พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
อนุบัญญัติ
และคู่มือการปฏิบัติ

ค�ำน�ำ
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นกฎหมายที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง
การปฏิบัตใิ นการใช้สทิ ธิการชุมนุมสาธารณะให้ชัดเจนสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยเป็นภาคี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทือนต่อความมัน่ คงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อย หรือ
ศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน และเพื่อป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น
เนือ่ งจากกฎหมายดังกล่าว เป็นกฎหมายใหม่ ซึง่ มีผลใช้บงั คับเมือ่ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ทีผ่ า่ นมา
และมีรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรง ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว จึงได้แต่งตัง้ คณะท�ำงานจัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ ขึ้น โดยรวบรวมกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนการ
ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ตัวอย่างการจัดท�ำประกาศ/ค�ำสั่งของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ หรือ
ผูค้ วบคุมสถานการณ์ในขัน้ ตอนต่าง ๆ รวบรวมไว้ให้เป็นหมวดหมู่ เพือ่ สะดวกต่อการค้นหาและน�ำไปใช้ ให้เป็น
ไปแนวทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณคณะท�ำงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ จนส�ำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ อันจะน�ำมา
ซึ่งความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยของสังคมและประชาชนโดยรวมต่อไป
พลต�ำรวจเอก
		
(จักรทิพย์ ชัยจินดา)
		
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ

บทน�ำ
โดยที่ปัจจุบันสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมในประเทศ และสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนในสังคม ส่งผลให้มกี ารชุมนุมเพือื่ เรียกร้อง สนับสนุน คัดค้านหรือแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของประชาชนหรือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ โดยการชุมนุมเรียกร้องโดยสงบและปราศจาก
อาวุธถือว่าเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ประชาชนทุกคนสามารถกระท�ำได้และรัฐ
จะจ�ำกัดเสรีภาพในการชุมนุมได้ก็โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายใต้สังคมประชาธิปไตย
เพือ่ ดูแลการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทือนต่อความมัน่ คงของชาติ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือความสะดวกของ
ประชาชนทีจ่ ะใช้ทสี่ าธารณะ และไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของผูอ้ นื่
สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on
Civil and Political Rights : ICCPR) ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีและให้สัตยาบันที่จะยอมรับความผูกพัน
ดังกล่าวมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ เป็นต้นมา
การส่งเสริมและคุ้มครองการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปด้วย
ความสงบเรียบร้อย โดยการใช้สิทธิเสรีภาพจะต้องอยู่ในขอบเขตแห่งกฎหมายที่จะไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนจนเกินสัดส่วน และยังคงรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอืน่ ในการจะใช้ทสี่ าธารณะได้ตาม
ความเหมาะสมเกิดผลกระทบน้อยทีส่ ดุ และเจ้าหน้าทีม่ กี รอบการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ว้ชดั เจนในการปฏิบตั อิ นั เป็นไป
ตามหลักการสากล สามารถแก้ไขปัญหา บริหารจัดการการชุมนุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยเหลือ
เยียวยาประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ ฉบับนี้ จะท�ำให้การบริหาร
จัดการดูแลการชุมนุมสาธารณะสามารถให้ความคุม้ ครองทัง้ แก่ประชาชน ผูท้ ปี่ ระสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ
ตลอดจนสาธารณชนทัว่ ไป และยังสามารถก�ำหนดแนวทางให้เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถเตรียมความพร้อม แก้ไขสถานการณ์ ตลอดจนการฟืน้ ฟูการชุมนุมสาธารณะได้เป็นอย่างดี
ต่อไป โดยคู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย สาระส�ำคัญพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ การแจ้ง
การชุมนุมสาธารณะ การคุ้มครองความสะดวกของประชาชน และการดูแลการชุมนุมสาธารณะ การบริหาร
จัดการการชุมนุมสาธารณะ การสอบสวนด�ำเนินคดี และข้อเสนอแนะ

สารบัญ
หน้า

บทน�ำ
ส่วนที่ ๑

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
และอนุบัญญัติ
๑.๑ พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
๑.๒ แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘)
๑.๓ ประกาศส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เรื่อง ก�ำหนดระดับเสียงของเครื่องขยายเสียง
		 ที่ใช้ในการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
๑.๔ ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก�ำหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
๑.๕ หนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
๑.๖ ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ
ส่วนที่ ๒
บทที่ ๑
บทที่ ๒

คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘

บทที่ ๓

การคุ้มครองความสะดวกของประชาชนและการดูแลการชุมนุมสาธารณะ

สาระส�ำคัญพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
๒.๑ ผู้แจ้ง ผู้รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
๒.๒ การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
๒.๓ หน้าที่ของผู้รับแจ้ง
๒.๔ การขอผ่อนผันการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
๒.๕ การแจ้งการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุม
แผนภูมิ การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ

๓.๑ เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
๓.๒ อ�ำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
๓.๓ การประชาสัมพันธ์
๓.๔ การชุมนุมสาธารณะที่ละเมิดกฎหมาย
๓.๕ การประกาศพื้นที่ควบคุม
๓.๖ การด�ำเนินการให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ
๓.๗ การชุมนุมสาธารณะที่มีลักษณะรุนแรงและเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
แผนภูมิ การดูแลการชุมนุมสาธารณะที่ละเมิดกฎหมาย
แผนภูมิ การดูแลการชุมนุมสาธารณะที่มีลักษณะรุนแรง
		และเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง

๑
๑๑
๔๓
๔๔
๔๖
๔๘
๕๑
๕๓
๕๗
๕๗
๕๗
๕๙
๖๐
๖๐
๖๑
๖๓
๖๓
๖๓
๖๕
๖๕
๖๗
๖๗
๖๘
๗๐
๗๑

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ ๔

การบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ

๗๓
๗๓
๗๔

บทที่ ๕

การสอบสวนด�ำเนินคดี

๗๕
๗๕
๗๖
๗๖
๗๗
๗๘
๗๘

๔.๑ การบริหารจัดการในการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
๔.๒ การบริหารจัดการในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ

๕.๑ การสืบสวนหาข่าวและการประเมินสถานการณ์
๕.๒ การแต่งตั้งพนักงานสอบสวน
๕.๓ สถานที่ส�ำหรับใช้ในการสอบสวนโดยเฉพาะ
๕.๔ การรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ
๕.๕ การสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลที่ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาตามหมายจับของศาล
๕.๖ การจับกุมและควบคุมตัว
๕.๗ สถานที่ควบคุมตัวกรณีเป็นการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา
		 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๕.๘ การสรุปส�ำนวนการสอบสวนและการท�ำความเห็นทางคดี
๕.๙ การคุ้มครองพยานและการสืบพยานไว้ล่วงหน้า
๕.๑๐ การติดตามความคืบหน้าคดี
๕.๑๑ ตาราง บทก�ำหนดโทษ ส�ำหรับผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติตาม
		 พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
บทที่ ๖

หลักการส�ำคัญในการชุมนุมสาธารณะ
๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔

หลักการว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ
หลักการใช้ก�ำลัง
แนวค�ำพิพากษาศาล
ถอดบทเรียน

ตัวอย่างแบบหนังสือ ประกาศ ค�ำสั่ง
ภาคผนวก
ผนวก ก การชุมนุมที่เข้าข่ายการชุมนุมทางการเมือง ตามวิทยุส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๗.๓๓/๒๖๔๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘		
ผนวก ข การเตรียมความพร้อมรองรับการชุมนุมสาธารณะ ตามวิทยุส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๗.๓๓/๓๐๓๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๗๙
๘๐
๘๐
๘๑
๘๒
๘๕
๘๕
๘6
๘๗
๘๗
๙๑
๑๐๙
๑๑๓

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ผนวก ค แนวทางการปฏิบัติการชุมนุมที่เข้าข่ายการชุมนุมทางการเมือง (โดยอนุมัติรองนายกรัฐมนตรี)
ตามอนุมัติ ตร. ลง ๕ ก.พ. ๕๙ ท้ายหนังสือ สยศ.ตร.ที่ ๐๐๐๗.๓๓/๓๒๖
ลง ๕ ก.พ. ๕๙		
๑๑๗
ผนวก ง การเตรียมความพร้อมรองรับการชุมนุมสาธารณะ ตามวิทยุส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ด่วนมาก ที่ ๐๐๐๗.๓๓/๕๐๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๑๒๑
ผนวก จ ค�ำสั่งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ที่ ๓๒๕/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะท�ำงานเตรียมความพร้อม
ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
และค�ำสั่งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ที่ ๗๐๓/๒๕๕๘
เรื่อง แก้ไขค�ำสั่งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติที่ ๓๒๕/๒๕๕๘			
๑๒๗
ผนวก ฉ ค�ำสั่งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดเตรียมข้อมูล
และชี้แจงร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....		
๑๓๓

ส่วนที่ ๑

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
และอนุบัญญัติ

พระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๘

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
*

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๓ ก (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘) หน้า ๑๙-๒๙.
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การชุมนุมสาธารณะ” หมายความว่า การชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะเพื่อเรียกร้อง สนับสนุน
คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไป และบุคคลอื่นสามารถ
ร่วมการชุมนุมนั้นได้ ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายด้วยหรือไม่
“ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่ใช้เพื่อสาธารณ
ประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันหรือที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นเจ้าของแต่เป็นผู้ครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ บรรดาซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ รวมตลอดทั้งทางหลวงและทางสาธารณะ
“ทางหลวง” หมายความว่า ทางหลวงตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง
“ทางสาธารณะ” หมายความว่า ทางบกหรือทางน�ำ้ ส�ำหรับประชาชนใช้ในการจราจร และให้หมายความ
รวมถึงทางรถระบบรางที่มีรถเดินส�ำหรับประชาชนโดยสารด้วย
“ผู้จัดการชุมนุม” หมายความว่า ผู้จัดให้มีการชุมนุมสาธารณะ และให้หมายความรวมถึงผู้ประสงค์
จะจัดการชุมนุมสาธารณะ และผู้ซึ่งเชิญชวนหรือนัดให้ผู้อื่นมาร่วมการชุมนุมสาธารณะโดยแสดงออกหรือมี
พฤติการณ์ท�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 เพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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
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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�ำคัญในการชุมนุมสาธารณะตามพระราช
บัญญัตินี้ให้ผู้แจ้งทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง
ในกรณีที่ผู้รับแจ้งเห็นว่าการชุมนุมสาธารณะที่ได้รับแจ้งนั้นอาจขัดต่อมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ ให้
ผู้รับแจ้งมีค�ำสั่งให้ผู้แจ้งแก้ไขภายในเวลาที่ก�ำหนด
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หากผูแ้ จ้งการชุมนุมไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ตามวรรคสอง ให้ผรู้ บั แจ้งมีคำ� สัง่ ห้ามชุมนุมโดยแจ้งค�ำสัง่ เป็น
หนังสือไปยังผู้แจ้ง
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
4

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ

(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 ในกรณีที่ผู้จัดการชุมนุมมิได้แจ้งว่าจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายผู้ชุมนุมจะเดิน
ขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมได้ต่อเมื่อได้แจ้งล่วงหน้าต่อหัวหน้าสถานีต�ำรวจซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
การชุมนุมสาธารณะนั้น
มาตรา ๑๘ ผู้ชุมนุมต้องเลิกการชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลาที่ผู้จัดการชุมนุมได้แจ้งไว้
ต่อผู้รับแจ้ง
หากผู้จัดการชุมนุมประสงค์จะจัดให้มีการชุมนุมต่อไป ให้แจ้งขอขยายระยะเวลาการชุมนุมต่อ
ผู้รับแจ้งภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
หมวด ๔
การคุ้มครองความสะดวกของประชาชน
และการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
มาตรา ๑๙ ให้หัวหน้าสถานีต�ำรวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะ เป็นเจ้าพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และให้แจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะหรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐหรือเอกชนในท้องที่นั้น
เพื่อทราบ
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การชุมนุมสาธารณะที่ต่อเนื่องหลายพื้นที่ ให้ผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการต�ำรวจซึ่งรับผิดชอบพื้นที่
การชุมนุม แล้วแต่กรณี เป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่เห็นสมควร ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติอาจแต่งตั้งข้าราชการต�ำรวจอื่นเป็นเจ้าพนักงาน
เพิ่มหรือแทนเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองก็ได้
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�ำหนดเงื่อนไขหรือมีค�ำสั่งให้ผู้จัดการชุมนุม ผู้ชุมนุม หรือผู้อยู่ภายในสถานที่ชุมนุมต้องปฏิบัติ
ตามเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (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� เป็นตาม
แผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะทีค่ ณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของส�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 บริเวณที่มีการ
ชุมนุมสาธารณะนั้น 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
มีอำ� นาจสัง่ ให้ผชู้ มุ นุมยุตกิ ารกระท�ำนัน้ หากผูช้ มุ นุมไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะและผูค้ วบคุมสถานการณ์และผูซ้ งึ่ ได้รบั มอบหมายจากผูค้ วบคุมสถานการณ์มอี ำ� นาจด�ำเนินการตาม
มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔
ในกรณีที่ผู้ชุมนุมไม่เห็นด้วยกับค�ำสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค�ำร้องคัดค้านต่อศาลแพ่งหรือศาลจังหวัด
ทีม่ เี ขตอ�ำนาจเหนือสถานทีท่ มี่ กี ารชุมนุมสาธารณะเพือ่ พิจารณาภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วนั ทีม่ คี ำ� สัง่ ค�ำสัง่
ของศาลตามมาตรานี้ให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค ค�ำสั่งศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค
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�ำตามวรรคหนึง่ ท�ำให้ระบบการขนส่งสาธารณะ ระบบการสือ่ สารหรือโทรคมนาคมระบบ
ผลิตหรือส่งกระแสไฟฟ้าหรือประปา หรือระบบสาธารณูปโภคอื่นใดใช้การไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือ
ถาวร ผู้จัดการชุมนุมต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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มาตรา ๓๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งหรือประกาศของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตาม
มาตรา ๑๙ (๕) หรือมาตรา ๒๓ ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ชุมนุม ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือ
ปรับไม่เกินสองหมืน่ บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ แต่ถา้ ผูน้ นั้ เป็นผูอ้ ยูภ่ ายในสถานทีช่ มุ นุม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท
ในกรณีที่เห็นสมควร ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่ก�ำหนดหรือจะไม่ลงโทษก็ได้
มาตรา ๓๓ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของผูค้ วบคุมสถานการณ์หรือผูซ้ งึ่ ได้รบั มอบหมายจากผูค้ วบคุม
สถานการณ์ตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
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 ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจน
สุขอนามัยของประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิและ
เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
(มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘)

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.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 ซึ่งมีสาระของสิทธิในส่วนที่เป็นสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง โดยมีการคุม้ ครองเสรีภาพทางความคิด เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก
(Freedom of Expression) และสิทธิที่จะชุมนุมอย่างสันติ การรวมกันเป็นสมาคม พลเมืองทุกคนมีสิทธิที่จะ
มีสว่ นในกิจการสาธารณะ การรับรองว่าบุคคลทัง้ ปวงย่อมเสมอภาคกันตามกฎหมายและได้รบั การคุม้ ครองอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อบทที่ ๒๑ ได้กล่าวถึงสิทธิ
ในการชุมนุมโดยสงบ (The Right of Peaceful Assembly) ย่อมได้รับการรับรอง การจ�ำกัดการใช้สิทธินี้จะ
กระท�ำมิได้นอกจากจะก�ำหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จ�ำเป็นส�ำหรับสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์
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 และไม่กระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น โดยที่พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะได้ก�ำหนดขอบเขตของการชุมนุม
สาธารณะ สถานที่ห้ามการชุมนุม การแจ้งและวิธีการแจ้งการชุมนุม หน้าที่ของผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุม
การดูแลการชุมนุม และบทก�ำหนดโทษส�ำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน
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บทที่ ๑

หลักการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
๑.๑ การชุมนุมสาธารณะ
สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด การรวมกลุ่มกันหรือสมาคมกัน ตลอดจนการ
ชุมนุม โดยสงบ เป็นสิทธิเสรีภาพที่พลเมืองสามารถกระท�ำได้ โดยสิทธิในการชุมนุมนั้นหาได้เป็นสิทธิเด็ดขาด
(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) หรือความสะดวกของประชาชนที่
จะใช้ที่สาธารณะ 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 ควบคุมการ
ชุมนุมให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือความสะดวกของประชาชนทีจ่ ะใช้
ที่สาธารณะ และไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น ผู้จัดการชุมนุม
ผู้ชุมนุม มีหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ  เงื่อนไขหรือค�ำสั่งของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกัน
การเกิดเหตุร้าย และมิให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น ตลอดจนเกิดผลกระทบกับประชาชนอื่นน้อยที่สุด” ดังนั้น
เจ้าหน้าที่จึงต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการชุมนุม และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ จักต้องมีทักษะ
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ
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ความเข้าใจ และอดทนต่อสถานการณ์ เพื่อไม่ให้เกิดการยั่วยุ อันจะเป็นการส่งผลให้การชุมนุมมีแนวโน้ม
ไปสู่ความรุนแรงได้ โดยมีกรอบแนวคิดในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อผู้ชุมนุมจะต้องสอดคล้องกับหลัก
นิติรัฐและหลักนิติธรรมเป็นไปตามหลักการต่าง 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
สูงสุดภายใต้สถานการณ์นนั้ โดยอาจใช้วธิ กี ารหรือมาตรการทีเ่ หมาะสมแตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์แห่ง
ความร้ายแรงหรือความจ�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 การชุมนุมเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณีหรือตามวัฒนธรรมแห่ง
ท้องถิ่น การชุมนุมเพื่อจัดแสดงมหรสพ กีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่น เพื่อประโยชน์ทางการค้า
ปกติของผู้จัดการชุมนุมนั้น การชุมนุมภายในสถานศึกษา การชุมนุมหรือการประชุมตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย หรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการของสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ทางวิชาการ การ
ชุมนุมสาธารณะในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก และการชุมนุม
สาธารณะที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีผู้จัดให้มีการชุมนุม หรือการชุมนุมที่ไม่มีผู้จัดการชุมนุมแต่การรวม
ตัวชุมนุมนั้นเกิดขึ้นเองด้วย
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บทที่ ๒

นโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
๒.๑ นโยบาย
ส่งเสริมและดูแลการชุมนุมสาธารณะตามสิทธิ เสรีภาพ โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล
อื่นและส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ยังคงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือความสะดวกของประชาชนที่จะ
ใช้ที่สาธารณะ และสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่สามารถบังคับใช้
กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 ตลอดจนแนวทางการ
ใช้ก�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 เพือ่ ก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ิตงั้ แต่ในภาวะปกติจนถึงสถานการณ์ทรี่ นุ แรงจนเกิดความ
วุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ทั้งนี้เพื่อให้การใช้ก�ำลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือเครื่องมือของเจ้าหน้าที่สามารถใช้ตามที่
กฎหมายได้ให้อ�ำนาจไว้ เพื่อบรรลุภารกิจและเป็นการประกันว่าการใช้ก�ำลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ดังกล่าวได้มีการใช้อย่างเหมาะสม
๒.๓.๓ เพื่อให้ หน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่อการใช้ก�ำลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือเครื่องมือของเจ้าหน้าที่ตามแผนนี้ให้เป็นไปตามหลักของความจ�ำเป็น
อย่างสมเหตุสมผลและอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ
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๒.๓.๔ เพื่อให้ หน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีการอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องแผนนี้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน นอกจากนี้ก�ำลังพลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจนี้ ต้องได้รับ
การฝึกฝนให้มขี ดี ความสามารถเพียงพอทีจ่ ะใช้กำ� ลัง มาตรการ และอุปกรณ์หรือเครือ่ งมือเพือ่ การรักษาความสงบ
การชุมนุมสาธารณะ เพื่อบรรลุภารกิจดังกล่าว
๒.๔ เป้าหมาย
๒.๔.๑ ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมและให้ความร่วมมือในการดูแลการชุมนุมสาธารณะในทุกขัน้ ตอน
การปฏิบัติ
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 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่
ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน หรือที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นเจ้าของ แต่เป็น
ผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ บรรดาซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ รวมตลอดทั้งทางหลวงและ
ทางสาธารณะ
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
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๒.๕.๗ ผู้ควบคุมสถานการณ์ หมายถึง ผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาลในกรุงเทพมหานคร ผู้ว่า
ราชการจังหวัดในจังหวัดอื่น หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ เพื่อให้มีการ
เลิกการชุมนุมสาธารณะตามค�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
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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
การบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะและการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ 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 บรรเทา
ทุกข์ขั้นต้น ตลอดจนรักษาพยาบาล ฟื้นฟู เยียวยาภายหลังการคลี่คลายสถานการณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๑) เป้าประสงค์
(๑.๑) ผู้ได้รบั ผลกระทบได้รบั การช่วยเหลือทางกายภาพและทางกฎหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน
(๑.๒) มีการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนการรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่าง
ครบถ้วน สมบูรณ์
(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.) และ
ระบบบัญชาการเหตุการณ์
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�ำเนินการหรือ
บังคับการด�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 พร้อม
รายการสิ่งอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่พร้อมให้การสนับสนุนตามร้องขอ
		
๔.๒ นอกเขตกรุงเทพมหานครให้ ต�ำรวจภูธรจังหวัด เป็นหน่วยหลักในการปฏิบัติงานตามแผน
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบ
ให้ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุม
สาธารณะ วางแผน รักษาความสงบการชุมนุมสาธารณะ แก้ไขปัญหา โดยด�ำเนินการด้วยการใช้ระบบศูนย์
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ปฏิบตั 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 โดยเบื้องต้น ให้ประสาน
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 หรือเครื่องมือที่พร้อมให้การสนับสนุนตาม
ร้องขอ
ต�ำรวจภูธรภาค ๑-๙ และศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ภ.๑-๙ และ ศชต.)
เป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติของต�ำรวจภูธรจังหวัดหรือจังหวัด เมื่อได้รับการร้องขอ โดยพิจารณาสั่งการ
ในอ�ำนาจหน้าที่ พร้อมทั้งรายงานผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติผ่าน ศปก.ตร. เพื่อรับทราบหรือเพื่อพิจารณา
สั่งการสนับสนุน ในการแก้ไขปัญหาหรือแต่งตั้งเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมเพิ่มหรือแทนหัวหน้าสถานีต�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�ำเนินการประสานร้องขอ 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) จัดหางานประมาณเพื่อด�ำเนินการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๒.๒) สนับสนุนด้านการข่าวกรองและให้ค�ำแนะน�ำด้านการรักษา
ความปลอดภัย
(๒.๓) บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์และการจัดการข่าวสาร
ตลอดจนเตรียมการประกาศค�ำสั่งเจ้าพนักงานที่จ�ำเป็นตาม
ที่กฎหมายนี้บัญญัติได้ตลอดเวลา
(๒.๔) จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อประสานและ
สนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจ�ำ  ศปก. พื้นที่
การชุมนุมสาธารณะ เมื่อได้รับการร้องขอ

(๓) กระทรวงมหาดไทย

(๓.๑) สั่งการ และประสานงานให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด�ำเนินการเกี่ยวกับการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ และพืน้ ทีข่ า้ งเคียงเมือ่ ได้รบั การร้องขอ
(๓.๒) ประสานการปฏิบัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีสถานที่
เพื่อการชุมนุมสาธารณะ
(๓.๓) จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อประสานและ
สนับสนุน การดูแลการชุมนุมสาธารณะ 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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หน่วยงาน

บทบาท หน้าที่

(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 เพื่อประสานและ
สนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจ�ำ  ศปก. พื้นที่
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
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หน่วยงาน

บทบาท หน้าที่

(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�ำสั่งเลิก
การชุมนุมสาธารณะ
(๑๑.๔) ให้ค�ำแนะน�ำ ช่วยเหลือ และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมภายใต้กรอบกฎหมาย ตลอดจน
การเรียกร้องและการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
(๑๑.๕) จัดเจ้าหน้าที่ เพือ่ ประสานและสนับสนุนการดูแลการชุมนุม
สาธารณะ ประจ�ำ  ศปก. พื้นที่การชุมนุมสาธารณะ เมื่อ
ได้รับการร้องขอ

(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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หน่วยงาน

บทบาท หน้าที่

(๑๔) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

(๑๔.๑) สนับสนุนงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๑๔.๒) สนับสนุนหน่วยงานในการจัดการข้อมูล ผู้บาดเจ็บ หรือ
เสียชีวิต
(๑๔.๓) สนับสนุนให้มีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน และพัฒนาระบบ
สือ่ สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ประโยชน์ในการปฏิบตั ิ
การฉุกเฉิน
(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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หน่วยงาน

บทบาท หน้าที่

(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
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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 สิ่งบอกเหตุ ว่าจะมี
การจัดการชุมนุมสาธารณะ หรือมีการประกาศว่าจะมีการชุมนุมสาธารณะไว้ล่วงหน้าให้ ศปก. ทุกระดับเป็น
หน่วยรับผิดชอบด�ำเนินการ
๕.๑.๒ สืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับแกนน�ำ  ผู้สนับสนุน เครือข่าย ผู้จัดการชุมนุม ให้ทราบแบบ
การชุมนุมสาธารณะ จ�ำนวนผู้ชุมนุสาธารณะ 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�ำเกี่ยวกับเส้นทางการจราจรหรือระบบการ
ขนส่งสาธารณะ 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
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ
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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 การรวบรวมพยานหลักฐาน กลุม่ ทีเ่ ตรียมการ
จะก่อเหตุร้ายในการชุมนุมสาธารณะ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๔๖ เป็นต้น และด�ำเนินการเพื่อให้
สามารถขอออกหมายจับ เพื่อสืบสวนจับกุมผู้กระท�ำผิดกฎหมาย เช่น เตรียมการสะสมสิ่งกีดขวาง เพื่อปิดการ
จราจร หรือเตรียมการวางเพลิง หรือจะก่อเหตุวุ่นวาย หรือขัดขวางในระหว่างการชุมนุมอื่นๆ เป็นต้น
๕.๑.๑๐ เตรียมสิ่งอุปกรณ์สิ่งกีดขวางหรืออ�ำนวยความสะดวกแก่สาธารณะ เช่น อุปกรณ์ใน
การอ�ำนวยความสะดวกการจราจร อุปกรณ์ในการติดต่อสือ่ สารหรือการประชาสัมพันธ์ในพืน้ ที่ เป็นต้น รวมทัง้
จัดท�ำแผนการจราจร จัดการเส้นทางจราจร เส้นทางส�ำรอง ประกาศเจ้าพนักงานจราจร ท�ำป้ายประกาศ หรือ
ประชาสัมพันธ์แก่สาธารณชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง
๕.๑.๑๑ เตรียมพืน้ ทีก่ ารชุมนุมสาธารณะให้ปลอดภัยและหรือสะดวกต่อการใช้พนื้ ทีข่ องบุคคล
ทั่วไป รวมทั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า (ศปก.สน.) จุดรวมพล ค่ายพัก จุดส่งก�ำลังบ�ำรุง จุดบริการต่างๆ
๕.๑.๑๒ ประกาศมาตรการทางกฎหมาย ให้แก่สาธารณชนและผูเ้ ข้าร่วมชุมนุมสาธารณะและ
แกนน�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 ใช้ศนู ย์ปฏิบตั กิ าร ทุกระดับติดตาม ควบคุม และสัง่ การการรักษาความสงบ และแก้ไข
ปัญหาตามขั้นตอน โดยให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า (ศปก.สน.) ในพื้นที่ชุมนุมหรือใกล้เคียง
๕.๒.๔ ชี้แจงท�ำความเข้าใจต่อผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุมสาธารณะให้ทราบถึงขอบเขตของ
การใช้สทิ ธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และตามพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยการชุมนุม
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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�ำความเข้าใจ ให้ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย หรือเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ ตลอดเวลา
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
หากมีผู้ชมุ นุมอยูใ่ นพื้นที่ควบคุมหรือเข้าไปในพื้นที่ควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะ ให้ถือว่าผู้นั้นกระท�ำความผิดซึ่งหน้า ให้ผู้ควบคุมสถานการณ์และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม
สถานการณ์ด�ำเนินการให้มีการเลิกการชุมนุม โดยด�ำเนินการทางยุทธวิธีจากเบาไปหาหนัก (ถ้ากระท�ำได้)
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ
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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
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยรับผิดชอบหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
ที่กฎหมายความมั่นคงเฉพาะนั้นก�ำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรักษาสถานที่เกิดเหตุ การรวบรวมพยาน
หลักฐานเพื่อการสอบสวน จับกุมผู้กระท�ำผิด การด�ำเนินคดี เว้นแต่มีการสั่งการมอบหมายเป็นอย่างอื่น
๕.๓.๒ การใช้ก�ำลังเข้าคลี่คลายสถานการณ์ในกรณีเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ มีอ�ำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการการชุมนุม
สาธารณะเพือ่ ประโยชน์ในการคุม้ ครองความสะดวกของประชาชน การดูแลการชุมนุมสาธารณะและการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ในกรณีผชู้ มุ นุมกระท�ำการใดๆ ทีม่ ลี กั ษณะรุนแรงและอาจ
เป็นอันตรายแก่ชวี ติ ร่างกาย จิตใจ หรือทรัพย์สนิ ของผูอ้ นื่ จนเกิดความวุน่ วายขึน้ ในบ้านเมือง เจ้าพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้ชุมนุมหยุดการกระท�ำนั้น ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ และด�ำเนินการดังนีี้
๕.๓.๒.๑ เมื่อมีความจ�ำเป็นต้องใช้ก�ำลังชุดควบคุมฝูงชน หรือหน่วยงานต่างๆ
ในแต่ละระดับ ในการแก้ไขสถานการณ์ ให้รายงานส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ผ่าน คปก.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 ขั้นตอนฟื้นฟู (หลังการชุมนุมสาธารณะ)
เมื่อสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะคลี่คลายคืนสู่สภาวะปกติหรือยุติการชุมนุมแล้ว
ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะหรือผู้ควบคุมสถานการณ์ ด�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 จัดประชุมหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสรุปผลการปฏิบตั เิ พือ่ การจัดท�ำรายงานภายหลังการ
ปฏิบตั ิ สรุปบทเรียนจากการปฏิบตั งิ าน รายงานส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ผ่าน ศปก.ตร.) ตลอดจนด�ำเนินการ
ชี้แจงประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแก่สาธารณชน
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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�ำเป็นของ
สถานการณ์ตามหลักสัดส่วน โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีการพร้อมกันให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์เจ้าหน้าที่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ก�ำลัง เครื่องมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธจนถึงที่สุด หากไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้ใช้ก�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
ย่อมไม่ตัดสิทธิของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อ่ืนเพื่อให้พ้นจากภยันตราย อันเกิดจากการ
ประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายที่ใกล้จะถึง 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 ให้ใช้วิธี
การเตือนตามความเหมาะสมกับการใช้ก�ำลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือเครื่องมือ ตามสถานการณ์
การใช้ก�ำลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือเครื่องมือเพื่อบังคับให้ผู้ชุมนุมหรือบุคคลอื่นๆ ปฏิบัติตาม
ค�ำสั่งของเจ้าหน้าที่ หรือการใช้ก�ำลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือเครื่องมือในกรณีที่มีการฝ่าฝืนค�ำสั่ง เช่น การใช้
ก�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
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
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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 ผิดชอบในการรักษาความสงบการชุมนุมสาธารณะคือเจ้าพนักงาน
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�ำเป็นให้
ท�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�ำ
ได้ 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 อันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพอย่างร้างแรง ซึ่ง
มิใช่การชุมนุมตามปกติ ให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้มาตรการ อาวุธ เพื่อระงับ ยับยั้ง และปราบปรามการกระท�ำ
ความผิดนั้นได้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย พอสมควรกับเหตุร้ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น นอกเหนือจากการดูแล
การชุมนุมสาธารณะตามที่กฎหมายก�ำหนด
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พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ

ประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

เรื่อง กําหนดระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงที่ใช้ในการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ.๒๕๕๘*
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงที่ใช้ในการชุมนุมสาธารณะ เพื่อไม่ให้
เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยของผู้ชุมนุมและไม่เป็นการรบกวนหรือก่อความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อื่น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๗) แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ระดับเสียงทั่วไป” หมายความว่า ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องขยายเสียง ในการชุมนุม
สาธารณะ
“ค่าระดับเสียงสูงสุด” หมายความว่า ค่าระดับเสียงสูงสุดที่เกิดขึ้นในขณะหนึ่ง ระหว่าง การตรวจวัด
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 และระดับเสียงรบกวนที่เกิดจากการ
ใช้เครื่องขยายเสียงในการชุมนุมสาธารณะ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
พลตํารวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

*

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๓๖ ง (๒ ตุลาคม ๒๕๕๘) หน้า ๒๔.
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ
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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง กําหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ*
โดยทีก่ ารจัดการชุมนุมสาธารณะไม่ตอ้ งมีการขออนุญาต แต่ตอ้ งแจ้งการชุมนุมสาธารณะนัน้ ต่อผูร้ บั แจ้ง
ตามกฎหมาย จึงสมควรกําหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ให้เกิดความสะดวกแก่ผู้แจ้ง และเป็นข้อมูล
แก่ผู้รับแจ้ง เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบต่อ ความมั่นคงของชาติ
ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจน สุขอนามัยของประชาชน หรือ
คุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ และไม่กระทบสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของผู้อื่น
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 เกินกว่าหนึ่งท้องที่ซึ่งมีเขต
ต่อเนื่องกัน 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 ให้ส่งหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะไปยังหมายเลขโทรสาร ของที่
ทําการของผู้รับแจ้งตามที่กําหนดไว้ในประกาศของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ แล้วให้ส่งต้นฉบับ ของหนังสือ
แจ้งการชุมนุมสาธารณะไปยังผู้รับแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับโดยพลัน
เมื่อได้ส่งหนังสือทางโทรสารแล้ว ให้ผู้แจ้งโทรศัพท์แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมายเลข ที่กําหนดไว้
ในประกาศของส�ำนักงานตํารวจแห่งชาติโดยเร็ว เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
*
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๗๙ ง (๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) หน้า ๔-๕.
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ

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 ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะเพื่อตรวจสอบตัว
ผู้แจ้งและความถูกต้องของหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะด้วย
ข้อ ๘ เมื่อผู้รับแจ้งได้รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วส่งสรุป
สาระสาํ คัญในการชุมนุมสาธารณะให้ผแู้ จ้งทราบภายในยีส่ บิ สีช่ วั่ โมงนับแต่เวลาทีไ่ ด้รบั แจ้งและอาจมีคาํ แนะนาํ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลการชุมนุมสาธารณะเพื่อให้ผู้แจ้งปฏิบัติหรือแก้ไขภายในเวลาที่กําหนดด้วยก็ได้
ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่สามารถแจ้งการชุมนุมได้ทันกําหนดเวลาตามข้อ ๒ ผู้แจ้งอาจขอผ่อนผัน
กําหนดเวลาดังกล่าวก่อนเริม่ การชุมนุม โดยยืน่ คาํ ขอผ่อนผันพร้อมแบบแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ท้ายประกาศนี้
โดยตรง ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นคําขอต่อผู้บังคับการตํารวจนครบาลผู้รับผิดชอบพื้นที่ ในกรุงเทพมหานคร
ในจังหวัดอื่นให้ยื่นคําขอต่อผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
ข้อ ๑๐ ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติวางระเบียบหรือค�ำสั่งกําหนดหลักเกณฑ์และการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้
ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ
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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 และขอรับรอง
ว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ......................................................
        ( .................................................. )
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พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
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ด้านหลัง
๕. รายละเอียดเพิ่มเติม .....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ
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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ*
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดเครื่องมือควบคุมฝูงชน เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วย
ความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อย หรือ
ศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือคุ้มครองความสะดวกของประชาชน ที่จะใช้ที่สาธารณะ
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
*
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๗๙ ง (๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) หน้า ๖-๗.
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ

(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
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ
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ส่วนที่ ๒

คู่มือการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
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บทที่ ๑

สาระส�ำคัญพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นกฎหมายที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิ
ชุมนุมสาธารณะให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทือนต่อ
ความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนามัยของ
ประชาชน หรือความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพและ
ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของผูอ้ นื่ โดยทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้กำ� หนดขอบเขตของ
การชุมนุมสาธารณะ สถานที่ห้ามการชุมนุม การแจ้งและวิธีการแจ้งการชุมนุม หน้าที่ของผู้จัดการชุมนุมและ
ผู้ชุมนุม  การดูแลการชุมนุม และบทก�ำหนดโทษส�ำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน โดยมีสาระส�ำคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดการชุมนุมสาธารณะที่ไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ การชุมนุมเนื่องในงาน
พระราชพิธีและงานรัฐพิธี การชุมนุมเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณีหรือตาม
วัฒนธรรมแห่งท้องถิน่ การชุมนุมเพือ่ จัดแสดงมหรสพ กีฬา ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว หรือกิจกรรมอืน่ เพือ่ ประโยชน์
ทางการค้าปกติของผูจ้ ดั การชุมนุมนัน้ การชุมนุมภายในสถานศึกษา การชุมนุมหรือการประชุมตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย หรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการของสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
และการชุมนุมสาธารณะในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก และ
การชุมนุมสาธารณะทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตัง้ ในช่วงเวลาทีม่ กี ารเลือกตัง้ แต่ทงั้ นี้ ต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น (มาตรา ๓)
2. ก�ำหนดนิยามค�ำว่า “การชุมนุมสาธารณะ” หมายถึงการชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะ
เพื่อเรียกร้อง สนับสนุน คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไป
และบุคคลอื่นสามารถร่วมการชุมนุมนั้นได้ ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวน หรือเคลื่อนย้ายด้วยหรือไม่
(มาตรา ๔)
3. ก�ำหนดหลักทั่วไปในการชุมนุมสาธารณะ กล่าวคือ การชุมนุมสาธารณะต้องเป็นโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ การใช้สิทธิและเสรีภาพของผู้ชุมนุมในระหว่างการชุมนุมสาธารณะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขต
การใช้สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย (มาตรา ๖)
4. ก�ำหนดสถานที่ต้องห้ามมิให้จัดการชุมนุมสาธารณะ ได้แก่ ระยะรัศมี ๑๕๐ เมตรจากสถานที่
ส�ำคัญ (พระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป
พระราชนิเวศน์ พระต�ำหนัก หรือจากทีซ่ งึ่ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ์ตงั้ แต่สมเด็จ
เจ้าฟ้าขึ้นไป หรือผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์ ประทับหรือพ�ำนัก หรือสถานที่พ�ำนักของพระราชอาคันตุกะ)
จะกระท�ำมิได้
ก�ำหนดสถานที่ห้ามจัดการชุมนุมภายในพื้นที่ของรัฐสภา ท�ำเนียบรัฐบาล ศาล และ การชุมนุม
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 (ประกาศชั่วคราวตามแต่กรณี)
5. ก�ำหนดให้มีการส่งเสริมการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุม โดยให้หน่วยงานของรัฐอาจจัด
ให้มีสถานที่เพื่อใช้ส�ำหรับการชุมนุมสาธารณะก็ได้ โดยมิให้น�ำความในหมวด ๒ การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
มาใช้บังคับแก่การชุมนุมสาธารณะที่จัดขึ้นภายในสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดไว้ดังกล่าว (มาตรา ๙)
6. ก�ำหนดให้ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะทุกกรณี ให้แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่ม
การชุมนุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง โดยให้ผู้จัดการชุมนุม ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุม และให้ถือว่าผู้เชิญชวน
หรือ นัดให้ผู้อื่นมาร่วมชุมนุมในวัน 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�ำหนดเวลาดังกล่าวต่อผูบ้ ังคับการต�ำรวจผู้รับผิดชอบพื้นที่
ในกรุงเทพมหานคร หรือผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดในจังหวัดอื่นแล้วแต่กรณี ก่อนเริ่มการชุมนุม โดยให้       
ผู้รับค�ำขอผ่อนผันมีหนังสือแจ้งค�ำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลา
ที่ได้รับค�ำขอ (มาตรา ๑๒)
7. ก�ำหนดหน้าที่ของผู้จัดการชุมนุม ได้แก่ ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไป
โดยสงบและปราศจากอาวุธภายใต้ขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ดูแลและ
รับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะไม่ให้เกิดการขัดขวางเกินสมควรต่อประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ ตลอดจน
ดูแลและรับผิดชอบให้ผู้ชุมนุมปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ แจ้งให้ผู้ชุมนุมทราบถึงหน้าที่ของผู้ชุมนุมตาม
มาตรา ๑๖ และเงื่อนไขหรือค�ำสั่งของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะในการดูแลการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ยุยงส่งเสริมหรือชักจูง
ผูช้ มุ นุมเพือ่ ให้ผชู้ มุ นุมไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๑๖ ไม่ปราศรัยหรือจัดกิจกรรมในการชุมนุมโดยใช้เครือ่ งขยายเสียง
ในระหว่างเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น ไม่ใช้เครื่องขยายเสียงด้วยก�ำลังไฟฟ้า
ที่มีขนาดหรือระดับเสียงตามที่ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติประกาศก�ำหนด (มาตรา ๑๕)
และก�ำหนดหน้าที่ของผู้ชุมนุม (ซึ่งหมายความรวมถึงผู้จัดการชุมนุมด้วย) ได้แก่(๑) ไม่ก่อให้
เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะอันเป็นที่ชุมนุม หรือท�ำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเกินที่
พึงคาดหมายได้ว่าเป็นไปตามเหตุอันควร ไม่ปิดบังหรืออ�ำพรางตนโดยจงใจมิให้มีการระบุตัวบุคคลได้ถูกต้อง
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เว้นแต่เป็นการแต่งกายตามปกติประเพณี ไม่พาอาวุธ ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปืน หรือสิ่งที่อาจน�ำมาใช้ได้
อย่างอาวุธ เข้าไปในที่ชุมนุม ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตให้มีสิ่งนั้นติดตัวหรือไม่ ไม่บุกรุกหรือท�ำให้เสียหาย ท�ำลาย
หรือท�ำด้วยประการใด ๆ ให้ใช้การไม่ได้ตามปกติซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ท�ำให้ผู้อื่นกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือเสรีภาพ ไม่ใช้ก�ำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก�ำลังประทุษร้ายผู้เข้าร่วมชุมนุม
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 ารชุมนุมสาธารณะเป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะแจ้งหรือร้องขอพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งท้องทีท่ มี่ กี ารชุมนุมสาธารณะหรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของ
รัฐหรือเอกชนในท้องทีน่ นั้ เพือ่ ทราบ และเพือ่ ประโยชน์ในการคุม้ ครองความสะดวกของประชาชน การดูแลการ
ชุมนุมสาธารณะ 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�ำนาจสั่งให้ผู้ชุมนุมแก้ไขหรือเลิก
การชุมนุมภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดตามแต่กรณี หากผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะร้องขอต่อศาลแพ่งหรือศาลจังหวัดเพือ่ มีคำ� สัง่ ให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ โดยในระหว่างที่
รอค�ำสั่งศาลเจ้าพนักงานมีอ�ำนาจกระท�ำการที่จ�ำเป็นตามแผนหรือแนวทางตามกฎหมาย ( มาตรา ๒๑) และ
อาจใช้เครื่องมือควบคุมฝูงชนตามที่ก�ำหนดไว้ได้เพียงเท่าที่จ�ำเป็น ทั้งนี้ การด�ำเนินการของเจ้าพนักงานไม่ตัด
สิทธิ์ของผู้อื่นซึ่งได้ใช้สิทธิทางศาล
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 ี
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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
เมื่อมีการประกาศก�ำหนดพื้นที่ควบคุมตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาลใน
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดอื่น หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นผู้ควบคุม
สถานการณ์เพื่อให้มีการเลิกการชุมนุมสาธารณะตามค�ำสั่งศาล โดยเมื่อพ้นระยะเวลาที่ประกาศให้ผู้ชุมนุม
ออกจากพื้นที่ควบคุม หากมีผู้ชุมนุมอยู่ในพื้นที่ควบคุมหรือเข้าไปในพื้นที่ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ให้ถือว่าผู้นั้นกระท�ำความผิดซึ่งหน้า และให้ผู้ควบคุมสถานการณ์
และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมสถานการณ์ด�ำเนินการให้มีการเลิกการชุมนุมสาธารณะตามค�ำสั่งศาล
โดยให้ผู้ควบคุมสถานการณ์และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมสถานการณ์มีอ�ำนาจ จับผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่
ควบคุมหรือผู้ซึ่งเข้าไปในพื้นที่ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ค้น ยึด
อายัด หรือรื้อถอนทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการชุมนุมสาธารณะนั้น กระท�ำการที่จ�ำเป็นตามแผนหรือ
แนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๒๑  มีค�ำสั่งห้ามมิให้กระท�ำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการ
ด�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
ชุมนุมสาธารณะทีย่ ดึ ได้จากการชุมนุมสาธารณะทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายหรือทีไ่ ม่เลิกการชุมนุมตามค�ำสัง่ ศาล ให้
ศาลมีอ�ำนาจสั่งริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค�ำพิพากษาหรือไม่ (มาตรา ๓๕)
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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
ถือว่าผูเ้ ชิญชวนหรือนัดให้ผอู้ นื่ มาร่วมชุมนุมในวัน เวลา และสถานทีท่ กี่ ำ� หนดไม่วา่ จะด้วยวิธกี ารใด ๆ รวมทัง้ ผูข้ อ
อนุญาตใช้สถานทีห่ 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)
๒.๑.๒ ผู้รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
ตามพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ ก�ำหนดผูร้ บั แจ้งการชุมนุมไว้ ๒ ประเภท
คือ ๑) หัวหน้าสถานีต�ำรวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะ ๒) บุคคลอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดให้
เป็นผู้มีหน้าที่รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
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�ำหนดวิธีการแจ้งการ
ชุมนุมสาธารณะ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะต้องแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการชุมนุม เช่น ชื่อ และรายละเอียดผู้แจ้ง วัตถุประสงค์ วัน ระยะเวลา และสถานที่ชุมนุม ลักษณะ
การชุมนุม รายชื่อผู้ประสานงาน เป็นต้น โดยท�ำเป็นหนังสือต่อผู้รับแจ้งตามแบบท้ายประกาศส�ำนักนายก
รัฐมนตรีดังกล่าว ก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง กรณีประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะในท้องที่
ต่าง ๆ เกินกว่าหนึ่งท้องที่ซึ่งการชุมนุมนั้นต่อเนื่องกัน ให้แจ้งการชุมนุมสาธารณะต่อผู้รับแจ้งในท้องที่ใด
ท้องที่หนึ่งก็ได้
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วิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะมี ๓ วิธี ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งโดยตรงต่อผู้รับแจ้ง
(๒) แจ้งทางโทรสาร
(๓) แจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒.๑ การแจ้งโดยตรงต่อผู้รับแจ้ง
		
ผู้แจ้งสามารถยื่นหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะตามแบบท้ายประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เรือ่ ง ก�ำหนดวิธกี ารแจ้งการชุมนุมสาธารณะ โดยตรงต่อหัวหน้าสถานีตำ� รวจแห่งท้องทีท่ มี่ กี ารชุมนุมสาธารณะ
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

58

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ

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
ผู้แจ้งทราบภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง โดยในเบื้องต้นสรุปสาระส�ำคัญควรมีเนื้อหาประกอบ
ด้วย ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ วัน ระยะเวลา และสถานที่ชุมนุม ๒) หน้าที่ของ
ผูจ้ ดั การชุมนุมและผูช้ มุ นุมสาธารณะ ตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ  
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
จะได้แจ้งให้ผปู้ ระสงค์จะจัดการชุมนุมได้ทราบถึงหน้าทีข่ องตนในฐานะผูจ้ ดั การชุมนุมและผูช้ มุ นุม เพือ่ เป็นการ
แนะน�ำและเตือนไม่ให้มีการฝ่าฝืนหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (แบบ ๒-๑)
๒.๓.๒ การพิจารณาหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
กรณีที่ผู้รับแจ้งเห็นว่าการชุมนุมสาธารณะที่ได้รับแจ้งนั้นอาจขัดต่อมาตรา ๗ แห่งพระราช
บัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ ซึง่ ห้ามการชุมนุมสาธารณะในรัศมี ๑๕๐ เมตรจากพระบรมมหาราชวัง 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�ำหนดห้ามการชุมนุมสาธารณะ
ไว้ 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 ยกว่า ๒๔ ชัว่ 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
กรณีทมี่ กี ารแจ้งการเดินขบวนหรือเคลือ่ นย้ายการชุมนุมในหนังสือแจ้งการชุมนุมแล้ว ให้หวั หน้า
สถานีต�ำรวจที่ได้รับการแจ้ง ตรวจสอบและพิจารณาด�ำเนินการว่าขัดกับกฎหมายใดหรือไม่ ตลอดจน ก�ำหนด
เงื่อนไขหรือมีค�ำสั่งให้ผู้จัดการชุมนุม ผู้ชุมนุม หรือผู้อยู่ภายในสถานที่ชุมนุมต้องปฏิบัติตามได้ (ดูตัวอย่างการ
ก�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

แจ้งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชม. (ม.๑๐)

แจ้งไม่ทัน ๒๔ ชม.
ขอผ่อนผัน (ม.๑๒)

หน.สน. (ม.๑๑)
สรุปสาระส�ำคัญใน ๒๔ ชม.

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
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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
เพื่อให้รับทราบถึงการชุมนุมสาธารณะและปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ตามกรณีต่าง ๆ
ที่กฎหมายก�ำหนดไว้
๓.๒ อ�ำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
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�ำนวยความสะดวกในการจราจรและการขนส่งสาธารณะในบริเวณที่มีการชุมนุมและ
บริเวณใกล้เคียงเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการชุมนุมน้อยที่สุด
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(๕) ก�ำหนดเงื่อนไขหรือมีค�ำสั่งให้ผู้จัดการชุมนุม ผู้ชุมนุม หรือผู้อยู่ภายในสถานที่ชุมนุมต้อง
ปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
กฎหมายให้อ�ำนาจเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ก�ำหนดเงื่อนไขหรือค�ำสั่ง เพื่อให้การ
ปฏิบตั 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 ตาม พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ แต่กฎหมายฉบับนีใ้ ห้อำ� นาจเฉพาะกับเจ้าพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะในการบริหารจัดการจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ชุมนุม
มีจำ� นวนมากส่งผลให้ชอ่ งทางการจราจรไม่สามารถเดินรถได้หนึง่ ช่องทาง เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
อาจมีค�ำสั่งให้ปรับการจราจรเป็นการเดินรถทางเดียว หรือ ปิดเส้นทางการจราจรแล้วบังคับให้ไปใช้เส้นทาง
หลีกเลี่ยงอื่นได้ (ผนวก ๓-๒)
๓.๒.๔ การร้องขอเจ้าพนักงานอื่น
ในกรณีที่เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะร้องขอ ให้พนักงานฝ่ายปกครอง หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะด�ำเนินการตามค�ำร้องขอภายใน
ขอบอ�ำนาจหน้าที่ของผู้นั้น เป็นอ�ำนาจของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะที่สามารถร้องขอพนักงาน
ฝ่ายปกครอง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะ โดยมิได้
เป็นการร้องขอให้เจ้าพนักงานดังกล่าว นัน้ กระท�ำการนอกเหนือจากอ�ำนาจหน้าที่ แต่เป็นการร้องขอภายในขอบ
อ�ำนาจหน้าทีข่ องพนักงานนัน้ ๆ ซึง่ ตามปกติเจ้าหน้าทีด่ งั กล่าวย่อมต้องปฏิบตั ติ ามอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละกระท�ำการ
ตามกฎหมายอยู่แล้ว แต่กฎหมายบัญญัติให้อ�ำนาจเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติว่าหากเป็นการกระท�ำ
ภายใต้อำ� นาจหน้าทีเ่ จ้าพนักงานดังกล่าวนัน้ ต้องกระท�ำเพือ่ ให้การรักษาความสงบเรียบร้อย การคุม้ ครองความ
สะดวกของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกภาคส่วนมีความร่วมมือในการบริหารจัดการการชุมนุม
สาธารณะ
๓.๒.๕ คุ ณ สมบั ติ ข องเจ้ า พนั ก งานดู แ ลการชุ ม นุ ม สาธารณะและข้ า ราชการต� ำ รวจซึ่ ง ได้ รั บ
มอบหมาย
กฎหมายก�ำหนดให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและข้าราชการต�ำรวจซึง่ ได้รบั มอบหมาย
ให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีทักษะ ความเข้าใจ และอดทนต่อสถานการณ์
การชุมนุมสาธารณะ และต้องแต่งเครื่องแบบเพื่อแสดงตน เพื่อให้เจ้าพนักงานดังกล่าว ไม่กระท�ำการใด ๆ
อันเป็นการยัว่ ยุ หรืออาจก่อให้เกิดการกระทบกระทัง่ ระหว่างเจ้าหน้าทีก่ บั ผูช้ มุ นุม โดยเจ้าพนักงานทีจ่ ะต้องผ่าน
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การฝึกอบรม หมายถึง เจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับผู้ชุมนุมโดยตรง เพราะเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ต้องการป้องกันการกระทบกระทัง่ ระหว่างเจ้าหน้าทีก่ บั กลุม่ ผูช้ มุ นุมในพืน้ ทีก่ ารชุมนุมสาธารณะ ทัง้ นี้ หลักสูตร
การฝึกอบรมอาจเป็นไปตามที่ ตร.ก�ำหนด
การใช้เครื่องมือควบคุมฝูงชนตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด ปัจจุบัน (๒๕๕๘) มีก�ำหนดไว้
จ�ำนวนทั้งสิ้น ๔๘ ชนิด เครื่องมือ ยกตัวอย่างเช่น หมวกปราบจลาจล โล่ใส กระบองยาง แก๊สน�้ำตาชนิดสเปรย์
สกัดจากพืชธรรมชาติ เป็นต้น
๓.๓ การประชาสัมพันธ์
เมือ่ ได้รบั การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ให้ผรู้ บั แจ้ง หรือ เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประสาน
กองสารนิเทศ (ตร.) และหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐ จัดหรือประสานให้มีการประชาสัมพันธ์ท้ัง ก่อน
ระหว่าง และภายหลังการชุมนุมสาธารณะ โดยให้แนบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการชุมนุมสาธารณะนั้นให้
หน่วยงานดังกล่าวทราบด้วย เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชาสัมพันธ์  (มาตรา ๒๐)
ให้กองสารนิเทศด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางการสื่อสาร และให้ประสานหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ของรัฐ หรือสือ่ มวลชนต่าง ๆ เพือ่ ให้ประชาชนทราบถึงรายละเอียดสถานทีท่ ใี่ ช้ในการชุมนุมและ
ช่วงเวลาที่มีการชุมนุม ตลอดจนค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับเส้นทางการจราจรหรือระบบการขนส่งสาธารณะ
ตลอดจนช่องทางการร้องเรียน การแจ้งความด�ำเนินคดีต่าง ๆ ด้วย
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 การประกาศให้เลิกการชุมนุม ด้วยวิธีใด ๆ ดังนี้
๑) ประกาศเลิกการชุมนุมด้วยวาจา หรืออาจใช้เครื่องขยายเสียงที่มีระดับเสียงตามความ
เหมาะสม โดยอาจใช้ถ้อยค�ำได้ความเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น
“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 จึงขอประกาศให้ผ้ชู ุมนุมเลิกการชุมนุม ภายในเวลา ๑๘.๐๐ น. ของวันที่ ... หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามจะด�ำเนินการตามกฎหมายต่อไป”
ในกรณีที่ผู้รับค�ำสั่งนั้นร้องขอและการร้องขอได้กระท�ำโดยมีเหตุผลอันสมควรภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่มีค�ำสั่งดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ออกค�ำสั่งต้องยืนยันค�ำสั่งนั้นเป็นหนังสือ
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๒) ประกาศเลิกการชุมนุมโดยมีหนังสือปิดไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ บริเวณสถานที่หรือกรณี
จ�ำเป็นอาจปิดไว้บริเวณปริมณฑลการชุมนุมสาธารณะนั้นได้ (ผนวก ๓-๓)
๓) ป้ายประกาศเลิกการชุมนุม ขนาดตามความเหมาะสม
๓.๔.๒ กรณีการชุมนุมฝ่าฝืนกฎหมาย
กรณีผจู้ ดั การชุมนุมหรือผูช้ มุ นุมฝ่าฝืนมาตรา ๗ หรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 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 เมตรจากพระบรมมหาราชวัง ออกจากบริเวณ
ดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่
- ให้ผู้ชุมนุมที่กีดขวางถนนโดยรอบสนามหลวง ย้ายมาชุมนุมบริเวณสถานที่ด้านใน
สนามหลวง
ทั้งนี้ ให้แก้ไขการชุมนุมสาธารณะที่ผิดกฎหมายภายในเวลา ๑๘.๐๐ น. ของวันที่ ... หาก    
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะด�ำเนินการตามกฎหมายต่อไป”
ในกรณีทผี่ รู้ บั ค�ำสัง่ นัน้ ร้องขอและการร้องขอได้กระท�ำโดยมีเหตุผลอันสมควรภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่มีค�ำสั่งดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ออกค�ำสั่งต้องยืนยันค�ำสั่งนั้นเป็นหนังสือ
๒) ประกาศแก้ไขการชุมนุมโดยมีหนังสือปิดไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ บริเวณสถานที่หรือกรณี
จ�ำเป็นอาจปิดไว้บริเวณปริมณฑลการชุมนุมสาธารณะนั้นได้ (ผนวก ๓-๔)
๓) ป้ายประกาศแก้ไขการชุมนุม ขนาดตามความเหมาะสม
๓.๔.๓ การร้องขอต่อศาล
เมื่อพ้นระยะเวลาให้เลิกการชุมนุม หรือระยะเวลาการแก้ไขการชุมนุมที่ฝ่าฝืนกฎหมายแล้ว
หากผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะร้องขอต่อศาลแพ่งหรือศาลจังหวัดที่มีเขต
อ�ำนาจเหนือสถานที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะ เพื่อมีค�ำสั่งให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะ โดยให้จัดเตรียม
เอกสารต่าง ๆ ดังนี้
๑) ค�ำร้องขอ (ตามแบบที่ศาลก�ำหนด) (ผนวก ๓-๕)
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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�ำหนดให้พนื้ ทีบ่ ริเวณทีม่ กี ารชุมนุมสาธารณะนัน้ และ
ปริมณฑลของพื้นที่นั้นตามควรแก่กรณีเป็นพื้นที่ควบคุม (ผนวก ๓-๖) และประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่
ควบคุมภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดและห้ามบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะ และให้รายงานรัฐมนตรีเพื่อทราบ (มาตรา ๒๓)
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
ซึ่งหน้า” และให้ผู้ควบคุมสถานการณ์และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมสถานการณ์ด�ำเนินการให้มีการ
เลิกการชุมนุมสาธารณะตามค�ำสั่งศาล โดยให้ผู้ควบคุมสถานการณ์และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม
สถานการณ์มีอ�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
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ
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(๔) มีค�ำสั่งห้ามมิให้กระท�ำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการให้มีการเลิกการชุมนุม
ยกตัวอย่างเช่น การห้ามใช้เครื่องขยายเสียง ห้ามโฆษณา เผยแพร่ ชักชวนผู้ชุมนุม ห้ามบรรทุกอาวุธหรือวัตถุ
อันตรายต่างๆ เป็นต้น (ผนวก 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�ำหนดให้เจ้าหน้าที่มอี ำ� นาจในการสั่งยุติการชุมนุมและ
ด�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
“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 ... หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามจะด�ำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อไป”
กรณีนี้กฎหมายก�ำหนดผู้ชุมนุมที่ไม่เห็นด้วยกับค�ำสั่งยื่นค�ำร้องคัดค้านต่อศาลแพ่งหรือ
ศาลจังหวัดที่มีเขตอ�ำนาจเหนือสถานที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะนั้นโดยเฉพาะ
๒) ประกาศยุติการชุมนุมโดยมีหนังสือปิดไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ บริเวณสถานที่ชุมนุมหรือ
กรณีจ�ำเป็นอาจปิดไว้บริเวณปริมณฑลการชุมนุมสาธารณะนั้นได้ (ผนวก ๓-๘)
๓) ป้ายประกาศยุติการชุมนุม ขนาดตามความเหมาะสม
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
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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 โดยให้ผู้ควบคุมสถานการณ์และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้ควบคุมสถานการณ์ ด�ำเนินการตามข้อ ๓.๖ (มาตรา ๒๔)
ทัง้ นี้ ในทุก ๆ ขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ ห้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถน�ำไปใช้เป็นข้อมูลในทางสืบสวน สอบสวน การด�ำเนินการทางคดี และพยาน
หลักฐานในชั้นการพิจารณาของศาลได้
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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
ศาลมีค�ำสั่งโดยออกค�ำบังคับ
เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศค�ำสั่ง
ผู้ชุมนุมไม่เลิกการชุมนุมตามค�ำสั่งศาล
รายงานให้ศาลทราบ
ประกาศก�ำหนดพื้นที่ควบคุม
ให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่/ห้ามบุคคลใดเข้า
รายงาน รมต.เพื่อทราบ
ผบช.น./ผจว. เป็นผู้ควบคุมสถานการณ์
ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่
เพื่อให้มีการเลิกการชุมนุม

ด�ำเนินการที่จ�ำเป็น
ตามแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ตามมติ ครม. ๒๕ ส.ค. ๕๘
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แก้ไข

ชุมนุมปกติ

แผนภูมิ
การดูแลการชุมนุมสาธารณะที่มีลักษณะรุนแรงและเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
การชุมนุมสาธารณะ
ที่มีลักษณะรุนแรงและ
อาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต
ร่างกาย จิตใจหรือ
ทรัพย์สินของผู้อื่นจนเกิด
ความวุ่นวายขึ้น
ในบ้านเมือง

เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
สั่งให้ผู้ชุมนุมยุติการกระท�ำนั้น
ผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่ง
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ประกาศก�ำหนดพื้นที่ควบคุม
ให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่/ห้ามบุคคลใดเข้า
รายงาน รมต.เพื่อทราบ

ผบช.น./ผจว. เป็นผู้ควบคุมสถานการณ์
ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่
เพื่อให้มีการเลิกการชุมนุม

ด�ำเนินการที่จ�ำเป็น
ตามแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ตามมติ ครม. ๒๕ ส.ค. ๕๘
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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. จัดระบบการรับแจ้งการชุมนุมสาธารณะสามารถตรวจสอบและ
รับแจ้งได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยจัดเจ้าหน้าที่รับ-ส่ง ประสานงานการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ และประทับตรา
รับหนังสือ ลงทะเบียนรับหนังสือในหนังสือรับตามระเบียบงานสารบรรณ แล้วให้รีบด�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 จัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารส่วนหน้า (ศปก.สน.) แล้วรายงานการรับแจ้งการชุมนุมสาธารณะผ่าน ศปก.ทุกระดับ
โดยให้ ศปก.ตร. ติดตาม ควบคุม สั่งการการรักษาความสงบและแก้ไขปัญหาตามขั้นตอน กรณีใดที่กฎหมาย
ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจของ ผบ.ตร. ในการประกาศ หรือแต่งตั้งเจ้าพนักงานอื่นเพิ่มหรือแทน ให้หน่วยส่งเรื่อง
ผ่าน ศปก.ตร. เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนต่อไป
๔.๑.๔ กรณีการชุมนุมสาธารณะใดทีอ่ าจฝ่าฝืนค�ำสัง่ หน.คสช.ที่ ๓/๒๕๕๘ ลง ๑ เม.ย.๕๘ ให้ หน.สน./สภ.
และผู้บังคับบัญชาประสาน กกล.ทหารในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์ชี้แจง ท�ำความเข้าใจ
เพื่อแก้ไขสถานการณ์การชุมนุมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละฉบับ
๔.๑.๕ ประสานหน่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อเรียกร้องสนับสนุน
คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นของผู้ชุมนุม จัดผู้แทนมารับทราบข้อเท็จจริง เจรจา ไกล่เกลี่ย หรือแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติ และในต่างจังหวัดให้รายงานให้
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทราบ เพือ่ เข้ามาแก้ไข เยียวยา รับข้อเรียกร้องต่าง ๆ ตลอดจนประสานการปฏิบตั หิ น่วยงาน
ต่างๆ เพื่อรองรับการชุมนุมสาธารณะ อาทิเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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
๔.๑.๖ 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 ตร. เพื่อจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การชุมนุมสาธารณะ แนะน�ำการ
ปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจนเส้นทางการจราจร เส้นทางหลีกเลี่ยงหรือเส้นทางแนะน�ำ เป็นต้น
๔.๑.๗ ให้ทุกหน่วยตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของก�ำลังพล อาวุธ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ให้
เป็นปัจจุบัน สามารถใช้การได้ และเข้าแก้ไขสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะต่าง ๆ ได้ เมื่อได้รับการสั่งการ
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
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ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติการต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ.๒๕๕๘ ด้วย
๔.๑.๘ ให้ทุกหน่วยเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายและคดี เพื่อประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔.๑.๙ รายละเอียดการบริหารจัดการ ขั้นตอนการด�ำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม บทที่ ๕ ขั้นตอน
ปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นเตรียมการ) ตามแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะตาม
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ (ตามมติ ครม. เมื่อ ๒๕ ส.ค. ๕๘)
๔.๒ การบริหารจัดการในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
๔.๒.๑ ให้ ศปก.สน. รายงานรายละเอียดของการชุมนุมสาธารณะ สถานการณ์ด้านการข่าวและ
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะให้ 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 ตร. เพื่อจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การชุมนุมสาธารณะ แนะน�ำการ
ปฏิบัติต่าง 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 ารณาขอสนับสนุน
ก�ำลังจาก 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)
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บทที่ ๕

การสอบสวนด�ำเนินคดี
ในส่วนของเนื้อหาในบทนี้ จะเป็นการกล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติและขั้นตอนต่าง ๆ ในการสืบสวน
สอบสวนคดีที่เกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�ำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจและ
พนักงานสอบสวน เมื่อเกิดกรณีมีการชุมนุมสาธารณะเกิดขึ้นว่าเจ้าหน้าที่ต�ำรวจและพนักงานสอบสวนควรที่
จะด�ำเนินการอย่างไร เพื่อให้การท�ำงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยขั้นตอน
และกระบวนการต่าง ๆ นั้น เป็นไปตามกฎหมายภายในของประเทศหลักสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากล
ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ
ทางการเมืองที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี ซึ่งสอดรับกับหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
โดยเนื้อหารายละเอียดจะแบ่งตามหัวข้อต่าง ๆ ๑๑ หัวข้อ โดยจะเริ่มตั้งแต่การสืบสวน การแต่งตั้ง
พนักงานสอบสวน การสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน การจับกุม การควบคุมตัวการ สรุปส�ำนวน
การสอบสวน การท�ำความเห็นทางคดี รวมทัง้ การคุม้ ครองพยานและการสืบพยานล่วงหน้า การติดตามความคืบหน้า
ทางคดี และตาราง บทก�ำหนดโทษส�ำหรับผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
๕.๑ การสืบสวนหาข่าวและการประเมินสถานการณ์
การข่าวเป็นหัวใจส�ำคัญต่อการปฏิบตั กิ ารทางยุทธการในเรือ่ งต่าง ๆ โดยเฉพาะการข่าวของสันติบาล
จะต้องหาข่าว ข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้มาสรุป ประเมินและท�ำการวิเคราะห์สถานการณ์ของ
กลุ่มชุมนุมให้เห็นภาพของ “การชุมนุมสาธารณะ” โดยให้ทราบถึง “ผู้จัดการชุมนุม” ขนาดและประมาณ
จ�ำนวนของ “ผู้ชุมนุม” ผู้ชุมนุมมาจากที่ใดบ้าง มาตรการและวิธีการที่ผู้ชุมนุมจะน�ำมาใช้ในการกดดันและการ
เคลือ่ นไหวมีอะไรบ้าง จะเริม่ ใช้เมือ่ ใด ทีใ่ ด และยุทธศาสตร์สำ� คัญของผูช้ มุ นุมมีอะไรบ้าง ระยะเวลาของการชุมนุม
การสนับสนุนในเรือ่ งอาหาร อุปกรณ์เครือ่ งใช้มาจากทีใ่ ด โดยวิธใี ด มีการจัดระบบอย่างไร ผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังในการ
สนับสนุนเงินค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ การตอบรับของประชาชนและแนวร่วมทีจ่ ะเข้าชุมนุม ตลอดจนเครือข่ายต่าง ๆ ของ
กลุม่ ผูร้ ว่ มชุมนุม และสถานการณ์ความรุนแรงทีค่ าดว่าอาจเกิดขึน้ ข้อมูลเหล่านีจ้ ะใช้เป็นปัจจัยในการตัดสินใจ
การวางแผน การปรับยุทธศาสตร์ตา่ ง ๆ ในการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ำ� ให้ผบู้ งั คับบัญชาสามารถทีจ่ ะสัง่ การหน่วยปฏิบตั ิ
ให้เตรียมพร้อมในการที่จะรับสถานการณ์ดังกล่าวได้ถูกต้องและสามารถที่จะก�ำหนดการใช้มาตรการต่าง   ๆ
ในการรับมือกับสถานการณ์ทอี่ าจจะเกิดขึน้ หากงานการข่าวและการประเมินสถานการณ์จากข้อมูลต่าง ๆ ทีไ่ ด้
รับจากข่าวคลาดเคลือ่ นหรือผิดพลาด ย่อมส่งผลกระทบต่อมาตรการและยุทธวิธตี า่ ง ๆ ทีจ่ ะน�ำแผนมาปรับใช้กบั
ผูช้ มุ นุมเพือ่ ให้ได้ผล อาจท�ำให้ภารกิจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ แต่ถา้ ข้อมูลฝ่ายข่าวครบถ้วนถูกต้องแม่นย�ำ
ก็ถอื เป็นกลไกส�ำคัญในการปฏิบตั ภิ ารกิจเพือ่ น�ำมาปรับใช้ดำ� เนินคดีกบั ผูช้ มุ นุมก็สามารถน�ำกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
มาปรับใช้ให้ถูกต้องกับสถานการณ์นั้นได้อย่างเหมาะสมเช่นกัน
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๕.๒ การแต่งตั้งพนักงานสอบสวน
ผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาในเบื้องต้นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพนักงานสอบสวนในท้องที่สามารถ
ด�ำเนินการสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หากเห็นว่าเกินก�ำลังและขีดความสามารถทีพ่ นักงานสอบสวน
ท้องทีจ่ ะด�ำเนินการได้เอง ก็ให้รบี ด�ำเนินการแต่งตัง้ พนักงานสอบสวนระดับกองบังคับการ กองบัญชาการ หรือ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ แล้วแต่กรณี เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบการสอบสวนด�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 วันเวลาสถานทีเ่ กิดเหตุ ผูเ้ สียหาย ผูต้ อ้ งหาหรือผูต้ อ้ งสงสัย วัตถุพยานหรือของกลาง ความเชือ่ มโยงของ
คดีหรือเหตุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดท�ำแผนผังสถานที่เกิดเหตุ ภาพถ่ายของเหตุการณ์ที่ส�ำคัญ สถานที่เกี่ยวเนื่อง
พร้อมทั้งมอบหมายพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบถือส�ำนวนการสอบสวนและเก็บรวบรวมพยาน
หลักฐานเข้าสู่ส�ำนวน นอกจากนี้ควรที่จะก�ำหนดตัวบุคคลที่มีความรอบรู้และเหมาะสม ท�ำหน้าที่เสมือนเป็น
เลขาในคดีนนั้ และเป็นผูท้ รี่ ขู้ อ้ มูลรายละเอียดทัง้ หมดในคดี เพือ่ ให้ขอ้ มูลต่อคณะท�ำงานในเรือ่ งต่าง ๆ ได้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการท�ำคดีดังกล่าวด้วย และควรมีการแยกพยานหลักฐานออก
เป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มพยานบุคคล ภาพถ่าย ผลการตรวจ เอกสารอื่น ๆ เป็นต้น
๕.๓ สถานที่ส�ำหรับใช้ในการสอบสวนโดยเฉพาะ
สถานทีส่ ำ� หรับใช้ในการสอบสวนคดีทสี่ ำ� คัญหรือมีการสอบสวนบุคคลจ�ำนวนมากควรทีจ่ ะหาสถานที่
ไว้โดยเฉพาะ เช่น ห้องประชุมของ กองบังคับการ หรือ กองบัญชาการ เป็นที่บัญชาการในการสอบสวนคดี
หรือหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนอาจก�ำหนดสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพื่อความเหมาะสมในการสอบสวน
ทัง้ นีเ้ พือ่ ป้องกันมิให้บคุ คลอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องเข้าไปในบริเวณทีม่ กี ารสอบสวนคดีดงั กล่าวเพือ่ ความสะดวกในการ
สอบสวนปากค�ำพยาน ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนบุคคล และจะต้องไม่ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปโดยเด็ดขาด
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
คนเดียวกันกับทีใ่ ห้การถึงไว้หรือไม่ อย่างไร เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในการสอบสวน พร้อมทัง้ จัดเตรียมอุปกรณ์
เครือ่ งมือต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็น เช่น เครือ่ งถ่ายเอกสาร เครือ่ งปริน้ เตอร์ ทีม่ คี วามเร็ว กระดาษถ่ายเอกสาร และอุปกรณ์
ในการท�ำงานทุกอย่างไว้ให้พร้อมในการท�ำงาน
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๕.๔ การรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ
แนวทางปฏิบัติที่ผ่านมามีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
๕.๔.๑ 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�ำปราศรัยและ
ถ่ายภาพดังกล่าวไว้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการด�ำเนินคดี และไม่ควรเปลี่ยนหน้าที่แต่ให้มอบหมายภารกิจ
เป็นการเฉพาะตัว เมือ่ มีการบันทึกเทปค�ำปราศรัยไว้แล้ว หากในภายหลังปรากฏว่าค�ำปราศรัยของแกนน�ำผูช้ มุ นุม
มีการกระท�ำทีเ่ ข้าองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ให้นำ� ข้อมูลดังกล่าวนัน้ มาเป็นพยานหลักฐาน
ในการสอบสวนด�ำเนินคดีกับบุคคลนั้น
๕.๔.๒ ขอหลักฐานภาพถ่ายเหตุการณ์สำ� คัญการชุมนุมสาธารณะหรือเหตุการณ์การกระท�ำผิดของ  
ผูช้ มุ นุมตลอดถึงบุคคลอืน่ ทีร่ ว่ มกระท�ำความผิดในเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากสือ่ มวลชนต่าง ๆ ทีแ่ พร่ภาพมา
เป็นหลักฐานเพือ่ ให้ทราบว่าแกนน�ำและผูท้ รี่ ว่ มกระท�ำผิดเป็นผูใ้ ดบ้าง เพือ่ ใช้เป็นพยานหลักฐานในการร้องขอ
ต่อศาลเพื่อออกหมายจับและติดตามจับกุมตัวผู้กระท�ำความผิดมาด�ำเนินคดีโดยเร็ว
๕.๔.๓ จัดชุดท�ำงานเพื่อถอดเทปค�ำปราศรัยของผู้ชุมนุมให้ได้ผลค�ำปราศรัยโดยเร็วแล้วส่งผลการ
ถอดเทปให้ชุดวิเคราะห์ค�ำปราศรัยที่แต่งตั้งขึ้นโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถในทางกฎหมาย ร่วมกันวิเคราะห์
ว่าค�ำปราศรัยดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดฐานใด ตามกฎหมายใด เพื่อน�ำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐาน
ในการด�ำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวตามฐานความผิดที่กระท�ำความผิดต่อไป ในส่วนของ กองบัญชาการ/ภาค
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
(ในกรณีการถอดเทปค�ำปราศรัยของผู้ชุมนุมนี้ เคยมีกรณีศึกษาที่พนักงานอัยการได้ขอให้ท�ำการ
สอบสวนเพิม่ เติม โดยให้ทำ� การถอดเทปค�ำปราศรัยของผูช้ มุ นุมในเหตุการณ์ชมุ นุมแต่ละวัน เพือ่ น�ำไปประกอบ
การสั่งคดี)
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๕.๔.๔ เมือ่ ได้จดั ท�ำบันทึกเทปค�ำปราศรัยและภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหวของการชุมนุมสาธารณะไว้เป็น
หลักฐานพร้อมทั้งท�ำบันทึกถอดเทปค�ำปราศรัยแล้ว ให้พิจารณาว่าการกระท�ำดังกล่าวของผู้ชุมนุมสาธารณะ
เข้าข่ายเป็นความผิดอาญาฐานใด แล้วให้หน่วยด�ำเนินการไปตามอ�ำนาจหน้าที่ แล้วส�ำเนาหลักฐานการถอด
เทปค�ำปราศรัยของผูช้ มุ นุมดังกล่าวส่งไปยังส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ผ่าน ส�ำนักงานกฎหมายและคดี) ภายใน
๗ วัน เพื่อให้คณะท�ำงานของส�ำนักงานกฎหมายและคดี. พิจารณาศึกษาและเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา
อีกส่วนหนึ่ง
๕.๔.๕ 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
๕.๕ การสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลที่ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาตามหมายจับของศาล
เมื่อมีการแต่งตั้งพนักงานสืบสวนในคดีส�ำคัญในระดับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการ/
ภาค โดยระดมเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจฝ่ายสืบสวนทีม่ ขี ดี ความสามารถ ทักษะและความช�ำนาญโดยเฉพาะในด้านการ
สืบสวน หาข่าว การติดตามแหล่งที่พักพิงของผู้กระท�ำความผิดโดยการประสานงานในด้านการข่าวกับหน่วยที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ ติดตามจับกุมบุคคลทีต่ อ้ งสงสัยหรือผูต้ อ้ งหาตามหมายจับของศาลในแต่ละคดีมาด�ำเนินคดีให้ได้
โดยเร็ว โดยกระท�ำในลักษณะเชิงรุกอย่างจริงจังและต่อเนื่องควบคู่ไปกับการประเมินสถานการณ์ บรรยากาศ
ความตึงเครียดฝ่ายผูช้ มุ นุมพร้อมกับมีการประชาสัมพันธ์ผลการจับกุมให้ทราบทางสือ่ ต่าง ๆ หรือผ่านทางโฆษก
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพือ่ แถลงผลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจให้ทราบทุกระยะ อย่างเป็นรูปธรรม
๕.๖ การจับกุมและควบคุมตัว
เมือ่ ปรากฏจากการสอบสวนว่าผูใ้ ดเป็นผูก้ ระท�ำความผิดอาญา และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา พนักงานสอบสวนด�ำเนินการร้องขอต่อศาลออกหมายจับและด�ำเนินการจับกุมตัวมาด�ำเนินคดีหรือรับ
มอบตัวผูต้ อ้ งหาในกรณีผตู้ อ้ งหาเข้ามอบตัว ในขัน้ ตอนนีจ้ ะต้องมีการวางแผนประสานหน่วยก�ำลัง เพือ่ จัดก�ำลัง
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจควบคุมผู้ต้องหา ยานพาหนะ ขบวนคุ้มกันในการน�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� รวจเป็นการไม่ปลอดภัยก็
สามารถน�ำไปควบคุมในสถานทีอ่ นื่ ทีเ่ ห็นว่ามีความปลอดภัยได้ โดยให้เป็นดุลยพินจิ ของหัวหน้าพนักงานสอบสวน
๕.๗ สถานที่ควบคุมตัวกรณีเป็นการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๕.๗.๑ 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
ผู้รับผิดชอบจัดสถานที่ควบคุมขึ้นเป็นพิเศษเป็นการเฉพาะคราวได้ เช่น ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ อาจก�ำหนด
ให้ กองบังคับการต�ำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑  เป็นที่ควบคุมผู้ถูกจับในกรณีการชุมนุมทางการเมืองของ
กลุม่ ผูช้ มุ นุม ซึง่ สามารถด�ำเนินการได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั เหตุผลและความจ�ำเป็นตลอดจนสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ด้วย
๕.๗.๒ 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 ซึ่งจะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรม
ราชทัณฑ์ กระทรวงยุตธิ รรม ด้วย ในกรณีทจี่ ะขอให้กำ� หนดสถานทีข่ งั ตามกฎกระทรวงข้างต้นจะต้องมีหนังสือ
ถึงปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้ประกาศสถานที่ขัง โดยจะต้องมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ได้แก่
แผนทีแ่ สดงอาณาเขตสถานทีข่ งั และบัญชีรายชือ่ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นผูค้ วบคุมพิเศษ เพือ่ ปฏิบตั ิ
หน้าที่ควบคุมผู้ต้องหา ซึ่งอาจจะก�ำหนดให้ กองบังคับการต�ำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑ เป็นสถานที่ขัง ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๙/๑ ก็ได้ โดยให้ กองบังคับการต�ำรวจตระเวนชายแดน
ภาค ๑ จัดท�ำแผนที่แสดงอาณาเขตสถานที่ขัง พร้อมจัดท�ำบัญชีรายชื่อข้าราชการต�ำรวจที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้ควบคุมพิเศษ เสนอมายังส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จะได้ประมวลเรื่องแจ้งให้
กระทรวงยุติธรรมพิจารณาประกาศเป็นสถานที่ขัง ต่อไป
๕.๗.๓ กรณีผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับและยังไม่ได้มีการออกหมายจับ เมื่อได้มีการแจ้งข้อหาแล้ว แต่
พนักงานสอบสวนเห็นว่ามีเหตุที่จะออกหมายขังผู้นั้นได้ตามมาตรา ๗๑  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
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ความอาญา พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลเพื่อขอออกหมายขังโดยทันที แต่ถ้าขณะนั้นเป็น
เวลาที่ศาลปิดหรือใกล้จะปิดท�ำการให้พนักงานสอบสวนสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลในโอกาสแรกที่ศาลเปิดท�ำการ
กรณีเช่นว่านี้ให้น�ำมาตรา ๘๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาใช้บังคับแก่การพิจารณาออก
หมายขังโดยอนุโลม หากผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของพนักงานสอบสวนดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวน
มีอำ� นาจจับผู้ต้องหานั้นได้ โดยถือว่าเป็นกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะจับผูต้ ้องหาได้โดยไม่มีหมายจับ และมีอ�ำนาจ
ปล่อยชั่วคราวหรือควบคุมตัวผู้ต้องหานั้นไว้
		
๕.๘ การสรุปส�ำนวนการสอบสวนและการท�ำความเห็นทางคดี
เนือ่ งจากคดีที่เกีย่ วข้องกับการชุมนุมทางการเมืองถือเป็นคดีนโยบายส�ำคัญประเภทหนึ่ง ซึ่งทางฝ่าย
รัฐบาลให้ความสนใจและเร่งรัดติดตามผลคดีอย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ ผูบ้ งั คับบัญชาในแต่ละระดับชัน้ ของพนักงาน
สอบสวน ควรทีจ่ ะจัดท�ำบัญชีคดีดงั กล่าวไว้เพือ่ ตรวจสอบ ควบคุมและเร่งรัดติดตามผลการสอบสวนด�ำเนินคดี
ดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ งเป็นกรณีพเิ ศษ ไม่ควรปล่อยให้คดีดงั กล่าวเนิน่ นานหรือล่าช้าโดยใช่เหตุ ดังนัน้ จะต้องรีบ
เร่งรัดสอบสวนคดีดงั กล่าวให้เสร็จสิน้ ไปโดยเร็ว คดีเหล่านีเ้ มือ่ มีการรับค�ำร้องทุกข์ไว้ทำ� การสอบสวนไปได้ระยะ
หนึง่ แล้ว ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติจะต้องขอทราบผลการสอบสวนด�ำเนินคดีจากหน่วยทีม่ คี ดีเกิดขึน้ ของแต่ละ
กองบัญชาการ/ภาค โดยคดีใดเห็นว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว หัวหน้าพนักงานสอบสวนด�ำเนินการประชุม
สรุปผลการสอบสวนมีความเห็นทางคดีและจัดท�ำรายงานการสอบสวน ส�ำหรับคดีความผิดเกีย่ วกับความมัน่ คง
ของรัฐ การสั่งคดีอยู่ในอ�ำนาจผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบ
การด�ำเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙ และประมวลระเบียบการต�ำรวจเกี่ยวกับคดี
ลักษณะ ๘ บทที่ ๒ ข้อ ๒๗๘
๕.๙ การคุ้มครองพยานและการสืบพยานไว้ล่วงหน้า
การคุ้มครองพยานนั้น เป็นกรณีที่มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีความเกี่ยวพันกับการพิสูจน์
ข้อเท็จจริงในทางคดี จึงเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องให้ความคุ้มครอง
พยาน ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองพยานนั้นให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน
ในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๖
นอกจากนี้ ในส่วนของการสืบพยานล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญานัน้ มีกรณี
ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสอบสวนอยู่ ๔ กรณี คือ
๕.๙.๑ การสืบพยานล่วงหน้าก่อนฟ้องคดีต่อศาลตาม มาตรา ๒๓๗ ทวิ ซึ่งเป็นกรณีที่มีเหตุ
อันควรเชือ่ ได้วา่ พยานบุคคลจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่มที อี่ ยูเ่ ป็นหลักแหล่ง หรือเป็นบุคคลมีถนิ่
ทีอ่ ยูห่ า่ งไกลจากศาลทีพ่ จิ ารณาคดี หรือมีเหตุอนั ควรเชือ่ ว่าจะมีการยุง่ เหยิงกับพยานไม่วา่ โดยทางตรงหรือทาง
อ้อม หรือมีเหตุจ�ำเป็นอืน่ อันเป็นการยกแก่การน�ำพยานนัน้ มาสืบในภายหน้า พนักงานสอบสวนอาจร้องขอต่อ
พนักงานอัยการ ให้ยื่นค�ำร้องต่อศาลเพื่อสืบพยานล่วงหน้าก่อนฟ้องคดีก็ได้
๕.๙.๒ การสืบพยานล่วงหน้าหลังฟ้องคดีต่อศาล แต่ก่อนถึงก�ำหนดวันนัดสืบพยาน ตาม
มาตรา ๑๗๓/๒ วรรคสองในกรณีจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม เมื่อศาลเห็นสมควรหรือคู่ความ
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ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดร้องขอ ศาลจะมีค�ำสั่งให้สืบพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับประเด็นส�ำคัญในคดีไว้ล่วงหน้าก่อนถึง
ก�ำหนดวันนัดสืบพยานก็ได้
๕.๙.๓ การสืบพยานล่วงหน้าหลังฟ้องคดี แต่ก่อนถึงก�ำหนดวันสืบพยาน ตามมาตรา ๕๕/๑ ในคดี
ที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ถ้าศาลมีค�ำสั่งให้ออกหมายเรียกพยานโจทก์ โดยมิได้ก�ำหนดวิธีการส่งไว้
ให้พนักงานอัยการมีหน้าที่ด�ำเนินการให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่เป็นผู้จัดส่งหมายเรียกแก่พยาน
และติดตามพยานโจทก์มาศาลตามก�ำหนดนัดแล้วแจ้งผลการส่งหมายเรียกไปยังศาลและพนักงานอัยการ
โดยเร็วหากปรากฏว่า   พยานโจทก์มีเหตุขัดข้องไม่อาจมาศาลได้หรือเกรงว่าจะเป็นการยากที่จะน�ำพยานนั้น
มาสืบตามที่ศาลนัดไว้ ก็ให้พนักงานอัยการขอให้ศาลสืบพยานนั้นไว้ล่วงหน้าตามมาตรา ๑๗๓/๒ วรรคสอง
๕.๙.๔ การสืบพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ล่วงหน้าก่อนฟ้องคดี มาตรา ๒๔๔/๑  วรรคสาม
ในกรณีทพี่ ยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สามารถพิสจู น์ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงทีอ่ าจท�ำให้ศาลวินจิ ฉัยชีข้ าดคดีได้
โดยไม่ต้องสืบพยานหลักฐานอื่นอีก หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากมีการเนินช้ากว่าจะน�ำพยานหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์อันส�ำคัญมาสืบในภายหน้า พยานหลักฐานนั้นจะสูญเสียไปหรือยากแก่การตรวจพิสูจน์
เมือ่ คูค่ วามฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ร้องขอหรือเมือ่ ศาลเห็นสมควร ศาลอาจสัง่ ให้ทำ� การตรวจพิสจู น์ทางวิทยาศาสตร์ตาม
ความในวรรคหนึง่ และวรรคสองได้ทนั ทีโดยไม่จำ� ต้องรอให้ถงึ ก�ำหนดวันสืบพยานตามปกติ ทัง้ นี้ ให้นำ� บทบัญญัติ
ในมาตรา ๒๓๗ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ซึ่งตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นช่องทางที่เปิดกว้างมากขึ้นในการน�ำตัวพยานไปเบิกความต่อศาล
ประกอบการด�ำเนินคดี
๕.๑๐ การติดตามความคืบหน้าคดี
เมื่อส่งส�ำนวนให้พนักงานอัยการแล้ว พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ประสานงานกับพนักงานอัยการ
เพื่อติดตามผลการสั่งคดีชั้นพนักงานอัยการ กรณีที่พนักงานอัยการมีค�ำสั่งฟ้องก็ต้องติดตามผลการพิจารณา
คดีในชั้นศาล เพื่อทราบวันนัดสืบพยานและติดตามพยานไปเบิกความต่อศาล หากมีปัญหาข้อขัดข้องในการ
ด�ำเนินคดีให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไขให้การด�ำเนินคดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
		

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ

81

๕.๑๑ ตาราง บทก�ำหนดโทษ ส�ำหรับผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
ล�ำดับ ผู้กระท�ำความผิดและลักษณะความผิด
๑.
๒.
๓.

๔.

๕.

๖.
๗.

๘.
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จัดการชุมนุมสาธารณะในสถานที่ห้ามตาม จ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกิน
มาตรา ๗
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
(มาตรา ๒๗)
การชุมนุมสาธารณะที่กีดขวางทางเข้าออก จ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกิน
หรือรบกวนการปฏิบตั งิ าน หรือการใช้บริการ หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
สถานที่ตามมาตรา ๘
(มาตรา ๒๗)
ผู้ใดประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ให้ แจ้ ง การชุ ม นุ ม ต่ อ ผู ้ รั บ แจ้ ง ก่ อ นเริ่ ม (มาตรา ๒๘)
การชุ ม นุ ม ไม่ น ้ อ ยกว่ า ยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมง
(มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง)
ให้ผปู้ ระสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะซึง่ ไม่ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
สามารถแจ้งการชุมนุมได้ภายในก�ำหนดเวลา (มาตรา ๒๘)
ตามมาตรา๑๐ แจ้งการชุมนุมพร้อมค�ำขอ
ผ่อนผันก�ำหนดเวลาดังกล่าวต่อผูบ้ งั คับการ
ต�ำรวจผูร้ บั ผิดชอบพืน้ ทีใ่ นกรุงเทพมหานคร
หรือผูบ้ งั คับการต�ำรวจภูธรจังหวัดในจังหวัด
อืน่ แล้วแต่กรณี ก่อนเริม่ การชุมนุม (มาตรา
๑๒ วรรคหนึ่ง)
ในกรณีที่ผู้จัดการชุมนุมมิได้แจ้งว่าจะมี ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
การเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายผู้ชุมนุมจะ (มาตรา ๒๘)
เดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมได้ต่อ
เมือ่ ได้แจ้งล่วงหน้าต่อหัวหน้าสถานีตำ� รวจ
ซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบดูแลการชุมนุมสาธารณะ
นั้น(มาตรา ๑๗)
ผูช้ มุ นุมต้องเลิกการชุมนุมสาธารณะภายใน ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ระยะเวลาที่ผู้จัดการชุมนุมได้แจ้งไว้ต่อ (มาตรา ๒๘)
ผู้รับแจ้ง (มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง)
ผูใ้ ดฝ่าฝืนค�ำสัง่ ห้ามชุมนุม หรือจัดการชุมนุม จ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
ระหว่างมีค�ำสั่งห้ามชุมนุมตาม มาตรา๑๑         หนึ่ ง หมื่ น บาทหรื อ ทั้ ง จ� ำ ทั้ ง ปรั บ
(มาตรา ๒๙)

หมายเหตุ

ให้นำ� ความในมาตรา ๑๐
วรรคสาม มาใช้กบั การ
แจ้งในกรณีนโี้ ดยอนุโลม

ในระหว่างมีค�ำสั่งห้าม
ชุ ม นุ ม การอุ ท ธรณ์
และพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ให้งดการชุมนุม
สาธารณะ
ผูจ้ ดั การชุมนุมผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๑๕ ปรับไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาท   (มาตรา ๓๐) มาตรานี้ เ อาผิ ด กั บ
(๑) (๒) หรือ (๓) หรือผู้ชุมนุมผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ผู ้ จั ด การชุ ม นุ ม และ     
ตามมาตรา ๑๖ (๑) หรือ (๒) (มาตรา ๓๐)
ผู้ชุมนุม
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ล�ำดับ ผู้กระท�ำความผิดและลักษณะความผิด
๙.
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หมายเหตุ

ผูจ้ ดั การชุมนุมผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๑๕ จ�ำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน มาตรานี้ เ อาผิ ด กั บ
(๔) (๕) (๖) หรือ (๗) หรือผู้ชุมนุมผู้ใด หนึง่ หมืน่ บาทหรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ (มาตรา ผู ้ จั ด การชุ ม นุ ม และ       
ไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) ๓๑ วรรคหนึ่ง)
ผู้ชุมนุม
หรือ (๘) (มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง)

การกระท�ำตามวรรคหนึง่ ท�ำให้ระบบการขนส่ง
สาธารณะ ระบบการสือ่ สารหรือโทรคมนาคม
ระบบผลิตหรือส่งกระแสไฟฟ้าหรือประปา
หรือระบบสาธารณูปโภคอื่นใดใช้การไม่ได้
ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือถาวรผู้จัดการ
ชุมนุม (มาตรา ๓๑ วรรคสอง)
๑๐. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งหรือประกาศของ
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตาม
มาตรา ๑๙ (๕) หรือมาตรา ๒๓ ถ้าผู้น้ัน
เป็นผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ชุมนุม

จ�ำคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาทหรื อ ทั้ ง จ� ำ ทั้ ง ปรั บ
(มาตรา ๓๑ วรรคสอง)

ถ้าอาวุธตามวรรคหนึ่งเป็นอาวุธปืน วัตถุ
ระเบิดหรือวัตถุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึง
กัน(มาตรา ๓๔)
๑๓. บรรดาทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการ
ชุ ม นุ ม สาธารณะที่ ยึ ด ได้ จ ากการชุ ม นุ ม
สาธารณะทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เลิก
การชุมนุมตามค�ำสั่งศาล

โทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

จ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน มาตรานี้แยกประเภท
สองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ของบุคคลเป็น ๓ กรณี
คือ  ๑.ผู้จัดการชุมนุม
๒.ผู้ชุมนุม
๓.ผูอ้ ยูใ่ นสถานทีช่ มุ นุม
แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้อยู่ภายในสถานที่ชุมนุม ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
(มาตรา ๓๒)
๑๑. ผู ้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค� ำ สั่ ง ของผู ้ ค วบคุ ม จ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
สถานการณ์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก หกหมื่นบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ผูค้ วบคุมสถานการณ์    ตามมาตรา ๒๔ หรือ
มาตรา ๒๕ (มาตรา ๓๓)
๑๒. ผู้ใดไม่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงาน จ�ำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน
ดู แ ลการชุ ม นุ ม สาธารณะหรื อ ผู ้ ค วบคุ ม หกหมื่นบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
สถานการณ์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้ควบคุมสถานการณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้พาอาวุธเข้าไปในที่ชุมนุม
ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตให้มีอาวุธนั้นติดตัว
หรือไม่

ให้ศาลมีอำ� นาจสัง่ ริบเสียทัง้ สิน้ ไม่วา่
จะมี ผู ้ ถู ก ลงโทษตามค� ำพิ พ ากษา
หรือไม่ (มาตรา ๓๕)
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บทที่ ๖

หลักการส�ำคัญในการชุมนุมสาธารณะ
๖.๑ หลักการว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ
๖.๑.๑ ความเป็นมา
กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ มีการเสนอต่อรัฐบาลเป็นระยะเวลายาวนาน นับตัง้ แต่ครัง้
เมื่อคราว ครม. ได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๔๙๘ ลงมติเห็นควรมีกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ   
โดยให้ สคก. รับไปพิจารณายกร่างกฎหมายในเรื่องนี้ร่วมกับกรมต�ำรวจ (ในสมัยนั้น) โดยให้ถือตามหลักการ
ตามกฎหมายอังกฤษ และได้มีการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเรื่อยมา จนกระทั่งเกิดความชัดเจนในปี ๒๕๕๔
(สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) โดย ตร. มีการเสนอกฎหมายดังกล่าวไปถึงชั้นการพิจารณาของวุฒิสภา
แต่เนื่องจากมีการยุบสภาเกิดขึ้นเสียก่อน ร่างกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะดังกล่าวจึงตกไป
ต่อมา ตร. ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ต่อ ครม. (สมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา) และได้ลงมติเมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๕๗ อนุมัติหลักการร่างกฎหมาย และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน โดย สนช. ได้ลงมติในคราวการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑  พ.ค.๕๘ เห็นสมควรให้
ร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ ประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ ๑๒๓ เล่ม
๖๓ ก วันที่ ๑๔ ก.ค.๕๘ เพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อไป (มีผลบังคับใช้วันที่ ๑๓ ส.ค. ๕๘)
๖.๑.๒ กติการะหว่างประเทศ
ประเทศไทยได้ภาคยานุวัติ (Accession) เข้าร่วมเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR)
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ และมีผลบังคับใช้วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๐ ซึ่งมีสาระของสิทธิในส่วนที่เป็นสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยมีการคุ้มครองเสรีภาพทางความคิด เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ
การแสดงออก (Freedom of Expression) และสิทธิทจี่ ะชุมนุมอย่างสันติ การรวมกันเป็นสมาคม พลเมืองทุกคน
มีสิทธิที่จะมีส่วนในกิจการสาธารณะ การรับรองว่าบุคคลทั้งปวงย่อมเสมอภาคกันตามกฎหมายและได้รับการ
คุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน 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

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ

85

๖.๑.๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
การชุมนุมสาธารณะได้มพี ฒ
ั นาการมาตัง้ แต่อดีตจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๗๕ บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔ ว่า ภายในบังคับแห่งบทกฎหมายบุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ใน
ร่างกาย เคหสถาน ทรัพย์สิน การพูด การเขียน การโฆษณา การศึกษาอบรม การประชุมโดยเปิดเผย การตั้ง
สมาคม การอาชีพ และฉบับพุทธศักราช ๒๔๘๙ มาตรา ๑๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย เคหสถาน
ทรัพย์สิน การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา การศึกษาอบรม การชุมนุมสาธารณะ การตั้งสมาคมฯ และ
ฉบับพุทธศักราช ๒๔๙๒ มาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
การจ�ำกัดเสรีภาพเช่นว่านี้ จะกระท�ำได้ก็แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ
และเพือ่ คุม้ ครองความสะดวกของประชาชนทีจ่ ะใช้ทสี่ าธารณะ หรือเพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างที่
ประเทศอยูใ่ นภาวะการรบหรือการสงคราม ในระหว่างทีม่ พี ระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉิน หรือ
ในระหว่างเวลาทีม่ ปี ระกาศใช้กฎอัยการศึก และได้รบั รองการชุมนุมสาธารณะไว้อย่างต่อเนือ่ ง ความชัดเจนจะ
เห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ ฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๐  ภายหลังจาก
ที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นต้นมา สิทธิและเสรีภาพใน
การชุมนุม ซึง่ ถือเป็นสิทธิขั้นพืน้ ฐานของความเป็นมนุษย์ และหากพิจารณาตามมาตรา ๔ แห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณี
การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้” จะเห็นได้ว่า   สิทธิและเสรีภาพใน
การชุมนุมสาธารณะได้รบั การรับรองไว้อย่างชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยมาตัง้ แต่อดีตจนกระทัง่ ปัจจุบนั
๖.๒ หลักการใช้ก�ำลัง
เจ้าหน้าที่ต้องพยายามใช้การเจรจาต่อรองหรือปฏิบัติการใด ๆ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ หากไม่
เป็นผลและเจ้าหน้าที่จ�ำเป็นต้องมีการใช้ก�ำลังเข้าแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่ใช่การป้องกันภยันตรายที่ใกล้จะถึง
สามารถด�ำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามสมควรแก่เหตุ และยุทธวิธีการใช้ก�ำลัง ตามความจ�ำเป็น
ของสถานการณ์ตามหลักสัดส่วน โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีพร้อมกันให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ เจ้าหน้าที่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ก�ำลัง เครื่องมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธจนถึงที่สุด หากไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้ใช้ก�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�ำผิดกฎหมายหรือผูต้ อ่ สูข้ ดั ขวางเจ้าพนักงาน
หรือเพื่อป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวหลบหนี
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การจะใช้ก�ำลัง เครื่องมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธเพื่อยุติการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อใดนั้น   
ย่อมไม่ตัดสิทธิของเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อื่นเพื่อให้พ้นจากภยันตราย อันเกิดจากการ
ประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายที่ใกล้จะถึง โดยได้กระท�ำพอสมควรแก่เหตุ
๖.๓ แนวค�ำพิพากษาศาล
๖.๓.๑ การชุมนุมที่ชอบด้วยกฎหมาย
การชุมนุมทีช่ อบด้วยกฎหมายจะต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ภายใต้ขอบเขต
การใช้สทิ ธิและเสรีภาพตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยทีก่ ารใช้สทิ ธิของบุคคลต้องกระท�ำโดย
สุจริต ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี และจะอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิเสรีภาพ
ของตนได้ เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น
ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงเป็นกฎหมายที่วางแนวทาง หลักเกณฑ์
การใช้สิทธิการชุมนุมสาธารณะให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้การชุมนุม
สาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทือนต่อความมัน่ คงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนามัยของประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนทีจ่ ะใช้
ที่สาธารณะ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น
๖.๓.๒ การชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การชุมนุมทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เป็นการชุมนุมทีเ่ กินขอบเขตเสรีภาพของการชุมนุม
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมาย อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน กระทบกระเทือนการที่จะใช้ที่สาธารณะเกินสมควร หรือการชุมนุมที่
ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
การชุมนุมสาธารณะทีม่ ลี กั ษณะรุนแรงและอาจเป็นอันตรายแก่ชวี ติ ร่างกาย จิตใจ หรือทรัพย์สนิ
ของผู้อื่นจนเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ยกตัวอย่างเช่น การชุมนุมที่ปิดล้อมทางเข้า ออก สถานที่ราชการ
มีการใช้รวั้ ลวดหนาม ยางรถยนต์ราดน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง กีดขวางถนน อันมีลกั ษณะท�ำให้ผอู้ นื่ กลัวว่าจะเกิดอันตราย
ต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ หรือการชุมนุมที่มีการปิดกั้นถนน ทางหลวง ทางสาธารณะ เป็นต้น
๖.๔ ถอดบทเรียน
จากการชุมนุมสาธารณะที่ผ่านมา มีบทเรียนจากการชุมนุมต่าง ๆ มากมาย สามารถสรุปแนวทาง
ปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการดูแลการชุมนุมสาธารณะและสามารถน�ำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมได้ ดังนี้
๖.๔.๑ ระบบการข่าว
๑) หน่วยงานด้านการข่าว จะต้องหาข่าวในเชิงลึก หรือข่าวที่มีคุณภาพเพียงพอส�ำหรับใช้
วางแผนเชิงรุก หากแต่ขา่ วสารดังกล่าวมักจะเป็นทีร่ บั รูเ้ ฉพาะในส่วนของงานการข่าว และผูบ้ งั คับบัญชาระดับ
สูงเท่านั้น ไม่มีการกระจายข่าวสารลงมาให้สามารถใช้ประโยชน์ส�ำหรับการวางแผน หรือบริหารเหตุการณ์เลย
๒) ข่าวสารจากเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ แล้ว และแนวโน้มของสถานการณ์ทอี่ าจจะเกิดขึน้ ยังคง
เป็นพื้นฐานด้านการข่าวที่มีความจ�ำเป็นส�ำหรับการวางแผน และการตกลงใจของผู้บังคับบัญชา แม้ในหลาย ๆ
กรณีอาจจะตรงกับข่าวเปิดจากสื่อสารมวลชน แต่ก็เป็นการตอกย�้ำรับรองค่าความน่าเชืื่อถือของข่าวได้
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๓) ข่าวในเชิงลึก แม้จะมีข้อจ�ำกัดในด้านการรักษาความลับ แต่ก็น่าจะน�ำมากระจายให้
มากกว่าเดิม โดยจ�ำกัดระดับผู้เข้าถึงข่าวตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ควรจะให้ผู้ท�ำหน้าที่ในการวางแผน หรือ
จัดท�ำข้อพิจารณาส�ำหรับการตกลงใจของผู้บังคับบัญชาได้รับรู้ข่าวเชิงเลิกนั้นด้วย
๔) การด�ำเนินการด้านการข่าวให้ด�ำเนินการตั้งแต่ภาวะปกติและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
โดยให้มีการจัดการประชุม วิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้
๕) การด�ำเนินการด้านการข่าวควรมีการรายงานให้ ศปก.ตร. ทราบเป็นระยะอย่างต่อเนือ่ ง
ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อรองรับการปฏิบัติในทุก ๆ ขั้นตอน
๖.๔.๒ ศูนย์ปฏิบัติการส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.)
๑) จะต้องเป็นเครือ่ งมือของผูบ้ งั คับบัญชาในการบริหารจัดการงานส�ำคัญต่าง ๆ เช่น งานการ
ประชุมระดับนานาชาติ งานกีฬาระดับนานาชาติ งานพระราชพิธีส�ำคัญ และงานในภาวะวิกฤตต่าง ๆ เช่น
งานช่วยเหลือผู้ประสบภัย งานวินาศภัย การก่อความไม่สงบ การก่อการร้ายสากล และงานการควบคุมฝูงชน
ขนาดใหญ่ ลักษณะงานส�ำคัญหรืองานในภาวะวิกฤตจะเป็นงานทีไ่ ม่เกิดขึน้ เป็นประจ�ำ มีสภาพความส�ำคัญและ
ความจ�ำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา งานดังกล่าวไม่มีหน่วยงานใดมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง หรืองานนั้น
มีความส�ำคัญ และปัญหาเกินขีดความสามารถที่หน่วยปกติจะรับผิดชอบได้ และงานนั้นจ�ำเป็นต้องบูรณาการ
หรือสนธิก�ำลังจากหลาย ๆ หน่วยงานเข้าร่วมปฏิบัติ
๒) จัดตั้งคณะท�ำงานบริหารเหตุการณ์ในภาวะวิกฤตของ ตร. โดยคณะท�ำงานชุดนี้ต้องจัด
ลักษณะเป็นหน่วยเฉพาะกิจ มีการมอบหมายให้ผบู้ งั คับบัญชาระดับ ตร. เป็นหัวหน้าคณะท�ำงาน ประกอบด้วย
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ จากการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตจากหน่วยงานต่าง ๆ
โดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีต�ำแหน่งหน้าที่โดยตรง ในงานนั้น ๆ ก็ได้ โดยมีหน้าที่หลักในการสนับสนุน
การปฏิบตั แิ ก่ ศปก.ตร. ทัง้ ในด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูล การพิจารณาหนทางปฏิบตั ิ การวางแผน การประสานงาน
และการบริหารเหตุการณ์อื่น ๆ คณะท�ำงานชุดนี้จะเปรียบเสมือน “ฝ่ายอ�ำนวยการ” ของ ผบ.ตร. ในการ
บริหารเหตุวิกฤต
๖.๔.๓ การฝึกควบคุมฝูงชน
๑) รูปแบบการฝึกในระดับพื้นฐาน ยังคงใช้รูปแบบการฝึกที่ ตร.ก�ำหนด
๒) การฝึกทบทวน หรือการฝึกตามแผนเผชิญเหตุ ควรจ�ำแนกก�ำลังพลเข้ารับการฝึกเป็น
๒ ส่วน คือ
ส่วนแรก ท�ำการฝึกจากประสบการณ์การใช้ก�ำลังในการควบคุมฝูงชนจริง ซึ่งส่วนใหญ่
ภารกิจของ ตร. คือ การรักษาความปลอดภัยสถานที่ การตั้งจุดตรวจจุดสกัด การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
การชุมนุม การอ�ำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยรอบพื้นที่การชุมนุม การก�ำหนดเส้นทางการเคลื่อนไหว
การใช้เทคนิคการเจรจาต่อรอง การใช้อุปกรณ์ประจ�ำกาย การปิดล้อมพื้นที่ เป็นต้น
ส่วนที่สอง ท�ำการฝึกก�ำลังส�ำหรับภารกิจที่อาจกระทบกระทั่งกับผู้ชุมนุม เช่น การปฏิบัติ
เข้ากดดัน ปะทะหรือยุติการชุมนุม ควรเป็นก�ำลังอีกส่วนหนึ่ง ที่ได้รับการฝึกเพื่อปฏิบัติในกรณีเป็นการเฉพาะ
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๓) ควรจัดให้มีวงรอบในการฝึกทบทวน ในภาวะปกติอย่างเป็นระบบ และที่ส�ำคัญทุกครั้ง
ที่จะต้องออกปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์จริง ก�ำลังทุกส่วนจะต้องได้รับ “การฝึกเร่งด่วน” ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย โดยเฉพาะการเข้ายุติการชุมนุม การใช้อุปกรณ์พิเศษหรืออาวุธ
๖.๔.๔ การบริหารจัดการก�ำลังพล
๑) การรักษายอดก�ำลังพล การจัดท�ำบัญชีรายชื่อก�ำลังพลทุกนายที่เข้าร่วมในการปฏิบัติ
ภารกิจ มาตรการในการควบคุม ก�ำกับ ดูแลก�ำลังพลให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) การขึน้ ควบคุมทางยุทธการ เป็นการจัดระบบของการบังคับบัญชารูปแบบหนึง่ ทีเ่ หมาะ
ส�ำหรับน�ำมาใช้กบั ก�ำลังพลขนาดใหญ่ แต่ตอ้ งท�ำความเข้าใจบทบาทหน้าทีต่ า่ ง ๆ ให้ชดั เจน มีการจัดโครงสร้าง
การจัดเฉพาะกิจ พร้อมทั้งก�ำหนดสายการบังคับบัญชา การก�ำหนดช่องทางการสื่อสารในหลาย ๆ ช่องทาง
หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ ชุดนายต�ำรวจติดต่อ หรือประสานงาน การประชุม หรือชี้แจงท�ำความเข้าใจ
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน
๓) การแบ่งมอบภารกิจ ควรใช้การแบ่งมอบเป็นพื้นที่ และการแบ่งมอบเป็นภารกิจควบคู่
กันไป
๔) การส่งก�ำลังบ�ำรุง ไม่ควรผลักภาระทั้งหมดให้หน่วยควบคุมฯ เป็นผู้รับผิดชอบ การใด
หน่วยขึ้นควบคุมฯ สามารถด�ำเนินการอันเป็นการลดภาระหน่วยควบคุมฯ ได้ ก็ควรจะด�ำเนินการเอง ในการ
บริหารจัดการปริมาณก�ำลังพลขนาดใหญ่ ตร. ควรเข้าไปสนับสนุน เพื่อลดภาระหน่วยปฏิบัติ และจัดให้อยู่ใน
ต�ำบลที่ตั้งมิดชิดจากสายตาบุคคลภายนอกพอสมควร มีที่ส�ำหรับพักผ่อนในลักษณะที่เป็นระเบียบเรียบร้อย
และจัดให้มีนายต�ำรวจประสานงานด้านการส่งก�ำลังบ�ำรุงเป็นการเฉพาะ
๕) การปรับปรุงยุทโธปกรณ์ในการควบคุมฝูงชน โดยพิจารณาปรับปรุงด้านคุณภาพของ
อุปกรณ์ในการป้องกันตัว การเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เสริมการปฏิบัติ อุปกรณ์พิเศษ และอุปกรณ์อ�ำนวย
ความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น
๖) การปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์ พบว่าการเคลื่อนไหวของฝูงชนมีการใช้สื่อสาร
มวลชนเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการทางจิตวิทยา การโฆษณาชวนเชื่อ และการปลุกระดม
ความคิดอย่างได้ผล แนวทางในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ในภารกิจควบคุมฝูงชนควรด�ำเนินการ ดังนี้
จ�ำแนกการประชาสัมพันธ์ออกเป็นสองระดับ คือ ในระดับภาพรวม และ ระดับพื้นที่ โดยทั้งสองระดับควรจะมี
คณะท�ำงานเป็นการเฉพาะเพือ่ การวางแผนด้านการใช้สอื่ และการด�ำเนินมาตรการในการประชาสัมพันธ์ หัวข้อ
ในการประชาสัมพันธ์ระดับภาพรวม และระดับพื้นที่ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาจจะแตกต่างกันบ้างใน
กรณี เนือ่ งจากกลุม่ เป้าหมายทีแ่ ตกต่างกัน และควรจัดให้มกี ารฝึกเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านด้านการประชาสัมพันธ์
ในภาวะวิกฤตของ ตร.
๗) การปฏิบัติการด้านกฎหมาย หน้าที่หลักของฝ่ายกฎหมายนอกจากจะท�ำหน้าที่เป็น
ทีป่ รึกษาของผูบ้ งั คับบัญชาในแง่ตวั บทกฎหมายแล้ว ควรวางมาตรการเกีย่ วกับการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
และพฤติกรรมต่าง ๆ ส�ำหรับการด�ำเนินคดี และต้องชี้แจง สร้างความมั่นใจกับ ผบ.เหตุการณ์ และก�ำลังพล
ตามอ�ำนาจหน้าที่ที่กฎหมายก�ำหนดไว้
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๘) การด�ำเนินการด้านขวัญและก�ำลังใจ จะต้องมีการด�ำเนินการทั้งในระดับผู้บังคับบัญชา
ต้นสังกัด และผู้บังคับบัญชาระดับสูงในพื้นที่
๙) การจัดตั้งกองก�ำลังส�ำหรับภารกิจควบคุมฝูงชน โดยเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะไม่ใช้
การระดมก�ำลังต�ำรวจประจ�ำท้องทีป่ กติมาประกอบก�ำลังเป็นชุดควบคุมฝูงชน ท�ำให้ประชาชนในพืน้ ทีย่ งั ได้รบั
การดูแล รักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินตามปกติ และยิ่งไปกว่านั้นการจัดตั้งกองก�ำลังขึ้น
มาเป็นการเฉพาะจะท�ำให้สามารถฝึก และเตรียมระบบของกองก�ำลังที่จัดขึ้นมาได้อย่างเต็มที่ และมีลักษณะ
เป็น “มืออาชีพ” มากกว่าที่ผ่านมา
๖.๔.๕ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
๑) การปฏิบตั งิ านดูแลการชุมนุมสาธารณะ ควรใช้ “ผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์” เพียงคนเดียว
ต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์จะยุติลง ระบบการสั่งการบังคับบัญชาจะต้องเป็นไปตามระบบ ขั้นตอน และวิธีการ
ที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อมิให้ก�ำลังพลในส่วนต่าง ๆ เกิดความสับสนใน
แนวทางปฏิบัติหรือข้อสั่งการต่าง ๆ
๒) ควรมีการฝึกอบรม “นักเจรจาต่อรอง” ในสถานการณ์ควบคุมฝูงชนโดยเฉพาะ
๓) จ�ำเป็นจะต้องมีการทบทวนระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์
ระหว่างเจ้าพนักงานต�ำรวจ ฝ่ายปกครอง หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ
๔) จ�ำเป็นจะต้องมีการทบทวน เพือ่ สร้างความชัดเจนเกีย่ วกับข้อกฎหมายรองรับการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานต�ำรวจ
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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

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ท้ายแบบ ๒–๑

หน้าที่ของผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุม
ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๑๕ ผู้จัดการชุมนุมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธภายใต้ขอบเขต
การใช้สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
(๒) ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะไม่ให้เกิดการขัดขวางเกินสมควรต่อประชาชนที่จะใช้ที่
สาธารณะ 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
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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................ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ท่านได้รับค�ำสั่งนี้ หากพ้นก�ำหนดนี้แล้ว ผู้รับแจ้งมีอ�ำนาจสั่ง
ห้ามการชุมนุมสาธารณะได้
(ลงชื่อ) ...............................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ต�ำแหน่ง)/ผู้รับแจ้ง
หมายเหตุ

ผู้แจ้งการชุมนุมไม่เห็นชอบด้วยกับค�ำสั่งให้แก้ไขการชุมนุมของผู้รับแจ้ง มีสิทธิอุทธรณ์ค�ำสั่งต่อ
ผู้รับแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่งให้แก้ไขการชุมนุมตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ
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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
ผู้บังคับการต�ำรวจนครบาล/ภูธรจังหวัด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่งห้ามการชุมนุมตามที่
ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๑๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบกับมาตรา ๔๔
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
๒. ผู้ใดฝ่าฝืนค�ำสั่งห้ามชุมนุมเป็นความผิดตามมาตรา ๑๑  ต้องระวางโทษตามมาตรา ๒๙ จ�ำคุก       
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ

แบบ ๒-๔

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

กองบังคับการต�ำรวจนครบาล/ภูธรจังหวัด..............................
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
ผ่อนผันการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
ไม่ผอ่ นผันการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ.....................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...............................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ต�ำแหน่ง)
หมายเหตุ

ผู้รับค�ำสั่งซึ่งไม่พอใจค�ำสั่งข้างต้น มีสิทธิอุทธรณ์ค�ำสั่งต่อผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล/ต�ำรวจภูธร
ภาค ......  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่งตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ
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แบบ ๓-๑

ค�ำสั่ง เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
สถานีต�ำรวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ...
ที่        /๒๕๕๘
เรื่อง  ก�ำหนดเงื่อนไขการชุมนุมสาธารณะ
ตามหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะฉบับลงวันที่ ... โดยมีนาย ... เป็นผู้แจ้งการชุมนุมสาธารณะ
และจัดการชุมนุมบริเวณพื้นที่ ... นั้น
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชน การดูแลการชุมนุมสาธารณะ และการ
รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๑๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัต     ิ
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. ๒๕๕๘
       (ลงชื่อ)

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

หมายเหตุ
๑. ผูใ้ ดประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสัง่ นีใ้ ห้ยนื่ อุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสัง่ ดังกล่าวต่อผูก้ ำ� กับการ/
ผู้บังคับการ/ผู้บัญชาการ เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบค�ำสั่ง
โดยการอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค�ำสั่งนี้
๒. ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ หรือประกาศของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๑๙ (๕)
แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ชุมนุม ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้อยู่ภายในสถานที่ชุมนุม
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
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พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ

แบบ ๓-๒

ค�ำสั่ง เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
สถานีต�ำรวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ...
ที่        /๒๕๕๘
เรื่อง  ปิดและปรับเส้นทางการจราจร
ตามหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะฉบับลงวันที่ ... โดยมีนาย ... เป็นผู้แจ้งการชุมนุมสาธารณะ
และจัดการชุมนุมบริเวณพื้นที่ ... นั้น
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชน การดูแลการชุมนุมสาธารณะ
และการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๑๙ (๕) แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงปิดเส้นทางการจราจร และปรับเส้นทางการจราจร ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ... (เช่น ปิดเส้นทางการจราจรถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกวังแดง ถึงแยกนางเลิ้ง)
ข้อ ๒. ... (เช่น ปรับเส้นทางการจราจรตัง้ แต่แยกวังแดงจนถึงแยกวิสทุ ธิกษัตริยใ์ ห้เดินรถทางเดียว   
(เดินรถขาออกทางเดียว))
ข้อ ๓. ....
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
               

ประกาศ ณ วันที่              ...  พ.ศ. ๒๕๕๘
       (ลงชื่อ)

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

หมายเหตุ
ผู้ใดประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสั่งนี้ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสั่งดังกล่าวต่อ ผู้ก�ำกับการ/
ผู้บังคับการ/ผู้บัญชาการ เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบค�ำสั่ง    
โดยการอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค�ำสั่งนี้

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ
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แบบ ๓-๓

ประกาศ เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
สถานีต�ำรวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ...
ที่        /๒๕๕๘
เรื่อง  ให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ
ตามหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะฉบับลงวันที่ ... โดยมีนาย ... เป็นผู้แจ้งการชุมนุมสาธารณะ
และจัดการชุมนุมบริเวณพื้นที่ ... นั้น
ปรากฏว่ามีการชุมนุมสาธารณะทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายกล่าวคือ ... (บรรยายพฤติการณ์)อันเป็นการ
ชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นความผิดตาม มาตรา ๑๔/ไม่เลิกการชุมนุมภายในระยะเวลาที่
ได้แจ้งไว้ต่อผู้รับแจ้งตามมาตรา 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. ๒๕๕๘
       (ลงชื่อ)

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

หมายเหตุ
ผู้ใดประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสั่งนี้ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสั่งดังกล่าวต่อ ผู้ก�ำกับการ/  
ผู้บังคับการ/ผู้บัญชาการ เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบค�ำสั่ง    
โดยการอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค�ำสั่งนี้
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พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ

แบบ ๓-๔

ประกาศ เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
สถานีต�ำรวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ...
ที่        /๒๕๕๘
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) แห่งพระราช
บัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 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. ๒๕๕๘
       (ลงชื่อ)

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

หมายเหตุ
ผู้ใดประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสั่งนี้ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสั่งดังกล่าวต่อ ผู้ก�ำกับการ/
ผู้บังคับการ/ผู้บัญชาการ เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบค�ำสั่ง    
โดยการอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค�ำสั่งนี้
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ
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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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พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ

แบบ ๓-๖

ประกาศ เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
สถานีต�ำรวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ...
ที่        /๒๕๕๘
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. ๒๕๕๘
       (ลงชื่อ)

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

หมายเหตุ
๑. ผูใ้ ดประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสัง่ นีใ้ ห้ยนื่ อุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสัง่ ดังกล่าวต่อผูก้ ำ� กับการ/
ผู้บังคับการ/ผู้บัญชาการ เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบค�ำสั่ง
โดยการอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค�ำสั่งนี้  
๒. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งหรือประกาศของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๒๓
ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ชุมนุม ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้อยู่ภายในสถานที่ชุมนุม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ
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แบบ ๓-๗

ค�ำสั่ง ผู้ควบคุมสถานการณ์
ผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล/ผู้ว่าราชการจังหวัด..
ที่        /๒๕๕๘
เรื่อง  ห้ามน�ำสิ่งของเข้าพื้นที่ควบคุม
ตามค�ำสั่งศาล ... เลขค�ำร้องที่ ... วันที่ .... มีคำ� บังคับให้ผ้ชู มุ นุมบริเวณ ... เลิกการชุมนุมสาธารณะ
ภายในระยะเวลา ... และประกาศเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ สถานีตำ� รวจ .../กองบังคับการ .../กอง
บัญชาการ ... 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. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ)

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

หมายเหตุ
๑. ผู้ใดประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสั่งนี้ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการ
ต�ำรวจนครบาล/ผู้ว่าราชการจังหวัด ... ผู้ควบคุมสถานการณ์ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบค�ำสั่ง โดย
การอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค�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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พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ

แบบ ๓-๘

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

สั่ง ณ วันที่              ...  พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ)

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

หมายเหตุ
๑. ผูใ้ ดประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสัง่ นีใ้ ห้ยนื่ อุทธรณ์หรือโต้แย้งค�ำสัง่ ดังกล่าวต่อเจ้าพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะ หรือผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบค�ำสั่ง
โดยการอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค�ำสั่งนี้
๒. ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของผูค้ วบคุมสถานการณ์หรือผูซ้ งึ่ ได้รบั มอบหมายจากผูค้ วบคุมสถานการณ์
ตามมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ
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พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ
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พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ
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พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ

วิทยุในราชการศูนย์ปฏิบัติการส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ความเร่งด่วน ด่วนที่สุด 			
ชั้นความลับ
จาก
พล.ต.อ.อ�ำนาจ อันอาตม์งาม ที่ปรึกษา (มค ๑) ปรท.ผบ.ตร.
ถึง ผู้รับปฏิบัติ ผบช.น., ภ.๑-๙, และ ศชต.
ผู้รับทราบ ผบ.ตร. รอง ผบ.ตร. (มค), ผู้ช่วย ผบ.ตร. (มค ๒)(มค ๓)(มค ๔) ผบช.ก., ส., ตชด., สตม.,
ศ., กมค., สกพ., สงป., สกบ., สทส., สยศ.ตร., ผบก.สท. และ ศปก.ตร.
ที่  ๐๐๐๗.๓๓/
        วันที่           กันยายน ๒๕๕๘
๑. บันทึก สลธ.คสช. ด่วนที่สุด ที่ คสช.(สลธ)/๗๗๐ ลง ๒๘ ส.ค. ๕๘ แจ้งรายงานผลการหรือ
ร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณา เร่งรัด ติดตาม ร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติ ผู้แทน ตร. และ
ผู้แทน สคก. เมื่อ ๑๙ ส.ค. ๕๘ กรณีแนวทางการบังคับใช้ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ และค�ำสั่ง
หน.คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ โดยที่ประชุมได้ก�ำหนดแนวทางการพิจารณา ดังนี้
๑.๑ การชุมนุมที่เข้าข่ายเป็นการชุมนุมตามค�ำสั่ง หน.คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ จะต้องพิจารณา
จากพฤติกรรมการชุมนุม ประกอบข้อมูลด้านข่าวกรอง
๑.๒ เมื่อปรากฏว่าเป็นการชุมนุมที่เข้าข่ายเป็นการชุมนุมตามค�ำสั่ง หน.คสช.ที่ ๓/๒๕๕๘
นัน้ ให้ ตร. ประสาน ฝมค.คสช. โดยด่วน เพือ่ พิจารณาเป็นรายกรณี ทัง้ นีก้ ารพิจารณาจะต้องมีความสอดคล้อง
กับระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
๒. การปฏิบัติเมื่อมีการชุมนุมสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบด�ำเนินการตามข้อ ๑. โดยเคร่งครัด
ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติและระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
๓. ให้ทุกหน่วยเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายและคดี เพื่อประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ พ.ต.ท.สถิตย์ วิชัยกุล รอง ผกก.กลุ่มงานความมั่นคง ผก.สยศ.ตร.
โทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑ ๖๔๘ ๙๔๓๙
จึงแจ้งมาเพื่อทราบและด�ำเนินการ
พล.ต.อ.

(อ�ำนาจ  อันอาตม์งาม)
ที่ปรึกษา (มค ๑) ปรท.ผบ.ตร.

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ
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พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
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พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
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พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ

วิทยุในราชการศูนย์ปฏิบัติการส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ความเร่งด่วน ด่วนที่สุด 			
ชั้นความลับ
จาก
พล.ต.ท.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ผู้ช่วย ผบ.ตร.รรท.รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.
ถึง ผู้รับปฏิบัติ ผบช.น., ภ.๑-๙, และ ศชต.
ผู้รับทราบ ผบ.ตร., ที่ปรึกษา ผู้ช่วย ผบ.ตร. (งานความมั่นคง) ผบช.ก., ส., ตชด., สตม., ศ., กมค.,
สกพ., สงป., สกบ., สทส., สยศ.ตร., ผบก.สท. และ ศปก.ตร.
ที่  ๐๐๐๗.๓๓/     
                  วันที่          พฤศจิกายน  ๒๕๕๘
๑. อ้างถึง
๑.๑ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
๑.๒ มติ ครม. ๒๕ ส.ค. ๕๘ เห็นชอบแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะตาม พ.ร.บ.การ
ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
๑.๓ ประกาศ ตร. เรือ่ ง ก�ำหนดระดับเสียงของเครือ่ งขยายเสียงทีใ่ ช้ในการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ.๒๕๕๘ ลง ๒๓ ก.ย. ๕๘
๑.๔ ประกาศ สนร. เรือ่ ง ก�ำหนดวิธกี ารแจ้งการชุมนุมสาธารณะ และเรือ่ ง เครือ่ งมือควบคุม
ฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ ลง ๓ พ.ย. ๕๘
๑.๕ วิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๗.๓๓/๒๖๔๓ ลง ๒๙ ก.ย. ๕๘ แจ้งแนวทางการพิจารณา
การชุมนุมที่เข้าข่ายเป็นการชุมนุมตามค�ำสั่ง หน.คสช.ที่ ๓/๒๕๕๘ ลง ๑ เม.ย. ๕๘
๒. พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ และกฎหมายล�ำดับรองต่างๆ ได้มีผลบังคับใช้เป็นที่
เรียบร้อยแล้วตามข้อ ๑.๑-๑.๔ เพือ่ ให้การปฏิบตั ติ า่ งๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับ พ.ร.บ.การ
ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงก�ำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ด�ำเนินการ ดังนี้
๒.๑ ให้ทุก สน./สภ. บก. บช. จัดระบบการรับแจ้งการชุมนุมสาธารณะสามารถตรวจสอบ
และรับแจ้งได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยจัดเจ้าหน้าที่รับ-ส่ง ประสานงานการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ และประทับ
ตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับหนังสือในหนังสือรับตามระเบียบงานสารบรรณ แล้วให้รีบด�ำเนินการเสนอ
หน.สน./สภ. โดยด่วน เพื่อให้ หน.สน./สภ. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง หากเป็นการชุมนุม
สาธารณะต่อเนื่องหลายพื้นที่ให้ หน.สน./สภ. รายงานให้ ผบก. หรือ ผบช. ทราบตามแต่กรณี (จัดเตรียมแบบ
และวิธีการแจ้งการชุมนุมตามข้อ ๑.๔ ให้เรียบร้อย และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ณ ที่ท�ำการของ
สถานีต�ำรวจ หรือ http://demonstration.police.go.th/)
๒.๒ ให้ทุก สน./สภ. จัดท�ำแผนที่สถานที่ห้ามการชุมนุมในระยะ ๑๕๐ เมตร ตามมาตรา ๗
แห่ง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ และอาจประกาศให้ประชาชนทราบในบริเวณที่แลเห็นได้ง่าย
ของ สน./สภ. พร้อมแผนที่โดยสังเขป โดยอาจประสานงานเจ้าหน้าที่โยธาในพื้นที่ร่วมกันท�ำการวัดระยะตาม
ภูมิศาสตร์ให้ชัดเจนได้
๒.๓ เมื่อผู้รับแจ้ง (หน.สน./สภ.) ได้รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะให้พิจารณาด�ำเนินการ
ไปตามอ�ำนาจหน้าที่ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า (ศปก.สน.) แล้วรายงานการรับแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
ผ่าน ศปก.ทุกระดับ โดยให้ ศปก.ตร. ติดตาม ควบคุม สั่งการการรักษาความสงบและแก้ไขปัญหาตามขั้นตอน
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ
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๒.๔ กรณีการชุมนุมสาธารณะใดที่อาจฝ่าฝืนค�ำสั่ง หน.คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ ลง ๑ เม.ย. ๕๘
ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๑.๕
๒.๕ ประสานหน่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อเรียกร้อง
สนับสนุน คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นของผู้ชุมนุม จัดผู้แทนมารับทราบข้อเท็จจริง เจรจา ไกล่เกลี่ย หรือ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติ โดยในต่างจังหวัดให้
รายงานให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดทราบ เพือ่ เข้ามาแก้ไข เยียวยา รับข้อเรียกร้องต่างๆ ตลอดจนประสานการปฏิบตั ิ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อรองรับการชุมนุมสาธารณะ อาทิเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงคมนาคม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร จังหวัด
อ�ำเภอ ต�ำบล ตามแต่กรณี โดยอาจพิจารณาให้จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมบัญชีอุปกรณ์ เครื่องมือ ประจ�ำ ศปก.สน.
เพือ่ ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบตั ไิ ด้ตามความเหมาะสม และเตรียมความพร้อมในการออกค�ำสัง่ บรรจุ
แต่งตั้งเจ้าพนักงานในการช่วยเหลือเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ตร. หรือ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ
๒.๖ ประสานงานหน่วยงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐ
กรมประชาสัมพันธ์ และกองสารนิเทศ ตร. เพื่อจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การชุมนุมสาธารณะ แนะน�ำ
การปฏิบัติต่างๆ เส้นทางการจราจร เส้นทางหลีกเลี่ยงหรือเส้นทางแนะน�ำ เป็นต้น
๒.๗ ให้ทกุ หน่วยตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของก�ำลังพล อาวุธ อุปกรณ์ ยานพาหนะ
ให้เป็นปัจจุบัน สามารถใช้การได้ และเข้าแก้ไขสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะต่างๆ ได้ เมื่อได้รับการสั่งการ
ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติการต่างๆ โดยให้มีความสอดคล้องกับข้อ ๑.๔
๒.๘ ให้ฝา่ ยกฎหมายทุกหน่วยเก็บรวบรวมข้อมูล สถิตกิ ารแจ้งหรือไม่แจ้งการชุมนุมสาธารณะ
ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายและคดี เพื่อประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒.๙ รายละเอียดการบริหารจัดการ ขั้นตอนการด�ำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการ
ดูแลการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ (ตามมติ ครม. เมื่อ ๒๕
ส.ค. ๕๘)
หากมีขอ้ สงสัยกรุณาติดต่อ พ.ต.ท.สถิตย์ วิชยั กุล รอง ผกก.กลุม่ งานความมัน่ คง ผก.สยศ.ตร.
โทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑ ๖๔๘ ๙๔๓๙
จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
พล.ต.ท.

(ศรีวราห์  รังสิพราหมณกุล)
ผู้ช่วย ผบ.ตร.รรท.รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.
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พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
สยศ.ตร.
โทร.  ๐ ๒๒๐๕ ๓๒๘๒ โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๕๓๒๓
ที    
่ ๐๐๐๗.๓๓/
           วันที่      กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการชุมนุมสาธารณะ
เรียน ผบ.ตร.
๑. เรื่องเดิม
๑.๑ หนังสือ ตร. ลับ ด่วนที่สุด ที่ ตช ๐๐๐๗.๓๓/๓๐๙๘ ลง ๖ ส.ค. ๕๘ เรื่อง หารือ
แนวทางปฏิบัติตามค�ำสั่ง หน.คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ (เอกสาร ๑)
๑.๒ ศมบ. มีหนังสือ ลับ ด่วนมาก ที่ ศมบ ๑๕/๒๕๕๙ ลง ๒๙ ม.ค. ๕๙ แนวทาง
การปฏิบัติการชุมนุมสาธารณะ (เอกสาร ๒)
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ตามข้อ ๑.๑ เนื่องจาก พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ (เอกสาร ๓) มีผล
บังคับใช้เมื่อ ๑๓ ส.ค. ๕๘ ตร. จึงได้มีหนังสือเรียน พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา หน.ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม คสช.เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติ กรณี การมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองที่บัญญัติไว้ในค�ำสั่ง หน.คสช.
ที่ ๓/๒๕๕๘ ข้อ ๑๒ วรรค ๑  ก�ำหนดว่า “ผู้ใดมั่วสุม หรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆ ที่มีจ�ำนวนตั้งแต่
ห้าคนขึ้นไป ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ เว้นแต่
เป็นการชุมนุมที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย” (เอกสาร
๔) ว่ามีความหมายเพียงใด มีกรอบแนวทางการพิจารณาวินิจฉัยอย่างไร เพืื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจต่อไป
๒.๒ ตาม ๑.๒ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./รมว.กห./ผอ.ศมบ. ได้กรุณาอนุมัติ
แนวทางการปฏิบัติการชุมนุมสาธารณะตามข้อ ๒.๑ ดังกล่าว เพื่อให้ ตร. ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๒.๒.๑ เมือ่ มีการชุมนุมสาธารณะใดๆ ให้ หน.สถานีตำ� รวจท้องทีป่ ระสานหน่วยข่าว
ฝ่าย ตร., ทหาร และพลเรือนในพื้นที่ปฏิบัติการสืบสวนหาข่าวในพื้นที่รับผิดชอบ ว่าเป็นการชุมนุมที่เข้าข่าย
เป็นการชุมนุมทางการเมืองหรือไม่
๒.๒.๒ ถ้าไม่เข้าข่ายการชุมนุมทางการเมือง ให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ แต่ถ้าเข้าข่ายเป็นการชุมนุมทางการเมือง ให้ หน.สถานีต�ำรวจท้องที่ประชาสัมพันธ์
ท�ำความเข้าใจกับผู้ชุมนุมที่เกี่ยวข้อง และประสาน กกล.ทหาร ในพื้นที่ เพื่อพิจารณาด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามค�ำสั่ง หน.คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘
๓. ข้อพิจารณา
เพืื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบข้อมูลและเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และบังคับใช้กฎหมาย
ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างครบถ้วน และรวดเร็วในการบริหารจัดการดูแลการชุมนุมสาธารณะ เห็นควรด�ำเนินการ ดังนี้
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ
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๓.๑ น�ำเรียน รอง ผบ.ตร.(มค), ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค ๑), (มค ๒), (มค ๓), (มค ๔) และ
(มค ๕) เพื่อโปรดทราบตามข้อ ๒
๓.๒ แจ้งให้ บช.น., ภ. ๑-๙ และ ศชต. เพื่อทราบและยึดถือแนวทางการปฏิบัติการชุมนุม
สาธารณะตาม ๒.๒ ต่อไป
๔. ข้อเสนอ
๔.๑ เพื่อโปรดทราบตามข้อ ๒
๔.๒ เห็นควรพิจารณาตามข้อ ๓ หรือเห็นควรประการใดขอได้โปรดสั่งการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
พล.ต.ต.

( กฤษฎา  สุรเชษฐพงษ์ )
รอง ผบช.ฯ ปรท.ผบช.สยศ.ตร.

- ทราบตามข้อ ๒
- ด�ำเนินการตามข้อ ๓
- น�ำเรียน ผบ.ตร., รอง ผบ.ตร.(มค) เพื่อโปรดทราบ
พล.ต.ท.

( เดชา  ชวยบุญชุม )
ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.
   ก.พ. ๕๙

ส�ำเนาถูกต้อง
ที่ ๐๐๐๗.๓๓/
เรียน   ผบช.น., ภ.๑-๙ และ ศชต.
- เพื่อโปรดทราบและด�ำเนินการตามบันทึก
ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค ๕) ปรท.ผบ.ตร. ลง ๕ ก.พ. ๕๙ ท้าย
หนังสือ  สยศ.ตร. ที่ ๐๐๐๗.๓๓/๓๒๖  ลง ๕ ก.พ. ๕๙
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการชุมนุมสาธารณะ
พล.ต.ต.
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( สมชาย  ชูชื่น )
ผบก.ผก.
    ก.พ. ๕๙

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
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พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
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วิทยุในราชการส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ความเร่งด่วน ด่วนมาก ชั้นความลับ ค�ำแนะน�ำในการส่ง โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๔๒๔๐
จาก
พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.
ถึง ผู้รับปฏิบัติ ผบช.น., ภ.๑-๙, ศชต., ก., ส., ตชด. และ หน.ฝอ.ศปก.ตร.
ผบก.สท.
ผู้รับทราบ ผบ.ตร., ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค ๑), (มค ๒), (มค ๓), (มค ๔) และ (มค ๕)
ที่  ๐๐๐๗.๓๓/   
วันที่           กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙
๑. อ้างถึง
๑.๑ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
๑.๒ วิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๗.๓๓/๕ ลง ๑๕ ม.ค. ๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและ
ระงับการก่อการร้ายและการก่อวินาศกรรม
๑.๓ สถานการณ์ปัจจุบันได้ปรากฏความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆ ในหลายพื้นที่
เช่น การชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง คัดค้านต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญ คัดค้านต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้า โรงงาน
อุตสาหกรรม การขุดเจาะก๊าซปิโตรเลียม การชุมนุมเรียกร้องราคายางพาราหรือพืชผลทางการเกษตร และการ
ชุมนุมอื่นๆ ส่งผลให้เกิดผลกระทบในหลายๆ ด้าน
๒. เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเป็นการรักษา
ความสงบเรียบร้อยการชุมนุมในสถานการณ์ดา้ นต่างๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมส�ำหรับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
ซึ่งจะต้องเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายฉบับดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน
ในทุกๆ ด้านของภารกิจ ตร. จึงให้หน่วยต่างๆ ด�ำเนินการ ดังนี้
๒.๑ ให้ บช.ส. ติดตามสถานการณ์ด้านการข่าว กลุ่มผู้เคลื่อนไหวทางการเมือง รวมทั้ง
จัดท�ำข้อมูลรายละเอียด แกนน�ำ, แนวร่วม, กลุ่มผู้สนับสนุน รวมถึงกองก�ำลังที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อ
ความมัน่ คงของรัฐให้ชดั เจนเพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา เป็นเจ้าภาพหลักร่วมบูรณาการด้านการข่าว
ทั้งในส่วนของ ตร. ในพื้นที่และประสานกับหน่วยข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
๒.๒ ให้ บช.น., ภ.๑-๙, ศชต., ก. และ ตชด. ด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๒.๑ การเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุ
๑) จัดระบบการรับแจ้งการชุมนุมสาธารณะ สามารถตรวจสอบและรับแจ้ง
ได้ตลอด ๒๔ ชม. จัดฝ่ายอ�ำนวยการและสร้างเครื่องมือฝ่ายอ�ำนวยการให้ครบถ้วน ในการติดตามสถานการณ์
และบริหารเหตุการณ์ รวมถึงให้มีการก�ำหนดแผนการใช้ก�ำลัง แผนเผชิญเหตุ การซักซ้อมตามแผนเผชิญเหตุ
จัดท�ำแผนทีส่ ถานการณ์ วางระบบการติดต่อสือ่ สาร/สัง่ การ ระบบกล้องวงจรปิด ถ่ายทอดภาพพืน้ ทีก่ ารชุมนุม
วางการปฏิบตั ทิ างยุทธวิธี เส้นทางการจราจร จัดชุดเจรจาชีแ้ จง ทัง้ นีใ้ ห้พจิ ารณาด�ำเนินการไปตามอ�ำนาจหน้าที่
ตามขั้นตอนของกฎหมาย
๒) ด�ำเนินการด้านการข่าว วางแผนรวบรวมข่าวสาร สืบสวนหาข่าว
ประสานงานการข่าวกับหน่วยข่าวต่างๆ ในพื้นที่ รวมถึงจัดท�ำฐานข้อมูลแกนน�ำ  ผู้จัดการชุมนุม ผู้สนับสนุน
เครือข่าย กลุ่มวัยรุ่นที่มีพฤติการณ์ใช้ความรุนแรง ศึกษาแผนประทุษกรรมที่เคยเกิด เมื่อมีเหตุการณ์ชุมนุม
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ให้ท�ำการพิสูจน์ทราบแบบการชุมนุมสาธารณะ จ�ำนวนผู้ชุมนุม สถานที่จะเดินขบวน พฤติการณ์ และแนวโน้ม
สถานการณ์ โดยเป็นหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีท่ กุ ระดับ ทีจ่ ะต้องท�ำการสืบสวนหาข่าวเกีย่ วกับการชุมนุมสาธารณะ
ตามกฎหมาย หรือการจัดการชุมนุมที่อาจยังไม่ได้รับแจ้งและรายงานข่าว
๓) ด�ำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ประกาศมาตรการทาง
กฎหมายให้ประชาชนได้รบั ทราบ  โดยอาศัยสือ่ ประชาสัมพันธ์ทกุ ประเภท เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สือ่ สังคมออนไลน์
รวมทั้งประสานหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือภาคเอกชน ช่วยท�ำการประชาสัมพันธ์
และปฏิบัติการข่าวสารแนะน�ำการปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ
๔) ด�ำเนินการเตรียมขั้นตอนมาตรการทางกฎหมาย เช่น การร้องขอต่อ
ศาล การปิดหมายศาล การประกาศก�ำหนดพืน้ ทีค่ วบคุม การประกาศค�ำสัง่ ของเจ้าพนักงานการดูแลการชุมนุม
สาธารณะหรือการควบคุมสถานการณ์ การท�ำส�ำนวนการสอบสวนด�ำเนินคดี การรวบรวมพยานหลักฐาน
กลุ่มที่เตรียมการจะก่อเหตุร้ายในการชุมนุม
๕) ให้มีแผนการปฏิบัติควบคุมฝูงชนและมีการซักซ้อม ทบทวน ตามแผน
วิธีปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของก�ำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์
การควบคุมฝูงชน ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องเสียงขนาดใหญ่ รถไฟฟ้าส่องสว่าง รถยก รถดับเพลิง
รถพยาบาลฉุกเฉิน จัดชุดสืบสวนบันทึกภาพ ชุดเคลื่อนที่เร็ว ชุดสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน อุปกรณ์
การตรวจค้น อุปกรณ์การเก็บกูว้ ตั ถุระเบิด และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยประสานการปฏิบตั กิ บั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อพิจารณาด�ำเนินการ ให้สามารถใช้การและเข้าแก้ไขสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะต่างๆ ได้ เมื่อได้รับ
ค�ำสั่ง หรือมีเหตุการณ์การชุมนุม ตลอดจนการปฏิบัติต่างๆ
๒.๒.๒ การเตรียมการขณะเกิดเหตุ เมื่อมีสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะเกิดขึ้น
ในพื้นที่
๑) ให้ต�ำรวจท้องที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณที่มีการชุมนุมและ
บริเวณใกล้เคียง ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจค้นอาวุธ สิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ตั้งจุดตรวจการณ์จากจุดสูงข่ม รักษา
ความปลอดภัยสถานที่และบุคคลส�ำคัญ โดยเฉพาะสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงสถานที่มีการชุมนุม เพื่อป้องกันเหตุ
แทรกซ้อนหรือการก่อเหตุรา้ ยในพืน้ ทีก่ ารชุมนุมและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง พร้อมทัง้ อ�ำนวยความสะดวกด้านการจราจร
บริเวณที่ชุมนุมและพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสาธารณชนน้อยที่สุด
๒) เน้นย�ำ้ ให้ หน. หน่วยทุกระดับมีความพร้อมในการปฏิบตั กิ ารควบคุมฝูงชน
มีการบริหารจัดการในการดูแลการชุมนุมสาธารณะที่ชัดเจน ระบุผู้ควบคุมก�ำลังที่สามารถสั่งการในพื้นที่ และ
พิจารณาในการใช้ก�ำลัง มาตรการอุปกรณ์ หรือเครื่องมือในการรักษาความสงบให้เหมาะสมตามความจ�ำเป็น
ของสถานการณ์
๓) ให้ ศปก. ทุกระดับท�ำหน้าที่ประสานการปฏิบัติเมื่อมีการรับแจ้ง
การชุมนุมสาธารณะติดตาม ควบคุม สั่งการรักษาความสงบและแก้ไขปัญหาตามขั้นตอน รวมทั้งก�ำหนดตัว
ผู้รับผิดชอบในการควบคุม อ�ำนวยการและสั่งการในแต่ละพื้นที่ และรายงานให้ ศปก.ตร. ทราบ เพื่อรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตามล�ำดับ
๒.๒.๓ การเตรียมการหลังเกิดเหตุ
เมื่อสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะคลี่คลายคืนสู่สภาวะปกติหรือยุติ
การชุมนุมแล้วให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะหรือผู้ควบคุมสถานการณ์ ด�ำเนินการดังนี้
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๑) จัดส่งผู้บาดเจ็บ ฟื้นฟู เยียวยา และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการชุมนุมสาธารณะตามหลักสิทธิมนุษยชนและตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิหรือที่เกี่ยวข้อง
๒) สนับสนุนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการบูรณะ ฟืน้ ฟูสถานทีห่ รือทรัพย์สนิ
ที่ได้รับความเสียหายจากการชุมนุมตามอ�ำนาจหน้าที่
๓) จัดตั้งคณะท�ำงานสอบสวน บังคับใช้กฎหมาย รวบรวมพยานหลักฐาน
สืบสวนสอบสวน จับกุมด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิดตามที่กฎหมายก�ำหนด
๔) ประสานหน่วยงานรัฐหรือเอกชนทีร่ ว่ มปฏิบตั กิ าร สนับสนุน หรือด�ำเนินงาน
ตามอ�ำนาจหน้าที่ของตนในเหตุชุมนุมสาธารณะ ให้ส่งข้อมูล พยานหลักฐาน เช่น ภาพจากกล้องวงจรปิด
ภาพถ่ายเพื่อเป็นหลักฐานทางคดี หรือสรุปบทเรียนต่อไป
๕) จัดประชุมหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสรุปผลการปฏิบตั เิ พือ่ การจัดท�ำรายงาน
ภายหลังการปฏิบัติ สรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงาน รายงานส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ผ่าน ศปก.ตร.)
ตลอดจนด�ำเนินการชี้แจงประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแก่สาธารณชน
๒.๓ สท. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ซักซ้อมการปฏิบัติให้สามารถ
เข้าปฏิบัติงานร่วมกับผู้สื่อข่าวในพื้นที่สถานการณ์ได้ ซักซ้อมท�ำความเข้าใจในการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
บช.น. หรือพื้นที่อื่นๆ ให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
๒.๔ ให้ ศปก.ตร. เป็นศูนย์ประสานงานกับ ศปก. ทุกส่วนราชการ โดยวางระบบการติดต่อ
สื่อสารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ การดูแลการชุมนุมสาธารณะให้ถอื ปฏิบตั แิ ละด�ำเนินการสอดคล้องกับบทบัญญัตขิ อง พ.ร.บ.
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
จึงแจ้งเพื่อทราบและด�ำเนินการ
พล.ต.อ.

(ศรีวราห์  รังสิพราหมณกุล)
รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.
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ค�ำสั่งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ที่ ๓๒๕/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานเตรียมความพร้อม
ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ตามที่ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... เพื่อให้มี
หลักเกณฑ์การใช้สทิ ธิการชุมนุมสาธารณะและการดูแลการชุมนุมสาธารณะทีช่ ดั เจน สอดคล้องกับกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี ซึง่ ขณะนีร้ า่ งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
ได้ผา่ นความเห็นชอบของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วและอยูร่ ะหว่างการน�ำขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป นั้น
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส�ำหรับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจซึ่งจะต้องเป็นผู้บังคับใช้ตามกฎหมาย
ฉบับดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะท�ำงานเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะของ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
๑. พลต�ำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง
เป็น ประธานที่ปรึกษาคณะท�ำงาน
๒. พลต�ำรวจเอก เอก  อังสนานนท์
เป็น ที่ปรึกษาคณะท�ำงาน
๓. พลต�ำรวจเอก วรพงษ์  ชิวปรีชา
เป็น ที่ปรึกษาคณะท�ำงาน
๔. พลต�ำรวจเอก จักรทิพย์  ชัยจินดา
เป็น ที่ปรึกษาคณะท�ำงาน
๕. พลต�ำรวจเอก อ�ำนาจ  อันอาตม์งาม
เป็น หัวหน้าคณะท�ำงาน
๖. พลต�ำรวจโท กวี  สุภานันท์
เป็น รองหัวหน้าคณะท�ำงาน
๗. พลต�ำรวจโท เดชณรงค์  สุทธิชาญบัญชา
เป็น รองหัวหน้าคณะท�ำงาน
๘. ผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล
เป็น คณะท�ำงาน
๙. ผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค ๑
เป็น คณะท�ำงาน
๑๐. ผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค ๒
เป็น คณะท�ำงาน
๑๑. ผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค ๓
เป็น คณะท�ำงาน
๑๒. ผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค ๖
เป็น คณะท�ำงาน
๑๓. ผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค ๗
เป็น คณะท�ำงาน
๑๔. ผู้บัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง
เป็น คณะท�ำงาน
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
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๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.

ผู้บัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน
ผู้บัญชาการต�ำรวจสันติบาล
ผู้บัญชาการศึกษา
ผู้บัญชาการ ส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ
ผู้บัญชาการ ส�ำนักงานกฎหมายและคดี
ผู้บัญชาการ ส�ำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ผู้บัญชาการ ส�ำนักงานงบประมาณ
และการเงิน
ผู้บัญชาการ ส�ำนักงานก�ำลังพล
ผู้บัญชาการ ส�ำนักงานส่งก�ำลังบ�ำรุง
ผู้บังคับการ กองสารนิเทศ
ผู้บังคับการ กองการต่างประเทศ
พลต�ำรวจตรี วิชัย  รัตนยศ
พลต�ำรวจตรี ปิยะ   อุทาโย
พลต�ำรวจตรี ลือชัย  สุดยอด
พลต�ำรวจตรี มนตรี  ยิ้มแย้ม
ผู้บังคับการ กองกฎหมาย
พันต�ำรวจเอก ณรงค์  ทรัพย์เย็น
พันต�ำรวจเอก วิสูตร  คูหะมณี
พันต�ำรวจเอก ศิริพล  กุศลศิลป์วุฒิ
พันต�ำรวจโท สุธี  เอี่ยมเจริญยิ่ง
พันต�ำรวจโท สถิตย์  วิชัยกุล
ผู้บังคับการ กองแผนงานกิจการพิเศษ
รองผู้บังคับการ กองกฎหมาย
ผู้ก�ำกับการ กลุ่มงานความมั่นคง
กองแผนงานกิจการพิเศษ
ผู้ก�ำกับการ กลุ่มงานกฎหมาย กองกฎหมาย
รองผู้ก�ำกับการ กลุ่มงานความมั่นคง
กองแผนงานกิจการพิเศษ

เป็น คณะท�ำงาน
เป็น คณะท�ำงาน
เป็น คณะท�ำงาน
เป็น คณะท�ำงาน
เป็น คณะท�ำงาน
เป็น คณะท�ำงาน
เป็น คณะท�ำงาน
เป็น คณะท�ำงาน
เป็น คณะท�ำงาน
เป็น คณะท�ำงาน
เป็น คณะท�ำงาน
เป็น คณะท�ำงาน
เป็น คณะท�ำงาน
เป็น คณะท�ำงาน
เป็น คณะท�ำงาน
เป็น คณะท�ำงาน
เป็น คณะท�ำงาน
เป็น คณะท�ำงาน
เป็น คณะท�ำงาน
เป็น คณะท�ำงาน
เป็น คณะท�ำงาน
เป็น คณะท�ำงาน และเลขานุการ
เป็น คณะท�ำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ
เป็น คณะท�ำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ
เป็น คณะท�ำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ
เป็น คณะท�ำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะท�ำงานมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. พิจารณาจัดการประชุม สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ การชี้แจงท�ำความเข้าใจ การรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ
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การจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติ และการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ การจัดเตรียมอาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์
เพื่อรองรับการด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ
๒. พิจารณาเสนอออกอนุบัญญัติที่ต้องด�ำเนินการโดยอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการ
ชุมนุมสาธารณะ
๓. พิจารณาก�ำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานในส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ
๔. เชิญผูท้ รงคุณวุฒิ ผูม้ ปี ระสบการณ์ ผูป้ ฏิบตั งิ านและผูแ้ ทนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ จากภายใน
และภายนอกส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ข้อมูล เอกสาร ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะท�ำงาน
๕. ให้หัวหน้าคณะท�ำงาน มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะท�ำงานย่อยและแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะท�ำงาน
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
๖. ให้สำ� นักงานงบประมาณและการเงินสนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินการของคณะท�ำงานนี้
ตามความจ�ำเป็น
๗. ด�ำเนินการตามที่ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติมอบหมาย
๘. รายงานผลการด�ำเนินงานให้สำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติทราบก่อนทีก่ ฎหมายว่าด้วยการชุมนุม
สาธารณะจะมีผลบังคับใช้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่           มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๘
พลต�ำรวจเอก

(สมยศ  พุ่มพันธุ์ม่วง)
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
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ค�ำสั่งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ที่        /๒๕๕๘
เรื่อง แก้ไขค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานเตรียมความพร้อม
ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ตามค�ำสั่ง ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ที่ ๓๒๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ แต่งตั้ง
คณะท�ำงานเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ นั้น
เนื่องด้วยต่อมา ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้มีค�ำสั่งที่ ๕๕๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๕๘
ค�ำสั่งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และค�ำสั่ง ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติที่ ๖๔๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ก�ำหนดลักษณะงานและการมอบอ�ำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบให้ จเรต�ำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ หัวหน้านายต�ำรวจราชส�ำนักประจ�ำ 
(สบ ๑๐) ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ รองหัวหน้านายต�ำรวจราชส�ำนักประจ�ำ 
(สบ ๙) และรองจเรต�ำรวจแห่งชาติ (สบ ๙) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะของเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับลักษณะงานและการมอบอ�ำนาจหน้าที่ของ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จึงแก้ไขค�ำสั่งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ที่ ๓๒๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
ดังนี้
๑. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๕. และให้ใช้ขอ้ ความดังต่อไปนีแ้ ทน “รองผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ
หรือเทียบเท่า (งานความมั่นคง) เป็น หัวหน้าคณะท�ำงาน”
๒. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๗. และให้ใช้ขอ้ ความดังต่อไปนีแ้ ทน “ผูช้ ว่ ยผูบ้ ญั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ
(รับผิดชอบงานตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ) เป็น รองหัวหน้าคณะท�ำงาน”
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่วนข้อความอื่นให้เป็นไปตามค�ำสั่งเดิม
สั่ง ณ วันที่            ธันวาคม   พ.ศ.๒๕๕๘
พลต�ำรวจเอก

(จักรทิพย์  ชัยจินดา)
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
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ค�ำสั่งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ที่     /๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดเตรียมข้อมูลและชี้แจงร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....
ตามค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗   แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ มีอ�ำนาจหน้าที่ ปรับปรุง พัฒนา และ
เร่งรัดการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ และค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปจั จุบนั พิจารณาตรวจสอบ กลัน่ กรอง แก้ไขร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชก�ำหนด
ร่างพระราชกฤษฎีกา ร่างกฎกระทรวง ร่างประกาศ ร่างระเบียบ และร่างค�ำสัง่ ต่างๆ ซึง่ ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเสนอ พิจารณาให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายหรือระเบียบทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจ
หน้าที่ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หรือตามที่ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติมอบหมาย นั้น
เพื่อให้การชี้แจงร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... สอดคล้องกับการปฏิบัติใน
สถานการณ์ปัจจุบัน จึงอาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๒.๖ แห่งค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๐/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดเตรียมข้อมูลและชี้แจงร่างพระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. .... โดยมีองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ พลต�ำรวจเอก อ�ำนาจ  อันอาตม์งาม
ประธานอนุกรรมการ
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)
๑.๒ พลต�ำรวจโท กวี  สุภานันท์
รองประธานอนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
๑.๓ ผู้บัญชาการส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ
อนุกรรมการ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๔ ผู้บัญชาการส�ำนักงานกฎหมายและคดี
อนุกรรมการ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๕ ผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล
อนุกรรมการ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ อนุบัญญัติ และคู่มือการปฏิบัติ
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๑.๖ ผู้บัญชาการส�ำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๗ พลต�ำรวจตรี วิชัย  รัตนยศ
๑.๘ ผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมต�ำรวจกลาง
กองบัญชาการศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๙ ผู้บังคับการกองแผนงานกิจการพิเศษ
ส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๑๐ ผู้บังคับการกองกฎหมาย ส�ำนักงานกฎหมายและคดี
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๑๑ ผู้ก�ำกับการกลุ่มงานกฎหมาย กองกฎหมาย
ส�ำนักงานกฎหมายและคดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๑๒ พันต�ำรวจเอก ณรงค์  ทรัพย์เย็น
๑.๑๓ พันต�ำรวจเอก ศิริพล  กุศลศิลป์วุฒิ
๑.๑๔ ผู้ก�ำกับการกลุ่มงานความมั่นคง
ส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ
๑.๑๕ พันต�ำรวจโท สุธี  เอี่ยมเจริญยิ่ง
๑.๑๖ พันต�ำรวจโท สถิตย์  วิชัยกุล
๑.๑๗ สารวัตรกลุ่มงานกฎหมาย กองกฎหมาย
ส�ำนักงานกฎหมายและคดี

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อ�ำนาจหน้าที่
๒.๑ จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ. .... และจัดท�ำแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เพือ่ ให้ความเห็นชอบ
เกี่ยวกับการคุ้มครองความสะดวกของประชาชนและคุ้มครองการชุมนุม รวมถึงรับผิดชอบในการชี้แจง
ตามกระบวนการตรากฎหมาย
๒.๒ เชิญหน่วยงานหรือผูเ้ กีย่ วข้องมาร่วมประชุมพิจารณาหารือชีแ้ จงต่อคณะอนุกรรมการ
๒.๓ ขอข้อมูล เอกสาร ความเห็นจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
๒.๔ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
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การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.๒๕๔๗
โดยเบิกจ่ายจากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่         มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘
พลต�ำรวจเอก

(เอก  อังสนานนท์)
รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ/
ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
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