กรมสอบสวนคดีีพิเิ ศษดำำ�เนิินการ
ต่่อไป ตามพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต พ.ศ.2542 
มาตรา 89/2
สำำ�หรัับประเด็็นการกล่่าวหานายอภิิสิิทธิ์์� เวชชาชีีวะ นายสุุเทพ เทืือกสุุบรรณ และพลเอก
อนุุพงษ์์ เผ่่าจิินดา กัับพวก กรณีีละเว้้นไม่่สั่่�งระงัับ ยัับยั้้�ง ทบทวนวิิธีีการ หรืือปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการใช้้กำำ�ลััง
ทหารนั้้�น จากการไต่่สวนปรากฏข้้อเท็็จจริิงว่่า ภายหลัังจากเกิิดเหตุุการณ์์การขอคืืนพื้้�นที่่�ชุุมนุุมเมื่่�อวัันที่่� 10 
เมษายน 2553 จนเป็็นเหตุุให้้มีผู้้�ี เสีียชีีวิิตและได้้รัับบาดเจ็็บแล้้ว ศอฉ. ได้้ทบทวนปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบวิิธีีการ
ปฏิิบัติั งิ านของเจ้้าหน้้าที่่� โดยไม่่ใช้้กำำ�ลังั เจ้้าหน้้าที่่�เข้้าผลัักดัันผู้้�ชุุมนุุมอีีกต่่อไป แต่่ใช้้มาตรการตั้้�งด่่านตรวจ หรืือ
จุุดสกััด ปิิดล้้อมวงนอกไว้้โดยรอบ เพื่่�อให้้ผู้้�ชุุมนุุมยุุติิการชุุมนุุมไปเอง โดยการปฏิิบััติิในวัันที่่� ๑๔ พฤษภาคม
๒๕๕๓ เป็็นการตั้้�งด่่านอยู่่�กัับที่่�ทุุกแห่่ง แต่่ในวัันที่่� ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เจ้้าหน้้าที่่�ได้้เคลื่่�อนกำำ�ลัังเข้้าไป
ควบคุุมพื้้�นที่่�บริิเวณสวนลุุมพิินีี โดยไม่่ได้้มีกี ารผลัักดัันต่่อผู้้�ชุุมนุุมที่่�แยกราชประสงค์์โดยตรง แต่่เป็็นการกดดััน
ต่่อกองกำำ�ลัังติิดอาวุุธที่่�ยึึดสวนลุุมพิินีีอยู่่� ซึ่่�งการปฏิิบัติั ิในการกระชัับพื้้�นที่่�สวนลุุมพิินีี ในวัันที่่� ๑๙ พฤษภาคม
๒๕๕๓ เจ้้าหน้้าที่่�ได้้ดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอน โดยประกาศให้้ผู้้�ชุมุ นุุมออกไปจากพื้้�นที่่�ก่่อน หลัังจากประกาศแล้้ว
เจ้้าหน้้าที่่�จึึงเข้้าไป ดัังนั้้�น ข้้อเท็็จจริิงและพยานหลัักฐานที่่�ได้้จากการไต่่สวน ยัังรัับฟัังไม่่ได้้ว่่าผู้้�ถููกกล่่าวหา
ทั้้�งสาม กัับพวก ได้้ปฏิิบััติหิ รืือละเว้้นการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�โดยมิิชอบในการดำำ�เนิินการในเรื่่�องดัังกล่่าว โดยมีีเจตนา
เพื่่�อให้้เกิิดความเสีียหายกัับประชาชนผู้้�บริิสุุทธิ์์�  หรืือเป็็นผู้้�ก่่อหรืือใช้้ให้้มีีการฆ่่าผู้้�อื่่�น โดยเจตนาเล็็งเห็็นผล
แต่่อย่่างใด คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึึงมีีมติิให้้ข้้อกล่่าวหาตกไปเช่่นกััน
13) คำำ�พิิพากษาศาลฎีีกาที่่� 2038 - 2041/2527 ป. และ จ. จำำ�เลยทั้้�งสองเป็็นผู้้�มีีส่่วน
ริิเริ่่�มชัักชวนนัักศึึกษา นัักเรีียน และประชาชนให้้มาชุุมนุุมกััน ณ สนามหน้้าเมืืองที่่�เกิิดเหตุุมาแต่่ต้น้ และร่่วมกล่่าว
โจมตีีขัับไล่่ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดตลอดจนมีีส่่วนในการจััดตั้้�งหน่่วยฟัันเฟืืองขึ้้�นจากผู้้�มาร่่วมชุุมนุุม จนคนเหล่่านี้้�
รวมตััวกัันเป็็นจำำ�นวนหลายพัันคน ก่่อให้้เกิิดความวุ่่�นวายในบ้้านเมืือง และขว้้างปาและวางเพลิิงเผาจวน
ผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััด ดัังนี้้� การกระทำำ�ของจำำ�เลยทั้้�งสองตลอดจนนัักศึึกษา นัักเรีียน และประชาชนดัังกล่่าวเป็็นการ
กระทำำ�เพื่่�อให้้เกิิดความปั่่�นป่่วนหรืือกระด้้างกระเดื่่�องในหมู่่�ประชาชนถึึงขนาดที่่�จะก่่อให้้เกิิดความปั่่�นป่่วนหรืือ
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กระด้้างกระเดื่่�องในหมู่่�ประชาชนถึึงขนาดที่่�จะก่่อให้้เกิิดความไม่่สงบขึ้้�นในราชอาณาจัักรอีีกสถานหนึ่่�งด้้วย
(ป.อ. ๑๑๖ และ ๒๑๕)
14) คำำ�พิิพากษาฎีีกาที่่�  ๕๕๗๓/๒๕๕๔ การที่่�ชาวบ้้านร่่วมชุุมนุุมและเดิินขบวนกัันเพราะ
ไม่่พอใจที่่�ทางราชการมีีมติิให้้จััดตั้้�งกิ่่�งอำำ�เภอนาทมในที่่�อื่่�น ที่่�ไม่่ใช่่ตำำ�บลนาทมโดยมีีชาวบ้้านร่่วมกัันกว่่า
๒๐๐ คน ไม่่ปรากฏว่่ามีีการร่่วมกัันวางแผนหรืือคบคิิดกระทำำ�การในสิ่่�งผิิดกฎหมาย ไม่่มีผู้้�ี ใดมีีอาวุุธ จึึงต้้องถืือว่่า
เป็็นการชุุมนุุมที่่�เริ่่�มต้้นด้้วยความสงบปราศจากอาวุุธ อัันเป็็นเสรีีภาพในการแสดงความคิิดเห็็นของประชาชน
โดยชอบที่่�รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทยทุุกฉบัับให้้การรัับรองตลอดมา การกระทำำ�ความผิิดมาเกิิดขึ้้�นใน
ภายหลััง ต้้องถืือว่่าเป็็นเจตนาของผู้้�กระทำำ�ความผิิดของแต่่ละคนแต่่ละกลุ่่�มจะถืือเอาเป็็นเจตนาร่่วมของผู้้�เข้้า
ชุุมนุุมทุุกคนไม่่ได้้ ลำำ�พังั แต่่จำำ�เลยเป็็นผู้้�ร่ว่ มอยู่่�ในกลุ่่�มชาวบ้้าน ๒ กลุ่่�ม ที่่�มีีคนร้้ายบางคนกระทำำ�ความผิิดก่่อให้้
เกิิดความวุ่่�นวายขึ้้�นในบ้้านเมืือง หรืือพฤติิการณ์์อัันใดที่่�แสดงการขััดขวางมิิให้้ ศ. กัับพวกนำำ�รถดัับเพลิิงเข้้าไป
ในบริิเวณที่่�เกิิดเหตุุเผาสะพาน ยัังไม่่อาจถืือได้้ว่่าจำำ�เลยเป็็นตััวการร่่วมกระทำำ�ความผิิดกัับคนร้้าย ตาม ป.อ.
มาตรา ๘๓ กรณีีต้้องถืือว่่าจำำ�เลยที่่� ๓ ที่่� ๕ ที่่� ๗ และที่่� ๙ มีีเสรีีภาพในการชุุมนุุมดัังกล่่าวตามสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐาน
ที่่�รััฐธรรมนููญรัับรองไว้้
15) คำำ�พิิพากษาฎีีกาที่่�  ๕๘๘๙/๒๕๕๔ จำำ�เลยที่่� ๑ ร่่วมอยู่่�ในกลุ่่�มผู้้�ชุุมนุุมประท้้วงตั้้�งแต่่
สิิบคนขึ้้�นไปและเป็็นผู้้�จุุดไฟเผาทรััพย์์สินิ ของผู้้�อื่่�นอัันเป็็นการเข้้าร่่วมมั่่�วสุุมกัันตั้้�งแต่่สิบิ คนขึ้้�นไปและกระทำำ�การ
อย่่างหนึ่่�งอย่่างใดให้้เกิิดการวุ่่�นวายขึ้้�นในบ้้านเมืืองโดยมีีอาวุุธ การกระทำำ�ของจำำ�เลยที่่� ๑ จึึงเป็็นความผิิด
ตาม ป.อ. มาตรา ๒๑๕ วรรคสอง ๒๑๗ และ ๓๕๘ ต่่อมาเจ้้าพนัักงานตำำ�รวจได้้ประกาศผ่่านเครื่่�องกระจายเสีียงว่่า
ไม่่ให้้กลุ่่�มผู้้�ชุุมนุุมประท้้วงกระทำำ�ผิิดกฎหมาย ซึ่่�งเป็็นการสั่่�งให้้เลิิกมั่่�วสุุมในการก่่อเหตุุวุ่่�นวายขึ้้�นในบ้้านเมืือง
ภายหลัังจากที่่� จำำ�เลยที่่� ๑  ได้้มั่่�วสุุมและกระทำำ�การก่่อความวุ่่�นวายขึ้้�นในบ้้านเมืืองแล้้ว จำำ�เลยที่่� ๑ จึึงไม่่มีี
ความผิิดตาม ป.อ. มาตรา ๒๑๖ ที่่�มุ่่�งประสงค์์ลงโทษผู้้�ที่่�ขััดขืืนคำำ�สั่่�งของเจ้้าพนัักงานอัันเป็็นการกระทำำ�ที่่�ยััง
ไม่่ถึึงขั้้�นความผิิดสำำ�เร็็จตาม ป.อ. มาตรา ๒๑๕
การวางเพลิิงเผาทรััพย์์และทำำ�ให้้เสีียทรััพย์์ เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการกระทำำ�ความผิิด
ฐานร่่วมกัันมั่่�วสุุมตั้้�งแต่่สิิบคนขึ้้�นไปกระทำำ�การอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดให้้เกิิดความวุ่่�นวายขึ้้�นในบ้้านเมืืองจึึงเป็็น
กรรมเดีียวเป็็นความผิิดต่่อกฎหมายหลายบท
16) คำำ�พิิพากษาศาลฎีีกาที่่�  ๔๙๔๖/๒๕๕๕ ข้้อเท็็จจริิงในคดีีรัับฟัังได้้เป็็นที่่�ยุุติิว่่า ระหว่่าง
วัันที่่� ๑๕ มีีนาคม ถึึงวัันที่่� ๖ มิิถุุนายน ๒๕๔๗ เวลากลางวัันและกลางคืืนติิดต่่อกััน จำำ�เลยที่่� ๑ ที่่� ๒ และที่่� ๔
กัับพวกได้้ติิดตั้้�งกางเต็็นท์์พัักอาศััย วางโต๊๊ะ เก้้าอี้้�  เสื่่�อ และเครื่่�องครััวที่่�บริิเวณไหล่่ทางข้้างถนนเพชรเกษม
ขาล่่องด้้านทิิศตะวัันออก ระหว่่างหลัักกิิโลเมตรที่่�  ๒๑๘ ถึึง ๒๑๙ เป็็นระยะทางยาวประมาณ ๓๐ เมตร
อัันเป็็นเขตทางหลวงในลัักษณะกีีดขวางหรืืออาจเป็็นอัันตรายแก่่ยานพาหนะตามพระราชบััญญััติิทางหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่่�ง
มีีปัญ
ั หาที่่�ต้้องวิินิจิ ฉััยตามฎีีกาของจำำ�เลยที่่� ๑ ที่่� ๒ และที่่� ๔ ประการแรกว่่า เหตุุที่่�จำำ�เลย
ที่่� ๑ ที่่� ๒ และที่่� ๔ กัับพวกกระทำำ�การดัังกล่่าวเนื่่�องจากจำำ�เลยที่่� ๑ ที่่� ๒ และที่่� ๔ ต้้องการคััดค้้านการที่่�รััฐบาล
จะดำำ�เนิินการแปรรููปการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทยให้้เป็็นบริิษัทั มหาชน จำำ�เลยที่่� ๑ ที่่� ๒ และที่่� ๔ กัับพวก
จึึงต้้องการเดิินเท้้าจากกรุุงเทพมหานครเพื่่�อทููลเกล้้าฯ ถวายฎีีการ้้องทุุกข์์ต่่อพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ณ
พระราชวัังไกลกัังวล อำำ�เภอหััวหิิน แต่่เนื่่�องจากเจ้้าพนัักงานตำำ�รวจตรึึงกำำ�ลัังสกััดที่่�ค่่ายนเรศวรมิิให้้จำำ�เลยที่่� ๑ 
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ที่่�  ๒ และที่่�  ๔ กัับพวกเดิินทางต่่อไป จำำ�เลยที่่� ๑ ที่่�  ๒ และที่่�  ๔ กัับพวกจึึงต้้องกางเต็็นท์์และวางสิ่่�งของ
ต่่าง ๆ บนไหล่่ทางเพื่่�อรอเดิินทางต่่อไป การกระทำำ�ของจำำ�เลยที่่� ๑ ที่่� ๒ และที่่� ๔ จึึงไม่่เป็็นความผิิดเพราะ
เป็็นการใช้้สิิทธิิตามกฎหมายรััฐธรรมนููญหรืือไม่่นั้้�น
เห็็นว่่า แม้้รัฐั ธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่่�ง
ซึ่่�งใช้้บัังคัับขณะเกิิดเหตุุจะบััญญััติิให้้บุุคคลมีีเสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยสงบและปราศจากอาวุุธก็็ตาม แต่่ก็็มิิได้้
หมายความว่่าประชาชนจะสามารถใช้้เสรีีภาพของตนโดยปราศจากขอบเขตหรืือไปละเมิิดต่่อสิิทธิิของประชาชน
ผู้้�อื่่�นด้้วย และโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ต้้องไม่่ใช้้เสรีีภาพดัังกล่่าวถึึงขั้้�นเป็็นการละเมิิดหรืือกระทำำ�ความผิิดต่่อกฎหมาย
บ้้านเมืือง เพราะกฎหมายที่่�ตราออกมาใช้้บังั คัับต่่อประชาชนทุุกคนย่่อมมีีวัตั ถุุประสงค์์หลัักเพื่่�อจััดระเบีียบและ
รัักษาความสงบเรีียบร้้อยของบ้้านเมืืองและประชาชนเป็็นสำำ�คััญ ดัังนั้้�น การอ้้างว่่า มีีเสรีีภาพตามรััฐธรรมนููญ
แต่่มีีการกระทำำ�อัันเป็็นการละเมิิดต่่อกฎหมาย จะถืือว่่าเป็็นการชุุมนุุมโดยสงบ หาได้้ไม่่ การที่่�จำำ�เลยที่่� ๑ ที่่� ๒
และที่่� ๔ กัับพวกใช้้ไหล่่ทางของถนนเพชรเกษมอัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งของทางหลวงเป็็นที่่�ตั้้�งเต็็นท์์รวมทั้้�งวางสิ่่�งของ
ต่่าง ๆ จึึงเป็็นการกีีดขวางและอาจเป็็นอัันตรายแก่่บุคุ คลหรืือยานพาหนะที่่�สััญจรไปมาในทางหลวงแล้้ว จำำ�เลย
ที่่� ๑ ที่่� ๒ และที่่� ๔ กัับพวกจะอ้้างว่่าไม่่มีเี จตนาเนื่่�องจากถููกเจ้้าพนัักงานตำำ�รวจขััดขวางมิิให้้เดิินทางต่่อไปหาได้้ไม่่
เพราะจำำ�เลยที่่� ๑ ที่่� ๒ และที่่� ๔ ย่่อมเล็็งเห็็นผลจากการกระทำำ�ของจำำ�เลยว่่า การตั้้�งสิ่่�งของเหล่่านั้้�นกีีดขวาง
และอาจเกิิดอัันตรายแก่่บุุคคลและยานพาหนะที่่�สััญจรไปมาบนทางหลวงได้้ เมื่่�อจำำ�เลยที่่� ๑ ที่่�  ๒ และที่่�  ๔
กัับพวกกระทำำ�ไปโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตจากผู้้�อำำ�นวยการทางหลวง การกระทำำ�ของจำำ�เลยที่่� ๑ ที่่�  ๒ และที่่�  ๔
จึึงเป็็นความผิิดตามฟ้้อง
ส่่วนปััญหาที่่�จำำ�เลยที่่� ๑ ที่่�  ๒ และที่่�  ๔ ฎีีกาว่่า ไหล่่ทางของถนนเพชรเกษมเป็็นเขต
ทางหลวง ที่่�เป็็นสาธารณสมบััติิของแผ่่นดิิน จึึงเป็็นทรััพย์์ที่่�จำำ�เลยที่่� ๑ ที่่� ๒ และที่่� ๔ มีีสิิทธิิที่่�จะใช้้ประโยชน์์
ในไหล่่ทางดัังกล่่าวได้้นั้้�น เห็็นว่่า แม้้ไหล่่ทางถนนเพชรเกษมจะเป็็นที่่�สาธารณสมบััติขิ องแผ่่นดิินที่่�ประชาชนใช้้
ประโยชน์์ร่ว่ มกัันได้้ก็ต็ าม แต่่การใช้้ประโยชน์์ของประชาชนย่่อมต้้องกระทำำ�ไปตามปกติิวิสัิ ยั เช่่น ใช้้สัญ
ั จรไปมา
อย่่างบุุคคลทั่่�วไปก็็สามารถกระทำำ�ได้้ แต่่การที่่�จำำ�เลยที่่� ๑ ที่่� ๒ และที่่� ๔ กัับพวกกางเต็็นท์์และวางสิ่่�งของไว้้
บริิเวณไหล่่ทางของถนนตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑๕ มีีนาคม ถึึงวัันที่่� ๖ มิิถุุนายน ๒๕๔๗ เป็็นเวลาเกืือบสามเดืือน จึึงไม่่ใช่่
เป็็นการใช้้ประโยชน์์จากที่่�สาธารณสมบััติขิ องแผ่่นดิินโดยชอบดัังที่่�จำำ�เลยที่่� ๑ ที่่� ๒ และที่่� ๔ อ้้างมา ที่่�ศาลอุุทธรณ์์
ภาค ๗ วิินิจิ ฉััยว่่าการกระทำำ�ของจำำ�เลยที่่� ๑ ที่่� ๒ และที่่� ๔ เป็็นความผิิดตามฟ้้องโจทก์์นั้้�น ศาลฎีีกาเห็็นพ้้องด้้วย
ฎีีกาของจำำ�เลยที่่� ๑ ที่่� ๒ และที่่� ๔ ฟัังไม่่ขึ้้�น
	6.3.5	คำำ�วิินิิจฉััย คำำ�พิิพากษา ภายหลััง พ.ร.บ.การชุุมนุุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ บัังคัับใช้้
1) ศาลปกครองกลาง คดีีหมายเลขดำำ�ที่่� 154/2561
คดีีพิิพาทเกี่่�ยวกัับการที่่�หน่่วยงานทางปกครองหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐออกกระทำำ�การ
โดยไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย และการกระทำำ�ละเมิิดของเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐอัันเกิิดจากการใช้้อำำ�นาจตามกฎหมาย
คดีีนี้้�ผู้้�ฟ้้องคดีี เป็็นผู้้�จััดการชุุมนุุม และผู้้�ฟ้้องคดีีที่่� 2-4 เป็็นร่่วมผู้้�ชุุมนุุมในนามเครืือข่่าย
ประชาชน People Go Network ได้้ร่่วมจััดกิิจกรรม We Walk เดิินมิิตรภาพ ระยะทาง 450 กิิโลเมตร จาก
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ศููนย์์รัังสิิต เพื่่�อมุ่่�งสู่่�จัังหวััดขอนแก่่น เพื่่�อยืืนยัันสิิทธิิของประชาชน และได้้แจ้้ง
การชุุมนุุมสาธารณะต่่อผู้้�รัับแจ้้ง (ทางไปรษณีีย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์) โดยผู้้�แจ้้งสรุุปสาระสำำ�คััญในการจััดการชุุมนุุม
ดัังนี้้� ๑) ต้้องขออนุุญาตใช้้เครื่่�องขยายเสีียงตามกฎหมาย ๒) การเดิินขบวนอาจส่่งผลกระทบต่่อการจราจร
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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กีีดขวางทางเข้้า - ออก รบกวนประชาชนหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ในการปฏิิบัติั ิงานต่่างๆ จึึงแนะนำำ�ให้้ผู้้�ชุุมนุุมเดิินทาง
โดยใช้้ยานพาหนะ และ ๓) การชุุมนุุมอาจมีีลักั ษณะเป็็นการชุุมนุุมหรืือมั่่�วสุุมทางการเมืืองซึ่่�งขััดต่่อคำำ�สั่่�ง หน.คสช.
ที่่� 3/2558 ลง 1 เม.ย. 58 โดยให้้ผู้้�จััดการชุุมนุุมไปขออนุุญาต หน.คสช. ตามกฎหมาย
วัันที่่� 20  มกราคม 2561 เวลา 09.30  น. ผู้้�ชุุมนุุมประมาณ 100  คน ได้้เดิินทาง
ออกจากมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ศููนย์์รัังสิิต กลัับพบเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจประมาณ 200  คน ยืืนเรีียงแถว
หน้้ากระดาน ปิิดกั้้�นไม่่ให้้ผู้้�ชุมุ นุุมเดิินทางออกฯ ส่่วนผู้้�ชุุมนุุมที่่�เดิินทางออกโดยใช้้ประตููอื่่�นจะถููกเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ
ติิดตาม ถ่่ายภาพ ตรวจบััตรประชาชน ตรวจค้้นรถ ควบคุุมตััวผู้้�ชุุมนุุมบางรายโดยอ้้างว่่าไม่่ใช่่กระบวนการ
ยุุติิธรรมทางอาญา และปฏิิเสธไม่่ให้้ทนายความร่่วมรัับฟััง และเจรจากดดัันมิิให้้เจ้้าของสถานที่่�อนุุญาตให้้
ผู้้�ชุุมนุุมเข้้าพัักในช่่วงเวลากลางคืืน
ศาลวิินิิจฉััยแล้้ว การกระทำำ�ของเจ้้าหน้้าที่่�ดัังกล่่าว น่่าจะมีีปััญหาเกี่่�ยวกัับความชอบด้้วย
กฎหมาย จึึงสมควรที่่�จะมีีคำำ�สั่่�งกำำ�หนดวิิธีีการชั่่�วคราวก่่อนการพิิพากษา ดัังนี้้�
(1) ให้้ ผู้้�ถูู ก ฟ้้ อ งคดีี ที่่�  1 สั่่�งการให้้ เจ้้ า พนัั ก งานดูู แ ลการชุุ ม นุุ ม สาธารณะและ
เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจยุุติิการดำำ�เนิินการใด ๆ ที่่�มีีลัักษณะเป็็นการปิิดกั้้�น ขััดขวาง การใช้้เสรีีภาพการชุุมนุุม และ
ให้้อำำ�นวยความสะดวกและดููแลความปลอดภััยต่่อผู้้�ฟ้้องคดีีและผู้้�ชุุมนุุมตามแผนกิิจกรรมเดิินมิิตรภาพ
(2) แม้้ ห นัั ง สืื อ สภ.คลองหลวง กรณีี ส รุุ ป สาระสำำ�คัั ญ ของการชุุ ม นุุ ม  มิิ ใช่่ คำำ�สั่่� ง
แก้้ไขการชุุมนุุม และมิิใช่่คำำ�สั่่�งห้้ามการชุุมนุุม แต่่เป็็นคำำ�สั่่�งให้้ผู้้�จัดั การชุุมนุุม ผู้้�ชุุมนุุมหรืือผู้้�อยู่่�ในสถานที่่�ชุุมนุุม
ต้้องปฏิิบััติิตามเพื่่�อประโยชน์์ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการดููแลการชุุมนุุมตามมาตรา 19  วรรคสี่่�  (5) แห่่ง
พ.ร.บ.การชุุมนุุมสาธารณะ พ.ศ.2558 อัันมีีลักั ษณะเป็็นคำำ�สั่่�งทางปกครองตามมาตรา 5 แห่่ง พ.ร.บ.วิิธีปี ฏิิบัติั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
และดำำ�เนิินการใช้้อำำ�นาจหน้้าที่่�ตามมาตรา 19 วรรคสี่่� แห่่ง พ.ร.บ.การชุุมนุุมสาธารณะ
พ.ศ.2558  เพื่่�อประโยชน์์ในการคุ้้�มครองความสะดวกของประชาชนและการดููแลการชุุมนุุมสาธารณะและ  
การรัักษาความสงบเรีียบร้้อยหรืือศีีลธรรมอัันดีีของประชาชน จนกว่่าจะสิ้้�นสุุดการชุุมนุุม แต่่หากข้้อเท็็จจริิง
ปรากฏว่่า ผู้้�ร่่วมชุุมนุุมกระทำำ�การใดอัันเป็็นการชุุมนุุมสาธารณะที่่�ไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย เจ้้าพนัักงานดููแล
การชุุมนุุมสาธารณะหรืือเจ้้าพนัักงานตำำ�รวจในบัังคัับบััญชา ก็็ชอบที่่�จะพิิจารณากำำ�หนดเงื่่�อนไข หรืือมีีคำำ�สั่่�ง
หรืือประกาศให้้ผู้้�ชุมุ นุุมเลิิกการชุุมนุุม หรืือแก้้ไข หรืือร้้องขอต่่อศาล ให้้มีคำำ�สั่่�
ี งให้้เลิิกการชุุมนุุม หรืือดำำ�เนิินการ
อื่่�นใดตามอำำ�นาจหน้้าที่่� เพื่่�อบัังคัับการให้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยการชุุมนุุมสาธารณะหรืือกฎหมายอื่่�นได้้
ซึ่่�งต่่อมาศาลปกครองกลาง ได้้มีีคำำ�วิินิิจฉััย พิิพากษาตััดสิินคดีีตามคดีีหมายเลขดำำ�
ที่่� 154/2561 คดีีหมายเลขเลขแดงที่่� 2058/2561 ลงวัันที่่� 28 กัันยายน 2561 สรุุปใจความสำำ�คััญ ดัังนี้้�
พระราชบััญญััติิการชุุมนุุมสาธารณะ พ.ศ.2558 บััญญััติิให้้การชุุมนุุมสาธารณะเป็็น
เสรีีภาพขั้้�นพื้้�นฐานของบุุคคล ในการที่่�จะดำำ�เนิินการชุุมนุุมสาธารณะได้้ โดยไม่่ต้อ้ งได้้รับั อนุุญาตจััดการชุุมนุุม
สาธารณะก่่อน จึึงวิินิิจฉััยพิิพากษาคดีี ดัังนี้้�
(๑) แม้้หนัังสืือ สภ.คลองหลวง กรณีีสรุุปสาระสำำ�คััญของการชุุมนุุม มิิใช่่คำำ�สั่่�งแก้้ไข
การชุุมนุุม และมิิใช่่คำำ�สั่่�งห้้ามการชุุมนุุม แต่่เป็็นคำำ�สั่่�งให้้ผู้้�จััดการชุุมนุุม ผู้้�ชุุมนุุมหรืือผู้้�อยู่่�ในสถานที่่�ชุุมนุุม
ต้้องปฏิิบััติิตามเพื่่�อประโยชน์์ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการดููแลการชุุมนุุมตามมาตรา 19 วรรคสี่่� (5) แห่่ง พ.ร.บ.
การชุุมนุุมสาธารณะ พ.ศ.2558 อัันมีีลักั ษณะเป็็นคำำ�สั่่�งทางปกครองตามมาตรา 5 แห่่ง พ.ร.บ.วิิธีปี ฏิิบัติั ริ าชการ
ทางปกครอง พ.ศ.2539 ประกอบกัับ ข้้อกล่่าวอ้้างที่่� ตร. อ้้างว่่าไม่่มีสิี ทิ ธิิฟ้อ้ งคดีีต่อ่ ศาลปกครองไม่่อาจรัับฟัังได้้
เนื่่�องจากมีีลัักษณะเป็็นคดีีพิิพาทเกี่่�ยวกัับการที่่�หน่่วยงานทางปกครองหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐกระทำำ�การ
138 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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โดยไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย และการกระทำำ�ละเมิิดของเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐอัันเกิิดจากการใช้้อำำ�นาจตามกฎหมาย
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่่�ง (๑) (๓) แห่่งพระราชบััญญััติจัิ ดั ตั้้�งศาลปกครองและวิิธีพิี จิ ารณาคดีีปกครอง พ.ศ.2542 
และในกรณีีดัังกล่่าวไม่่ปรากฏว่่า เจ้้าพนัักงานรัักษาความสงบเรีียบร้้อย ซึ่่�งเป็็นข้้าราชการทหารซึ่่�งมีียศตั้้�งแต่่
ร้้อยตรีี เรืือตรีี หรืือเรืืออากาศตรีี ขึ้้�นไป ซึ่่�งหััวหน้้าคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิแต่่งตั้้�งให้้ปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่�ง
หััวหน้้าคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ ที่่� 3/2558 ลงวัันที่่� 1 เมษายน 2558 และในประเด็็นพิิพาทแห่่งคดีี
ก็็มิไิ ด้้เป็็นการโต้้แย้้งว่่าการกระทำำ�ของเจ้้าพนัักงานรัักษาความสงบเรีียบร้้อยกระทำำ�ละเมิิดต่่อผู้้�ฟ้้องคดีีแต่่อย่่างใด
(๒) ตามนััยมาตรา 72  วรรคหนึ่่�ง แห่่งพระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครองและวิิธีี
พิิจารณาคดีีปกครอง พ.ศ.2552 นั้้�น ศาลปกครองสููงสุุดได้้มีีคำำ�สั่่�ง ที่่�  คร.33/2561 ยืืนตามคำำ�สั่่�งของ
ศาลปกครองชั้้�นต้้น ที่่�มีีคำำ�สั่่�งกำำ�หนดมาตรการเพื่่�อบรรเทาทุุกข์์ชั่่�วคราวก่่อนการพิิพากษา โดยให้้ ผบ.ตร.
สั่่�งการผู้้�อยู่่�ในบัังคัับบััญชา มิิให้้กระทำำ�การใด ๆ ที่่�มีีลักั ษณะเป็็นการปิิดกั้้�น ขััดขวาง ในการใช้้เสรีีภาพการชุุมนุุม
ของผู้้�ฟ้้องคดีีและผู้้�ชุุมนุุม แต่่หากข้้อเท็็จจริิงปรากฏว่่า ผู้้�ร่่วมชุุมนุุมกระทำำ�การใดอัันเป็็นการชุุมนุุมสาธารณะ
ที่่�ไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย เจ้้าพนัักงานดููแลการชุุมนุุมสาธารณะหรืือเจ้้าพนัักงานตำำ�รวจในบัังคัับบััญชา ก็็ชอบ
ที่่�จะพิิจารณากำำ�หนดเงื่่�อนไข หรืือมีีคำำ�สั่่�ง หรืือประกาศให้้ผู้้�ชุุมนุุมเลิิกการชุุมนุุม หรืือแก้้ไข หรืือร้้องขอต่่อศาล
ให้้มีคำำ�สั่่�
ี งให้้เลิิกการชุุมนุุม หรืือดำำ�เนิินการอื่่�นใดตามอำำ�นาจหน้้าที่่� เพื่่�อบัังคัับการให้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วย
การชุุมนุุมสาธารณะหรืือกฎหมายอื่่�นได้้
(3) กรณีี ที่่� เจ้้ า หน้้ า ที่่�ตำำ�รวจปิิ ด กั้้�นการใช้้ เ สรีี ภ าพในการชุุ ม นุุ ม  มีี ก ารรบกวน
ผู้้�ชุุมนุุมโดยการติิดตามถ่่ายรููป ถ่่ายรููปบััตรประชาชน ถ่่ายภาพเคลื่่�อนไหว ตรวจค้้นรถเสบีียงของผู้้�ชุุมนุุม
ควบคุุมตััวบุุคคลโดยปฏิิเสธมิิให้้ทนายความเข้้าร่่วมกระบวนการ และเจรจากดดัันมิิให้้เจ้้าของสถานที่่�อนุุญาต
ให้้ผู้้�ฟ้้องคดีีและผู้้�ชุุมนุุมเข้้าพัักในช่่วงเวลากลางคืืน อัันเป็็นการโต้้แย้้งถึึงการกระทำำ�ของเจ้้าพนัักงานดููแล
การชุุมนุุมสาธารณะ ตามมาตรา 19 วรรคหนึ่่�ง นั้้�น ศาลปกครองสููงสุุดได้้มีคำำ�สั่่�
ี ง ที่่� คร.33/2561 ยืืนตามคำำ�สั่่�ง
ของศาลปกครองชั้้�นต้้นที่่�มีีคำำ�สั่่�งกำำ�หนดมาตรการเพื่่�อบรรเทาทุุกข์์ชั่่�วคราวก่่อนการพิิพากษาฯ แล้้ว จนถึึง
วัันสิ้้�นสุุดการชุุมนุุม และไม่่ปรากฏว่่าผู้้�ชุุมนุุมฝ่่าฝืืนหรืือกระทำำ�ความผิิดต่่อกฎหมายว่่าด้้วยการชุุมนุุมฯ
แต่่อย่่างใด หรืือผู้้�ถููกฟ้้องคดีี (ตร.) ก็็มิิได้้ดำำ�เนิินการใดอัันมีีลัักษณะเป็็นการปิิดกั้้�น ขััดขวาง ในการใช้้เสรีีภาพ
การชุุมนุุมผู้้�ฟ้้องคดีีและผู้้�ชุุมนุุมฯ แต่่อย่่างใด ดัังนั้้�น จึึงเห็็นว่่า ผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� 2 - 7 ในฐานะเจ้้าพนัักงานดููแล
การชุุมนุุมสาธารณะและเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจในสัังกััดได้้ดำำ�เนิินการใช้้อำำ�นาจหน้้าที่่�ในการควบคุุมดููแลการชุุมนุุม
เป็็นไปโดยชอบด้้วยกฎหมาย โดยมิิได้้กระทำำ�การตรวจค้้น ปิิดกั้้�น ขััดขวางการชุุมนุุม อัันเป็็นการกระทำำ�ละเมิิด
ต่่อผู้้�ฟ้้องคดีีฯ จะต้้องรัับผิิดชอบค่่าสิินไหมทดแทนให้้ผู้้�ฟ้้องคดีีทั้้�งสี่่�แต่่อย่่างใด
2) ศาลปกครองกลาง คดีีหมายเลขดำำ�ที่่�  1056/2561 คดีีหมายเลขแดงที่่� 925/2561
(สถานีีตำำ�รวจนครบาลชนะสงคราม)
กรณีีพิิพาทเกี่่�ยวกัับหน่่วยงานทางปกครองหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐกระทำำ�การ โดยไม่่ชอบ
ด้้วยกฎหมาย และการกระทำำ�ละเมิิดของเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐอัันเกิิดจากการใช้้อำำ�นาจตามกฎหมาย
กล่่าวคืือ ผู้้�ฟ้้องคดีีฟ้อ้ งว่่า ประสงค์์จะจััดการชุุมนุุมสาธารณะโดยเดิินขบวนจากมหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์ ท่่าพระจัันทร์์ ถึึงบริิเวณหน้้าทำำ�เนีียบรััฐบาล ในวัันที่่� 21 และ 22 พฤษภาคม 2561 เนื่่�องใน
วาระครบรอบการรััฐประหารโดยคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ (คสช.) 4 ปีี ในวัันที่่� 22 พฤษภาคม 2561
ซึ่่�งผู้้�ฟ้้องคดีีได้้มีหี นัังสืือลงวัันที่่� 16 พฤษภาคม 2561 แจ้้งการชุุมนุุมสาธารณะต่่อหััวหน้้าสถานีีตำำ�รวจนครบาล
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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ชนะสงคราม โดยมีีรายละเอีียดสถานที่่�จััดการชุุมนุุมบริิเวณด้้านหน้้ามหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ และพัักค้้างคืืน
การเดิินขบวนในวัันที่่� 22 พฤษภาคม 2561 ช่่วงเวลา 07.00 น. จากสถานที่่�ชุุมนุุมไปยัังทำำ�เนีียบรััฐบาล
โดยขอใช้้ช่อ่ งทางการจราจร 1 ช่่องทางการจราจร โดยใช้้เส้้นทางถนนราชดำำ�เนิินกลางและถนนราชดำำ�เนิินนอก
ข้้ามสะพานมััฆวานรัังสรรค์์ ไปยัังประตููทำำ�เนีียบรััฐบาล
โดยผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่�  ๒ (สถานีีตำำ�รวจนครบาลชนะสงคราม บก.น.๑  บช.น.) มีีหนัังสืือที่่� 
ตช 00015  (บก.น.๑)10/1536  ลงวัันที่่�  17  พฤษภาคม 2561 ข้้อ ๓ ขอให้้ผู้้�ฟ้้องคดีีและผู้้�ร่่วมชุุมนุุม
ทำำ�การชุุมนุุมในพื้้�นที่่�ที่่�กำำ�หนดไว้้ คือื บริิเวณหน้้ามหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ฯ และจะประสานงานให้้หน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องมารัับเรื่่�องราวร้้องทุุกข์์ดัังกล่่าว ณ บริิเวณสถานที่่�ชุุมนุุม
ผู้้�ฟ้้องคดีีได้้มีีหนัังสืือลงวัันที่่�  19  พฤษภาคม 2561 ยืืนยัันกำำ�หนดการจััดกิิจกรรม
การชุุมนุุมดัังกล่่าว และผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� ๒ ได้้มีหี นัังสืือที่่� ตช 00015(บก.น.๑)10/2612 ลงวัันที่่� 20 พฤษภาคม
2561 แจ้้งให้้ผู้้�จัดั การชุุมนุุม ผู้้�ชุุมนุุม หรืือผู้้�อยู่่�ภายในสถานที่่�ชุุมนุุมต้้องปฏิิบัติั ดัิ งั นี้้� (๑) ห้้ามมิิให้้จัดั การชุุมนุุม
ทางการเมืือง อัันจะเป็็นการขััดคำำ�สั่่�งหััวหน้้าคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ ที่่� 3/2558 ลงวัันที่่� 1 เมษายน
2558 ข้้อ 12 (๒) ห้้ามมิิให้้เคลื่่�อนย้้ายผู้้�ชุุมนุุมในลัักษณะที่่�ขััดต่่อมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่่งพระราชบััญญััติิ
การชุุมนุุมสาธารณะ พ.ศ.2558 (๓) การโฆษณาโดยใช้้เครื่่�องขยายเสีียงด้้วยกำำ�ลัังไฟฟ้้าจะต้้องได้้รัับอนุุญาต
จากเจ้้าหน้้าที่่�ตามกฎหมายก่่อน
ผู้้�ฟ้้องคดีีเห็็นว่่า การกระทำำ�ของผู้้�ถููกฟ้้องคดีีและเจ้้าหน้้าที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นการละเมิิดเสรีีภาพ
ในการชุุมนุุมอย่่างร้้ายแรง จนกระทบกระเทืือนสาระสำำ�คััญแห่่งสิิทธิิ เสรีีภาพ ซึ่่�งเป็็นการกระทำำ�ทางปกครอง
ตลอดจนคำำ�สั่่�งหััวหน้้าคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิดังั กล่่าว ขััดหรืือแย้้งกัับรััฐธรรมนููญในฉบัับปััจจุุบันั จึึงไม่่อาจ
ให้้คุุณค่่าเทีียบเท่่าหรืือบัังคัับใช้้อย่่างขััดต่่อสิิทธิิเสรีีภาพตามรััฐธรรมนููญได้้ และผู้้�ฟ้้องคดีีไม่่จำำ�ต้้องปฏิิบััติิตาม
ขั้้�นตอนในการอุุทธรณ์์ตามมาตรา 11 แห่่งพระราชบััญญััติิการชุุมนุุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ผู้้�ฟ้้องคดีีพบว่่า
มีีเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ ทหาร ติิดตามสมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ชุุมนุุมอย่่างน้้อย 16 ราย ไปยัังบ้้านพััก ที่่�ทำำ�งาน ถ่่ายภาพ สอบถาม
ข้้อมููลส่่วนตััว มีีการเข้้าค้้นบ้้านโดยปราศจากเหตุุอัันควร และยึึดเครื่่�องเสีียงของกลุ่่�มผู้้�ชุุมนุุม จึึงขอให้้ศาล
มีีคำำ�สั่่�งดัังนี้้�  (๑) ให้้สถานีีตำำ�รวจนครบาลชนะสงคราม ยกเลิิกเงื่่�อนไขตามหนัังสืือ สรุุปการชุุมนุุมสาธารณะ
และให้้สามารถเดิินเท้้าจากมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ฯ ไปยัังทำำ�เนีียบรััฐบาลได้้จนกว่่าจะสิ้้�นสุุดการชุุมนุุมฯ
(๒) ให้้หน่่วยงานของรััฐและเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจอยู่่�ในสัังกััด ชดใช้้ค่า่ เสีียหายจากการกระทำำ�ละเมิิดเสรีีภาพการชุุมนุุม
ตามฟ้้องจำำ�นวน 50,000 บาท พร้้อมกัับคำำ�ฟ้้องขอให้้ศาลมีีคำำ�สั่่�งเกี่่�ยวกัับวิิธีกี ารชั่่�วคราวก่่อนการพิิพากษา และ
ขอไต่่สวนฉุุกเฉิิน โดยขอให้้ทุุเลาการบัังคัับตามคำำ�สั่่�งของผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� 2 (สถานีีตำำ�รวจนครบาลชนะสงคราม)
ศาลได้้ตรวจพิิจารณาเอกสาร พิิเคราะห์์แล้้วเห็็นว่่า ตามมาตรา 9 พระราชบััญญััติิจััดตั้้�ง
ศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 9 ศาลปกครองมีีอำำ�นาจพิิจารณาพิิพากษาหรืือ
มีีคำำ�สั่่�งในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�  (๑) คดีีพิิพาทเกี่่�ยวกัับการที่่�หน่่วยงานทางปกครองหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐกระทำำ�การ
โดยไม่่ชอบด้้วยกฎหมายฯ (๓) คดีีพิิพาทเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ละเมิิดหรืือความรัับผิิดอย่่างอื่่�นของหน่่วยงาน
ทางปกครองหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐอัันเกิิดจากการใช้้อำำ�นาจตามกฎหมาย หรืือจากกฎฯ ซึ่่�งตามมาตรา 42 วรรคหนึ่่�ง
ผู้้�ใดได้้รัับความเดืือดร้้อน หรืือเสีียหาย หรืืออาจเดืือดร้้อน หรืือเสีียหาย โดยมิิอาจหลีีกเลี่่�ยงได้้ฯ ตามมาตรา 9 
และการแก้้ไข หรืือบรรเทาความเดืือดร้้อน หรืือความเสีียหาย หรืือยุุติข้ิ อ้ โต้้แย้้งนั้้�น ต้้องมีีคำำ�บังั คัับตามที่่�กำำ�หนด
ในมาตรา 72 ผู้้�นั้้�นมีีสิิทธิิฟ้้องคดีีต่่อศาลปกครอง ซึ่่�งในวรรคสองของมาตราดัังกล่่าวกำำ�หนดไว้้ว่่า “ในกรณีีที่่�มีี
140 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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กฎหมายกำำ�หนดขั้้�นตอนหรืือวิิธีกี ารสำำ�หรัับการแก้้ไขความเดืือดร้้อน หรืือความเสีียหายในเรื่่�องนั้้�นจะกระทำำ�ได้้
ต่่อเมื่่�อมีีการดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนและวิิธีกี ารดัังกล่่าว และได้้มีกี ารสั่่�งการตามกฎหมายนั้้�น หรืือมิิได้้มีกี ารสั่่�งการ
ภายในเวลาอัันสมควร หรืือภายในเวลาที่่�กฎหมายนั้้�นกำำ�หนด”
ซึ่่�งในพระราชบััญญััติิการชุุมนุุมสาธารณะ พ.ศ.2558 มาตรา 11 วรรคหนึ่่�ง บััญญััติิว่่า
เมื่่�อได้้รับั แจ้้งแล้้วให้้ผู้้�รับั แจ้้งส่่งสรุุปสาระสำำ�คััญฯ ภายในยี่่�สิิบสี่่�ชั่่�วโมง และในวรรคสอง บััญญััติว่ิ า่ กรณีีที่่�ผู้้�รับั แจ้้ง
เห็็นว่่าการชุุมนุุมสาธารณะที่่�ได้้รัับแจ้้งนั้้�นอาจขััดต่่อมาตรา 7  หรืือมาตรา 8  ให้้ผู้้�รัับแจ้้งมีีคำำ�สั่่�งให้้ผู้้�แจ้้ง
การชุุมนุุมสาธารณะแก้้ไขภายในเวลาที่่�กำำ�หนด และวรรคสาม บััญญััติิว่่า หากผู้้�แจ้้งการชุุมนุุมไม่่ปฏิิบััติิตามฯ
ให้้ผู้้�รัับแจ้้งมีีคำำ�สั่่�งห้้ามชุุมนุุมฯ และในวรรคสี่่� บััญญััติิว่่า “กรณีีผู้้�แจ้้งการชุุมนุุมไม่่เห็็นชอบด้้วยกัับคำำ�สั่่�ง
ตามวรรคสาม ให้้ยื่่�นอุุทธรณ์์เป็็นหนัังสืือต่่อผู้้�บัังคัับบััญชาชั้้�นเหนืือผู้้�รัับแจ้้งขึ้้�นไปหนึ่่�งชั้้�นฯ”
ในคดีีนี้้�  ปรากฏว่่า ผู้้�ฟ้้องคดีีมิิได้้ยื่่�นอุุทธรณ์์คำำ�สั่่�งหนัังสืือของสถานีีตำำ�รวจนครบาล         
ชนะสงคราม แต่่อย่่างใด (เทีียบเคีียงการดำำ�เนิินการและวิินิิจฉััยอุุทธรณ์์ตามมาตรา 11 พ.ร.บ.การชุุมนุุม
สาธารณะฯ) จึึงไม่่มีสิี ทิ ธิิฟ้อ้ งคดีีต่อ่ ศาลปกครองและขอให้้ชดใช้้ค่า่ เสีียหายได้้ ทั้้�งนี้้� ตามนััยมาตรา 42 วรรคสอง
แห่่งพระราชบััญญััติิจััดตั้้�งศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง พ.ศ.2542 จึึงไม่่รัับคำำ�ฟ้้องของฟ้้องคดีี
ทั้้�งสองไว้้พิิจารณาและให้้จำำ�หน่่ายคดีีออกจากสารบบความ เมื่่�อศาลมีีคำำ�สั่่�งไม่่รัับคำำ�ฟ้้องไว้้พิิจารณาแล้้ว
จึึงไม่่จำำ�ต้้องมีีคำำ�สั่่�งเกี่่�ยวกัับคำำ�ขอให้้ศาลกำำ�หนดวิิธีีการชั่่�วคราวก่่อนการพิิพากษาของผู้้�ฟ้้องคดีีทั้้�งสอง
แต่่อย่่างใด
3) คำำ�วิินิิจฉััยศาลแพ่่ง คดีีหมายเลขดำำ�ที่่� ชส1/2561 (กรณีี สน.นางเลิ้้�ง ขอให้้ศาลมีีคำำ�สั่่�ง
ให้้เลิิกการชุุมนุุม)
สว.(สอบสวน) สถานีีตำำ�รวจนครบาลนางเลิ้้�ง ได้้ยื่่�นคำำ�ร้้องต่่อศาลแพ่่ง (13 กุุมภาพัันธ์์
2561) กล่่าวคืือ เมื่่�อวัันที่่� 10 กุุมภาพัันธ์์ 2561 เวลาประมาณ 10.00 น. ผู้้�จััดการชุุมนุุมได้้ยื่่�นหนัังสืือ
แจ้้งการชุุมนุุมสาธารณะต่่อหััวหน้้าสถานีีตำำ�รวจนครบาลนางเลิ้้�ง โดยมีีวััตถุุประสงค์์คััดค้้านการให้้สััมปทาน
ปิิโตรเลีียม ติิดตามทวงถามข้้อเสนอที่่�ยื่่�นต่่อรััฐบาล หยุุด พ.ร.บ.รััฐวิิสาหกิิจ คืืนท่่อก๊๊าซ โดยกำำ�หนดลัักษณะ
การชุุมนุุมสาธารณะ ไม่่มีีการเดิินขบวนหรืือเคลื่่�อนย้้ายสถานที่่�ชุุมนุุม ผู้้�เข้้าร่่วมชุุมนุุมประมาณ 50  คน
สถานที่่�จััดการชุุมนุุมบริิเวณทางเท้้าหน้้าอนุุสาวรีีย์์กรมหลวงชุุมพรเขตอุุดมศัักดิ์์�  ถนนพระราม ๕ กทม.ฯ
โดยผู้้�กำำ�กัับการสถานีีตำำ�รวจนครบาลนางเลิ้้�ง ได้้รัับหนัังสืือแจ้้งจากผู้้�จััดการชุุมนุุมแล้้วและกำำ�หนดเงื่่�อนไขใน
การชุุมนุุมสาธารณะดัังกล่่าว รายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้� (๑) ตามมาตรา 7 วรรคสี่่� กำำ�หนดห้้ามการชุุมนุุมในรััศมีี
ไม่่เกิิน 50 เมตร รอบทำำ�เนีียบรััฐบาล (๒) การชุุมนุุมสาธารณะต้้องไม่่กีดี ขวางทางเข้้า-ออก หรืือรบกวนปฏิิบัติั งิ าน
หรืือการใช้้บริิการสถานที่่� ที่่�ทำำ�การหน่่วยงานของรััฐ โดยเห็็นควรให้้ย้า้ ยสถานที่่�การชุุมนุุมไปอยู่่�บริิเวณทางเท้้า
ริิมคลองผดุุงกรุุงเกษม ฝั่่�งหน้้าวััดโสมนััส แขวงวััดโสมนััส กทม.ฯ (๒) เจ้้าพนัักงานดููแลการชุุมนุุมสาธารณะ
ได้้ออกประกาศ เจ้้าพนัักงานดููแลการชุุมนุุมสาธารณะ สถานีีตำำ�รวจนครบาลนางเลิ้้�ง ที่่�  1/2563  ลงวัันที่่� 
12 กุุมภาพัันธ์์ 2561 เรื่่�องให้้แก้้ไขการชุุมนุุมสาธารณะ โดยให้้แก้้ไขการชุุมนุุมสาธารณะดัังนี้้� ให้้ผู้้�ชุุมนุุมที่่�
กีีดขวางทางเดิินเท้้าหน้้าอนุุสาวรีีย์์ฯ ย้้ายมาชุุมนุุมบริิเวณทางเท้้าริิมคลองผดุุงกรุุงเกษมฯ แต่่ปรากฏว่่าเมื่่�อถึึง
เวลากำำ�หนดตามประกาศฯ ผู้้�ชุุมนุุมไม่่ได้้ออกไปจากสถานที่่�ชุุมนุุมดัังกล่่าวแต่่อย่่างใด การกระทำำ�ของผู้้�ชุุมนุุม
เป็็นการกระทำำ�ที่่�ขััดต่่อกฎหมายตามพระราชบััญญััติกิ ารชุุมนุุมสาธารณะ พ.ศ.2558 มาตรา 16 (๑) จึึงขอให้้
ศาลพิิจารณามีีคำำ�สั่่�งให้้ผู้้�ชุุมนุุมเลิิกการชุุมนุุม เพื่่�อความสงบเรีียบร้้อยของประชาชนและบ้้านเมืืองต่่อไป
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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ศาลแพ่่ ง วิิ นิิ จ ฉัั ย กรณีี สถานีี ตำำ� รวจนครบาลนางเลิ้้�ง มีี คำำ�สั่่� งให้้ ผู้้�ชุุ ม นุุ ม แก้้ ไข
การชุุมนุุมแล้้ว ผู้้�ชุุมนุุมไม่่ปฏิิบััติิตาม จึึงขอศาลให้้มีีคำำ�สั่่�งเลิิกการชุุมนุุมนั้้�น “ศาลพิิจารณาแล้้วเห็็นว่่า
การชุุมนุุมดัังกล่่าวเป็็นไปโดยสงบภายใต้้ขอบเขต และไม่่ได้้เกิิดการขััดขวางเกิินสมควรแก่่ประชาชนที่่�จะใช้้ทาง
สาธารณะจึึงยกคำำ�ร้้องของสถานีีตำำ�รวจนครบาลนางเลิ้้�ง”
4) คำำ�พิิพากษาศาลฎีีกาที่่� 2816/2562 (คำำ�พิิพากษา ศาลแขวงดุุสิิตที่่� อ.1107/2559 
คดีีหมายเลขแดงที่่� อ.3369/2559 ลง 22 ธ.ค. 59)
เมื่่�อวัันที่่� 27 เมษายน 2559 จำำ�เลยโพสต์์เฟซบุ๊๊�กเชิิญชวนบุุคคลอื่่�นให้้เข้้าร่่วมชุุมนุุมที่่�
บริิเวณลานด้้านล่่างวิิคทอรี่่�พอยท์์ แขวงทุ่่�งพญาไท เขตราชเทวีี กรุุงเทพมหานคร ต่่อมาเวลาประมาณ 18.00 น.
จำำ�เลยกัับพวกรวม 14 คน เข้้าร่่วมชุุมนุุมที่่�บริิเวณดัังกล่่าว โดยไม่่แจ้้งการชุุมนุุมต่่อผู้้�กำำ�กัับการสถานีีตำำ�รวจนครบาล
พญาไท ซึ่่�งเป็็นหััวหน้้าสถานีีตำำ�รวจแห่่งท้้องที่่�ที่่�มีีการชุุมนุุม ก่่อนเริ่่�มการชุุมนุุมไม่่น้้อยกว่่า 24 ชั่่�วโมง และ
ไม่่มีีการยื่่�นคำำ�ขอผ่่อนผัันพร้้อมยื่่�นแบบแจ้้งการชุุมนุุมสาธารณะต่่อผู้้�บัังคัับการตำำ�รวจนครบาล 1 ก่่อนเริ่่�ม
การชุุมนุุม สารวััตรสอบสวนสถานีีตำำ�รวจนครบาลพญาไทกัับพวกไปตรวจสอบการชุุมนุุมดัังกล่่าว สอบถามจำำ�เลยว่่า
มีีการแจ้้งการชุุมนุุมแล้้วหรืือไม่่ จำำ�เลยตอบว่่ายัังไม่่ได้้แจ้้งตำำ�รวจ จึึงเชิิญตััวจำำ�เลยไปที่่�สถานีีตำำ�รวจนครบาล
พญาไท แล้้วทำำ�บัันทึึกการจัับกุุม แจ้้งข้้อกล่่าวหาว่่า “จััดการชุุมนุุมในที่่�สาธารณะโดยไม่่แจ้้งการชุุมนุุมต่่อ
ผู้้�รัับแจ้้งก่่อนเริ่่�มการชุุมนุุมไม่่น้้อยกว่่า 24 ชั่่�วโมง จำำ�เลยให้้การปฏิิเสธ
ประเด็็นปััญหาที่่�ต้้องวิินิิจฉััย คืือ จำำ�เลยกระทำำ�ผิิดตามฟ้้องหรืือไม่่ ซึ่่�งศาลได้้วิินิิจฉััยว่่า
จำำ�เลยนััดหมายบุุคคลอื่่�นให้้เข้้าร่่วมชุุมนุุมผ่่านทางเฟซบุ๊๊�ก บริิเวณที่่�จำำ�เลยจััดการชุุมนุุมเป็็นที่่�สาธารณะ
ที่่�กรุุงเทพมหานครดููแลอยู่่�  และพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวมีีประชาชนสััญจรไปมาได้้ จึึงถืือเป็็นพื้้�นที่่�สาธารณะตามนิิยาม
ที่่�บััญญััติิไว้้ในมาตรา 4 แห่่ง พ.ร.บ.การชุุมนุุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
จำำ�เลยประสงค์์จะจััดการชุุมนุุมสาธารณะเพื่่�อแสดงสััญลัักษณ์์ไม่่เห็็นด้้วยกัับการกระทำำ�
ของเจ้้าหน้้าที่่�ทหาร โดยแสดงออกต่่อประชาชนทั่่�วไป จำำ�เลยซึ่่�งประสงค์์จะจััดการชุุมนุุมสาธารณะย่่อมมีีหน้้าที่่�
ที่่�จะต้้องแจ้้งการชุุมนุุมต่่อผู้้�กำำ�กัับการสถานีีตำำ�รวจนครบาลพญาไท ตาม พ.ร.บ.การชุุมนุุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
มาตรา 10  วรรคหนึ่่�ง หากจำำ�เลยไม่่สามารถแจ้้งการชุุมนุุมได้้ภายในกำำ�หนดเวลาดัังกล่่าวจำำ�เลยก็็ต้้องแจ้้ง
การชุุมนุุมพร้้อมคำำ�ขอผ่่อนผัันกำำ�หนดเวลาดัังกล่่าวต่่อผู้้�บัังคัับการตำำ�รวจนครบาล 1 ซึ่่�งเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบพื้้�นที่่�
ที่่�จำำ�เลยจััดการชุุมนุุมขึ้้�น ตามมาตรา 12 วรรคหนึ่่�ง
จำำ�เลยยัังถููกดำำ�เนิินคดีีในลัักษณะเดีียวกัันนี้้�เป็็นอีีกเรื่่�องหนึ่่�ง เท่่ากัับว่่าคดีีนี้้�เป็็นการกระทำำ�ผิิด
ในลัักษณะเดีียวกัันเป็็นคดีีที่่�สองในช่่วงเวลาไม่่ห่า่ งกัันมากนััก ตามพฤติิการณ์์น่า่ เชื่่�อว่่า จำำ�เลยทราบข้้อกฎหมาย
เป็็นอย่่างดีีว่่าจะต้้องปฏิิบััติิอย่่างไร หากจำำ�เลยประสงค์์จะจััดการชุุมนุุมขึ้้�น ขณะจำำ�เลยถููกจัับกุุมจำำ�เลยก็็ไม่่ได้้
แสดงหลัักฐานว่่าได้้แจ้้งการชุุมนุุมแล้้ว
จำำ�เลยได้้ให้้การยอมรัับกัับเจ้้าพนัักงานตำำ�รวจผู้้�จัับกุุมในทัันทีีว่่าจำำ�เลยยัังไม่่ได้้แจ้้ง
การชุุมนุุม ประกอบกัับกฎหมายดัังกล่่าวก็็มิิได้้มีีวััตถุุประสงค์์ในการห้้ามการชุุมนุุม อีีกทั้้�งตามประกาศ
สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี เรื่่�อง กำำ�หนดวิิธีีการแจ้้งการชุุมนุุมสาธารณะก็็กำำ�หนดวิิธีีการแจ้้งไว้้หลายประการ วิิธีีการ
ดัังกล่่าวนั้้�นสามารถกระทำำ�ได้้โดยสะดวก มิิได้้เป็็นการยากเกิินสมควรที่่�จำำ�เลยจะกระทำำ�
พิิพากษาว่่า จำำ�เลยมีีความผิิดตาม พ.ร.บ.การชุุมนุุมสาธารณะ พ.ศ.2558 มาตรา 10,
12, 28  ลงโทษปรัับ 1,000  บาท หากจำำ�เลยไม่่ชำำ�ระค่่าปรัับให้้จััดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
142 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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29, 30  ศาลมิิได้้พิิพากษาลงโทษจำำ�คุุก จึึงไม่่อาจนัับโทษต่่อได้้ คำำ�ขอนัับโทษต่่อให้้ยก กรณีีที่่�จำำ�เลยฎีีกาว่่า
การจัับกุุมดัังกล่่าวไม่่ชอบด้้วยกฎหมายก็็เป็็นเรื่่�องที่่�จำำ�เลยต้้องดำำ�เนิินคดีีต่่อเจ้้าพนัักงานด้้วยการร้้องทุุกข์์ตาม
ขั้้�นตอนของกฎหมายต่่อไป
อย่่างไรก็็ตาม การจัับกุุมผู้้�กระทำำ�ความผิิดซึ่่�งหน้้าตามกฎหมายฉบัับนี้้� ยัังมีีความเห็็นเป็็น
2 แนวทางคืือ
			ความเห็็นแรก เห็็นว่่าการชุุมนุุมสาธารณะ เป็็นสิิทธิิหรืือเสรีีภาพของบุุคคลที่่�รััฐธรรมนููญ
รัับรองไว้้ และกฎหมายฉบัับนี้้�เป็็นกฎหมายเฉพาะที่่�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อรองรัับสิิทธิิเสรีีภาพดัังกล่่าว อัันเป็็น
ลัักษณะของกฎหมายเฉพาะที่่�กำำ�หนดวิิธีีการ หลัักเกณฑ์์ เงื่่�อนไข ในการชุุมนุุมสาธารณะไว้้เป็็นการเฉพาะ
ดัังนั้้�น เมื่่�อมีีการฝ่่าฝืืนความในมาตรา 7, 8 และ 10 ตาม พ.ร.บ.การชุุมนุุมสาธารณะ
พ.ศ.2558 ซึ่่�งเป็็นโทษทางอาญา ถึึงแม้้จะไม่่มีปี รากฏว่่ามีีบทบััญญััติกิ ฎหมายใดที่่�กำำ�หนดห้้าม การดำำ�เนิินการ
ทางอาญาและทางปกครองควบคู่่�กัันไป ดัังนั้้�น เจ้้าหน้้าที่่�ย่่อมมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามกฎหมายที่่�จะดำำ�เนิินคดีีอาญา
กัับผู้้�ฝ่่าฝืืนได้้ ซึ่่�งการกระทำำ�ผิิดดัังกล่่าวอาจถืือว่่าเป็็นความผิิดซึ่่�งหน้้าที่่�จะจัับกุุมดำำ�เนิินคดีีในทางอาญาได้้
แต่่อย่่างไรก็็ตาม เพื่่�อป้้องกัันมิิให้้เกิิดปััญหาความไม่่สอดคล้้องกัันของคำำ�พิิพากษาศาล
(ศาลอาญา หรืือ ศาลปกครอง) เจ้้าหน้้าที่่�อาจรอให้้ล่่วงพ้้นระยะเวลาอุุทธรณ์์คำำ�สั่่�งหรืือระยะเวลาฟ้้องคดีีต่่อ
ศาลปกครองเสีียก่่อน หากไม่่มีีการอุุทธรณ์์คำำ�สั่่�งหรืือฟ้้องคดีีต่่อศาลปกครองขอให้้เพิิกถอนคำำ�สั่่�ง และคำำ�สั่่�ง
เป็็นที่่�สุุดแล้้ว จึึงดำำ�เนิินคดีีอาญาต่่อผู้้�ไม่่ปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่�งต่่อไป หรืือหากมีีการฟ้้องคดีีต่่อศาลปกครอง ก็็อาจ
รอผลของคดีีปกครองก่่อนที่่�จะดำำ�เนิินคดีีอาญาต่่อผู้้�ไม่่ปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่�งต่่อไปก็็ได้้ แต่่ทั้้�งนี้้�  จะต้้องระมััดระวััง
มิิให้้คดีีอาญาขาดอายุุความด้้วย ตามนััยบัันทึึกคณะกรรมการวิิธีีปฏิิบััติิราชการทางปกครอง เรื่่�อง การใช้้
มาตรการบัังคัับทางปกครองควบคู่่�ไปกัับการดำำ�เนิินคดีีอาญากัับผู้้�ไม่่ปฏิิบัติั ติ ามคำำ�สั่่�งผู้้�อำำ�นวยการทางหลวงตาม
พระราชบััญญััติทิ างหลวง พ.ศ.2535 (เรื่่�องเสร็็จที่่� 260/2554) จึึงมีีความเห็็นว่่า ควรจะต้้องดำำ�เนิินการตาม
กฎหมายในทางปกครองและปฏิิบัติั ติ ามมาตรา 21 - 24 หรืือมาตรา 25 ตามแต่่กรณีี เพื่่�อให้้บรรลุุวัตั ถุุประสงค์์
ของกฎหมาย และเกรงว่่าคำำ�พิิพากษาของศาลอาญาหรืือศาลปกครองอาจไม่่สอดคล้้องกััน และอาจมีีกรณีีที่่�
ศาลปกครองให้้เพิิกถอนคำำ�สั่่�งและผู้้�ถููกลงโทษอาจนำำ�ผลของคดีีปกครองมาฟ้้องเจ้้าหน้้าที่่�ในทางอาญาได้้
			ความเห็็นที่่�สอง เห็็นว่่า กฎหมายฉบัับนี้้�เป็็นพระราชบััญญััติิที่่�มีีโทษทางอาญา โดยมีี
บทกำำ�หนดโทษไว้้อย่่างชััดเจน ดัังนั้้�น เมื่่�อมีีการฝ่่าฝืืนก็็จะต้้องดำำ�เนิินคดีีอาญากัับบุุคคลนั้้�น และในการดำำ�เนิิน
คดีีอาญา ก็็ต้อ้ งปฏิิบัติั ติ ามประมวลกฎหมายวิิธีีพิจิ ารณาความอาญาประกอบกัับพระราชบััญญััติใิ ห้้ใช้้ประมวล
กฎหมายวิิธีพิี จิ ารณาความอาญา พ.ศ.2477 มาตรา 3 วรรคสอง กล่่าวคืือ มีีการจัับกุุมผู้้�กระทำำ�ความผิิดซึ่่�งหน้้า
ตามมาตรา 80 แห่่งประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา
สรุุป แนวคำำ�วิินิจิ ฉััยคำำ�พิิพากษาศาลต่่าง ๆ จะเห็็นได้้ว่า่ การชุุมนุุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุุธ เป็็นเสรีีภาพที่่�กฎหมายในระดัับรััฐธรรมนููญรัับรองและคุ้้�มครองไว้้ การวิินิิจฉััยแนวทางของศาล
จึึงให้้ความสำำ�คััญและคุ้้�มครองการชุุมนุุมต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น กรณีีที่่�ศาลเห็็นว่่าเป็็นการชุุมนุุมที่่�ไม่่ชอบด้้วย
กฎหมาย เช่่น การปิิดกั้้�นถนนเส้้นทางต่่าง ๆ การปิิดล้้อมสถานที่่�ราชการ ซึ่่�งเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจจะต้้องดำำ�เนิินการ
ตามหลัักกฎหมาย แผนการปฏิิบัติั ิ และตรวจสอบการปฏิิบัติั ิ ความจำำ�เป็็น เหมาะสม และได้้สัดั ส่่วนในการปฏิิบัติั ิ
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๖.4	 ถอดบทเรีียน

จากการชุุมนุุมสาธารณะที่่�ผ่่านมา มีีบทเรีียนจากการชุุมนุุมต่่าง ๆ มากมาย สามารถสรุุปแนวทางปฏิิบััติิ
ในการแก้้ไขปััญหาการดููแลการชุุมนุุมสาธารณะและสามารถนำำ�ไปปรัับใช้้ตามความเหมาะสมได้้ ดัังนี้้�
๖.4.๑ ระบบการข่่าว
๑) หน่่วยงานด้้านการข่่าว จะต้้องหาข่่าวในเชิิงลึึก หรืือข่่าวที่่�มีีคุุณภาพเพีียงพอสำำ�หรัับใช้้
วางแผนเชิิงรุุก หากแต่่ข่า่ วสารดัังกล่่าวมัักจะเป็็นที่่�รัับรู้้�เฉพาะในส่่วนของงานการข่่าว และผู้้�บัังคัับบััญชาระดัับสููง
เท่่านั้้�น ไม่่มีีการกระจายข่่าวสารลงมาให้้สามารถใช้้ประโยชน์์สำำ�หรัับการวางแผน หรืือบริิหารเหตุุการณ์์เลย
๒) ข่่าวสารจากเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้ว และแนวโน้้มของสถานการณ์์ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น ยัังคง
เป็็นพื้้�นฐานด้้านการข่่าวที่่�มีีความจำำ�เป็็นสำำ�หรัับการวางแผน และการตกลงใจของผู้้�บัังคัับบััญชา แม้้ในหลาย ๆ
กรณีีอาจจะตรงกัับข่่าวเปิิดจากสื่่�อสารมวลชน แต่่ก็็เป็็นการตอกย้ำำ��รัับรองค่่าความน่่าเชืื่่��อถืือของข่่าวได้้
๓) ข่่าวในเชิิงลึึก แม้้จะมีีข้้อจำำ�กััดในด้้านการรัักษาความลัับ แต่่ก็็น่่าจะนำำ�มากระจายให้้
มากกว่่าเดิิม โดยจำำ�กััดระดัับผู้้�เข้้าถึึงข่่าวตามความเหมาะสม แต่่ทั้้�งนี้้�ควรจะให้้ผู้้�ทำำ�หน้้าที่่�ในการวางแผน
หรืือจััดทำำ�ข้้อพิิจารณาสำำ�หรัับการตกลงใจของผู้้�บัังคัับบััญชาได้้รัับรู้้�ข่่าวเชิิงเลิิกนั้้�นด้้วย
๔) การดำำ�เนิินการด้้านการข่่าวให้้ดำำ�เนิินการตั้้�งแต่่ภาวะปกติิและเป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยให้้มีีการจััดการประชุุม วิิเคราะห์์สถานการณ์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้
๕) การดำำ�เนิินการด้้านการข่่าวควรมีีการรายงานให้้ ศปก.ตร. ทราบเป็็นระยะอย่่างต่่อเนื่่�อง
ครบถ้้วนและชััดเจน เพื่่�อรองรัับการปฏิิบััติิในทุุก ๆ ขั้้�นตอน
๖.4.๒	ศููนย์์ปฏิิบััติิการสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ (ศปก.ตร.)
๑) จะต้้องเป็็นเครื่่�องมืือของผู้้�บัังคัับบััญชาในการบริิหารจััดการงานสำำ�คััญต่่าง ๆ เช่่น
งานการประชุุมระดัับนานาชาติิ งานกีีฬาระดัับนานาชาติิ งานพระราชพิิธีสำำ�คั
ี ญ
ั และงานในภาวะวิิกฤตต่่าง ๆ เช่่น
งานช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััย งานวิินาศภััย การก่่อความไม่่สงบ การก่่อการร้้ายสากล และงานการควบคุุมฝููงชน
ขนาดใหญ่่ ลัักษณะงานสำำ�คััญหรืืองานในภาวะวิิกฤตจะเป็็นงานที่่�ไม่่เกิิดขึ้้�นเป็็นประจำำ� มีีสภาพความสำำ�คััญ
และความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนในการแก้้ไขปััญหา งานดัังกล่่าวไม่่มีหี น่่วยงานใดมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบโดยตรง หรืืองานนั้้�น
มีีความสำำ�คััญ และปััญหาเกิินขีีดความสามารถที่่�หน่่วยปกติิจะรัับผิิดชอบได้้ และงานนั้้�นจำำ�เป็็นต้้องบููรณาการ
หรืือสนธิิกำำ�ลัังจากหลาย ๆ หน่่วยงานเข้้าร่่วมปฏิิบััติิ
๒) จััดตั้้�งคณะทำำ�งานบริิหารเหตุุการณ์์ในภาวะวิิกฤตของ ตร. โดยคณะทำำ�งานชุุดนี้้�ต้้องจััด
ลัักษณะเป็็นหน่่วยเฉพาะกิิจ มีีการมอบหมายให้้ผู้้�บังั คัับบััญชาระดัับ ตร. เป็็นหััวหน้้าคณะทำำ�งาน ประกอบด้้วย
บุุคลากรที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ ทัักษะ ประสบการณ์์ จากการปฏิิบััติิงานในภาวะวิิกฤตจากหน่่วยงานต่่าง ๆ
โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้บุุคลากรที่่�มีีตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�โดยตรงในงานนั้้�น ๆ ก็็ได้้ โดยมีีหน้้าที่่�หลัักในการสนัับสนุุน
การปฏิิบัติั แิ ก่่ ศปก.ตร. ทั้้�งในด้้านการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล การพิิจารณาหนทางปฏิิบัติั ิ การวางแผน การประสานงาน
และการบริิหารเหตุุการณ์์อื่่�น ๆ คณะทำำ�งานชุุดนี้้�จะเปรีียบเสมืือน “ฝ่่ายอำำ�นวยการ” ของ ผบ.ตร. ในการ
บริิหารเหตุุการณ์์ในภาวะวิิกฤต
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๖.4.๓ การฝึึกควบคุุมฝููงชน
๑) รููปแบบการฝึึกในระดัับพื้้�นฐาน ยัังคงใช้้รููปแบบการฝึึกที่่� ตร.กำำ�หนด
๒) การฝึึกทบทวน หรืือการฝึึกตามแผนเผชิิญเหตุุ ควรจำำ�แนกกำำ�ลัังพลเข้้ารัับการฝึึกเป็็น
๒ ส่่วน คืือ
ส่่วนแรก ทำำ�การฝึึกจากประสบการณ์์การใช้้กำำ�ลัังในการควบคุุมฝููงชนจริิง ซึ่่�งส่่วนใหญ่่
ภารกิิจของ ตร. คืือ การรัักษาความปลอดภััยสถานที่่� การตั้้�งจุุดตรวจจุุดสกััด การรัักษาความปลอดภััยในพื้้�นที่่�
การชุุมนุุม การอำำ�นวยความสะดวกด้้านการจราจรโดยรอบพื้้�นที่่�การชุุมนุุม การกำำ�หนดเส้้นทางการเคลื่่�อนไหว
การใช้้เทคนิิคการเจรจาต่่อรอง การใช้้อุุปกรณ์์ประจำำ�กาย การปิิดล้้อมพื้้�นที่่� เป็็นต้้น
ส่่วนที่่�สอง ทำำ�การฝึึกกำำ�ลัังสำำ�หรัับภารกิิจที่่�อาจกระทบกระทั่่�งกัับผู้้�ชุุมนุุม เช่่น การปฏิิบััติิ
เข้้ากดดััน ปะทะหรืือยุุติิการชุุมนุุม ควรเป็็นกำำ�ลัังอีีกส่่วนหนึ่่�งที่่�ได้้รัับการฝึึกเพื่่�อปฏิิบััติิในกรณีีเป็็นการเฉพาะ
3) ควรจััดให้้มีีวงรอบในการฝึึกทบทวนในภาวะปกติิอย่่างเป็็นระบบ และที่่�สำำ�คััญทุุกครั้้�ง
ที่่�จะต้้องออกปฏิิบััติภิ ารกิิจในสถานการณ์์จริิง กำำ�ลัังทุุกส่่วนจะต้้องได้้รับั “การฝึึกเร่่งด่่วน” ตามภารกิิจที่่�ได้้รับั
มอบหมาย โดยเฉพาะการเข้้ายุุติิการชุุมนุุม การใช้้อุุปกรณ์์พิิเศษหรืืออาวุุธ
๖.4.๔ การบริิหารจััดการกำำ�ลัังพล
๑) การรัักษายอดกำำ�ลัังพล การจััดทำำ�บััญชีีรายชื่่�อกำำ�ลัังพลทุุกนายที่่�เข้้าร่่วมในการปฏิิบััติิ
ภารกิิจ มาตรการในการควบคุุม กำำ�กัับ ดููแลกำำ�ลัังพลให้้อยู่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย
๒) การขึ้้�นควบคุุมทางยุุทธการ เป็็นการจััดระบบของการบัังคัับบััญชารููปแบบหนึ่่�งที่่�เหมาะ
สำำ�หรัับนำำ�มาใช้้กับั กำำ�ลัังพลขนาดใหญ่่ แต่่ต้อ้ งทำำ�ความเข้้าใจบทบาทหน้้าที่่�ต่่าง ๆ ให้้ชัดั เจน มีีการจััดโครงสร้้าง
การจััดเฉพาะกิิจ พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดสายการบัังคัับบััญชา การกำำ�หนดช่่องทางการสื่่�อสารในหลาย ๆ ช่่องทาง
หน่่วยขึ้้�นควบคุุมทางยุุทธการ ชุุดนายตำำ�รวจติิดต่่อ หรืือประสานงาน การประชุุม หรืือชี้้�แจงทำำ�ความเข้้าใจ
ซัักซ้้อมแนวทางการปฏิิบััติิร่่วมกััน
๓) การแบ่่งมอบภารกิิจ ควรใช้้การแบ่่งมอบเป็็นพื้้�นที่่� และการแบ่่งมอบเป็็นภารกิิจควบคู่่�
กัันไป
๔) การส่่งกำำ�ลัังบำำ�รุุง ไม่่ควรผลัักภาระทั้้�งหมดให้้หน่่วยควบคุุมฯ เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ การใด
หน่่วยขึ้้�นควบคุุมฯ สามารถดำำ�เนิินการอัันเป็็นการลดภาระหน่่วยควบคุุมฯ ได้้ ก็็ควรจะดำำ�เนิินการเอง ในการ
บริิหารจััดการปริิมาณกำำ�ลัังพลขนาดใหญ่่ ตร. ควรเข้้าไปสนัับสนุุน เพื่่�อลดภาระหน่่วยปฏิิบััติิ และจััดให้้อยู่่�ใน
ตำำ�บลที่่�ตั้้�งมิิดชิิดจากสายตาบุุคคลภายนอกพอสมควร มีีที่่�สำำ�หรัับพัักผ่่อนในลัักษณะที่่�เป็็นระเบีียบเรีียบร้้อย
และจััดให้้มีีนายตำำ�รวจประสานงานด้้านการส่่งกำำ�ลัังบำำ�รุุงเป็็นการเฉพาะ
๕) การปรัับปรุุงยุุทโธปกรณ์์ในการควบคุุมฝููงชน โดยพิิจารณาปรัับปรุุงด้้านคุุณภาพของ
อุุปกรณ์์ในการป้้องกัันตััว การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพอุุปกรณ์์เสริิมการปฏิิบััติิ อุุปกรณ์์พิิเศษ และอุุปกรณ์์อำำ�นวย
ความสะดวกต่่าง ๆ เป็็นต้้น
๖) การปฏิิบััติิการด้้านประชาสััมพัันธ์์ พบว่่าการเคลื่่�อนไหวของฝููงชนมีีการใช้้สื่่�อสาร
มวลชนเป็็นช่่องทางในการประชาสััมพัันธ์์ การปฏิิบััติกิ ารทางจิิตวิิทยา การโฆษณาชวนเชื่่�อ และการปลุุกระดม
ความคิิดอย่่างได้้ผล แนวทางในการปฏิิบััติิงานด้้านประชาสััมพัันธ์์ในภารกิิจควบคุุมฝููงชนควรดำำ�เนิินการดัังนี้้� 
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จำำ�แนกการประชาสััมพัันธ์์ออกเป็็นสองระดัับ คืือ ในระดัับภาพรวม และ ระดัับพื้้�นที่่� โดยทั้้�งสองระดัับควรจะมีี
คณะทำำ�งานเป็็นการเฉพาะเพื่่�อการวางแผนด้้านการใช้้สื่่�อ และการดำำ�เนิินมาตรการในการประชาสััมพัันธ์์ หัวั ข้้อ
ในการประชาสััมพัันธ์์ระดัับภาพรวม และระดัับพื้้�นที่่�ควรเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน อาจจะแตกต่่างกัันบ้้าง
ในกรณีี เนื่่�องจากกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�แตกต่่างกััน และควรจััดให้้มีกี ารฝึึกเกี่่�ยวกัับการปฏิิบัติั งิ านด้้านการประชาสััมพัันธ์์
ในภาวะวิิกฤตของ ตร.
๗) การปฏิิบััติิการด้้านกฎหมาย หน้้าที่่�หลัักของฝ่่ายกฎหมายนอกจากจะทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
ที่่�ปรึึกษาของผู้้�บัังคัับบััญชาในแง่่ตัวั บทกฎหมายแล้้ว ควรวางมาตรการเกี่่�ยวกัับการเก็็บรวบรวมพยานหลัักฐาน
และพฤติิกรรมต่่าง ๆ สำำ�หรัับการดำำ�เนิินคดีี และต้้องชี้้�แจง สร้้างความมั่่�นใจกัับ ผบ.เหตุุการณ์์ และกำำ�ลัังพล
ตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้
๘) การดำำ�เนิินการด้้านขวััญและกำำ�ลัังใจ จะต้้องมีีการดำำ�เนิินการทั้้�งในระดัับผู้้�บัังคัับบััญชา
ต้้นสัังกััด และผู้้�บัังคัับบััญชาระดัับสููงในพื้้�นที่่�
๙) การจััดตั้้�งกองกำำ�ลัังสำำ�หรัับภารกิิจควบคุุมฝููงชน โดยเมื่่�อมีีเหตุุการณ์์เกิิดขึ้้�นจะไม่่ใช้้
การระดมกำำ�ลัังตำำ�รวจประจำำ�ท้้องที่่�ปกติิมาประกอบกำำ�ลัังเป็็นชุุดควบคุุมฝููงชน ทำำ�ให้้ประชาชนในพื้้�นที่่�ยัังได้้รับั
การดููแล รัักษาความปลอดภััยในชีีวิติ  ร่่างกาย หรืือทรััพย์์สินิ ตามปกติิ และยิ่่�งไปกว่่านั้้�นการจััดตั้้�งกองกำำ�ลัังขึ้้�นมา
เป็็นการเฉพาะจะทำำ�ให้้สามารถฝึึก และเตรีียมระบบของกองกำำ�ลัังที่่�จััดขึ้้�นมาได้้อย่่างเต็็มที่่� และมีีลัักษณะเป็็น
“มืืออาชีีพ” มากกว่่าที่่�ผ่่านมา
๖.4.๕	ข้้อเสนอแนะอื่่�นๆ
๑) การปฏิิบัติั งิ านดููแลการชุุมนุุมสาธารณะ ควรใช้้ “ผู้้�บััญชาการเหตุุการณ์์” เพีียงคนเดีียว
ต่่อเนื่่�องจนกว่่าเหตุุการณ์์จะยุุติิลง ระบบการสั่่�งการบัังคัับบััญชาจะต้้องเป็็นไปตามระบบ ขั้้�นตอน และวิิธีีการ
ที่่�ถููกต้้องเหมาะสมตามหลัักการและสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น เพื่่�อมิิให้้กำำ�ลัังพลในส่่วนต่่าง ๆ เกิิดความสัับสน
ในแนวทางปฏิิบััติิหรืือข้้อสั่่�งการต่่าง ๆ
๒) ควรมีีการฝึึกอบรม “นัักเจรจาต่่อรอง” ในสถานการณ์์ควบคุุมฝููงชนโดยเฉพาะ
๓) จำำ�เป็็นจะต้้องมีีการทบทวนระเบีียบ กฎหมาย เกี่่�ยวกัับความรัับผิิดชอบต่่อเหตุุการณ์์
ระหว่่างเจ้้าพนัักงานตำำ�รวจ ฝ่่ายปกครอง หน่่วยงานของรััฐอื่่�น ๆ
๔) จำำ�เป็็นจะต้้องมีีการทบทวน เพื่่�อสร้้างความชััดเจนเกี่่�ยวกัับข้้อกฎหมายรองรัับการปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�ของเจ้้าพนัักงานตำำ�รวจ
๕) การนำำ�ระบบบััญชาการเหตุุการณ์์ (Incident Command System) มาใช้้ในการบริิหาร
จััดการการชุุมนุุมสาธารณะ โดยบููรณาการหน่่วยงานต่่าง ๆ ระดมทรััพยากร บุุคลากร เพื่่�อให้้การบริิหารจััดการ
ได้้ทุุกภาคส่่วนและเกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด
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บทที่ 7

การบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะด้านอื่น ๆ
จากการชุมนุมสาธารณะในอดีตทีผ่ า่ นมา มีบทเรียนจากการชุมนุมต่าง ๆ มากมาย  แม้กระทัง่ ปัจจุบนั
ก็มีการชุมนุมในทางการเมืองเป็นระยะ ๆ ผู้บังคับบัญชาของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้เห็นความส�ำคัญ
ในการดูแลการชุมนุมและการรักษาความสงบเรียบร้อย จึงได้อนุมตั ใิ ห้มกี ารจัดการสัมมนาโครงการสัมมนาเพิม่
ประสิทธิภาพแก่ขา้ ราชการต�ำรวจด้านการสืบสวนและรักษาความสงบเรียบร้อยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ระดับ รองผูบ้ ญ
ั ชาการ-รองผูบ้ งั คับการ จ�ำนวน ๑๒๑ นาย เมือ่ วันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแมนดาริน
กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สัมมนา
เพือ่ สามารถน�ำองค์ความรูจ้ ากวิทยากร และความรูจ้ ากการแลกเปลีย่ นของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาด้วยกันเอง ไปเป็น
แนวทางในการบริหารการข่าวและการสืบสวนเพือ่ ดูแลการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด

การบริหารการข่าว

		
๑. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร.(มค)  
ได้บรรยายถ่ายทอดให้ความรู้การบริหารจัดการในด้านการสืบสวน การข่าว และการดูแล
การชุมนุมสาธารณะให้เกิดความสงบเรียบร้อย ทัง้ ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ มีการน�ำวิทยาการ
สมัยใหม่ ได้แก่ เทคโนโลยีการสื่อสาร สื่อสังคมออนไลน์ มาประยุกต์ผสมผสานกับการสืบสวน การรวบรวม
พยานหลักฐานการข่าวได้อย่างเป็นระบบ และได้ให้ค�ำแนะน�ำสั่งการแก่ผู้ร่วมสัมมนา ดังนี้                           
๑.๑ สถานการณ์ จะต้องสืบสวน หาข่าวให้ทราบว่าใครท�ำอะไร  ทีไ่ หน  อย่างไร มีวตั ถุประสงค์
อะไร ด้านการข่าวความมั่นคง สันติบาลจะมีข้อมูล และกระจายตามสถานีต�ำรวจ จึงให้รองผู้บังคับการต�ำรวจ
ภูธรจังหวัดที่รับผิดชอบงานความมั่นคง จัดตั้งทีมงานด้านความมั่นคงของรัฐ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
จ�ำนวน ๖-๗ นาย รวบรวมเก็บข้อมูลการข่าวด้านความมั่นคงของจังหวัด จัดท�ำแฟ้มสถานการณ์  โดยท�ำเป็น
หมวดหมู่ สถานการณ์ในอดีต ถอดบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูลในการด�ำเนินการกับสถานการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต  โดยให้เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม 25๖๓)
๑.๒ ความเป็นมา ท�ำไม มาจากไหน ก่อนหน้า เหตุผล ที่กระท�ำ  เพื่อจะได้ทราบว่า
ความเคลื่อนไหวแต่ละเหตุการณ์มีความเป็นมาอย่างไร
๑.๒.๑ Organization Chart แผนผังตัวบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑.๒.๒ แนวร่วม เช่น อาจารย์ นักการเมือง นายทุน Youtuber ต้องสืบสวนหาข่าวจาก
แหล่งข่าว จากสื่อ Social Media ให้ทราบถึงความเชื่อมโยง
๑.๒.๓ ผู้สนับสนุน ด้านทุน(เงิน) สิ่งอ�ำนวยความสะดวก อุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านความคิด
กลุ่มมวลชน  
๑.๓ การประเมินสถานการณ์ด้านการข่าว จากสถานการณ์และความเป็นมา วิเคราะห์
ภัยคุกคาม ขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้าม เพื่อเป็นข้อมูลน�ำไปสู่ขั้นตอนการวางแผนต่อไป
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๑.๔ IPB (Intelligence Preparation of the Battlefield) เป็นกระบวนการในวิเคราะห์
ภัยคุกคาม วิเคราะห์สภาพแวดล้อมพืน้ ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึง่ เพือ่ ประมาณการข่าวว่าสภาพสถานทีน่ นั้ ๆ ช่วยสนับสนุน
เป็นประโยชน์หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างไร ได้แก่ เส้นทางเข้าออก สิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก ประชากร ขนาดของพื้นที่ เป็นต้น  
๑.๕ แผนยุทธการ แผนปฏิบัติการ ยุทธวิธี อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องมือสื่อสาร โดรน
แผนเผชิญเหตุ แผนส�ำรอง การจัดท�ำแผน การใช้ยุทธวิธี การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย�ำ  ตรงเป้าหมาย ตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ การประเมิน
ด้านการข่าว  ประเมินขีดความสามารถ ประเมินสภาพพื้นที่ในสถานการณ์นั้น ๆ (IPB)
๑.๖ ข้อกฎหมาย ทีมสอบสวน ต้องมีการเตรียมการไว้ลว่ งหน้าตัง้ แต่กอ่ นเกิดเหตุ โดยพิจารณา
จากข้อมูลสถานการณ์ ความเป็นมา การประเมินด้านการข่าว การประเมิน IPB เช่น ผู้ชุมนุมปิดถนนจะใช้แผน
หรือกฎหมายใดในการด�ำเนินการ การสืบสวนหาข่าว เช่น การสอบถามบุคคลจะต้องค�ำนึงถึงเพศ อายุ วุฒภิ าวะ
การศึกษา บทบาททางสังคม ครอบครัว โดยจะต้องค�ำนึงถึงผลทีจ่ ะตามมา ควรมอบหมายผูเ้ จรจาทีม่ วี าทะศิลป์
ในการเจรจา มีสติปญ
ั ญาในการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับกลุม่ ทีจ่ ะเจรจาด้วย การตัง้ ทีมสอบสวนต้องเลือกคนทีม่ ี
ความรู้ความสามารถ ต้องมีการตั้ง บก.ควบคุมและการรายงานโดยใช้เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานมาอยู่ใน
บก.ควบคุม เช่น นครบาล  สันติบาล สื่อสาร กทม. เป็นต้น ภายใน บก.ควบคุม จะต้องมีกระดานสถานการณ์
เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ภาพ เสียง ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร การรายงานผ่านแอปพลิเคชัน Line วิทยุสื่อสาร
โทรศัพท์ มี Timeline ในการรายงานเหตุการณ์ ใช้เทคโนโลยี เช่น สื่อ Social Media, แอปพลิเคชัน Line
ในการรายงานจากสถานที่เหตุการณ์มาสู่ บก.ควบคุม   บก.ควบคุมรวบรวมวิเคราะห์ข่าวที่เหมือนกันให้เป็น
ข่าวเดียวให้ถกู ต้องทัง้ เหตุการณ์และเวลา ถ้าเหตุการณ์ยดื เยือ้ อาจรายงานทุก ๆ ๓๐ นาที หากเห็นว่าเหตุการณ์
จะจบเร็วอาจก�ำหนดให้รายงานทุก ๕-๑๐ นาที  การรายงานทีเ่ ป็นภาพถ่ายต้องระบุวา่ เหตุเกิดเมือ่ ใด (ถ่ายเวลาใด)
ใคร (มีเครือ่ งหมายชี้ เช่น ลูกศร) ท�ำอะไร ทีไ่ หน ผลเป็นอย่างไร การสืบสวนหาข่าวในพืน้ ที่ ต้องใช้คนทีม่ ไี หวพริบ
มีความรู้ในการเก็บรวบรวมหลักฐานในรูปแบบต่าง ๆ มีความรู้ด้านกฎหมาย และหากไม่สามารถตัดสินใจ
ได้ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
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การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
๒. พล.ต.ท.ด�ำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค ๒)
ได้บรรยายและแนะน�ำสั่งการให้แก่ผู้ร่วมสัมมนา ในเรื่อง การบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
๒.๑ การตั้งทีมงานด้านความมั่นคงระดับกองบัญชาการ/ต�ำรวจภูธรภาค, กองบังคับการ
และต�ำรวจภูธรจังหวัด
๒.๑.๑ ใช้หน่วย บก.สส.บช.น./ภ. และ กก.สส.บก.น./ภ.จว. เป็นหน่วยหลัก ประกอบก�ำลัง
กับหน่วยงานในพื้นที่ โดย สน./สภ. ต้องเป็นทีมงานที่มีคุณภาพ ไม่จ�ำเป็นต้องใช้คนมาก  แบ่งทีมงานกว้าง ๆ
เป็น ๒ ทีม ได้แก่
- ทีมติดตามความเคลื่อนไหวทางโซเชียล
- ทีมติดตามข้อมูลภาคพื้นดิน
๒.๑.๒ แสวงหาภาคีเครือข่ายที่ส�ำคัญ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าว ได้แก่
(๑) สันติบาลพื้นที่
(๒) กอ.รมน.จว. หรือหน่วยทหาร
(๓) ฝ่ายปกครอง
(๔) เครือข่ายภาคประชาชน
(๕) ผู้น�ำทางธรรมชาติ
(๖) สถานศึกษา โรงเรียน  มหาวิทยาลัย
(๗) กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
(๘) ทีมงานมั่นคงของสถานีต�ำรวจ
๒.๑.๓ คุณลักษณะของชุดทีมงานด้านความมั่นคง (รอง ผบก.น./ภ.จว. คัดเลือก)     
(๑) มีทัศนคติที่ดี
(๒) มีความเป็นต�ำรวจอาชีพ
(๓) ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  
(๔) มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน  
(๕) รักษาความลับได้เป็นอย่างดี   
๒.๒ การท�ำงานด้านความมั่นคงของ บช./ภ. และ บก./ภ.จว.
๒.๒.๑ ต้องมีการประชุมโต๊ะข่าวทุกเดือน โดย ผบก.เป็นประธานการประชุม โดยให้แยก
ออกจากการประชุมประชาคมข่าวที่มี ผอ.กอ.รมน. เป็นประธาน ออกต่างหากจากวาระหนึ่ง หากพื้นที่ใด
อยู่ห่างไกล ให้ใช้ระบบ Conference แต่พึงระมัดระวังความลับของข้อมูลการประชุม ในส่วนของ บช./ภ.
ต้องมีการประชุมโต๊ะข่าวความมั่นคงของ บช./ภ. โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และ บก./ภ.จว. ในสังกัด
๒.๒.๒ การท�ำงานด้านความมั่นคง ชุดข่าวความมั่นคงของ บก./ภ.จว. จะต้องประสาน
ใกล้ชิดกับสันติบาลในพื้นที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพการท�ำงานของทั้งสองหน่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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๒.๒.๓ การท�ำงานความมัน่ คง ในปัจจุบนั มีการสร้างเครือข่ายหลอกลวงชาวบ้านมากยิง่ ขึน้
เช่น เครือข่ายปฏิรูปไทสยาม หรือสหพันธรัฐ ควรปรับทัศนคติให้กับผู้ร่วมขบวนการที่เป็นเหยื่อ รวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อด�ำเนินคดีกับกลุ่มแกนน�ำ  หากมีการรวมตัวของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ให้พยายามพูดคุย
กับทางสถาบันศึกษา
๒.๒.๔ หากมีการรวมกลุม่ ผูช้ มุ นุมเดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพมหานคร จะต้อง
จัดชุดความมั่นคงเดินทางมากรุงเทพมหานคร เพื่อหาข่าวความมั่นคง
๒.๓ เมื่อมีเหตุการณ์ชุมนุมในพื้นที่รับผิดชอบ ต้องเตรียมความพร้อมของ ศปก.ภ.จว. เพื่อให้
เป็นศูนย์ประสานงานต่าง ๆ โดยจะต้องมีทีมงานที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย
๒.๓.๑ ทีมตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางสื่อสังคมออนไลน์
๒.๓.๒ ทีมสืบสวนความเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุม ทีมพิสูจน์ทราบตัวบุคคลและการท�ำ
รายงานการสืบสวน
๒.๓.๓ ทีมรวบรวมพยานหลักฐาน ฝ่ายสอบสวน/ทีมกฎหมาย
๒.๓.๔ ทีมรายงานผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น
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การประเมินด้านการข่าว
๓. พล.ต.ต.มณฑล บัวจีบ ผบก.ส.๑ และคณะ
ได้บรรยายให้ความรูเ้ กีย่ วกับการข่าว ในหัวข้อ สถานการณ์ ความเป็นมา เครือข่าย การสนับสนุน  
แนวร่วม เป้าหมาย การประเมินด้านการข่าว ขีดความสามารถฝ่ายตรงข้าม การปฏิบัติ การบูรณการร่วมกัน
ระหว่างสันติบาลและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ การปฏิบัติงานด้านการข่าว ดังนี้
๓.๑ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ แบ่งเป็น ๒ ประเภท
3.๑.๑ สถานการณ์โดยทั่วไป จะเป็นสถานการณ์ทั่วไปทางการเมือง ความเคลื่อนไหว
ของกลุ่มมวลชน แนวโน้มสถานการณ์
3.๑.๒ สถานการณ์เฉพาะ จะแบ่งเป็น
- รูปแบบการเคลื่อนไหว เช่น การสร้างกระแสใน Social การชักจูงผ่าน
Social การเปลีย่ นรูปแบบการเคลือ่ นไหว การลดบทบาทของแกนน�ำ การสร้างจุดเด่นในการเคลือ่ นไหว การน�ำ
ข้อบกพร่องของรัฐบาลมาตอกย�้ำ
- วิธีการเคลื่อนไหว เช่น แฟลชม็อบ กลุ่มเล็กใช้เวลาสั้น ๆ
- เมือ่ แนวร่วมมีมากพอ แกนน�ำรวมตัวกันได้ กระแสประชาชนตอบรับ สถานการณ์
โควิดสงบ มีการสนับสนุนจากฝ่ายเห็นต่างรัฐบาลมากพอ จะยกระดับการชุมนุมต่อต้านรัฐบาล
- ความเป็นมาของการชุมนุม มาจากที่ไหน มีวัตถุประสงค์อะไรจากกลุ่มต่าง ๆ
หรือคณะบุคคล เครือข่าย แนวร่วมมีใครบ้าง โดยดูความเชือ่ มโยงจากการสืบสวนจากโซเชียลมีเดีย ผูส้ นับสนุน
ด้านการเงิน ด้านความคิด เป็นใครกลุ่มใด เป็นการสืบสวนเพื่อทราบถึงเป้าหมาย
๓.๒ การสืบสวนความเป็นมา เพือ่ ทราบถึง Organization Chart ผูส้ นับสนุน เครือข่ายแนวร่วม
และเป้าหมาย จะใช้วธิ กี ารต่าง ๆ ได้แก่ การซักถาม การสะกดรอย การสังเกต/ส�ำรวจจากแหล่งข่าว เทคโนโลยี
/ Social Media การแทรกซึม จากสายลับ
๓.๓ การประเมินด้านการข่าว จะช่วยให้สามารถก�ำหนดแผน ยุทธวิธี ในด้านต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีชอ่ งทางในการประเมินการข่าวจากข้อมูลดังต่อไปนี้ แกนน�ำ มวลชน ฮาร์ดคอร์ ผูส้ นับสนุน  
มือที่สาม สังเกตจาก เสบียง/ยานพาหานะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการชุมนุม ขีดความสามารถฝ่ายตรงข้าม สามารถ
ประเมินจากจ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมชุมนุม ยอดกดถูกใจ หรือคอมเมนต์ การแชร์ ทวิตเตอร์ แฟนเพจ ไลน์ ยูทปู อุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการชุมนุม เช่น เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ ป้ายโฆษณาต่าง ๆ เพื่อน�ำมา
วิเคราะห์วันต่อวัน เพื่อหาแนวโน้มของการชุมนุม
๓.๔ การบูรณาการร่วมกันระหว่างสันติบาลและหน่วยงานในพืน้ ที่ สันติบาลในฐานะหน่วยงาน
ด้านการข่าวความมั่นคงของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จะท�ำงานแบบบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว
ระหว่างหน่วยงานการข่าวทั้งของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติและหน่วยราชการอื่น ๆ ได้แก่ ต�ำรวจภูธร
ส�ำนักข่าวกรอง ฝ่ายปกครอง กอ.รมน. ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ การข่าวทหาร โดยมีลักษณะ
การปฏิบัติร่วมด้านการข่าว ดังนี้
- การพิสูจน์ทราบเป้าหมาย
- การรวบรวมพยานหลักฐาน
- การปฏิบัติตามหลักจิตวิทยา/มวลชนสัมพันธ์
- การใช้มาตรการตามกรอบกฎหมาย  
- สืบสวน จับกุม ด�ำเนินคดี
- ติดตามพฤติการณ์ / หาข่าวเครือข่าย  
หลักการท�ำงานการข่าวเบื้องต้น ต้องตอบค�ำถามให้ได้ว่า ใคร ท�ำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ท�ำไม
โดยแบ่งการข่าว ได้ ๓ ประเภท ได้แก่ ข่าวกรองแห่งชาติ ข่าวกรองทหาร ข่าวกรองอื่น
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การเก็บพยานหลักฐานจากสื่อโซเชียลมีเดีย
๔. พล.ต.ต.ไพบูลย์ น้อยหุ่น ผบก.ปอท.
ได้บรรยายในหัวข้อการเก็บพยานหลักฐานจากสื่อโซเชียลมีเดีย ที่น่าสนใจดังนี้
IP Address คืออะไร
ย่อมาจากค�ำเต็มว่า Internet Protocal Address คือ หมายเลขประจ�ำเครื่องคอมพิวเตอร์
แต่ละเครื่องในระบบเครือข่ายที่ใช้โปรโตคอลแบบ TCP/IP ถ้าเปรียบเทียบก็คือบ้านเลขที่ของเรานั่นเอง
ในระบบเครือข่ายจ�ำเป็นจะต้องมีหมายเลข IP ก�ำหนดไว้ให้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องการ IP
ทั้งนี้เวลามีการโอนย้ายข้อมูล หรือสั่งงานใด ๆ จะสามารถทราบต�ำแหน่งของเครื่องที่เราต้องการส่งข้อมูลไป
จะได้ไม่ผิดพลาดเวลาส่งข้อมูล
ปัจจุบัน มีการใช้งานอยู่ ๒ Class คือ IPv4 และ IPv๖ ซึ่ง
IPv4 ประกอบด้วยตัวเลข ๔ ชุด มีเครื่องหมายจุดคั่นระหว่างชุด เช่น ๑๙๒.๑๖๘.๑๐๐.๑ หรือ
๑๗๒.๑๖.๑๐.๑ เป็นต้น  
IPv๖ ประกอบด้วยตัวเลขฐาน ๑๖ จ�ำนวน ๘ กลุ่มเขียนคั่นด้วยเครื่องหมาย “:” เช่น
๓fee:๐๘๕b:@f1f:๐:๐:๐:a๙:๑๒๓๔ หรือ fec๐:๐:๐:๐:๒๐๐:๓cff:fec๖:๑๗๒e เป็นต้น

Domain Name
ชือ่ โดเมน (Domain Name) หมายถึง ชือ่ ทีถ่ กู เรียกแทนการเรียกเป็นหมายเลข IP Address เนือ่ งจาก
การจดจ�ำหมายเลข IP นัน้ ยุง่ ยาก จึงน�ำชือ่ ทีเ่ ป็นตัวอักษรมาใช้แทน ซึง่ มักจะเป็นชือ่ ทีส่ อื่ ความหมายถึงหน่วยงาน
หรือเจ้าของเว็บไซต์นั้น ๆ ดังนั้น ระบบจึงมีการติดตั้งโปรแกรมและเครื่อง ที่ท�ำหน้าที่เป็นตัว Lookup หรือ
ดัชนี ในการเปิดดูบญ
ั ชีหมายเลข จากชือ่ ทีเ่ ป็นตัวอักษร หรือเรียกว่า Domain Name โดยทีเ่ ครือ่ งคอมพิวเตอร์
ที่ท�ำหน้าที่นี้เรียกว่า Domain Name Server หรือ Domain Server
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โดยที่เจ้าของเว็บไซต์จะท�ำการจดทะเบียนเว็บไซต์กับผู้ให้บริการจดทะเบียนเว็บไซต์ โดยมีข้อมูล
ประกอบด้วย ชื่อ อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์อาจจดทะเบียนใช้บริการ CDN
(Content Delivery Network) เพื่อให้ผู้เข้าถึงเว็บไซต์ได้รวดเร็ว และปกป้องจากการโจมตีเว็บไซต์
WHOIS Record
คือข้อมูลที่แสดงรายละเอียดของเจ้าของชื่อโดเมน หรือ Domain Contact. ข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็น
ข้อมูลแบบ Public ที่ใคร ๆ ก็สามารถค้นหาได้ และในบางกรณีที่มีการติดต่อกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น เชื่อมต่อ
ระบบช�ำระเงินกับธนาคาร ธนาคารอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนด้วย
วิธีการตรวจสอบเบื้องต้นการเข้าถึงบัญชีใช้งานเฟซบุ๊ก
๑. ประเภทของเฟซบุ๊ก
		
➢ เฟซบุ๊กบุคคล Profile page
		
➢ เฟซบุ๊กแฟนเพจ Fan page
		
➢ เฟซบุ๊กกลุ่ม Group page
			  กลุ่มเปิด
			  กลุ่มปิด
			  กลุ่มลับ
๒. บัญชีผู้ใช้งาน (User Account)

2.1 ชื่อเฟซบุ๊ก
2.2 URL / Username
2.3 รูปภาพ Profile
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น สามารถเปลีย่ นแปลงได้ แต่สงิ่ ทีไ่ ม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้คอื Facebook ID
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๓. วิธีการค้นหา Facebook ID

3.1 น�ำเม้าส์ไปวางไว้ตรงที่ว่างของหน้าเพจเฟซบุ๊กที่เราต้องการหา ID
3.2 คลิกขวา เลือกเมนู View page source
3.3 Ctrl + F จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา ค้นหาด้วยค�ำว่า “Profiled=”
๔. แนวทางการสืบสวนและเก็บพยานหลักฐาน
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๕. แนวทางการเก็บข้อมูลการโพสต์ที่ผิดกฎหมาย

๕.๑ การเก็บเนื้อหาโพสต์ แชร์ หรือคอมเมนต์ เก็บด้วยวิธีการ Screen Capture, Save File,
Take a Picture or Video, Print to Printer
๕.๒ การเก็บ URL ของโพสต์
- คลิกขวาที่เวลาของโพสต์

เลือก “เปิดแท็บใหม่” หรือ “Open link in new tab”

ท�ำการ “คัดลอก” URL ของโพสต์
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๕.๓ การท�ำให้โพสต์แสดงวันเวลาที่ท�ำการโพสต์
น�ำเมาส์ไปวางไว้ที่ “เวลา” ของโพสต์ จะปรากฏวัน เวลา

๕.๔ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของโพสต์นั้น
สัญลักษณ์ หลังข้อมูลแสดงเวลาโพสต์

๕.๕ พยานแวดล้อม เช่น คนคอมเมนต์ คนกดแสดงความรู้สึก ฯลฯ
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แนวทางการปฏิบัติกรณีการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง
	5. พล.ต.ต.สันติ ชัยนิรมัย ผบก.บก.สส.บช.น.
ได้บรรยายในหัวข้อแนวทางการปฏิบัติกรณีการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยเน้น
การสืบสวนหาข่าวกลุ่มต่าง ๆ ในทางการเมือง ดังต่อไปนี้
5.๑ ความเป็นมา (Research) จากตัวอย่างการชุมนุมทางการเมืองในปัจจุบัน
5.๑.๑ การติดตามความเคลื่อนไหวทางโซเชียล
๑. กลุ่มแกนน�ำทางจิตวิญญาณ (ต่างประเทศ)
๒. กลุ่มแกนน�ำในประเทศ (ระดับผู้ปฏิบัติ)
๓. กลุ่มแนวร่วม (ขยายความ)
5.๑.๒ สภานิสติ นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) เริม่ ด�ำเนินกิจกรรมตัง้ แต่ ๕ มิถนุ ายน
๒๕๖๓ มีมวลชนจากเครือข่ายนักศึกษาสถาบันต่าง ๆ สนับสนุน
5.๑.๓ กลุ่มเยาวชนปลดแอก (Free Youth)  
5.๑.๔ คณะรณรงค์เพือ่ รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ศรช.) มีมวลชนเครือข่ายภาควิชาการ
นิสิตนักศึกษา ภาคประชาชน สนับสนุน
5.๑.๕ เครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (คนป.)
5.๑.๖ ศูนย์ทนายความสิทธิมนุษยชน
5.๒ สถานการณ์ สืบสวนหาข่าวจากกลุม่ ผูส้ นับสนุน ว่ามีการจัดกิจกรรมทางการเมืองแบบต่อเนือ่ ง
ในหลายพื้นที่ จากกรุงเทพมหานครไปสู่ต่างจังหวัด โดยจะต้องมีการประเมินสถานการณ์เพื่อที่จะทราบ
แนวโน้มของสถานการณ์
5.๓ การประเมินด้านการข่าว
5.๓.๑ ด�ำเนินการด้านการข่าว วางแผนรวบรวมข่าวสาร รวบรวมข่าวสารพื้นฐาน
และขยายข่ายงานข่าว
5.๓.๒ ประสานงานข่าวกับหน่วยงานข่าวต่าง ๆ
5.๓.๓ สืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับแกนน�ำ ผู้สนับสนุน เคครือข่าย ผู้จัดการชุมนุม ให้ทราบ
รูปแบบการชุมนุม จ�ำนวนผู้ชุมนุม สถานที่จัดการชุมนุม สถานที่ที่จะมีการเดินขบวน แผนประทุษกรรม
ที่เคยเกิด แนวโน้มสถานการณ์
5.๔ ขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้าม วิธีการประเมินจ�ำนวนผู้ชุมนุมได้จากยอดกด Like,
ยอด Comment, ยอด Share, ผู้ติดตาม Twitter, ยอดการจ�ำหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้ชุมนุม, ยอดบริจาค, และ
ประเมินขีดความสามารถในการชุมนุมจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการชุมนุม เวที เครื่องเสียง ป้ายไวนิล   โปสเตอร์
ป้ายข้อความต่าง ๆ
5.๔.๑ น�ำข้อมูลการข่าวที่ได้จากการสืบสวนมาวิเคราะห์วันต่อวัน
5.๔.๒ เมือ่ ประเมินจ�ำนวนคน อุปกรณ์ ศักยภาพของกลุม่ ผูช้ มุ นุม จะสามารถประเมินได้วา่
ในการชุมนุมจะพัฒนาเหตุการณ์ได้หรือไม่ เช่น จะยืดเยือ้ หรือไม่ จะมีการท�ำลายทรัพย์สนิ หรือไม่ จะมีการบุกยึด
สถานที่ราชการหรือไม่ จะมีการปิดถนนหรือไม่
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	5.๕ ข้อมูลพื้นที่ (IPB)
5.๕.๑ สิง่ ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อฝ่ายเรา  เช่น ทางเข้าออกหลายทาง จุดทีย่ ากต่อการควบคุม  
จุดที่แสงสว่างน้อยท�ำให้ง่ายต่อการสร้างสถานการณ์ของมือที่สาม  มุมอับ ลับสายตา  จุดที่ไม่มี CCTV เป็นต้น
5.๕.๒ สิ่งที่สนับสนุนฝ่ายเรา ได้แก่ สามารถตั้งอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนได้ เช่น แผงเหล็ก  
รถฉีดน�้ำ L-RAD อาคารสูงข่มง่ายต่อการสังเกตการณ์ จุดที่มีกล้อง CCTV
5.๕.๓ เส้นทางเข้าออกพืน้ ทีช่ มุ นุม ต้องพิจารณาถึง จ�ำนวนช่องทางเข้าออก ความยากง่าย
ในการเข้าออก การจ�ำกัดช่องทางเข้าออก การตั้งจุดคัดกรอง
5.๕.๔ สภาพสังคมโดยรอบของพื้นที่ชุมนุม เป็นผลดีหรืออุปสรรคต่อเจ้าหน้าที่อย่างไร
5.๖ แผนยุทธการ ก�ำลังพล การฝึก
๑) ด�ำเนินการด้านการข่าว วางแผนรวบรวมข่าวสาร รวบรวมข่าวสารพื้นฐาน
๒) สืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับแกนน�ำ ผู้สนับสนุน เครือข่าย ผู้จัดการชุมนุม
๓) เตรียมการจัดตัง้ และใช้ทที่ ำ� การส่วนหน้า (ทก.สน.) เพือ่ เตรียมการควบคุมอ�ำนวยการ
๔) รายงานเหตุการณ์เบื้องต้นให้ศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของหน่วยเหนือทราบ
๕) แจ้งเตือนหน่วยปฏิบัติและหน่วยสนันสนุนการปฏิบัติทราบ
๖) แจ้งหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของ ตร.และหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐให้จัด
หรือประสานให้มีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะ
๗) ติดต่อประสาน เจรจาต่อรอง และจัดเจ้าหน้าทีป่ ระสานกับผูแ้ จ้งการชุมนุมสาธารณะ
๘) ประเมินภัยคุกคาม วิเคราะห์ความเสี่ยง
๙) เตรียมการตามขั้นตอนของกฎหมาย การใช้ก�ำลัง
๑๐) เตรียมอุปกรณ์สิ่งกีดขวางหรืออ�ำนวยความสะดวก
๑๑) เตรียมพื้นที่การชุมนุมให้ปลอดภัย สะดวกต่อการใช้พื้นที่ของบุคคลทั่วไป
๑๒) การวางก�ำลังเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ การวางแผงเหล็กเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกการจราจร
๑๓) ประกาศมาตรการทางกฎหมายให้ผู้ชุมนุมและผู้จัดทราบ
๑๔) จัดระเบียบสื่อมวลชน
๑๕) ด�ำเนินการด้านมวลชนสัมพันธ์
๑๖) จัดตั้ง ศปก.สน. ในพื้นที่ชุมนุมเพื่อควบคุมสั่งการ
5.๗ แผนเผชิญเหตุ ยุทธวิธี แผนส�ำรอง ต้องจัดท�ำแผนเผชิญเหตุในกรณีเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ
ได้แก่
๑) กรณีกลุ่มผู้ชุมนุมมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
๒) การช่วยเหลือประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ กรณีที่ถูกกลุ่มผู้ชุมนุมท�ำร้ายร่างกายหรือ
จับกุมตัว
๓) กรณีเกิดอุบัติเหตุท�ำให้ผู้ชุมนุมหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บ
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การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุม (CCOC)
	6. พ.ต.อ.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบก.สส.บช.น.
วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านงานสืบสวนของนครบาล
ได้บรรยายในหัวข้อ ส่วนบังคับบัญชา บก.ควบคุมและการควบคุม สัง่ การ มีรายละเอียดน่าสนใจ
ดังต่อไปนี้
6.๑ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุม (CCOC) มีดังนี้
1) ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุม Command and Control Operations Center
(CCOC) ระดับ บช.น./ภ., ระดับ บก./ภ.จว. และ ระดับ สน./สภ.
2) โดยมี รอง ผบช., รอง ผบก.ฯ และ รอง ผกก.ฯ สภ.หรือ สน. เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบตั กิ าร
สั่งการและควบคุม (CCOC) หรือผู้ที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามความเหมาะสม
6.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส�ำหรับใช้ในการใช้งานฐานข้อมูลอย่างน้อย 5 เครื่อง พร้อมด้วย
Server จัดเก็บข้อมูล 1 เครื่อง หรือตามความสามารถในการจัดหา
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ POLIS และระบบ AMI ของ
กรมการปกครอง เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล หรือตามความสามารถในการจัดหา
3) เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อวง Lan และทุกเครื่องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็ว
เพื่อตรวจสอบข้อมูล หรือตามความสามารถในการจัดหา
4) โปรเจคเตอร์ ๕ เครื่อง พร้อมจอขนาด ๑๒๐ นิ้ว ๕ จอ เชื่อมต่อผ่านเครื่อง Matrix
ในการจัดการน�ำภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง DVD หรืออุปกรณ์อื่น ๆ น�ำฉายขึ้นจอหรือสลับจอ
ในการ Presentation ได้อย่างเป็นระบบ หรือตามความสามารถในการจัดหา
5) คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ในการใช้งานข้อมูล I2  และการใช้ติดตามเครื่อง GPS
ซึง่ ติดตัง้ ไว้กบั ยานพาหนะเป้าหมาย รวมทัง้ ใช้ในการตรวจสอบวงจรปิดของ กทม. ด้วย หรือตามความสามารถ
ในการจัดหา
6.๓ ก�ำลังพลผู้ปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุม (CCOC) บก.สส.บช.น. ประกอบด้วยก�ำลังพลดังนี้
(๑) ส่วนบังคับบัญชา ประกอบด้วย
ก. รอง ผบช., รอง ผบก., รอง ผกก.ฯ สภ. หรือ สน. เป็น หัวหน้าศูนย์ฯ
ข. และผู้ที่ หัวหน้าศูนย์ฯ คัดเลือกให้เป็น รองหัวหน้าศูนย์ฯ โดยสิ่งที่ หน.ศูนย์ฯ
ต้องรับทราบและด�ำเนินการ มีดังนี้
๑) ความเป็นมา
๒) สถานการณ์
๓) การประเมินด้านการข่าว
๔) ขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้าม
๕) ข้อมูล IPB
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๖) แผนยุทธการ ก�ำลังพล และการฝึก
๗) แผนเผชิญเหตุ ยุทธวิธีและแผนส�ำรอง
๘) ข้อกฎหมาย, พนักงานสอบสวน
๙) การส่งก�ำลังบ�ำรุง
๑๐) การติดต่อสื่อสาร
๑๑) การรายงาน
๑๒) การประชาสัมพันธ์และบริหารสื่อมวลชน
(๒) เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าว
(๓) เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน
(๔) เจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธการและการควบคุมก�ำลัง
(๕) เจ้าหน้าที่ฝ่ายอ�ำนวยการและส่งก�ำลังบ�ำรุง
(๖) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร
(๗) เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการรับรายงานผ่านช่องทาง line
(๘) เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามสถานการณ์และฝ่ายบันทึกตารางเหตุการณ์
(๙) เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลประวัติบุคคลและยานพาหนะ
(๑๐) เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามความเคลื่อนไหว Social, Face book, twitter, press, tv,
news, Face book live, YouTube live
(๑๑) เจ้าหน้าที่กล้องวงจรปิด cctv พื้นที่การชุมนุม
(๑๒) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนควบคุมการ live สด และอัดเทปค�ำปราศรัยในพื้นที่ชุมนุม
(๑๓) เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายสืบสวนหน่วยปฏิบัติต่าง ๆ
(๑๔) เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (พนักงานสอบสวน)
(๑๕) เจ้าหน้าที่ฝ่ายถอดเทปค�ำปราศรัยประกอบส�ำนวนการสืบสวนสอบสวน
(๑๖) เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
6.๔ โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมการสืบสวนคดีอาชญากรรม
[ Command and Control Operations Center (CCOC) for Criminal Investigation ]
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6.๕ ระบบการท�ำงานของ CCOC
ผู้อ�ำนวยการหรือหัวหน้าการสืบสวนคดีและทีมบริหารงานสืบสวน จะเป็น ผู้ควบคุม
สัง่ การ สนับสนุน แก้ไข ช่วยเหลือ ตรวจสอบข้อมูลการปฏิบตั ทิ กุ เรือ่ งให้กบั ชุดปฏิบตั ิ ส่วนชุดปฏิบตั จิ ะมีการเตรียม
และตรวจสอบข้อมูลก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ตามรายการที่ต้องตรวจสอบ (checklist) โดยใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ CCOC ซึง่ ได้เชือ่ มต่อข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอกไว้แล้ว วางแผน ซักซ้อม แล้วออกปฏิบตั ิ
สรุปผลการปฏิบตั ิ ถ่ายภาพนิง่ หรือวิดโี อระหว่างปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ รวบรวมหลักฐานและเพือ่ ท�ำรายงานน�ำเสนอ
(presentation) เขียนรายงานการสืบสวนอย่างเป็นระบบตามความเป็นจริงตลอดจนการเก็บข้อมูลต่อเนื่อง
ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและสิทธิมนุษยชน CCOC และผู้ปฏิบัติจะท�ำงานด้วยกัน (two-way
communication)
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
	7. พ.ต.อ.อรรถพล อนุสิทธิ์ รอง ผบก.สส.บช.น.
ได้บรรยายในหัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พนักงานสอบสวนและการสอบสวน  การเก็บรวบรวม
พยานหลักฐาน สรุปสาระส�ำคัญได้ดังต่อไปนี้
สิ่งที่ต้องพึงระลึกเสมอในการรวบรวมพยานหลักฐานของฝ่ายสืบสวนสอบสวนในคดีเกี่ยวกับ
การชุมนุม จากประสบการณ์และการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงาน มีดังนี้
7.๑ ห่วงโซ่การครอบครองพยาน โดยเริม่ จากฝ่ายสืบสวนและพนักงานสอบสวนจะต้องปฏิบตั ิ
โดยมีอ�ำนาจและหน้าที่ ต้องมีค�ำสั่ง แผน มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ปฏิบัติ ก�ำหนดพื้นที่ภารกิจให้
ชัดเจน การตรวจยึดสิง่ ของต่าง ๆ เพือ่ ใช้เป็นพยานหลักฐาน ต้องท�ำบันทึกการตรวจยึดน�ำส่งพนักงานสอบสวน
ลงประจ�ำวันไว้เป็นหลักฐาน พนักงานสอบสวนจะต้องส่งตรวจพิสูจน์ตามระเบียบ กฎหมายต่อไป
7.๒ ในสภาวะปกติที่ยังไม่มีการชุมนุม การสืบสวนหาข่าวข้อมูลบุคคล แกนน�ำการเคลื่อนไหว
เครือข่าย และผูส้ นับสนุน จะต้องมีการด�ำเนินการอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง โดยจะต้องติดตามการเคลือ่ นไหวของบุคคล
ดังกล่าว ทางสื่อโซเชียลมีเดียทุกแขนงไปพร้อม ๆ กัน
ในทางกลับกัน เมือ่ มีเหตุการณ์การชุมนุม และมีการกระท�ำทีเ่ ข้าองค์ประกอบการกระท�ำ
ความผิดตามกฎหมายบัญญัติ ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอออกหมายจับ ศาลมักจะให้พนักงาน
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทีเ่ ป็นประวัตกิ ารกระท�ำของผูท้ จี่ ะขอออกหมายจับว่ามีพฤติการณ์เคลือ่ นไหว
ในครัง้ ก่อน ๆ อย่างไร เพือ่ ให้เห็นเจตนาในการกระท�ำความผิด จึงจ�ำเป็นจะต้องรวบรวมประวัตกิ ารเคลือ่ นไหว
ทางการเมือง การจัดกิจกรรม การจัดการชุมนุมย้อนหลังเท่าทีจ่ ะท�ำได้ ว่ามีการด�ำเนินการกีค่ รัง้ แต่ละครัง้ ร่วม
ด�ำเนินการกับใคร พฤติการณ์ทแี่ สดงออก วัตถุประสงค์ทเี่ รียกร้อง จุดมุง่ หมาย มีกลุม่ ใดให้การสนับสนุนหรือไม่
อาจต้องมีการจัดท�ำข้อมูลการติดต่อสือ่ สาร เส้นทางการเงินไว้ดว้ ย และจัดท�ำรายงานการสืบสวนพร้อมหลักฐาน
น�ำส่งให้พนักงานสอบสวนประกอบการด�ำเนินคดี
7.๓ เมือ่ ทราบก�ำหนดวันนัดหมายให้มกี ารชุมนุม จะต้องออกแผน ค�ำสัง่ ให้เป็นปัจจุบนั ในการ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบจะต้องแบ่งมอบให้ชัดเจน ดังนี้
7.๓.๑ ติดตามบุคคลส�ำคัญทัง้ กลุม่ แกนน�ำ เครือข่าย ผูส้ นับสนุนติดตามความเคลือ่ นไหว
เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วรายงานการสืบสวน
7.๓.๒ ติดตามความเคลือ่ นไหวของกลุม่ แกนน�ำ เครือข่าย ผูส้ นับสนุน ทางสือ่ โซเชียลมีเดีย
ทุกแขนง เพื่อจะทราบวันเวลา สถานที่ในการจัดกิจกรรม วัตถุประสงค์ ข้อความที่ประกาศ จะเข้าข่าย
องค์ประกอบความผิดฐานใดฐานหนึ่งหรือไม่
7.๓.๓ แบ่งมอบพื้นที่ให้ฝ่ายสืบสวนรับผิดชอบเป็นโซน โดยจะต้องแบ่งหน้าที่เป็นชุด ๆ
ได้แก่ ชุดถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง ค�ำปราศรัย ในการถ่ายภาพจะต้องสามารถยืนยัน
ตัวบุคคลได้อย่างชัดเจน กรณีบคุ คลทีไ่ ม่รจู้ กั ชือ่ ต้องสามารถน�ำมาใช้สบื ค้นได้ การถ่ายภาพยานพาหนะต้องเห็น
เลขทะเบียนรถ ต�ำหนิส�ำคัญเพื่อหาตัวเจ้าของได้ เป็นต้น
7.๓.๔ ชุดปฏิบัติการ LIVE สด ได้สร้างเครือข่ายจาก FACEBOOK LIVE เกาะติด
สถานการณ์การชุมนุมอย่างต่อเนื่อง
7.๓.๕ ท�ำการบันทึกเทปจากการถ่ายทอดสด จากสือ่ ของกลุม่ ผูช้ มุ นุมเอง จากสือ่ มวลชน
แขนงอื่น เพื่อใช้เป็นหลักฐานอีกส่วนหนึ่ง
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7.๓.๖ จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ CCOC เพื่อเป็นศูนย์อ�ำนวยการสั่งการของ
ผูบ้ งั คับบัญชา สนับสนุนข้อมูลให้ชดุ ปฏิบตั ใิ นพืน้ ที่ โดยจะต้องมีฝา่ ยกฎหมายวิเคราะห์การกระท�ำของผูช้ มุ นุม
ว่าจะเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดอย่างไรหรือไม่ ประกอบกับให้ค�ำแนะน�ำ  เสนอแนวทางการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย
7.๔ ในวันที่สถานการณ์การชุมนุม ผู้บังคับบัญชาจะต้องมีการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติของ
ทุกฝ่าย ซักซ้อมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์บริหารสถานการณ์ CCOC ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์
ที่ชุดปฏิบัติจะน�ำไปใช้ เช่น อุปกรณ์การบันทึกเสียงพร้อมหรือไม่ วิทยุสื่อสาร กล้อง ต้องใช้งานได้ ชาร์จถ่าน
พร้อมใช้งาน หรือเตรียมอุปกรณ์ถ่านส�ำรอง
ก�ำชับสั่งการชุดสืบสวนหาข่าวจะต้องรวบรวมข้อมูล หรือพยานหลักฐานที่ต้องใช้ในการ
ด�ำเนินคดี ในแต่ละฐานความผิด
ก�ำหนดวิธีการรายงาน วงรอบการรายงานของแต่ละชุด หากยังไม่มีการปราศรัย ไม่มี
เหตุการณ์ส�ำคัญ อาจก�ำหนดเป็นช่วง ๓๐ นาที ๑๕ นาที หากมีการปราศรัย อาจให้รายงานกระชั้นชิดทุก
๕ นาที หากมีเหตุการณ์รุนแรงต้องให้รายงานทันที
ศูนย์บริหารสถานการณ์ CCOC จะต้องรวบรวมข้อมูลจัดท�ำกระดานสถานการณ์
(TIMELINE) และจัดท�ำข้อมูลรายงานผู้บังคับบัญชาทุกระยะ
7.๕ พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนจะต้องรวบรวม เพื่อน�ำส่งให้พนักงานสอบสวนจากสถานที่
ชุมนุม
7.๕.๑ ล�ำดับเหตุการณ์ของการชุมนุม ตัง้ แต่แกนน�ำ เครือข่าย ผูส้ นับสนุน เดินทางมายัง
ที่ชุมนุม ระหว่างการชุมนุมจนเสร็จสิ้นและเดินทางกลับ
7.๕.๒ ภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว บันทึกเสียงค�ำปราศรัย บันทึกการ ด�ำรงการติดต่อสือ่ สาร
ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจกับผู้ชุมนุม การประกาศของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
7.๕.๒.๑ แจ้งครั้งแรกก่อนเริ่มการชุมนุม   (กรณีมีการแจ้งการชุมนุม) “เรียน
ผูช้ มุ นุมทุกท่านครับ ผม พ.ต.อ. ...... ผูก้ ำ� กับการสถานีตำ� รวจ.....เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม ขอเรียนชีแ้ จงทุกท่าน
ให้ทราบว่า การใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมในครั้งนี้ ขอให้เป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ /
การชุมนุมต้องไม่ไปกระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือละเมิดต่อกฎหมาย / ขอให้การชุมนุมอยู่ใน
ขอบเขตพื้นที่ที่แจ้งไว้ การใช้เครื่องขยายเสียงอย่าให้ดังเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด และขอให้เลิกการชุมนุม
ตามเวลาที่แจ้งด้วยนะครับ”
7.๕.๒.๒ การแจ้งเมื่อมีการฝ่าฝืนกฎหมาย (ทั้งกรณีมีการแจ้งการชุมนุมปกติ
หรือในช่วงประกาศใช้ พ.ร.ก.)
“เรียน ผูช้ มุ นุมทุกท่านครับ ผม พ.ต.อ. ...... ผูก้ ำ� กับการสถานีตำ� รวจ...
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม ขอเรียนชีแ้ จงทุกท่านให้ทราบว่า ขณะนี้ การชุมนุมของท่าน มิใช่การชุมนุมโดยสงบ
มีการน�ำมวลชนพังแผงเหล็กกัน้ พืน้ ที่ ลงมาบนผิวการจราจร มีการใช้มวลชนปิดเส้นทางการจราจร ซึง่ เป็นทาง
สาธารณะ ท�ำให้ผอู้ นื่ ไม่สามารถใช้เส้นทางนีส้ ญ
ั จรไปมาได้ตามปกติ การชุมนุมของพวกท่านในขณะนี้ เป็นการ
ละเมิดต่อกฎหมาย และกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน่ ... (อาจมีการชีแ้ จงการกระท�ำผิดอืน่ เพิม่ เติมด้วย
ตามแต่ละเหตุการณ์ เช่น มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรค)
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จึงเป็นการชุมนุมที่มิได้เป็นการกระท�ำภายในความมุ่งหมายแห่ง
รัฐธรรมนูญ จึงขอให้ยุติการกระท�ำแต่เวลานี้ (และให้แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด)”
7.๕.๒.๓ การแจ้งให้เลิกการชุมนุมกรณีมีการฝ่าฝืนหรือกระท�ำผิดกฎหมาย
“เรียน ผูช้ มุ นุมทุกท่านครับ ผม พ.ต.อ. ...... ผูก้ ำ� กับการสถานีตำ� รวจ...     
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม ขอเรียนชีแ้ จงทุกท่านให้ทราบว่า ขณะนี้ การชุมนุมของท่าน มิใช่การชุมนุมโดยสงบ
ภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ (มีการกระท�ำการใด ๆ ที่มีลักษณะรุนแรงและอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต
ร่างกาย จิตใจ หรือทรัพย์สนิ ของผูอ้ นื่ จนเกิดความวุน่ วายขึน้ ในบ้านเมือง).... การชุมนุมของพวกท่านในขณะนี้
เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย และกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน่ ... (อาจมีการชีแ้ จงการกระท�ำผิดอืน่
เพิม่ เติมด้วยตามแต่ละเหตุการณ์ เช่น มาตรการป้องกันการแพร่เชือ้ โรค) จึงขอให้ยตุ กิ ารกระท�ำข้างต้นแต่เวลานี”้
ทั้งนี้จากข้อ 7.๕.๒.๑  – 7.๕.๒.๓ ให้บันทึกภาพ เสียง และแจ้ง
สื่อมวลชนบันทึกภาพการแจ้งประกาศไว้เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานต่อไปด้วย
7.๕.๓ ข้อมูลบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บ ได้รับความเสียหาย บุคคลที่จะอ้างอิงเป็นพยาน
รวมถึงเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเพื่อจะเป็นพยานบุคคลในคดี
7.๕.๔ เก็บข้อมูลช่างภาพ สือ่ มวลชนทุกแขนง เพือ่ ประสานขอข้อมูลในการน�ำเสนอข่าว
มาประกอบคดี
7.๕.๕ ถ่ายภาพ เก็บข้อมูล เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ของกลุ่มแกนน�ำ 
เครือข่าย ผู้สนับสนุน เสื้อผ้า ป้ายข้อความ อาหาร น�้ำ  เครื่องดื่ม เต็นท์ เวที เครื่องฉายเลเซอร์ เครื่องดนตรี
เพื่อสืบค้นหาเจ้าของ และหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของบุคคล ต่อไป
7.๕.๖ เส้นทางการเงินของเครือข่าย ผู้สนับสนุนทุนทรัพย์
7.๖ การท�ำรายงานการสืบสวน ฝ่ายข่าวที่จะต้องจัดท�ำรายงานการสืบสวน ประกอบด้วย
ฝ่ายสืบสวนที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ได้ออกค�ำสั่งมอบหมายพื้นที่และความรับผิดชอบไว้ ต�ำรวจสันติบาล และ
กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยก่อนจะส่งข้อมูล
ให้ฝ่ายข่าวประชุมโต๊ะข่าว ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกันก่อน แล้วจึงส่งรายงานการสืบสวนให้พนักงานสอบสวน
ในการรายงานการสืบสวน จะต้องส่งมอบพยานหลักฐานประกอบ เช่น บันทึกการถอดเทปค�ำปราศรัย CD
บันทึกค�ำปราศรัย ภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว เอกสาร หรือพยานหลักฐานอืน่ และต้องระบุดว้ ยว่าจะให้สอบปากค�ำ
ผูใ้ ดเป็นพยานในการสืบสวน รายงานสืบสวนต้องประทับชัน้ ความลับ “ลับมาก” ไว้ดว้ ย เพือ่ ไม่ให้ขอ้ มูลรัว่ ไหล
และรีบน�ำส่งพนักงานสอบสวน
7.๗ ถอดบทเรียนการรวบรวมพยานหลักฐานของฝ่ายสืบสวน
7.๗.๑ การถ่ายรูปบุคคลไม่ชดั รายงานชือ่ บุคคลไม่ตรงกัน ระหว่างสืบพืน้ ที่ บก. – สันติบาล
การบันทึกภาพบุคคลจึงให้บันทึกหลาย ๆ มุม ให้เห็นต�ำหนิ เสื้อผ้า เครื่องหมาย รองเท้า เพื่อยืนยันตัวบุคคล
ได้ภายหลัง และสามารถสื่อให้เห็นถึงว่าเป็นบุคคลกลุ่มใด เคยมีการเคลื่อนไหวมาก่อนหรือไม่
7.๗.๒ บันทึกเสียงไม่ชัดเจน ฟังไม่ออก ต้องให้ใกล้เวทีพอสมควร (อาจต้อง ๒ คน
เพื่อส�ำรอง) ต้องจัดท�ำบันทึกว่าใครเป็นพิธีกร (ไม่รู้ให้ถาม CCOC) พูดเชิญใคร ใครเริ่มพูด พูดแล้วพิธีกร
เชิญใครต่อ
7.๗.๓ การถอดเทปต้องระบุว่าใครพูด เริ่มพูดเวลาใดถึงเวลาใด ต้องถอดทุกค�ำพูด
ถ้าอยู่เวทีหลายคน สลับกันพูด ต้องขึ้นย่อหน้าทุกครั้งว่าใครพูด
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			 7.๗.๔ ถ้ายังไม่รู้ชื่อต้องระบุเสื้อผ้า เครื่องหมาย ระบุภาพถ่ายเพื่อยืนยันตัวบุคคลได้
7.๗.๕ การส่งแผ่น CD แนบรายงานการสืบสวนที่ถอดเทป เพื่อให้พนักงานสอบสวน
ส่งตรวจพิสูจน์ยังพิสูจน์หลักฐาน เพื่อยืนยันว่าไม่มีการตัดต่อเพิ่มเสียง
7.๗.๖ ก่อนส่งรายงานการสืบสวนให้ฝ่ายข่าวประชุมโต๊ะข่าวสรุปข้อมูลให้ตรงกัน
แล้วจึงส่งรายงานการสืบสวนให้พนักงานสอบสวน
7.๗.๗ ก�ำหนดตัวบุคคลทีจ่ ะให้การเป็นพยาน หมายเลขโทรศัพท์เพือ่ พนักงานสอบสวน
ติดต่อนัดหมายมาสอบสวน
7.๘ การแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวน และการด�ำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
จนถึงการสรุปส�ำนวน
7.๘.๑ ต้องจัดให้มีสถานที่ท�ำการสอบสวนของคณะพนักงานสอบสวนเป็นการเฉพาะ
เพื่อให้เป็นพื้นที่ควบคุมไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าออก เนื่องจากข้อมูลในการสอบสวนเป็นความลับ
7.๘.๒ ในห้องสอบสวนต้องจัดให้มอี ปุ กรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ สนับสนุนการท�ำงานของ
พนักงานสอบสวนให้พร้อม เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร บอร์ด เพื่อใช้ติดรูปบุคคล
และพยานหลักฐาน
7.๘.๓ ในคดีเกี่ยวกับการชุมนุม มักมีการออกค�ำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวน
เพือ่ ร่วมท�ำการสอบสวนด�ำเนินคดี เนือ่ งจากมีพยานจ�ำนวนมาก อาจเกินขีดความสามารถของพนักงานสอบสวน
ในระดับสถานีต�ำรวจ
7.๘.๔ ในการปฏิบตั หิ วั หน้าคณะพนักงานสอบสวนจะเป็นผูแ้ บ่งมอบภารกิจให้พนักงาน
สอบสวนแต่ละนายมีหน้าที่รับผิดชอบ เช่น พนักงานสอบสวนอาวุโสเป็นคณะกรรมการสอบสวน ก�ำหนด
ประเด็นในการซักถามพิจารณาข้อกฎหมายฐานความผิด และจะต้องมอบหมายพนักงานสอบสวนหนึ่งนาย
ท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการคณะท�ำงาน เพือ่ ท�ำหน้าทีจ่ ดบันทึกการประชุม บันทึกข้อสัง่ การ และรายงานผลการปฏิบตั ิ
ของคณะท�ำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
7.๘.๕ มอบหมายผูร้ บั ผิดชอบในการประสานงานกับฝ่ายสืบสวน เพือ่ ติดตามพยานหลักฐาน
จากฝ่ายสืบสวน
7.๘.๖ มอบหมายผูร้ บั ผิดชอบรวบรวม เก็บรักษาของกลางพยานเอกสาร พยานหลักฐานอืน่
และน�ำของกลางส่งตรวจพิสูจน์ ตลอดจนติดตามผลการตรวจพิสูจน์ เข้าสู่ส�ำนวน และจัดท�ำบัญชีคุมไว้
7.๘.๗ ก่อนออกหมายเรียก หรือขอออกหมายจับจะต้องมีการประชุมคณะพนักงาน
สอบสวนทุกนาย เพือ่ ร่วมกันพิจารณาพยานหลักฐาน ลงความเห็น โดยจัดท�ำบันทึกการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย
แล้วมอบหมายพนักงานสอบสวนผู้ใดลงนามออกหมายเรียก หรือเป็นผู้ยื่นค�ำร้องขอออกหมายจับต่อศาล
7.๘.๘ ให้ก�ำหนดรูปแบบการสรุปพยานหลักฐานเพื่อน�ำเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นตาราง
เพื่อเข้าใจได้ง่าย
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เทคโนโลยีส�ำหรับงานสืบสวน
	8. พ.ต.อ.นิเวศน์ อาภาวศิน รอง ผบก.สสท.
ได้บรรยายในหัวข้อ ความรู้ทางเทคโนโลยีส�ำหรับงานสืบสวน ไว้ดังต่อไปนี้
เทคโนโลยีส�ำหรับงานสืบสวน เป็นการเน้นสิ่งจ�ำเป็นที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ท�ำงานเกี่ยวกับ
งานสืบสวนควรมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการท�ำงานสืบสวน
โดยแบ่งเป็นประเด็นหลักดังนี้
8.๑ การวิเคราะห์แนวโน้มทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทยจาก Hot trends ของ Google ซึง่ สามารถ
เปรียบเทียบ Key word ทีส่ นใจ ท�ำให้เข้าใจสถานการณ์ปจั จุบนั ว่าประชาชนก�ำลังให้ความนิยมสืบค้นในเรือ่ งใด
8.๒ การวิเคราะห์ข่าวปลอม โดยใช้หลัก ชัวร์ก่อนแชร์ กล่าวคือ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารใดมา
ควรตรวจสอบจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ 3-5  แหล่งข่าวก่อนแชร์ ซึ่งสามารถตรวจสอบโดยการสืบค้นข้อความ
หรือรูปภาพจากเว็บไซต์ Google.com หรือ Images.google.com แล้ววิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์
และ Timeline ของข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ AntiFakeNewsCenter.com
อีกส่วนหนึ่ง
8.๓ เมื่อตรวจพบข้อมูลข่าวสารไม่เหมาะสมในสื่อสังคมออนไลน์ ควรใช้วิธีการแจ้งการละเมิด
นโยบายของสื่อสังคมออนไลน์แต่ละค่ายเป็นหลัก โดยเน้นการให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนเพื่อให้เข้าใจกลไก
การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุด
8.๔ การตั้งค่าการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้กลไกการยืนยันตัวตนแบบ 2 ชัน้ ผ่านทาง SMS และการอนุญาตสิทธิใ์ ห้แอปพลิเคชัน
ในโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จ�ำเป็น
8.๕ การท�ำความเข้าใจถึงกลไกการระบุตัวตนในโลกออนไลน์ ซึ่งใช้หมายเลขไอพีเป็นตัวแทน
ในการท่องอินเทอร์เน็ต เมื่อมีการกระท�ำความผิด หมายเลขไอพีจะปรากฏเป็นพยานหลักฐานในส่วนต่าง ๆ
ดังนั้นการระบุตัวตนของผู้กระท�ำความผิดจึงจ�ำเป็นต้องหาวิธีการระบุหมายเลขไอพีของผู้ใช้บัญชีสื่อสังคม
ออนไลน์ในระหว่างการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเมื่อน�ำหมายเลขไอพีและวันเวลาที่มีการใช้งานไปตรวจสอบกับผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ต จะท�ำให้ทราบถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และน�ำไปสู่การระบุตัวตน
ผู้ใช้งาน
8.๖ ความท้าทายในการยึดโทรศัพท์เคลื่อนที่จากเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่มักจะติดรหัสผ่าน
ท�ำให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลการกระท�ำความผิดภายในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเป้าหมายได้ ดังนั้น
เมื่อเข้าตรวจค้นจึงไม่ควรรีบยึดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเป้าหมายในทันที แต่ควรใช้วิธีการแจ้งสิทธิ์ตามกฎหมาย
เพือ่ เปิดโอกาสให้เป้าหมายได้ใช้โทรศัพท์เพือ่ สืบค้นเบอร์โทรศัพท์ เมือ่ เป้าหมายปลดล็อกโทรศัพท์แล้วจึงค่อย
ยึดโทรศัพท์ของเป้าหมาย โดยสิง่ แรกทีค่ วรด�ำเนินการคือการเปรียบเทียบวันเวลาของโทรศัพท์วา่ คลาดเคลือ่ น
หรือตรงกับวันเวลามาตรฐานหรือไม่อย่างไร จากนั้นจึงเก็บหมายเลขอีมี่ หมายเลขซิมโทรศัพท์ หมายเลขไอพี
(หากมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) แล้วจึงปรับสัญญาณการเชื่อมต่อของโทรศัพท์เป็นแบบ Airplane Mode
เพื่อป้องกันมิให้มีการติดต่อจากระยะไกลและลบพยานหลักฐานในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลาง หลังจากนั้น
จึงเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่ หมายเลขเครื่อง รุ่น ยี่ห้อ ระบบปฏิบัติการ และที่ส�ำคัญ
คือ บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว
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การติดต่อสื่อสารในภารกิจควบคุมฝูงชน
	9. พ.ต.อ.พงศ์พันธ์ นุชนารถ ผกก.กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่
ได้บรรยายในหัวข้อ การติดต่อสื่อสารในภารกิจควบคุมฝูงชน ที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

9.1 ขั้นตอนการวางระบบวิทยุสื่อสาร
๑) ก�ำหนดระบบวิทยุสื่อสารหลัก (ดิจิทัล PS-LTE, DMR, อนาล็อก)
๒) ก�ำหนดข่ายการติดต่อสื่อสาร (ข่ายหลัก ข่ายรอง ข่ายประสาน)
๓) วางข่ายการติดต่อสื่อสารตามข้อ 2
๔) ก�ำหนดนามเรียกขานและประมวลลับ
๕) ประชุมและแจ้งเวียนข่ายการติดต่อสื่อสาร
๖) ซักซ้อมการติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
๗) ก�ำหนดวงรอบการทดสอบ ว.16
๘) ตรวจสอบจุดบอด หากพบให้แจ้ง สส. แก้ไข
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9.2 ระบบโทรศัพท์ และโทรสาร
ตรวจสอบว่าที่ตั้ง ศปก.สน./สภ. หรือ ทก. สามารถขอรับการสนับสนุนคู่สายโทรศัพท์
ได้จากเจ้าของพื้นที่หรือไม่
หากไม่มีให้ประสานผู้ให้บริการโทรศัพท์ในพื้นที่ ติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ให้
หากติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ไม่ได้ ให้ก�ำหนดโทรศัพท์มือถือเป็นโทรศัพท์ประจ�ำ 
ศปก.สน./สภ. และแจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องทราบ
โทรสารหากไม่มี สามารถส่งทางโปรแกรม Line แทนได้
9.3 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
มีอยู่แล้ว (ประสานเจ้าของขอเชื่อมภาพ)
• Server/ตัวบันทึก ใครดูแล บริษัทไหนขาย ประสานขอวิธีเชื่อมต่อ
• หาสื่อสัญญาณเชื่อมต่อมาที่ ศปก. (อินเทอร์เน็ต หรือวงจรเฉพาะ)
(CAT TOT True ๓BB ……)
• เครื่องคอม + Software + License (ถ้ามี)
• จอทีวี หรือ Projector + ฉาก ไว้แสดงผล
ติดตั้งเพิ่ม
• หาผูร้ บั จ้างเหมา (ติดกล้อง+สือ่ สัญญาณ+คอมแสดงผล+จอ+การบันทึกภาพให้สง่ เป็น HDD)
PS-LTE สามารถใช้ส่งภาพได้
9.4 TV (โทรทัศน์)
• ไว้ติดตามสถานการณ์
• แสดง Present ในการประชุม
• แสดงผลจากระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ
• อาจใช้เป็น Projector ก็ได้ แล้วใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ต่ออินเทอร์เน็ต แสดงรายการ
ทีวี แต่จะต้องหาล�ำโพงขยายเสียง
• ทีวีรุ่นเก่า อาจต้องหากล่องดิจิทัล และสายอากาศ
• ทีวีรุ่นใหม่ก็ต้องมีสายอากาศดิจิทัล
9.5 ระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference
• สส.มีเครื่องแม่ข่ายระบบประชุมทางไกล รองรับการประชุมทางไกลพร้อมกันได้
๑๐๐ หน่วย
• หน่วยเตรียมเครื่องประชุมทางไกลพร้อมจอภาพ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง
Webcam มา
• กรณีขอรับการสนับสนุนเครื่องประชุมทางไกล หน่วยต้องจัดเตรียมสายสัญญาณ
VPN-Polis หรือ Internet (Fix IP) โดยประสานเช่ากับผู้ให้บริการในพื้นที่ เช่น CAT TOT True ๓BB เป็นต้น
• ซอฟต์แวร์ประชุมทางไกล หน่วยสามารถดาวน์โหลดเพือ่ ติดตัง้ ในเครือ่ งคอมพิวเตอร์ได้
จ�ำนวน ๑๐๐ เครื่อง
9.6 อากาศยานไร้คนขับ (Drone) รวมถึงระบบส่งภาพและเสียงแบบเคลื่อนที่
• ตร. ได้จัดหาโดรนไว้ให้แต่ละหน่วยส�ำหรับภารกิจควบคุมฝูงชนไว้ให้แล้ว สามารถน�ำ
มาใช้ส่งภาพมุมสูงไปยัง ศปก. ได้ ผ่านระบบ Facebook Live
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• ในพืน้ ทีม่ สี ญ
ั ญาณวิทยุดจิ ทิ ลั PS-LTE สามารถใช้เครือ่ งวิทยุสอื่ สาร PS-LTE สามารถส่ง
สัญญาณภาพและเสียงมาที่ ศปก. ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ Dispatcher Console หรือส่งมาที่เครื่องวิทยุสื่อสาร
PS-LTE ปลายทางตามที่ก�ำหนดได้
• ในพื้นที่ไม่มีสัญญาณ PS-LTE สามารถใช้ Smart Phone ส่งภาพและเสียงผ่านระบบ
Facebook Live
9.7 อินเทอร์เน็ต
ที่ตั้ง ศปก. มีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว
• ตรวจสอบว่าอินเทอร์เน็ตมีความเร็วเท่าไหร่ เสถียรหรือไม่ มีผู้อื่นใช้ร่วมมากหรือไม่
Port เชื่อมต่อเพียงพอหรือไม่ รองรับกับเทคโนโลยีของ ศปก. ได้หรือไม่ (เช่น บางเทคโนโลยีต้องการ Fix IP)
• หากไม่เพียงพอให้ประสานเจ้าของพื้นที่ หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพชั่วคราวหรือติดตั้งเพิ่ม
• ตรวจสอบว่าที่ตั้ง ศปก. สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายใดได้บ้าง
เครือข่ายใดดีและเหมาะสมที่สุด
• บางอาคารสามารถใช้บริการของบางเจ้าได้เท่านั้น
• กรณีติดตั้งไม่ได้อาจใช้ 4G/5G เราเตอร์/WiFi แทน
9.8 การเชื่อมต่อฐานข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงาน ตร. หรือหน่วยงานภายนอก เช่น POLIS,
CRIME, PBIC... ฯลฯ
ประสานขออนุญาตเชื่อมต่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ต้องการจากหน่วยงานเจ้าของ
ตรวจสอบว่าฐานข้อมูลที่ต้องการเชื่อมต่อมาที่ ศปก. สามารถใช้เครือข่ายใดได้บาง
• บางฐานข้อมูลใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมได้ (เช่น CRIME on Mobile)
• ส่วนใหญ่จะใช้วงจรพิเศษ สอบถามเจ้าของฐานข้อมูลว่าจะต้องเชื่อมต่ออย่างไร
ใช้บริการสื่อสัญญาณจากผู้ให้บริการรายใด
• เช่น POLIS CRIME ต้องใช้บริการจาก TOT เท่านั้น
• ท�ำการเช่าวงจรเพื่อเชื่อมมาที่ ศปก.
• ขอโปรแกรม Client Username Password จากเจ้าของฐานข้อมูล
9.9 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS), ระบบติดตามบุคคลหรือยานพาหนะ GPS
• มีความจ�ำเป็นต่อการวางแผนปฏิบัติการ
• GIS ที่หาได้ง่ายที่สุดคือ Google Map
• หากต้องการ GIS เฉพาะทางอืน่ ๆ ก็ตอ้ งประสานเจ้าของระบบ เช่น Gistda กรมแผนทีท่ หาร
ใช้แนวทางเดียวกับการเชื่อมฐานข้อมูล
9.10 LINE
• ติดต่อรับ-ส่ง เสียง ภาพ ข้อมูล ระหว่าง ศปก. กับผู้ปฏิบัติในภารกิจ (ง่าย ถูก ดี)
• ใช้แทน โทรศัพท์ โทรสาร ระบบประชุมทางไกล ได้
• แต่ต้องระวังผู้ไม่ประสงค์ดี หรือฝ่ายตรงข้ามแอบเข้ากลุ่มมา ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่
มอนิเตอร์เฝ้าระวังกลุ่ม
• ปิดการเข้ากลุ่มด้วย QR Code หลังจากช่วงแรก ๆ
• ให้ทุกคนในกลุ่มใช้หน้าจริง ชื่อจริงหรือนามเรียกขานเพื่อให้ระบุตัวตนได้
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แผนการรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย
	10. พ.ต.อ.วิสิษฐ์ วัฒนพงศ์พิทักษ์  ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.บช.น.
ได้บรรยายถึงวิธกี ารจัดท�ำแผนการรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย การจัดการ
จราจร ในการชุมนุมสาธารณะ ดังต่อไปนี้
การจัดท�ำแผนรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย และจัดการจราจร การชุมนุม
สาธารณะ จ�ำเป็นต้องมีรายละเอียดในตัวแผนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
10.๑ การอ้างถึง กฎหมาย ระเบียบ ค�ำสั่ง แผน
- สิ่งที่อ้างถึงต้องมีความเป็นปัจจุบัน
- สิ่งที่อ้างถึงต้องมีผลบังคับใช้อยู่ ณ ขณะนั้น
10.๒ สถานการณ์
- เป็นปัจจัยก�ำหนดการจัดท�ำแผนฯ
- ข้อมูลของสถานการณ์ ต้องน�ำมาจากหลายแหล่ง หลายช่องทาง ก่อนจะน�ำมา
รวบรวมวิเคราะห์ แล้วจึงก�ำหนดเป็นสถานการณ์
- การวิเคราะห์สถานการณ์ได้ใกล้เคียงมากเท่าไหร่ จะช่วยให้การจัดท�ำแผนฯ ได้ถกู ต้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์มากเท่านั้น
10.๓ สมมติฐาน
- การประเมินขีดความสามารถของผู้จัดการชุมนุม และผู้ร่วมชุมนุม
- การประเมินขีดความสามารถของหน่วยงานของรัฐในการรับมือการชุมนุม
10.๔ ภารกิจ
- หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
- สิ่งส�ำคัญ ๓ สิ่ง
10.๔.๑ ความปลอดภัยของผู้ชุมนุม เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ประชาชนหรือ
บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม
10.๔.๒ ความสงบเรียบร้อยของการชุมนุม โดยการไม่กระท�ำผิดกฎหมายหรือละเมิด
สิทธิผู้อื่น
10.๔.๓ การจัดการจราจรให้มีความเรียบร้อย และส่งผลกระทบต่อการสัญจรผ่าน
ของประชาชนหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมน้อยที่สุด
10.๕ การปฏิบัติ
10.๕.๑ แนวความคิดในการปฏิบัติ
- อ�ำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยปฏิบัติแต่ละหน่วย
- การบังคับบัญชา, การบริหารเหตุการณ์ของผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น
- การรายงานตามสายการบังคับบัญชาผ่านส่วนบริหารเหตุการณ์  (ศปก., ทก..)
   
10.๕.๒ นโยบายการปฏิบัติ
         
- การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา
         
- นโยบายของผู้บังคับบัญชาถูกถ่ายทอดผ่านแผนฯ เพื่อให้ส่งถึงผู้ปฏิบัติ
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10.๕.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติ
         
- แบ่งออกเป็น ๔ ขั้นตอน ประกอบด้วย
           
ก. ขั้นเตรียมการ
           
ข. ขั้นเผชิญเหตุ
           
ค. ขัน้ คลี่คลายสถานการณ์
           
ง. ขัน้ ฟื้นฟู
   
10.๕.๔ หน่วย
         
- แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน
           
ก. หน่วยปฏิบัติ
          
ข. หน่วยร่วมปฏิบัติ (ในสังกัด ตร. และนอกสังกัด ตร.)
   
10.๕.๕ เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา ๑๙ แห่ง พ.ร.บ.การชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
- ก�ำหนดจากต�ำแหน่งของเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐ  ผูท้ ำ� หน้าทีด่ แู ล
การชุมนุม
- การก�ำหนดเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ควรพิจารณาจากหลัก
ของกฎหมายและสถานการณ์ของการชุมนุมประกอบกัน
- เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ จะสามารถบริหารสถานการณ์
การชุมนุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ�ำเป็นต้องผ่านส่วนบริหารเหตุการณ์ (ศปก., ทก.)
- การสั่งการกรณีเรื่องส�ำคัญยิ่งในการบริหารสถานการณ์ การชุมนุม  
ต้องมีการสั่งการอย่างชัดเจนจากเจ้าพนักงานผู้ดูแลการชุมนุมสาธารณะเพียงคนเดียว (Single Command)
โดยการรับข้อมูลจากข้อแนะน�ำของผู้บังคับบัญชา หรือจากแต่ละส่วนบริหารเหตุการณ์ (ศปก., ทก.) หรือจาก
ชุดปฏิบัติการในพื้นที่การชุมนุม เป็นต้น มาประกอบการพิจารณาสั่งการ
10.๖ การสนับสนุน
- เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้การปฏิบัติภารกิจตามแผนมีประสิทธิภาพ
- เช่น ด้านธุรการ ก�ำลังพล ข่าว ยุทธการ ส่งก�ำลังบ�ำรุง ประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยี
และการสื่อสาร งบประมาณ กฎหมาย เป็นต้น
10.๗ การบังคับบัญชา
- การสัง่ การตามล�ำดับชัน้ ส�ำหรับหน่วยทีม่ โี ครงสร้างของหน่วยแบบสายการบังคับบัญชา
- สั่งการจากบนลงล่าง โดยการรายงานจากล่างขึ้นบน
10.๘ การติดต่อสื่อสาร
  
- หัวใจส�ำคัญส�ำหรับการปฏิบัติในพื้นที่การชุมนุม
   
- ควรมีชอ่ งทางการสือ่ สารหลายช่องทาง  และในแต่ละช่องทางการสือ่ สารควรมีการ
ก�ำหนดรายละเอียดที่ชัดเจนทั้งในส่วนของประเภทอุปกรณ์ และรายละเอียดการใช้อุปกรณ์
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สาธารณะ

10.๙ ผนวกประกอบแผน (ที่ส�ำคัญ)
- ข้อมูลการส�ำรวจสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ปฏิบัติการ (IPB)
- การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบที่ชัดเจนแก่หน่วยปฏิบัติ และหน่วยร่วมปฏิบัติ
- แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
- การใช้ก�ำลัง เครื่องมือ อุปกรณ์ และอาวุธ
- ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๕๘ เรือ่ ง เครือ่ งมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุม
- แผนเผชิญเหตุ
- ผังการบังคับบัญชา
- ผังการสื่อสาร
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หลักพื้นฐานการควบคุมฝูงชน
	11. พ.ต.อ.วีระวุธ ชัยชนะมงคล รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดล�ำปาง
		
หลักพื้นฐานในการใช้ก�ำลัง ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจทั้งการใช้วาจาหรือก�ำลังทางร่างกาย
เข้าควบคุมสถานการณ์จะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การใช้ก�ำลัง Rules of the Use of Force (R.U.F.)
		
การใช้ก�ำลังมีข้อควรปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

วิธีการที่ไม่รุนแรงจะต้องใช้เป็นอันดับแรก
หากใช้ก�ำลังต้องมีความจ�ำเป็นอย่างแท้จริงเท่านั้น
ใช้ก�ำลังด้วยจุดประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น
ไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ส�ำหรับการใช้ก�ำลังที่ผิดกฎหมาย
ใช้ก�ำลังอย่างเหมาะสมกับสัดส่วนตามจุดประสงค์ของกฎหมาย
ใช้ก�ำลังให้น้อยที่สุดและหยุดเมื่อหมดความจ�ำเป็น
ความเสียหายหรือการบาดเจ็บจะต้องให้เกิดน้อยที่สุด
ระดับการใช้ก�ำลังมีหลากหลายและให้ใช้ตามสถานการณ์
เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องได้รับการฝึกการใช้ก�ำลังให้สามารถใช้ได้หลากหลายวิธี
เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องได้รับการฝึกในวิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรงด้วย
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	11.๑ รูปแบบในการวางก�ำลังพลในพื้นที่สถานการณ์ชุมนุม
รูปขบวนปกติแรกในการเข้าสู่สถานการณ์ควบคุมฝูงชนหรือการชุมนุมเป็นไปดังต่อไปนี้

การจัดก�ำลังของหน่วยต�ำรวจควบคุมฝูงชน (UN Formed Police Unit) ขององค์การ
สหประชาชาติ (Department Of Peace Keeping Operation : DPKO) จะมีความอ่อนตัวตามสถานการณ์
ของกลุ่มผู้ชุมนุม โดยเฉพาะการบังคับบัญชา โดยไม่ต้องมีการรวมกันเป็นหน่วยที่สูงขึ้นถึงระดับกองร้อย เช่น
กรณีฝูงชนมีขนาดเล็กและกระจาย อาจจัดหน่วยรวมกันเป็นชุด ก็จัดก�ำลังควบคุมฝูงชนไปได้หลาย ๆ ชุด
หลาย ๆ หมู่ เป็นต้น โดยมิตอ้ งรวมก�ำลังเป็นลักษณะหน่วยระดับหมวด หรือกองร้อยควบคุมฝูงชน ก็ได้ จ�ำนวน
ดังกล่าวขึ้นการบังคับบัญชาตรงกับหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ หรือผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ขณะนั้น (ส�ำหรับ
กฎหมายไทยตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ หมายถึง หัวหน้าสถานีตำ� รวจแห่งท้องทีท่ มี่ กี ารชุมนุม
(มาตรา ๔) หรือเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ (มาตรา ๑๙)  หรือ ผู้ควบคุมสถานการณ์ (มาตรา ๒๓))
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	11.๒ ยุทธวิธี ณ พื้นที่ปฏิบัติการขั้นพื้นฐานหรือรูปขบวน (Foot Tactics)
		1. การประกอบก�ำลังต�ำรวจควบคุมฝูงชน
การประกอบก�ำลังต�ำรวจควบคุมฝูงชน คงเป็นไปตามกรอบที่ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติกำ� หนด
ไว้ใน ผนวก ก การจัดหน่วยเฉพาะกิจ ประกอบแผนรักษาความสงบ (แผนกรกฏ/๕๒) ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ข้อ ๔ กองร้อยควบคุมฝูงชน คือ ใช้ก�ำลังกองร้อยละ  ๑๕๕  นาย ประกอบด้วย
๑) บก.ร้อย    เจ้าหน้าที่ต�ำรวจชั้นสัญญาบัตร ๒  นาย (ผบ.ร้อยฯ และ รอง ผบ.ร้อยฯ),
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจชั้นประทวน ๑๘ นาย ท�ำหน้าที่ส่วนผู้บังคับบัญชาและส่วนอ�ำนวยการต่างๆ
๒) หมวด ๑ ส.๑ (ผบ.มว.ฯ)  ป.๔๔ (๑ หมู่  ๑๑ นาย  รวม ๔ หมู่  ๔๔  นาย)
๓) หมวด ๒ ส.๑ (ผบ.มว.ฯ)  ป.๔๔ (๑ หมู่  ๑๑ นาย  รวม ๔ หมู่  ๔๔  นาย)
๔) หมวด ๓ ส.๑ (ผบ.มว.ฯ)  ป.๔๔ (๑ หมู่  ๑๑ นาย  รวม ๔ หมู่  ๔๔  นาย)
รวม ๑๕๕ นาย
แต่ละหมวด  จะใช้โล่จ�ำนวน  ๑๖   โล่ (หมู่ละ ๔  โล่ประจ�ำตัวพลโล่)  
บก.ร้อย จะมีโล่ประจ�ำไว้อีก ๘ โล่   ดังนั้น จ�ำนวนโล่ใน ๑ กองร้อยจะใช้  ๕๖ โล่
รูปแบบการควบคุมฝูงชน เริ่มจากการจัดก�ำลังจากเล็กไปหาใหญ่  มีการเคลื่อนไหวเชิงรุก
หรือกดดัน (Offensive Movement) เพื่อให้ผู้ชุมนุมเห็นว่า กองร้อยควบคุมฝูงชน สามารถใช้ก�ำลังโต้ตอบได้
ตลอดเวลา หากผู้ชุมนุมกระท�ำผิดกฎหมาย    
ส�ำหรับระดับการใช้กำ� ลังทีเ่ จ้าหน้าทีจ่ ะใช้รปู แบบใดเป็นไปตามความรุนแรงของสถานการณ์
ที่คุกคามโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ต้องป้องกันตนเอง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถที่จะด�ำเนินการ
ได้เองโดยไม่ต้องรอค�ำสั่งจาก ผบ.เหตุการณ์ โดย ผบ.ร้อย ผบ.หมวด ผบ.หมู่ หน.ทีม หรือแม้แต่ Buddy
Team ก็สามารถริเริ่มสั่งการได้ตามระเบียบการน�ำหน่วย เช่น หากมีผู้ชุมนุมใช้อาวุธมีด หรือไม้ที่มีความยาว
เข้ามาท�ำร้ายเจ้าหน้าที่ต�ำรวจก่อน ผู้ปฏิบัติก็สามารถที่จะใช้ก�ำลังตอบโต้ในระดับที่ ๓ – ๔ (ระดับปานกลาง)
โดยการใช้มือเปล่าจับกุมโดยจับล็อกบังคับ หรือใช้กระบองตีตอบโต้ได้อย่างนี้ เป็นต้น
		1.1	 การจัดก�ำลังเป็นบัดดี้ทีม (Buddy Team) หรือ คู่ตรวจ
บัดดี้ทีมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจพร้อมชุดป้องกันตนเอง (Protective  Gear)
จ�ำนวน ๒ นาย ซึ่งมีนามเรียกขาน  ดังนี้
๑) พลโล่ (Shield Holder) อยูด่ า้ นหน้า การยืนท่าเตรียมพร้อม  (Active  Guard)
ย่อตัว เท้าซ้ายอยู่ด้านหน้าเท้าขวาอยู่หลัง ห่างประมาณครึ่งก้าว มือซ้ายถือโล่ประคองบนเข่าซ้าย มือขวาถือ
ด้ามกระบอง มือซ้ายจับปลายกระบอง ท�ำหน้าทีป่ ะทะหรือด�ำเนินกลยุทธ์หลัก  (Contact หรือ  Intervention)
๒) พลกระบอง (Baton Holder) ยืนอยูด่ า้ นหลังพลโล่ ลักษณะการยืนเหมือนกัน
(Active Guard)  มือขวาถือกระบอง มือซ้ายจับที่ไหล่ซ้าย หรือ เข็มขัด คนยืนอยู่หน้า โดยจะมีการสัมผัสกัน
อยู่ตลอดเวลา ท�ำหน้าที่คุ้มกัน Cover หรือปกป้อง Protection ด้านข้างหรือหลังของพลโล่ ขณะเดียวกัน
ก็เป็นผู้น�ำในการเคลื่อนที่หรือปฏิบัติการรูปแบบต่าง ๆ ของ Buddy Team พร้อมรับค�ำสั่งจาก ผบ.หมู่
มาถ่ายทอด พลกระบองนี้บางครั้งเมื่อปฏิบัติภารกิจบางอย่างเช่น จับกุม ช่วยเหลือเพื่อนบาดเจ็บ ตรวจสอบ
สิง่ กีดขวาง หรืออืน่ ๆ ก็สามารถทีจ่ ะเอากระบองเก็บหรือเหน็บไว้ทเี่ อวได้ เพือ่ ให้เกิดการคล่องตัวในการปฏิบตั ิ
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การจัดแบบ Buddy Team เป็นการจัดที่เล็กที่สุดในการปฏิบัติภารกิจควบคุม
ฝูงชน ไม่สามารถแยกเล็กลงไปกว่านี้ (ห้ามปฏิบัติเพียงนายเดียว) ทุกกรณีในการปฏิบัติต้องมีทั้งพลโล่
และพลกระบอง ประกอบกันไปเสมอ
ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด สามารถสั่งการให้ Buddy Team เข้าไปเสริม
การปฏิบัติได้ทุกที่ของทุก ๆ รูปขบวน หรือทุก ๆ เทคนิคทางยุทธวิธีได้ตลอดเวลาตามแต่ละสถานการณ์
โดยก�ำลังในส่วนนีอ้ าจดึงมาจากส่วนทีท่ ำ� หน้าทีส่ นับสนุนชัน้ ทีส่ อง หรือส่วนส�ำรองก็ได้ จึงมีความอ่อนตัวสูงมาก
นอกจากนี้ การจัดเป็น Buddy Team เฉพาะตัวของทีมเองสามารถที่จะปกป้องและป้องกันตัวใน Buddy
Team ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาด้วย
					สถานการณ์ปกติท่ัวไป บัดดี้ทีมจะท�ำหน้าที่เป็นเหมือนสายตรวจเดินเท้า
ซึ่งจะต้องมี ๒ นาย คนแรกจะท�ำหน้าที่ปะทะหรือเผชิญเหตุ ส่วนคนที่สองจะท�ำหน้าที่คุ้มกันหรือสนับสนุน
					สถานการณ์กรณีควบคุมฝูงชน เจ้าหน้าที่ต�ำรวจทั้งสองนายจะต้องมีโล่
กระบอง พร้อมอุปกรณ์ปอ้ งกันกระแทกใส่ และจะแบ่งกันท�ำหน้าทีเ่ ป็นพลโล่ (ถือโล่) อยูข่ า้ งหน้า ท�ำการปะทะ
หรือกดดันฝูงชน และพลกระบอง (ถือกระบอง) อยู่ข้างหลังท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำและคุ้มกันด้านหลังและด้านข้าง  
ตามภาพต่อไปนี้

สถานการณ์กรณีควบคุมฝูงชน
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			1.2	 การจัดก�ำลังเป็นทีม (Team) หรือ ชุด
        
เมื่อน�ำ ๒ บัดดี้ทีมรวมกันจะเรียกว่า  ทีม โดยจะเพิ่มหัวหน้าทีมอีก ๑ นาย ดังนั้น
ก�ำลังเจ้าหน้าที่ใน ๑ ทีม จะมีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ๕ นาย คล้ายกับหน่วยพิเศษอื่น ๆ ที่เรียกว่า ทีม ๕
การจัดก�ำลังเป็น Team

ลักษณะการยืนของหัวหน้าทีม จะอยู่ด้านหลังของ บัดดี้ทีม ใช้มือซ้าย – ขวา สัมผัส
หรือจับที่ไหล่หรือเอวของพลกระบองของบัดดี้ทีมทั้งสองทีมได้ตลอดเวลา การถ่ายทอดค�ำสั่งของ ผู้บังคับหมู่,
ผูบ้ งั คับหมวด และ ผบ.ร้อยฯ ก็สามารถท�ำได้อย่างรวดเร็ว โดยหัวหน้าทีมจะใช้เสียงสัง่ การและ/หรือการสัมผัส
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ เช่น ดันเพื่อเดิน, ผลักเพื่อวิ่ง  หรือดึงเพื่อหยุดหรือถอย หรือดึง/ดันเปลี่ยนทิศทางปะทะ
ซ้ายหรือขวาได้ตลอดเวลา ตามภาพ

Team

การปรับก�ำลังแยกจาก Team เป็น Buddy Team

นามเรียกขานของ Buddy Team  จะเป็น
			 ๑) Buddy Team ซ้าย โดย Buddy Team นีจ้ ะอยูท่ างด้านซ้ายมือของหัวหน้าทีม
				 ๒) Buddy Team ขวา โดย Buddy Team นีจ้ ะอยูท่ างด้านขวามือของหัวหน้าทีม
ส�ำหรับบางทีมอาจไม่มีหัวหน้าทีมก็ได้ ถ้าสถานภาพก�ำลังพลไม่พอ กรณีนี้
ก็ให้พลกระบองที่อาวุโสสูงสุดเป็นผู้ควบคุมหรือหัวหน้าทีมแทนได้ในสถานการณ์ปะทะกับฝูงชน กรณีเช่นนี้
พลกระบองที่ท�ำหน้าที่หัวหน้าสามารถเก็บกระบองแล้วใช้มือที่เหลือสัมผัสพลกระบองของอีกบัดดี้ทีมก็ได้
เพื่อให้เกิดการสัมผัสสั่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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			1.3	 การจัดก�ำลังเป็นหมู่ (Squad) หรือ ส่วน (Section)
ใน ๑  หมู่ จะประกอบก�ำลัง ๒ ทีม เป็น ๑๐ นาย และให้มีผู้บังคับหมู่ควบคุม
ทั้ง ๒ ทีมอีก ๑ นายเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมก�ำลัง ๑ หมู่จะมีจ�ำนวนต�ำรวจ ๑๑ นาย ตามภาพต่อไปนี้

อย่างไรก็ตามเมื่อมีการจัดในระดับหมู่แล้ว บางทีมก็อาจไม่จ�ำเป็นต้องมีหัวหน้าทีม
ก็ได้ หากว่าก�ำลังพลขาด ซึ่ง ผบ.หมู่ ก็จะท�ำหน้าที่ หน.ทีม ในส่วนที่ขาดไปด้วยก็ได้ โดยไม่ต้องให้พลกระบอง
อาวุโสมาเป็นหัวหน้าทีมก็ได้ ลักษณะเช่นนี้ เมื่อมีการสัมผัสหลังก็ให้รับรู้ว่า ผู้ที่มาสัมผัสจะเป็นผู้น�ำในการ
ปฏิบตั ใิ นการเคลือ่ นทีห่ รือใช้เทคนิคต่าง ๆ ทันที เพราะฉะนัน้ ใน ๑ หมู่ อาจมีกำ� ลังพล ๑๐ หรือ ๑๑ นาย ก็ได้
ซึง่ อ่อนตัวปรับได้ในการปฏิบตั ิ ไม่จำ� เป็นต้องมีจำ� นวนก�ำลังพลตามทีจ่ ดั อัตราไว้เมือ่ ต้องเข้าควบคุมดูแลผูช้ มุ นุม
นามเรียกขานของทีมจะเป็นดังต่อไปนี้
1) ทีมที่อยู่ทางซ้ายของหัวหน้าทีม จะเรียกว่า  ทีม ๑ (ทีมหนึ่ง)
2) ทีมที่อยู่ทางขวาของหัวหน้าทีม จะเรียกว่า  ทีม ๒ (ทีมสอง)
แต่ในทางปฏิบัติของสหประชาชาติแล้ว จ�ำนวนทีมในแต่ละหมู่หรือส่วน (Section)
จะมีได้หลายทีมตามแต่จ�ำนวนก�ำลังพลที่มีและจ�ำเป็นในขณะนั้น ซึ่งอาจจะมีทีม ๓, ๔, ๕ .... ถึง ทีม X ก็ได้
โดยอย่างน้อยจะต้องมี ๓ ทีมเป็นหลัก เพื่อที่จะให้ ๑ ทีม ท�ำหน้าที่คุ้มกัน หรือเป็นก�ำลังเสริม ส่วนอีก ๒ ทีม
จะท�ำหน้าที่ปะทะและด�ำเนินกลยุทธ์
ในอนาคตเพือ่ ความอ่อนตัวเหมาะสมกับเหตุการณ์ ผูบ้ งั คับบัญชาการทีส่ งู กว่าผูบ้ งั คับ
กองร้อยไม่ว่าเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม ผู้บังคับบัญชาระดับกองบังคับการ อาจเพิ่มเติมก�ำลังให้กองร้อยได้
โดยการเพิ่มเฉพาะทีมขึ้นในหมู่ใดหมู่หนึ่งเพื่อให้ภารกิจสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพหรือเมื่อมีการร้องขอ
จากผู้บังคับหมู่ ซึ่งเมื่อนั้นก็ให้มีนามเรียกขานว่า ทีม ๓ ทีม ๔ ทีม ๕ จนถึง ทีม X ได้เช่นเดียวกับแนวทางของ
สหประชาชาติ
การจัดระดับหมู่นี้แนวทางของสหประชาชาติให้ความส�ำคัญสูงและอ่อนตัวมาก
ในการปฏิบัติ กล่าวคือ ผบ.หมวด สามารถมาท�ำหน้าที่ ผบ.หมู่ หรือหัวหน้าทีมได้ทันทีที่เห็นว่าจ�ำเป็น
โดยการเข้ามาสัมผัสหลังพลกระบองของทีมใดทีมหนึง่ ทีก่ ำ� ลังด�ำเนินกลยุทธ์ได้ตลอดเวลา หรือย้ายไปท�ำหน้าที่
หัวหน้าทีมของอีกทีมได้ตลอดเวลา
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การปรับก�ำลังแยกจากหมู่หรือส่วนไปเป็น ชุดหรือทีม

การปรับก�ำลังแยกจากชุดหรือทีม ไปเป็น คู่ตรวจหรือ Buddy Team
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		1.4	 การจัดก�ำลังเป็นหมวด (Platoon)
เมื่อน�ำก�ำลังระดับหมู่มาประกอบกันจ�ำนวน ๔ หมู่ ก็จะเป็นการจัดรูปแบบของ
ระดับหมวด โดยเรียกชือ่ จากซ้ายไปขวาของผูบ้ งั คับหมวดว่า หมู ๑ 
่ หมู่ ๒ หมู่ ๓ และหมู่ ๔ ตามล�ำดับตามภาพ

ดังนี้   

การจัดก�ำลังระดับหมวด จัดโดยประกอบด้วย ๔ หมูเ่ ป็น ๑ หมวด โดยมีนามเรียกขาน

1) หมู่ ๑ (หมู่หนึ่ง) จะอยู่ทางด้านซ้ายสุดของผู้บังคับหมวด
2) หมู่ ๒ (หมู่สอง) จะอยู่ทางด้านขวาของหมู่ ๑ ถัดมา
3) หมู่ ๓ (หมู่สาม) จะอยู่ทางด้านขวาของหมู่ ๒ ถัดมา
4) หมู่ ๔ (หมูส่ )ี่ จะอยูท่ างด้านขวาของหมู่ ๓ ถัดมา หรือทางขวามือสุดของผูบ้ งั คับหมวด
การด�ำเนินการทางยุทธวิธี ผูบ้ งั คับหมวดจะสัง่ ให้อย่างน้อย ๑ หมู่ ซึง่ จะเป็นหมูใ่ ดก็ได้
ท�ำหน้าที่ระวังหลัง หรือท�ำหน้าที่ส่วนส�ำรอง (เสริม) เสมอทุกครั้ง เพื่อให้เกิดการอ่อนตัวในการปรับก�ำลังเพิ่ม
หรือเสริมก�ำลังด้านใดด้านหนึ่ง ที่เกิดปัญหามากขึ้นในขณะด�ำเนินกลยุทธ์ต่อฝูงชน ทั้งนี้  เพื่อความเหมาะสม
พอเพียงในแต่ละสถานการณ์ปะทะ ส่วนแนวปะทะ ผบ.หมวด อาจสั่งการให้ขยายโดยแยกตัว (Split) หรือ
รวมตัว (Reform) แล้วแต่สถานการณ์ที่เห็นว่าเหมาะสมได้ตลอดเวลา

การจัดก�ำลังเป็น หมวด (Platoon)
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การปรับก�ำลังแยกจาก หมวด (Platoon)  เป็นหมู่ (Squad)

การปรับก�ำลังแยกจาก  หมู่ (Squad) เป็น ทีม (Team)

การปรับก�ำลังแยกจาก ทีม (Team) เป็นคู่ตรวจ (Buddy Team)
ผบ.ร้อย ผบ.หมวด ผบ.หมู่ หรือ หน.ทีม จะออกค�ำสั่งทางวาจามี 2 ลักษณะ คือ แยก (Split)  เป็น........
กับ รวม (Reform) เป็น .........
โดยจะสั่ง “ .(หน่วยที่ตนเองควบคุม)..........  แยกเป็น ....(ให้เป็นหน่วยเล็กลง)..............”  Go
“ .(หน่วยที่ตนเองควบคุม)..........  รวมเป็น ....(ให้เป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้น).........”  Go
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		2. เทคนิคทางยุทธวิธีของกองก�ำลังควบคุมฝูงชน
			2.1	 การจัดพื้นที่ให้ปลอดภัยหรือจัดวงล้อม (To Set up a Cordon)
การจัดพืน้ ทีป่ ลอดภัยปกติจะด�ำเนินการพร้อมๆ กับการจัดแถวแนวปะทะ (Contact line)
				 จุดประสงค์ ของการสั่งการจัดพื้นที่ปลอดภัย ก็เพื่อให้การเริ่มต้นของกองร้อย
ควบคุมฝูงชนเป็นระเบียบและปลอดภัยก่อนที่จะด�ำเนินกลยุทธ์ (ชั้นแรกสุดของการจัดรูปขบวนหรือแปรรูป
ขบวน) จากนั้นให้จัดแถวปะทะด้วยซึ่งค�ำสั่งก็เช่นเดียวกัน  
นอกจากนี้ การจัดพืน้ ทีใ่ ห้ปลอดภัยยังใช้เพือ่ ประโยชน์ในการเคลียร์พนื้ ที่ การจัดบีบ
กระชับพืน้ ที่ การต้านและการกรองเส้นทางเข้าออกของฝูงชน (Clearing Channeling and Filtering line) ด้วย

			 การออกค�ำสั่งของ ผบ.ร้อย เป็นดังต่อไปนี้
				 ➢ จัดพื้นที่ปลอดภัย/แถวปะทะ  “To set up a cordon/contact line”
				 ➢ โล่/กระบองอยู่แถวหน้า  “Shields/baton in the front”
(ถ้าฝูงชนมีอันตรายหรือก้าวร้าวต้องสั่งการให้โล่อยู่แถวหน้าเสมอ)
				 ➢ ซ้ายที่..............  ขวาที่......................  “Left limit at...., right limit at....”
				 ➢ จากซ้ายไปขวา/ขวาไปซ้าย “From the left to the right/right to the left”
				 ➢ กองร้อยพร้อม “Unit ready?” (ก�ำลังตอบพร้อมกันว่า “พร้อม”)
				 ➢ “Go”
ผบ.ร้อย ต้องสั่งให้มีการสวมหมวกทุกครั้งขณะจัดแนวปะทะหรือจัดพื้นที่ปลอดภัย  
“Helmet on”
ส่วนค�ำสั่งจัดรูปขบวนใหม่ (To take a new position) อีกแห่งหนึ่งหลังจากมีการ
จัดพื้นที่ปลอดภัยแล้ว มีดังต่อไปนี้
- “ไปข้างหน้า .....  เมตร” (ยังไม่ต้องปฏิบัติ เป็นค�ำสั่งแจ้งเตือนก่อน)
- ผบ.หมู่ ทวนค�ำสั่ง (Echo) เพื่อให้ลูกทีมของตนได้รับทราบค�ำสั่งด้วย
- “Go” (ทุกคนปฏิบัติการเคลื่อนไปข้างหน้าตามค�ำสั่ง)
- การปฏิบัติให้ด�ำเนินการอย่างเป็นระเบียบพร้อม ๆ กัน
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		2.2	 สั่งทีมเดินไปข้างหน้า (march)
ค�ำบอกค�ำสั่งสามารถบอกระยะหรือจุดหมายได้ เช่น “เดินไปข้างหน้า ๕ เมตร”  
“GO” หรือ “เดินไปแยกข้างหน้า” “GO” เป็นต้น หรือสั่งการให้เดินโดยไม่บอกระยะก็ได้ หากได้ระยะตามที่
ผู้บังคับหน่วยต้องการก็จะสั่งการให้หยุด (Halt) และจะมีการทวนค�ำสั่งให้กันเป็นทอด ๆ พร้อมมีการสัมผัส
ดึงให้หยุดได้ตลอดเวลา
บางครัง้ การสัง่ “GO” อาจใช้เสียงนกหวีดเป่ายาวปกติ ๑ ครัง้ แทนก็ได้ เพือ่ ให้กำ� ลัง
เจ้าหน้าที่สามารถได้ยินกันทั่วในทันทีจะได้เริ่มเดิมอย่างพร้อมเพรียงกัน
		2.3	 สั่งทีมหยุด (Halt)
ค�ำบอกค�ำสั่ง “หยุด” ซึ่งจะมีการช่วยกันทุกคนที่ได้ยินจะทวนค�ำสั่งหรือถ่ายทอด
ค�ำสัง่ ตลอดเพือ่ ให้มกี ารหยุดของรูปขบวนได้ในทันที เมือ่ มีการหยุดแล้ว ไม่วา่ พลโล่หรือพลกระบองจะต้องอยู่
ในท่าพร้อมปฏิบัติ หรือ Active Guard
			2.4	 สั่งทีมถอย (Back)
ค�ำสั่งนี้จะใช้เมื่อการหยุดของทีมไม่อยู่ในต�ำแหน่งที่ต้องการ ผู้บังคับหน่วยสามารถ
สั่งให้ถอยได้   โดยทุกคนจะเดินถอยหลังไม่หันหลังกลับโดยเด็ดขาด  พลโล่จะอยู่แนวปะทะเสมอ การถอยนี้
จะบอกระยะไว้หรือไม่บอกก็ได้ หากมีการบอกระยะไว้ เช่น ค�ำบอกค�ำสั่ง “ถอย ๕ เมตร” “GO” เมื่อถึงระยะ
ตามค�ำบอกค�ำสัง่ กองก�ำลังทุกคนก็จะเตือนกันเองและสัมผัสให้หยุดทันที พร้อมทัง้ จัดแนวให้ตรงกันโดยเฉพาะ
แนวโล่ และหากไม่มีการบอกระยะการถอยไว้จะต้องมีการออกค�ำสั่ง “หยุด” อีกครั้ง ซึ่งจะสั่งด้วยวาจาหรือ
สัง่ ด้วยสัญญาณนกหวีดก็ได้ การเป่านกหวีดให้เป่ายาว ๑ ครัง้ นานพอทีท่ มี จะได้รบั ทราบค�ำสัง่ หยุดและท�ำการ
หยุดได้ทัน
			2.5	 การเคลื่อนที่โดยการวิ่งเยาะๆ (At the Double)
ค�ำบอกค�ำสั่ง “วิ่งไปข้างหน้า ๑๐ เมตร” “GO” ซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้บอกระยะทางไว้
แต่บอกที่หมายเช่น “วิ่งไปแยกข้างหน้า” เป็นต้น
ลักษณะของการวิ่งจะไม่วิ่งแบบวิ่งเร็ว แต่จะใช้วิธีการวิ่งเยาะ ๆ คล้ายแบบฝึกของ
ต�ำรวจ ที่สั่งว่า “วิ่ง หน้าวิ่ง” เป็นต้น ความเร็วจะประมาณ ๒ เท่าของการเดิน โดยจะเริ่มจากการหยุดอยู่กับที่
ตามที่ตั้งรูปขบวนไว้แล้วสั่งการให้วิ่งเลยก็ได้ หรือจะสั่งการขณะที่ทีมก�ำลังเดินอยู่ก็ได้
จุดประสงค์ของการวิง่ เพือ่ ให้กองก�ำลังควบคุมฝูงชน ได้เคลือ่ นทีไ่ ปข้างหน้ารวดเร็ว
กว่าการเดิน ตามค�ำสัง่ เดินไปข้างหน้า และโดยปกติการสัง่ การให้วงิ่ จะใช้ในกรณีทไี่ ม่มฝี งู ชนอยูข่ า้ งหน้าในระยะใกล้
ประมาณ ๑๐ – ๑๕ เมตร โดยเฉพาะในระยะพื้นที่ปลอดภัยเท่านั้น
			2.6	 การเคลื่อนที่ในเชิงรุก(รุกแล้วกลับ)หรือเคลื่อนที่กดดัน (Offensive bound)
				 จุดประสงค์ของการเคลื่อนที่ลักษณะนี้เพื่อเข้าปะทะฝูงชนในแนวปะทะก่อนฝูงชน
รวมตัวกันเข้าหากองก�ำลัง ดังนั้น เมื่อกองก�ำลังอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักจากผู้ชุมนุมต่อต้านที่ก�ำลัง
เตรียมการจะเข้าประชิดและท�ำร้ายเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับหน่วยจะออกค�ำสั่งนี้เข้าปะทะทันที
การเคลือ่ นทีน่ ที้ ำ� ให้กองก�ำลังมีแนวระยะห่าง (รุกแล้วถอยกลับเพือ่ รักษาระยะห่าง)
หรือมีพื้นที่ปลอดภัยจากฝูงชน ผู้ต่อต้านจะอยู่แนวหลังแนวปะทะถัดไป
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd 183

183

11/17/2563 BE 12:40 PM

Offensive Bound จะประกอบไปด้วย การวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วซึ่งเร็วกว่า
การวิ่งในค�ำสั่งวิ่งไปข้างหน้าข้างต้น พร้อม ๆ กับมีการตะโกน และเอากระบองตีเคาะที่โล่ ซึ่งปกติจะมีระยะวิ่ง
ไปข้างหน้าประมาณ ๕-๑๐ เมตร เข้าปะทะ แล้วรีบถอยกลับมาอยู่ที่ต�ำแหน่งเดิมทันที ซึ่งบางครั้งอาจต้องใช้
แก๊สน�้ำตาชนิดขว้างด้วยมือเพื่อป้องกันฝูงชนกรูกลับเข้ามาปะทะนอกแนวปะทะ อย่างไรก็ตาม การใช้เทคนิค
Offensive Bound เป็นการใช้ก�ำลังอย่างหนึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎการใช้ก�ำลังด้วย และโดยปกติผู้บังคับบัญชา
ณ แนวปะทะเท่านั้นที่จะสั่งการใช้เทคนิคนี้
ค�ำบอกค�ำสั่ง  
“Offensive  Bound” หรือ “เคลื่อนที่กดดัน”
“๑๐ เมตร” (To …)
“พร้อม” (Ready to go!)
“GO” หรือ “ปฏิบัติ”
เมื่อได้ระยะแล้วผู้สั่ง(หัวหน้าชุด ผบ.หมู่ ผบ.หมวด หรือ ผบ.ร้อย) จะสั่งว่า
“ถอย” (Back) โดยผูป้ ฏิบตั จิ ะทวนค�ำสัง่ (Echo) ไปด้วยขณะปฏิบตั กิ ารถอยด้วยก็ได้
“หยุด” (Halt) ผู้ปฏิบัติในทีมหรือชุดจะทวนค�ำสั่งให้มีการหยุดพร้อมกันทันที

			

ภาพแสดงการใช้เทคนิค Offensive Bound
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			2.7	 เทคนิคการเข้าชาร์จ (Charge) หรือ รุก
				 จุดมุ่งหมายของการใช้เทคนิคนี้เพื่อเคลียร์พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและยึดครองไว้
การเคลื่อนไหวตามค�ำสั่งนี้จะมีเป็นชุดที่ ผบ.ร้อย ต้องพิจารณาสั่งการ
ลักษณะจะเป็นการแสดงความแข็งแกร่งในการปะทะ (วิ่งเร็วเข้าปะทะ) ซึ่งสอด
ประสานกับการใช้แก๊สน�้ำตาสนับสนุนด้วย เพื่อมุ่งให้ฝูงชนไม่รวมตัวกันหรือบีบให้ไปช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
ยิ่งกว่านั้นจะต้องมีการคุ้มกันด้านข้างอย่างเข้มงวดเมื่อผ่านทางแยกของถนน โดยใช้ชุดยานพาหนะที่เร็ว
และมีประสิทธิภาพป้องกันกองก�ำลัง เพื่อให้ปฏิบัติโดยไม่ชักช้าในแนวปะทะ
บางทีกจ็ ะใช้การชาร์จทัง้ ด้านข้างและหลังของผูช้ มุ นุมต่อต้านทีใ่ ช้กำ� ลังด้วย เพือ่ บีบ
ฝูงชนไปช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือเพื่อการจับกุม
การชาร์จเป็นการใช้กำ� ลังของเจ้าหน้าทีแ่ บบหนึง่ จึงอยูภ่ ายใต้กฎการใช้กำ� ลังด้วย และ
การชาร์จก็เป็นการแสดงก�ำลังอย่างหนึง่ ทีต่ อ้ งสร้างให้ผปู้ ระท้วงต่อต้านทีค่ ดิ จะเข้าปะทะในแนวปะทะเปลีย่ นใจ
การชาร์จด้วยกระบองจะต้องสั่งการโดย ผบ.ร้อย หรือผู้บังคับบัญชาในแนวปะทะ
เท่านั้น
				 การจัดก�ำลัง โดยปกติจะจัด ๔ ส่วน คือ ส่วนปะทะ ส่วนติดตามและสนับสนุน  
ส่วนคุ้มกันและยิงสนับสนุน และส่วนส�ำรอง
			 ประมวลการปฏิบัติ
ก�ำชับในกฎของการปะทะ (R.O.E.)
ก�ำหนดทัศนคติของเจ้าหน้าที่ให้ได้ก่อน
เตรียมยานพาหนะ (ทราบความมุ่งหมาย)
เตรียมสนับสนุนการยิง (ทราบความมุ่งหมาย)
				 การออกค�ำสั่ง
“ชาร์จ” (ด้วยโล่และกระบอง) หรือ “รุก”
“๒๐ เมตร”
(เริ่มจาก เดิน หรือ วิ่ง)
“พร้อม”
“Go!” (หรือ charge) หรือ “ปฏิบัติ”
“หยุด” (Halt)
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ภาพการเตรียมการก่อนเข้าชาร์จตบเท้าและเคาะโล่แสดงความพร้อม
หมายเหตุ การชาร์จหรือรุก เป็นการใช้ก�ำลังที่กระทบร่างกายผู้ชุมนุมต้องมีการแจ้งเตือนก่อนเสมอ
	11.3	 ยุทธวิธีการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต�ำรวจผู้บาดเจ็บ
การควบคุมฝูงชน ไม่วา่ ด้วยรูปแบบหรือวิธกี ารใด หรือใช้เทคนิคเช่นใด โอกาสทีจ่ ะได้รบั บาดเจ็บ
ไม่วา่ เกิดจากผูช้ มุ นุม หรือเกิดจากอุบตั เิ หตุยอ่ มมีขนึ้ ได้ตลอดเวลา หรือแม้กระทัง่ ฝูงชนหรือประชาชนอืน่ ๆ ก็ยอ่ ม
มีโอกาสได้รบั บาดเจ็บจากการใช้กำ� ลังได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะการใช้กำ� ลังทีร่ ุนแรงของฝูงชนที่แปรสภาพเป็น
ฝูงชนไร้ระเบียบ (Mob) ดังนั้น กองก�ำลังควบคุมฝูงชนที่เข้าปะทะจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
อย่างทันท่วงที และป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บสูญเสียเพิ่มขึ้นอีก
การช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บซึง่ อาจเป็นเจ้าหน้าที่ หรือประชาชนก็ตาม จะด�ำเนินการอยู่ ๒ ขัน้ ตอน
คือ
1) การน�ำพาเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
2) การจัดให้อยูใ่ นท่าพักฟืน้ รอการช่วยเหลือจากชุดปฐมพยาบาลหรือชุดขนย้ายผูบ้ าดเจ็บไป
โรงพยาบาล
การน�ำพาเคลือ่ นย้ายผูบ้ าดเจ็บ จะด�ำเนินการโดยอัตโนมัตเิ มือ่ มีโอกาส หรือโดยการสัง่ การก็ได้  
หากมีการออกค�ำสั่ง ค�ำบอกค�ำสั่งจะเป็นดังต่อไปนี้
		 ค�ำบอกค�ำสั่ง
“ทีม.......”
“ช่วยเหลือต�ำรวจบาดเจ็บ”  
“GO”
ในขณะที่เจ้าหน้าที่ (พลกระบอง) เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ พลโล่ทั้งสองนายของทีมจะต้องเข้า
ท�ำหน้าที่คุ้มกัน ป้องกันฝูงชนที่จะเข้ามาท�ำร้ายเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือเสมอ โดยให้แนวโล่หันไปทางผู้ชุมนุม
หรือฝูงชนเสมอ และเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอุ้มคนเจ็บได้แล้ว ก็ต้องให้สัญญาณ “Go” เพื่อส่วนที่
ท�ำหน้าที่คุ้มครองจะได้ทราบและใช้เทคนิคการถอยป้องกันจนกระทั่งอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย (Cordon)
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		1. เทคนิคการน�ำพาผู้บาดเจ็บ
   
เจ้าหน้าทีค่ นแรกจะเข้าไปข้างหลังผูบ้ าดเจ็บ สอดมือเข้าไปจับมือซ้ายและมือขวาของผูบ้ าดเจ็บ
ในท่ากอดอก โดยให้ล�ำตัวเจ้าหน้าที่ชิดกับผู้บาดเจ็บ
หากเจ้าหน้าทีเ่ ข้าช่วยผูบ้ าดเจ็บเพียงคนเดียว เมือ่ กอดรวบผูบ้ าดเจ็บได้แล้ว จะเดินถอยหลัง
ลักษณะลากไปโดยทันที แต่ถ้ามีเจ้าหน้าที่สองนาย เจ้าหน้าที่คนที่สองจะเข้ามารวบขาทั้งสองของผู้บาดเจ็บ
ให้อยู่ในแนวล�ำตัว และให้ล�ำตัวเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขาทั้งสองของผู้บาดเจ็บ โดยหันหน้าไปทางด้านเดียวกัน
กับเจ้าหน้าที่คนแรก จากนั้นไม่ต้องวิ่งน�ำพาถอยหลังแต่ให้วิ่งไปข้างหน้าแทน
ลักษณะการน�ำพาอีกแบบหนึ่งคือการใช้บ่าของเจ้าหน้าที่แบกล�ำตัวของผู้บาดเจ็บ แต่จะ
ใช้เฉพาะกรณีฝูงชนก้าวร้าวและต้องน�ำพาผู้บาดเจ็บออกไปอย่างเร่งด่วนเท่านั้น
ขณะด�ำเนินการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ จะต้องมีทีมหรือชุดอีกส่วนหนึ่งเข้าท�ำการคุ้มกัน  
ป้องกันไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้ามาท�ำร้ายเจ้าหน้าที่ที่ท�ำการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้
		2. เทคนิคการจัดท่าผู้บาดเจ็บเพื่อพักฟื้นรอการส่งกลับ (Recovery Position)
เมื่อผู้บาดเจ็บมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วให้จัดเตรียมท่าทางของผู้บาดเจ็บอยู่ในลักษณะ
พักฟื้น เพื่อรอเจ้าหน้าที่พยาบาลมาปฐมพยาบาลต่อไป โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ๒ ขั้นตอนดังต่อไปนี้
		
ขั้นตอนแรก ก่อนการจัดท่าทางพักฟื้น
- ตรวจสอบความรู้สึกและสติสัมปชัญญะของผู้บาดเจ็บโดย
๑) การตื่นตัว พยายามให้ผู้บาดเจ็บตอบค�ำถามเรา
๒) ทดสอบสั่งการกับผู้บาดเจ็บ ถ้ายังไม่พูด
๓) ทดสอบอาการเจ็บ ด้วยการหยิกตรงบริเวณผิวหนังผู้บาดเจ็บ
๔) ถ้ายังไม่รู้สึกให้ตะโกน ให้ผู้อื่นช่วยทันที
- ปลดเปลื้องสิ่งที่รัดตัวผู้บาดเจ็บให้หลวม หรือถอดออก เช่น หมวก เสื้อ คอเสื้อที่รัดรูป
เป็นต้น
- ให้ผบู้ าดเจ็บนอนลงเปิดช่องลมโดยการใช้มอื ข้างหนึง่ กดทีห่ น้าผาก ส่วนอีกข้างดันคางขึน้
อย่างเบา ๆ
- ดูสังเกตไม่ให้มีสิ่งใดอยู่ในปาก
- ดูสังเกตหน้าอกมีการหายใจขยับหรือไม่
- ฟังการหายใจประมาณ ๑๐ วินาที
- ใช้แก้มชิดใกล้กับจมูกผู้ป่วยเพื่อสัมผัสว่ามีการหายใจหรือไม่
			ขั้นตอนที่สอง การจัดท่าพักฟื้น
1. ให้ขาผู้บาดเจ็บเหยียดตรง แขนทั้งสองกางออก แล้วน�ำแขนซ้าย (ขวา) ยกขึ้น โดยจับ
ที่ข้อศอกน�ำมือซ้าย (ขวา) เหนือศีรษะผู้บาดเจ็บ
2. น�ำอุง้ มือขวาประสานกับอุง้ มือขวาผูบ้ าดเจ็บ แล้วยกมาไว้ใกล้กบั ศีรษะด้านซ้ายผูบ้ าดเจ็บ
อย่างนุ่มนวล
๓. ถอยหลังไปเล็กน้อย แล้วจับที่ข้อเข่าขวาของผู้บาดเจ็บ พลิกมาด้านซ้าย
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๔. ให้ผู้บาดเจ็บนอนตะแคง เปิดปากไว้ หาผ้าห่มคลุมผู้บาดเจ็บไว้ และตรวจสอบ

การหายใจทุกนาที
			สรุป การช่วยเหลือจัดท่าพักฟื้นเพื่อช่วยชีวิต ให้สภาพบาดเจ็บไม่เลวร้ายลง ลดอาการ
บาดเจ็บ ก่อนน�ำส่งโรงพยาบาลต่อไป

	11.4	 ยุทธวิธีการจับกุมผู้ชุมนุม (Arrest methods)
การจับกุมในฝูงชนจะมีหลักการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างจากการจับกุมโดยทัว่ ไปซึง่ ได้แก่ การจับกุม ณ
พืน้ ทีส่ าธารณะทัว่ ไป ณ จุดตรวจ หรือการจูโ่ จมเข้าค้นบ้านแล้วจับกุม เพราะการจับกุมในฝูงชนหรือผูช้ มุ นุมจะเป็น
การเข้าจับกุมภายใต้ความกดดันสูงเพราะผู้ชุมนุมย่อมมีจ�ำนวนมากกว่าเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ดังนั้น หากไม่มี
ความจ�ำเป็นอย่างยิ่งยวดจะไม่มีการเข้าไปประชิดจับกุมผู้ชุมนุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ชุมนุมก้าวร้าวเข้าหาปะทะกับ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย หรือถูกรุมท�ำร้าย เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการจับกุม
เป็นอย่างยิ่งและต้องสามารถน�ำพาออกจากพื้นที่ชุมนุมหรือแนวปะทะได้โดยทันที น�ำไปสู่พื้นที่ปลอดภัยหรือ
ในวงล้อมของเจ้าหน้าที่และกักตัวไว้ในยานพาหนะหรือสถานีที่พักรอก่อนเพื่อส่งต่อไปยังพนักงานสอบสวน    
ดังนั้น เทคนิคที่ใช้ในการปฏิบัติ (การจับกุมฝูงชนที่ชุมนุม) จึงมีความแตกต่างกับเทคนิคการจับกุมโดยทั่วไป
ด้วยเช่นกัน
การจับกุมนี้ไม่ใช่การจับกุมขนาดใหญ่ แต่เป็นการจับกุมในขีดจ�ำกัดที่มีจ�ำนวนไม่มาก
เพื่อเป็นการลิดรอนและยับยั้งไม่ให้ฝูงชนกระท�ำผิดมากขึ้น เป็นการข่มขวัญให้ฝูงชนเกรงกลัว เกรงขาม
โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนได้แสดงถึงความจริงจัง เด็ดขาดในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ฝูงชนกระท�ำความผิด
เล็ก ๆ น้อย ๆ และท�ำให้ฝงู ชนอยูใ่ นการควบคุมให้ได้มากทีส่ ดุ ซึง่ หมายความว่า กองร้อยควบคุมฝูงชนสามารถ
ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้มากที่สุด
เมื่อมีการจับกุมผู้ชุมนุมที่ผิดกฎหมายหรือขัดขวางหรือขัดค�ำสั่งเจ้าหน้าที่ทุกเทคนิคที่ใช้
จะต้องมีการจัดชุดหรือส่วนคุ้มกันสนับสนุนทันที ไม่ว่าจะเป็น บัดดี้ทีม (พลโล่ของบัดดี้ทีมตนเอง) ทีม หมู่
หรือแม้กระทัง่ หมวดอืน่ ๆ ทุกครัง้ เพือ่ ป้องกันไม่ให้ชดุ จับกุมถูกท�ำร้ายหรือได้รบั อันตรายจากฝูงชนตามแต่ละ
สถานการณ์ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น เทคนิคที่ใช้อาจใช้การเข้าชาร์จแล้วท�ำแนวโล่กั้นการด�ำเนินการของ
ชุดจับกุมก็ได้
		 ค�ำบอกค�ำสั่งเพื่อให้มีการจับกุมมีดังนี้
“จับกุมแบบที่ .......”
“GO”
	1. เทคนิคการจับกุมแบบที่ ๑
ลักษณะการจับกุมแบบนี้ เป็นการจับกุมท่าคล้องแขนด้านข้าง (Shoulder and Arm Lock)
ซึง่ โดยปกติ ท่าการจับกุมแบบนีจ้ ะใช้ในการจับกุมทัว่ ไป โดยจะใช้เจ้าหน้าทีค่ นเดียวเข้าจับกุม และมักจะตามด้วย
การท�ำให้ล้ม (Take down) เสมอ แต่ในสถานการณ์ควบคุมฝูงชนจะต้องใช้ก�ำลังเจ้าหน้าที่ผู้ท�ำการจับกุม
๒ คน โดยคล้องแขนคนละข้างของผูถ้ กู จับกุม จากนัน้ เคลือ่ นทีไ่ ปในทิศทางข้างหน้าของตนเอง เพือ่ พาให้ผถู้ กู จับ
ซึง่ ถูกขัดหัวไหล่และข้อแขนจะต้องเคลือ่ นทีต่ ามไปทันที โดยไม่ให้มเี วลาหรือโอกาสทีผ่ ชู้ มุ ชุมอืน่ ๆ จะเข้ามาช่วย
หรือมาท�ำร้ายผู้จับกุมได้ทัน
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ส�ำหรับท่านี้ เมื่อปฏิบัติได้ถูกต้องผู้ถูกจับกุมจะเกิดอาการเจ็บที่ข้อต่อหัวไหล่และข้อแขน
แต่ไม่มีอันตราย นอกจากนี้ยังท�ำให้ผู้ถูกจับกุมเสียสมดุลในการยืนและไม่สามารถต่อสู้ขัดขวางได้
เทคนิคที่ใช้ผู้จับกุมจะต้องท�ำให้แขนตนเองที่คล้องตึงและกดชิดกับหัวเข่าของเจ้าหน้าที่
ในทางตรงข้ามให้แขนของผู้ถูกจับงอโดยเฉพาะที่ข้อศอก
	2. เทคนิคการจับกุมแบบที่ ๒
การจับกุมแบบนี้ จะใช้เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ ๒  คนเสมอ  โดยผูจ้ บั กุมแต่ละคนจะใช้แขนคนละข้าง
กับการจับกุมแบบที่ ๑  นอกจากนี้จะต้องใช้มือที่สอดคล้องแขนผู้ถูกจับมาจับประสานกันด้วย ส่วนมือ
ที่เหลือให้สอดไประหว่างขาของผู้ถูกจับกุมและยกหิ้วขึ้น
เมื่อมีการยกหิ้วขึ้น ผู้ถูกจับกุมโดยธรรมชาติที่กลัวจะล้มหัวฟาดก็จะเกร็งแขนยึดแขนของ
เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมอย่างแน่น ซึ่งท�ำให้การน�ำพาเคลื่อนย้ายสามารถท�ำได้อย่างรวดเร็ว
		3. เทคนิคการจับกุมแบบที่ ๓
การจับกุมแบบที่ ๓ นี้ จะแตกต่างจากการจับกุมทั้งสองแบบข้างต้น กล่าวคือ ทั้งแบบที่ ๑ 
และที่ ๒ เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมซึ่งปกติจะใช้พลกระบองของทีมวิ่งจู่โจมเข้าไปในกลุ่มฝูงชนก่อน แล้วท�ำการเข้า
จับกุมโดยมีชุดหรือทีมคุ้มกันเสริมวิ่งตามเข้ามากั้นผู้ชุมนุมที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่ส�ำหรับการจับกุมแบบนี้ไม่ต้องวิ่ง
หรือจู่โจมเข้าหาฝูงชน เนื่องจากจะจับกุมเฉพาะผู้ชุมนุมที่ก้าวร้าวเข้ามาประชิดโล่ หรือเข้ามาท�ำร้ายพลโล่
โดยการผลักดัน หรือถีบโล่
เมื่อได้จังหวะพลโล่ทั้งสองที่ถูกผลักจะให้สัญญาณและพลิกโล่เปิดช่องให้ผู้ถูกจับเข้าไป
ในพื้นที่ของกองก�ำลัง (Cordon) จากนั้น พลกระบองที่อยู่แถวหลังจะเข้าท�ำการจับกุมทันทีซึ่งจะใช้เทคนิค
การจับกุมทั่วไปซึ่งจะเป็นแบบที่ ๑  หรือแบบที่ ๒ หรืออื่น ๆ ก็ได้ จากนั้นก็น�ำตัวไปส่งต่อยังชุดที่ควบคุม
ผู้ถูกจับเพื่อกักตัวยังรถควบคุมผู้ต้องหาหรือน�ำส่งสถานีต�ำรวจแล้วแต่กรณี
		4. เทคนิคการจับกุมแบบที่ ๔
การจับกุมแบบที่ ๔ ใช้สำ� หรับการจับกุมผูช้ มุ นุมทีน่ งั่ หรือนอนในพืน้ ทีห่ วงห้าม เมือ่ มีการเตือน
และสั่งการให้ออกจากพื้นที่หวงห้ามก็ไม่ปฏิบัติตาม ท่าจับกุมนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับการจับกุมด้วยท่าหัก
ข้อมือน�ำพา (Escort Lock) ท่านี้สามารถประยุกต์ใช้กับผู้หญิง/พระได้เพราะไม่ต้องอุ้มหรือหิ้วแบบท่าที่ ๑ 
หรือ ๒
อย่างไรก็ตาม การประยุกต์เทคนิคการจับกุมท่าหักข้อมือน�ำพาแบบที่ ๔ นี้ จะต้องใช้
เจ้าหน้าที่จ�ำนวน ๒  คนเสมอ และเข้าด�ำเนินการจับกุมพร้อมกันๆ ทั้งสองข้างของผู้ถูกจับ ซึ่งจะแตกต่างจาก
การจับกุมทัว่ ไปทีใ่ ช้ผจู้ บั กุมเพียงคนเดียว และเมือ่ จับหักข้อมือได้แล้วจะต้องรีบน�ำพาออกจากทีช่ มุ นุมโดยทันที  
เพื่อส่งต่อให้ชุดสนับสนุนหรือส่วนอ�ำนวยการด�ำเนินการกักหรือควบคุมตัวต่อไป
เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ท�ำการจับกุมได้ส่งตัวผู้ถูกจับไปให้เจ้าหน้าที่ในส่วนพื้นที่ปลอดภัยแล้ว
ให้รีบกลับเข้าสู่หน้าที่ปกติในรูปขบวนหรือในแนวปะทะ เพื่อด�ำเนินกลยุทธ์ตามแต่ผู้ควบคุมก�ำลังสั่งการต่อไป
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	11.5	 ยุทธวิธียานพาหนะ (Crowd Control with Vehicles)
		
การลงและขึ้นยานพาหนะ (Embarking & Disembarking) และการเข้าประจ�ำรูปขบวน
หรือวางก�ำลัง (Take position)
		 จุดประสงค์ เพื่อให้ก�ำลังกองร้อยควบคุมฝูงชน ซึ่งมากับยานพาหนะโดยเฉพาะรถตู้ของทาง
ราชการ ตาม ผนวก ช (ธุรการและการส่งก�ำลังบ�ำรุง) ประกอบแผนรักษาความสงบ (กรกฎ/๕๒) สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ในขณะที่หยุดยานพาหนะที่ขนส่ง ณ ที่หมาย และเข้า
ประจ�ำรูปขบวนควบคุมฝูงชน  
ในรถตู้ ๑  คันจะประกอบไปด้วย ผบ.หมู่ ซึ่งจะนั่งข้างหน้าด้านพลขับ (นั่งคู่กับพลขับ)
ก�ำลังของลูกแถวซึง่ ประกอบไปด้วยทีม บัดดีท้ มี จะนัง่ อยูใ่ นส่วนหลังทัง้ หมดโดยเรียงล�ำดับเป็น
บัดดี้ทีม  
ก่อนที่ยานพาหนะจะถึงที่หมายและหยุด ให้ผู้บังคับหมู่ออกค�ำสั่งดังต่อไปนี้
		 ➢ หมู่... พร้อมลงจากรถด้านซ้าย “Unit ready to debus on the left side”
		 ➢ ใช้อปุ กรณ์/ไม่ใช้อปุ กรณ์ “With/without equipment” แล้วแต่สถานการณ์และฝ่ายตรงข้าม
		 ➢ ลงแบบแถวเดียว/สองแถว “In one/two columns”
		 ➢ ถือโล่ข้างซ้าย/ขวา “Shield holders on the left/on the right”
		 ➢ อยู่ในท่ารอสั่ง/พร้อมใช้  “Stand by-/ready position”
		 ➢ กระบองเก็บที่เอว/พร้อมใช้ “Baton to the belt/in ready position”
		 ➢ รายงานเมื่อพร้อม “Report as soon as ready”
		 ➢ “Go”

จับไหล่ทันที

เมื่อรถหยุดให้
- ทีมที่ ๑   ลงมาก่อน โดยบัดดี้ทีมขวา พลโล่ลงมาก่อนตามด้วยพลกระบองลงมาแล้วให้รีบ

- ต่อมาบัดดีท้ มี ซ้ายลงตามโดยให้พลโล่ลงมาก่อนและพลกระบองลงตามมาแล้วรีบจับไหล่เช่นกัน
- เมื่อครบ ๒ บัดดี้ทีมแล้วให้หัวหน้าทีมลงจากรถจับไหล่หรือเอวพลกระบองทั้งซ้ายขวา และ
เริ่มน�ำทีมเคลื่อนที่เปิดพื้นที่ให้ทีมที่ ๒  ลงตามมาตามล�ำดับเช่นเดียวกับทีมที่ ๑
- เมื่อครบทั้งสองทีมแล้วให้ ผู้บังคับหมู่ลงเป็นคนสุดท้ายเข้าไปควบคุมทั้งสองทีม โดยอยู่
หลังสุดสั่งการให้ไปทางซ้าย ทางขวา ข้างหน้า หยุด หรือถอย หรือด�ำเนินกลยุทธ์อื่น ๆ เช่น ประกอบก�ำลังกับ
รถตู้อีกคันเป็น ๒ หมู่ หรือแบ่งทีมจับกุม เป็นต้น
ลักษณะการกลับเข้ามาขึ้นรถยานพาหนะก็ท�ำลักษณะกลับกันโดยผู้ที่ลงรถท้ายสุดจะกลับมา
ขึ้นรถก่อนสุด ดังนั้น พลโล่ที่ลงจากรถก่อนสุด ก็จะต้องขึ้นรถเป็นคนสุดท้ายสุด โดยอยู่ในท่า Active  Guard
มีโล่ป้องกันตลอดเวลา
เมื่อลงจากรถแล้วให้ระวังรถทางด้านข้างและด้านหลังด้วย ซึ่ง ผบ.ร้อย อาจสั่งการให้ บก.ร้อย
เข้าระวังยานพาหนะพร้อมกับ พลขับ ด้วยก็ได้ขณะที่ก�ำลังส่วนใหญ่มีภารกิจต้องไปปะทะควบคุมฝูงชน
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ตามภาพการขึ้นและลงรถยานพาหนะ (รถตู้ของทางราชการ) ดังต่อไปนี้

จะลงจากรถล�ำดับแรกโดยพลโล่ตามด้วยพลกระบอง
จะลงจากรถล�ำดับที่สองโดยพลโล่ตามด้วยพลกระบอง
หน.ทีม 1 จะลงจากรถเป็นล�ำดับที่สามเพื่อคุมทีม
จะลงจากรถล�ำดับที่สี่โดยพลโล่ตามด้วยพลกระบอง
จะลงจากรถล�ำดับที่ห้าโดยพลโล่ตามด้วยพลกระบอง
หน.ทีม 2 จะลงจากรถเป็นล�ำดับที่หกเพื่อคุมทีม
และ                 ผบ.หมู่ จะลงจากรถเป็นคนสุดท้าย  เพื่อควบคุมทั้งหมด
ในทางกลับกัน หากจะขึน้ รถแล้ว ผบ.หมูจ่ ะขึน้ ก่อน แล้วเรียงย้อนไป โดยผูท้ ลี่ งก่อนใครจะต้อง
ขึ้นหลังคนนั้น ทั้งนี้จะต้องท้ายสุดพลโล่ขวาของทีม ๑  จะขึ้นเป็นคนสุดท้ายโดยมีโล่ป้องกันอันตรายจากการ
ขว้างปาสิ่งของด้วย
หลังจากการลงรถและสามารถจัดรูปขบวนเป็นทีมได้ระดับหนึง่ แล้ว ก็จะรวมกันเป็นหมู่ หมวด  
กองร้อย ตามล�ำดับ โดย ผบ.ร้อย เป็นผู้ออกค�ำสั่งสร้างพื้นที่ปลอดภัย (To set up a cordon) หรือประจ�ำที่
รูปขบวน ณ ที่ใดที่หนึ่งอีกแห่งหนึ่ง (To take a new position) ตาม ข้อ ก. (Foot Tactics) ข้างต้น
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	11.6	 เทคนิคทางยุทธวิธีในการเคลียร์พื้นที่ (The Clearing Wave)
เทคนิคนี้เป็นรูปแบบขบวนหนึ่งของกองร้อยใช้ในการผลักดันปะทะกับฝูงชน เพื่อให้ฝูงชน
ออกไปจากพืน้ ทีห่ วงห้าม ไปในเส้นทางต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคการเดินเข้าปะทะเป็นหลัก ไม่วา่ ฝูงชนจะอยูใ่ นความสงบ
หรือต่อต้าน หรือถึงขนาดแสดงความก้าวร้าวรุนแรง ก็ตาม แต่หากได้รับการต่อต้านจากฝูงชน ผบ.ร้อย
ต้องสั่งหยุดการเคลียร์พื้นที่และให้ปรับรูปขบวนอื่น ๆ เข้าปะทะโดยทันที
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน การจัดส่วนปะทะจะแตกต่างกัน ดังนี้
1) สถานการณ์ที่ฝูงชนอยู่ในความสงบ (Crowd Clam)
- จะสั่งให้พลโล่และพลกระบอง อยู่ในแถวเดียวกันข้างหน้าแล้วเดินผลักดัน
2) สถานการณ์ที่ฝูงชนอยู่ในภาวะขัดขวางต่อต้าน (Crowd Hostile)
- จะสั่งให้พลกระบองอยู่ในแถวปะทะข้างหน้าแถวเดียวกัน ส่วนพลโล่อยู่แถวหลัง
โดยพลกระบองอยู่ในท่ากระบองที่อกเตรียมผลักอก หรือท่าพร้อมใช้กระบอง
3) สถานการณ์ที่ฝูงชนอยู่ในภาวะขัดขวางต่อต้านอย่างเกรี้ยวกราด (Crowd Aggressive)
- จะสั่งให้พลโล่อยู่ในแถวปะทะข้างหน้าแถวเดียวกัน ส่วนพลกระบองอยู่แถวหลัง
- ถ้าฝูงชนต่อต้านรุนแรง และสถานการณ์มีความจ�ำเป็นที่ต้องใช้แก๊สน�้ำตาก็สามารถสั่ง
ให้ใช้แก๊สน�้ำตาได้ เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างกองก�ำลังกับฝูงชน (Safety Gap)
- สามารถสั่งให้ปรับรูปขบวนท�ำการชาร์จ ได้
		 การออกค�ำสั่ง เป็นดังต่อไปนี้
“เคลียร์พื้นที่ ........ เมตร หรือ ถึง..............”
“โล่กระบองอยู่แถวเดียวกัน หรือ กระบองอยู่แถวหน้า หรือโล่อยู่แถวหน้า”
(แล้วแต่สถานการณ์ของฝูงชน ๓ ระดับข้างต้น)
“เข้าประจ�ำที่” (Take position)
“Go”  
“กองร้อย พร้อม”
“Go”
ถ้าหยุดจะสั่ง “หยุด”
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รูปแบบการใช้ก�ำลังต่อผู้ชุมนุมในแต่ละระดับความรุนแรงของสถานการณ์การชุมนุม

การใช้ก�ำลังปฏิบัติการควบคุมฝูงชน ให้ใช้ตามความจ�ำเป็น เหมาะสม ได้สัดส่วนกับสถานการณ์
(โดยไม่จ�ำเป็นต้องเรียงตามล�ำดับขั้นตอน)
การใช้ก�ำลังทุกระดับจะต้องมี การเจรจา (Dialog) กับแกนน�ำหรือฝูงชนโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ตลอดเวลาของการควบคุมฝูงชนเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างการใช้ก�ำลังระดับใดก็ตาม เพื่อให้เกิดผลทางด้าน
จิตวิทยา การลดความตึงเครียดของสถานการณ์หรือการจัดระเบียบให้ฝูงชน ส่วนการแจ้งเตือน (Warning
Verbal) จะต้องมีการแจ้งประกาศให้ผู้ชุมนุมทราบก่อนการใช้ก�ำลังทางร่างกายปะทะ (Physical Contact)
อันได้แก่ การจับ ยึด ล็อก ยึด หิ้ว  ตี ชก ดัน หรือ กระแทก เป็นต้น หรือการใช้อุปกรณ์ควบคุมฝูงชนที่กระทบ
ต่อร่างกายผู้ชุมนุมอันได้แก่ แก๊สน�้ำตา (Tear Gas) ฉีดน�้ำแรงดันสูง (Water Cannon) ยิงด้วยกระสุนยาง
(Rubber Bullets Individuals) อาวุธปืน (Individual firearms) ก็ต้องแจ้งเตือนให้ผู้ชุมนุมทราบก่อนด้วย
เช่นเดียวกันทุกครั้งก่อนการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและหลักการใช้ก�ำลัง
ดังกล่าวข้างต้น  
ตัวอย่างระดับสถานการณ์ที่รุนแรงและระดับก�ำลังที่ใช้ในการควบคุม
๑. สถานการณ์ทั่วไปที่ฝูงชนรวมตัวกันอย่างเป็นระเบียบ มีการควบคุมกันเอง และอยู่ในกรอบของ
กฎหมาย เช่น ชุมนุมในพืน้ ทีท่ ที่ างราชการก�ำหนดให้ ชุมนุมในลักษณะทีไ่ ม่กดี ขวาง ไม่เคลือ่ นทีห่ รือเดินประท้วง
ไม่รกุ ล�ำ้ ทางจราจรหรือทางเท้าทัว่ ไปอย่างถาวรหรือนานเกินไป หรือไม่ได้เข้าบุกรุกยึดครองสถานทีท่ างราชการ
หวงห้ามต่าง ๆ เป็นต้น
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การใช้ก�ำลังเข้าควบคุมดูแล ผู้บัญชาการเหตุการณ์ซึ่งโดยทั่วไป คือ หัวหน้าสถานีต�ำรวจจะใช้
ก�ำลังเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในเครือ่ งแบบปกติทวั่ ไป เข้าควบคุมในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบโดยอาศัยยุทธวิธขี องต�ำรวจพืน้ ฐาน
คัดกรอง ตรวจค้น ไม่ให้มผี พู้ กพาอาวุธ หรือป้องกันผูไ้ ม่หวังดีมาก่อเหตุ อย่างไรก็ตาม หากมีการรวมตัวมากขึน้
หรือมีการเคลือ่ นย้ายฝูงชนไปในหลายพืน้ ทีก่ จ็ ะต้องมีการขอก�ำลังสนับสนุนเพิม่ ขึน้ จากหน่วยเหนือหรือข้างเคียง
๒. สถานการณ์เริม่ มีแนวโน้มทีฝ่ งู ชนขาดระเบียบเกิดขึน้ เช่น ฝูงชนบางส่วนเริม่ ไม่เชือ่ ฟังผูน้ ำ� แกนน�ำ
หรือเจ้าหน้าที่ มีบางส่วนควบคุมไม่ได้ มีการเข้ารุกล�ำ้ เส้นทาง ถนน หรือพืน้ ทีท่ หี่ วงห้าม หรือกีดขวางการจราจร
ในลักษณะถาวรเกิดขึ้น แต่ยังไม่มีลักษณะแสดงออกถึงความรุนแรงหรือขยายวงกว้าง
การใช้ก�ำลังเข้าควบคุมจ�ำเป็นต้องจัดรูปแบบในทางยุทธวิธีทั่วไป เช่น การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด
การควบคุมยานพาหนะ การใช้แผงเหล็กหรือสิง่ กีดขวางกัน้ แนวหรือระยะ (Barricade) การใช้รปู แบบยุทธวิธพี นื้ ฐาน
อันได้แก่ การจัดสายตรวจรอบที่ชุมนุม การค้นหรือการจับกุมหรือน�ำพาออกจากสถานที่หรือพื้นที่หวงห้าม
ซึง่ หากมีจำ� นวนไม่มากและสถานการณ์ไม่รนุ แรง เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในเครือ่ งแบบปกติกท็ ำ� ได้  ภายใต้การควบคุม
ของผู้บัญชาการเหตุการณ์(พื้นที่) นั้น
๓. สถานการณ์เริม่ มีความรุนแรงปรากฏขึน้ เช่น การใช้คำ� พูด การแสดงกิรยิ า หรือแสดงอาวุธเกรีย้ วกราด
มีการกระท�ำผิดกฎหมายมากขึ้น มีการขว้างปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ ไม่มีการเชื่อฟังผู้น�ำ  หรือมีการปลุกระดม
ปราศรัย หรือมีการพูดชักจูงให้กระท�ำผิดหรือประทุษร้ายผู้อื่นหรือเจ้าหน้าที่มากขึ้นเป็นล�ำดับ เป็นต้น
การใช้ก�ำลังเข้าควบคุมต้องเป็นก�ำลังควบคุมฝูงชนที่มีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ตลอดจนเครื่องมือ
และอาวุธที่จ�ำเป็นในการควบคุมฝูงชนซึ่งจะต้องมีการวางก�ำลังในรูปแบบของยุทธวิธีควบคุมฝูงชนทันที
เป็นรูปแบบของหน่วยควบคุมฝูงชน การแสดงก�ำลัง (Show of force) โดยจ�ำนวนเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจทีจ่ ะควบคุมฝูงชน
จะมีจ�ำนวนเท่าใด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความรุนแรงและจ�ำนวนของฝูงชน ภายใต้การพิจารณาสั่งการของ
ผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์ (พืน้ ที)่ นัน้ หรือภายใต้ผบู้ งั คับบัญชาระดับสูงขึน้ ระดับกองบังคับการหรือกองบัญชาการ
หรือส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เช่น วางก�ำลังควบคุมฝูงชนจ�ำนวน ๕ ชุด จ�ำนวน ๑ หมวด หรือ ๒ หมวด หรือ
๓ หมวด  หรือ ๑ กองร้อย หรือ ๕ กองร้อย เป็นต้น
๔. สถานการณ์ตึงเครียด ทั้งฝูงชนและเจ้าหน้าที่ต�ำรวจควบคุมฝูงชน มีความยืดเยื้อในการชุมนุม
มีการยัว่ ยุเพือ่ ให้เกิดการปะทะ หรือมีการฝ่าฝืนขัดค�ำสัง่ ค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่ บางส่วนเริม่ กระท�ำผิดกฎหมาย
หรือเข้ารุกล�้ำพื้นที่หรือเส้นทางที่หวงห้ามมากขึ้นเป็นล�ำดับ
ก�ำลังทีเ่ ข้าควบคุมสถานการณ์จำ� เป็นอย่างยิง่ ต้องมีการเคลือ่ นไหวเชิงรุกตลอดเวลา (Offensive
Movement) เพื่อลดความกดดันของก�ำลังต�ำรวจ และเป็นการแสดงก�ำลังและความพร้อมตลอดเวลา เช่น
มีการปรับรูปขบวนเป็นระยะ ๆ มีการปรับระยะปลอดภัย (Safety Gap) โดยตลอด การใช้เทคนิคควบคุมฝูงชน
รูปแบบต่าง ๆ  เช่น การเดิน การวิ่ง การแยก การรวม การบุก การรุกแล้วถอย หรือการถอยของรูปขบวน
เป็นต้น โดยอาจมีการปะทะกันระหว่างก�ำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนกับฝูงชนบ้างบางส่วนแต่ไม่รุนแรงและ
ยังควบคุมสถานการณ์ได้ โดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้แก๊สน�้ำตา หรืออาวุธอื่น ๆ แต่อย่างใด
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๕. สถานการณ์รนุ แรงมีการใช้กำ� ลังจนเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าทีห่ รือผูอ้ นื่ หรือมีการท�ำลายทรัพย์สนิ
สาธารณะหรือของผู้อื่นให้เห็น ไม่เชื่อผู้น�ำ  หรือผู้จัดการชุมนุมหรือเจ้าหน้าที่ในการควบคุมพื้นที่หรือเส้นทาง
หรือพื้นที่ในการชุมนุม ผู้ชุมนุมพยายามเข้ายึดพื้นที่หรืออาคารที่หวงห้าม ผู้ชุมนุมฝ่าฝืนกฎหมายในการรักษา
ความสงบจ�ำนวนมาก และมีแนวโน้มจะฝ่าฝืนมากขึ้นเป็นล�ำดับ ๆ เป็นต้น
เจ้าหน้าทีค่ วบคุมฝูงชนจ�ำเป็นต้องควบคุมสถานการณ์ให้ปกติมากทีส่ ดุ อยูใ่ นพืน้ ทีจ่ ำ� กัดทีก่ ำ� หนดไว้
จึงจ�ำเป็นต้องใช้รปู ขบวนต่าง ๆ ทีเ่ ข้าปะทะพร้อม ๆ กับการใช้แก๊สน�ำ้ ตา หรือสเปรย์พริกไทย หรือใช้กระสุนยางยิง
เพื่อป้องกันตนเอง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินกลยุทธ์ของเจ้าหน้าที่ต้องอยู่ภายใต้กฎการใช้ก�ำลังเฉพาะ
เหตุการณ์ และการสั่งการของผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด เท่านั้น ส่วนการป้องกันตัวจากภยันตราย
ทีอ่ าจเป็นอันตรายสาหัสหรือถึงตายสามารถด�ำเนินการได้ตามหลักการป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุในประมวล
กฎหมายอาญา หรือการใช้วิธีการจับที่เหมาะสมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือตามกฎ
การใช้ก�ำลังที่ผู้มีอ�ำนาจตามกฎหมายก�ำหนดกรอบระดับวิธีการใช้ก�ำลังและอาวุธภายใต้กรอบของระดับ
การใช้กำ� ลังตามกฎหมายดังกล่าว หรืออยูภ่ ายใต้การก�ำกับช่วยเหลือ สัง่ การของผูบ้ งั คับหมู่ หัวหน้าชุด คูต่ รวจ เป็นต้น
ในส่วนนี้ จุดประสงค์ไม่ได้ด�ำเนินกลยุทธ์เพื่อสลายฝูงชนแต่เป็นไปในลักษณะกดดันและควบคุมให้ฝูงชน
กลับไปสู่ระเบียบ หรือยอมปฏิบัติตามค�ำสั่งเตือนของต�ำรวจให้ได้มากที่สุดเท่านั้น
๖. สถานการณ์มีการใช้ก�ำลังรุนแรงจนไม่สามารถท�ำให้ฝูงชนรวมตัวอยู่อย่างสงบได้ เจ้าหน้าที่มี
ความจ�ำเป็นต้องสลายการชุมนุมเป็นบางส่วนโดยเฉพาะกลุ่มที่ผิดกฎหมาย เพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
ขยายตัวลุกลามมากขึ้น
ก�ำลังทีใ่ ช้เช่นเดียวกับข้อ ๕ แต่เพิม่ เทคนิคมากขึน้ และหากมีความจ�ำเป็นสามารถใช้อาวุธกระบอง
หรือก�ำลังทางร่างกายเข้าปะทะได้ (Physical contact) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ภายใต้กฎ
การใช้ก�ำลัง รวมทั้งเจ้าหน้าที่สามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้มากขึ้น เช่น มีการจับกุมในฝูงชนหรือการจับกุม
ขนาดใหญ่ (Mass arrest) ได้
๗. สถานการณ์ที่มีการเคลื่อนก�ำลังของฝูงชนจ�ำนวนมาก มีอาวุธรุนแรงและได้น�ำมาใช้ประทุษร้าย
ต่อเจ้าหน้าทีแ่ ละผูอ้ นื่ ไม่สามารถใช้กำ� ลังระดับที่ ๖ ได้ เป็นการกระท�ำผิดละเมิดกฎหมายอย่างรุนแรง  จ�ำเป็น
ต้องสลายฝูงชน ณ จุดนั้นโดยทันที เจ้าหน้าที่สามารถด�ำเนินการสั่งให้ใช้ก�ำลังน�้ำแรงดันสูงปะทะได้ (Water
Cannon) ภายใต้การสั่งการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ หรือผู้ได้รับมอบหมายตามกฎการใช้ก�ำลัง ซึ่งควบคุม
พื้นที่นั้น ๆ เท่านั้น
การใช้กำ� ลังระดับ ๖ และ ๗ ในสถานการณ์ทมี่ อี นั ตรายต่อเจ้าหน้าทีค่ วบคุมฝูงชน ผูบ้ งั คับกองร้อย
หรือผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์ (พืน้ ที)่ นัน้ ๆ สามารถสัง่ การให้รปู ขบวนถอนตัวเพือ่ ให้มรี ะยะปลอดภัยได้ (Safety
Zone) โดยใช้เทคนิครูปขบวนการรุกแล้วถอย และหากเห็นว่า สถานการณ์กลับมาได้เปรียบก็สามารถสั่งให้
ด�ำเนินกลยุทธ์เชิงรุก (Offensive Movement) ต่อไปได้
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๘. สถานการณ์การชุมนุมได้เปลีย่ นเป็นการจลาจลหรือเกิดความวุน่ วายขึน้ และมีการใช้อาวุธท�ำร้าย
เจ้าหน้าที่ หรือท�ำลายทรัพย์สินของทางราชการหรือของผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนสามารถ
ใช้กระสุนยาง (Rubber bullets individual) ด�ำเนินการตอบโต้ได้ แต่ตอ้ งเป็นเหตุผลในการป้องกันตัว ป้องกันชุด
หรือป้องกันหน่วย หรือป้องกันพื้นที่อาคาร และภายใต้การสั่งการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับผู้บังคับ
กองร้อยขึ้นไป หรือตามที่กฎการใช้ก�ำลังก�ำหนด
๙. สถานการณ์จลาจลรุนแรง มีการใช้อาวุธร้ายแรง เช่น อาวุธปืน เป็นต้น เข้าท�ำร้ายเจ้าหน้าที  ่
หรือบุคคลอื่น เจ้าหน้าที่สามารถใช้ก�ำลังโดยการยิงตอบโต้ได้โดยทันที ภายใต้การสั่งการของผู้บังคับกองร้อย
แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องเป็นการยิงเฉพาะบุคคลทีก่ ระท�ำผิดโดยมีอาวุธรุนแรงและท�ำร้ายเจ้าหน้าทีใ่ นขณะนัน้
โดยเหตุผลเพื่อยับยั้งและป้องกันตัวตามกฎหมายเท่านั้น และที่ส�ำคัญหากเป็นสถานการณ์การใช้อาวุธเป็นชุด
ต้องเป็นการยิงจากชุดอาวุธพิเศษ หรือชุดเคลื่อนที่เร็ว หรือชุดแม่นปืนเท่านั้น และต้องอยู่ภายใต้การควบคุม
สั่งการของผู้บัญชาการเหตุการณ์และต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนของหลักการใช้อาวุธในฝูงชนอย่างเคร่งครัด
		
การใช้ก�ำลังข้อ ๕ – ๙ จะต้องมีการเตือนด้วยวาจาก่อน (Verbal Warning) และต้องให้เวลา
ผู้ชุมนุมมีเวลาและโอกาสด�ำเนินการตามที่เตือนได้ด้วยทุกครั้งของการยิง ถ้าการเตือนและรอเวลาดังกล่าว
จะไม่ท�ำให้เกิดอันตรายหรือจะท�ำให้ไม่สามารถยับยั้งภยันตรายได้
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แบบ ๒–๑

ที่...........................       

สถานีต�ำรวจ ......................
(วัน  เดือน  ปี)

เรื่อง สรุปสาระส�ำคัญการชุมนุมสาธารณะ
เรียน (ชื่อ – นามสกุล ของผู้แจ้งการชุมนุมสาธารณะ)
อ้างถึง หนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ลงวันที่ ..........................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย หน้าที่ของผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุมสาธารณะ
ตามหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะของท่านแจ้งความประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ..................... รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น
ผูร้ บั แจ้งจึงได้สรุปสาระส�ำคัญตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้              
๑. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้แจ้ง
๒. วัน ระยะเวลา สถานที่ชุมนุมสาธารณะ
๓. วัตถุประสงค์ของการชุมนุมสาธารณะ (ตามข้อมูลตามที่ได้รับแจ้ง)
๔. การเดินขบวน หรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมสาธารณะ
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะถือเป็นผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุมมีหน้าที่ตาม
มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

สถานีต�ำรวจ ....................
(ชื่อนายต�ำรวจผู้ประสานงาน)
โทร.  .............................

พันต�ำรวจเอก  ........................................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ต�ำแหน่ง)/ผู้รับแจ้ง

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ท้ายแบบ ๒–๑

หน้าที่ของผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุม
ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๑๕ ผู้จัดการชุมนุมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธภายใต้ขอบเขต
การใช้สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
(๒) ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะไม่ให้เกิดการขัดขวางเกินสมควรต่อประชาชนที่จะใช้
ที่สาธารณะ ตลอดจนดูแลและรับผิดชอบให้ผู้ชุมนุมปฏิบัติตามมาตรา ๑๖
(๓) แจ้งให้ผชู้ มุ นุมทราบถึงหน้าทีข่ องผูช้ มุ นุมตามมาตรา ๑๖ และเงือ่ นไขหรือค�ำสัง่ ของเจ้าพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๔) ให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ให้เป็นไปตาม (๑) และ (๒)
(๕) ไม่ยุยงส่งเสริมหรือชักจูงผู้ชุมนุมเพื่อให้ผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖
(๖) ไม่ปราศรัยหรือจัดกิจกรรมในการชุมนุมโดยใช้เครือ่ งขยายเสียงในระหว่างเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น
(๗) ไม่ใช้เครือ่ งขยายเสียงด้วยก�ำลังไฟฟ้าทีม่ ขี นาดหรือระดับเสียงตามทีผ่ บู้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ
ประกาศก�ำหนด (ค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน ๑๑๕ เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ไม่เกิน ๗๐
เดซิเบลเอ)
มาตรา ๑๖ ผู้ชุมนุมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่กอ่ ให้เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนทีจ่ ะใช้ทสี่ าธารณะอันเป็นทีช่ มุ นุมหรือท�ำให้ผอู้ นื่ ได้รบั
ความเดือดร้อนเกินที่พึงคาดหมายได้ว่าเป็นไปตามเหตุอันควร
(๒) ไม่ปิดบังหรืออ�ำพรางตนโดยจงใจมิให้มีการระบุตัวบุคคลได้ถูกต้อง เว้นแต่เป็นการแต่งกาย
ตามปกติประเพณี
(๓) ไม่พาอาวุธ ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปืน หรือสิ่งที่อาจน�ำมาใช้ได้อย่างอาวุธ เข้าไปในที่ชุมนุม
ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตให้มีสิ่งนั้นติดตัวหรือไม่
(๔) ไม่บกุ รุกหรือท�ำให้เสียหาย ท�ำลาย หรือท�ำด้วยประการใด ๆ ให้ใช้การไม่ได้ตามปกติซงึ่ ทรัพย์สนิ
ของผู้อื่น
(๕) ไม่ท�ำให้ผู้อื่นกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือเสรีภาพ
(๖) ไม่ใช้ก�ำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก�ำลังประทุษร้ายผู้เข้าร่วมชุมนุมหรือผู้อื่น
(๗) ไม่ขัดขวางหรือกระท�ำการใด ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชนในการใช้ที่สาธารณะ และการดูแลการชุมนุม
สาธารณะนั้น
(๘) ไม่เดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา
ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๙) ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือค�ำสั่งของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
หมายเหตุ -  ผู้ชุมนุม หมายความรวมถึง ผู้จัดการชุมนุม และผู้เข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะนั้น
198 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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แบบ ๒-๒

ค�ำสั่งให้แก้ไขการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง
เลขที่ ............./..............                                                    
สถานีต�ำรวจ..............................
วันที่ ............... เดือน......................พ.ศ. ..................
แจ้งความมายัง.......(ชือ่ -นามสกุล ผูแ้ จ้งการชุมนุม)...............อยูบ่ า้ นเลขที.่ ............................................
ตรอก/ซอย......................................................ถนน..........................................หมู่ที่......................................
ต�ำบล/แขวง..................................อ�ำเภอ/เขต......................................จังหวัด.....................................................
ตามหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ลงวันที.่ ...............เดือน...........................พ.ศ. ..............................
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ..........................................................................................................................................
ซึง่ ผูร้ บั แจ้งได้รบั แจ้งไว้ตาม เลขรับที.่ ............../..................วันที.่ ..............เดือน............................พ.ศ................
นั้น ปรากฏว่า
(1) เป็นการชุมนุมที่อาจขัดต่อมาตรา ๗
(2) เป็นการชุมนุมที่อาจขัดต่อมาตรา ๘
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้ทา่ นจัดการแก้ไขการชุมนุมสาธารณะให้ถกู ต้องโดย...........(ระบุรายละเอียดทีใ่ ห้แก้ไข)......................................
ภายในก�ำหนด................วัน/ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ท่านได้รับค�ำสั่งนี้ หากพ้นก�ำหนดนี้แล้ว ผู้รับแจ้งมีอ�ำนาจสั่ง
ห้ามการชุมนุมสาธารณะได้
(ลงชื่อ) ...............................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ต�ำแหน่ง)/ผู้รับแจ้ง
หมายเหตุ

ผู้แจ้งการชุมนุมไม่เห็นชอบด้วยกับค�ำสั่งให้แก้ไขการชุมนุมของผู้รับแจ้ง มีสิทธิอุทธรณ์ค�ำสั่งต่อ
ผู้รับแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่งให้แก้ไขการชุมนุมตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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แบบ ๒-๓

ค�ำสั่งห้ามชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม
เลขที่ ............./..............                                                    
สถานีต�ำรวจ..............................
วันที่ ............... เดือน......................พ.ศ. ..................
แจ้งความมายัง.......(ชื่อ-นามสกุล ผู้แจ้งการชุมนุม)...............อยู่บ้านเลขที่...................................
ตรอก/ซอย................................................ถนน................................................หมูท่ .ี่ ...........................................
ต�ำบล/แขวง..................................อ�ำเภอ/เขต......................................จังหวัด.....................................................
ตามค�ำสัง่ ให้แก้ไขการชุมนุมสาธารณะ สถานีตำ� รวจ...................ลงวันที.่ ...............เดือน......................
พ.ศ. .............................. ปรากฏว่าท่านไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งดังกล่าว
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๑  วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงห้ามการชุมนุมสาธารณะในกรณีดังกล่าว
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(ลงชื่อ) ...............................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ต�ำแหน่ง)/ผู้รับแจ้ง
หมายเหตุ
๑. ผู้รับค�ำสั่งผู้ใดไม่เห็นชอบด้วยกับค�ำสั่งห้ามการชุมนุมของผู้รับแจ้ง มีสิทธิอุทธรณ์ค�ำสั่งต่อ
ผู้ออกค�ำสั่งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่งห้ามการชุมนุมตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๑๑ วรรคสี่
แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบกับมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
๒. ผู้ใดฝ่าฝืนค�ำสั่งห้ามชุมนุมเป็นความผิดตามมาตรา ๑๑  ต้องระวางโทษตามมาตรา ๒๙ จ�ำคุก       
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
200 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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แบบ ๒-๔

ค�ำสั่งเรื่องการขอผ่อนผันการแจ้งการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๑๒ วรรคสาม
เลขที่ ............./..............   

กองบังคับการต�ำรวจนครบาล/ต�ำรวจภูธรจังหวัด..............................
วันที่ ............... เดือน......................พ.ศ. ..................

แจ้งความมายัง.......(ชื่อ-นามสกุล ผู้แจ้งการชุมนุม)...............อยู่บ้านเลขที่...................................
ตรอก/ซอย......................................................ถนน................................................หมูท่ .ี่ ....................................
ต�ำบล/แขวง..................................อ�ำเภอ/เขต............................................จังหวัด.............................................
ตามหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะพร้อมกับขอผ่อนผันการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ลงวันที.่ .......
เดือน........................ พ.ศ. ..................... เพื่อจัดการชุมนุมสาธารณะในวันที่....... เดือน ................ พ.ศ. .........
เวลา............น. ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนเริ่มการชุมนุมสาธารณะไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมง นั้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ.๒๕๕๘ จึงมีค�ำสั่ง
ผ่อนผัน
ไม่ผ่อนผัน เนื่องจาก.............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...............................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ต�ำแหน่ง)
หมายเหตุ

ผู้รับค�ำสั่งซึ่งไม่พอใจค�ำสั่งข้างต้น มีสิทธิอุทธรณ์ค�ำสั่งต่อ ผู้บังคับการ................ (ผู้ออกค�ำสั่ง)
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่งตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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แบบ ๓-๑

ค�ำสั่ง เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
สถานีต�ำรวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ...
ที่        /๒๕.......
เรื่อง  ก�ำหนดเงื่อนไขการชุมนุมสาธารณะ
ตามหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะฉบับลงวันที่ ... โดยมีนาย ... เป็นผู้แจ้งการชุมนุมสาธารณะ
และจัดการชุมนุมบริเวณพื้นที่ ... นั้น
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชน การดูแลการชุมนุมสาธารณะ และ
การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๑๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงก�ำหนดเงื่อนไขการชุมนุมสาธารณะ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ... (เช่น ห้ามน�ำวัตถุอันตราย สารเคมี หรือสิ่งปฏิกูลใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
หรือร่างกาย ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน เข้าไปในสถานที่ชุมนุม)
ข้อ ๒. ... (เช่น ห้ามการใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในพื้นที่การชุมนุมสาธารณะ เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ)
ข้อ ๓. ....
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
               

ประกาศ ณ วันที่              ...  พ.ศ. ๒๕......
       (ลงชื่อ)

(................................)
ผู้ก�ำกับการ.../ผู้บังคับการ.../ผู้บัญชาการ...
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

หมายเหตุ
๑. ผูใ้ ดประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสัง่ นี้ ให้ยนื่ อุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสัง่ ดังกล่าวต่อเจ้าพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะผู้ออกค�ำสั่งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบค�ำสั่ง โดยการอุทธรณ์หรือโต้แย้ง
ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค�ำสั่งนี้
๒. ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ หรือประกาศของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๑๙ (๕)
แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ชุมนุม ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้อยู่ภายในสถานที่ชุมนุม
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
202 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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แบบ ๓-๒

ค�ำสั่ง เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
สถานีต�ำรวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ...
ที่        /๒๕.......
เรื่อง  ปิดและปรับเส้นทางการจราจร
ตามหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะฉบับลงวันที่ ... โดยมีนาย ... เป็นผู้แจ้งการชุมนุมสาธารณะ
และจัดการชุมนุมบริเวณพื้นที่ ... นั้น
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชน การดูแลการชุมนุมสาธารณะ
และการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๑๙ วรรคห้า
แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงปิดเส้นทางการจราจร และปรับเส้นทางการจราจร
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ... (เช่น ปิดเส้นทางการจราจรถนนพิษณุโลก ตัง้ แต่แยกวังแดง ถึงแยกนางเลิง้ ) เนือ่ งจาก.......
ข้อ ๒. ... (เช่น ปรับเส้นทางการจราจรตัง้ แต่แยกวังแดงจนถึงแยกวิสทุ ธิกษัตริยใ์ ห้เดินรถทางเดียว   
(เดินรถขาออกทางเดียว)) เนื่องจาก.......
ข้อ ๓. ....
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
               

ประกาศ ณ วันที่              ...  พ.ศ. ๒๕.......
       (ลงชื่อ)

(................................)
ผู้ก�ำกับการ.../ผู้บังคับการ.../ผู้บัญชาการ...
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

หมายเหตุ
ผู้ใดประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสั่งนี้ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสั่งดังกล่าวต่อเจ้าพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะผู้ออกค�ำสั่งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบค�ำสั่ง โดยการอุทธรณ์หรือโต้แย้ง
ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค�ำสั่งนี้

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd 203

203

11/17/2563 BE 12:40 PM

แบบ ๓-๓

ประกาศ เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
สถานีต�ำรวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ...
ที่        /๒๕.......
เรื่อง  ให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ
ตามหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะฉบับลงวันที่ ... โดยมีนาย ... เป็นผู้แจ้งการชุมนุมสาธารณะ
และจัดการชุมนุมบริเวณพื้นที่ ... นั้น
ปรากฏว่ามีการชุมนุมสาธารณะทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายกล่าวคือ ... (บรรยายพฤติการณ์)อันเป็นการ
ชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นความผิดตามมาตรา ๑๔/ไม่เลิกการชุมนุมภายในระยะเวลา
ที่ได้แจ้งไว้ต่อผู้รับแจ้งตามมาตรา ๑๘ (เวลา ... วันที่ ...)
ดังนัน้ เพือ่ ประโยชน์ในการคุม้ ครองความสะดวกของประชาชน การดูแลการชุมนุมสาธารณะ และ  
การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมภายในเวลา ... ของวันที่ ...
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
               

ประกาศ ณ วันที่              ...  พ.ศ. ๒๕.......
       (ลงชื่อ)

(................................)
ผู้ก�ำกับการ.../ผู้บังคับการ.../ผู้บัญชาการ...
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

หมายเหตุ
ผู้ใดประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสั่งนี้ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสั่งดังกล่าวต่อเจ้าพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะผู้ออกค�ำสั่งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบค�ำสั่ง โดยการอุทธรณ์หรือโต้แย้ง
ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค�ำสั่งนี้

204 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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แบบ ๓-๔

ประกาศ เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
สถานีต�ำรวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ...
ที่        /๒๕.......
เรื่อง  ให้แก้ไขการชุมนุมสาธารณะ
ตามหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะฉบับลงวันที่ ... โดยมีนาย ... เป็นผู้แจ้งการชุมนุมสาธารณะ
โดยจัดการชุมนุมบริเวณพื้นที่ ... นั้น
ปรากฏว่ามีการชุมนุมสาธารณะทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมาย กล่าวคือ ... อันเป็นการชุมนุมสาธารณะทีฝ่ า่ ฝืน
กฎหมายตามมาตรา .... (มาตรา ๗/มาตรา ๘/มาตรา ๑๕/มาตรา ๑๖/มาตรา ๑๗)
ดังนัน้ เพือ่ ประโยชน์ในการคุม้ ครองความสะดวกของประชาชน การดูแลการชุมนุมสาธารณะ และ   
การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงให้ผู้ชุมนุมแก้ไขการชุมนุม ดังนี้
๑. ... (เช่น ให้ผู้ชุมนุมที่อยู่ในระยะรัศมี ๑๕๐ เมตรจากพระบรมมหาราชวัง ออกจากบริเวณ
ดังกล่าว)
๒. ... (เช่น ให้ผู้ชุมนุมที่กีดขวางถนนโดยรอบสนามหลวง ย้ายมาชุมนุมบริเวณสถานที่ด้านใน
สนามหลวง)
โดยให้ผู้ชุมนุมถือปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด และแก้ไขการชุมนุมสาธารณะ
ที่ฝ่าฝืนกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายในเวลา ... ของวันที่ ...
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
               

ประกาศ ณ วันที่              ...  พ.ศ. ๒๕.......
       (ลงชื่อ)

(................................)
ผู้ก�ำกับการ.../ผู้บังคับการ.../ผู้บัญชาการ...
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

หมายเหตุ
ผู้ใดประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสั่งนี้ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสั่งดังกล่าวต่อเจ้าพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะผู้ออกค�ำสั่งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบค�ำสั่ง โดยการอุทธรณ์หรือโต้แย้ง
ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค�ำสั่งนี้
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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แบบ ๓-๕
ค�ำร้องให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ

(แพ่งหรือศาลจังหวัด)
ศาล.......................................

ระหว่าง

คดีหมายเลขด�ำที่................/๒๕.......
คดีหมายเลขแดงที่............../๒๕.......
วันที่..........เดือน...........................พุทธศักราช ๒๕.........
ความ.....................................................................

....................................................................................................................................โจทก์
........................(ลงชือ่ ผูร้ อ้ ง)..........................................................................................ผูร้ อ้ ง
.....................................................................................................................................จ�ำเลย

ข้าพเจ้า.............................................................................................................................................
เชือ้ ชาติ....................สัญชาติ........................................อาชีพ........................................เกิดวันที.่ .........................
เดือน.........................................พ.ศ. ....................อายุ....................ปี อยูบ่ า้ นเลขที.่ ...................หมูท่ .ี่ ...................
ถนน........................ตรอก/ซอย..........................ใกล้เคียง.......................ต�ำบล/แขวง........................................
อ�ำเภอ/เขต........................................จังหวัด.................................................โทรศัพท์........................................
ขอยื่นค�ำร้องมีข้อความตามที่จะกล่าวต่อไปนี้
(บรรยายความเป็นมาของการชุมนุมสาธารณะและสถานะของผูร้ อ้ งในฐานะเจ้าพนักงาน
ข้อ ๑. .......................................................................................................................................
ดู...........................................................................................................................................................................
แลการชุมนุมสาธารณะ)
(บรรยายเหตุแห่งการยื่นค�ำร้อง วัน เวลา สถานที่ พฤติการณ์ที่กระท�ำความผิด และ
ข้อ ๒. .......................................................................................................................................
การฝ่
าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
............................................................................................................................................................................
การชุ
มนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ พร้อมด้วยพยานหลักฐานที่แสดงให้ศาลเห็นว่าผู้ชุมนุมกระท�ำความผิดและ
.............................................................................................................................................................................
ฝ่........................
าฝืนประกาศ
(ค�ำขอให้ศาลสั่งให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะและออกค�ำบังคับให้กระท�ำหรือ
ข้อ ๓. .......................................................................................................................................
งดเว้
นการกระท�ำใดๆ ภายในก�ำหนดระยะเวลา)
...........................................................................................................................................................................
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ลงชื่อ.....................................................................ผู้ร้อง
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แบบ ๓-๖

ประกาศ เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
สถานีต�ำรวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ...
ที่        /๒๕.......
เรื่อง  ก�ำหนดพื้นที่ควบคุม
ตามค�ำสั่งศาล ... เลขค�ำร้องที่ ... วันที่ .... มีคำ� บังคับให้ผ้ชู มุ นุมบริเวณ ... เลิกการชุมนุมสาธารณะ
ภายในระยะเวลา ... นั้น
ปรากฏว่ายังมีผู้ชุมนุมฝ่าฝืนค�ำสั่งศาลดังกล่าว อันเป็นการกระท�ำความผิดตามมาตรา ...
แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ และ ... (กฎหมายอื่นๆ ถ้ามี)
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชน การดูแลการชุมนุมสาธารณะ
และการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราช
บัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงประกาศให้พื้นที่ดังต่อไปนี้ เป็นพื้นที่ควบคุม
๑. ... (เช่น ท�ำเนียบรัฐบาล และถนนโดยรอบท�ำเนียบรัฐบาล)
๒. ... (เช่น ถนนราชด�ำเนินนอก ตั้งแต่แยกลานพระรูปทรงม้า ถึงแยกสะพานผ่านฟ้าลีลาศ)
ให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ควบคุมข้างต้นภายในเวลา ... (๑๘.๐๐ นาฬิกา) ของวันที่ ... และห้าม
บุคคลใดเข้าไปในพื้นที่ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                      
ประกาศ ณ วันที่              ...  พ.ศ. ๒๕.......
       (ลงชื่อ)

(................................)
ผู้ก�ำกับการ.../ผู้บังคับการ.../ผู้บัญชาการ...
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

หมายเหตุ
๑. ผูใ้ ดประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสัง่ นีใ้ ห้ยนื่ อุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสัง่ ดังกล่าวต่อเจ้าพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะผู้ออกค�ำสั่งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบค�ำสั่ง โดยการอุทธรณ์หรือโต้แย้ง
ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค�ำสั่งนี้  
๒. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งหรือประกาศของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๒๓
ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ชุมนุม ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้อยู่ภายในสถานที่ชุมนุม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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แบบ ๓-๗

ค�ำสั่ง ผู้ควบคุมสถานการณ์
ผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล/ผู้ว่าราชการจังหวัด..
ที่        /๒๕.......
เรื่อง  ห้ามน�ำสิ่งของเข้าพื้นที่ควบคุม
ตามค�ำสั่งศาล ... เลขค�ำร้องที่ ... วันที่ .... มีคำ� บังคับให้ผ้ชู มุ นุมบริเวณ ... เลิกการชุมนุมสาธารณะ
ภายในระยะเวลา ... และประกาศเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ สถานีต�ำรวจ .../กองบังคับการ .../
กองบัญชาการ ... ที่ .../๒๕๕๘ ลงวันที่ ... เรื่อง พื้นที่ควบคุม นั้น
ปรากฏว่ายังมีผ้ชู มุ นุมฝ่าฝืนค�ำสัง่ ศาลและประกาศเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะดังกล่าว     
อันเป็นการกระท�ำความผิดตามมาตรา ... แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ และ ...
(กฎหมายอื่นๆ) ตลอดจนมีการฝ่าฝืน โดยน�ำเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ มาใช้และสนับสนุนการกระท�ำความผิด
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชน การดูแลการชุมนุมสาธารณะ
และการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๒๔ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงประกาศห้ามน�ำสิ่งของต่างๆ เข้าไปในพื้นที่ควบคุม
ดังต่อไปนี้
๑. ... (เช่น ทราย ปูนซีเมนต์ กระสอบ ยางรถยนต์ เป็นต้น)
๒. ...
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
               
สั่ง ณ วันที่              ...  พ.ศ. ๒๕.......
(ลงชื่อ)

(................................)
ผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล/ผู้ว่าราชการจังหวัด...
ผู้ควบคุมสถานการณ์

หมายเหตุ
๑. ผูใ้ ดประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสัง่ นีใ้ ห้ยนื่ อุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสัง่ ดังกล่าวต่อผูอ้ อกค�ำสัง่ นี้
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบค�ำสั่ง โดยการอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับ
ตามค�ำสั่งนี้
๒. ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของผูค้ วบคุมสถานการณ์หรือผูซ้ งึ่ ได้รบั มอบหมายจากผูค้ วบคุมสถานการณ์
ตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำ
ทั้งปรับ
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แบบ ๓-๘

ค�ำสั่ง เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
สถานีต�ำรวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ...
ที่           /๒๕.......
เรื่อง ให้ยุติการชุมนุมสาธารณะ
ตามหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะฉบับลงวันที่ ... โดยมีนาย ... เป็นผู้แจ้งการชุมนุมสาธารณะ
โดยจัดการชุมนุมบริเวณพื้นที่ ... นั้น
ปรากฏว่ามีการชุมนุมสาธารณะทีม่ กี ารกระท�ำลักษณะรุนแรงและอาจเป็นอันตรายแก่ชวี ติ ร่างกาย
จิตใจ หรือทรัพย์สินของผู้อื่นจนเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง กล่าวคือ .... (บรรยายพฤติการณ์) อันเป็นการ
ชุมนุมสาธารณะที่ละเมิดต่อกฎหมาย อันเป็นความผิดตามมาตรา .... แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ.๒๕๕๘ และ .... (กฎหมายอื่นๆ ถ้ามี)
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชน การดูแลการชุมนุมสาธารณะ
และการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงให้ผู้ชุมนุมยุติการชุมนุมบริเวณ .... ภายในเวลา ... ของวันที่ ...
หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่มีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
               

สั่ง ณ วันที่              ...  พ.ศ. ๒๕.......
(ลงชื่อ)

(................................)
ผู้ก�ำกับการ.../ผู้บังคับการ.../ผู้บัญชาการ...
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

หมายเหตุ
๑. ผูใ้ ดประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสัง่ นีใ้ ห้ยนื่ อุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสัง่ ดังกล่าวต่อเจ้าพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะผู้ออกค�ำสั่งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบค�ำสั่ง โดยการอุทธรณ์หรือโต้แย้ง
ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค�ำสั่งนี้
๒. ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของผูค้ วบคุมสถานการณ์หรือผูซ้ งึ่ ได้รบั มอบหมายจากผูค้ วบคุมสถานการณ์
ตามมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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แบบ ๓-9

ประกาศสถานีต�ำรวจ.......
เรื่่�อง ให้้ผู้้�ชุุมนุุมเลิิกการชุุมนุุมภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด
ด้วยมีกลุ่มบุคคลได้จัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุม
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงและไม่แจ้งขอผ่อนผันก�ำหนดเวลาต่อผู้บังคับการต�ำรวจ........ ก่อนเริ่มการชุมนุม
ตามมาตรา 10  และมาตรา 12  แห่ง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558  อันเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายตามมาตรา 14
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 21 (1) แห่ง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 
จึงให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมภายในเวลา.......ของวันที่......
               

ประกาศ ณ วันที่             ...  พ.ศ. ๒๕.......
(ลงชื่อ)

(................................)
ต�ำแหน่ง.............................................
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

หมายเหตุ
๑. ผู้ใดประสงค์จะอุทธรณ์ค�ำสั่งหรือโต้แย้งค�ำสั่งนี้ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสั่งดังกล่าวต่อ
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะผู้ออกค�ำสั่งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบค�ำสั่ง โดยการอุทธรณ์
หรือโต้แย้งดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค�ำสั่งนี้
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
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ค�ำสั่งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ที่  
  /๒๕60
เรื่อง การมอบหมายการประกาศห้ามการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา 7 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
เพื่อให้การบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และทันต่อ
สถานการณ์ อาศัยอ�ำนาจตามความนัยมาตรา 7 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 
จึงมอบหมายให้ ผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจนครบาล และรองผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจนครบาลทีผ่ บู้ ญ
ั ชาการต�ำรวจนครบาล
มอบหมาย เป็นผู้มีอ�ำนาจประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะ ตามนัยมาตรา 7  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง ในการพิจารณาออกประกาศดังกล่าวให้ค�ำนึงถึงเรื่อง สิทธิ และเสรีภาพ ตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ. 2558 ประกอบกันด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่   

  มีนาคม   พ.ศ.๒๕60

พลต�ำรวจเอก

(จักรทิพย์   ชัยจินดา)
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ตร.
โทร.  0 2513 4131
ที    
่ ๐๐๐1(มค)/
วันที่
  พฤษภาคม  ๒๕62
เรื่อง การเตรียมความพร้อมและรองรับภารกิจในการดูแลการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทันต่อสถานการณ์
ผบช.น., ผบช.ภ.1 - 9 ผบช.ตชด.
ตาม วิทยุ ตร.ด่วนที่สุด ที่ 0001(มค)/331 ลง 13  พ.ค. 62  แจ้งว่าเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมและรองรับภารกิจในการดูแลการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันต่อสถานการณ์
จึงมอบหมายให้หน่วยต่าง ๆ ด�ำเนินการฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจในสังกัดที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมตาม
พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 นั้น
เพื่อให้การฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ จึงขอก�ำชับให้ทุกหน่วย ด�ำเนินการฝึกอบรมให้ครบถ้วนและเป็นไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ การฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ และข้าราชการต�ำรวจ
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ต้องมีเนื้อหาเป็นไปตามที่ ตร. ก�ำหนดไว้ (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่แนบ) และมีการมอบประกาศนียบัตรรับรองการส�ำเร็จการฝึกอบรม โดยผู้บัญชาการหน่วยงาน
ต้นสังกัด และบันทึกข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรมลงในสมุดประวัติ (ก.พ.7) ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยด�ำเนินการให้
เสร็จสิ้นภายใน 25 พ.ค. 62
จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
   พล.ต.อ.

(ศรีวราห์   รังสิพราหมณกุล)
รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.
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หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
และข้าราชการต�ำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ

..............................
พระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ก�ำหนดหลักเกณฑ์วธิ กี ารปฏิบตั ใิ นการชุมนุมสาธารณะ
โดยเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ และข้าราชการต�ำรวจซึง่ ได้รบั มอบหมายให้ดแู ลการชุมนุมสาธารณะ
ต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีทักษะ ความเข้าใจ และอดทนต่อสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะ ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ จึงก�ำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมไว้ให้ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1	 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
1.1 เพื่อให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ และข้าราชการต�ำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ดูแลการชุมนุมสาธารณะมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
1.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกยุทธวิธีและเทคนิคในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
พื้นฐานตามแนวทางหลักการใช้ก�ำลัง (Use of force) สอดคล้องกับหลักสากลและแผนหรือแนวทางการดูแล
การชุมนุมสาธารณะที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ข้อ 2 การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้
2.1 หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
2.2 หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ข้อ 3	 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3.1 หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามข้อ 2.1
เป็นข้าราชการต�ำรวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าสถานีต�ำรวจขึ้นไปที่
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในพื้นที่ หรือข้าราชการต�ำรวจอื่นที่ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติอาจแต่งตั้งให้เป็น
เจ้าพนักงานเพิ่มหรือแทนเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
3.2 หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ตามข้อ 2.2
เป็นข้าราชการต�ำรวจชัน้ สัญญาบัตรระดับรองผูก้ ำ� กับการลงมาและข้าราชการต�ำรวจ
ชัน้ ประทวนทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งในกลุม่ สายงานปฏิบตั กิ ารป้องกันปราบปราม หรือข้าราชการต�ำรวจอืน่ ทีผ่ บู้ ญ
ั ชาการ
ต�ำรวจแห่งชาติเห็นสมควรให้เข้ารับการฝึกอบรม
ข้อ 4	 การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม
ให้หวั หน้าหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาจัดส่งรายชือ่ ข้าราชการต�ำรวจทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามข้อ 3 
ไปยังหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบการฝึกอบรม ทัง้ นี้ ให้พจิ ารณาคัดเลือกผูท้ ยี่ งั ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร
การฝึกอบรมนีม้ าก่อนเป็นอันดับแรก หรือผูท้ เี่ คยได้รบั การฝึกอบรมหลักสูตรนีแ้ ล้วแต่ไม่ผา่ นการประเมินหรือ
ถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมไม่วา่ กรณีใด ๆ และอาจพิจารณาคัดเลือกผูท้ เี่ คยผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้
มาแล้วเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมทบทวนความรู้ได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 5 ก�ำหนดการฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม และจ�ำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ก�ำหนดการ สถานที่ และจ�ำนวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม ให้เป็นตามทีส่ ำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ก�ำหนด
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ข้อ 6 การด�ำเนินการฝึกอบรม
6.1 ให้ผบู้ ญั ชาการหน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เป็นผูอ้ ำ� นวยการ
ฝึกอบรมมีอ�ำนาจหน้าที่บริหารการฝึกอบรม ควบคุม ก�ำกับ ดูแล พิจารณาสั่งการเกี่ยวกับการด�ำเนินการ
ฝึกอบรม รวมถึงแต่งตัง้ ครู-อาจารย์ กองอ�ำนวยการฝึกอบรมและเจ้าหน้าทีช่ ว่ ยเหลือการฝึกอบรม เพือ่ ให้บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
6.2 ให้ผบู้ งั คับการศูนย์ฝกึ อบรมหรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เป็น
ผูอ้ ำ� นวยการ สถานฝึกอบรมมีอำ� นาจออกระเบียบภายใน โดยไม่ขดั แย้งต่อระเบียบของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
และที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร รวมถึงวางแผนการฝึกอบรม เช่น การจัดตารางการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม สถานที่พัก สถานที่ศึกษา จัดหาครู-อาจารย์ผู้สอน เป็นต้น
6.3 ระหว่างการฝึกอบรมหากพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีร่างกายไม่สมบูรณ์หรือมีโรค
ซึ่งผู้อ�ำนวยการสถานฝึกอบรมและแพทย์โรงพยาบาลของทางราชการ มีความเห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อ
การฝึกอบรมตามปกติ ให้ผู้อ�ำนวยการสถานฝึกอบรมพิจารณาส่งตัวกลับหน่วยงานต้นสังกัด
ข้อ 7 การปกครองบังคับบัญชา
7.1 ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม อยูภ่ ายใต้การควบคุม ก�ำกับ ดูแล หรือการปกครองบังคับบัญชา
ของผู้อ�ำนวยการฝึกอบรม และ ผู้อ�ำนวยการสถานฝึกอบรม
7.1 ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม จะต้องพักอยูป่ ระจ�ำในสถานฝึกอบรม หรือในสถานทีซ่ งึ่ ผูอ้ ำ� นวยการ
สถานฝึกอบรมก�ำหนด
ข้อ 8	 ความประพฤติและระเบียบวินัยในระหว่างการฝึกอบรม
8.1 ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมต้องประพฤติ และปฏิบตั ติ ามระเบียบแบบแผนของสถานฝึกอบรม
และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ที่ก�ำหนดโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ประพฤติตามระเบียบแบบแผนของ
สถานฝึกอบรมและส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ให้ผู้อ�ำนวยการสถานฝึกอบรม พิจารณาด�ำเนินการ ดังนี้
8.1.1 ด�ำเนินการตามข้อบังคับและระเบียบของสถานฝึกอบรม
8.1.2 ด�ำเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติต�ำรวจแห่งชาติ
พ.ศ.2547
8.1.3 กรณีเป็นการกระท�ำความผิดวินยั ร้ายแรงให้ผอู้ ำ� นวยการสถานฝึกอบรมส่งตัว
กลับต้นสังกัดและต้นสังกัดเป็นผู้ด�ำเนินการทางวินัย
8.1.4 ตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรม และส่งตัวกลับต้นสังกัด
8.2 ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน มีคะแนนความประพฤติคนละ 100  คะแนน และ
ให้ผู้มีต�ำแหน่งหน้าที่ต่อไปนี้มีอ�ำนาจสั่งตัดคะแนนได้ คือ
8.2.1 ผูบ้ งั คับหมูท่ ำ� หน้าทีฝ่ า่ ยปกครอง ครู และครูผชู้ ว่ ยทีไ่ ม่ใช่ชนั้ สัญญาบัตรครัง้ ละ
ไม่เกิน 5 คะแนน
8.2.2 ผู้บังคับหมวด และครูผู้ช่วยชั้นสัญญาบัตร ครั้งละไม่เกิน 10 คะแนน
8.2.3 ผู้บังคับกองร้อย อาจารย์หรือผู้บรรยายพิเศษ ครั้งละไม่เกิน 15 คะแนน
8.2.4 รองผู้ก�ำกับการ ครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน
8.2.5 ผู้ก�ำกับการ ครั้งละไม่เกิน 25 คะแนน
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8.2.6 รองผู้บังคับการ ครั้งละไม่เกิน 30 คะแนน
8.2.7 ผู้บังคับการ ครั้งละไม่เกิน 35 คะแนน
8.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมคนใด ถูกตัดคะแนนความประพฤติ จนเหลือไม่ถึง 60 คะแนน
หรือมีเวลาการฝึกอบรมไม่ถึงร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม ให้ด�ำเนินการตามข้อ 8.1.4
ข้อ 9 หลักสูตรและขอบเขตรายวิชา
9.1 หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ตามข้อ 2.1 มีระยะเวลา
การฝึกอบรม จ�ำนวน 3 วัน
วันที่

วิชา

ขอบเขตวิชา

1. 1. สภาพปัญหาและธรรมชาติของ 1. ธรรมชาติของการชุมนุมสาธารณะ
การชุมนุมสาธารณะ
2. ผลกระทบ และความเสี่ยงของการชุมนุม
สาธารณะ
3. การเคลื่อนไหวของฝูงชน
4. การปฏิบัติงานของต�ำรวจกับการชุมนุม
สาธารณะ การวิเคราะห์สถานการณ์
2. สาระส�ำคัญ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 1. การบังคับใช้ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ.2558
พ.ศ.2558
2. พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
3. กฎหมายต่างประเทศและแนวค�ำพิพากษาศาล
ที่น่าสนใจ
2. 3. จิตวิทยาและหลักสากลในการดูแล 1. สิทธิ เสรีภาพในการชุมนุมลักษณะของฝูงชน
การชุมนุมสาธารณะ
2. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
3. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง
4. หลักการพืน้ ฐานในการใช้กำ� ลังและอาวุธปืน
โดยเจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมาย (Havana,
1990)
5. ประมวลหลักการประพฤติปฏิบัติส�ำหรับ
เจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมาย (CCLEO, 1979)
6. จิตวิทยากลุม่ และการแพร่ระบาดทางอารมณ์
4. แผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุม 1. การเขียนแผน ค�ำสั่ง และการวางแผน
สาธารณะ
2. หลักการ นโยบาย กรอบ ยุทธศาสตร์การดูแล
การชุมนุมสาธารณะ
3. การเขียนแผนปฏิบัติการระดับ สน./สภ.
4. แบ่งกลุม่ กรณีศกึ ษาแผนการดูแลการชุมนุม
ตามสถานการณ์

จ�ำนวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ รวม
2
2

4

4

3

3

3

3
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จ�ำนวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ รวม
3. 5. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติตามบทบาท/ 1. แบ่งกลุ่มฝึกสถานการณ์สมมติตั้งแต่ขั้น
6
6
ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ต าม พ.ร.บ. เตรียมการ ขั้นก่อนการชุมนุม การรับแจ้ง
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
การชุมนุม ขั้นการชุมนุมโดยสงบจนถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติที่มีความรุนแรง และ
ขั้นตอนการฟื้นฟูเยียวยา
2. สรุปผล/ตอบข้อซักถาม
รวมทั้งสิ้น (ชั่วโมง)
9
9 18

วันที่

วิชา

ขอบเขตวิชา

9.2 หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ตามข้อ 2.2 มีระยะเวลาการฝึกอบรม จ�ำนวน 4 วัน
วันที่

วิชา

ขอบเขตวิชา

1. 1. ทบทวนกรณี ศึ ก ษาการปฏิ บั ติ 1. พื้นฐานความรับผิดชอบ
ของกองร้อยควบคุมฝูงชน
2. ระบบการสั่งการบังคับบัญชา
3. ข้อจ�ำกัดในการปฏิบตั งิ านของกองร้อยควบคุม
ฝูงชน
2. บรรยายความรูต้ าม พ.ร.บ.การชุมนุม 1. พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
สาธารณะ พ.ศ.2558
2. แผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
3. พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 กับ
คูม่ อื การฝึกและการปฏิบตั กิ ารควบคุมฝูงชน
3. ฝึกปฏิบัติยุทธวิธีพื้นฐานการรักษา 1. การประกอบก�ำลังเป็นหมู่
ความปลอดภัยและการควบคุมฝูงชน 2. การประกอบก�ำลังเป็นหมวด
3. การจัดก�ำลังคัดกรอง
4. การจัดวงล้อมเคลื่อนที่และอยู่กับที่
5. การจัดแถว ยึดเข็มขัด
6. การจับกุม
2. 4. ฝึกปฏิบตั กิ ารควบคุมฝูงชนขนาดเล็ก 1. การประกอบก�ำลังเป็นคู่ตรวจ
และขนาดกลาง
2. การประกอบก�ำลังเป็นชุด
3. การประกอบก�ำลังเป็นหมู่
4. การประกอบก�ำลังเป็นหมวด
5. การใช้ยุทธวิธีเคลื่อนไหวกดดัน
6. การจับกุมในฝูงชน

จ�ำนวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ รวม
1
1

2
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จ�ำนวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ รวม
3. 5. ฝึกปฏิบัติรูปขบวนและอุปกรณ์ 1. บุคคลประกอบกระบองและการใช้กระบอง
3
3
ควบคุมฝูงชน
2. บุคคลประกอบโล่และการใช้โล่
3. การประกอบก�ำลังเป็นกองร้อย
4. การเคลื่อนที่และการแปรรูปขบวน
5. การใช้อุปกรณ์พิเศษ
6. การจับกุมขนาดใหญ่
6. ฝึกปฏิบตั ชิ ดุ ควบคุมฝูงชนเคลือ่ นทีเ่ ร็ว 1. รูปขบวนแถวตอน
6
6
2. รูปขบวนหน้ากระดาน
3. การใช้อาวุธ
4. การเคลื่อนที่และการแปรรูปขบวน
5. เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
6. การจับกุม
4. 7. การฝึกตามสถานการณ์สมมติ
1. กรณีการชุมนุม ตาม พ.ร.บ.การชุมนุม
6
6
สาธารณะ พ.ศ.2558
2. กรณี ก ารชุ ม นุ ม รุ น แรงละเมิ ด พ.ร.บ.
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
3. กรณีกลุ่มผู้ชุมนุมขัดค�ำสั่งศาลกรณีเกิด
การจลาจล
รวมทั้งสิ้น
3 25 28

วันที่

วิชา

ขอบเขตวิชา

9.3 ผูอ้ ำ� นวยการฝึกอบรมอาจจัดวิชาหรือการฝึกเพิม่ เติมจากทีก่ ำ� หนดได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
ข้อ 10	 วิธีการฝึกอบรม
กรณีฝกึ อบรมจะใช้วธิ หี นึง่ หรือหลายวิธกี ไ็ ด้ขนึ้ อยูก่ บั ลักษณะของวิชาทีส่ อน ประกอบด้วย
10.1 ภาคทฤษฎี ใช้วิธีการบรรยาย การสอนโดยครู - อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้บรรยาย
10.2 ภาคปฏิบตั ิ ใช้วธิ ใี ห้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้ฝกึ ปฏิบตั ใิ นสถานฝึกอบรมหรือสถานที่
ที่ผู้อ�ำนวยการสถานฝึกอบรมเห็นสมควร
10.3 น�ำกรณีศึกษามาเป็นบทเรียนในการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ข้อ 11	 หลักเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการฝึกอบรม
11.1 การวัดผลการฝึกอบรม เพื่อทดสอบผู้เข้ารับการฝึกอบรมในด้านความรู้และการ
ปฏิบตั ทิ งั้ เป็นการกระตุน้ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความตืน่ ตัวและสนใจในการเรียน และเพือ่ วิเคราะห์ประเมินผล
การฝึกอบรม มีหลักเกณฑ์การวัดผล ดังนี้
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11.1.1 ใช้การประเมินผลโดยครู - อาจารย์ และฝ่ายปกครอง หรือผู้ควบคุม
การฝึกปฏิบัติร่วมกันประเมินผลของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละวิชา โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้อง
ได้รับคะแนนรวมในการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการฝึกอบรม
11.1.2 ให้ผู้อ�ำนวยการสถานฝึกอบรมเป็นผู้ก�ำหนดแบบประเมินผล
11.1.3 หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการประเมินผลไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนด ให้ผู้อ�ำนวยการสถานฝึกอบรมแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดทราบ และให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดพิจารณา
ส่งข้าราชการต�ำรวจดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสมในคราวต่อไป
ข้อ 12	 ประกาศนียบัตร
ผูท้ ผ่ี า่ นการประเมินผลการฝึกอบรม จะได้รบั ประกาศนียบัตรตามแบบทีแ่ นบท้ายหลักสูตรนี้
ข้อ 13	 การรายงานผลการฝึกอบรม
เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมให้ผู้อ�ำนวยการสถานฝึกอบรมด�ำเนินการ ดังนี้
13.1 รายงานผลการฝึกอบรมให้ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ทราบ
13.2 ส่งทะเบียนข้อมูลผู้ส�ำเร็จการฝึกอบรมให้ ส�ำนักงานก�ำลังพล จ�ำนวน 1 ชุด
กองบัญชาการศึกษา จ�ำนวน 1 ชุด และเก็บรักษาไว้ที่สถานฝึกอบรม เพื่อเป็นหลักฐาน จ�ำนวน 1 ชุด
ข้อ 14	 การสนับสนุนการฝึกอบรม
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติให้การสนับสนุนการฝึกอบรม
เพื่อให้การด�ำเนินการฝึกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์
ข้อ 15	 บทเฉพาะกาล
ข้าราชการต�ำรวจผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะ และโครงการฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558  เป็นต้นมา รวมทั้งผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตร
นักเรียนนายสิบต�ำรวจ (ภาคการฝึกพิทกั ษ์สนั ติ) และหลักสูตรชัยยะขัน้ พืน้ ฐาน ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2559 เป็นต้นมา
ให้ถือว่าเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลผลการชุมนุมสาธารณะและ
ข้าราชการต�ำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะนี้
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ตรวจ
รอง ผอ. ........................................... วันที่............./............./.............
หนฝ.ตส. .......................................... วันที่............./............./.............
เจ้าหน้าที่พิมพ์ทาน .......................... วันที่............./............./.............
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
สง.ก.ตร.
โทร.  0 2205 3783
ที   
่ ๐๐12.12/
วันที่
ตุลาคม 2562
เรื่อง แจ้งมติ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผบช.ศ.
ด้วยในการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อ 27 ก.ย. 62 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ในความรับผิดชอบของ บช.ศ. ดังนี้
วาระที่ 4
เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 1
หลักสูตรการฝึกอบรมที่ต้องเสนอ ก.ตร. หรือ ตร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ จ�ำนวน 75 หลักสูตร
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ต้องน�ำเสนอ ก.ตร.ให้ความเห็นชอบก่อนที่จะด�ำเนินการฝึกอบรมตามที่ อ.ก.ตร.พัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเสนอ
ข้อสังเกตของที่ประชุม การก�ำหนดหลักสูตรซึง่ เป็นหลักสูตรทีก่ ฎหมายก�ำหนดในลักษณะบังคับ
ให้มีการฝึกอบรม รวมทั้งหลักสูตรต่าง ๆ ของ ตร. ที่เกี่ยวกับการก่อให้เกิดสิทธิผูกพันตามกฎหมายต้องเสนอ
ก.ตร.พิจารณาทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อกฎหมาย ส�ำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมอื่น ๆ นอกเหนือจาก
ที่ก�ำหนดดังกล่าว ให้อยู่ในอ�ำนาจของหน่วยงาน หรือ ตร. ที่สามารถพิจารณาด�ำเนินการได้  โดยไม่ต้อง
น�ำเสนอ ก.ตร.พิจารณา
ทั้งนี้ ที่ประชุมให้การรับรองมติในเรื่องนี้ และให้ด�ำเนินการต่อไปได้ โดยไม่ต้องรอรับรองรายงาน
การประชุม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
         พล.ต.ท.

(นิทัศน์   ลิ้มศิริพันธ์)
ผบช.สง.ก.ตร./เลขานุการ ก.ตร.
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หลักสูตรที่ต้องเสนอ ก.ตร.พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ระยะเวลา
หน่วยรับผิดชอบ
มติ ก.ตร.
ล�ำดับที่
ชื่อหลักสูตร
การฝึกอบรม
หลักสูตร
ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรที่ก�ำหนดเป็นคุณสมบัติที่ใช้เป็นเงื่อนไข ส�ำหรับการพิจารณาเลื่อนต�ำแหน่งสูงขึ้น หรือ
การพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนชั้นยศ
1 หลักสูตรสารวัตร (สว.)
ไม่เกิน 10 สัปดาห์
บช.ศ.
2 หลักสูตรสารวัตร (สว.) ประจ�ำปีงบประมาณ ไม่เกิน 6 สัปดาห์
บช.ศ.
พ.ศ.2561 - 2563
3 หลักสูตรฝ่ายอ�ำนวยการต�ำรวจ (ฝอ.ตร.)
ไม่เกิน 22 สัปดาห์
บช.ศ.
4 หลักสูตรผู้ก�ำกับการ (ผกก.)
ไม่เกิน 16 สัปดาห์
บช.ศ.
5 หลักสูตรการบริหารงานต�ำรวจชั้นสูง (บตส.) ไม่เกิน 16 สัปดาห์
บช.ศ.
6 หลักสูตรต�ำรวจตระเวนชายแดน ระดับผูบ้ งั คับ ไม่เกิน 16 สัปดาห์
บช.ตชด.
กองร้อย (ผบ.ร้อย ตชด.)
7 หลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ 2)
2 เดือน
สพฐ.ตร.
8 หลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ 4)
4 เดือน
สพฐ.ตร.
9 หลักสูตรสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านวิชาชีพ
3 วัน
รพ.ตร.
ส�ำหรับผูข้ อรับการประเมินเพือ่ แต่งตัง้ ให้ดำ� รง
ต�ำแหน่ง ระดับ สบ 4, สบ 5, สบ 6, สบ 7 
หรือ สบ 8
10 หลักสูตรสารวัตรงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 สัปดาห์
รพ.ตร.
โรงพยาบาลต�ำรวจ
หลักสูตรที่ก�ำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษส�ำหรับต�ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
หรือเงินเพิ่มพิเศษ
11 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ท�ำหน้าที่ปกครอง
5 วัน
บช.ศ.
โรงเรียน
12 หลักสูตรการฝึกชัยยะระดับพื้นฐานส�ำหรับ ไม่เกิน 8 สัปดาห์
บช.ศ.
ข้าราชการต�ำรวจชั้นประทวน
13 หลักสูตรการท�ำลายวัตถุระเบิด
14 สัปดาห์
บช.ตชด.

/ล�ำดับที่  14...
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หลักสูตรที่ต้องเสนอ ก.ตร.พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ระยะเวลา
หน่วยรับผิดชอบ
ล�ำดับที่
ชื่อหลักสูตร
การฝึกอบรม
หลักสูตร
หลักสูตรที่ก�ำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษส�ำหรับต�ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
หรือเงินเพิ่มพิเศษ
14 หลักสูตรนักกระโดดร่มของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
1 เดือน
บช.ตชด.
15 หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย
18 สัปดาห์
บช.ตชด.
(นเรศวร 261)
16 หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
ไม่เกิน 32 สัปดาห์
กมค.
17 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ไม่เกิน 16 สัปดาห์
กมค.
(กรณีพิเศษ)
18 หลักสูตรการฝึกอบรมเมื่อได้รับแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการ ไม่เกิน 2 สัปดาห์
กมค.
สอบสวนระดับ สว.
19 หลักสูตรการฝึกอบรมเมื่อได้รับแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการ ไม่เกิน 1 สัปดาห์
กมค.
สอบสวนระดับรองผู้ก�ำกับการ
20 หลักสูตรการฝึกอบรมเมื่อได้รับแต่งตั้งผู้ท�ำหน้าที่สอบสวนคดี ไม่เกิน 1 สัปดาห์
กมค.
ระดับผู้ก�ำกับการ
21 หลักสูตรการฝึกอบรมเมื่อได้รับแต่งตั้งผู้ท�ำหน้าที่สอบสวนคดี ไม่เกิน 1 สัปดาห์
กมค.
ระดับรองผู้บังคับการ
22 หลักสูตรการพัฒนาผูท้ ำ� หน้าทีน่ ติ กิ รและหลักสูตรส�ำหรับต�ำแหน่ง
11 สัปดาห์
กมค.
ผูท้ ำ� หน้าทีต่ รวจสอบส�ำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย
ของ ตร. ระดับ รอง สว.
23 หลักสูตรการพัฒนาผูท้ ำ� หน้าทีน่ ติ กิ รและหลักสูตรส�ำหรับต�ำแหน่ง
10 สัปดาห์
กมค.
ผูท้ ำ� หน้าทีต่ รวจสอบส�ำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย
ของ ตร. ระดับ สว. ขึ้นไป
หลักสูตรที่ก�ำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษส�ำหรับต�ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
หรือเงินเพิ่มพิเศษ
24 หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (อรินทราช 26)
18 สัปดาห์
บช.น.
25 หลักสูตรการท�ำลายวัตถุระเบิด
15 สัปดาห์
บช.น.
26 หลักสูตรการท�ำลายวัตถุระเบิด
15 สัปดาห์
สกบ.

/ล�ำดับที่  27...
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หลักสูตรที่ต้องเสนอ ก.ตร.พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ระยะเวลา
หน่วยรับผิดชอบ
ล�ำดับที่
ชื่อหลักสูตร
การฝึกอบรม
หลักสูตร
หลักสูตรที่ก�ำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งด�ำรงต�ำแหน่งตามคุณสมบัติ
เฉพาะต�ำแหน่ง
27 หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา
ไม่เกิน 16 สัปดาห์
บช.ศ.
28 หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า
ไม่เกิน 4 สัปดาห์
บช.ศ.
29 หลักสูตรการฝึกชัยยะชั้นน�ำหน่วยส�ำหรับข้าราชการต�ำรวจ ไม่เกิน 7 สัปดาห์
บช.ศ.
ชั้นสัญญาบัตร
30 หลักสูตรต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ตปส.)
ไม่เกิน 5 สัปดาห์
บช.ตชด.
31 หลักสูตรช่างอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
4 เดือน
บช.ตชด.
32 หลักสูตรพนักงานวิทยุสื่อสาร ตชด.
4 เดือน
บช.ตชด.
33 หลักสูตรผู้บังคับหมวดต�ำรวจตระเวนชายแดน (ผบ.มว.ตชด.)
12 สัปดาห์
บช.ตชด.
34 หลักสูตร ตชด. ระดับพื้นฐาน (กอป.)
15 สัปดาห์
บช.ตชด.
35 หลักสูตร ตชด. ระดับพื้นฐาน (นสต.)
12 สัปดาห์
บช.ตชด.
36 หลักสูตรนักปฏิบัติการใต้น�้ำ
45 วัน
บช.ก.
37 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในเรือตรวจการณ์
45 วัน
บช.ก.
38 หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
6 สัปดาห์
สพฐ.ตร.
39 หลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ 1)
8 สัปดาห์
สพฐ.ตร.
หลักสูตรที่ก�ำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะต�ำแหน่งเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
40 หลักสูตรนักเรียนนายสิบต�ำรวจ (นสต.) พ.ศ.2560
18 เดือน
บช.ศ.
41 หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับ
16 สัปดาห์
บช.ศ.
การบรรจุแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการต�ำรวจชัน้ ประทวน
(กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม) (กปป.(ปป.))
42 หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับ
12 สัปดาห์
บช.ศ.
การบรรจุแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการต�ำรวจชัน้ ประทวน
(กลุ่มสายงานอ�ำนวยการและสนับสนุน) (กปป.(อก.))
43 หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือ
4 เดือน
บช.ศ.
โอนมาเป็นข้าราชการต�ำรวจชั้นประทวน (ปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปราม) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ.2555

/ล�ำดับที่  44...
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หลักสูตรที่ต้องเสนอ ก.ตร.พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ระยะเวลา
ล�ำดับที่
ชื่อหลักสูตร
การฝึกอบรม
44 หลักสูตรนักเรียนนายสิบต�ำรวจ (พิเศษ) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่
6 เดือน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555
45 หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจและบุคคลที่โอนมาเป็น
4 เดือน
ข้าราชการต�ำรวจชั้นประทวน (ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ถ วายอารั ก ขาและรั ก ษาความปลอดภั ย
เขตพระราชฐานที่ประทับ พ.ศ.2556
หลักสูตรที่ก�ำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะต�ำแหน่งเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
46 หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือ
3 เดือน
โอนมาเป็นข้าราชการต�ำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2558 (กอป.)
47 หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ไม่เกิน 12 สัปดาห์
ที่มีอายุ 53  ปีขึ้นไปที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนต�ำแหน่งและ
เลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. (กดต.)
48 หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิ
ปริญญาตรีเพือ่ แต่งตัง้ เป็นข้าราชการต�ำรวจชัน้ สัญญาบัตร (กอน.)
- สายงานปฏิบตั กิ ารป้องกันปราบปรามสืบสวนจราจร (กอน.(ปป))
28 สัปดาห์
- สายงานสอบสวน (กอน.(สอบสวน))
26 สัปดาห์
- กลุม่ งานอ�ำนวยการและสนับสนุนและงานเทคนิค (กอน.(อก.))
20 สัปดาห์
49 หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจชัน้ ประทวนยศดาบต�ำรวจ
หรือจ่าสิบต�ำรวจ เพือ่ แต่งตัง้ เป็นข้าราชการต�ำรวจชัน้ สัญญาบัตร
(กอร.)
- สายงานปฏิบตั กิ ารป้องกันปราบปรามสืบสวนจราจร (กอร.(ปป))
30 สัปดาห์
- กลุม่ งานอ�ำนวยการและสนับสนุนและงานเทคนิค (กอร.(อก.))
22 สัปดาห์
หลักสูตรที่ก�ำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะต�ำแหน่งเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
50 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และ
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการต�ำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร (กอต.)
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อท�ำหน้าที่สอบสวน
30 สัปดาห์
- ผู ้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมเพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น
ปราบปราม สืบสวน และจราจร
30 สัปดาห์
- ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมเพือ่ ท�ำหน้าทีง่ านอ�ำนวยการ และสนับสนุน
และเทคนิค
27 สัปดาห์

หน่วยรับผิดชอบ
หลักสูตร
บช.ศ.
บช.ศ.

บช.ศ.
บช.ศ.
รร.นรต.

รร.นรต.

รร.นรต.

/ล�ำดับที่  51...
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หลักสูตรที่ต้องเสนอ ก.ตร.พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ระยะเวลา
หน่วยรับผิดชอบ
ล�ำดับที่
ชื่อหลักสูตร
การฝึกอบรม
หลักสูตร
51 หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือ
17 สัปดาห์
รร.นรต.
โอนมาเป็นข้าราชการต�ำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอส.)
หลักสูตรที่มีการก�ำหนดหรือให้ความเห็นชอบต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
ของ ตร.
52 หลั ก สู ต รการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยของสั ง คมภาครั ฐ ไม่เกิน 20 สัปดาห์
บช.ศ.
ร่วมเอกสาร (บรอ.)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง

(กมลมาศ   เสี่ยงตรง)
รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1
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หลักสูตรที่ต้องเสนอ ตร.พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ระยะเวลา
หน่วยรับผิดชอบ
ล�ำดับที่
ชื่อหลักสูตร
การฝึกอบรม
หลักสูตร
หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาเพือ่ เพิม่ พูนทักษะ ความเข้าใจ หรือเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่
1 หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ไม่เกิน 3 สัปดาห์
บช.ศ.
2 หลักสูตรการสืบสวน
ไม่เกิน 3 สัปดาห์
บช.ศ.
3 หลักสูตรการจราจร
ไม่เกิน 3 สัปดาห์
บช.ศ.
4 หลักสูตรงานธุรการและก�ำลังพล
ไม่เกิน 3 สัปดาห์
บช.ศ.
5 หลักสูตรการเงินงบประมาณ
ไม่เกิน 3 สัปดาห์
บช.ศ.
6 หลักสูตรส่งก�ำลังบ�ำรุง
ไม่เกิน 3 สัปดาห์
บช.ศ.
7 หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายสืบสวน)
ไม่เกิน 2 สัปดาห์
บช.ศ.
8 หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ) ไม่เกิน 2 สัปดาห์
บช.ศ.
หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพก�ำลังพลของ ตร.
9 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีต�ำรวจระดับครูฝึก
2 สัปดาห์
บช.ศ.
หลักสูตรฝึกอบรมตามแผนพัฒนาก�ำลังพล, หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนต่อยอดองค์ความรู้
ในการปฏิบัติงานตามต�ำแหน่งสายงาน
10 หลักสูตร “ยุทธวิธเี พือ่ พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าทีป่ ราบปราม
ไม่เกิน 1 เดือน
บช.ปส.
ยาเสพติด (สยบไพรี)
11 หลักสูตรควบคุมฝูงชน
30 วัน
บช.น.
12 หลักสูตรการฝึกโดดร่มใหม่แบบกระตุกเอง
1 เดือน
บช.ตชด.
13 หลักสูตรผูบ้ งั คับสุนขั ตรวจค้นวัตถุระเบิดและผูบ้ งั คับสุนขั ตรวจค้น
16 สัปดาห์
บช.ตชด.
ยาเสพติด
14 หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน
ไม่เกิน 3 สัปดาห์
กมค.
15 หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
3 วัน
บช.ศ.
16 หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแล
4 วัน
บช.ศ.
การชุมนุมสาธารณะ

/ล�ำดับที่  17...
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หลักสูตรที่ต้องเสนอ ตร.พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ระยะเวลา
ล�ำดับที่
ชื่อหลักสูตร
การฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนต่อยอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตามต�ำแหน่งสายงาน
17 หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
5 วัน
ต�ำรวจระดับ ผบ.หมู่ - รอง สว. สายงานป้องกันปราบปราม
18 หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
5 วัน
ต�ำรวจระดับ ผบ.หมู่ - รอง สว. สายงานสืบสวน
19 หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
5 วัน
ต�ำรวจระดับ ผบ.หมู่ - รอง สว. สายงานจราจร
20 หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
10 วัน
ต�ำรวจระดับ สว. สายงานป้องกันปราบปราม
21 หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
10 วัน
ต�ำรวจระดับ สว. สายงานสืบสวน
22 หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
10 วัน
ต�ำรวจระดับ สว. สายงานจราจร
23 หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
10 วัน
ต�ำรวจ ระดับ สว. สายงานอ�ำนวยการและสนับสนุน

หน่วยรับผิดชอบ
หลักสูตร
บช.ศ.
บช.ศ.
บช.ศ.
บช.ศ.
บช.ศ.
บช.ศ.
บช.ศ.

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง

(กมลมาศ   เสี่ยงตรง)
รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1
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ภาคผนวก ง
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การชุมนุม
ที่ฝ่าฝืน
กฎหมาย

ขณะชุมนุม

ผู้จัดการชุมนุม
แจ้งการชุมนุม

การชุมนุม
ที่รุนแรง
อันตราย (ม.25)

ฝ่าฝืน
ภายหลัง
มีการชุมนุม
โดยชอบ

หน.สน.
(ม.10)
ผบก.น./ภ.จว.
(ม.12)
แจ้งผล 24 ชม.

จพง.สั่งยุติได้
(ม.25)

ไม่แก้ไข

แก้ไข

ชุมนุม
ต่อไป

ไม่แก้ไข
ฝ่าฝืนจัดการชุมนุม

ผู้รับแจ้งออก
ค�ำสั่งเป็นหนังสือ
ห้ามชุมนุม
(ม.11 ว.3)

การชุมนุมที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย

แนวทางการดูแลฯ
การชุมนุมสาธารณะ
(ม.21 ว.3, ว.4)

เจ้้าพนัักงานดููแลฯ
- รายงานศาลฯ (ตามกรณีี)
- ประกาศพื้้�นที่่�ควบคุุม
- ให้้ ผู้้�ชุุ ม นุุ ม ออกจาก
	พื้้�นที่่�, ห้้ามบุุคคลเข้้า
(ม.23)
- รายงาน รมต.

หากมีการอุทธรณ์
ค�ำสั่งศาลอุทธรณ์
เป็นที่สุด

พ้นระยะเวลาก�ำหนด
ให้ควบคุมสถานการณ์ (ม.24)
- จับผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุม
(ความผิดซึ่งหน้า)
- ค้น ยึด อายัด รื้อถอน
ทรัพย์สิน
- ท�ำตามแผนที่ ครม.
เห็นชอบ (ม.21)
- มีคำ� สัง่ ห้ามกระท�ำการใดๆ

ตามบทก�ำหนดโทษ

งดการชุมนุมสาธารณะ

- ผู้จัดการชุมนุม อุทธรณ์ได้
ต่อ ผบ.เหนือ 1 ชั้น
- วินิจฉัยภายใน 24 ชม.
นับแต่ได้รับค�ำอุทธรณ์
(ค�ำสั่งเป็นที่สุด) (ม.11 ว.4)

หน้าที่ของผู้ชุมนุม (ม.16)

หน้าที่ของผู้จัดการชุมนุม (ม.15)

หน้าที่ของ จพง. (ม.19, 20)

ผบช.น./ผจว./
ผู้ที่ นรม. มอบหมาย
เป็นผู้ควบคุม
สถานการณ์
(ม.23 ว.2)

การชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ม.14)

- ผู้ชุมนุมร้องคัดค้านต่อศาลแพ่ง/จังหวัด ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ จพง.สั่ง

ไม่ปฏิบัติตาม

หน.สน./ผบก./ผบช.
เป็น จพง.ประกาศให้
ผู้ชุมนุมแก้ไข
(ม.21 (2))

แจ้งขอขยายเวลา (ม.18 ว.2)

ไม่แจ้งขอขยายเวลา (ม.18 ว.1)

- ฝ่าฝืน ม.7, 8, 15, 16, 17 เช่น
ใกล้ ที่ ป ระทั บ , กี ด ขวางทาง
เข้าออกทีร่ าชการ, ไม่ปฏิบตั ติ าม
หน้าทีข่ องผูจ้ ดั ฯ, ผูช้ มุ นุมไม่แจ้ง
เคลื่อนย้าย/เดินขบวน

ไม่เลิกชุมนุม
ตามเวลาที่แจ้ง
(ม.18 ว.1)

- ศาลพิจารณา
โดยด่วน มีค�ำสั่ง
โดยออกค�ำบังคับ
เลิกการชุมนุม
- จพง.บังคับคดี
ปิดหมาย (ม.22)

ผู้รับแจ้งออกค�ำสั่งให้แก้ไข
การชุมนุมภายในก�ำหนด (ม.11 ว.2)

จพง. ร้องขอ
ต่อศาลแพ่ง,
ศาลจังหวัด มีค�ำสั่ง
ให้เลิกการชุมนุม

ขัดกฎหมาย

ไม่ขัดกฎหมาย

หน.สน./ผบก./ผบช.
เป็น จพง. ประกาศ
ให้ผู้ชุมนุมเลิก
การชุมนุม (ม.21(1))

ไม่ให้ผ่อนผัน

ให้ผ่อนผัน

ผู้รับแจ้งสรุป/ตรวจสอบ
การชุมนุมตาม ม.11
(ให้เป็นไปตาม ม.7, 8)

- ไม่สงบ มีอาวุธ (ม.6)
- ไม่แจ้งการชุมนุม (ม.10)
- มีค�ำสั่งห้ามการชุมนุม (ม.11)
- ผบก.มีค�ำสั่งไม่ผ่อนผัน (ม.12)

ไม่แจ้งการชุมนุม (ม.10)

แจ้งไม่ทัน (ม.10)
(ขอผ่อนผัน)

ก่อนเริ่มการชุมนุม
ไม่น้อยกว่า 24 ชม.
แก้ไข

สรุป สาระส�ำคัญ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

แจ้งให้ทราบว่าด�ำเนินการชุมนุมได้ ภายใน 24 ชม. นับจากรับแจ้ง

ฝ่าฝืนตั้งแต่
เริ่มการ
ชุมนุม (ม.14)

ก่อนการชุมนุม

ข้อยกเว้น
พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ (ม.3)
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