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ค�าน�า

	 ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ	 ตระหนักถึงกำรใช้สิทธิและเสรีภำพของบุคคลในกำรชุมนุมโดยสงบ											

และปรำศจำกอำวุธ	อันเป็นสิ่งที่สำมำรถกระท�ำได้ภำยใต้กรอบแห่งรัฐธรรมนูญ	จึงให้ควำมส�ำคัญในกำรดูแล

กำรชมุนมุสำธำรณะ	และกำรรกัษำควำมสงบเรยีบร้อยแก่ผู้เข้ำร่วมชมุนมุ	ตลอดจนสุขอนำมยัหรอืควำมสะดวก

ของประชำชน	อกีท้ังยังค�ำนงึถงึควำมมัน่คงของชำต	ิควำมปลอดภยัสำธำรณะ	ควำมสงบเรยีบร้อยหรอืศลีธรรม

อันดี	โดยรวมด้วย

	 ปัจจุบันมีวิวัฒนำกำรของรูปแบบกำรชุมนุม	ในกำรเชิญชวน	หรือรวมกลุ่มนัดหมำย	มีกำรแสดงออก								

ที่แตกต่ำงไปจำกเดิม	 กลุ่มที่เคลื่อนไหวมักมีผู้สนับสนุนอยู่เบ้ืองหลัง	 บำงกรณีอำจเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยง

กับกลุ่มหรือองค์กรภำยนอกประเทศ	 จึงต้องปรับกลยุทธ์	 วิธีกำรในกำรแก้ไขปัญหำ	 จึงจัดให้มีกำรปรับปรุง 

คูม่อืกำรปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตักิำรชุมนุมสำธำรณะ	พ.ศ.2558	ข้ึน	โดยเพิม่เติมในส่วนของหลกักำรส�ำคญั

ว่ำด้วยกำรชุมนุมสำธำรณะ	 ซึ่งเกี่ยวกับกำรใช้ก�ำลังตำมกฎหมำยและรูปแบบกำรใช้ก�ำลังตำมมำตรฐำนสำกล	

แนวทำงกำรสืบสวนสอบสวน	 กำรรวบรวมพยำนหลักฐำนต่ำงๆ	 ทั้งก่อนเกิดเหตุ	 ขณะเกิดเหตุ	 หลังเกิดเหตุ	 

วิธีกำรสืบค้นข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมำย	 เพื่อเป็นพยำนหลักฐำนทำงคดี	 รวมทั้งข้อหำควำมผิดต่ำงๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับกำรชุมนุมสำธำรณะ	ตลอดจนแนวค�ำพิพำกษำ	ค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของศำล	และระเบียบค�ำสั่ง

ของส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติที่เป็นปัจจุบัน	เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด

	 สุดท้ำยนี้	 ขอขอบคุณคณะท�ำงำนทุกท่ำนที่ร่วมกันจัดท�ำคู ่มือฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์	 และ 

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้น�ำคู ่มือกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรชุมนุมสำธำรณะ	 พ.ศ.2558 

(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.2563)		ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ต่อไป

	 พลต�ำรวจเอก

	 	 (จักรทิพย์			ชัยจินดำ)

	 	 ผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ
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ค�านิยม

	 กำรบริหำรจัดกำรกำรชุมนุมสำธำรณะ	 เป็นภำรกิจส�ำคัญของส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ	 ที่จะต้อง 

ค�ำนึงถงึเสรภีำพในกำรชมุนมุโดยสงบ	ปรำศจำกอำวธุ	อยูภ่ำยใต้ขอบเขตของกฎหมำย	และค�ำนงึถึงสทิธเิสรภีำพ 

ของบุคคลอื่น

	 ดงันัน้	จงึจะต้องมคีวำมเข้ำใจหลกักฎหมำย	กำรบังคบัใช้กฎหมำย	แนวทำงค�ำพพิำกษำหรอืค�ำวนิจิฉยั

ของศำล	 ตลอดจนมีแนวทำงกำรสืบสวนสอบสวน	 กำรรวบรวมพยำนหลักฐำนที่มีลักษณะเฉพำะเกี่ยวกับ 

กำรชุมนุมสำธำรณะ	 กำรด�ำเนินกำรหรือกำรปฏิบัติกำรทำงยุทธวิธีใด	 ๆ	 เจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจจะต้องกระท�ำอยู่

ภำยใต้หลักควำมจ�ำเป็น	 เหมำะสม	 และได้สัดส่วนกับสถำนกำรณ์	 ซึ่งคู่มือกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัต ิ

กำรชมุนุมสำธำรณะ	พ.ศ.2558	(ฉบับปรับปรงุ	พ.ศ.2563)	นี	้ได้รวบรวมหลกักฎหมำย	ค�ำพิพำกษำ	ค�ำวินจิฉยั	

ระเบียบ	ค�ำสั่ง	ที่เป็นปัจจุบัน	ตลอดจนแนวทำงกำรสืบสวนสอบสวน	ที่ได้มีกำรระดมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น

ต่ำง	ๆ	จำกกำรอบรมสัมมนำ	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ	เพื่อน�ำไปใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่	ต่อไป

 

	 พลต�ำรวจเอก

	 	 (สุวัฒน์	แจ้งยอดสุข)

	 	 รองผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ
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บทน�า

	 ตำมพระรำชบัญญัติกำรชุมนุมสำธำรณะ	 พ.ศ.2558	 ได้นิยำมค�ำว่ำ	 กำรชุมนุมสำธำรณะไว้คือ 

กำรชมุนมุของบคุคลในทีส่ำธำรณะ	เพือ่เรยีกร้อง	สนบัสนนุ	คดัค้ำน	หรอืแสดงควำมคดิเหน็	ในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ 

โดยแสดงออกต่อประชำชนทัว่ไป	และบคุคลอืน่สำมำรถร่วมกำรชมุนมุนัน้ได้	ไม่ว่ำกำรชมุนุมน้ันจะมกีำรเดนิขบวน 

หรือเคลื่อนย้ำยด้วยหรือไม่	 แต่ในปัจจุบัน	 บริบทของกำรชุมนุม	 กำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง	 มีวิธีกำรที ่

แตกต่ำงไปจำกอดีต	 ท�ำให้เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจไม่สำมำรถติดตำมข่ำวสำรในรูปแบบเดิมได้	 กล่ำวคือมีกำรใช ้

สื่อสังคมออนไลน์	 เช่น	 เฟซบุ๊ก,	 ทวิตเตอร์	 และ	 ไลน์	 ในกำรให้ข่ำวสำร	 เชิญชวน	นัดหมำย	 และปลุกระดม	 

ซึง่เป็นวธิกีำรระดมมวลชนได้อย่ำงรวดเร็ว	จึงต้องมกีำรปรับวธิกีำรสืบสวนหำข่ำวจำกส่ือสังคมออนไลน์ดงักล่ำว	 

อีกทั้งกลุ่มคนที่ออกมำเคลื่อนไหวในปัจจุบัน	คือ	เยำวชนกลุ่มคนรุ่นใหม่	ท�ำให้แนวคิด	วิธีกำรในกำรแสดงออก

แตกต่ำงไปจำกมวลชนเดิม	 วิธีกำรของเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติต่อกลุ่มผู้ชุมนุมจึงจะต้องใช้ควำมละเอียดอ่อน 

ละมุนละม่อม	เน้นกำรท�ำควำมเข้ำใจกับกลุ่มมวลชนให้มำกยิ่งขึ้น

	 พลต�ำรวจเอก	จกัรทพิย์		ชยัจนิดำ	ผู้บญัชำกำรต�ำรวจแห่งชำต	ิและ	พลต�ำรวจเอก	สุวฒัน์		แจ้งยอดสขุ	 

รองผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ	เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรบริหำรกำรชุมนุมสำธำรณะให้เป็นไปตำมหลัก 

ของกฎหมำยและหลักสำกล	 จึงมอบหมำยให้	 พลต�ำรวจโท	 ด�ำรงศักดิ์	 	 กิตติประภัสร์	 ผู้ช่วยผู้บัญชำกำร

ต�ำรวจแห่งชำติ	 เป็นหัวหน้ำคณะท�ำงำน	 พิจำรณำปรับปรุงและจัดท�ำคู่มือกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ 

กำรชุมนุมสำธำรณะ	พ.ศ.2558	 (ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.2563)	 ขึ้น	 โดยคู่มือฉบับนี้ได้ให้ควำมส�ำคัญเกี่ยวกับ 

วธิกีำรสบืสวนสอบสวน	กำรรวบรวมพยำนหลกัฐำน	ตัง้แต่ยงัไม่มเีหตกุำรณ์บ่งชีก้ำรชมุนมุ	จนถงึวนัทีม่กีำรชุมนมุ	 

ตลอดจนกำรด�ำเนินกำรหลังจำกกำรชุมนุมประกอบกับน�ำประสบกำรณ์ของผู้บังคับบัญชำในกำรแก้ไขปัญหำ

กำรชุมนุมท่ีผ่ำนมำ	 รวมท้ังเพ่ิมเติมหลักกฎหมำยและระเบียบค�ำสั่งที่เก่ียวข้อง	 เพื่อให้เจ้ำพนักงำนดูแล 

กำรชุมนุม	 และข้ำรำชกำรต�ำรวจ	 ซึ่งได้รับมอบหมำยให้ดูแลกำรชุมนุมสำธำรณะ	 ใช้เป็นแนวทำง 

ในกำรปฏิบัติและปรับใช้กับสถำนกำรณ์กำรชุมนุมท่ีเผชิญได้อย่ำงเหมำะสม	 บรรลุผลตำมภำรกิจ 

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติต่อไป
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1คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

พระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ

พ.ศ. ๒๕๕๘๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ

	 จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้ตราพระราชบญัญัตขิึน้ไว้โดยค�าแนะน�าและยนิยอมของสภานติบิญัญตัิ

แห่งชาติ	ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑	 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	“พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.	๒๕๕๘”

 มาตรา ๒	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา ๓	 พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่การชุมนุมสาธารณะ	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 การชุมนุมเนื่องในงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี

	 (๒)	 การชุมนุมเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณีหรือตามวัฒนธรรม 

แห่งท้องถิ่น

	 (๓)	 การชุมนุมเพื่อจัดแสดงมหรสพ	 กีฬา	 ส่งเสริมการท่องเที่ยว	 หรือกิจกรรมอื่นเพ่ือประโยชน์

ทางการค้าปกติของผู้จัดการชุมนุมนั้น

	 (๔)	 การชุมนุมภายในสถานศึกษา

	 (๕)	 การชุมนมุหรอืการประชมุตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย	หรอืการประชมุสมัมนาทางวชิาการของ

สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ทางวิชาการ

	 (๖)	 การชมุนมุสาธารณะในระหว่างเวลาทีม่ปีระกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิหรอืประกาศใช้กฎอยัการศกึ 

และการชุมนุมสาธารณะที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกต้ังในช่วงเวลาท่ีมีการเลือกตั้ง	 แต่ต้อง 

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

 1	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	1๓๒	ตอนที่	๖๓	ก	(1๔	กรกฎาคม	๒๕๕๘)	หน้า	1๙-๒๙.
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๒ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

 มาตรา ๔	 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “การชุมนุมสาธารณะ”	หมายความว่า	 การชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะเพื่อเรียกร้อง	 สนับสนุน	

คัดค้าน	 หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงโดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไป	 และบุคคลอื่นสามารถ

ร่วมการชุมนุมนั้นได้	ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายด้วยหรือไม่

	 “ที่สาธารณะ”	หมายความว่า	 ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินท่ีใช้เพื่อสาธารณ 

ประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันหรือที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นเจ้าของแต่เป็นผู้ครอบครองหรือ 

ใช้ประโยชน์	บรรดาซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้	รวมตลอดทั้งทางหลวงและทางสาธารณะ

	 “ทางหลวง”	หมายความว่า	ทางหลวงตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง

	 “ทางสาธารณะ”	หมายความว่า	ทางบกหรอืทางน�า้ส�าหรบัประชาชนใช้ในการจราจร	และให้หมายความ

รวมถึงทางรถระบบรางที่มีรถเดินส�าหรับประชาชนโดยสารด้วย

	 “ผู้จัดการชุมนุม”	หมายความว่า	ผู้จัดให้มีการชุมนุมสาธารณะ	และให้หมายความรวมถึงผู้ประสงค์

จะจัดการชุมนุมสาธารณะ	 และผู้ซึ่งเชิญชวนหรือนัดให้ผู้อ่ืนมาร่วมการชุมนุมสาธารณะโดยแสดงออกหรือ 

มีพฤติการณ์ท�าให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้จัดหรือร่วมจัดให้มีการชุมนุมนั้น

	 “ผู้ชุมนุม”	 หมายความรวมถึง	 ผู้จัดการชุมนุม	 และผู้เข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะไม่ว่าจะเข้าร่วม 

การชุมนุมสาธารณะนั้นตามค�าเชิญชวนหรือการนัดของผู้จัดการชุมนุมหรือไม่

	 “หน่วยงานของรัฐ”	หมายความว่า	ส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	องค์การของรัฐบาล	องค์การมหาชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	และหน่วยงานอื่นของรัฐ

	 “ผูรั้บแจ้ง”	หมายความว่า	หวัหน้าสถานตี�ารวจแห่งท้องทีท่ีม่กีารชมุนมุสาธารณะหรอืบคุคลอืน่	ทัง้นี	้

ตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัตินี้

	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๕	 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้	 และให้มีอ�านาจออกประกาศ	 

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

	 ประกาศนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑

บททั่วไป

 มาตรา ๖	 การชุมนุมสาธารณะต้องเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ

	 การใช้สทิธแิละเสรภีาพของผูช้มุนมุในระหว่างการชมุนมุสาธารณะต้องอยูภ่ายใต้ขอบเขตการใช้สทิธิ	

และเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

 มาตรา ๗	 การจดัการชมุนมุสาธารณะในรศัมหีน่ึงร้อยห้าสบิเมตรจากพระบรมมหาราชวัง	พระราชวัง	

วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป	 พระราชนิเวศน์	 พระต�าหนักหรือจากที ่

ซึ่งพระมหากษัตริย์	พระราชินี	พระรัชทายาท	พระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป	หรือผู้ส�าเร็จราชการแทน

พระองค์	ประทับหรือพ�านัก	หรือสถานที่พ�านักของพระราชอาคันตุกะ	จะกระท�ามิได้
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๓คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 การจัดการชุมนุมสาธารณะภายในพื้นที่ของรัฐสภา	ท�าเนียบรัฐบาล	และศาลจะกระท�ามิได้	 เว้นแต ่

มีการจัดให้มีสถานที่เพื่อใช้ส�าหรับการชุมนุมสาธารณะภายในพื้นที่นั้น

	 ศาลตามวรรคสองหมายความถึง	ศาลรัฐธรรมนูญ	ศาลยุติธรรม	ศาลปกครอง	ศาลทหารและศาลอื่น

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาล

	 ในกรณีจ�าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชน	ผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาตหิรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายมอี�านาจประกาศห้ามชมุนุมในรศัมไีม่เกินห้าสบิเมตร 

รอบสถานที่ตามวรรคสอง	ทั้งนี้	ให้ค�านึงถึงจ�านวนของผู้เข้าร่วมชุมนุมและพฤติการณ์ในการชุมนุมด้วย

 มาตรา ๘	 การชุมนุมสาธารณะต้องไม่กีดขวางทางเข้าออก	หรือรบกวนการปฏิบัติงาน	หรือการใช้

บริการสถานที่	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 สถานที่ท�าการหน่วยงานของรัฐ

	 (๒)	 ท่าอากาศยาน	ท่าเรือ	สถานีรถไฟ	หรือสถานีขนส่งสาธารณะ

	 (๓)	 โรงพยาบาล	สถานศึกษา	และศาสนสถาน

	 (๔)	 สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐต่างประเทศ	หรือสถานที่ท�าการองค์การระหว่างประเทศ

	 (๕)	 สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

 มาตรา ๙	 หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีสถานที่เพื่อใช้ส�าหรับการชุมนุมสาธารณะก็ได้

	 การจัดให้มีสถานที่เพื่อการชุมนุมสาธารณะตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อเสรีภาพของประชาชนที่จะ

จัดการชุมนุมสาธารณะในที่สาธารณะอื่น

	 มิให้น�าความในหมวด	 ๒	 การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ	 มาใช้บังคับแก่การชุมนุมสาธารณะที่จัดขึ้น

ภายในสถานที่ตามวรรคหนึ่ง

หมวด ๒

การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ

 มาตรา ๑๐	 ผูใ้ดประสงค์จะจัดการชมุนมุสาธารณะ	ให้แจ้งการชมุนุมต่อผูรั้บแจ้งก่อนเริม่การชมุนมุ

ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง

	 ให้ถอืว่าผูเ้ชญิชวนหรือนัดให้ผูอ่ื้นมาร่วมชมุนมุในวนั	เวลา	และสถานทีท่ีก่�าหนดไม่ว่าจะด้วยวธีิการใด	ๆ 	 

รวมท้ังผู้ขออนุญาตใช้สถานท่ีหรือเครื่องขยายเสียงหรือขอให้ทางราชการอ�านวยความสะดวกในการชุมนุม 

เป็นผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหนึ่ง

	 การแจ้งการชุมนุมสาธารณะต้องระบุวัตถุประสงค์	และวัน	ระยะเวลา	และสถานที่ชุมนุมสาธารณะ

ตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดซ่ึงต้องเป็นวิธีที่สะดวกแก่ผู้แจ้ง	 และต้องให้แจ้งผ่านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศได้ด้วย

 มาตรา ๑๑	 เมื่อได้รับแจ้งแล้ว	 ให้ผู ้รับแจ้งส่งสรุปสาระส�าคัญในการชุมนุมสาธารณะตาม 

พระราชบัญญัตินี้ให้ผู้แจ้งทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง

	 ในกรณีที่ผู้รับแจ้งเห็นว่าการชุมนุมสาธารณะที่ได้รับแจ้งนั้นอาจขัดต่อมาตรา	 ๗	 หรือมาตรา	 ๘	 

ให้ผู้รับแจ้งมีค�าสั่งให้ผู้แจ้งแก้ไขภายในเวลาที่ก�าหนด
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๔ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 หากผู้แจ้งการชุมนุมไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งตามวรรคสอง	 ให้ผู้รับแจ้งมีค�าสั่งห้ามชุมนุมโดยแจ้งค�าสั่ง 

เป็นหนังสือไปยังผู้แจ้ง

	 กรณผู้ีแจ้งการชุมนุมไม่เหน็ชอบด้วยกบัค�าสัง่ตามวรรคสามให้ยืน่อทุธรณ์เป็นหนงัสอืต่อผูบ้งัคบับญัชา

ชั้นเหนือผู้รับแจ้งขึ้นไปหนึ่งชั้น	และให้ผู้รับอุทธรณ์วินิจฉัยและแจ้งค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง

ค�าวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นให้เป็นที่สุด

	 ในระหว่างมีค�าสั่งห้ามชุมนุม	การอุทธรณ์และพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์	ให้งดการชุมนุมสาธารณะ

 มาตรา ๑๒	 ให้ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะซึ่งไม่สามารถแจ้งการชุมนุมได้ภายในก�าหนด

เวลาตามมาตรา	1๐	แจ้งการชุมนุมพร้อมค�าขอผ่อนผันก�าหนดเวลาดังกล่าวต่อผู้บังคับการต�ารวจผู้รับผิดชอบ

พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร	หรือผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดในจังหวัดอื่นแล้วแต่กรณีก่อนเริ่มการชุมนุม

	 ให้น�าความในมาตรา	1๐	วรรคสาม	มาใช้บังคับแก่การแจ้งตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

	 ให้ผู้รับค�าขอผ่อนผันตามวรรคหนึ่งมีหนังสือแจ้งค�าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ยื่นค�าขอทราบภายใน

เวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับค�าขอ

 มาตรา ๑๓	 ให้ผู้รับแจ้งตามมาตรา	11	และผู้รับค�าขอผ่อนผันตามมาตรา	1๒	เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา

 มาตรา ๑๔	 การชุมนุมสาธารณะที่ไม่เป็นไปตามมาตรา	๖	หรือไม่แจ้งการชุมนุมตามมาตรา	1๐	

หรือที่ผู้แจ้งไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของผู้รับแจ้งหรือที่ผู้รับแจ้งมีค�าสั่งห้ามการชุมนุมตามมาตรา	11	หรือที่จัดขึ้น

หลงัจากทีผู่ย้ืน่ค�าขอได้รับหนงัสอืแจ้งว่าไม่มเีหตผุลอนัสมควรทีจ่ะผ่อนผนัก�าหนดเวลาตามมาตรา	1๒	ให้ถือว่า

เป็นการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หมวด ๓

หน้าที่ของผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุม

 มาตรา ๑๕	 ผู้จัดการชุมนุมมีหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธภายใต้ขอบเขต

การใช้สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

	 (๒)	 ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะไม่ให้เกิดการขัดขวางเกินสมควรต่อประชาชนที่จะใช ้

ที่สาธารณะ	ตลอดจนดูแลและรับผิดชอบให้ผู้ชุมนุมปฏิบัติตามมาตรา	1๖

	 (๓)	 แจ้งให้ผูช้มุนมุทราบถึงหน้าทีข่องผู้ชุมนมุตามมาตรา	1๖	และเงือ่นไขหรอืค�าส่ังของเจ้าพนกังาน

ดูแลการชุมนุมสาธารณะ

	 (๔)	 ให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ 

ให้เป็นไปตาม	(1)	และ	(๒)

	 (๕)	 ไม่ยุยงส่งเสริมหรือชักจูงผู้ชุมนุมเพื่อให้ผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามมาตรา	1๖

	 (๖)		 ไม่ปราศรัยหรือจัดกิจกรรมในการชุมนมุโดยใช้เครือ่งขยายเสยีงในระหว่างเวลา	๒๔.๐๐	นาฬิกา

ถึงเวลา	๐๖.๐๐	นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น
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๕คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 (๗)	 ไม่ใช้เครือ่งขยายเสยีงด้วยก�าลังไฟฟ้าทีม่ขีนาดหรอืระดบัเสียงตามทีผู้่บญัชาการต�ารวจแห่งชาติ
ประกาศก�าหนด
 มาตรา ๑๖	 ผู้ชุมนุมมีหน้าที่	ดังต่อไปนี้
	 (1)	 ไม่ก่อให้เกดิความไม่สะดวกแก่ประชาชนทีจ่ะใช้ทีส่าธารณะอนัเป็นทีช่มุนุมหรอืท�าให้ผูอ้ืน่ได้รบั
ความเดือดร้อนเกินที่พึงคาดหมายได้ว่าเป็นไปตามเหตุอันควร
	 (๒)	 ไม่ปิดบังหรืออ�าพรางตนโดยจงใจมิให้มีการระบุตัวบุคคลได้ถูกต้อง	 เว้นแต่เป็นการแต่งกาย 
ตามปกติประเพณี
	 (๓)	 ไม่พาอาวุธ	ดอกไม้เพลิง	สิ่งเทียมอาวุธปืน	หรือสิ่งที่อาจน�ามาใช้ได้อย่างอาวุธ	เข้าไปในที่ชุมนุม
ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตให้มีสิ่งนั้นติดตัวหรือไม่
	 (๔)	 ไม่บกุรกุหรอืท�าให้เสยีหาย	ท�าลาย	หรือท�าด้วยประการใด	ๆ 	ให้ใช้การไม่ได้ตามปกต	ิซึง่ทรพัย์สนิ
ของผู้อื่น
	 (๕)	 ไม่ท�าให้ผู้อื่นกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต	ร่างกาย	ทรัพย์สิน	หรือเสรีภาพ
	 (๖)	 ไม่ใช้ก�าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก�าลังประทุษร้ายผู้เข้าร่วมชุมนุมหรือผู้อื่น
	 (๗)	 ไม่ขัดขวางหรือกระท�าการใด	 ๆ	 อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชนในการใช้ที่สาธารณะ	 และการดูแลการชุมนุม
สาธารณะนั้น
	 (๘)	 ไม่เดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมระหว่างเวลา	1๘.๐๐	นาฬิกา	ถึงเวลา	๐๖.๐๐	นาฬิกา
ของวันรุ่งขึ้น	เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
	 (๙)	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือค�าสั่งของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
 มาตรา ๑๗	 ในกรณีที่ผู้จัดการชุมนุมมิได้แจ้งว่าจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายผู้ชุมนุมจะ 
เดนิขบวนหรอืเคลือ่นย้ายการชมุนมุได้ต่อเมือ่ได้แจ้งล่วงหน้าต่อหวัหน้าสถานตี�ารวจซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบดูแล 
การชุมนุมสาธารณะนั้น
 มาตรา ๑๘	 ผู้ชุมนุมต้องเลิกการชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลาที่ผู้จัดการชุมนุมได้แจ้งไว ้
ต่อผู้รับแจ้ง
	 หากผู้จัดการชุมนุมประสงค์จะจัดให้มีการชุมนุมต่อไป	 ให้แจ้งขอขยายระยะเวลาการชุมนุม 
ต่อผู้รับแจ้งภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง

หมวด ๔
การคุ้มครองความสะดวกของประชาชน

และการดูแลการชุมนุมสาธารณะ

 มาตรา ๑๙	 ให้หัวหน้าสถานีต�ารวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะ	 เป็นเจ้าพนักงานดูแล 
การชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้	 และให้แจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะหรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐหรือเอกชนในท้องท่ีนั้น 

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

	 การชุมนุมสาธารณะที่ต่อเนื่องหลายพ้ืนท่ี	 ให้ผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการต�ารวจซึ่งรับผิดชอบพื้นที่
การชุมนุม	แล้วแต่กรณี	เป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหนึ่ง
	 ในกรณทีีเ่หน็สมควร	ผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาตอิาจแต่งตัง้ข้าราชการต�ารวจอืน่เป็นเจ้าพนกังานเพิม่ 
หรือแทนเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองก็ได้
	 เพือ่ประโยชน์ในการคุม้ครองความสะดวกของประชาชน	การดแูลการชมุนมุสาธารณะและการรกัษา
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	 ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอ�านาจหน้าที่	 
ดังต่อไปนี้
	 (1)	 อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะอันเป็นสถานที่ชุมนุม
	 (๒)	 รักษาความปลอดภัย	อ�านวยความสะดวก	หรือบรรเทาเหตุเดือดร้อนร�าคาญแก่ผู้อื่น	ซึ่งอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ชุมนุม
	 (๓)	 รักษาความปลอดภัยหรืออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ชุมนุมในสถานที่ชุมนุม
	 (๔)	 อ�านวยความสะดวกในการจราจรและการขนส่งสาธารณะในบริเวณที่มีการชุมนุมและบริเวณ
ใกล้เคียงเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการชุมนุมน้อยที่สุด
	 (๕)	 ก�าหนดเงือ่นไขหรอืมีค�าส่ังให้ผูจั้ดการชมุนมุ	ผูช้มุนมุ	หรอืผูอ้ยูภ่ายในสถานทีชุ่มนมุต้องปฏบิตัติาม 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม	(1)	(๒)	(๓)	หรือ	(๔)
	 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้	 เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะอาจมีค�าสั่งให้ปิดหรือปรับ 
เส้นทางการจราจรเป็นการชั่วคราวได้เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชนหรือการดูแล
การชุมนุมสาธารณะ
	 ในกรณีที่เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะร้องขอ	ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่	หรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐในท้องทีท่ีม่กีารชมุนมุสาธารณะด�าเนนิการตามค�าร้องขอภายในขอบอ�านาจ
หน้าที่ของผู้นั้น
	 เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและข้าราชการต�ารวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุม
สาธารณะต้องผ่านการฝึกอบรมให้มทีกัษะ	ความเข้าใจ	และอดทนต่อสถานการณ์การชมุนมุสาธารณะและต้อง
แต่งเครื่องแบบเพื่อแสดงตน	และอาจใช้เครื่องมือควบคุมฝูงชนได้ตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด
 มาตรา ๒๐	 ก่อน	ระหว่าง	และภายหลงัการชมุนมุสาธารณะ	ให้ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตแิละหน่วยงาน 
ประชาสัมพันธ์ของรัฐจัดหรือประสานให้มีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะเพื่อให้ประชาชนทราบถึงสถานท่ี 
ทีใ่ช้ในการชมุนมุและช่วงเวลาทีมี่การชมุนมุ	ตลอดจนค�าแนะน�าเกีย่วกบัเส้นทางการจราจรหรอืระบบการขนส่ง
สาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการชุมนุมน้อยที่สุด
 มาตรา ๒๑	 ในกรณมีกีารชมุนมุสาธารณะทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา	1๔	หรอืกรณผีูจั้ดการ 
ชุมนุมหรือผู้ชุมนุมฝ่าฝืนมาตรา	 ๗	 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๘	 มาตรา	 1๕	 มาตรา	 1๖	 มาตรา	 1๗	หรือ 
มาตรา	1๘	ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะด�าเนินการ	ดังต่อไปนี้
	 (1)	 กรณีการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา	 1๔	 หรือไม่เลิกการชุมนุมภายใน
ระยะเวลาทีไ่ด้แจ้งไว้ต่อผูร้บัแจ้งตามมาตรา	1๘	ให้ประกาศให้ผูชุ้มนุมเลกิการชุมนุมภายในระยะเวลาทีก่�าหนด
	 (๒)	 กรณีผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ชุมนุมฝ่าฝืนมาตรา	 ๗	 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๘	 มาตรา	 1๕	 
มาตรา	1๖	หรือมาตรา	1๗	ให้ประกาศให้ผู้ชุมนุมแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
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๗คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 หากผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามประกาศตามวรรคหนึ่ง	ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะร้องขอต่อ
ศาลแพ่งหรอืศาลจังหวดัทีม่เีขตอ�านาจเหนอืสถานทีท่ีม่กีารชุมนมุสาธารณะเพือ่มคี�าส่ังให้ผูช้มุนมุเลกิการชมุนมุ
สาธารณะนัน้	ในระหว่างรอค�าสัง่ศาลให้เจ้าพนกังานดแูลการชุมนมุสาธารณะมอี�านาจกระท�าการทีจ่�าเป็นตามแผน 
หรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ	ทั้งนี้	เพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนและคุ้มครองการชุมนุมสาธารณะ
	 แผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามวรรคสอง	 ต้องก�าหนดให้เจ้าพนักงานหลีกเลี่ยง
การใช้ก�าลัง	ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการใช้ก�าลังได้	ให้ใช้ก�าลังและเครื่องมือควบคุมฝูงชนเพียงเท่าที่จ�าเป็น
	 การด�าเนินการของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรานี้	 ไม่ตัดสิทธิของผู้อื่นซึ่งได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการชุมนุมสาธารณะนั้นที่จะร้องขอต่อศาลแพ่งหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอ�านาจ
เหนือสถานที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะเพื่อมีค�าสั่งให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุม
 มาตรา ๒๒	 เมื่อได้รับค�าขอให้มีค�าสั่งให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา	 ๒1	 ให้ศาล
พิจารณาค�าขอนั้นเป็นการด่วน
	 ในการพิจารณา	หากความปรากฏต่อศาลว่ามีผู้ชุมนุมซึ่งไม่ปฏิบัติตามประกาศของเจ้าพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะตามมาตรา	๒1	ให้ศาลมีค�าสั่งโดยออกค�าบังคับให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะภายใน
ระยะเวลาที่ศาลก�าหนด
	 ค�าส่ังศาลตามวรรคสอง	 ให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค	 ค�าสั่งศาลอุทธรณ์หรือ 
ศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด
	 ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศค�าสั่งศาลตามมาตราน้ีไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย	ณ	 บริเวณท่ีม ี
การชุมนุมสาธารณะนั้น	และประกาศโดยวิธีการใด	ๆ 	เพื่อให้ผู้ชุมนุมและประชาชนทั่วไปได้รับทราบค�าสั่งศาล 
ดังกล่าวด้วย
 มาตรา ๒๓	 ในกรณีที่ผู้ชุมนุมไม่เลิกการชุมนุมสาธารณะตามค�าสั่งศาลภายในระยะเวลาที่ศาล
ก�าหนด	 ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะรายงานให้ศาลทราบกับประกาศก�าหนดให้พื้นที่บริเวณที่ม ี
การชุมนุมสาธารณะนั้นและปริมณฑลของพื้นที่นั้นตามควรแก่กรณีเป็นพื้นที่ควบคุม	 และประกาศให้ผู้ชุมนุม
ออกจากพืน้ทีค่วบคมุภายในระยะเวลาทีก่�าหนดและห้ามบคุคลใดเข้าไปในพืน้ทีค่วบคุมโดยมไิด้รบัอนญุาตจาก
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	และให้รายงานรัฐมนตรีเพื่อทราบ
	 เมือ่มีการประกาศก�าหนดพ้ืนทีค่วบคมุตามวรรคหนึง่	ให้ผูบั้ญชาการต�ารวจนครบาลในกรงุเทพมหานคร
ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดอื่น	หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์	เพื่อให้มี
การเลิกการชุมนุมสาธารณะตามค�าสั่งศาล
	 ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็น	รัฐมนตรีอาจมอบหมายให้ผู้อื่นรับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์	 เพื่อให้มี
การเลิกการชุมนุมสาธารณะได้
 มาตรา ๒๔	 เมือ่พ้นระยะเวลาทีป่ระกาศให้ผู้ชมุนุมออกจากพืน้ท่ีควบคุม	หากมผู้ีชมุนมุอยูใ่นพืน้ที่
ควบคุมหรือเข้าไปในพื้นท่ีควบคุมโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะให้ถือว่าผู้นั้น
กระท�าความผดิซึง่หน้า	และให้ผูค้วบคมุสถานการณ์และผูซ้ึง่ได้รับมอบหมายจากผูค้วบคมุสถานการณ์ด�าเนนิการ 
ให้มีการเลิกการชุมนุมสาธารณะตามค�าสั่งศาล	 โดยให้ผู้ควบคุมสถานการณ์และผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก 
ผู้ควบคุมสถานการณ์มีอ�านาจ	ดังต่อไปนี้
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๘ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 (1)	 จบัผูซ้ึง่อยูใ่นพืน้ทีค่วบคุมหรอืผูซ้ึง่เข้าไปในพืน้ทีค่วบคมุโดยมไิด้รบัอนญุาตจากเจ้าพนักงานดแูล
การชุมนุมสาธารณะ
	 (๒)	 ค้น	ยึด	อายัด	หรือรื้อถอนทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการชุมนุมสาธารณะนั้น
	 (๓)	 กระท�าการที่จ�าเป็นตามแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา	๒1
	 (๔)	 มีค�าสั่งห้ามมิให้กระท�าการใด	ๆ	เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการให้มีการเลิกการชุมนุม
	 ให้น�าความในมาตรา	1๙	วรรคเจ็ด	มาใช้บังคับแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
 มาตรา ๒๕	 ในกรณีที่ผู้ชุมนุมกระท�าการใด	 ๆ	 ท่ีมีลักษณะรุนแรงและอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต	
ร่างกาย	จติใจ	หรือทรัพย์สนิของผูอ้ืน่จนเกดิความวุน่วายขึน้ในบ้านเมอืง	ให้เจ้าพนกังานดแูลการชมุนมุสาธารณะ
มีอ�านาจสั่งให้ผู้ชุมนุมยุติการกระท�านั้น	หากผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งดังกล่าว	
	 ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและผู้ควบคุมสถานการณ์และผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก 
ผู้ควบคุมสถานการณ์มีอ�านาจด�าเนินการตามมาตรา	๒๓	และมาตรา	๒๔
	 ในกรณีที่ผู้ชุมนุมไม่เห็นด้วยกับค�าสั่งตามวรรคหนึ่ง	ให้ยื่นค�าร้องคัดค้านต่อศาลแพ่งหรือศาลจังหวัด
ที่มีเขตอ�านาจเหนือสถานที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะเพื่อพิจารณาภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่มีค�าส่ัง	 
ค�าสัง่ของศาลตามมาตรานีใ้ห้อทุธรณ์ต่อศาลอทุธรณ์หรอืศาลอทุธรณ์ภาค	ค�าสัง่ศาลอทุธรณ์หรอืศาลอทุธรณ์ภาค 
ให้เป็นที่สุด
 มาตรา ๒๖	 ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	 ผู้ควบคุมสถานการณ์	 ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้ควบคุมสถานการณ์	 หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีตามค�าสั่งของบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา	และเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หมวด ๕
บทก�าหนดโทษ

 มาตรา ๒๗	 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	 ๗	 หรือมาตรา	 ๘	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับ 
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
 มาตรา ๒๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	1๐	มาตรา	1๒	มาตรา	1๗	หรือมาตรา	1๘	ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 มาตรา ๒๙	 ผูใ้ดฝ่าฝืนค�าสัง่ห้ามชมุนุมหรอืจดัการชมุนุมระหว่างมคี�าสัง่ห้ามชมุนุมตามมาตรา	11	
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
 มาตรา ๓๐	 ผูจ้ดัการชมุนุมผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา	1๕	(1)	(๒)	หรอื	(๓)	หรอืผู้ชมุนมุผูใ้ดไม่ปฏบิติั
ตามมาตรา	1๖	(1)	หรือ	(๒)	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 มาตรา ๓๑	 ผู้จัดการชุมนุมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	1๕	(๔)	(๕)	(๖)	หรือ	(๗)	หรือผู้ชุมนุมผู้ใด 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา	1๖	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	หรือ	(๘)	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
	 ถ้าการกระท�าตามวรรคหนึ่งท�าให้ระบบการขนส่งสาธารณะ	 ระบบการสื่อสารหรือโทรคมนาคม 
ระบบผลิตหรือส่งกระแสไฟฟ้าหรือประปา	หรือระบบสาธารณูปโภคอื่นใดใช้การไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว
หรือถาวร	ผู้จัดการชุมนุมต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสิบปี	หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd   8������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd   8 11/17/2563 BE   12:40 PM11/17/2563 BE   12:40 PM



๙คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

 มาตรา ๓๒	 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งหรือประกาศของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ 
ตามมาตรา	1๙	(๕)	หรือมาตรา	๒๓	ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ชุมนุม	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	 แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้อยู่ภายในสถานที่ชุมนุมต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
	 ในกรณีที่เห็นสมควร	ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่ก�าหนดหรือจะไม่ลงโทษก็ได้
 มาตรา ๓๓	 ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่ของผูค้วบคมุสถานการณ์หรอืผูซ้ึง่ได้รับมอบหมายจากผูค้วบคุม
สถานการณ์ตามมาตรา	 ๒๔	หรือมาตรา	 ๒๕	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท	
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
	 ในกรณีที่เห็นสมควร	ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่ก�าหนดหรือจะไม่ลงโทษก็ได้
 มาตรา ๓๔	 ผู้ใดไม่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	 หรือผู้ควบคุม
สถานการณ์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมสถานการณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้พาอาวุธ
เข้าไปในที่ชุมนุม	 ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตให้มีอาวุธนั้นติดตัวหรือไม่	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับ
ไม่เกินหกหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
	 ถ้าอาวุธตามวรรคหน่ึงเป็นอาวุธปืน	 วัตถุระเบิด	 หรือวัตถุอ่ืนใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกัน	 ผู้กระท�า 
ความผิดต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี	หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
 มาตรา ๓๕	 บรรดาทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการชุมนุมสาธารณะที่ยึดได้จากการชุมนุม
สาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือที่ไม่เลิกการชุมนุมตามค�าสั่งศาล	 ให้ศาลมีอ�านาจสั่งริบเสียทั้งสิ้น	 ไม่ว่า
จะมีผู้ถูกลงโทษตามค�าพิพากษาหรือไม่

	ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
	 พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา
	 นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์
การใช้สิทธิชมุนุมสาธารณะให้ชัดเจนและโดยสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศวา่ด้วยสิทธพิลเมืองและสิทธิ
ทางการเมอืงทีป่ระเทศไทยเป็นภาค	ีทัง้นี	้เพือ่ให้การชมุนมุสาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรยีบร้อย	ไม่กระทบ
กระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ	 ความปลอดภัยสาธารณะ	ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี	 ตลอดจน 
สุขอนามัยของประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ	และไม่กระทบกระเทือนสิทธ ิ
และเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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11คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ

ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘

(ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘)
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1๓คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

	 ประเทศไทยได้ภาคยานุวัติ	(Accession)	เข้าร่วมเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมือง	(International	Covenant	on	Civil	and	Political	Rights	:	ICCPR)	เมื่อวันที่	๒๙	

ตุลาคม	๒๕๓๙	 และมีผลบังคับใช้วันท่ี	 ๒๙	 มกราคม	๒๕๔๐	 ซึ่งมีสาระของสิทธิในส่วนท่ีเป็นสิทธิพลเมือง 

และสทิธทิางการเมอืง	โดยมกีารคุม้ครองเสรภีาพทางความคดิ	เสรีภาพในการแสดงความคดิเหน็และการแสดงออก	

(Freedom	of	Expression)	และสิทธิที่จะชุมนุมอย่างสันติ	การรวมกันเป็นสมาคม	พลเมืองทุกคนมีสิทธิที่จะ 

มีส่วนในกิจการสาธารณะ	 การรับรองว่าบุคคลทั้งปวงย่อมเสมอภาคกันตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครอง 

อย่างเท่าเทยีมกัน	โดยกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมืองและสทิธทิางการเมือง	ข้อบทท่ี	๒1	ได้กล่าวถงึสทิธ ิ

ในการชุมนุมโดยสงบ	 (The	 Right	 of	 Peaceful	 Assembly)	 ย่อมได้รับการรับรอง	 การจ�ากัดการใช้สิทธินี้ 

จะกระท�ามไิด้นอกจากจะก�าหนดโดยกฎหมายและเพยีงเท่าท่ีจ�าเป็นส�าหรับสงัคมประชาธปิไตย	เพ่ือประโยชน์

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)	ประเทศไทยจงึถอืตามกตกิาระหว่างประเทศดงักล่าว	และให้ความส�าคญักบัการชมุนมุโดยสงบภายใต้

กรอบของรฐัธรรมนญูและกฎหมายทีจ่ะต้องมุง่คุม้ครองทัง้ผูช้มุนมุสาธารณะและสาธารณะทัว่ไปไปพร้อม	ๆ 	กัน
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 ตามมาตรา	๔	แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	“ภายใต ้

บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ี	 ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิ	 เสรีภาพและความเสมอภาค	 บรรดาที่ 

ชนชาวไทยเคยได้รบัการคุม้ครองตามประเพณกีารปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว	ย่อมได้รับการคุ้มครองตาม

รัฐธรรมนูญนี้”

	 ด้วยเหตุที่	สิทธิและเสรีภาพในการชุมนมุสาธารณะได้รับการรับรองไวอ้ย่างชัดเจน	ตั้งแต่รัฐธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	และฉบับพุทธศักราช	๒๕๕๐	ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้เข้า 

เป็นภาคกีติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง	(International	Covenant	on	Civil	

and	Political	Rights	:	ICCPR)	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.๒๕๓๙	เป็นต้นมา	สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม	ซึ่งถือเป็นสิทธิ 

ข้ันพื้นฐานของความเป็นมนุษย์	 จึงเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 

(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	นี้ด้วย
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หลักการและเหตุผลพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘

	 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	 พ.ศ.๒๕๕๘	 เป็นกฎหมายที่ก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิ

ชุมนุมสาธารณะให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

ที่ประเทศไทยเป็นภาคี	 ทั้งนี้	 เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย	 ไม่กระทบกระเทือน 

ต่อความมัน่คงของชาต	ิความปลอดภยัสาธารณะ	ความสงบเรียบร้อยหรือศลีธรรมอนัดีตลอดจนสขุอนามยัของ 

ประชาชน	 หรือความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ท่ีสาธารณะ	 และไม่กระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพ 

และศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ของผูอ้ืน่	โดยท่ีพระราชบญัญัตกิารชมุนุมสาธารณะได้ก�าหนดขอบเขตของการชมุนมุ 

สาธารณะ	 สถานที่ห้ามการชุมนุม	 การแจ้งและวิธีการแจ้งการชุมนุม	 หน้าที่ของผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุม	 

การดูแลการชุมนุม	และบทก�าหนดโทษส�าหรับผู้ที่ฝ่าฝืน

������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd   15������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd   15 11/17/2563 BE   12:40 PM11/17/2563 BE   12:40 PM



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

������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd   16������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd   16 11/17/2563 BE   12:40 PM11/17/2563 BE   12:40 PM



1๗คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

บทที่ ๑
หลักการดูแลการชุมนุมสาธารณะ

 ๑.๑ การชุมนุมสาธารณะ
	 	 สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด	 การรวมกลุ่มกันหรือสมาคมกัน	 ตลอดจน 
การชมุนมุโดยสงบ	เป็นสทิธิเสรภีาพท่ีพลเมอืงสามารถกระท�าได้	โดยสิทธใินการชุมนมุนัน้หาได้เป็นสทิธเิดด็ขาด	 
(Absolute	 Right)	 ท่ีผู้ชุมนุมจะท�าอะไรก็ได้ดังที่ผู้ชุมนุมในหลายกรณีมักยกขึ้นกล่าวอ้างแต่อย่างใดไม่	 
แต่สิทธิในการชุมนุมเป็นสิทธิสัมพัทธ์	 (Relative	 Right)	 ที่สามารถจ�ากัดได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงของชาติ	(National	Security)	ความปลอดภัยสาธารณะ	
(Public	Safety)	การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน	(Public	Order)	การคุ้มครองสาธารณสุขหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน	 (Protection	of	Public	Health	or	Morals)	หรือความสะดวกของประชาชน 
ที่จะใช้ที่สาธารณะ	ตลอดจนคุ้มครองไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น	(Protection	of	the	
Rights	and	Freedoms	of	Others)	ภายใต้สังคมประชาธิปไตย
	 	 ดังน้ัน	การรักษาผลประโยชน์แห่งรฐั	และการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพดงักล่าว	จ�าเป็นต้องก�าหนด
วิธีการ	หน้าที่	หลักเกณฑ์ต่างๆ	เพื่อบริหารจัดการการชุมนุมให้เป็นไปอย่างสงบ	เกิดผลกระทบต่อประชาชน	
ท้ังผู้ท่ีจะด�าเนินการชุมนุมสาธารณะ	 และสาธารณชนให้น้อยที่สุด	 จึงเป็นที่มาของการตราพระราชบัญญัติ 
การชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘
	 	 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยได้บญัญตัสิทิธแิละเสรภีาพในการชมุนมุไว้	แต่การชุมนุมน้ัน
จะต้องเป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธปิไตย	ไม่ล่วงล�า้หรอืละเมดิสทิธิของคนอืน่	การชมุนุมทีช่อบด้วย
กฎหมายจะต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ	 และไม่เกิดการขัดขวางเกินสมควรต่อประชาชน 
ที่จะใช้ที่สาธารณะ	ซึ่งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุม	(non-participant)	เว้นแต่กรณี	เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม	หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก	ส่วนกรณีการชุมนุมที่เกินขอบเขตสิทธิเสรีภาพของการชุมนุมตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมาย	อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพหรือเกิดการขัดขวาง
เกินสมควรต่อประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะเป็นการชุมนุมที่มิชอบด้วยกฎหมาย

 ๑.๒ กรอบแนวคิด
	 	 กรอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมสาธารณะ
ดังที่จะกล่าวต่อไป	 จะตั้งอยู่ในพื้นฐานท่ีว่า	“ประชาชนย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธ” เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัย	 อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ชุมนุม	 และดูแล	 ควบคุม 
การชุมนมุให้เป็นไปด้วยความสงบเรยีบร้อย	ไม่กระทบกระเทือนต่อความมัน่คงของชาต	ิความปลอดภัยสาธารณะ	 
ความสงบเรียบร้อยหรอืศลีธรรมอนัด	ีตลอดจนสขุอนามัยของประชาชน	หรอืความสะดวกของประชาชนทีจ่ะใช้
ที่สาธารณะ	และไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น	ผู้จัดการชุมนุม	
ผู้ชุมนุม	 มีหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง	 ปฏิบัติตามค�าแนะน�า	 เงื่อนไขหรือค�าสั่งของเจ้าหน้าที่เพ่ือป้องกัน 
การเกิดเหตุร้าย	และมิให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น	ตลอดจนเกิดผลกระทบกับประชาชนอื่นน้อยที่สุด”	ดังนั้น	
เจ้าหน้าที่จึงต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการชุมนุม	 และเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่	 จักต้องมีทักษะ
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ความเข้าใจ	 และอดทนต่อสถานการณ์	 เพื่อไม่ให้เกิดการยั่วยุ	 อันจะเป็นการส่งผลให้การชุมนุมมีแนวโน้ม 
ไปสู่ความรุนแรงได้	 โดยมีกรอบแนวคิดในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อผู้ชุมนุมจะต้องสอดคล้องกับ 
หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมเป็นไปตามหลักการต่าง	ๆ	ดังนี้
	 	 1.๒.1	 หลักแห่งประสิทธิภาพและหลักความเหมาะสม	กล่าวคือ	องค์กรของรัฐฝ่ายปกครอง 
จะต้องใช้วิจารณญาณเลือกออกค�าสั่งหรือมาตรการทางกฎหมายที่สามารถจะด�าเนินการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์
	 	 1.๒.๒	 หลักแห่งความจ�าเป็น	กล่าวคือ	องค์กรของรัฐจะต้องพิจารณาว่าในบรรดาค�าสั่งหรือ
มาตรการหลาย	ๆ	ประการซึ่งล้วนแล้วแต่สามารถด�าเนินการให้ความมุ่งหมายของกฎหมายที่ให้อ�านาจส�าเร็จ
ลลุ่วงไปได้ทัง้สิน้นัน้	มผีลกระทบกระเทอืนต่อสทิธหิรอืเสรภีาพของประชาชนน้อยทีส่ดุ	แต่ยังคงมีประสทิธภิาพ
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามที่กฎหมายให้อ�านาจ
	 	 1.๒.๓	 หลักแห่งความได้สัดส่วน	 กล่าวคือ	 องค์กรของรัฐต้องพิจารณาความสมดุลระหว่าง
ความเสียหายอันจะเกิดขึ้นกับประชาชนกับประโยชน์อันสังคมจะพึงได้รับจากการปฏิบัติในการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย	 ดังนั้น	 เจ้าหน้าที่จะต้องเลือกด�าเนินมาตรการที่เมื่อลงมือปฏิบัติการแล้ว	 จะยังให้เกิด
ประโยชน์แก่มหาชนมากท่ีสดุและเกิดความเสยีหายแก่ประชาชนน้อยทีส่ดุ	แต่ยงัคงเป็นมาตรการท่ีมปีระสิทธภิาพ
สูงสุดภายใต้สถานการณ์น้ัน	 โดยอาจใช้วิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมแตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์ 
แห่งความร้ายแรงหรือความจ�าเป็นในสถานการณ์นั้น	ๆ
	 	 1.๒.๔	 หลักการห้ามเลือกปฏิบัติโดยอ�าเภอใจและไม่เป็นธรรม	 กล่าวคือ	 ด้วยเหตุที่สิทธิใน
ความเสมอภาคเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน	สิทธิดังกล่าวจึงผูกพันองค์กรของรัฐ	เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่
มีสาระส�าคญัเหมอืนกนั	ด้วยวธิกีารทีเ่หมอืนกนั	จะปฏบัิตใิห้แตกต่างกนัโดยอ�าเภอใจมไิด้	และถ้ามสีาระส�าคญั 
ที่แตกต่างกัน	จะพิจารณาให้เหมือนกันโดยอ�าเภอใจมิได้เช่นเดียวกัน	ดังนั้น	การก�าหนดมาตรการใด	ๆ	จึงจะ
ต้องพจิารณาหลกัการห้ามเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมอย่างเท่าเทยีมกนั	โดยไม่ค�านึงความแตกต่างกันทางเชือ้ชาต	ิ 
ศาสนา	เผ่าพันธุ์	หรือความแตกต่างกันด้านอื่นๆ	รวมถึงความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน

 ๑.๓ ขอบเขต
	 	 การชุมนุมสาธารณะ	คือ	การชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะเพื่อเรียกร้อง	สนับสนุน	คัดค้าน	
หรอืแสดงความคดิเหน็ในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่โดยแสดงออกต่อประชาชนทัว่ไป	และบุคคลอ่ืนสามารถร่วมการชุมนมุ
นัน้ได้	ไม่ว่าการชมุนมุนัน้จะมกีารเดนิขบวนหรือเคล่ือนย้ายด้วยหรือไม่	เว้นแต่	การชมุนมุเนือ่งในงานพระราชพธิ ี
และงานรัฐพิธี	 การชุมนุมเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณีหรือตามวัฒนธรรม 
แห่งท้องถิน่	การชมุนมุเพือ่จดัแสดงมหรสพ	กฬีา	ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว	หรอืกจิกรรมอืน่	เพือ่ประโยชน์ทางการค้า 
ปกติของผู้จัดการชุมนุมนั้น	 การชุมนุมภายในสถานศึกษา	 การชุมนุมหรือการประชุมตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมาย	หรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการของสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ทางวิชาการ	
การชมุนมุสาธารณะในระหว่างเวลาทีม่ปีระกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิ	หรอืประกาศใช้กฎอยัการศกึ	และการชมุนุม
สาธารณะที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง	ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น	 ทั้งนี้	 ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีผู้จัดให้มีการชุมนุม	 หรือการชุมนุมท่ีไม่มีผู้จัดการชุมนุมแต่การ 
รวมตัวชุมนุมนั้นเกิดขึ้นเองด้วย	
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1๙คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

บทที่ ๒
นโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

 ๒.๑ นโยบาย
	 	 ส่งเสรมิและดแูลการชมุนมุสาธารณะตามสทิธิ	เสรภีาพ	โดยไม่ละเมดิสทิธเิสรภีาพของบุคคลอืน่ 

และส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด	 ยังคงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ	 ความปลอดภัยสาธารณะ

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี	 ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน	 หรือความสะดวกของประชาชน 

ที่จะใช้ที่สาธารณะ	 และสิทธิ	 เสรีภาพ	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน	 ตลอดจนเจ้าหน้าที่สามารถ 

บังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 ๒.๒ วิสัยทัศน์
	 	 บรหิารจดัการดแูลการชมุนมุสาธารณะของประเทศได้อย่างเป็นระบบ	สอดคล้องกบัหลกันติริฐั 

นิติธรรม	หลักประชาธิปไตย	หลักการสากล	สามารถบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์ได้รอบคอบเหมาะสม	 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รักษาไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพ	 และศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ของประชาชน

 ๒.๓ วัตถุประสงค์
	 	 ๒.๓.1	 เพือ่เป็นแนวทางปฏบิตัขิองเจ้าหน้าที	่และหน่วยงานต่าง	ๆ 	เข้าใจหลกัสทิธแิละเสรภีาพ

ขัน้พืน้ฐานของการชมุนมุสาธารณะ	ตลอดจนเข้าใจหลกัเกณฑ์วธิกีารปฏบัิตทิีถ่กูต้องตามกฎหมายบญัญตั	ิและ

ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ	โดยก�าหนดบทบาท	หน้าที่	ตลอดจนแนวทางการใช้ 

ก�าลัง	 มาตรการ	 อุปกรณ์หรือเครื่องมือส�าหรับเจ้าหน้าที่	 เพื่อดูแลและรักษาความสงบการชุมนุมสาธารณะ	 

ในการใช้ก�าลัง	มาตรการ	อุปกรณ์หรือเครื่องมือให้อยู่ภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	

พ.ศ.๒๕๕๘	เพื่อท�าให้การชุมนุมสาธารณะ	อันเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย	ได้รับการดูแลเกี่ยวกับ 

ความสงบเรียบร้อย	 ให้สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยเป็นภาค ี

ไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาต	ิ ความปลอดภัยสาธารณะ	 ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี	

ตลอดจนสขุอนามยัของประชาชน	หรอืความสะดวกของประชาชนท่ีจะใช้ท่ีสาธารณะ	และไม่กระทบกระเทอืน

สิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น

	 	 ๒.๓.๒	 เพื่อก�าหนดแนวทางปฏิบัติตั้งแต่ในภาวะปกติจนถึงสถานการณ์ที่รุนแรงจนเกิด 

ความวุ่นวายข้ึนในบ้านเมือง	 ทั้งนี้เพื่อให้การใช้ก�าลัง	 มาตรการ	 อุปกรณ์หรือเครื่องมือของเจ้าหน้าที่สามารถ

ใช้ตามท่ีกฎหมายได้ให้อ�านาจไว้	 เพ่ือบรรลุภารกิจและเป็นการประกันว่าการใช้ก�าลัง	 มาตรการ	 อุปกรณ์ 

หรือเครื่องมือดังกล่าวได้มีการใช้อย่างเหมาะสม

	 	 ๒.๓.๓	 เพื่อให้	 หน่วยงาน	 ผู้บังคับบัญชา	 เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ	 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ต่อการใช้ก�าลัง	 มาตรการ	 อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือของเจ้าหน้าที่ตามแผนนี้ให้เป็นไปตามหลักของความจ�าเป็น

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

	 	 ๒.๓.๔	 เพือ่ให้	หน่วยงาน	ผูบ้งัคบับญัชา	เจ้าหน้าทีท่กุระดบั	มกีารอบรมให้ความรูค้วามเข้าใจ 

ในเรื่องแผนนี้แก่ผู ้ใต้บังคับบัญชาของตน	 นอกจากนี้ก�าลังพลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจนี้	 ต้องได้รับ 

การฝึกฝนให้มขีีดความสามารถเพยีงพอท่ีจะใช้ก�าลัง	มาตรการ	และอปุกรณ์หรอืเครือ่งมอืเพือ่การรกัษาความสงบ	 

การชุมนุมสาธารณะ	เพื่อบรรลุภารกิจดังกล่าว

 ๒.๔ เป้าหมาย
	 	 ๒.๔.1	 ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมอืในการดแูลการชมุนมุสาธารณะในทกุขัน้ตอน 

การปฏิบัติ

	 	 ๒.๔.๒	 มีความพร้อมด้านทรัพยากร	 ซ่ึงประกอบด้วยงบประมาณ	บุคลากร	 ยานพาหนะ	 

เครื่องมืออุปกรณ์	และอาวุธ	ที่จ�าเป็นและเหมาะสมกับการดูแลการชุมนุมสาธารณะ

	 	 ๒.๔.๓	 ประชาชนมีจิตส�านึกและมีความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ	 และ

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นให้กระทบน้อยที่สุด

	 	 ๒.๔.๔	 เจ้าหน้าทีท่กุภาคส่วนรบัทราบบทบาท	หน้าทีใ่นการดแูลการชุมนุมสาธารณะ	ผูช้มุนมุ

และประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

 ๒.๕ นิยามศัพท์
	 	 ๒.๕.1	 การชุมนุมสาธารณะ	หมายความว่า	การชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะเพื่อเรียกร้อง	

สนับสนุน	คัดค้าน	หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไป	และบุคคลอื่น

สามารถร่วมการชุมนุมนั้นได้	ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายด้วยหรือไม่

	 	 ๒.๕.๒	 ท่ีสาธารณะ	 หมายความว่า	 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินท่ีใช้ 

เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน	 หรือท่ีหน่วยงานของรัฐมิได้เป็นเจ้าของ	 แต่เป็น 

ผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์	 บรรดาซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้	 รวมตลอดทั้งทางหลวง 

และทางสาธารณะ

	 	 ๒.๕.๓	 ผู้จัดการชมุนมุ	หมายความว่า	ผูจ้ดัให้มกีารชมุนมุสาธารณะ	และให้หมายความรวมถงึ 

ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ	 เช่น	 ผู้ขออนุญาตใช้สถานที่หรือเครื่องขยายเสียงหรือขอให้ทางราชการ	

อ�านวยความสะดวกในการชุมนุม	 ตลอดจนผู้ซ่ึงเชิญชวนหรือนัดหมายให้ผู้อื่นมาร่วมการชุมนุมสาธารณะ	 

โดยแสดงออก	หรือมีพฤติการณ์ท�าให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้จัดหรือร่วมจัดให้มีการชุมนุมนั้น

	 	 ๒.๕.๔	 ผูชุ้มนมุ	หมายความรวมถึง	ผูจ้ดัการชมุนมุ	และผูเ้ข้าร่วมการชมุนมุสาธารณะไม่ว่าจะ 

เข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะนั้นตามค�าเชิญชวนหรือนัดหมายของผู้จัดการชุมนุมหรือไม่

	 	 ๒.๕.๕	 ผู้รับแจ้ง	หมายความว่า	หัวหน้าสถานีต�ารวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะ	หรือ

บุคคลอื่น	 ตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติ 

การชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘

	 	 ๒.๕.๖	 เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	หมายถึง	 หัวหน้าสถานีต�ารวจแห่งท้องท่ีท่ีม ี

การชุมนุมสาธารณะ
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	 	 ๒.๕.๗	 ผู้ควบคุมสถานการณ์	 หมายถึง	 ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาลในกรุงเทพมหานคร	 

ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดอื่น	หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์	เพื่อให้ม ี

การเลิกการชุมนุมสาธารณะตามค�าสั่งศาล	ตามแต่กรณี

	 	 ๒.๕.๘	 พื้นที่ควบคุม	หมายถึง	อาณาบริเวณที่เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะประกาศ	

ก�าหนดเพือ่ให้ผู้ชมุนมุออกจากอาณาบรเิวณและห้ามบุคคลใดเข้าไปในอาณาบรเิวณดังกล่าวโดยมไิด้รบัอนญุาต

ตามมาตรา	๒๓	แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘

	 	 ๒.๕.๙	 ระบบบัญชาการเหตุการณ์	 (Incident	Command	System	:	 ICS)	หมายความถึง 

แนวทางการจัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับภัย	 หรือการจัดงานขนาดใหญ่ท่ีมีคนมารวมกันเป็นจ�านวนมาก 

ทุกประเภท	เช่น	การชุมนุมเรียกร้อง	หรือการจัดแสดงดนตรีหรือกีฬา	อย่างมีมาตรฐานในพื้นที่เกิดเหตุ	ตั้งแต ่

เหตุฉุกเฉินขนาดเล็ก	 ไปจนถึงเหตุฉุกเฉินที่มีความซับซ้อน	 โดยผู ้ปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ต่างๆ 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 สามารถด�าเนินงานหรือแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ภายใต้การบัญชาการรวมศูนย	์ 

โดยปกติมีการจัดโครงสร้างระบบเพื่อการปฏิบัติงานใน	๕	 สายงานหลัก	 คือ	 ส่วนบัญชาการ	 ส่วนปฏิบัติการ	

ส่วนแผนงาน	 ส่วนสนับสนุน	 และส่วนธุรการ	 -	 การเงิน	 ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการปรับลดหรือขยายส่วนงาน 

ที่อาจจ�าเป็น	ตามลักษณะของเหตุการณ์

	 	 ๒.๕.1๐	 ศนูย์ปฏบิตักิาร	(ศปก.)	หมายความถงึ	ทีต่ัง้ขององค์กรหลกัในการจดัการดแูล	รกัษา 

ความสงบเรยีบร้อย	การแก้ไขสถานการณ์หรอืคลีค่ลายสถานการณ์	ภยัคกุคาม	เหตวุกิฤต	ิหรอืปัญหาทีเ่ผชญิอยู่ 

ในพื้นที่การชุมนุมหรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

	 	 ๒.๕.11	 ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า	 (ศปก.สน.)	 หมายความถึง	 ศูนย์ปฏิบัติการที่ตั้งอยู่ใกล ้

สถานที่ชุมนุม	เพื่อความสะดวกในการควบคุมสั่งการ	หรือดูแลความสงบเรียบร้อยการชุมนุม

	 	 ๒.๕.1๒	 เครือ่งมอืควบคมุฝงูชน	หมายความถงึ	อปุกรณ์	เครือ่งมอื	ทีร่ฐัมนตรปีระกาศก�าหนด

ให้ใช้ในการดแูลรกัษาความสงบเรยีบร้อย	ความปลอดภัย	การบังคบัใช้กฎหมาย	หรอืการจัดระเบียบการชมุนมุ

สาธารณะ	ตามมาตรา	1๙	วรรคเจ็ด	แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘

	 	 ๒.๕.1๓	 การใช้ก�าลงั	หมายความถงึ	การปฏบิตัขิองเจ้าหน้าทีใ่นการรกัษาความสงบเรียบร้อย 

หรือการบังคับใช้กฎหมาย	 ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุม	 ทั้งในเชิงการใช้ก�าลังทางกายภาพ 

และหรือการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ	ที่ต้องใช้เครื่องมือควบคุมฝูงชนประกอบด้วย

	 	 ๒.๕.1๔	 หลักการใช้ก�าลัง	 หมายความถึง	 แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีใน	 “การใช้ก�าลัง” 

ในการรักษาความสงบเรียบร้อย	 หรือการบังคับใช้กฎหมาย	 ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุม 

ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	หลักสิทธิมนุษยชน	พอสมควรแก่เหตุ	สังคมยอมรับได้
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๒๒ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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๒๓คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

บทที่ ๓
กรอบยุทธศาสตร์ และมาตรการดูแลการชุมนุมสาธารณะ

 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การดูแลการชุมนุมสาธารณะ
	 	 การก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการดูแลการชุมนุมสาธารณะที่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค ์
และเป้าหมายในอันที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง	คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน	โดยก�าหนดยุทธศาสตร์	ดังนี้
	 	 ยุทธศาสตร์ที่	1	 การป้องกันและลดผลกระทบ
	 	 ยุทธศาสตร์ที่	๒	 การเตรียมความพร้อม
	 	 ยุทธศาสตร์ที่	๓	 การเผชิญเหตุ
	 	 ยุทธศาสตร์ที่	๔	 การบริหารจัดการและการคลี่คลายสถานการณ์
	 	 ยุทธศาสตร์ที่	๕	 การฟื้นฟู	เยียวยา	ภายหลังสถานการณ์
  ๓.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันและลดผลกระทบ	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับระบบ 
การบริหารจัดการชุมนุมให้มีประสิทธิภาพ	 อันเป็นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด	 
ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ	มีส่วนร่วมในการเตรียมการรองรับการชุมนุมสาธารณะ
	 	 	 (1)	 เป้าประสงค์
	 	 	 	 (1.1)	 ป้องกันและลดผลกระทบจากการชุมนุมสาธารณะ
	 	 	 	 (1.๒)	 ลดความเสี่ยงของประชาชนจากเหตุการณ์รุนแรง
	 	 	 (๒)	 มาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบ
	 	 	 	 (๒.1)	 การจดัท�าแผนการดูแลการชุมนมุสาธารณะทกุระดับ	ต้ังแต่ระดบัประเทศ
ถึงระดับท้องถิ่น
	 	 	 	 (๒.๒)	 หน่วยงานของรัฐจัดเตรียมสถานที่ส�าหรับรองรับการชุมนุมสาธารณะ
	 	 	 	 (๒.๓)	 การฝึกอบรม	ประชุม	 ชี้แจง	 ประชาสัมพันธ์	 บุคลากรและประชาชน 
ให้ทราบถึงสิทธิและเสรีภาพของการชุมนุมสาธารณะตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
	 	 	 	 (๒.๔)	 การเตรียมบุคลากรให้มีทักษะ	ความเข้าใจ	และอดทนต่อสถานการณ์	
การชุมนุมสาธารณะ
	 	 	 	 (๒.๕)	 การเสริมสร้างความรู้	 ความเข้าใจในสิทธิและเสรีภาพของการชุมนุม 
ตามครรลองประชาธิปไตย
  ๓.๑.๒ ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเตรียมความพร้อม	 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับระบบการบริหาร
จดัการการดูแลการชมุนมุสาธารณะให้มขีดีความสามารถในการเผชญิเหตกุารณ์การชมุนมุสาธารณะไว้ล่วงหน้า
ก่อนเกิดเหตุ	เป็นการเตรียมความพร้อม	และแนวทางการปฏิบัติในการรับมือการชุมนุมสาธารณะที่จะเกิดขึ้น	
เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน	และลดความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในการชุมนุม
	 	 	 (1)	 เป้าประสงค์
	 	 	 	 สร้างความพร้อมเพือ่บรหิารจัดการการชมุนมุสาธารณะได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

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

 	 	 (๒)	 มาตรการในการเตรียมความพร้อม
	 	 	 	 (๒.1)	 การพัฒนาระบบการแจ้งการชุมนุมให้มีความครบถ้วน	 สมบูรณ์และ
รวดเร็ว
	 	 	 	 (๒.๒)	 การพัฒนาศักยภาพของระบบการสื่อสาร	 การประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน
	 	 	 	 (๒.๓)	 การฝึกซ้อมแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
	 	 	 	 (๒.๔)	 การเตรียมอุปกรณ์	เครื่องมือ	อาวุธ	ยุทโธปกรณ์	ในการดูแลการชุมนุม
สาธารณะ
	 	 	 	 (๒.๕)	 การจัดระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีความพร้อม	 ทันต่อสถานการณ์	
การชุมนุมสาธารณะ
  ๓.๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเผชิญเหต	ุ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระบบ
การเผชิญเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สอดรับกับหน่วยงานต่างๆ	และบูรณาการบุคลากร	อุปกรณ์	 เครื่องมือ	
ยุทโธปกรณ์	ได้อย่างตามแผนการปฏิบัติ
	 	 	 (1)	 เป้าประสงค์
	 	 	 	 การบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะและการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่าง 
มีระบบและมีประสิทธิภาพ	หน่วยงานต่างๆ	ร่วมกันบริหารจัดการได้ตามบทบาทและหน้าที่
	 	 	 (๒)	 มาตรการในการเผชิญเหตุ
	 	 	 	 (๒.1)	 การจดัตัง้ศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์หรอืศนูย์ปฏบิตักิาร	(ศปก.)	ทกุระดับ
	 	 	 	 (๒.๒)	 การเชื่อมโยงระบบติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
	 	 	 	 (๒.๓)	 การสนธิก�าลัง	และบูรณาการบุคลากร	อุปกรณ์	เครื่องมือ	ยุทโธปกรณ์	
ระหว่างหน่วยงาน
	 	 	 	 (๒.๔)	 การประชาสัมพันธ์โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์	 และจัดท�าข่าว
ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ
  ๓.๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการและการคลี่คลายสถานการณ์ มีวัตถุประสงค์	 
เพ่ือให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมกีารบรหิารจัดการและคล่ีคลายสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะท่ีละเมิดกฎหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 สอดรับกับหน่วยงานต่างๆ	 และบูรณาการบุคลากร	 อุปกรณ์	 เครื่องมือ	 ยุทโธปกรณ์	 
ได้อย่างตามแผนการปฏิบัติ	ลดการปะทะ	สูญเสียในการคลี่คลายการชุมนุมสาธารณะที่ละเมิดกฎหมาย
	 	 	 (1)	 เป้าประสงค์
	 	 	 	 การบริหารจัดการและการคลี่คลายการชุมนุมสาธารณะที่ละเมิดกฎหมาย 
เป็นไปอย่างมรีะบบ	ตลอดจนการบงัคบัใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ	หน่วยงานต่างๆ	ร่วมกนับรหิาร
จัดการได้ตามบทบาทและหน้าที่	
	 	 	 (๒)	 มาตรการในการบริหารจัดการและการคลี่คลายสถานการณ์
	 	 	 	 (๒.1)	 การจดัตัง้ศนูย์ควบคุมสถานการณ์หรอืศนูย์ปฏบิตักิารส่วนหน้า	(ศปก.สน.) 
	 	 	 	 (๒.๒)	 การบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย
	 	 	 	 (๒.๓)	 การปฏบิตัใินการคลีค่ลายสถานการณ์ตามกฎหมาย	และใช้วธิกีารทีห่ลกีเลีย่ง 

การใช้ก�าลัง	ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการใช้ก�าลังได้	ให้ใช้ก�าลังและเครื่องมือควบคุมฝูงชนเท่าที่จ�าเป็น
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๒๕คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 	 	 	 (๒.๔)	 การประชาสัมพันธ์โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์	 และจัดท�าข่าว	

ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ

	 	 	 	 (๒.๕)	 การจัดตั้งศูนย์รักษาพยาบาล	ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาภายหลัง	

การคลี่คลายสถานการณ์

  ๓.๑.๕ ยทุธศาสตร์ที ่๕ การฟ้ืนฟ ูเยยีวยา ภายหลงัสถานการณ์ มวีตัถปุระสงค์เพือ่บรรเทาทุกข์ 

ขั้นต้น	ตลอดจนรักษาพยาบาล	ฟื้นฟู	เยียวยาภายหลังการคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 	 (1)	 เป้าประสงค์

	 	 	 	 (1.1)	 ผู้ได้รบัผลกระทบได้รบัการชว่ยเหลือทางกายภาพและทางกฎหมายได้

อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน

	 	 	 	 (1.๒)	 มีการบังคับใช้กฎหมาย	 ตลอดจนการรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ์

	 	 	 	 (1.๓)	 ประชาชน	หรอืหน่วยงานต่างๆ	สามารถใช้ท่ีสาธารณะได้ตามปกตโิดยเร็ว 

	 	 	 (๒)	 มาตรการในการฟื้นฟู	เยียวยา	ภายหลังสถานการณ์

	 	 	 	 (๒.1)	 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

	 	 ๓.๒.1	 การประชาสัมพันธ์	แนะน�าการปฏิบัติในการชุมนุมสาธารณะ

	 	 ๓.๒.๒	 การตรวจค้นบุคคล	ยานพาหนะ

	 	 ๓.๒.๓	 การจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราบริเวณสถานที่ชุมนุมสาธารณะ

	 	 ๓.๒.๔	 การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นบริเวณรอบสถานที่การชุมนุมสาธารณะ

	 	 ๓.๒.๕	 การก�าหนดเง่ือนไขหรือค�าสั่ง	 เพื่ออ�านวยความสะดวก	 รักษาความปลอดภัย	 

การบรรเทาเหตุเดือดร้อนร�าคาญ	ตลอดจนการจัดการจราจรและการขนส่ง	 	
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๒๖ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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๒๗คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

บทที่ ๔
บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการชุมนุมสาธารณะ

	 ให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยหลักในการปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	
พ.ศ.๒๕๕๘	 และสามารถร้องขอหรือสั่งการตามแต่กรณี	 เพื่อให้พนักงานฝ่ายปกครอง	 หรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	 หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะ	ด�าเนินการตามภายในขอบอ�านาจหน้าที่
ของบุคคลหรือหน่วยงานนั้น	โดยก�าหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ	ดังนี้

 ๔.๑ ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้กองบัญชาการต�ารวจนครบาล เป็นหน่วยหลัก
	 	 รบัผดิชอบด�าเนนิการตามกฎหมายเก่ียวกบัการชมุนมุสาธารณะ	วางแผน	และเตรยีมการรกัษา
ความสงบการชุมนุมสาธารณะ	 แก้ไขปัญหา	 แล้วรายงานให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 (ผ่านศูนย์ปฏิบัติการ 
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 (ศปก.ตร.))	 ทันที	 โดยด�าเนินการด้วยการใช้ระบบศูนย์ปฏิบัติการ	 (ศปก.)	 
และระบบบัญชาการเหตุการณ์
	 	 ๔.1.1	 หัวหน้าสถานีต�ารวจนครบาล	 เป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม	 หากเป็นการชุมนุม 
ในพื้นที่สถานีต�ารวจแห่งนั้น
	 	 ๔.1.๒	 ผู้บังคับการต�ารวจนครบาลท้องที่	เป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม	เมื่อเป็นการชุมนุม
สาธารณะต่อเนื่องระหว่างสถานีต�ารวจนครบาลที่รับผิดชอบ
	 	 ๔.1.๓	 ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล	เป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม	เมื่อมีการชุมนุมในพื้นที่
ระหว่างกองบังคับการต�ารวจนครบาลที่รับผิดชอบ
	 	 แจ้งส่วนราชการท่ีเกีย่วข้อง	เช่น	กองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	กรงุเทพมหานคร	
หน่วยงานของรัฐด้านสาธารณูปโภค	 การขนส่งมวลชน	 เช่น	 การประปานครหลวง	 การไฟฟ้านครหลวง	
การขนส่งมวลชน	 เพื่อประสานการปฏิบัติ	 หรือเตรียมการร้องขอตามกฎหมายให้หน่วยงานน้ันด�าเนินการ 
หรือบังคับการด�าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ
	 	 ติดตามสถานการณ์และสั่งการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	 โดยใช้ก�าลังต�ารวจในสังกัดเป็นหลัก	
หากเกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติต่อไป
	 	 หน่วยราชการ	 หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง	 คือ	 กรุงเทพมหานคร	 กระทรวงมหาดไทย	
กระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงคมนาคม	กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร	กรมประชาสัมพันธ์	เตรียมการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่เมื่อได้รับการร้องขอ	โดยเบื้องต้น 
ให้ประสานช่องทางติดต่อประสานงาน	 หรือการขอให้จัดเจ้าหน้าที่ติดต่อมาประจ�าที่ศูนย์ปฏิบัติการ 
พร้อมรายการสิ่งอุปกรณ์	หรือเครื่องมือที่พร้อมให้การสนับสนุนตามร้องขอ
  
 ๔.๒ นอกเขตกรงุเทพมหานครให้ ต�ารวจภธูรจงัหวดั เป็นหน่วยหลกัในการปฏบิตังิานตามแผน  
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบ 
	 	 ให้ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด	เป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุม 

สาธารณะ	 วางแผน	 รักษาความสงบการชุมนุมสาธารณะ	 แก้ไขปัญหา	 โดยด�าเนินการด้วยการใช้ระบบ 
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๒๘ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

ศนูย์ปฏบิตักิาร	(ศปก.)	และระบบบญัชาการเหตกุารณ์	โดยมผีูว่้าราชการจงัหวดั	เป็นผูร้บัผดิชอบในราชการจังหวัด	 

และอ�าเภอตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.๒๕๓๔	และในฐานะผู้อ�านวยการจังหวัด

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 พ.ศ.๒๕๕๐	 และเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์เพื่อให้เลิก

การชุมนุมตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะ 

แต่ละฉบับอย่างสอดคล้องกัน

	 	 ๔.๒.1	 หัวหน้าสถานีต�ารวจภูธร	เป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม	หากเป็นการชุมนุมในพื้นที่

สถานีต�ารวจแห่งนั้น

	 	 ๔.๒.๒	 ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด	 เป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม	 เมื่อเป็นการชุมนุม

สาธารณะต่อเนื่องระหว่างสถานีต�ารวจภูธรที่รับผิดชอบ

	 	 ๔.๒.๓	 ผูบ้ญัชาการต�ารวจพืน้ที	่เป็นเจ้าพนกังานดแูลการชมุนมุ	เมือ่เป็นการชมุนมุสาธารณะ

ต่อเนื่องระหว่างกองบังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดที่รับผิดชอบ

	 	 เมื่อได้ปรึกษากับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว	ให้แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	เช่น	กองอ�านวยการ	 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั	หน่วยงานของรฐัด้านสาธารณปูโภค	การขนส่งมวลชน	เช่น	การประปา	

การไฟฟ้า	 การขนส่งมวลชน	 เพ่ือประสานการปฏิบัติ	 หรือเตรียมการร้องขอตามกฎหมายให้หน่วยงานนั้น 

ด�าเนินการหรือบังคับการด�าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ	 โดยเบื้องต้นให้ประสาน 

ช่องทางตดิต่อประสานงาน	หรือการขอให้จดัเจ้าหน้าทีต่ดิต่อมาประจ�าทีศ่นูย์ปฏบิติัการ	(ศปก.)	พร้อมรายการ

และสมรรถนะสิ่งอุปกรณ์	หรือเครื่องมือที่พร้อมให้การสนับสนุนตามร้องขอ

	 	 ติดตามสถานการณ์และสั่งการในการแก้ไขปัญหา	 โดยใช้ก�าลังต�ารวจในสังกัดเป็นหลัก	 

หากเกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัด	 ต�ารวจภูธรภาคและส�านักงาน 

ต�ารวจแห่งชาติ	ต่อไป

	 	 หน่วยราชการ	หรือหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้อง	คือ	กองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

จังหวัด	ส�านักงานจังหวัด	ปกครองจังหวัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	เทศบาล	หรือองค์การบริหารส่วนต�าบล

ในพืน้ที	่หน่วยงานของกระทรวงคมนาคม	กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีกระทรวงสาธารณสขุ	กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 กรมประชาสัมพันธ์	 ในพื้นที่	 เตรียมการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ 

เมือ่มกีารร้องขอ	โดยเบ้ืองต้นให้ประสานช่องทางตดิต่อประสานงาน	หรอืการขอให้จดัเจ้าหน้าทีต่ดิต่อมาประจ�า 

ที่ศูนย์ปฏิบัติการ	 (ศปก.)	 พร้อมรายการและสมรรถนะส่ิงอุปกรณ์	 หรือเคร่ืองมือท่ีพร้อมให้การสนับสนุน 

ตามร้องขอ

	 	 ต�ารวจภูธรภาค	1-๙	และศูนย์ปฏิบัติการต�ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้	(ภ.1-๙	และ	ศชต.)	

เป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติของต�ารวจภูธรจังหวัดหรือจังหวัด	 เม่ือได้รับการร้องขอ	 โดยพิจารณาสั่งการ

ในอ�านาจหน้าที่	 พร้อมทั้งรายงานผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติผ่าน	 ศปก.ตร.	 เพื่อรับทราบหรือเพื่อพิจารณา

สั่งการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหรือแต่งตั้งเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมเพิ่มหรือแทนหัวหน้าสถานีต�ารวจ	 

ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด	หรือผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาคตามกรณี
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๒๙คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

 ๔.๓ บทบาท หน้าที่ และแนวปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน บทบาท หน้าที่

(๑)  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ	 และ

เป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการด�าเนินการประสาน	ร้องขอ	สั่งการ	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนภารกิจดูแลการชุมนุมสาธารณะ

ตามแต่กรณี

(1.1)	 จัดท�าแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะ

(1.๒)	 แนะน�าให้ค�าปรึกษา	 และอบรมเก่ียวกับการดูแลการชุมนุม 

	 สาธารณะแก่หน่วยงานของรัฐ	และภาคส่วนต่างๆ	

(1.๓)	 ติดตาม	 ตรวจสอบ	 ประเมินผล	 ทบทวนแผนการปฏิบัติ 

	 ในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ

(1.๔)	 บงัคบัใช้กฎหมาย	ป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผดิ 

	 ทางอาญา

(๒) ส�านักนายกรัฐมนตรี (๒.1)	 จัดหางบประมาณเพื่อด�าเนินการดูแลการชุมนุมสาธารณะ

(๒.๒)	 สนับสนุนด้านการข่าวกรองและให้ค�าแนะน�าด้านการรักษา 

	 ความปลอดภัย

(๒.๓)	 บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์และการจัดการข่าวสาร	 

	 ตลอดจนเตรียมการประกาศค�าสั่งเจ้าพนักงานที่จ�าเป็น 

	 ตามที่กฎหมายนี้บัญญัติได้ตลอดเวลา

(๒.๔)	 จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์	เครื่องมือ	เพื่อประสานและ 

	 สนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ	ประจ�า	ศปก.	พื้นที ่

	 การชุมนุมสาธารณะ	เมื่อได้รับการร้องขอ

(๓) กระทรวงมหาดไทย (๓.1)	 สั่งการ	 และประสานงานให้จังหวัดและองค์กรปกครอง 

	 ส่วนท้องถิน่ด�าเนนิการเกีย่วกบัการดแูลการชมุนมุสาธารณะ 

	 ในเขตพ้ืนทีรั่บผดิชอบ	และพ้ืนทีข้่างเคยีงเม่ือได้รับการร้องขอ

(๓.๒)	 ประสานการปฏิบัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีสถานที่ 

	 เพื่อการชุมนุมสาธารณะ

(๓.๓)	 จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์	เครื่องมือ	เพื่อประสานและ 

	 สนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ	ประจ�า	ศปก.	พื้นที ่

	 การชุมนุมสาธารณะ	เมื่อได้รับการร้องขอ

������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd   29������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd   29 11/17/2563 BE   12:40 PM11/17/2563 BE   12:40 PM



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

หน่วยงาน บทบาท หน้าที่

(๔) กระทรวงกลาโหม (๔.1)	 สนับสนุนภารกิจของรัฐในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๔.๒)	 พิจารณาสนับสนุนก�าลังพล	อุปกรณ์	เครื่องมือ	ยุทโธปกรณ ์
	 ตามที่เห็นสมควร	เมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานต่างๆ
(๔.๓)	 จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์	เครื่องมือ	เพื่อประสานและ 
	 สนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ	ประจ�า	ศปก.	พื้นที ่
	 การชุมนุมสาธารณะ	เมื่อได้รับการร้องขอ

(๕) กระทรวงการคลัง (๕.1)	 ก�าหนดมาตรการด้านการเงินและการคลังทีส่นบัสนุนภารกจิ 
	 การดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๕.๒)	 ก�าหนดข้อกฎหมายระเบยีบทีใ่ช้ในการช่วยเหลือเยียวยา	ฟ้ืนฟู	 
	 การดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๕.๓)	 ก�าหนดระเบยีบข้อบงัคบัเก่ียวกับระเบยีบเงนิทดรองราชการ	 
	 (กรมบัญชีกลาง)	เพื่อสนับสนุนภารกิจ
(๕.๔)	 จัดเจ้าหน้าที่	 เพื่อประสานและสนับสนุนการดูแลการชุมนุม 
	 สาธารณะ	ประจ�า	ศปก.	พื้นที่การชุมนุมสาธารณะ	เมื่อได้รับ 
	 การร้องขอ

(๖) กระทรวงการต่างประเทศ (๖.1)	 ประสานกับหน่วยงานราชการของต่างประเทศ	และองค์การ 
	 ระหว่างประเทศ	ในการด�าเนินงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๖.๒)	 ช้ีแจง	 และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลการชุมนุม 
	 สาธารณะกับหน่วยงานต่างประเทศ	 รวมทั้งสถานทูต 
	 ต่างประเทศประจ�าประเทศไทย	 เพื่อด�าเนินการตามอ�านาจ 
	 หน้าที่
(๖.๓)	 จัดเจ้าหน้าที่	 เพื่อประสานและสนับสนุนการดูแลการชุมนุม 
	 สาธารณะ	ประจ�า	ศปก.	พื้นที่การชุมนุมสาธารณะ	เมื่อได้รับ 
	 การร้องขอ

(๗) กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา (๗.1)	 ประชาสัมพันธ์	 เผยแพร่	 ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย 

	 เส้นทางการเดินทาง	 แก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบกิจการ 

	 ท่องเที่ยว

(๗.๒)	 ก�าหนดแผน	 มาตรการ	 ดูแลสถานท่ีท่องเที่ยวส�าคัญให้มี 

	 ความปลอดภัย

(๗.๓)	 จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์	เครื่องมือ	เพื่อประสานและ 

	 สนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ	ประจ�า	ศปก.	พื้นที ่

	 การชุมนุมสาธารณะ	เมื่อได้รับการร้องขอ
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๓1คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

หน่วยงาน บทบาท หน้าที่

(๘) กระทรวงการพฒันาสังคมและ 

 ความมั่นคงของมนุษย์

(๘.1)	 วางแผนและฟ้ืนฟดู้านสงัคมและจิตใจให้แก่ผูไ้ด้รับผลกระทบ 

	 จากการดูแลการชุมนุมสาธารณะ

(๘.๒)	 สนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์

(๘.๓)	 จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์	เครื่องมือ	เพื่อประสานและ 

	 สนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ	ประจ�า	ศปก.	พื้นที ่

	 การชุมนุมสาธารณะ	เมื่อได้รับการร้องขอ

(๙) กระทรวงคมนาคม (๙.1)	 จัดท�าแผนปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะให้สอดคล้อง 

	 กับแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ

(๙.๒)	 สนับสนุนข้อมูล	เส้นทางสัญจร	เส้นทางเลี่ยง	เพืื่อสนับสนุน 

	 ภารกิจ

(๙.๓)	 ให้การสนบัสนนุงานด้านการจราจรในพืน้ทีก่ารชมุนมุสาธารณะ

(๙.๔)	 จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์	 เครื่องมือ	 เพ่ือประสาน 

	 และสนบัสนนุการดแูลการชมุนมุสาธารณะ	ประจ�า	ศปก.	พืน้ที ่

	 การชุมนุมสาธารณะ	เมื่อได้รับการร้องขอ

(๑๐) กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 และการสื่อสาร

(1๐.1)	 ด�าเนนิการเกีย่วกบัระบบสือ่สาร	และโทรคมนาคม	ตลอดจน 

	 ให้บริการฐานข้อมลูด้านสารสนเทศการส่ือสาร	เพือ่สนบัสนนุ 

	 ภารกิจ

(1๐.๒)	 สนับสนุนอุปกรณ์	 เครื่องมือเครื่องใช้ในการสื่อสาร	 และ 

	 สนับสนุนก�าลังพล	 เพื่อบริการการติดต่อสื่อสารได้อย่าง 

	 สะดวกและรวดเร็ว

(1๐.๓)	 การด�าเนนิการตามกฎหมายในการดแูลการชมุนมุสาธารณะ 

	 ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

(1๐.๔)	 จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์	 เครื่องมือ	 เพื่อประสาน 

	 และสนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ	ประจ�า	 ศปก.	 

	 พื้นที่การชุมนุมสาธารณะ	เมื่อได้รับการร้องขอ

	 *ปัจจุบัน	คือ	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	(เปลี่ยนแปลงเมื่อ	พ.ศ.๒๕๕๙)
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๓๒ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

หน่วยงาน บทบาท หน้าที่

(๑๑) กระทรวงยุติธรรม (11.1)	 จัดเตรียมแผนการปฏิบัติรองรับการชุมนุมสาธารณะ 

	 ให้สอดคล้องกับแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ

(11.๒)	 สนับสนนุข้อมลูทางกฎหมายในการดแูลการชมุนุมสาธารณะ

(11.๓)	 จัดท�าแผน	 ขั้นตอน	 ระยะเวลาการปฏิบัติเก่ียวกับค�าสั่ง 

	 เลิกการชุมนุมสาธารณะ

(11.๔)	 ให้ค�าแนะน�า	ช่วยเหลือ	และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

	 สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมภายใต้กรอบกฎหมาย	ตลอดจน 

	 การเรียกร้องและการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย

(11.๕)	 จดัเจ้าหน้าที	่เพือ่ประสานและสนบัสนนุการดแูลการชมุนมุ 

	 สาธารณะ	 ประจ�า	 ศปก.	 พ้ืนที่การชุมนุมสาธารณะ	 

	 เมื่อได้รับการร้องขอ

(๑๒) กระทรวงสาธารณสุข (1๒.1)	 จัดท�าแผนรองรับการปฏบิติั	การจดัตัง้ศนูย์พยาบาลในพืน้ที ่

	 การชุมนุมสาธารณะ

(1๒.๒)	 จัดเตรียมบุคลากร	 อุปกรณ์ทางการแพทย์	 สนับสนุน 

	 การปฏิบัติ

(1๒.๓)	 จัดเตรียมการแพทย์ฉุกเฉิน	การช่วยเหลือ	 เยียวยาผู้ได้รับ 

	 ผลกระทบจากการชุมนุมสาธารณะ

(1๒.๔)	 จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์	 เครื่องมือ	 เพ่ือประสาน 

	 และสนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ	ประจ�า	 ศปก.	 

	 พื้นที่การชุมนุมสาธารณะ	เมื่อได้รับการร้องขอ

(๑๓) กรมป้องกันและบรรเทา 

 สาธารณภัย

ท�าหน้าทีด่�าเนนิการเก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของประเทศ 

(1๓.1)	 จัดท�า	 ปรับปรุง	 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

	 แห่งชาตใิห้สอดคล้องกบัแผนการดแูลการชมุนมุสาธารณะ 

	 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(1๓.๒)	 ประสานส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในการดูแลการชุมนุม 

	 สาธารณะเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการชุมนุม 

	 สาธารณะ

(1๓.๓)	 ประสานงานหน่วยงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัพืน้ที่ 

	 เพื่อแก้ไข	และฟื้นฟูการชุมนุมสาธารณะ

(1๓.๔)	 จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์	 เครื่องมือ	 เพ่ือประสาน 

	 และสนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ	ประจ�า	 ศปก.	 

	 พื้นที่การชุมนุมสาธารณะ	เมื่อได้รับการร้องขอ
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๓๓คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

หน่วยงาน บทบาท หน้าที่

(๑๔) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (1๔.1)	 สนับสนุนงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน 

	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(1๔.๒)	 สนับสนุนหน่วยงานในการจัดการข้อมูล	 ผู้บาดเจ็บ	 หรือ 

	 เสียชีวิต

(1๔.๓)	 สนับสนุนให้มีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	 และพัฒนาระบบ 

	 สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อประโยชน์ในการ 

	 ปฏิบัติการฉุกเฉิน

(1๔.๔)	 ประสานงาน	ติดตาม	ประเมินผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน

(1๔.๕)	 จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์	 เครื่องมือ	 เพื่อประสาน 

	 และสนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ	ประจ�า	 ศปก.	 

	 พื้นที่การชุมนุมสาธารณะ	เมื่อได้รับการร้องขอ

(๑๕) กรุงเทพมหานคร (1๕.1)	 พิจารณาจัดสถานที่รองรับการชุมนุมสาธารณะ

(1๕.๒)	 สนับสนุนก�าลังพล	 อุปกรณ์	 เคร่ืืองมือ	 ยานพาหนะให้กับ 

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการดูแลการชุมนุม 

	 สาธารณะ

(1๕.๓)	 จัดการสาธารณูปโภค	 สิ่งอ�านวยความสะดวกตามท่ี 

	 หน่วยงานต่างๆ	ร้องขอ

(1๕.๔)	 จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์	 เครื่องมือ	 เพื่อประสาน 

	 และสนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ	ประจ�า	 ศปก.	 

	 พื้นที่การชุมนุมสาธารณะ	เมื่อได้รับการร้องขอ

(๑๖) กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน (1๖.1)	 จัดท�าแผนหรือแนวทาง	 เพ่ือรองรับการดูแลการชุมนุม 

	 สาธารณะ	ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(1๖.๒)	 พิจารณา	 ประสานงาน	 สถานที่เพื่อส่งเสริมการชุมนุม 

	 สาธารณะ

(1๖.๓)	 ประสานงาน	 และสนับสนุนหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือดูแล 

	 การชุมนุมสาธารณะ

(1๖.๔)	 พิจารณา	ส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	จดัสรรงบประมาณเพือ่รองรบั 

	 การชุมนุมสาธารณะ

(1๖.๕)	 จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์	 เครื่องมือ	 เพื่อประสาน 

	 และสนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ	ประจ�า	 ศปก.	 

	 พื้นที่การชุมนุมสาธารณะ	เมื่อได้รับการร้องขอ
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๓๔ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

หน่วยงาน บทบาท หน้าที่

(๑๗) ส�านกังานคณะกรรมการกจิการ 
 กระจายเสยีงกจิการโทรทศัน์  
 และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

(1๗.1)	 ควบคุม	 ก�ากับ	 ดูแลการใช้คลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง	 
	 วิทยุโทรทัศน์	 เพื่อสนับสนุนหรือปฏิบัติตามการดูแล 
	 การชุมนุมสาธารณะ	เมื่อได้รับการร้องขอ
(1๗.๒)	 จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์	 เครื่องมือ	 เพ่ือประสาน 
	 และสนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ	ประจ�า	 ศปก.	 
	 พื้นที่การชุมนุมสาธารณะ	เมื่อได้รับการร้องขอ

(๑๘) จังหวัด (1๘.1)	 พิจารณาจัดท�าแผนรองรับการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(1๘.๒)	 สั่งการ	 และประสานงานหน่วยงานในบังคับให้ด�าเนินการ 
	 เกีย่วกบัการดแูลการชมุนมุสาธารณะในเขตพืน้ทีร่บัผิดชอบ	 
	 และพื้นที่ข้างเคียงเมื่อได้รับการร้องขอ
(1๘.๓)	 พิจารณาจัดให้มีสถานท่ีเพื่อการชุมนุมสาธารณะตาม 
	 ความเหมาะสม
(1๘.๔)	 จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์	 เครื่องมือ	 เพ่ือประสาน 
	 และสนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ	ประจ�า	 ศปก.	 
	 พื้นที่การชุมนุมสาธารณะ	เมื่อได้รับการร้องขอ

(๑๙) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1๙.1)	 พิจารณาจัดท�าแผนรองรับการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(1๙.๒)	 สั่งการ	 และประสานงานหน่วยงานในบังคับให้ด�าเนินการ 
	 เกีย่วกบัการดแูลการชมุนมุสาธารณะในเขตพืน้ทีร่บัผิดชอบ	 
	 และพื้นที่ข้างเคียงเมื่อได้รับการร้องขอ
(1๙.๓)	 พิจารณาจัดให้มีสถานท่ีเพื่อการชุมนุมสาธารณะตาม 
	 ความเหมาะสม
(1๙.๔)	 จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์	 เครื่องมือ	 เพ่ือประสาน 
	 และสนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ	ประจ�า	 ศปก.	 
	 พื้นที่การชุมนุมสาธารณะ	เมื่อได้รับการร้องขอ

(๒๐) องค์กรเอกชน มลูนธิ ิภาคเอกชน  
 และภาคส่วนอื่นๆ

(๒๐.1)	 สนับสนุนส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในพื้นที่ต่างๆ	 ตามที ่
	 ได้รับการร้องขอ
(๒๐.๒)	 สนับสนุนการจัดท�าฐานข้อมูลทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้องกับ 
	 การดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๒๐.๓)	 จัดเจ้าหน้าที่พร้อมบัญชีอุปกรณ์	 เครื่องมือ	 เพ่ือประสาน 
	 และสนับสนุนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ	ประจ�า	 ศปก.	 
	 พื้นที่การชุมนุมสาธารณะ	เมื่อได้รับการร้องขอ
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๓๕คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

บทที่ ๕
ขั้นตอนปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะ

 ขั้นตอนปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะ แบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน ดังนี้
 ๕.๑ ขัน้ตอนที ่๑ ขัน้เตรยีมการ (ก่อนการชมุนมุสาธารณะหรอืเมือ่รบัทราบการรบัแจ้งการชมุนมุ)	
การปฏิบัติในข้ันนี้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่การยกระดับหรือปรับ	ศูนย์ปฏิบัติการ	 (ศปก.)	 ทุกระดับ	 ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และใช้เป็นหน่วยขับเคลื่อนแผน	ดังนี้
	 	 ๕.1.1	 ด�าเนินการด้านการข่าว	 วางแผนรวบรวมข่าวสาร	 รวบรวมข่าวสารพื้นฐาน	 และ
ขยายข่ายงานข่าว	ประสานงานข่าวกับหน่วยงานข่าวต่างๆ	โดยเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ	และ	ศปก.	 
ทุกระดับ	 จะต้องสืบสวนหาข่าวเก่ียวกับการรับแจ้งการชุมนุมสาธารณะตามกฎหมาย	หรือการจัดชุมนุม
สาธารณะท่ีอาจยังไม่ได้มีการแจ้งและรายงานข่าว	 ในกรณีได้รับทราบข่าวหรือมีเบาะแส	 สิ่งบอกเหตุว่าจะมี
การจัดการชุมนุมสาธารณะ	หรือมีการประกาศว่าจะมีการชุมนุมสาธารณะไว้ล่วงหน้าให้	ศปก.	ทุกระดับเป็น
หน่วยรับผิดชอบด�าเนินการ
	 	 ๕.1.๒	 สืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับแกนน�า	ผู้สนับสนุน	 เครือข่าย	ผู้จัดการชุมนุม	 ให้ทราบแบบ
การชุมนุมสาธารณะ	จ�านวนผู้ชุมนุมสาธารณะ	สถานที่จะเดินขบวน	พฤติการณ์	แผนประทุษกรรมที่เคยเกิด	
แนวโน้มสถานการณ์
	 	 ๕.1.๓	 เจ้าพนักงานผู้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ	 เป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมการโดยจัดตั้ง
และใช้ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า	(ศปก.สน.)	เพื่อเตรียมการควบคุมอ�านวยการรักษาความสงบเรียบร้อยในการ
ชุมนุมสาธารณะดังกล่าว	แล้วแจ้งพนักงานฝ่ายปกครอง	หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่จะมีการ
ชมุนมุสาธารณะ	หรอืหน่วยงานประชาสมัพนัธ์ของรฐัหรอืของเอกชนในท้องทีน่ัน้เพือ่ด�าเนนิการประชาสมัพันธ์
แจ้งเตือนและเตรียมการในส่วนเกี่ยวข้องตามอ�านาจหน้าที่ของหน่วย
	 	 ๕.1.๔	 รายงานเหตกุารณ์เบือ้งต้นให้	ศปก.	ของหน่วยเหนอืหรอืหน่วยบงัคบับญัชาแล้วรายงาน	
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	(ผ่าน	ศปก.ตร.)	ในฐานะหน่วยปฏิบัติหลัก	ว่าเป็นกรณีที่จะเกิดการชุมนุมสาธารณะ	
ด้วยเงื่อนไขหรือข้อเรียกร้องใด	 จะชุมนุมสาธารณะเมื่อใด	 แล้วให้ประสานงานกับศูนย์แก้ไขปัญหาการชุมนุม
สาธารณะของจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการชุมนุมสาธารณะนั้น
	 	 ๕.1.๕	 แจ้งเตอืนหน่วยปฏบิตัใินความรบัผดิชอบ	และแจ้งประสานหน่วยสนบัสนนุการปฏบิตัิ
หรือหน่วยงานของรัฐที่อาจต้องร้องขอให้สนับสนุน
	 	 ๕.1.๖	 แจ้งให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 และหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ของรัฐ	 ให้จัดหรือประสานให้มีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะเพื่อให้ประชาชนทราบถึงสถานที ่
ที่ใช้ในการชุมนุมแต่ละช่วงเวลาที่มีการชุมนุม	 ตลอดจนค�าแนะน�าเก่ียวกับเส้นทางการจราจรหรือระบบ 
การขนส่งสาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการชุมนุมน้อยที่สุด
	 	 ๕.1.๗	 ติดต่อประสาน	 เจรจาต่อรอง	และจัดเจ้าหน้าที่ประสานกับผู้แจ้งการชุมนุม	แกนน�า
หรือผู้จัดการชุมนุมสาธารณะ
	 	 ๕.1.๘	 ประเมินภยัคกุคาม	จดัการวเิคราะห์ความเสีย่ง	ประชุมเพือ่แสวงข้อตกลงใจทางยทุธวธิี
เบื้องต้น	แล้วจัดท�าแผนหรือค�าสั่งปฏิบัติการดูแลความสงบการชุมนุมสาธารณะ	โดยให้สอดคล้องกับระเบียบ	
ค�าสั่ง	และแผนที่เกี่ยวข้องส่ง	ศปก.	หน่วยเหนือ
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๓๖ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 	 ๕.1.๙	 เตรยีมการตามขัน้ตอนมาตรการทางกฎหมาย	การใช้ก�าลงั	เช่น	การสบืสวน	การร้องขอ

ต่อศาล	การปิดหมายศาล	การประกาศก�าหนดพื้นที่ควบคุม	การประกาศค�าสั่งของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม

สาธารณะ	หรือของผูค้วบคุมสถานการณ์	การท�าส�านวนการสอบสวน	การรวบรวมพยานหลกัฐานกลุม่ทีเ่ตรยีมการ 

จะก่อเหตุร้ายในการชุมนุมสาธารณะ	ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	๔๖	เป็นต้น	และด�าเนินการเพื่อให้

สามารถขอออกหมายจับ	 เพื่อสืบสวนจับกุมผู้กระท�าผิดกฎหมาย	 เช่น	 เตรียมการสะสมสิ่งกีดขวาง	 เพื่อปิด 

การจราจร	หรือเตรียมการวางเพลิง	หรือจะก่อเหตุวุ่นวาย	หรือขัดขวางในระหว่างการชุมนุมอื่นๆ	เป็นต้น

	 	 ๕.1.1๐	 เตรียมสิ่งอุปกรณ์สิ่งกีดขวางหรืออ�านวยความสะดวกแก่สาธารณะ	 เช่น	 อุปกรณ์

ในการอ�านวยความสะดวกการจราจร	 อุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์ในพื้นท่ี	 เป็นต้น 

รวมทัง้	จดัท�าแผนการจราจร	จดัการเส้นทางจราจร	เส้นทางส�ารอง	ประกาศเจ้าพนกังานจราจร	ท�าป้ายประกาศ	

หรือประชาสัมพันธ์แก่สาธารณชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง

	 	 ๕.1.11	 เตรยีมพืน้ทีก่ารชมุนมุสาธารณะให้ปลอดภยัและหรอืสะดวกต่อการใช้พืน้ท่ีของบคุคล

ทั่วไป	รวมทั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า	(ศปก.สน.)	จุดรวมพล	ค่ายพัก	จุดส่งก�าลังบ�ารุง	จุดบริการต่างๆ	

	 	 ๕.1.1๒	 ประกาศมาตรการทางกฎหมาย	 ให้แก่สาธารณชนและผู้เข้าร่วมชุมนุมสาธารณะ 

และแกนน�าได้รับทราบ

	 	 ๕.1.1๓	 จดัระเบยีบสือ่มวลชน	(รบัลงทะเบยีน	ออกเครื่อีงหมายหรอืบตัรแสดงตวัแก่สือ่มวลชน)	

เพ่ือความปลอดภยัและการจดัระเบียบในการรายงานข่าวของสือ่มวลชนในพ้ืนทีเ่กีย่วข้องการชมุนมุสาธารณะ	

รวมทั้งชี้แจงท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ	โดยเฉพาะเกี่ยวกับความปลอดภัยของสื่อมวลชน

	 	 ๕.1.1๔	 ด�าเนินการด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ทุกรูปแบบ	และเตรียมปฏิบัติการด้านการ

ประชาสัมพันธ์	และการปฏิบัติการจิตวิทยา	ปฏิบัติการข่าวสาร	โดยอาศัยสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท	เช่น	

วิทยุ	โทรทัศน์	สื่อสังคมออนไลน์

	 	 ๕.1.1๕	 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า	 (ศปก.สน.)	 ในพื้นที่ชุมนุมสาธารณะ	 เพื่อควบคุม	 

สั่งการ	รวมทั้งก�าหนดตัวผู้รับผิดชอบในการควบคุม	อ�านวยการและสั่งการในแต่ละพื้นที่แต่ละขั้นตอน

 ๕.๒ ขัน้ตอนที ่๒ ขัน้การเผชญิเหต ุ(ขณะชมุนมุสาธารณะ)	เมื่อมีสถานการณก์ารชมุนมุสาธารณะ

เกดิขึน้ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในระดับต่างๆ	ดแูลการชมุนมุสาธารณะให้เป็นไปตามพระราชบญัญตักิารชมุนมุ

สาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	และปฏิบัติดังนี้

	 	 ๕.๒.1	 ให้ต�ารวจท้องที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณที่ชุมนุมและบริเวณใกล้เคียงด้วย	

การแยกพื้นที่ชุมนุมออกจากพื้นที่ทั่วไป	 ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจค้นอาวุธ	 สิ่งผิดกฎหมายรอบสถานที่ชุมนุม

สาธารณะ	ตั้งจุดตรวจการณ์จากจุดสูงข่ม

	 	 ๕.๒.๒	 รักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคลส�าคัญ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่อยู่ใกล้

สถานที่ชุมนุม	 พร้อมทั้งจัดการจราจรบริเวณที่ชุมนุมและพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อให้การชุมนุมสาธารณะท่ีเกิดขึ้น 

มีผลกระทบต่อสาธารณชนน้อยที่สุด

	 	 ๕.๒.๓	 ใช้ศูนย์ปฏิบัติการทุกระดับติดตาม	ควบคุม	และสั่งการการรักษาความสงบ	และแก้ไข

ปัญหาตามขั้นตอน	โดยให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า	(ศปก.สน.)	ในพื้นที่ชุมนุมหรือใกล้เคียง
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๓๗คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 	 ๕.๒.๔	 ช้ีแจงท�าความเข้าใจต่อผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุมสาธารณะให้ทราบถึงขอบเขตของ 
การใช้สิทธแิละเสรีภาพตามรฐัธรรมนญู	และตามพระราชบัญญตักิารชมุนมุสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	โดยการชมุนมุ
สาธารณะจะต้องไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นหรือละเมิดต่อกฎหมาย	 รวมทั้งต้องด�าเนินการ 
ตามขั้นตอนของกฎหมายในการชุมนุม
	 	 ๕.๒.๕	 ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง	
สนับสนุน	คัดค้าน	หรือแสดงความคิดเห็นของผู้ชุมนุม	จัดผู้แทนมารับทราบข้อเท็จจริง	เจรจา	ไกล่เกลี่ย	หรือ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้น	 โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติ	 และให้รายงานให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
	 	 ๕.๒.๖	 ด�ารงการเจรจากบัผูจ้ดัการชมุนมุ	ผูช้มุนมุหรอืผูเ้กีย่วข้อง	เพือ่ท�าความเข้าใจให้ปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย	หรือเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ตลอดเวลา
	 	 ๕.๒.๗	 เร่งด�าเนนิการสบืสวนหาข้อเทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานเพือ่บงัคบัใช้กฎหมาย	
ท�าส�านวนการสืบสวนสอบสวน	โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเตรียมการจะก่อเหตุร้าย
	 	 ๕.๒.๘	 ด�าเนนิการประชาสมัพนัธ์	และแจ้งฝ่ายปกครอง	หน่วยงานประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงาน 
ของรัฐและเอกชน	 ช่วยท�าการประชาสัมพันธ์	 และปฏิบัติการข่าวสาร	 และใช้มวลชนของฝ่ายเราสนับสนุน 
การข่าวและการป้องกันและรักษาความสงบการชุมนุมสาธารณะทุกรูปแบบ
	 	 ๕.๒.๙	 ด�าเนินการป้องกนัเหตแุทรกซ้อนหรือการก่อเหตรุ้ายในพ้ืนทีช่มุนมุและพืน้ทีใ่กล้เคยีง	
โดยให้หน่วยต�ารวจในพื้นท่ีรับผิดชอบจัดก�าลังเข้าป้องกัน	 ระงับยับยั้ง	 บังคับใช้กฎหมายตามอ�านาจหน้าที่ 
ที่ก�าหนดและภายใต้หลักการใช้ก�าลัง

 ๕.๓ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนการใช้ก�าลังเข้าคลี่คลายสถานการณ์
	 	 ๕.๓.1	 การใช้ก�าลังเข้าคลี่คลายสถานการณ์
	 	 	 กรณีที่ศาลมีค�าสั่งให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ	 โดยได้มีการปิดประกาศค�าสั่งศาล 
ตามมาตรา	๒๒	แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	ให้ผู้ชุมนุมทราบแล้ว	ในกรณีที่ผู้ชุมนุม
ไม่เลิกการชุมนุมสาธารณะตามค�าสั่งของศาลภายในระยะเวลาที่ศาลก�าหนด	ให้ด�าเนินการดังนี้
	 	 	 ๕.๓.1.1	 เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	ด�าเนินการดังนี้
	 	 	 	 1)	 รายงานให้ศาลทราบ
	 	 	 	 ๒)	 ประกาศก�าหนดให้พืน้ทีบ่รเิวณทีม่กีารชมุนมุสาธารณะนัน้และบรเิวณ
ปริมณฑลเป็นพื้นที่ควบคุม
	 	 	 	 ๓)	 ประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ควบคุมภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด
และห้ามบุคคลใดเข้าในพื้นที่ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม
	 	 	 	 ๔)	 รายงานเหตุการณ์ให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 (ผ่าน	 ศปก.ตร.)	 
เพื่อทราบ	และรายงานรัฐมนตรีที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	เพื่อทราบ
	 	 	 ๕.๓.1.๒	 ผู้ควบคุมสถานการณ์	ด�าเนินการดังนี้
	 	 	 	 1)	 เมื่อพ้นระยะเวลาท่ีประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพ้ืนที่ควบคุมแล้ว	
หากมีผู้ชุมนุมอยูใ่นพื้นที่ควบคุมหรือเข้าไปในพื้นที่ควบคุมโดยไมไ่ด้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชมุนุม
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๓๘ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

สาธารณะ	ให้ถือว่าผู้นั้นกระท�าความผิดซึ่งหน้า	ให้ผู้ควบคุมสถานการณ์และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม

สถานการณ์ด�าเนินการให้มีการเลิกการชุมนุม	 โดยด�าเนินการทางยุทธวิธีจากเบาไปหาหนัก	 (ถ้ากระท�าได้)	 

ทั้งนี้	ต้องท�าความเข้าใจด้วยการประกาศ	สั่งด้วยวาจาและด�าเนินการจับ	ค้น	ยึด	อายัด	หรือรื้อถอนทรัพย์สิน

ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการชุมนุมสาธารณะนั้น	ตามความจ�าเป็น	ได้สัดส่วนกับความรุนแรงของการกระท�า	และ 

พอสมควรแก่เหตุ

	 	 	 	 ๒)		 การด�าเนินการให้หลีกเลี่ยงการใช้ก�าลัง	ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

หรือมีความจ�าเป็น	เพื่อให้เลิกการชุมนุม	หรือการจับกุม	หรือป้องกันภยันตรายต่อชีวิต	ร่างกาย	และทรัพย์สิน	

ให้พิจารณาใช้ก�าลังตามหลักการใช้ก�าลัง	ทั้งนี้จะต้องใช้ก�าลังและเครื่องมือควบคุมฝูงชนเพียงเท่าที่จ�าเป็น

	 	 	 ๕.๓.1.๓	 เมื่อรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีได้ใช้อ�านาจประกาศบังคับใช้กฎหมาย 

ความมั่นคงเฉพาะ	 เพื่อรักษาความสงบแล้ว	 เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะหรือผู้ควบคุมสถานการณ์

ยังคงปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยรับผิดชอบหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ตามท่ีกฎหมายความมั่นคงเฉพาะนั้นก�าหนด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การรักษาสถานที่เกิดเหตุ	 การรวบรวม 

พยานหลักฐานเพื่อการสอบสวน	 จับกุมผู้กระท�าผิด	 การด�าเนินคดี	 เว้นแต่มีการสั่งการมอบหมายเป็น 

อย่างอื่น	

	 	 ๕.๓.๒	 การใช้ก�าลังเข้าคลี่คลายสถานการณ์ในกรณีเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง

	 	 	 เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	มีอ�านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการการชุมนุม

สาธารณะเพือ่ประโยชน์ในการคุม้ครองความสะดวกของประชาชน	การดแูลการชมุนมุสาธารณะและการรกัษา

ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน	 ในกรณีที่ผู้ชุมนุมกระท�าการใดๆ	 ที่มีลักษณะรุนแรงและ 

อาจเป็นอนัตรายแก่ชวีติ	ร่างกาย	จติใจ	หรอืทรพัย์สนิของผูอ้ืน่จนเกดิความวุน่วายขึน้ในบ้านเมอืง	เจ้าพนักงาน

ผู้ดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอ�านาจสั่งให้ผู้ชุมนุมหยุดการกระท�านั้น	 ตามมาตรา	 ๒๕	 แห่งพระราชบัญญัติ 

การชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	และด�าเนินการดังนีี้

	 	 	 ๕.๓.๒.1	 เมื่อมีความจ�าเป็นต้องใช้ก�าลังชุดควบคุมฝูงชน	 หรือหน่วยงานต่างๆ	 

ในแต่ละระดับ	ในการแก้ไขสถานการณ์	ให้รายงานส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	(ผ่าน	ศปก.ตร.)	ทราบทันที	และ

ในกรณีจังหวัดอื่นนอกเขตกรุงเทพมหานครให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย

	 	 	 ๕.๓.๒.๒	 เมือ่เจ้าพนกังานดแูลการชมุนมุสาธารณะสัง่ให้ผู้ชมุนมุยตุกิารกระท�าทีก่่อ 

ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองแล้ว	 หากผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตาม	 ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	

ด�าเนินการตามข้อ	 ๕.๓.1.1	 	 ๒),	 ๓),	 ๔)	 และข้อ	 ๕.๓.1.๓	 และให้ผู้ควบคุมสถานการณ์ด�าเนินการตาม 

ข้อ	๕.๓.1.๒	และข้อ	๕.๓.1.๓

	 	 ๕.๓.๓	 กรณีที่ผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามประกาศของผู้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ	ตามมาตรา	๒1	

แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	และอยู่ระหว่างการร้องขอต่อศาลเพื่อมีค�าสั่งให้ผู้ชุมนุม

เลกิการชมุนมุสาธารณะ	หากมคีวามจ�าเป็นต้องด�าเนนิการเพือ่คุ้มครองความสะดวกของประชาชน	หรอืคุม้ครอง

การชุมนุมสาธารณะ	ให้ผู้ดูแลการชุมนุมสาธารณะกระท�าการที่จ�าเป็น	ตามแนวทาง/แผนการดูแลการชุมนุม

สาธารณะ	โดยด�าเนินการทางยุทธวิธีจากเบาไปหาหนัก	ตามความจ�าเป็น	และเป็นไปตามสัดส่วนตามหลักการ

ใช้ก�าลังที่ก�าหนดไว้ในแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะนี้	
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 ๕.๔ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นการฟื้นฟู (หลังการชุมนุมสาธารณะ)

	 	 เมื่อสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะคลี่คลายคืนสู ่สภาวะปกติหรือยุติการชุมนุมแล้ว	 

ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะหรือผู้ควบคุมสถานการณ์ด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 ๕.๔.1	 จัดส่งผู้บาดเจ็บ	 ฟื้นฟู	 เยียวยา	 และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม

สาธารณะตามหลักสิทธิมนุษยชนและตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิหรือที่เกี่ยวข้อง

	 	 ๕.๔.๒	 สนับสนุนหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการบูรณะ	 ฟื้นฟูสถานที่หรือทรัพย์สินที่ได้รับ 

ความเสียหายจากการชุมนุมตามอ�านาจหน้าที่

	 	 ๕.๔.๓	 บังคับใช้กฎหมาย	 รวบรวมพยานหลักฐาน	 สืบสวนสอบสวน	 จับกุมด�าเนินคดีกับ 

ผู้กระท�าความผิดตามที่กฎหมายก�าหนด

	 	 ๕.๔.๔	 ร้องขอให้หน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่ร่วมปฏิบัติการ	 สนับสนุน	 หรือด�าเนินงานตาม

อ�านาจหน้าที่ของตนในเหตุุชุมนุมสาธารณะ	ให้ส่งข้อมูล	พยานหลักฐาน	เช่น	ภาพจากกล้องวงจรปิด	ภาพถ่าย	

เพื่อเป็นหลักฐานทางคดี	หรือสรุปบทเรียนต่อไป

	 	 ๕.๔.๕	 จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปผลการปฏิบัติเพื่อการจัดท�ารายงานภายหลัง 

การปฏิบติั	สรปุบทเรยีนจากการปฏบิตังิาน	รายงานส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิ(ผ่าน	ศปก.ตร.)	ตลอดจนด�าเนนิการ 

ชี้แจงประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแก่สาธารณชน
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๔1คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

บทที่ ๖
การใช้ก�าลัง เครื่องมือ อุปกรณ์ และอาวุธ

 เจ้าหน้าทีต้่องพยายามใช้การเจรจาต่อรองหรอืปฏบิตักิารใดๆ	เพือ่คลีค่ลายสถานการณ์	หากไม่เป็นผล 
และเจ้าหน้าที่จ�าเป็นต้องมีการใช้ก�าลังเข้าแก้ไขสถานการณ์ท่ีไม่ใช่การป้องกันภยันตรายท่ีใกล้จะถึง	 สามารถ
ด�าเนินการตามมาตรการต่างๆ	 ให้เป็นไปตามสมควรแก่เหตุ	 และยุทธวิธีการใช้ก�าลัง	 ตามความจ�าเป็น 
ของสถานการณ์ตามหลักสัดส่วน	 โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง	 หรือหลายวิธีการพร้อมกันให้สอดคล้องเหมาะสม 
กับสถานการณ์	 เจ้าหน้าที่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ก�าลัง	 เคร่ืองมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธจนถึงที่สุด	 
หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้ใช้ก�าลังเพียงเท่าที่จ�าเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์
	 การใช้ก�าลัง	เครื่องมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธ	ต้องใช้เมื่อมีเหตุจ�าเป็นและเหมาะสมกับความรุนแรง
ของสถานการณ์	โดยในเบือ้งต้นให้ใช้การเจรจา	และหลกีเลีย่งการใช้ก�าลงัเท่าทีจ่ะสามารถกระท�าได้	แต่จะต้อง
ไม่กระทบต่อความปลอดภยัของสาธารณชนและเจ้าหน้าทีซ่ึง่ปฏบัิติหน้าทีใ่นการดูแลรกัษาความสงบเรียบร้อย
ในการชุมนุม
	 การใช้อาวุธต้องใช้เพื่อป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่นให้พ้นจากภยันตรายร้ายแรงต่อชีวิต	หรือร่างกาย
หรอืเพือ่ระงบัยบัยัง้เหตคุวามรนุแรงให้สงบ	หรอืเพือ่จบักมุผูท้ีก่ระท�าผดิกฎหมาย	หรอืผูต่้อสูขั้ดขวางเจ้าพนกังาน
หรือเพื่อป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวหลบหนี
	 การจะใช้ก�าลัง	 เครื่องมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธเพื่อยุติการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 เมื่อใดนั้น 
ย่อมไม่ตัดสิทธิของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อื่นเพื่อให้พ้นจากภยันตราย	 อันเกิดจาก 
การประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายที่ใกล้จะถึง	โดยได้กระท�าพอสมควรแก่เหตุ

 ๖.๑ หลักการใช้ก�าลัง
	 	 การดูแลการชุมนุมสาธารณะให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	 ผู้ควบคุมสถานการณ	์
หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	 หรือผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องในการดูแลการชุมนุมสาธารณะพิจารณาในการใช้ก�าลัง	
มาตรการ	อุปกรณ์	หรือเครื่องมือในการรักษาความสงบ	ให้เหมาะสมกับสถานการณ์	ดังนี้
	 	 ใช้ก�าลงัตามความจ�าเป็นของสถานการณ์	โดยให้ใช้ก�าลงัน้อยทีส่ดุเท่าทีจ่�าเป็นเพือ่บรรลภุารกจิ
	 	 ก่อนการใช้ก�าลัง	 มาตรการ	 อุปกรณ์หรือเครื่องมือ	 ให้ใช้การเจรจากับผู้จัดการชุมนุมหรือ 
ผู้ชุมนุมและแจ้งเตือนก่อน	หากสามารถกระท�าได้และไม่เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่น	ทั้งนี้	 ให้ใช ้
วิธีการเตือนตามความเหมาะสมกับการใช้ก�าลัง	มาตรการ	อุปกรณ์หรือเครื่องมือ	ตามสถานการณ์
	 	 การใช้ก�าลัง	มาตรการ	อุปกรณ์หรือเครื่องมือเพื่อบังคับให้ผู้ชุมนุมหรือบุคคลอื่นๆ	ปฏิบัติตาม 
ค�าสั่งของเจ้าหน้าที่	 หรือการใช้ก�าลัง	 มาตรการ	 อุปกรณ์หรือเครื่องมือในกรณีที่มีการฝ่าฝืนค�าสั่ง	 เช่น 
การใช้ก�าลัง	มาตรการ	อุปกรณ์หรือเครื่องมือเพื่อตรวจค้น	จับกุม	ให้ใช้ก�าลังได้ตามแนวทางดังนี้
	 	 เตอืนด้วยวาจาว่าการฝ่าฝืนดงักล่าวผดิกฎหมายให้หยดุการกระท�า	หากไม่หยดุให้แสดงท่าทาง	
พร้อมใช้ก�าลัง	มาตรการ	อุปกรณ์	หรือเครื่องมือ
	 	 หากยังคงฝ่าฝืนให้ใช้ก�าลงัเพ่ือกกัตวัหรอืท�าการจบักมุได้	แต่ทัง้นีร้ะดบัของก�าลงัทีใ่ช้ต้องเหมาะสม 
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
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	 	 การปฏบิตัต่ิอผูห้ญงิ	เดก็	และคนชรา	จะต้องเพ่ิมความระมัดระวงัและปฏบิตัใิห้มีความเหมาะสม 
กับสถานภาพ	โดยค�านึงถึงสิทธิมนุษยชนที่ไม่ท�าให้เสียภาพพจน์ในการปฏิบัติการ
	 	 การสั่งใช้ก�าลังเจ้าหน้าที่หลัก	หรือเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติการ	เข้ายุติการชุมนุมให้อยู่ในอ�านาจ
ของผูบ้งัคบับญัชาในพ้ืนท่ีทีไ่ด้รบัค�าส่ังให้รบัผดิชอบในการรกัษาความสงบ	การชมุนมุสาธารณะคอืเจ้าพนกังาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะหรือผู้ควบคุมสถานการณ์
	 	 ในกรณีฉุกเฉิน	จ�าเป็น	เร่งด่วน	ซึ่งเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า	การใช้ก�าลัง	มาตรการ	อุปกรณ์	
หรอืเครือ่งมอืป้องกนัตนเองหรอืทรพัย์สินของทางราชการ	ป้องกันการกระท�าความผดิซึง่หน้า	หรอืปกป้องชวีติ
ผู้อื่นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงสามารถกระท�าได้ตามความจ�าเป็นแต่ต้องพอสมควรแก่เหตุ
  
 ๖.๒ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน
	 	 การใช้เครื่องมือ	หรืออุปกรณ์ในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ	ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางดังนี้
	 	 การใช้เครื่องมือ	 อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน	 ต้องใช้ตามความจ�าเป็นได้สัดส่วนและเหมาะสม 
กับสถานการณ์เพื่อให้บรรลุภารกิจหรือป้องกันตนเองหรือกลุ่มบุคคล	หรือทรัพย์สิน
	 	 ต้องเตือนผู้ชุมนุมหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวก่อนว่าจะใช้ก�าลังเข้ายุติการชุมนุม
	 	 การใช้กระบอง	 ให้ใช้ในกรณีผลักดันกลุ่มคนออกจากพื้นที่โดยเมื่อจ�าเป็นต้องใช้กระบอง 
ต้องเตือนก่อน	 เว้นแต่สถานการณ์ไม่เอื้ออ�านวย	 และให้ใช้เท่าที่จ�าเป็นเพื่อการบรรลุภารกิจ	 หากจ�าเป็น 
ให้ท�าการตี	แต่ต้องไม่ตีที่บริเวณอวัยวะส�าคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือท�าให้พิการ
	 	 การยิงกระสุนยาง	ให้ยิงต่อเป้าหมายที่กระท�าการหรือมีท่าทีคุกคามต่อชีวิตบุคคลอื่น	รวมทั้ง 
ต้องก�าหนดเป้าหมายโดยชัดเจน	 ไม่ยิงโดยไม่แยกแยะหรือไม่เลือกเป้าหมาย	 ไม่ใช้การยิงอัตโนมัติ	 จะต้อง 
เล็งยิงให้กระสุนยางกระทบส่วนล่างของร่างกายของผู้ที่เป็นเป้าหมาย
	 	 การใช้น�้าฉีด	 ให้ใช้ในกรณีการเข้ายุติการชุมนุม	หรือระงับยับยั้งป้องกันเหตุ	 โดยใช้แรงดันน�้า
เท่าที่จ�าเป็นในการสลายฝูงชน	และระมัดระวังอย่าฉีดน�้าไปยังบริเวณอวัยวะที่บอบบาง	เช่น	ดวงตา	เป็นต้น
	 	 การใช้สารควบคมุการจลาจลในการยตุกิารชมุนมุ	หรอืระงบัยบัยัง้ป้องกนัเหต	ุสามารถกระท�าได้	 
แต่ต้องมีการเตือนก่อนการใช้และให้ใช้ในระดับความเข้มข้นที่เหมาะสม
	 	 การใช้แก๊สน�้าตาให้ระมัดระวัง	 หลีกเลี่ยงการขว้างไปโดนตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	 ระมัดระวัง
อันตรายที่จะเกิดแก่กลุ่มคนที่อยู่ใกล้เคียง	 ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุม	 ห้ามใช้อาวุธหรืออุปกรณ์ที่มี
อ�านาจการท�าลายสูง	 เช่น	 เครื่องยิงลูกระเบิด	 เอ็ม	๗๙	 ในการยิงลูกระเบิดสังหาร	 ระเบิดเพลิง	 อาวุธปืนกล 
ในภารกิจการรักษาความสงบการชุมนุมสาธารณะ

 ๖.๓ การใช้อาวุธ
	 	 กรณีท่ีมีเหตุแทรกซ้อน	 มีการน�าหรือใช้อาวุธร้ายแรงในสถานที่ชุมนุมสาธารณะ	หรือมีการ 
กระท�าความผิดที่เป็นภยันตรายต่อชีวิต	 ร่างกาย	 ทรัพย์สิน	 อันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพอย่างร้ายแรง	 
ซึง่มิใช่การชมุนมุตามปกติ	ให้เจ้าหน้าทีส่ามารถใช้มาตรการ	อาวุธ	เพื่อระงับ	ยบัยั้ง	และปราบปรามการกระท�า 
ความผิดนั้นได้	 ภายใต้กรอบของกฎหมายพอสมควรกับเหตุร้ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	 นอกเหนือจากการดูแล 
การชุมนุมสาธารณะตามที่กฎหมายก�าหนด
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๔๓คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

ประกาศส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
เรื่อง ก�าหนดระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงที่ใช้ในการชุมนุมสาธารณะ

พ.ศ.๒๕๕๘๑

	 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงท่ีใช้ในการชุมนุมสาธารณะ	 เพ่ือไม่ให้

เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยของผู้ชุมนุมและไม่เป็นการรบกวนหรือก่อความเดือดร้อนร�าคาญแก่ผู้อื่น

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 1๕	 (๗)	 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	 

ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติจึงออกประกาศไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 ในประกาศนี้

	 “ระดับเสียงทั่วไป”	 หมายความว่า	 ระดับเสียงท่ีเกิดข้ึนจากการใช้เคร่ืองขยายเสียงในการชุมนุม

สาธารณะ

	 “ค่าระดับเสียงสูงสุด”	หมายความว่า	ค่าระดับเสียงสูงสุดที่เกิดขึ้นในขณะหนึ่ง	ระหว่างการตรวจวัด

ระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงที่ใช้ในการชุมนุมสาธารณะ	โดยมีหน่วยเป็นเดซิเบลเอ	หรือ	dB(A)

	 ข้อ	๒	 ห้ามมิให้ใช้เครื่องขยายเสียงเกินก�าหนดระดับเสียงทั่วไปไว้	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 ค่าระดับเสียงสูงสุด	ไม่เกิน	11๕	เดซิเบลเอ

	 (๒)	 ค่าระดับเสียงเฉลี่ย	๒๔	ชั่วโมง	ไม่เกิน	๗๐	เดซิเบลเอ

	 ข้อ	๓	 ห้ามมิให้ใช้เครื่องขยายเสียงในการชุมนุมสาธารณะอันเป็นการรบกวนผู้อื่น	โดยให้ก�าหนด 

ระดับเสียงรบกวนเท่ากับ	1๐	เดซิเบลเอ

	 ข้อ	๔	 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด	 ระดับเสียงเฉลี่ย	 และระดับเสียงรบกวนที่เกิดจากการใช้ 

เครื่องขยายเสียงในการชุมนุมสาธารณะ	 ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ	 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

	 ข้อ	๕	 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

	 ประกาศ	ณ	วันที่	๒๓	กันยายน	พ.ศ.๒๕๕๘

	 พลต�ารวจเอก	สมยศ	พุ่มพันธุ์ม่วง

	 ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ

 1 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	1๓๒	ตอนพิเศษ	๒๓๖	ง	(๒	ตุลาคม	๒๕๕๘)	หน้า	๒๔.
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๔๔ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ก�าหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ๒

	 โดยทีก่ารจัดการชมุนมุสาธารณะไม่ต้องมกีารขออนญุาต	แต่ต้องแจ้งการชมุนมุสาธารณะนัน้ต่อผูร้บัแจ้ง 

ตามกฎหมาย	 จึงสมควรก�าหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะให้เกิดความสะดวกแก่ผู้แจ้ง	 และเป็นข้อมูล

แก่ผู้รับแจ้ง	 เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย	 ไม่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ	 

ความปลอดภัยสาธารณะ	ความสงบเรียบร้อยหรอืศลีธรรมอนัด	ีตลอดจนสขุอนามยัของประชาชน	หรอืคุม้ครอง

ความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ	 และไม่กระทบสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ของผู้อื่น

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๕	 วรรคหนึ่ง	 มาตรา	 1๐	 วรรคสาม	 และมาตรา	 1๒	 วรรคสอง	 

แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 ในประกาศนี้

	 “การแจ้ง”	หมายความว่า	การแจ้งความประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ	

	 “พนักงานเจ้าหน้าที่”	 หมายความว่า	 เจ้าพนักงานซ่ึงผู้รับแจ้งแต่งตั้งหรือมอบหมายให้รับผิดชอบ 

ในการรับหรือส่งหนังสือ	หรือด�าเนินการเกี่ยวกับการรับแจ้งการชุมนุมสาธารณะของหน่วยงาน

	 ข้อ	๒	 ผู้ใดประสงค์จะจดัการชมุนมุสาธารณะ	ให้แจ้งเป็นหนงัสอืต่อผูร้บัแจ้งซึง่เป็น	หวัหน้าสถานี

ต�ารวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะตามแบบท้ายประกาศนี้	ก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง

	 กรณีประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะในท้องที่ของสถานีต�ารวจต่าง	 ๆ	 เกินกว่าหนึ่งท้องที่ 

ซึ่งมีเขตต่อเนื่องกัน	ให้แจ้งการชุมนุมสาธารณะต่อผู้รับแจ้งในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดก็ได้

	 ข้อ	๓	 ภายใต้บังคับของข้อ	๒	การแจ้งให้ด�าเนินการโดยวิธีหนึ่งวิธีใด	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 แจ้งโดยตรงต่อผู้รับแจ้ง

	 (๒)	 แจ้งทางโทรสาร

	 (๓)	 แจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

	 ข้อ	๔	 การแจ้งโดยตรงต่อผู้รับแจ้ง	 ให้ผู้แจ้งยื่นหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะต่อผู้รับแจ้งหรือ

พนกังานเจ้าหน้าที	่ณ	ทีท่�าการของผูร้บัแจ้ง	ท้ังนี	้ในการแจ้งโดยตรงต่อพนกังานเจ้าหน้าท่ีดงักล่าว	เมือ่พนกังาน

เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว	ให้ถือว่าผู้รับแจ้งได้รับแจ้งแล้ว

	 ข้อ	๕	 การแจ้งทางโทรสาร	ให้ส่งหนงัสือแจ้งการชมุนมุสาธารณะไปยังหมายเลขโทรสารของท่ีท�าการ 

ของผู้รับแจ้งตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 แล้วให้ส่งต้นฉบับของหนังสือแจ้ง 

การชุมนุมสาธารณะไปยังผู้รับแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับโดยพลัน

	 เมื่อได้ส่งหนังสือทางโทรสารแล้ว	ให้ผู้แจ้งโทรศัพท์แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขที่ก�าหนดไว้

ในประกาศของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติโดยเร็ว	เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

 ๒ ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	1๓๒	ตอนพิเศษ	๒๗๙	ง	(๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๘)	หน้า	๔-๕.
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๔๕คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 การส่งตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับแจ้งได้รับแจ้งต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท่ีท�าการของผู้รับแจ้ง	

ได้รับเอกสารตามโทรสารครบถ้วน

	 ข้อ	๖	 การแจ้งทางจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์	ให้ส่งหนงัสอืแจ้งการชมุนมุสาธารณะไปยงัทีอ่ยูจ่ดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ของที่ท�าการผู้รับแจ้งตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

	 การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 จะต้องอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม	 โดยสามารถแสดงหรืออ้างอิง	หรือ

เข้าถึงเพื่อน�ากลับมาใช้ในภายหลังและยังคงความครบถ้วนของข้อความในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส	์

รวมทั้งสามารถระบุตัวผู้ส่งได้

	 เมือ่ได้ส่งจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์แล้ว	ให้ผูแ้จ้งโทรศพัท์แจ้งพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามหมายเลขทีก่�าหนด

ไว้ในประกาศของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติโดยเร็ว	เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

	 การแจ้งตามวรรคหนึง่ให้ถอืว่าผู้รบัแจ้งได้รบัแจ้งต่อเมือ่พนกังานเจ้าหน้าทีไ่ด้รบัจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์

โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

	 ในกรณีมีข้อสงสัย	 ผู้รับแจ้งอาจสั่งให้ผู้แจ้งส่งต้นฉบับหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะภายใน	 

ระยะเวลาที่เห็นสมควร

	 ข้อ	๗	 เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะแล้ว	 ให้รีบน�าเสนอผู้รับแจ้ง

เพื่อพิจารณาโดยเร็ว	 ในกรณีที่เป็นการแจ้งโดยวิธีตามข้อ	๓	 (๒)	และ	 (๓)	และพนักงานเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัย	 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังผู้แจ้ง	 ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะเพื่อตรวจสอบ 

ตัวผู้แจ้งและความถูกต้องของหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะด้วย

	 ข้อ	๘	 เมื่อผู้รับแจ้งได้รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะแล้ว	 ให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วส่งสรุป 

สาระส�าคญัในการชมุนมุสาธารณะให้ผูแ้จ้งทราบภายในยีส่บิสีช่ั่วโมงนบัแต่เวลาท่ีได้รบัแจ้งและอาจมคี�าแนะน�า 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลการชุมนุมสาธารณะเพื่อให้ผู้แจ้งปฏิบัติหรือแก้ไขภายในเวลาที่ก�าหนดด้วยก็ได้

	 ข้อ	๙	 ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่สามารถแจ้งการชุมนุมได้ทันก�าหนดเวลาตามข้อ	๒	ผู้แจ้งอาจขอผ่อนผัน

ก�าหนดเวลาดงักล่าวก่อนเริม่การชมุนมุ	โดยยืน่ค�าขอผ่อนผนัพร้อมแบบแจ้งการชุมนุมสาธารณะท้ายประกาศนี ้

โดยตรง	 ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นค�าขอต่อผู้บังคับการต�ารวจนครบาลผู้รับผิดชอบพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร	

ในจังหวัดอื่นให้ยื่นค�าขอต่อผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด

	 ข้อ	1๐	 ให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติวางระเบียบหรือค�าสั่งก�าหนดหลักเกณฑ์และการปฏิบัติ	 

ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้

	 ข้อ	11	 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

	 ประกาศ	ณ	วันที่	๓	พฤศจิกายน	พ.ศ.๒๕๕๘

	 พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา

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

หนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะ

ท�าที่	..................................................
วันที่	............	เดือน	...............................	พ.ศ.	.................

เรียน	หัวหน้าสถานีต�ารวจ	...................................../ผู้รับแจ้ง
	 ข้าพเจ้า	นาย/นาง/นางสาว	..............เลขประจ�าตัวประชาชน 	-	    	-	     	-	  	-	
ชื่อหน่วยงานหรือองค์กร	 ............................................................................................................................... 
ที่อยู่	.................................................................................................................................................................. 
หมายเลขโทรศพัท์	...................	หมายเลขโทรสาร	........................	จดหมายอเิลก็ทรอนกิส์	(Email)	.................. 
ขอแจ้งความประสงค์เพื่อจัดการชุมนุมสาธารณะ	ดังนี้
1.	 วัตถุประสงค์ของการชุมนุม	.........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................	
๒.	 ลักษณะการชุมนุมสาธารณะ
  	 กรณีไม่มีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายสถานที่ชุมนุม
จ�านวนผู้เข้าร่วมชุมนุมโดยประมาณ	............................	คน
ที่อยู่ของสถานที่ชุมนุม	 .................................................................................................................................... 
ระยะเวลาการชมุนมุ	.........	วนั	เริม่การชมุนมุตัง้แต่เวลา	..............	ของวนัที	่...........	เดอืน	..................	พ.ศ.	........	 
ถึงเวลา	.....................	ของวันที่	..............	เดือน	..............................	พ.ศ.	..................
 	 กรณีมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายสถานที่ชุมนุม
จ�านวนผู้เข้าร่วมชุมนุมโดยประมาณ	............................	คน
วันและเวลารวมตัว	 .........................	 จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนขบวนการชุมนุม	 ........................................ 
เร่ิมขบวนในเวลา	..............................	ของวนัที	่.......................	เดอืน	................................	พ.ศ.	..........................	 
รายละเอียดเส้นทาง	(รวมจุดพัก)	.......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................	
๓.	 รายละเอียดที่เป็นประโยชน์ส�าหรับการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
การใช้ยานพาหนะ	ประเภท	............................................................	จ�านวน	.......................................................	 
การใช้เครื่องขยายเสียง	ขนาดก�าลังไฟฟ้า..........วัตต์	จ�านวน.........ตัว	ล�าโพงขนาด.........วัตต์	จ�านวน..........ตัว
การใช้สิ่งอื่นๆ	....................................................................................................................................................
๔.	 รายชื่อผู้ประสานงาน
	 (1)	 ชื่อ	–	นามสกุล	................................	เลขประจ�าตัวประชาชน 	-	    	-	     	-	  	-	
หมายเลขโทรศัพท์	................	หมายเลขโทรสาร	..................	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	(Email)	.......................
	 (๒)	 ชื่อ	–	นามสกุล	.................................เลขประจ�าตัวประชาชน 	-	    	-	     	-	  	-	
หมายเลขโทรศัพท์	................	หมายเลขโทรสาร	..................	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	(Email)	.......................
	 ข้าพเจ้ารบัทราบรายละเอยีดตามพระราชบญัญติัการชมุนมุสาธารณะ	พ.ศ.	๒๕๕๘	แล้ว	และขอรับรองว่า 
ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
	 ลงชื่อ	......................................................	

	 								(	..................................................	)

ด้านหน้า
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๔๗คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

๕.	 รายละเอียดเพิ่มเติม	.....................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ๓

	 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดเคร่ืองมือควบคุมฝูงชน	 เพ่ือให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วย	 

ความสงบเรียบร้อย	 ไม่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ	 ความปลอดภัยสาธารณะ	 ความสงบเรียบร้อย	 หรือ 

ศีลธรรมอันดี	 ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน	หรือคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ	

และไม่กระทบสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๕	 วรรคหนึ่ง	 มาตรา	 1๙	 วรรคเจ็ด	 และมาตรา	 ๒๔	 วรรคสอง	 

แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	 เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและข้าราชการต�ารวจซึ่งได้รับมอบหมาย	 ผู้ควบคุม

สถานการณ์และผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย	อาจเลือกใช้เครื่องมือควบคุมฝูงชนได้	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 หมวกปราบจลาจล	หรือหมวกกันกระสุนพร้อมกระบังหน้า

	 (๒)	 โล่ใส	หรือโล่กันกระสุน

	 (๓)	 ชุดป้องกันสะเก็ด	ตลอดจน	สนับแข้ง	สนับเข่า	สนับศอก	อุปกรณ์ป้องกันสะเก็ดบริเวณล�าตัว	

แขนและขา

	 (๔)	 กระบองยาง	หรืออุปกรณ์ใช้ตี	(Baton)

	 (๕)	 สายรัดบังคับ	(สายล็อกข้อมือ)	หรือกุญแจมือ

	 (๖)	 หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ	พร้อมหม้อกรองแก๊สพิษและไมโครโฟน	

	 (๗)	 แก๊สน�้าตาชนิดสเปรย์	สกัดจากพืชธรรมชาติ

	 (๘)	 เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน

	 (๙)	 เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน	ขนาดเล็ก

	 (1๐)	 อุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกลชนิดพกพา	

	 (11)	 เครื่องเสียงและระบบป้องกันอันตรายรถสั่งการ

	 (1๒)	 เครื่องยิงแก๊สน�้าตาชนิดใช้แล้วทิ้ง

	 (1๓)	 เครื่องฉีดแก๊สแบบสะพาย

	 (1๔)	 ชุดปืนยิงแก๊สน�้าตาพร้อมอุปกรณ์	

	 (1๕)	 แก๊สน�้าตาชนิดเผาไหม้

	 (1๖)	 แก๊สน�้าตาส�าหรับผสมน�้า

	 (1๗)	 ลูกขว้างแบบควัน

	 (1๘)	 ลูกขว้างแบบแสง	-	เสียง	

	 (1๙)	 ลูกขว้างแก๊สน�้าตา	ชนิด	OC	

 ๓ ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	1๓๒	ตอนพิเศษ	๒๗๙	ง	(๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๘)	หน้า	๖-๗.
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๔๙คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 (๒๐)	 ลูกขว้างแก๊สน�้าตา	ชนิด	CS

	 (๒1)	 ถุงลมบอกทิศทาง

	 (๒๒)	 เครื่องฉีดน�้าแรงดันสูง	และสีผสมน�้า

	 (๒๓)	 อาวุธปืนลูกซอง	ส�าหรับยิงกระสุนยางหรือแก๊สน�้าตา

	 (๒๔)	 อุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า	(Taser)

	 (๒๕)	 ปืนยิงตาข่าย

	 (๒๖)	 รถฉีดน�้าแรงดันสูง	หรือรถดับเพลิง

	 (๒๗)	 เครื่องกีดขวางการผ่านของรถ

	 (๒๘)	 อุปกรณ์ตรวจหาอาวุธบุคคล

	 (๒๙)	 อุปกรณ์ตรวจหาอาวุธยานพาหนะ

	 (๓๐)	 แผงกั้นเหล็ก

	 (๓1)	 กรวยยาง

	 (๓๒)	 แท่นปูน	หรืออุปกรณ์ส�าหรับป้องกันสถานที่

	 (๓๓)	 ลวดหีบเพลงแถบหนาม

	 (๓๔)	 ถุงมือหนัง

	 (๓๕)	 รถเครนยกแท่นปูน

	 (๓๖)	 ยานพาหนะส�าหรับเจ้าหน้าที่และการล�าเลียงเครื่องมือ

	 (๓๗)	 รถควบคุมฝูงชน	(Riot	Truck)	ขนาด	๖	ล้อ

	 (๓๘)	 รถควบคุมฝูงชน	(Riot	Truck)	ขนาด	1๐	ล้อ

	 (๓๙)	 รถที่ท�าการทางยุทธวิธี

	 (๔๐)	 รถบรรทุกน�้า

	 (๔1)	 รถส่องสว่าง

	 (๔๒)	 อุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกล	ขนาดกลาง

	 (๔๓)	 อุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกล	ขนาดใหญ่

	 (๔๔)	 ชุดเครื่องเสียงความดังสูง	พร้อมอุปกรณ์ก�าเนิดพลังงาน

	 (๔๕)	 โคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

	 (๔๖)	 อุปกรณ์ถ่ายภาพทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหว

	 (๔๗)	 เครื่องบันทึกเสียง

	 (๔๘)	 เครื่องมือวัดระดับเสียง

	 ข้อ	๒	 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

	 ประกาศ	ณ	วันที่	๓	พฤศจิกายน	พ.ศ.๒๕๕๘

	 พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา

	 นายกรัฐมนตรี
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๕๐ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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๕1คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

ส่วนที่ ๒
คู่มือการปฏิบัติงาน

ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)
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๕๒ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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๕๓คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

บทที่ ๑
สาระส�าคัญพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘

 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	 พ.ศ.๒๕๕๘	 เป็นกฎหมายที่ก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิ
ชุมนุมสาธารณะให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี	 ทั้งนี้	 เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย	 ไม่กระทบกระเทือน 
ต่อความมัน่คงของชาต	ิความปลอดภยัสาธารณะ	ความสงบเรียบร้อยหรือศลีธรรมอนัดีตลอดจนสขุอนามยัของ
ประชาชน	หรือความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ	และไม่กระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น	 โดยท่ีพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	 ได้ก�าหนดขอบเขต 
ของการชุมนุมสาธารณะ	สถานที่ห้ามการชุมนุม	การแจ้งและวิธีการแจ้งการชุมนุม	หน้าที่ของผู้จัดการชุมนุม 
และผู้ชุมนุม	การดูแลการชุมนุม	และบทก�าหนดโทษส�าหรับผู้ที่ฝ่าฝืน	โดยมีสาระส�าคัญต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้
	 1.	 ก�าหนดการชุมนุมสาธารณะที่ไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้	 ได้แก่	 การชุมนุมเนื่องในงาน 
พระราชพิธีและงานรัฐพิธี	 การชุมนุมเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณีหรือ 
ตามวัฒนธรรมแห่งท้องถ่ิน	 การชุมนุมเพื่อจัดแสดงมหรสพ	 กีฬา	 ส่งเสริมการท่องเที่ยว	 หรือกิจกรรมอื่น	 
เพื่อประโยชน์ทางการค้าปกติของผู้จัดการชุมนุมนั้น	การชุมนุมภายในสถานศึกษา	การชุมนุมหรือการประชุม 
ตามบทบญัญัตแิห่งกฎหมาย	หรอืการประชุมสัมมนาทางวชิาการของสถานศกึษาหรอืหน่วยงานทีม่วีตัถปุระสงค์ 
ทางวิชาการ	และการชุมนมุสาธารณะในระหว่างเวลาทีม่ปีระกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิหรอืประกาศใช้กฎอยัการศกึ	 
และการชุมนุมสาธารณะท่ีจัดข้ึนเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง	 แต่ทั้งนี	้ 
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น	(มาตรา	๓)
	 ๒.	 ก�าหนดนิยามค�าว่า	 “การชุมนุมสาธารณะ”	 หมายถึงการชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะ	 
เพื่อเรียกร้อง	 สนับสนุน	คัดค้าน	หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไป	
และบุคคลอื่นสามารถร่วมการชุมนุมนั้นได้	ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวน	หรือเคลื่อนย้ายด้วยหรือไม่	
(มาตรา	๔)
	 ๓.	 ก�าหนดหลักท่ัวไปในการชุมนุมสาธารณะ	 กล่าวคือ	 การชุมนุมสาธารณะต้องเป็นไปโดยสงบ 
และปราศจากอาวุธ	การใช้สิทธิและเสรีภาพของผู้ชุมนุมในระหว่างการชุมนุมสาธารณะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขต 
การใช้สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย	(มาตรา	๖)
	 ๔.	 ก�าหนดสถานที่ต้องห้ามมิให้จัดการชุมนุมสาธารณะ	 ได้แก่	 ระยะรัศมี	 1๕๐	 เมตรจากสถานที่
ส�าคัญ	 (พระบรมมหาราชวัง	พระราชวัง	วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป	 
พระราชนิเวศน์	 พระต�าหนัก	 หรือจากที่ซึ่งพระมหากษัตริย์	 พระราชินี	 พระรัชทายาท	พระบรมวงศ์ตั้งแต ่
สมเดจ็เจ้าฟ้าขึน้ไป	หรอืผูส้�าเรจ็ราชการแทนพระองค์	ประทบัหรอืพ�านกั	หรอืสถานทีพ่�านกัของพระราชอาคนัตกุะ)	 
จะกระท�ามิได้
	 	 ก�าหนดสถานที่ห้ามจัดการชุมนุมภายในพื้นที่ของรัฐสภา	ท�าเนียบรัฐบาล	ศาล	และการชุมนุม
สาธารณะต้องไม่กีดขวางทางเข้าออก	 หรือรบกวนการปฏิบัติงาน	 หรือการใช้บริการสถานท่ี	 เช่น	 สถานที่						
ท�าการหน่วยงานของรฐั	ท่าอากาศยาน	ท่าเรอื	สถานรีถไฟ	หรอืสถานขีนส่งสาธารณะ	โรงพยาบาล	สถานศึกษา	
และศาสนสถาน	 สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐต่างประเทศ	 หรือสถานที่ท�าการองค์การระหว่างประเทศ	
เป็นต้น	(มาตรา	๗	และมาตรา	๘)
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๕๔ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 	 อย่างไรก็ดี	 เพื่อรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความสงบเรียบร้อยของประชาชน	 จึงได้ให้
อ�านาจผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการประกาศห้ามชุมนุมในรัศมีไม่เกิน	๕๐	เมตร
จากรัฐสภา	ท�าเนียบรัฐบาลและศาลได้	(เป็นการประกาศชั่วคราวตามแต่กรณี)
	 	 โดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ได้มีค�าสั่งที่	 1๕1/๒๕๖๐	 ลงวันที่	 ๒๘	 มีนาคม	๒๕๖๐	 เรื่อง 
การมอบหมายการประกาศห้ามการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา	๗	วรรคท้าย	แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	มอบหมายให้ ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล และรองผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล  
ทีผู่บ้ญัชาการต�ารวจนครบาลมอบหมาย	เป็นผูมี้อ�านาจประกาศห้ามชมุนมุสาธารณะ	ตามนยัมาตรา	๗	วรรคสอง	 
แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	(ผนวก ก)
	 ๕.	 ก�าหนดให้มีการส่งเสริมการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุม	 โดยให้หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้ม ี
สถานท่ีเพื่อใช้ส�าหรับการชุมนุมสาธารณะก็ได้	 โดยมิให้น�าความในหมวด	 ๒	 การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ	 
มาใช้บังคับแก่การชุมนุมสาธารณะที่จัดขึ้นภายในสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดไว้ดังกล่าว	(มาตรา	๙)
	 ๖.	 ก�าหนดให้ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะทุกกรณี	 ให้แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่ม
การชุมนุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ชั่วโมง	 โดยให้ผู้จัดการชุมนุม	 ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุม	 และให้ถือว่าผู้เชิญชวน
หรือนัดให้ผู้อื่นมาร่วมชุมนุมในวัน	เวลา	และสถานที่ที่ก�าหนดไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด	ๆ	รวมทั้งผู้ขออนุญาตใช้
สถานที่หรือเคร่ืองขยายเสียงหรือขอให้ทางราชการอ�านวยความสะดวกในการชุมนุมเป็นผู้ประสงค์จะจัดการ
ชุมนุมสาธารณะด้วย
	 	 โดยการแจ้งการชุมนุมสาธารณะต้องระบุวัตถุประสงค์	 และวัน	 ระยะเวลา	 และสถานที่ชุมนุม
สาธารณะตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดซึ่งต้องเป็นวิธีที่สะดวกแก่ผู้แจ้ง	 และต้องให้แจ้งผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ด้วย	(มาตรา	1๐)	(แจ้งโดยตรง	แจ้งทางโทรสาร	และแจ้งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์)
	 	 เมือ่ได้รับแจ้งแล้ว	ให้ผูร้บัแจ้งส่งสรุปสาระส�าคญัในการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบญัญตันิีใ้ห้
ผูแ้จ้งทราบภายในยีส่บิสีช่ัว่โมงนบัแต่เวลาทีไ่ด้รบัแจ้ง	กรณทีีผู่ร้บัแจ้งเหน็ว่าการชมุนมุสาธารณะทีไ่ด้รบัแจ้งน้ัน
อาจขัดต่อมาตรา	๗	หรือมาตรา	๘	ให้ผู้รับแจ้งมีค�าสั่งให้ผู้แจ้งแก้ไขภายในเวลาที่ก�าหนด	หากผู้แจ้งการชุมนุม
ไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งให้ผู้รับแจ้งมีค�าสั่งห้ามชุมนุมโดยแจ้งค�าสั่งเป็นหนังสือไปยังผู้แจ้ง
	 	 กรณีที่ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะซ่ึงไม่สามารถแจ้งการชุมนุมได้ภายในก�าหนดเวลา
ตามมาตรา	1๐	แจง้การชุมนมุพร้อมค�าขอผ่อนผันก�าหนดเวลาดังกลา่วตอ่ผู้บงัคับการต�ารวจผูร้ับผิดชอบพื้นที่
ในกรุงเทพมหานคร	หรือผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดในจังหวัดอื่นแล้วแต่กรณี	 ก่อนเริ่มการชุมนุม	 โดยให	้						
ผู้รับค�าขอผ่อนผันมีหนังสือแจ้งค�าส่ังพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ยื่นค�าขอทราบภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลา
ที่ได้รับค�าขอ	(มาตรา	1๒)
	 ๗.	 ก�าหนดหน้าที่ของผู้จัดการชุมนุม	 ได้แก่	 ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไป 
โดยสงบและปราศจากอาวุธภายใต้ขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	 ดูแล 
และรับผดิชอบการชมุนมุสาธารณะไม่ให้เกดิการขดัขวางเกนิสมควรต่อประชาชนทีจ่ะใช้ทีส่าธารณะ	ตลอดจน 
ดูแลและรับผิดชอบให้ผู ้ชุมนุมปฏิบัติตามมาตรา	 1๖	 แจ้งให้ผู้ชุมนุมทราบถึงหน้าที่ของผู้ชุมนุมตาม 
มาตรา	 1๖	 และเงื่อนไขหรือค�าสั่งของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	 ให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะในการดูแลการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ไม่ยุยงส่งเสริมหรือชักจูง 
ผูช้มุนมุเพือ่ให้ผูช้มุนมุไม่ปฏบิตัติามมาตรา	1๖	ไม่ปราศรยัหรอืจดักจิกรรมในการชุมนมุโดยใช้เครือ่งขยายเสยีง
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๕๕คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

ในระหว่างเวลา	๒๔.๐๐	นาฬิกา	ถึงเวลา	๐๖.๐๐	นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น	ไม่ใช้เครื่องขยายเสียงด้วยก�าลังไฟฟ้า 
ที่มีขนาดหรือระดับเสียงตามที่ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติประกาศก�าหนด	(มาตรา	1๕)
	 	 และก�าหนดหน้าที่ของผู้ชุมนุม	 (ซ่ึงหมายความรวมถึงผู้จัดการชุมนุมด้วย)	 ได้แก่	 ไม่ก่อให้เกิด 
ความไม่สะดวกแก่ประชาชนที่จะใช้ท่ีสาธารณะอันเป็นท่ีชุมนุม	หรือท�าให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเกินที ่
พึงคาดหมายได้ว่าเป็นไปตามเหตุอันควร	 ไม่ปิดบังหรืออ�าพรางตนโดยจงใจมิให้มีการระบุตัวบุคคลได้ถูกต้อง	
เว้นแต่เป็นการแต่งกายตามปกติประเพณี	ไม่พาอาวุธ	ดอกไม้เพลิง	สิ่งเทียมอาวุธปืน	หรือสิ่งที่อาจน�ามาใช้ได้
อย่างอาวุธ	เข้าไปในที่ชุมนุม	ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตให้มีสิ่งนั้นติดตัวหรือไม่	ไม่บุกรุกหรือท�าให้เสียหาย	ท�าลาย	
หรือท�าด้วยประการใด	 ๆ	 ให้ใช้การไม่ได้ตามปกติซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่น	 ไม่ท�าให้ผู้อื่นกลัวว่าจะเกิดอันตราย 
ต่อชวีติ	ร่างกาย	ทรพัย์สนิ	หรอืเสรภีาพ	ไม่ใช้ก�าลงัประทุษร้ายหรอืขูเ่ขญ็ว่าจะใช้ก�าลงัประทษุร้ายผูเ้ข้าร่วมชมุนมุ
หรือผู้อื่น	ไม่ขัดขวางหรือกระท�าการใด	ๆ 	อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะในการคุม้ครองความสะดวกของประชาชนในการใช้ทีส่าธารณะ	และการดแูลการชมุนมุสาธารณะนัน้	 
ไม่เดินขบวนหรือเคล่ือนย้ายการชุมนุมระหว่างเวลา	 1๘.๐๐	 นาฬิกา	 ถึงเวลา	 ๐๖.๐๐	 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น	 
เว้นแต่ได้รบัอนญุาตจากเจ้าพนกังานดแูลการชมุนมุสาธารณะ	และปฏิบตัติามเงือ่นไขหรอืค�าส่ังของเจ้าพนกังาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะ	(มาตรา	1๖)
	 ๘.	 ก�าหนดการคุม้ครองความสะดวกของประชาชนและการดูแลการชุมนมุสาธารณะ	เช่น		ให้หัวหน้า
สถานตี�ารวจแห่งท้องทีท่ีม่กีารชมุนมุสาธารณะเป็นเจ้าพนกังานดูแลการชมุนมุสาธารณะ	แจ้งหรอืร้องขอพนกังาน
ฝ่ายปกครองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะหรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ 
ของรฐัหรอืเอกชนในท้องทีน่ัน้เพือ่ทราบ	และเพือ่ประโยชน์ในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชน	การดแูล
การชมุนมุสาธารณะ	และการรกัษาความสงบเรยีบร้อยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน	โดยมอี�านาจหน้าที	่อ�านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะอันเป็นสถานที่ชุมนุม	รักษาความปลอดภัย	อ�านวยความสะดวก	 
หรือบรรเทาเหตุเดือดร้อนร�าคาญแก่ผู้อื่นซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ชุมนุม	รักษาความปลอดภัยหรือ
อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ชุมนุมในสถานที่ชุมนุม	 อ�านวยความสะดวกในการจราจรและการขนส่งสาธารณะ 
ในบริเวณที่มีการชุมนุมและบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการชุมนุมน้อยที่สุด	ก�าหนด
เงื่อนไขหรือมีค�าส่ังให้ผู้จัดการชุมนุม	 ผู้ชุมนุม	 หรือผู้อยู่ภายในสถานที่ชุมนุมต้องปฏิบัติตาม	 และอาจมีค�าสั่ง
ให้ปิดหรือปรับเส้นทางการจราจรเป็นการชั่วคราวได้เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชน
หรือการดูแลการชุมนุมสาธารณะ	(มาตรา	1๙)	โดยให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและหน่วยงานประชาสัมพันธ์
ของรัฐจัดหรือประสานให้มีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะเพื่อให้ประชาชนทราบถึงสถานที่ที่ใช้ในการชุมนุม
และช่วงเวลาที่มีการชุมนุม	 ตลอดจนค�าแนะน�าเกี่ยวกับเส้นทางการจราจรหรือระบบการขนส่งสาธารณะ	 
(มาตรา	๒๐)
	 ๙.	 กรณีการชุมนุมท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 ให้เจ้าพนักงานมีอ�านาจสั่งให้ผู ้ชุมนุมแก้ไขหรือ 
เลิกการชุมนุมภายในระยะเวลาที่ก�าหนดตามแต่กรณี	หากผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งดังกล่าว	ให้เจ้าพนักงาน
ดแูลการชมุนมุสาธารณะร้องขอต่อศาลแพ่งหรอืศาลจงัหวดัเพือ่มีค�าสัง่ให้เลกิการชมุนมุสาธารณะ	โดยในระหว่าง 
ที่รอค�าสั่งศาลเจ้าพนักงานมีอ�านาจกระท�าการที่จ�าเป็นตามแผนหรือแนวทางตามกฎหมาย	 (มาตรา	 ๒1)	 
และอาจใช้เครื่องมือควบคุมฝูงชนตามท่ีก�าหนดไว้ได้เพียงเท่าที่จ�าเป็น	ทั้งน้ี	 การด�าเนินการของเจ้าพนักงาน 
ไม่ตัดสิทธิ์ของผู้อื่นซึ่งได้ใช้สิทธิทางศาล
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๕๖ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 	 เมือ่ได้รบัค�าขอให้มคี�าสัง่ให้ผูช้มุนมุเลกิการชมุนมุสาธารณะตามมาตรา	๒1	ให้ศาลพจิารณาค�าขอ

นั้นเป็นการด่วนหากความปรากฏต่อศาลว่ามีผู้ชุมนุมซึ่งไม่ปฏิบัติตามประกาศของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม

สาธารณะตามมาตรา	๒1	ให้ศาลมีค�าสั่งโดยออกค�าบังคับให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลา

ทีศ่าลก�าหนด	โดยให้เจ้าพนกังานบงัคบัคดปิีดประกาศค�าสัง่ศาลตามมาตรานีไ้ว้ในทีแ่ลเหน็ได้ง่าย	ณ	บริเวณทีมี่ 

การชุมนุมสาธารณะนั้น	และประกาศโดยวิธีการใด	ๆ 	เพื่อให้ผู้ชุมนุมและประชาชนทั่วไปได้รับทราบค�าสั่งศาล

ดังกล่าวด้วย

	 	 ในกรณีที่ผู้ชุมนุมไม่เลิกการชุมนุมสาธารณะตามค�าสั่งศาลภายในระยะเวลาที่ศาลก�าหนด	 

ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะรายงานให้ศาลทราบกับประกาศก�าหนดให้พื้นที่บริเวณที่มีการชุมนุม

สาธารณะนัน้และปริมณฑลของพ้ืนท่ีนัน้ตามควรแก่กรณเีป็นพืน้ทีค่วบคุม	และประกาศให้ผูชุ้มนุมออกจากพืน้ที่

ควบคุมภายในระยะเวลาที่ก�าหนดและห้ามบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ดูแลการชุมนุมสาธารณะ	และให้รายงานรัฐมนตรีเพื่อทราบ

	 	 เมื่อมีการประกาศก�าหนดพื้นที่ควบคุมตามวรรคหนึ่ง	 ให้ผู ้บัญชาการต�ารวจนครบาล 

ในกรุงเทพมหานคร	ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดอื่น	หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นผู้ควบคุม

สถานการณ์เพื่อให้มีการเลิกการชุมนุมสาธารณะตามค�าสั่งศาล	 โดยเมื่อพ้นระยะเวลาที่ประกาศให้ผู้ชุมนุม

ออกจากพ้ืนที่ควบคุม	 หากมีผู้ชุมนุมอยู่ในพ้ืนที่ควบคุมหรือเข้าไปในพื้นที่ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาตจาก 

เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	 ให้ถือว่าผู้นั้นกระท�าความผิดซึ่งหน้า	 และให้ผู้ควบคุมสถานการณ์

และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมสถานการณ์ด�าเนินการให้มีการเลิกการชุมนุมสาธารณะตามค�าสั่งศาล	 

โดยให้ผู้ควบคุมสถานการณ์และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมสถานการณ์มีอ�านาจจับผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 

ควบคุมหรือผู้ซ่ึงเข้าไปในพื้นท่ีควบคุมโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	ค้น	 ยึด	

อายัด	 หรือรื้อถอนทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการชุมนุมสาธารณะนั้น	 กระท�าการที่จ�าเป็นตามแผน 

หรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา	 ๒1	 มีค�าสั่งห้ามมิให้กระท�าการใด	 ๆ	 เพ่ือประโยชน์ 

ในการด�าเนินการให้มีการเลิกการชุมนุม

	 	 กรณีที่ผู้ชุมนุมกระท�าการใด	ๆ	ที่มีลักษณะรุนแรงและอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต	ร่างกาย	จิตใจ	

หรือทรัพย์สินของผู้อื่นจนเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง	 ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอ�านาจ 

สั่งให้ผู้ชุมนุมยุติการกระท�านั้น	และด�าเนินการตามแผนหรือแนวทางที่ก�าหนดได้ทันที	(มาตรา	๒๕)

	 1๐.	ก�าหนดโทษกรณต่ีาง	ๆ 	อาทิ	ผู้จดัการชมุนุมสาธารณะมิได้แจ้งการชมุนุมสาธารณะ	(มาตรา	๒๘)	 

ผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ชุมนุมฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหน้าที่	 (มาตรา	๓๐	และ	๓1)	ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งหรือ

ประกาศของเจ้าพนกังานดแูลการชมุนมุสาธารณะ	(มาตรา	๓๒)	และบรรดาทรพัย์สนิท่ีใช้หรอืมีไว้เพือ่ใช้ในการ

ชุมนุมสาธารณะที่ยึดได้จากการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือท่ีไม่เลิกการชุมนุมตามค�าสั่งศาล 

ให้ศาลมีอ�านาจสั่งริบเสียทั้งสิ้น	ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค�าพิพากษาหรือไม่	(มาตรา	๓๕)
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๕๗คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

บทที่ ๒
การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ

๒.๑ ผู้แจ้ง ผู้รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
 ๒.๑.๑ ผู้แจ้งการชุมนุมสาธารณะ 
	 	 ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	 ก�าหนดให้ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุม
สาธารณะ	มีหน้าที่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง	(มาตรา	1๐)	โดยให้
ถือว่าผู้เชิญชวนหรือนัดให้ผู้อื่นมาร่วมชุมนุมในวัน	เวลา	และสถานที่ที่ก�าหนดไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด	ๆ	รวมทั้ง 
ผูข้ออนุญาตใช้สถานทีห่รอืเครือ่งขยายเสยีงหรอืขอให้ทางราชการอ�านวยความสะดวกในการชมุนุมน้ันด้วย	(มาตรา	1๐	 
วรรคสอง)	โดยทีผู่แ้จ้งจะเป็นผูใ้ดผูห้นึง่ตามทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นผูแ้จ้งเพยีงผูเ้ดยีว	กถ็อืได้ว่าแจ้งการชมุนมุ
สาธารณะนั้น	ๆ	แล้ว	(เพื่อไม่ให้เกิดภาระต่อผู้แจ้ง	และลดปัญหาการแจ้งซ�้าซ้อน)
	 	 โดยผูป้ระสงค์จะแจ้งการชมุนมุสาธารณะสามารถตรวจสอบแบบฟอร์มการแจ้งรายละเอยีดต่าง	ๆ 	 
ได้ที่	 www.demonstration.police.go.th	 ตามประกาศส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 เรื่อง	 ก�าหนดหมายเลข
โทรศัพท์	หมายเลขโทรสาร	และที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	ส�าหรับการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ	ประกาศ	ณ	
วันที่	๘	มกราคม	๒๕๕๙	(และอาจมีแก้ไขเพิ่มเติมตามการก�าหนดอ�านาจหน้าที่ส่วนราชการ)

  ๒.๑.๒ ผู้รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะ 
	 	 ตามพระราชบญัญัติการชมุนมุสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	ก�าหนดผูร้บัแจ้งการชมุนมุไว้	๒	ประเภท	
คือ	 1)	 หัวหน้าสถานีต�ารวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะ	 ๒)	 บุคคลอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด 
ให้เป็นผู้มีหน้าที่รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะ	
	 	 ผู้รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะ	 กฎหมายก�าหนดให้เป็นหัวหน้าสถานีต�ารวจแห่งท้องที่นั้น	 
ซึ่งเป็นการก�าหนดให้เป็นอ�านาจเฉพาะตัว	 หัวหน้าสถานีไม่สามารถมอบหมายให้ผู้ใดกระท�าการพิจารณา 
ในเรือ่งการรับแจ้งแทนได้	เว้นแต่ต�าแหน่งหัวหน้าสถานไีม่มผีูด้�ารงต�าแหน่งหรือมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัริาชการได้	 
ให้ผู้รักษาราชการด�าเนินการพิจารณาแทนในฐานะต�าแหน่งหัวหน้าสถานีได้
 
๒.๒ การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
	 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	มาตรา	1๐	ก�าหนดให้ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุม
สาธารณะต้องแจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้ง	 โดยผู้รับแจ้งตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้หมายถึงหัวหน้าสถานี
ต�ารวจแห่งท้องท่ีท่ีมกีารชมุนมุสาธารณะ	หรอืบคุคลอืน่	ตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก�าหนดให้เป็นผูม้หีน้าท่ีรบัแจ้ง 
การชุมนุมสาธารณะ	ดังนั้น	ในเบื้องต้นจึงเป็นหน้าที่ของหัวหน้าสถานีต�ารวจในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ในฐานะผู้รับแจ้ง	
	 วิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะเป็นไปตามประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	 เรื่อง	 ก�าหนดวิธีการแจ้ง 
การชมุนมุสาธารณะ	ลงวนัที	่๓	พฤศจกิายน	๒๕๕๘	โดยผูป้ระสงค์จะจดัการชมุนมุสาธารณะต้องแจ้งรายละเอยีด
เกี่ยวกับการชุมนุม	เช่น	ชื่อ	และรายละเอียดผู้แจ้ง	วัตถุประสงค์	วัน	ระยะเวลา	และสถานที่ชุมนุม	ลักษณะ
การชุมนุม	 รายชื่อผู้ประสานงาน	 เป็นต้น	 โดยท�าเป็นหนังสือต่อผู้รับแจ้งตามแบบท้ายประกาศส�านักนายก
รัฐมนตรีดังกล่าว	ก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง	กรณีประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะในท้องที ่
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๕๘ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

ต่าง	 ๆ	 เกินกว่าหนึ่งท้องที่ซึ่งการชุมนุมนั้นต่อเนื่องกัน	 ให้แจ้งการชุมนุมสาธารณะต่อผู้รับแจ้งในท้องที่ใด 
ท้องที่หนึ่งก็ได้
	 วิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะมี	๓	วิธี	ดังต่อไปนี้
	 (1)	 แจ้งโดยตรงต่อผู้รับแจ้ง
	 (๒)	 แจ้งทางโทรสาร
	 (๓)	 แจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

 ๒.๒.๑ การแจ้งโดยตรงต่อผู้รับแจ้ง
  ผู้แจ้งสามารถยื่นหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะตามแบบท้ายประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	
เรื่อง	ก�าหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะโดยตรงต่อหัวหน้าสถานีต�ารวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะ	
หรอืเจ้าหน้าทีต่�ารวจทีไ่ด้รับมอบหมายให้รบัผดิชอบในการรบัหรอืส่งหนังสอื	หรอืด�าเนินการรบัแจ้งการชมุนมุ
สาธารณะของหน่วยงานได้	ณ	ที่ท�าการของหัวหน้าสถานีต�ารวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะนั้น

 ๒.๒.๒ การแจ้งทางโทรสาร
	 	 ผู้แจ้งต้องส่งหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะตามแบบท้ายประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	เรื่อง	
ก�าหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ	 ไปยังหมายเลขโทรสารของที่ท�าการของผู้รับแจ้งตามที่ก�าหนดไว้ใน
ประกาศของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 และต้องส่งต้นฉบับของหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะไปยังผู้รับแจ้ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับโดยพลัน	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจสอบ
	 	 เม่ือได้ส่งหนังสือทางโทรสารแล้ว	 ให้ผู้แจ้งโทรศัพท์แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขที่
ก�าหนดไว้ในประกาศของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติโดยเร็ว	 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	ทั้งนี้จะถือว่าผู้รับแจ้ง
ได้รับแจ้งต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งที่ท�าการของผู้รับแจ้งได้รับเอกสารตามโทรสารครบถ้วน

 ๒.๒.๓ การแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
	 	 ผู้แจ้งต้องส่งหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะตามแบบท้ายประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	เรื่อง	
ก�าหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ	 ไปยังที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของที่ท�าการผู้รับแจ้งตามที่ก�าหนด
ไว้ในประกาศของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 และเมื่อได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้ว	 ให้ผู้แจ้งโทรศัพท์แจ้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขที่ก�าหนดไว้ในประกาศของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติโดยเร็ว	 เพื่อตรวจสอบ
ความถกูต้อง	การแจ้งการชุมนุมสาธารณะทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์จะถอืว่าผูร้บัแจ้งได้รบัแจ้งต่อเม่ือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

 ๒.๒.๔ การชุมนุมสาธารณะต่อเนื่องหลายพื้นที่
	 	 กรณีที่มีการชุมนุมต่อเนื่องหลายพื้นที่	ซึ่งผู้แจ้งอาจแจ้งการชุมนุมต่อหัวหน้าสถานีได้ในหลาย
ท้องที่	 ผู้แจ้งอาจแจ้งการชุมนุมต่อหัวหน้าสถานีที่รับผิดชอบพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดก็ได้	 เมื่อได้แจ้งการชุมนุมต่อ
หวัหน้าสถานพีืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึง่แล้ว	ให้หวัหน้าสถานท่ีีได้รบัการแจ้งนัน้ประสานงานไปยงัหวัหน้าสถานรีบัผิดชอบ 
พืน้ทีอ่ืน่	ๆ 	ทีม่พีืน้ทีต่่อเนือ่งกบัการชมุนมุนัน้	เพ่ือรบัทราบรายละเอียดการชุมนมุสาธารณะนัน้	ๆ 	และพจิารณา
ตามมาตรา	11	ตลอดจนให้ผู้รับแจ้งรายงาน	ผบก.	หรือ	ผบช.	แล้วแต่กรณีโดยด่วนด้วย
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๕๙คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

 ๒.๒.๕ การรับแจ้ง
	 	 ไม่ว่าจะมีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะด้วยวิธีใด	 ให้	 หน.สน./สภ.	 จัดเจ้าหน้าที่ท�าหน้าที่เป็น							 
ผู้ตรวจสอบและรับเอกสารที่ได้ถูกส่งมาตามวิธีต่าง	 ๆ	 โดยเมื่อได้รับแจ้งแล้ว	 ให้ประทับตรารับหนังสือ	 
ลงทะเบียนรบัหนงัสือในหนงัสือรบั	ตามระเบยีบงานสารบรรณ	แล้วให้รบีด�าเนนิการเสนอ	หน.สน./สภ.	โดยด่วน	 
เพื่อให้	 หน.สน./สภ.	 พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในย่ีสิบสี่ช่ัวโมง	 หากเป็นการชุมนุมสาธารณะต่อเนื่อง 
หลายพื้นที่ให้	หน.สน./สภ.	ประสาน	หน.สน./สภ.พื้นที่ต่อเนื่อง	และรายงานให้	ผบก.	หรือ	ผบช.	ทราบตาม
แต่กรณี

๒.๓ หน้าที่ของผู้รับแจ้ง
 ๒.๓.๑ การสรุปสาระส�าคัญในการชุมนุมสาธารณะให้กับผู้แจ้งการชุมนุม
	 	 เมือ่ผูร้บัแจ้งได้รบัแจ้งการชมุนมุสาธารณะแล้ว	ตามมาตรา	11	แห่งพระราชบญัญตักิารชมุนมุ
สาธารณะ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ก�าหนดให้ผู้รับแจ้งส่งสรุปสาระส�าคัญในการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัตินี้ให ้
ผูแ้จ้งทราบภายในยีสิ่บส่ีชัว่โมงนบัแต่เวลาท่ีได้รบัแจ้ง	โดยในเบือ้งต้นสรุปสาระส�าคญัควรมีเน้ือหาประกอบด้วย	 
๒	ส่วน	ได้แก่	1)	รายละเอยีดเกีย่วกบัวตัถุประสงค์	วนั	ระยะเวลา	และสถานทีชุ่มนมุ	๒)	หน้าทีข่องผู้จดัการชมุนมุ 
และผู้ชุมนุมสาธารณะ	ตามมาตรา	1๕	และมาตรา	1๖	แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ		พ.ศ.๒๕๕๘
	 	 สาเหตุทีต้่องแจ้งหน้าทีข่องผูจ้ดัการชมุนมุและผูช้มุนมุสาธารณะแก่ผูแ้จ้งการชมุนุมสาธารณะ	เนือ่งจาก
พระราชบญัญตักิารชมุนมุสาธารณะก�าหนดให้	“ผู้จัดการชมุนุม”	หมายความรวมถึงผู้ประสงค์จะจัดการชุมนมุสาธารณะ	
และ	“ผูช้มุนมุ”	หมายความรวมถงึ	ผูจ้ดัการชมุนมุมหีน้าทีข่องการเป็นผูช้มุนมุทีด่	ีดงันัน้	จงึเป็นการสมควรทีผู้่รบัแจ้ง 
จะได้แจ้งให้ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมได้ทราบถึงหน้าที่ของตนในฐานะผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุม	 เพื่อเป็น 
การแนะน�าและเตือนไม่ให้มีการฝ่าฝืนหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (แบบ ๒-๑)

 ๒.๓.๒ การพิจารณาหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
	 	 กรณีที่ผู้รับแจ้งเห็นว่าการชุมนุมสาธารณะที่ได้รับแจ้งน้ันอาจขัดต่อมาตรา	 ๗	 แห่งพระราช
บญัญตักิารชุมนุมสาธารณะ	ซึง่ห้ามการชมุนมุสาธารณะในรศัม	ี1๕๐	เมตร	จากพระบรมมหาราชวัง	พระราชวงั	
วงัของพระรชัทายาทหรอืของพระบรมวงศ์ตัง้แต่สมเดจ็เจ้าฟ้าขึน้ไป	พระราชนเิวศน์	พระต�าหนกั	หรอืจากทีซ่ึ่ง 
พระมหากษัตริย์	 พระราชินี	 พระรัชทายาท	พระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป	 หรือผู้ส�าเร็จราชการแทน
พระองค์	 ประทับหรือพ�านัก	 หรือสถานท่ีพ�านักของพระราชอาคันตุกะ	หน.สน./สภ.จึงควรจัดท�าแผนที่ทาง
ภมูศิาสตร์	เพือ่ให้ประชาชนได้ตรวจสอบและทราบล่วงหน้าถงึรัศมทีีก่ฎหมายก�าหนดห้ามการชมุนมุสาธารณะไว้	 
และเพื่อให้เกิดความแน่นอนชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย	
	 	 หรือกรณีขดัต่อมาตรา	๘	ซึง่ห้ามการชมุนมุสาธารณะทีเ่ป็นการกดีขวางทางเข้าออก	หรอืรบกวน
การปฏบิติังานหรือการใช้บริการสถานทีข่องสถานทีท่�าการหน่วยงานของรฐั	ท่าอากาศยาน	ท่าเรอื	สถานรีถไฟ	 
หรือสถานีขนส่งสาธารณะ	 โรงพยาบาล	 สถานศึกษา	 และศาสนสถาน	 สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐ 
ต่างประเทศ	 หรือสถานที่ท�าการองค์การระหว่างประเทศ	 หรือสถานที่อ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด	 
ให้ผู้รับแจ้งมีค�าสั่งให้ผู้แจ้งแก้ไขภายในเวลาที่ก�าหนด (แบบ ๒-๒)
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๖๐ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 	 หากผู้แจ้งการชุมนุมไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งดังกล่าวข้างต้น	 ให้ผู้รับแจ้งมีค�าสั่งห้ามชุมนุมโดยแจ้ง
ค�าสั่งเป็นหนังสือไปยังผู้แจ้ง	ทั้งนี้	 ค�าสั่งให้แก้ไขการชุมนุมสาธารณะและค�าสั่งห้ามชุมนุมสาธารณะเป็นค�าสั่ง
ทางปกครองตามมาตรา	 ๕	 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	 พ.ศ.๒๕๓๙	 ผู้รับแจ้งจึงต้อง
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ค�าสั่งต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองที่	1/๒๕๔๐	ตามนัยของมาตรา	๔๐	แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.๒๕๓๙	
ทั้งนี้	ในระหว่างมีค�าสั่งห้ามชุมนุม	การอุทธรณ์และพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์	ผู้แจ้งการชุมนุมต้องงดการชุมนุม
สาธารณะ	(แบบ ๒-๓)

๒.๔ การขอผ่อนผันการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
	 ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะซึ่งไม่สามารถแจ้งการชุมนุมก่อนเริ่มการชุมนุมสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่าย่ีสิบส่ีชัว่โมง	ได้ตามมาตรา	1๐	หากประสงค์จะจดัการชมุนมุอนัเป็นการเร่งด่วนก็สามารถขอผ่อนผนั
ก�าหนดระยะเวลาดงักล่าวได้โดยการแจ้งการชมุนมุตามแบบแจ้งการชมุนมุสาธารณะทา้ยประกาศส�านกันายก
รัฐมนตร	ีเรือ่ง	ก�าหนดวธิกีารแจ้งการชมุนมุสาธารณะ	พร้อมกบัมคี�าขอผ่อนผนัก�าหนดเวลาตามมาตรา	1๒	ต่อ
ผูบั้งคบัการต�ารวจนครบาลผูร้บัผดิชอบพืน้ทีใ่นกรงุเทพมหานคร	หรอืผู้บงัคบัการต�ารวจภธูรจงัหวดัในจงัหวดัอืน่	 
แล้วแต่กรณีก่อนเริ่มการชุมนุม	 ทั้งนี้	การขอผ่อนผันจะต้องแจ้งหนังสือโดยตรงต่อผู้มีอ�านาจพิจารณา
เท่านั้น (ผู้บังคับการต�ารวจที่รับผิดชอบพื้นที่)	ผู้ขอผ่อนผันไม่สามารถยื่นขอผ่อนผันทางโทรสารหรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ได้	 โดยให้ยื่นหนังสือแจ้งการชุมนุมพร้อมค�าขอผ่อนผันต่อผู้รับค�าขอผ่อนผันหรือพนักงาน 
เจ้าหน้าที่	ณ	ที่ท�าการของผู้รับค�าขอผ่อนผัน
	 เมือ่ผูร้บัค�าขอผ่อนผนัได้รบัหนงัสอืขอผ่อนผนัระยะเวลาจากผูแ้จ้งแล้ว	ให้พจิารณาว่าสมควรผ่อนผนั
หรือไม่	 โดยมีค�าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผ่อนผันเป็นหนังสือ	พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ยื่นค�าขอทราบภายใน
เวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับค�าขอ (แบบ ๒-๔)
	 การอุทธรณ์ค�าสั่งผู้รับค�าขอผ่อนผันสามารถอุทธรณ์ได้ตามวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	 ก็คือ	 
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น	(ผู้บัญชาการที่รับผิดชอบพื้นที่การชุมนุมสาธารณะ)

๒.๕ การแจ้งการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุม
 ๒.๕.๑ กรณีแจ้งการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุม
	 	 กรณีที่มีการแจ้งการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมในหนังสือแจ้งการชุมนุมแล้ว	 ให้
หัวหน้าสถานีต�ารวจที่ได้รับการแจ้ง	ตรวจสอบและพิจารณาด�าเนินการว่าขัดกับกฎหมายใดหรือไม่	ตลอดจน
ก�าหนดเง่ือนไขหรอืมคี�าสัง่ให้ผูจ้ดัการชมุนมุ	ผูช้มุนมุ	หรอืผู้อยูภ่ายในสถานทีช่มุนมุต้องปฏบิตัติามได้	(ดตูวัอย่าง 
การก�าหนดเงื่อนไขหรือมีค�าสั่งตามแบบ	๓-1)

 ๒.๕.๒ กรณีที่ผู้จัดการชุมนุมมิได้แจ้งว่าจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้าย
	 	 กรณีที่มิได้แจ้งว่าจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้าย	 ผู้ชุมนุมจะเดินขบวนหรือเคลื่อนย้าย			 
การชุมนุมได้ต่อเมื่อได้แจ้งล่วงหน้าต่อหัวหน้าสถานีต�ารวจซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการชุมนุมสาธารณะนั้น
	 	 แต่ทั้งนี้	 ไม่ว่าจะมีการแจ้งการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมหรือไม่	 ห้ามมิให้ผู้ชุมนุม 
เดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมระหว่างเวลา	 1๘.๐๐	นาฬิกา	 ถึงเวลา	 ๐๖.๐๐	 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น	 

เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	
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๖1คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

แผนภูมิ 

การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ

ผู้ประสงค์จัดการชุมนุม

ผบก.น/ภ.จว.

ไม่ขัดมาตรา ๗ หรือ ๘

แจ้งล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชม. (ม.๑๐)

แจ้งไม่ทัน ๒๔ ชม. 

ขอผ่อนผัน (ม.๑๒)

หัวหน้าสถานี

ต�ารวจ

เป็นผู้รับแจ้ง

พิจารณา/แจ้งค�าสั่ง

ภายใน ๒๔ ชม.

มีค�าสั่งห้ามชุมนุมโดยแจ้งเป็น

หนังสือไปยังผู้แจ้ง

ผู้แจ้ง อุทธรณ์ต่อ ผบก.

พิจารณาภายใน ๒๔ ชม.

งดการชุมนุมสาธารณะ

หากจดัการชุมนมุถอืว่าไม่ชอบตามกฎหมาย (ม.๑๔)

เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมต้องประกาศ

ให้เลิกการชุมนุม (ม.๒๑(๑))

หัวหน้าสถานีต�ารวจ

สรุปสาระส�าคัญใน ๒๔ ชม. (ม.๑๑)

พิจารณา

ขัดมาตรา ๗ หรือ ๘ หรือไม่

ขัดมาตรา ๗ หรือ ๘

แจ้งให้แก้ไขภายในก�าหนด

อุทธรณ์ต่อ

ผู้บังคับบัญชา

แก้ไข

ภายใน

ก�าหนด

ไม่แก้ไข

ภายใน

ก�าหนด

มีค�าสั่ง

ห้าม

ชุมนุมปกติ ชุมนุมปกติ

ผ่อนผัน
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๖๒ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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๖๓คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

บทที่ ๓
การคุ้มครองความสะดวกของประชาชน

และการดูแลการชุมนุมสาธารณะ

๓.๑ เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
	 เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	หมายถงึ	หน.สน./สภ.	แห่งท้องทีท่ีม่กีารชมุนุมสาธารณะ	กรณี

การชมุนุมสาธารณะต่อเนือ่งหลายพืน้ที	่ให้	ผบก.	หรือ	ผบช.	ตามพ้ืนทีรั่บผดิชอบ	แล้วแต่กรณ	ีเป็นเจ้าพนกังาน

ดูแลการชุมนุมสาธารณะ

	 ค�าว่าการชุมนุมสาธารณะต่อเนื่องหลายพื้นที่	คือ	การชุมนุมสาธารณะ	ณ	ที่ตั้งหลายท้องที่ติดต่อกัน	 

หรือการชุมนุมสาธารณะที่แจ้งว่ามีการเดินขบวน	 หรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมต่อเนื่องหลายพื้นที่	 ดังนั้น	 

การเดินขบวนหรือเคลื่อนย้าย	เพื่อผ่านหรือไปยังหลายท้องที่ต่อเนื่องกัน	จึงเป็นอ�านาจของ	ผบก.	หรือ	ผบช.	

ในฐานะเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	แล้วแต่กรณี

	 การแจ้งการชุมนุมสาธารณะจึงแจ้งต่อ	หน.สน./สภ.	ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งเป็นผู้รับเจ้งได้	เมื่อผู้รับแจ้ง

ได้รับการแจ้งพิจารณาแล้วไม่ขัดต่อมาตรา	๗	 หรือมาตรา	๘	 จักต้องพิจารณาด้วยว่าเป็นการชุมนุมต่อเนื่อง

หลายพื้นที่หรือไม่	 หากเป็นการชุมนุมสาธารณะต่อเนื่องหลายพ้ืนท่ี	 หรือมีการเดินขบวน	 หรือเคลื่อนย้าย

หลายพื้นที่	ผู้รับแจ้งอาจแจ้งหรือประสาน	หน.สน./สภ.พื้นที่ต่อเนื่อง	ผบก.	ผบช.	หรือ	ผบ.ตร.	ตามแต่กรณี	 

เพื่อให้รับทราบถึงการชุมนุมสาธารณะและปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามกรณีต่าง	ๆ	 

ที่กฎหมายก�าหนดไว้

๓.๒ อ�านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
 ๓.๒.๑ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะแจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะหรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐหรือเอกชนในท้องท่ีนั้น			 

เพ่ือทราบ	โดยประสานงานในรายละเอียดการชุมนมุสาธารณะ	ภารกจิทีอ่าจได้รบัมอบหมาย	ก�าลงัพล	อปุกรณ์	

เครื่องมือต่าง	ๆ	ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานต่าง	ๆ	นั้น	

 ๓.๒.๒ การอ�านวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย บรรเทาเหตุ การชุมนุมสาธารณะ

	 	 เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	มีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะอันเป็นสถานที่ชุมนุม

	 	 (๒)	 รักษาความปลอดภัย	 อ�านวยความสะดวก	 หรือบรรเทาเหตุเดือดร้อนร�าคาญแก่ผู้อื่น 

ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ชุมนุม	

	 	 (๓)	 รักษาความปลอดภัยหรืออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ชุมนุมในสถานที่ชุมนุม

	 	 (๔)	 อ�านวยความสะดวกในการจราจรและการขนส่งสาธารณะในบริเวณที่มีการชุมนุม 

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

 	 (๕)	 ก�าหนดเงื่อนไขหรือมีค�าสั่งให้ผู้จัดการชุมนุม	 ผู้ชุมนุม	 หรือผู้อยู่ภายในสถานที่ชุมนุม 
ต้องปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม	(1)	(๒)	(๓)	หรือ	(๔)	
	 	 กฎหมายให้อ�านาจเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	 ก�าหนดเงื่อนไขหรือค�าส่ัง	 เพื่อให ้
การปฏบิตัหิน้าทีต่าม	(1)-(๔)	เพือ่ประโยชน์ต่อการคุม้ครองความสะดวกของประชาชน	การดแูลการชุมนมุสาธารณะ 
การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	ยกตัวอย่างการก�าหนดเงื่อนไขหรือค�าสั่งต่าง	ๆ	
(ผนวก ๓-๑)

 ๓.๒.๓ การสั่งปิดหรือปรับเส้นทางการจราจร
	 	 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะอาจมีค�าสั่งให้ปิดหรือปรับเส้นทาง 
การจราจรเป็นการชั่วคราวได้เพือ่ประโยชน์ในการคุม้ครองความสะดวกของประชาชนหรือการดแูลการชมุนมุ
สาธารณะ
	 	 โดยปกติแล้วอ�านาจในการปิดหรือปรับเส้นทางการจราจรจะเป็นอ�านาจของเจ้าพนักงาน
จราจร	ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก	พ.ศ.๒๕๒๒	แต่กฎหมายฉบับนี้ให้อ�านาจเฉพาะกับเจ้าพนักงานดูแล 
การชุมนุมสาธารณะในการบริหารจัดการจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 ยกตัวอย่างเช่น	 กลุ่มผู้ชุมนุม 
มจี�านวนมากส่งผลให้ช่องทางการจราจรไม่สามารถเดินรถได้หนึง่ช่องทาง	เจ้าพนกังานดูแลการชมุนมุสาธารณะ	
อาจมีค�าสั่งให้ปรับการจราจรเป็นการเดินรถทางเดียว	 หรือปิดเส้นทางการจราจรแล้วบังคับให้ไปใช้เส้นทาง
หลีกเลี่ยงอื่นได้	(ผนวก ๓-๒)

 ๓.๒.๔ การร้องขอเจ้าพนักงานอื่น
	 	 ในกรณีที่เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะร้องขอ	 ให้พนักงานฝ่ายปกครอง	หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน	 หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะด�าเนินการตามค�าร้องขอภายใน
ขอบอ�านาจหน้าที่ของผู้นั้น	 เป็นอ�านาจของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะที่สามารถร้องขอพนักงาน
ฝ่ายปกครอง	หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ในท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะ	โดยมิได้
เป็นการร้องขอให้เจ้าพนกังานดงักล่าวนัน้กระท�าการนอกเหนอืจากอ�านาจหน้าที	่แต่เป็นการร้องขอภายในขอบ
อ�านาจหน้าทีข่องพนกังานนัน้	ๆ 	ซึง่ตามปกตเิจ้าหน้าทีด่งักล่าวย่อมต้องปฏิบัตติามอ�านาจหน้าทีแ่ละกระท�าการ
ตามกฎหมายอยู่แล้ว	แต่กฎหมายบัญญัติให้อ�านาจเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติว่าหากเป็นการกระท�า 
ภายใต้อ�านาจหน้าที่	 เจ้าพนักงานดังกล่าวน้ันต้องกระท�าเพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อย	 การคุ้มครอง 
ความสะดวกของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 ทุกภาคส่วนมีความร่วมมือในการบริหารจัดการ 
การชุมนุมสาธารณะ

 ๓.๒.๕ คุณสมบัติของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและข้าราชการต�ารวจซึ่งได้รับ 

มอบหมาย
	 	 กฎหมายก�าหนดให้เจ้าพนกังานดแูลการชุมนมุสาธารณะและข้าราชการต�ารวจซึง่ได้รบัมอบหมาย 
ให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีทักษะ	 ความเข้าใจ	 และอดทนต่อสถานการณ์ 
การชุมนุมสาธารณะ	 และต้องแต่งเครื่องแบบเพื่อแสดงตน	 เพื่อให้เจ้าพนักงานดังกล่าวไม่กระท�าการใด	 ๆ	 
อนัเป็นการย่ัวยุ	หรอือาจก่อให้เกดิการกระทบกระทัง่ระหว่างเจ้าหน้าทีกั่บผูช้มุนุม	โดยเจ้าพนกังานทีจ่ะต้องผ่าน 
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๖๕คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

การฝึกอบรม	หมายถึง	เจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับผู้ชุมนุมโดยตรง	เพราะเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ต้องการการบรหิารจดัการ	โดยก�าหนดเงือ่นไขการปฏบิตัริะหว่างเจ้าหน้าที	่ประชาชนและกลุ่มผูช้มุนมุในพืน้ที่ 
การชุมนุมสาธารณะ	ทั้งนี้	หลักสูตรการฝึกอบรมอาจเป็นไปตามที่	ตร.ก�าหนด
	 	 โดยข้าราชการต�ารวจซ่ึงได้รบัมอบหมายจากเจ้าพนกังานดแูลการชมุนมุสาธารณะ	คอื	กองร้อย 
ควบคุมฝูงชนของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ซึ่ง	 ก.ตร.	 ได้มีหนังสือ	 ที่	 ๐๐1๒.1๒/๓๖๗	 ลง	 11	 ต.ค.	 ๖๒	 
แจ้งมต	ิก.ตร.ในการประชมุครัง้ที	่๙/๒๕๖๒	เมือ่	๒๗	ก.ย.	๖๒	เหน็ชอบบญัชีรายช่ือหลกัสตูรการฝึกอบรมต่าง	ๆ 	 
จ�านวน	๙๕	หลักสูตร	ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ต้องน�าเสนอ	ก.ตร.	 โดยเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงาน
ดแูลการชมุนมุสาธารณะ	และหลกัสตูรการฝึกอบรมข้าราชการต�ารวจซึง่ปฏบิตัหิน้าทีด่แูลการชมุนมุสาธารณะ	
และหนังสือ	ตร.	ที่	๐๐๐1(มค)/๓๕๐	ลง	1๗	พ.ค.	๖๒	ให้หน่วยด�าเนินการฝึกอบรมฯ	ตาม	พ.ร.บ.การชุมนุม
สาธารณะและข้าราชการต�ารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ	ตามที่	ตร.	ก�าหนดและตามเห็นชอบ	
ก.ตร.	 ข้อ	 ๒.๒	 และมีการมอบประกาศนียบัตรรับรองฯ	 บันทึกข้อมูลผู้ผ่านการฝึกฯในสมุดประวัติ	 (ก.พ.๗)	 
จดัท�าทะเบยีนรายชือ่ผูผ่้านการฝึกอบรมฯ	ให้ถูกต้องครบถ้วน	สอดคล้องกับอนมุตัหิลกัการ	ตร.	ลง	1๖	ต.ค.	๖1	 
ท้ายหนังสือ	บช.ศ.	ที่	๐๐๓๔.๒๓/๒๔๖๗	ลง	๒๘	ก.ย.	๖1	เห็นชอบร่างหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะ	จ�านวน	1	หลักสูตร	(จ�านวน	1๘	ชั่วโมง)	และหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต�ารวจ 
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ	จ�านวน	1	หลักสูตร	(จ�านวน	๒๘	ชั่วโมง)	
	 	 ทัง้น้ี	ข้าราชการต�ารวจผูผ่้านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเจ้าพนกังานดแูลการชมุนมุสาธารณะ	
และโครงการฝึกอบรมข้าราชการต�ารวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม	 พระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.๒๕๕๘	เป็นต้นมา	รวมทั้งผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตร	นักเรียนนายสิบ	 
และหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.๒๕๕๙	 เป็นต้นมา	 ให้ถือว่าเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 
การฝึกอบรมเจ้าพนักงานดแูลการชมุนมุสาธารณะและข้าราชการต�ารวจซึง่ปฏบิตัหิน้าทีด่แูลการชมุนมุสาธารณะ
นี้แล้ว	(ผนวก ข)
	 	 การใช้เคร่ืองมอืควบคมุฝงูชนตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก�าหนด	ปัจจบุนั	(๒๕๕๘)	มกีารก�าหนดไว้	 
จ�านวนทั้งสิ้น	๔๘	ชนิดเครื่องมือ	ยกตัวอย่างเช่น	หมวกปราบจลาจล	โล่ใส	กระบองยาง	แก๊สน�้าตาชนิดสเปรย์
สกัดจากพืชธรรมชาติ	เป็นต้น

๓.๓ การประชาสัมพันธ์
	 เมื่อได้รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะ	 ให้ผู้รับแจ้ง	 หรือเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	ประสาน	
กองสารนิเทศ	 (ตร.)	 และหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐ	 จัดหรือประสานให้มีการประชาสัมพันธ์ทั้ง	 ก่อน	
ระหว่าง	 และภายหลังการชุมนุมสาธารณะ	 โดยให้แนบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการชุมนุมสาธารณะนั้น 
ให้หน่วยงานดังกล่าวทราบด้วย	เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชาสัมพันธ์		(มาตรา	๒๐)
	 ให้กองสารนิเทศด�าเนินการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางการสื่อสาร	 และให้ประสานหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ของรัฐ	 หรือสื่อมวลชนต่าง	 ๆ	 เพื่อให้ประชาชนทราบถึงรายละเอียดสถานที่ที่ใช้ในการชุมนุม 
และช่วงเวลาที่มีการชุมนุม	 ตลอดจนค�าแนะน�าเกี่ยวกับเส้นทางการจราจรหรือระบบการขนส่งสาธารณะ	 
ตลอดจนช่องทางการร้องเรียน	การแจ้งความด�าเนินคดีต่าง	ๆ	ด้วย
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๖๖ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

๓.๔ การชุมนุมสาธารณะที่ละเมิดกฎหมาย
	 กรณกีารชมุนมุสาธารณะทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา	1๔	หรอืกรณผีูจ้ดัการชมุนมุหรอืผูชุ้มนุม
ฝ่าฝืนมาตรา	๗	หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๘	มาตรา	1๕	มาตรา	1๖	มาตรา	1๗	หรือมาตรา	1๘	ให้เจ้าพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะด�าเนินการ	ดังต่อไปนี้	

 ๓.๔.๑ กรณีการชุมนุมไม่ชอบด้วยกฎหมาย
	 	 กรณีการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา	1๔	หรือไม่เลิกการชุมนุมภายใน
ระยะเวลาที่ได้แจ้งไว้ต่อผู้รับแจ้งตามมาตรา	 1๘	 ให้ประกาศให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมภายในระยะเวลา 
ที่ก�าหนด	การประกาศให้เลิกการชุมนุมด้วยวิธีใด	ๆ	ดังนี้
	 	 1)	 ประกาศเลิกการชุมนุมด้วยวาจา	 หรืออาจใช้เครื่องขยายเสียงที่มีระดับเสียงตามความ
เหมาะสม	โดยอาจใช้ถ้อยค�าได้ความเหมาะสม	ยกตัวอย่างเช่น	
	 	 	 “ตามทีน่าย	...	ผูแ้จ้งการชุมนมุสาธารณะ	(ถ้าม)ี	โดยจดัการชมุนมุสาธารณะบรเิวณ	...	น้ัน	 
ปรากฏว่ามีผู้ชุมนุมได้มีพฤติการณ์	 ....	 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	 ....	 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	 
พ.ศ.๒๕๕๘	และ	...	(กฎหมายอื่น	ๆ 	ถ้ามี)	กระผม	(ยศ-ชื่อ-สกุล-ต�าแหน่ง)	ในฐานะเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะ	จงึขอประกาศให้ผู้ชมุนุมเลกิการชุมนมุ	ภายในเวลา	1๘.๐๐	น.	ของวนัที	่...	หากฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบติัตาม 
จะด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป”
	 	 	 ในกรณีท่ีผู้รับค�าสั่งนั้นร้องขอและการร้องขอได้กระท�าโดยมีเหตุผลอันสมควรภายใน 
เจ็ดวันนับแต่วันที่มีค�าสั่งดังกล่าว	เจ้าหน้าที่ผู้ออกค�าสั่งต้องยืนยันค�าสั่งนั้นเป็นหนังสือ
	 	 ๒)	 ประกาศเลิกการชุมนุมโดยมีหนังสือปิดไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย	ณ	บริเวณสถานที่หรือกรณี
จ�าเป็นอาจปิดไว้บริเวณปริมณฑลการชุมนุมสาธารณะนั้นได้	(แบบ ๓-๓)
	 	 ๓)	 ป้ายประกาศเลิกการชุมนุม	ขนาดตามความเหมาะสม

 ๓.๔.๒ กรณีการชุมนุมฝ่าฝืนกฎหมาย
	 	 กรณีผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ชุมนุมฝ่าฝืนมาตรา	 ๗	 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๘	 มาตรา	 1๕ 
มาตรา	1๖	หรือมาตรา	1๗	ให้ประกาศให้ผู้ชุมนุมแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
	 	 กรณีเป็นการชุมนุมสาธารณะที่ชอบด้วยกฎหมายมาแต่ต้น	 ต่อมาภายหลังมีการฝ่าฝืนตาม
มาตรา	๒1	 (๒)	 จึงสมควรที่จะประกาศให้ผู้ชุมนุมแก้ไขการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวก่อน	 โดยให้ประกาศด้วย
วิธีใดๆ	ดังนี้
	 	 1)	 ประกาศแก้ไขการชุมนุมด้วยวาจา	 หรืออาจใช้เครื่องขยายเสียงที่มีระดับเสียงตามความ
เหมาะสม	โดยอาจใช้ถ้อยค�าได้ความเหมาะสม	ดังนี้
	 	 	 “ตามทีน่าย	...	ผูแ้จ้งการชมุนมุสาธารณะ	(ถ้าม)ี	โดยจดัการชมุนมุสาธารณะ	บรเิวณ	...	นัน้	 
ปรากฏว่ามีผู้ชุมนุมได้มีพฤติการณ์	 ....	 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	 ....	 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	 
พ.ศ.๒๕๕๘	และ	...	(กฎหมายอื่น	ๆ 	ถ้ามี)	กระผม	(ยศ-ชื่อ-สกุล-ต�าแหน่ง)	ในฐานะเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะ	จึงขอประกาศให้ผู้ชุมนุมแก้ไขการชุมนุม	ดังนี้
	 	 	 -	 ให้ผู้ชุมนุมที่อยู่ในระยะรัศมี	 1๕๐	 เมตร	 จากพระบรมมหาราชวัง	 ออกจากบริเวณ 
ดังกล่าว	โดยถือปฏิบัติตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่
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๖๗คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 	 	 -	 ให้ผู้ชุมนุมที่กีดขวางถนนโดยรอบสนามหลวง	 ย้ายมาชุมนุมบริเวณสถานที่ด้านใน

สนามหลวง

	 	 	 ทั้งนี้	 ให้แก้ไขการชุมนุมสาธารณะที่ผิดกฎหมายภายในเวลา	 1๘.๐๐	น.	 ของวันที่	 ...	 

หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป”

	 	 	 ในกรณทีีผู่ร้บัค�าสัง่นัน้ร้องขอและการร้องขอได้กระท�าโดยมเีหตผุลอนัสมควรภายในเจด็วนั 

นับแต่วันที่มีค�าสั่งดังกล่าว	เจ้าหน้าที่ผู้ออกค�าสั่งต้องยืนยันค�าสั่งนั้นเป็นหนังสือ	 	 	

	 	 ๒)	 ประกาศแก้ไขการชุมนุมโดยมีหนังสือปิดไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย	ณ	บริเวณสถานที่หรือกรณี

จ�าเป็นอาจปิดไว้บริเวณปริมณฑลการชุมนุมสาธารณะนั้นได้	(แบบ ๓-๔)

	 	 ๓)	 ป้ายประกาศแก้ไขการชุมนุม	ขนาดตามความเหมาะสม

 

 ๓.๔.๓ การร้องขอต่อศาล

	 	 เมื่อพ้นระยะเวลาให้เลิกการชุมนุม	 หรือระยะเวลาการแก้ไขการชุมนุมที่ฝ่าฝืนกฎหมายแล้ว	

หากผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะร้องขอต่อศาลแพ่งหรือศาลจังหวัดที่มี 

เขตอ�านาจเหนอืสถานทีท่ีม่กีารชมุนมุสาธารณะ	เพือ่มคี�าสัง่ให้ผูช้มุนมุเลกิการชมุนมุสาธารณะ	โดยให้จดัเตรยีม

เอกสารต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 1)	 ค�าร้องขอ	(ตามแบบที่ศาลก�าหนด)	(แบบ ๓-๕)

	 	 ๒)	 เอกสาร	 หลักฐาน	 ที่ปรากฏการฝ่าฝืนมาตรา	 1๔	 มาตรา	 ๗	 มาตรา	 ๘	 มาตรา	 1๕	 

มาตรา	1๖	มาตรา	1๗	หรือมาตรา	1๘	แล้วแต่กรณี

	 	 ๓)	 เอกสาร	หลักฐานการประกาศให้ผู้ชุมนุมเลิกหรือแก้ไขการชุมนุมสาธารณะ

	 	 ๔)	 เอกสาร	หลักฐานที่แสดงว่าผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามประกาศในข้อ	๓)

 ๓.๔.๔ การกระท�าที่จ�าเป็นตามแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ

	 	 ในระหว่างรอค�าสัง่ศาลตาม	๓.๔.๓	ให้เจ้าพนกังานดูแลการชมุนมุสาธารณะ	พจิารณาด�าเนนิการ 

ตามแผนการดแูลการชมุนมุสาธารณะได้ความจ�าเป็น	เหมาะสมกบัสถานการณ์	ทัง้นี	้เพือ่คุม้ครองความสะดวก

ของประชาชนและคุ้มครองการชุมนุมสาธารณะ

	 	 แผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะ	ให้เจ้าพนักงานหลีกเลี่ยงการใช้ก�าลัง	ในกรณี

ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการใช้ก�าลังได้	ให้ใช้ก�าลังและเครื่องมือควบคุมฝูงชนเพียงเท่าที่จ�าเป็น

๓.๕ การประกาศพื้นที่ควบคุม
	 ในกรณทีีผู่ช้มุนมุไม่เลกิการชมุนมุสาธารณะตามค�าสัง่ศาลภายในระยะเวลาทีศ่าลก�าหนด	ให้เจ้าพนกังาน

ดูแลการชุมนุมสาธารณะรายงานให้ศาลทราบกับประกาศก�าหนดให้พ้ืนที่บริเวณที่มีการชุมนุมสาธารณะนั้น 

และปริมณฑลของพื้นท่ีน้ันตามควรแก่กรณีเป็นพื้นที่ควบคุม	 (แบบ ๓-๖)	 และประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจาก 

พื้นที่ควบคุมภายในระยะเวลาที่ก�าหนดและห้ามบุคคลใดเข้าไปในพ้ืนที่ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาตจาก 

เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	และให้รายงานรัฐมนตรีเพื่อทราบ	(มาตรา	๒๓)
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๖๘ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 เมื่อเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะได้ประกาศก�าหนดพื้นที่ควบคุมแล้วให้บุคคลดังต่อไปน้ี	 

เป็นผู้ควบคุมสถานการณ์เพื่อให้มีการเลิกการชุมนุมตามค�าสั่งศาล

	 1)	 ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล	กรณีในเขตกรุงเทพมหานคร	

	 ๒)	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	กรณีในจังหวัดอื่น	

	 ๓)	 ผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายให้รับผิดชอบ

๓.๖ การด�าเนินการให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ
	 เมือ่พ้นระยะเวลาทีป่ระกาศให้ผูช้มุนมุออกจากพืน้ทีค่วบคมุ	หากมผีูช้มุนมุอยูใ่นพืน้ทีค่วบคมุหรอืเข้าไป

ในพื้นที่ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	“ให้ถือว่าผู้นั้นกระท�าความผิด 

ซึง่หน้า”	และให้ผูค้วบคมุสถานการณ์และผูซ้ึง่ได้รบัมอบหมายจากผูค้วบคมุสถานการณ์ด�าเนนิการให้มกีารเลกิ 

การชมุนมุสาธารณะตามค�าสัง่ศาล	โดยให้ผู้ควบคุมสถานการณ์และผู้ซึง่ได้รบัมอบหมายจากผู้ควบคุมสถานการณ์

มีอ�านาจ	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 จบัผูซ้ึง่อยูใ่นพืน้ทีค่วบคมุหรือผู้ซ่ึงเข้าไปในพ้ืนทีค่วบคุมโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนกังานดแูล

การชุมนุมสาธารณะ	

	 (๒)	 ค้น	ยึด	อายัด	หรือรื้อถอนทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการชุมนุมสาธารณะนั้น	

	 (๓)	 กระท�าการที่จ�าเป็นตามแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา	๒1

	 (๔)	 มีค�าสั่งห้ามมิให้กระท�าการใด	 ๆ	 เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการให้มีการเลิกการชุมนุม	 

ยกตัวอย่างเช่น	การห้ามใช้เครื่องขยายเสียง	ห้ามโฆษณา	เผยแพร่	ชักชวนผู้ชุมนุม	ห้ามบรรทุกอาวุธหรือวัตถุ

อันตรายต่างๆ	เป็นต้น (แบบ ๓-๗)

๓.๗ การชุมนุมสาธารณะที่มีลักษณะรุนแรงและเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
	 ในกรณีการชุมนุมสาธารณะที่มีลักษณะรุนแรงและอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต	 ร่างกาย	 จิตใจ	 หรือ

ทรพัย์สนิของผูอ่ื้นจนเกิดความวุน่วายขึน้ในบ้านเมอืง	เป็นกรณทีีเ่ร่งด่วนจงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องให้เจ้าหน้าทีด่�าเนนิการ 

ยุติการชุมนุมนั้นได้	 โดยไม่ต้องร้องขอต่อศาล	 เพ่ือรักษาประโยชน์สาธารณะไว้	 และปกป้องคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน	 จึงก�าหนดให้เจ้าหน้าที่มีอ�านาจในการสั่งยุติการชุมนุม 

และด�าเนินการต่างๆ	เพื่อให้มีการเลิกการชุมนุมสาธารณะ	โดยปฏิบัติดังนี้

 

 ๓.๗.๑ การสั่งให้ยุติการกระท�า 

	 	 ในกรณท่ีีผูช้มุนมุกระท�าการใด	ๆ 	ทีม่ลีกัษณะรนุแรงและอาจเป็นอนัตรายแก่ชีวิต	ร่างกาย	จติใจ	

หรอืทรพัย์สนิของผูอ้ืน่จนเกดิความวุน่วายขึน้ในบ้านเมอืงให้เจ้าพนกังานดแูลการชมุนมุสาธารณะ	มอี�านาจสัง่

ให้ผู้ชุมนุมยุติการกระท�านั้น	โดยการประกาศให้ผู้ชุมนุมยุติการกระท�าดังกล่าว	การประกาศอาจด�าเนินการได้

ดังนี้

	 	 1)	 ประกาศยุติการชุมนุมด้วยวาจา	 หรืออาจใช้เครื่องขยายเสียงที่มีระดับเสียงตามความ

เหมาะสม	โดยอาจใช้ถ้อยค�าได้ความเหมาะสม	ยกตัวอย่างเช่น	
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๖๙คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 	 	 “ตามที่นาย	...	ผู้แจ้งการชุมนุมสาธารณะ	(ถ้ามี)	โดยจัดการชุมนุมสาธารณะ	บริเวณ	...	

นัน้	ปรากฏว่ามผีูช้มุนมุได้มพีฤตกิารณ์	....	อนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	....	แห่งพระราชบญัญตักิารชมุนมุสาธารณะ	

พ.ศ.๒๕๕๘	และ	 ...	 (กฎหมายอื่น	ๆ	ถ้ามี)	อันมีลักษณะรุนแรงและอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต	 ร่างกาย	จิตใจ	 

หรือทรัพย์สินของผู้อื่น	 กระผม	 (ยศ-ชื่อ-สกุล-ต�าแหน่ง)	 ในฐานะเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	 

จึงขอประกาศให้ผู้ชุมนุมยุติการชุมนุม	บริเวณ	 ....	 ภายในเวลา	1๘.๐๐	น.	 ของวันที่	 ...	 หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือ 

ไม่ปฏิบัติตามจะด�าเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อไป”

	 	 	 กรณีนี้กฎหมายก�าหนดผู้ชุมนุมที่ไม่เห็นด้วยกับค�าสั่งยื่นค�าร้องคัดค้านต่อศาลแพ่งหรือ

ศาลจังหวัดที่มีเขตอ�านาจเหนือสถานที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะนั้นโดยเฉพาะ

	 	 ๒)	 ประกาศยุติการชุมนุมโดยมีหนังสือปิดไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย	ณ	บริเวณสถานที่ชุมนุมหรือ

กรณีจ�าเป็นอาจปิดไว้บริเวณปริมณฑลการชุมนุมสาธารณะนั้นได้

	 	 ๓)	 ป้ายประกาศยุติการชุมนุม	ขนาดตามความเหมาะสม	(แบบ ๓-๘)

 ๓.๗.๒ การประกาศพื้นที่ควบคุม 

	 	 หากผูช้มุนมุไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่ดงักล่าวข้างต้น		ให้เจ้าพนกังานดแูลการชมุนมุสาธารณะประกาศ

ก�าหนดให้พืน้ท่ีบริเวณท่ีมีการชุมนมุสาธารณะนัน้และปรมิณฑลของพืน้ทีน่ัน้ตามควรแก่กรณเีป็นพืน้ทีค่วบคมุ	

และประกาศให้ผูช้มุนมุออกจากพืน้ทีค่วบคมุภายในระยะเวลาทีก่�าหนดและห้ามบคุคลใดเข้าไปในพืน้ทีค่วบคมุ

โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	และให้รายงานรัฐมนตรีเพื่อทราบ

	 	 และให้ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาลในกรุงเทพมหานคร	ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดอื่น	หรือ

ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์เพื่อให้มีการเลิกการชุมนุมสาธารณะตามค�าส่ัง	

รายละเอียดตามข้อ	๓.๕	(มาตรา	๒๓)

 ๓.๗.๓ การด�าเนินการเพื่อให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ

	 	 เมื่อพ้นระยะเวลาที่ประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ควบคุม	หากมีผู้ชุมนุมอยู่ในพื้นที่ควบคุม

หรือเข้าไปในพื้นที่ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	 ให้ถือว่าผู้น้ันกระท�า

ความผิดซึ่งหน้า	 และให้ผู้ควบคุมสถานการณ์และผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมสถานการณ์ด�าเนินการ 

ให้มีการเลิกการชุมนุมสาธารณะตามค�าสั่งศาล	 โดยให้ผู ้ควบคุมสถานการณ์และผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย 

จากผู้ควบคุมสถานการณ์	ด�าเนินการตามข้อ	๓.๖	(มาตรา	๒๔)

	 	 ทั้งนี้	 ในทุก	 ๆ	 ขั้นตอนการปฏิบัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน 

ทีเ่กีย่วข้องให้มปีระสทิธภิาพ	เพือ่สามารถน�าไปใช้เป็นข้อมลูในทางสบืสวน	สอบสวน	การด�าเนนิการทางคด	ีและ 

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

กรณีการชุมนุมสาธารณะ

ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

ฝ่าฝืนตั้งแต่ต้น

ม.๒๑ (๑)

ฝ่าฝืนภายหลัง

ม.๒๑ (๒)

ด�าเนินการที่จ�าเป็น

ตามแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ 

ตามมติ ครม. ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ประกาศให้แก้ไขประกาศให้เลิกการชุมนุม

ร้องขอต่อศาลแพ่งหรือศาลจังหวัด

ศาลพิจารณาค�าขอเป็นการด่วน (ม.๒๒)

ศาลมีค�าสั่งโดยออกค�าบังคับ

เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศค�าสั่ง

ผบช.น./ผจว. เป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ (ม.๒๓)

ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่

เพื่อให้มีการเลิกการชุมนุม 

ผู้ชุมนุมไม่เลิกการชุมนุมตามค�าสั่งศาล

เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะรายงานให้ศาลทราบ

กับประกาศก�าหนดพื้นที่ควบคุม 

ประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่/ห้ามบุคคลใดเข้า

รายงาน รมต.เพื่อทราบ (ม.๒๓)

ไม่เลิก

การชุมนุม
เลิกการชุมนุม

ชุมนุมปกติ

แก้ไข

ค�าสั่งเป็นที่สุด

ไม่แก้ไข

แผนภูมิ 

การดูแลการชุมนุมสาธารณะที่ละเมิดกฎหมาย

ผู้จัดการชุมนุม

อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์

/ศาลอุทธรณ์ภาค

(ม.๒๒)

พ้นระยะเวลาที่ประกาศ

ให้ออกจากพื้นที่ควบคุม 

ถือเป็นการกระท�าผิด

ซึ่งหน้า (ม.๒๔)

มีอ�านาจ จับ, ค้น, ยึด, อายัด 
หรือรื้อถอน, กระท�าการ
เท่าที่จ�าเป็น, มีค�าสั่งห้าม

เพื่อให้เลิกการชุมนุม (ม.๒๔)
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๗1คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์/
ศาลอุทธรณ์ภาค
ค�าสั่งเป็นที่สุด

ด�าเนินการที่จ�าเป็น

ตามแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ 

ตามมติ ครม. ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

สั่งให้ผู้ชุมนุมยุติการกระท�านั้น

ผบช.น./ผจว. เป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ (ม.๒๓ ว.๒)

ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่

เพื่อให้มีการเลิกการชุมนุม (ม.๒๔)

ผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามค�าสั่ง

เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

ประกาศก�าหนดพื้นที่ควบคุม

ให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่/ห้ามบุคคลใด

เข้ารายงาน รมต. เพื่อทราบ (ม.๒๓)

การชุมนุมสาธารณะ

ที่มีลักษณะรุนแรงและ

อาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต

ร่างกาย จิตใจหรือ

ทรัพย์สินของผู้อื่นจนเกิด

ความวุ่นวายขึ้น

ในบ้านเมือง (ม.๒๕)

มีอ�านาจ จับ, ค้น, ยึด, อายัด 
หรือรื้อถอน, กระท�าการ
เท่าที่จ�าเป็น, มีค�าสั่งห้าม

เพื่อให้เลิกการชุมนุม (ม.๒๔)

ผู้ชุมนุมไม่เห็นด้วย 
ยื่นค�าร้องต่อศาลแพ่งหรือ
ศาลจังหวัด ภายใน ๓๐ วัน 

นับแต่วันที่มีค�าสั่ง

แผนภูมิ 

การดูแลการชุมนุมสาธารณะที่มีลักษณะรุนแรงและเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
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๗๒ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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๗๓คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

บทที่ ๔
การบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ

	 เพือ่ให้การปฏบัิตหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตักิารชมุนมุสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย	
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน	และรวดเร็ว	จึงก�าหนดการบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ	ดังนี้

๔.๑ การบริหารจัดการในการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
	 ๔.1.1	 ให้ทุก	 สน./สภ.	 บก.	 หรือ	 บช.	 จัดระบบการรับแจ้งการชุมนุมสาธารณะสามารถตรวจสอบ 
และรบัแจ้งได้ตลอด	๒๔	ชัว่โมง	โดยจดัเจ้าหน้าทีร่บั-ส่ง	ประสานงานการแจ้งการชมุนมุสาธารณะ	และประทบัตรา 
รบัหนงัสอื	ลงทะเบยีนรบัหนงัสอืในหนงัสอืรบัตามระเบยีบงานสารบรรณ	แล้วให้รบีด�าเนนิการเสนอ	หน.สน./สภ.	 
โดยด่วน	 เพื่อให้	 หน.สน./สภ.	 พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง	 หากเป็นการชุมนุมสาธารณะ 
ต่อเนื่องหลายพื้นที่ให้	หน.สน./สภ.	รายงานให้	ผบก.	หรือ	ผบช.	ทราบตามแต่กรณี
	 ๔.1.๒	 ให้ทุก	 สน./สภ.	 จัดท�าแผนที่สถานที่ห้ามการชุมนุมในระยะ	 1๕๐	 เมตร	 ตามมาตรา	 ๗	 
แห่ง	พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	และอาจประกาศไว้ในบริเวณที่แลเห็นได้ง่ายของ	สน./สภ.	พร้อม
แผนทีโ่ดยสงัเขป	โดยอาจประสานงานเจ้าหน้าทีโ่ยธาในพืน้ทีร่่วมกนัท�าการวดัระยะตามภมูศิาสตร์ให้ชดัเจนได้
	 ๔.1.๓	 เมือ่ผูรั้บแจ้ง	(หน.สน./สภ.)	ได้รบัแจ้งการชมุนมุสาธารณะให้พจิารณาด�าเนนิการไปตามอ�านาจ
หน้าท่ี	พจิารณาจดัตัง้ศนูย์ปฏบิตักิารส่วนหน้า	(ศปก.สน.)	ตามความเหมาะสมแล้วรายงานการรบัแจ้งการชมุนมุ
สาธารณะผ่าน	ศปก.ทุกระดับ	โดยให้	ศปก.ตร.	ติดตาม	ควบคุม	สั่งการการรักษาความสงบและแก้ไขปัญหา
ตามขั้นตอน	กรณีใดที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจของ	ผบ.ตร.	ในการประกาศ	หรือแต่งตั้งเจ้าพนักงานอื่น
เพิ่มหรือแทน	ให้หน่วยส่งเรื่องผ่าน	ศปก.ตร.	เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนต่อไป
	 ๔.1.๔	 ประสานหน่วยงานทีม่หีน้าท่ีรบัผดิชอบโดยตรงหรือหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกบัข้อเรยีกร้อง	สนบัสนนุ	
คัดค้าน	หรือแสดงความคิดเห็นของผู้ชุมนุม	จัดผู้แทนมารับทราบข้อเท็จจริง	เจรจา	ไกล่เกลี่ย	หรือแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น	 โดยมีเจ้าหน้าท่ีดูแลการชุมนุมสาธารณะเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติ	 และในต่างจังหวัดให้รายงานให้ 
ผูว่้าราชการจงัหวดัทราบ	เพ่ือเข้ามาแก้ไข	เยยีวยา	รบัข้อเรยีกร้องต่าง	ๆ 	ตลอดจนประสานการปฏบัิตหิน่วยงาน
ต่าง	ๆ 	เพ่ือรองรบัการชมุนมุสาธารณะ	อาทเิช่น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	กระทรวงสาธารณสขุ	กรมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย	กระทรวงคมนาคม	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน	กรุงเทพมหานคร	จังหวัด	อ�าเภอ	ต�าบล	
ตามแต่กรณ	ีโดยอาจพจิารณาให้จดัเจ้าหน้าที	่พร้อมบญัชอีปุกรณ์	เครือ่งมอื	ประจ�า	ศปก.สน.	เพือ่ประสานงาน 
และสนับสนุนการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม	 และเตรียมความพร้อมในการออกค�าสั่ง	 บรรจุ	 แต่งตั้ง 
เจ้าพนักงานในการช่วยเหลือเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ	ตร.	หรือเจ้าหน้าที่
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น	ๆ
	 ๔.1.๕	 ประสานงานหน่วยงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่	 หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐ	 
กรมประชาสัมพันธ์	 และกองสารนิเทศ	 เพ่ือจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การชุมนุมสาธารณะ	 แนะน�า 
การปฏิบัติต่าง	ๆ	ตลอดจนเส้นทางการจราจร	เส้นทางหลีกเลี่ยงหรือเส้นทางแนะน�า	เป็นต้น	
	 ๔.1.๖	 ให้ทุกหน่วยตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของก�าลังพล	 อาวุธ	 อุปกรณ์	 ยานพาหนะ	 
ให้เป็นปัจจุบัน	สามารถใช้การได้	และเข้าแก้ไขสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะต่าง	ๆ 	ได้	เมื่อได้รับการสั่งการ	
ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติการต่าง	 ๆ	 ให้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของ	 พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ	 
พ.ศ.๒๕๕๘	ด้วย
	 ๔.1.๗	 ให้ทุกหน่วยเก็บรวบรวมข้อมูล	 สถิติการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ	 ตลอดจนเอกสารหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายและคดี	เพื่อประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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๗๔ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 ๔.1.๘	 รายละเอียดการบริหารจัดการ	ขั้นตอนการด�าเนินการต่าง	ๆ	ให้เป็นไปตาม	บทที่	๕	ขั้นตอน
ปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะ	(ขั้นตอนที่	1	ขั้นเตรียมการ)	ตามแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะตาม 
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	(ตามมติ	ครม.	เมื่อ	๒๕	ส.ค.	๕๘)
	 ๔.1.๙	 การบริหารจัดการการชุมนุมตามกฎหมายเฉพาะ	 เช่น	 พระราชก�าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.๒๕๔๘	พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก	พ.ศ.๒๔๕๗	การหาเสียงเลือกตั้งในระหว่างที่มี
การประกาศให้มกีารเลือกตัง้	โดยเจ้าหน้าทีอ่าจปรบัใช้แผนการปฏบิติัหรอืการบรหิารจดัการ	การชุมนมุเฉพาะ 
ที่เป็นไปตามอ�านาจ	 หน้าที่	 และไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 ตามนัยมาตรา	 ๓	 (๖)	 แห่งพระราชบัญญัต ิ
การชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘

๔.๒ การบริหารจัดการในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
	 ๔.๒.1	 ให้	 ศปก.สน.	 รายงานรายละเอียดของการชุมนุมสาธารณะ	 สถานการณ์ด้านการข่าว 
และเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะให้	ศปก.ตร.	ทราบ	(ผ่าน	ศปก.ทุกระดับ)	ดังนี้
	 	 1)	 หน.สน./สภ.	กรณีการชุมนุมภายในพื้นที่สถานีต�ารวจที่รับผิดชอบ
	 	 ๒)	 ผบก.	กรณีการชุมนุมต่อเนื่องหลายพื้นที่สถานีต�ารวจในพื้นที่รับผิดชอบ
	 	 ๓)	 ผบช.	กรณีการชุมนุมต่อเนื่องหลายพื้นที่กองบังคับการในพื้นที่รับผิดชอบ
	 	 ๔)	 ข้าราชการต�ารวจอืน่ในกรณทีี	่ผบ.ตร.	แต่งตัง้	ให้เป็นเจ้าพนักงานดูแลการชมุนุมสาธารณะ
	 	 ตามนัยมาตรา	1๙	แห่ง	พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะพิจารณาบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ	 อ�านวยความสะดวก	 รักษาความปลอดภัย	 บรรเทา
เหตุเดือดร้อนร�าคาญตามอ�านาจหน้าที่	 เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย	 กรณีที ่
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะข้างต้น	มีการก�าหนดเงื่อนไข	หรือค�าสั่ง	หรือปิด/ปรับเส้นทางการจราจร 
ใด	 ๆ	 ให้	 ศปก.สน.รายงาน	 ศปก.ตร.	 (ผ่าน	 ศปก.	 ทุกระดับ)	 ทราบและประสานให้มีการประชาสัมพันธ์	 
สถานที่จัดการชุมนุมสาธารณะ	ตลอดจนเส้นทางการจราจร	เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
	 ๔.๒.๒	 ประสานงานหน่วยงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่	 หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐ	 
กรมประชาสัมพันธ์	 และกองสารนิเทศ	 เพ่ือจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การชุมนุมสาธารณะ	 แนะน�า 
การปฏิบัติต่าง	ๆ	เส้นทางการจราจร	เส้นทางหลีกเลี่ยงหรือเส้นทางแนะน�า	เป็นต้น
	 ๔.๒.๓	 พจิารณาประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการจดัตัง้ศนูย์รกัษาพยาบาล	เพือ่ช่วยเหลอื	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�านวนคดี
	 ๔.๒.๖	 หากมคีวามจ�าเป็นต้องมกีารใช้ก�าลงันอกเหนอืจากก�าลงัพลของ	สน./สภ.	ให้พจิารณาขอสนบัสนนุก�าลงั 
จาก	บก.	บช.	หรือ	ตร.	ตามล�าดับ	โดยประสานการปฏิบัติผ่าน	ศปก.	แต่ละระดับ
	 ๔.๒.๗	 รายละเอียดการบริหารจัดการ	ขั้นตอนการด�าเนินการต่าง	ๆ	ให้เป็นไปตาม	บทที่	๕	ขั้นตอน
ปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะ	(ขั้นตอนที่	๒	ขั้นการเผชิญเหตุ	ขั้นตอนที่	๓	ขั้นการใช้ก�าลังเข้าคลี่คลาย
สถานการณ์	 และขั้นตอนที่	 ๔	 ขั้นการฟื้นฟู)	 ตามแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัต ิ
การชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	(ตามมติ	ครม.	เมื่อ	๒๕	ส.ค.	๕๘)
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๗๕คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

บทที่ ๕
การสืบสวนสอบสวน

	 การสืบสวนสอบสวนคดีที่เกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะตามคู่มือฉบับนี้	 เป็นการน�าหลักกฎหมาย
ประกอบกับการถอดบทเรียนจากการสืบสวนสอบสวนคดีการชุมนุมสาธารณะก่อนหน้าน้ีมาปรับปรุง	 
เพือ่ท�าความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจฝ่ายสบืสวนและพนกังานสอบสวน	เม่ือเกดิกรณมีีการชุมนมุสาธารณะ 
เกิดข้ึนว่าเจ้าหน้าที่ต�ารวจฝ่ายสืบสวนและพนักงานสอบสวนควรที่จะด�าเนินการอย่างไร	 เพื่อให้การท�างาน 
ของเจ้าหน้าท่ีผู ้เกี่ยวข้องเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย	 ซึ่งสอดรับกับเหตุผลของพระราชบัญญัติ 
การชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘

การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน 
	 การสืบสวนหาข่าวจะต้องมีการด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอ	ต่อเนื่อง	แต่อาจแบ่งเป็นช่วงก่อนเกิดเหต ุ
หรือในภาวะปกติซ่ึงยังไม่มีการก�าหนดวันชุมนุม	 ช่วงมีการก�าหนดนัดวันชุมนุมจนถึงเกิดเหตุการณ์ชุมนุม 
และหลังเกิดเหตุการณ์ชุมนุมแล้ว	ดังนี้	

๕.๑ การสืบสวนก่อนเกิดเหตุหรือในภาวะปกติซึ่งยังไม่มีการก�าหนดวันชุมนุม 
	 การสืบสวนหาข่าวและการประเมินสถานการณ์	 เป็นหัวใจส�าคัญต่อการปฏิบัติการทางยุทธการใน
เรื่องต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะการข่าวของสันติบาล	 จะต้องหาข่าว	 ข้อมูลต่าง	 ๆ	 จากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้มาสรุป	
ประเมนิและท�าการวเิคราะห์สถานการณ์ของกลุม่ชมุนมุให้เหน็ภาพของ	“การชมุนมุสาธารณะ”	โดยให้ทราบถงึ	 
“ผู้จัดการชุมนุม”	 ขนาดและประมาณจ�านวนของ	 “ผู้ชุมนุม”	 ผู้ชุมนุมมาจากท่ีใดบ้าง	 มาตรการและวิธีการ 
ที่ผู้ชุมนุมจะน�ามาใช้ในการกดดันและการเคลื่อนไหวมีอะไรบ้าง	 จะเริ่มใช้เมื่อใด	 ที่ใด	 และยุทธศาสตร์ส�าคัญ
ของผู้ชุมนุมมีอะไรบ้าง	 ระยะเวลาของการชุมนุม	 การสนับสนุนในเรื่องอาหาร	 อุปกรณ์เครื่องใช้มาจากที่ใด	 
โดยวิธีใด	มีการจัดระบบอย่างไร	ผู้อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายต่าง	ๆ 	การตอบรับของประชาชน
และแนวร่วมทีจ่ะเข้าชุมนมุ	ตลอดจนเครอืข่ายต่าง	ๆ 	ของกลุม่ผูร่้วมชมุนมุ	และสถานการณ์ความรนุแรงท่ีคาดว่า 
อาจเกิดข้ึน	 ข้อมูลเหล่าน้ีจะใช้เป็นปัจจัยในการตัดสินใจ	 การวางแผน	 การปรับยุทธศาสตร์ต่าง	 ๆ	 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท�าให้ผู้บังคับบัญชาสามารถที่จะสั่งการหน่วยปฏิบัติให้เตรียมพร้อมในการที่จะรับสถานการณ์ 
ดังกล่าวได้ถูกต้องและสามารถที่จะก�าหนดการใช้มาตรการต่าง	ๆ 	ในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น 
หากงานการข่าวและการประเมินสถานการณ์จากข้อมูลต่าง	 ๆ	 ที่ได้รับจากข่าวคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด	 
ย่อมส่งผลกระทบต่อมาตรการและยทุธวธิต่ีาง	ๆ 	ท่ีจะน�าแผนมาปรบัใช้กบัผูช้มุนมุเพือ่ให้ได้ผลอาจท�าให้ภารกจิ 
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้	 แต่ถ้าข้อมูลฝ่ายข่าวครบถ้วนถูกต้องแม่นย�าก็ถือเป็นกลไกส�าคัญในการปฏิบัติ
ภารกิจเพือ่น�ามาปรบัใช้ด�าเนนิคดกีบัผูชุ้มนมุกส็ามารถน�ากฎหมายทีเ่กีย่วข้องมาปรับใช้ให้ถกูต้องกบัสถานการณ์
นั้นได้อย่างเหมาะสมเช่นกัน
	 ๕.1.1	 การเตรียมข้อมูลกลุ่มบุคคลที่จะท�าการชุมนุม	
	 	 ในภาวะปกติฝ่ายสืบสวน	หรือฝ่ายข่าว	จะต้องมีการจัดท�าข้อมูลของกลุ่มบุคคลที่มีแนวโน้ม 

จะมีการเคล่ือนไหวในด้านต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะในทางการเมืองไว้	 โดยจัดกลุ่มว่าผู้ใดจะมีแนวโน้มเป็นแกนน�า 
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ใครเป็นกลุ่มเครือข่าย	 ใครเป็นกลุ่มผู้สนับสนุน	 เป็นแนวร่วม	 และคาดว่าจะมาร่วมกิจกรรมด้วย	 ประเมิน 

ขีดความสามารถในการเคลื่อนไหว	 ทั้งจ�านวนคน	 การด�าเนินกิจกรรม	 ความรุนแรง	 ยานพาหนะ	 อุปกรณ์ 

ที่จะใช้ประกอบการชุมนุม	วิเคราะห์สถานที่ที่จะใช้ท�ากิจกรรมชุมนุม	จุดอ่อน	จุดแข็ง	ของกลุ่มต่าง	ๆ	

	 ๕.1.๒	 ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางสื่อโซเชียลมีเดีย

	 	 เป็นการน�าเอาข้อมลูของกลุม่คนตามข้อ	๕.1.1	มาติดตามความเคลือ่นไหวจากสือ่โซเชยีลมเีดีย 

ทุกชนิด	เช่น	เฟซบุ๊ก	อินสตาแกรม	ทวิตเตอร์	ซึ่งจะท�าให้เห็นแนวความคิด	วัตถุประสงค์ของการเคลื่อนไหว	

ความนิยม	ความคิดเห็นคล้อยตามการน�าเสนอของกลุ่มเป็นอย่างไร	เพื่อประเมินว่าหากมีการนัดหมายชุมนุม

หรือท�ากิจกรรมจะมีมวลชนมารวมด้วยหรือไม่เพียงใด	 และต้องติดตามความเคล่ือนไหวการโพสต์เชิญชวน 

การนัดหมายท�ากิจกรรมโดยตลอดเพื่อจะได้ทราบก�าหนดนัด	สถานที่การชุมนุม	วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๕.๒ การสืบสวนช่วงมีการก�าหนดนัดวันชุมนุมจนถึงขณะเกิดเหตุการณ์ชุมนุม
	 ส่ิงส�าคัญท่ีต้องก�าชับกับผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะฝ่ายสืบสวนที่ลงไปเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่

ต้องค�านึงถึงห่วงโซ่การครอบครองพยาน	คือ	ต้องมีอ�านาจและหน้าที่ในการสืบสวน	แสวงหาข้อเท็จจริง	ฉะนั้น	

เมื่อทราบก�าหนดนัด	ก่อนเริ่มการปฏิบัติต้องออกแผน	ค�าสั่ง	ผนวกค�าสั่งการประกอบค�าสั่งแบ่งมอบพื้นที่และ

ก�าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบให้ชดัเจน	ตลอดจนก�าหนดตวับุคคลทีจ่ะต้องจดัการท�ารายงานการสืบสวน	และ

ให้การเป็นพยานต่อพนักงานสอบสวนด้วย	

	 ๕.๒.1	 การออกแผน/ค�าสั่ง	มอบหมายหน้าที่ฝ่ายสืบสวนรับผิดชอบเมื่อทราบก�าหนด	

	 	 เมือ่ปรากฏว่ามกีารก�าหนดนดัชมุนมุ	ให้ออกค�าสัง่มอบหมายภารกจิให้ฝ่ายสบืสวน	แบ่งมอบ

พืน้ที	่และหน้าที่ความรบัผดิชอบใหช้ัดเจน	เชน่	มหีน้าที่ตดิตามบุคคลส�าคญั	แกนน�า	กลุ่มเครอืข่าย	ผู้สนับสนนุ	

สะกดรอยตดิตามทัง้ขามา-ขากลบั	รายงานความเคลือ่นไหว	เก็บพยานหลกัฐาน	ตดิตามความเคลือ่นไหวทางสือ่

โซเชียลมีเดีย	การรายงานข่าวสารจากสื่อมวลชนแขนงต่าง	ๆ 	ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่ง	ภาพเคลื่อนไหว	บันทึก

เสียงปราศรัย	ชุดเก็บรวบรวมพยานเอกสาร	หรือหลักฐานอื่น	ชุดปฏิบัติในการ	LIVE	ภาพสด	ใช้	FACEBOOK	

LIVE	 เกาะติดสถานการณ์การชุมนุมอย่างต่อเนื่อง	 และให้พิจารณาด้วยว่าสามารถสืบค้นภายหลังได้หรือไม	่

หากไม่ได้ต้องมีชุดปฏิบัติที่รับผิดชอบการบันทึกเทปไว้ด้วย			

	 	 การตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์สืบสวนสอบสวน	Command	And	Control	Operations	

Center	(CCOC)	เพือ่ให้ผูบ้งัคบับญัชาใช้เป็นศนูย์อ�านวยการสัง่การ	เป็นท่ีประสานข้อมลูการปฏิบตัท้ัิงสนบัสนนุ

ผู้ปฏบิัตใินพืน้ที่	และรวบรวมข้อมลูเพือ่วเิคราะห์	ตดิตามสถานการณ์	ก�าหนดตวับคุคลทีจ่ะจดัท�าข้อมลูเพือ่จะ

ได้รายงานผู้บงัคบับญัชาได้อย่างถูกต้อง	และต้องจดัให้มฝ่ีายกฎหมายวิเคราะห์การกระท�าความผดิ	การปฏบิตัิ

ตามอ�านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	เพื่อสนับสนุนข้อมูลแก่ผู้บังคับบัญชาด้วย	

	 	 ก�าหนดเครือข่ายการรายงานสถานการณ์เฉพาะกิจ	 เช่น	 กลุ่มไลน์	 Free	 Youth	 ให้ 

ทกุชดุปฏบัิตกิารในพืน้ที	่ก�าหนดวงรอบการรายงานสถานการณ์ความเคลือ่นไหวทุกห้วงเวลา	เช่น	ถ้าเหตกุารณ์ปกติ

รายงานทกุ	๓๐	นาท	ีหากมกีารยกระดบัสถานการณ์อาจเร่งขึน้เป็น	1๕	นาท	ีหรอื	๕	นาท	ีหากมสีถานการณ์ส�าคญั	

ฉุกเฉิน	ให้รายงานทันที	พร้อมรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับรายงานจากส่วนต่าง	ๆ 	จัดท�ากระดานสถานการณ ์

	 	 ก่อนเริ่มปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	 จะต้องมีการเรียกประชุมซักซ้อมแผนการ

ปฏิบัติตามพ้ืนที่และหน้าที่ความรับผิดชอบ	 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ	 อุปกรณ์	 กล้องถ่ายภาพนิ่ง	 
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ภาพเคลื่อนไหว	 อุปกรณ์บันทึกเสียง	 ยานพาหนะที่ใช้ในการสะกดรอยติดตาม	 ว่าเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าว	 

เพียงพอและมีความเหมาะสมกับภารกิจหรือไม่

ตัวอย่างการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ

 

ตัวอย่างการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ	กิจกรรมชุมนุม	“วิ่งไล่ลุง”

เมื่อวันที่	1๒	ม.ค.	๖๓	ณ	สวนวชิรเบญจทัศ	(สวนรถไฟ)

ตัวอย่างการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ	กิจกรรมชุมนุม	อ่านประกาศคณะราษฎร

เมื่อวันที่	๒๔	มิ.ย.	๖๓	บริเวณสกายวอล์ค	แยกปทุมวัน

	 ๕.๒.๒	 การปฏิบัติของฝ่ายสืบสวนในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในวันที่มีการชุมนุม

	 	 จากการถอดบทเรยีน	การเกบ็รวบรวมข้อมลูบคุคลจากการถ่ายภาพนิง่	ภาพเคลือ่นไหวของ

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	 หากผู้บันทึกภาพยังไม่ทราบชื่อเป้าหมายในขณะนั้น	 ให้ถ่ายภาพหลาย	 ๆ	 มุมให้ชัดเจน	 

รวมถึงเสื้อผ้า	 เครื่องแต่งกาย	รองเท้า	นาฬิกา	 เป็นต้น	 เพื่อสามารถน�ามาใช้ยืนยันตัวบุคคลในภายหลัง	และ

ก่อนน�าส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวน	ฝ่ายข่าว	จะต้องแลกเปลี่ยนตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกันเสียก่อน
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	 	 การสบืสวนติดตามตัวบคุคลทีเ่ป็นแกนน�าทีจ่ะเดนิทางมายงัสถานทีช่มุนมุ	และการเดนิทางกลับ	 

ต้องได้ข้อมูลยานพาหนะ	 มาอย่างไร	 กับใคร	 กลับอย่างไร	 กับใคร	 ไปยังสถานที่ใด	 ไปพบกับผู้ใดอีกหรือไม ่

หลังการชุมนุม

	 	 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่สบืสวนถงึกลุม่ผูส้นบัสนนุ	เช่น	คนจดัท�าป้าย	เสือ้	เวท	ีเคร่ืองเสียง	 

ยานพาหนะที่ใช้ขน	และอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ที่ใช้ในการชุมนุม

	 	 การรายงานไปยงั	CCOC	จะต้องรายงานทกุระยะตามทีไ่ด้ก�าหนดนดัหมายไว้	และต้องด�ารง

การติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา

๕.๓ การสืบสวนหลังเกิดเหตุ 
	 ๕.๓.1	 การเตรียมข้อมูลเพื่อรวบรวมเป็นพยานหลักฐาน

	 	 ล�าดับเหตุการณ์ของการชุมนุม	(TIMELINE)	รวบรวมภาพนิ่ง	ภาพเคลื่อนไหว	(บรรยากาศ

การชุมนุม	 ภาพแกนน�า/บุคคลส�าคัญ,	 จุดสังเกตในพื้นที่)	 บันทึกเสียง	 ข้อความจากป้ายที่ชูแสดงในที่ชุมนุม	

ตลอดจนค�าพูด	ข้อความที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย

	 ๕.๓.๒	 การรายงานผู้บังคับบัญชา	

	 	 จัดท�ารายงานการสบืสวน	พร้อมแนบพยานหลกัฐาน	การถอดเทป	แผ่น	CD	บนัทึกภาพ/เสยีง	

ลงนามในรายงานสืบสวน	พร้อมระบุตัวเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนที่จะให้การเป็นพยานในคดี	 แล้วเสนอรายงาน 

การสืบสวนต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น	(โดยประทับ	“ลับมาก”)	เพื่อให้พนักงานสอบสวนน�าเข้าสู่ส�านวน

การสอบสวน

	 	 ปัญหาอปุสรรคทีเ่คยประสบจากการรายงานข้อมลูของฝ่ายสบืสวน	ได้แก่	เมือ่ต้องการหาตวั 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่	 ไม่ทราบว่าจะต้องเรียกตัวผู้ใดมาสอบสวนเป็นพยาน	 เพราะค�าสั่งไม่ชัดเจน 

หรือไม่มีแผนรองรับไว้

	 	 การยืนยันตัวบุคคลของต�ารวจฝ่ายสืบสวนในพื้นที่จากต่างหน่วยกัน	 เช่น	 สืบสวนพื้นที ่

สืบสวน	บก.	หรือสันติบาล	ยืนยันตัวบุคคลไม่ตรงกันจากภาพของบุคคลคนเดียวกัน	ฉะนั้นในการบันทึกภาพ	

ต้องให้เห็นหน้า	ต�าหนิ	เสื้อผ้า	เครื่องแต่งกายอื่นให้ชัดเจน	เพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลได้

	 	 การถอดเทปต้องเน้นย�้าการจัดท�าเอกสารการถอดเทป	ดังนี้

	 	 -	 ในการถอดเทป	ต้องถอดทุกค�าพูดตั้งแต่ต้นจนจบ

	 	 -	 หากมีการสลับกันพูด	 ให้ขึ้นย่อหน้าใหม่ว่าใครเป็นคนพูด	 จนกระทั่งคนดังกล่าวพูดจบ	

และสลับมาคนเดิมพูดก็ให้ขึ้นย่อหน้าใหม่อีกครั้งโดยระบุก่อนว่าใครพูด

	 	 -	 กรณีที่ยังไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่กล่าวค�าปราศรัยได้	 ให้ระบุเครื่องแต่งกาย	 เสื้อผ้า	

รองเท้า	 เพื่อยืนยันตัวบุคคลไว้ก่อน	เมื่อสามารถระบุยืนยันตัวบุคคลได้ภายหลังว่าเป็นใคร	ให้มาระบุเพิ่มเติม

ในค�าให้การพยานของผู้ถอดเทป

	 	 -	 หากมีการร้องเพลง	ให้ถอดเนื้อร้องเพลงด้วย
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๕.๔ การแต่งตั้งพนักงานสอบสวน
	 ผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาในเบื้องต้นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพนักงานสอบสวนในท้องที่สามารถ

ด�าเนนิการสอบสวนได้อย่างมปีระสทิธภิาพหรอืไม่	หากเหน็ว่าเกนิก�าลงัและขดีความสามารถทีพ่นกังานสอบสวน

ท้องที่จะด�าเนินการได้เอง	กใ็ห้รบีด�าเนินการแตง่ตัง้พนักงานสอบสวนระดบั	กองบังคับการ/ต�ารวจภูธรจงัหวัด	

กองบญัชาการ/ต�ารวจภธูรภาค	หรอืส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิแล้วแต่กรณ	ีเป็นพนกังานสอบสวนผูร้บัผดิชอบ

การสอบสวนด�าเนินคดี

	 ในกรณท่ีีมกีารแต่งต้ังพนกังานสบืสวนสอบสวนขึน้รับผดิชอบคดดีงักล่าว	ให้หัวหน้าพนกังานสอบสวน

รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวกับคดีเบือ้งต้น	เรยีกประชมุคณะพนกังานสบืสวนสอบสวน	รวมถงึพนกังานสอบสวนท้องที่ 

เกิดเหตุ	ชุดสืบสวน	เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาการ	และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อก�าหนดแนวทางสืบสวน

สอบสวนก�าหนดประเด็นการสอบสวน	 ข้อกล่าวหา	 แบ่งกลุ่มพยานหลักฐาน	 ก�าหนดวิธีการติดตามพยาน 

มาสอบปากค�า	การประสานงานหน่วยท่ีเกีย่วข้อง	แบ่งมอบภารกจิให้พนักงานสอบสวนปฏิบตั	ิก�าหนดระยะเวลา 

การปฏิบตั	ิส่งของกลางไปตรวจพสูิจน์และตดิตามผลมาประกอบส�านวน	จดัท�าแผนผงัคดปีระกอบด้วยพฤตกิารณ์

แห่งคดี	วันเวลาสถานที่เกิดเหตุ	ผู้เสียหาย	ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัย	วัตถุพยานหรือของกลาง	ความเชื่อมโยง 

ของคดหีรอืเหตอุืน่	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้อง	จดัท�าแผนผังสถานทีเ่กดิเหตุ	ภาพถ่ายของเหตกุารณ์ทีส่�าคญั	สถานทีเ่กีย่วเนือ่ง	 

พร้อมท้ังมอบหมายพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นผู ้รับผิดชอบถือส�านวนการสอบสวนและเก็บรวบรวม 

พยานหลกัฐานเข้าสูส่�านวน	นอกจากนีค้วรทีจ่ะก�าหนดตวับคุคลทีม่คีวามรอบรูแ้ละเหมาะสม	ท�าหน้าทีเ่สมอืน 

เป็นเลขาในคดีนั้น	 และเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดในคดี	 เพื่อให้ข้อมูลต่อคณะท�างานในเรื่องต่าง	 ๆ 

ได้อย่างครบถ้วนสมบรูณ์	เพือ่ให้เกดิความคล่องตวัในการท�าคดดีงักล่าวด้วย	และควรมกีารแยกพยานหลกัฐาน

ออกเป็นกลุ่ม	เช่น	กลุ่มพยานบุคคล	ภาพถ่าย	ผลการตรวจ	เอกสารอื่น	ๆ	เป็นต้น

๕.๕ สถานที่ส�าหรับใช้ในการสอบสวนโดยเฉพาะ
	 สถานที่ส�าหรับใช้ในการสอบสวนคดีส�าคัญหรือมีการสอบสวนบุคคลจ�านวนมากควรจะหาสถานที ่

ไว้โดยเฉพาะ	 เช่น	 ห้องประชุมของ	 กองบังคับการ/ต�ารวจภูธรจังหวัด	 หรือ	 กองบัญชาการ/ต�ารวจภูธรภาค	 

เป็นที่บัญชาการในการสอบสวนคดี	 หรือหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนอาจก�าหนดสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง 

เพือ่ความเหมาะสมในการสอบสวน	ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัมใิห้บคุคลอ่ืนทีไ่ม่เกีย่วข้องเข้าไปในบรเิวณท่ีมีการสอบสวนคด ี

ดงักล่าวเพือ่ความสะดวกในการสอบสวนปากค�าพยาน	และจะต้องไม่ให้ผูท้ีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วข้องเข้าไปโดยเดด็ขาด	

โดยเฉพาะนกัข่าวทีจ่ะไปหาข้อมลูในทางคดมีาเสนอข่าวอนัเป็นการเปิดเผยรายละเอยีดของคด	ีและควรก�าชบั

พนักงานสืบสวนสอบสวนไม่ให้ข่าวโดยเด็ดขาด	การให้ข่าวให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวน

เท่านั้น	ดังนั้นหน้าประตูจึงควรปิดข้อความ	“ลับเฉพาะ”	และต้องไม่ให้คนภายนอกเห็นความเคลื่อนไหวจาก

ประตดู้านหน้าจงึควรปิดทบึไว้	นอกจากนี	้ควรมีการจัดท�ารปูถ่าย	หรอืภาพถ่ายของแกนน�าส�าคญัๆ	ท่ีเกีย่วข้อง

ในการด�าเนินคดีให้ปรากฏเพื่อความสะดวกในการสอบสวนปากค�าพยานบุคคลเมื่อมีการอ้างถึงหรือพูดถึง

บุคคลดังกล่าว	 เพื่อให้พนักงานสอบสวนร่วมสอบสวนได้นึกภาพถึงบุคคลที่ถูกกล่าวถึงและให้พยานดูว่าเป็น

คนเดียวกันกับที่ให้การไว้หรือไม่	อย่างไร	 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการสอบสวน	พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ 

เคร่ืองมอืต่าง	ๆ 	ทีจ่�าเป็น	เช่น	เครือ่งถ่ายเอกสาร	เครือ่งปริน้เตอร์	ทีม่คีวามเรว็	กระดาษถ่ายเอกสาร	และอปุกรณ์ 

ในการท�างานทุกอย่างไว้ให้พร้อมในการท�างาน
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๕.๖ การรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ
	 แนวทางปฏิบัติที่ผ่านมามีขั้นตอนต่าง	ๆ	ดังนี้
	 ๕.๖.1	 ในเขตพื้นที่ที่มี	 “การชุมนุมสาธารณะ”	 เกิดขึ้นจะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องการบันทึกเทป	
ค�าปราศรัย	มีการจัดท�าภาพนิ่ง	ภาพเคลื่อนไหวของการชุมนุมสาธารณะต่าง	ๆ 	และให้จัดตั้งงบประมาณจัดซื้อ
อุปกรณ์และเครื่องมือทีเ่กี่ยวข้องไว้โดยเฉพาะในแผนการจ่ายงบประมาณดว้ย	เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกจิได้
เพียงพอ	และควรมกีารส�ารวจเครือ่งมอืและอปุกรณ์ไว้ให้พร้อมส�าหรบัภารกจิดงักล่าว		พร้อมทัง้ให้จดัเจ้าหน้าที่ 
ผู้มีความรู้ความช�านาญในการจัดเก็บ	 รวบรวม	 ข้อมูลบันทึกเทป	 ค�าปราศรัย	 ภาพนิ่ง	 ภาพเคลื่อนไหวของ
การชุมนุมสาธารณะไว้เป็นหลักฐานทุกคร้ัง	 ในกรณีที่มีการชุมนุมฝ่าฝืน	พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	 
พ.ศ.๒๕๕๘	 แต่เจ้าหน้าที่ต�ารวจไม่อาจด�าเนินการจับกุมในขณะท่ีกระท�าความผิดซึ่งหน้าได้	 เพราะอาจเกิด 
ความวุ่นวายหรือการจลาจลขึ้นนั้น	 ให้จัดเจ้าหน้าที่ผู้มีทักษะ	 ความช�านาญในการบันทึกเทปค�าปราศรัย 
และถ่ายภาพดงักล่าวไว้เพือ่เป็นหลกัฐานประกอบการด�าเนนิคด	ีและไม่ควรเปล่ียนหน้าท่ีแต่ให้มอบหมายภารกจิ
เป็นการเฉพาะตวั	เมือ่มกีารบันทกึเทปค�าปราศรยัไว้แล้ว	หากในภายหลงัปรากฏว่าค�าปราศรยัของแกนน�าผู้ชมุนมุ 
มกีารกระท�าทีเ่ข้าองค์ประกอบความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา	ให้น�าข้อมลูดงักล่าวนัน้มาเป็นพยานหลกัฐาน 
ในการสอบสวนด�าเนินคดีกับบุคคลนั้น
	 ๕.๖.๒	 ขอหลกัฐานภาพถ่ายเหตกุารณ์ส�าคญัการชมุนมุสาธารณะหรอืเหตกุารณ์การกระท�าผิดของ		
ผู้ชุมนุมตลอดถึงบุคคลอื่นที่ร่วมกระท�าความผิดในเหตุการณ์ต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นจากสื่อมวลชนต่าง	ๆ	ที่แพร่ภาพ 
มาเป็นหลักฐานเพื่อให้ทราบว่าแกนน�าและผู้ที่ร่วมกระท�าผิดเป็นผู้ใดบ้าง	 เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการ
ร้องขอต่อศาลเพื่อออกหมายจับและติดตามจับกุมตัวผู้กระท�าความผิดมาด�าเนินคดีโดยเร็ว
	 ๕.๖.๓	 จัดชุดท�างานเพื่อถอดเทปค�าปราศรัยของผู้ชุมนุมให้ได้ผลค�าปราศรัยโดยเร็วแล้วส่งผล 
การถอดเทปให้ชดุวเิคราะห์ค�าปราศรยัทีแ่ต่งตัง้ขึน้โดยผูท้ีม่คีวามรู้ความสามารถในทางกฎหมายร่วมกนัวเิคราะห์
ว่าค�าปราศรัยดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดฐานใด	ตามกฎหมายใด	 เพื่อน�าไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐาน 
ในการด�าเนนิคดกีบับคุคลดงักล่าวตามฐานความผดิทีก่ระท�าความผดิต่อไป	ในส่วนของ	กองบญัชาการ/ต�ารวจภธูรภาค 
อาจต้องตัง้คณะท�างานส�าหรบัถอดเทปค�าปราศรยัของกลุม่ผูช้มุนมุขึน้	เพือ่ถอดเทปค�าปราศรยัดงักล่าวให้เสรจ็ส้ิน 
โดยเร็วเพราะในทางปฏิบัติที่ผ่านมาบุคคลที่ถูกพาดพิงถึง	 มักต้องการหลักฐานค�าปราศรัยจากการถอดเทป 
ดังกล่าว	 จึงขอให้ระมัดระวังในกรณีที่มีการปราศรัยของผู้ชุมนุมที่พาดพิงถึงบุคคลส�าคัญหรือผู้บังคับบัญชา
ระดับต่างๆ	ในส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	หากมีการชุมนุมสาธารณะอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน	ให้จัดชุด
เจ้าหน้าท่ีถอดเทปค�าปราศรัยโดยผลัดเปลี่ยนกันท�าหน้าที่ในจ�านวนที่เพียงพอ	 และให้จัดระบบให้ชัดเจนว่า 
เจ้าหน้าที่คนใดถอดเทปในช่วงเวลาใด	 วันที่เท่าไร	 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ถอดเทปค�าปราศรัยจะต้องถูกสอบ
ปากค�าเป็นพยานประกอบคดใีนคดนีัน้	นอกจากนีใ้ห้ฝ่ายสบืสวนไปท�าการตรวจสอบ	(ควรมกีารตรวจสอบทาง
ทะเบียนราษฎร์ด้วย)	ชื่อ	นามสกุล	และจัดหารูปถ่ายทั้งปัจจุบัน	และตามบัตรประจ�าตัวประชาชนของแกนน�า 
ผู้ชุมนุม	 หรือผู้ท่ีปราศรัยมาจัดท�าไว้ท่ีบอร์ดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ชุดถอดเทปค�าปราศรัยได้ทราบว่าชื่อ	 นามสกุล	
และผู้ที่ปราศรัยคือผู้ใด	ชื่อนามสกุลใด
	 ๕.๖.๔	 เมือ่ได้จัดท�าบนัทกึเทปค�าปราศรยัและภาพนิง่	ภาพเคลือ่นไหวของการชมุนมุสาธารณะไว้เป็น
หลักฐานพร้อมทั้งท�าบันทึกถอดเทปค�าปราศรัยแล้ว	 ให้พิจารณาว่าการกระท�าดังกล่าวของผู้ชุมนุมสาธารณะ
เข้าข่ายเป็นความผิดอาญาฐานใด
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๘1คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 ๕.๖.๕	 กรณทีีผู่ค้วบคมุก�าลังน�าก�าลังเจ้าหน้าท่ีต�ารวจไปท�าการผลัดเปล่ียนก�าลังพลชดุเดมิท่ีปฏิบตัิ
หน้าที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการชุมนุม	แต่ในระหว่างที่เดินทางน�าก�าลังไปสับเปลี่ยนได้ถูกผู้ชุมนุมเข้าขัดขวาง	หรือใช้
รถยนต์จอดขวางเส้นทางการไปปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 หากเจ้าหน้าที่ต�ารวจมีก�าลัง
เพียงพอและสามารถผลักดันให้ผู้ชุมนุมยอมถอยและอยู่ในวิสัยที่สามารถจับกุมผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ต�ารวจได้	ให้จับกุมด�าเนินคดีทันที	เว้นแต่กรณีอยู่ในวิสัยที่ไม่อาจต้านการขัดขวาง
หรือเกรงว่าหากเข้าจับกุมแล้วจะเกิดความวุ่นวายหรือการจลาจลขึ้นได้	 หลังเหตุการณ์ผ่านพ้นไปให้ถือเป็น 
หลกัปฏิบัตวิ่าผู้ที่ควบคุมก�าลงัจะต้องไปแจง้ความร้องทุกข์ให้ด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิดทกุราย	มิให้ปล่อย
ให้เหตุการณ์กระท�าความผิดดังกล่าวผ่านพ้นไปโดยที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจมิได้ด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ทั้งที่พบการกระท�าความผิด
	 ๕.๖.๖	 การรวบรวมพยานหลกัฐาน	ก่อนจะมกีารออกหมายเรยีก	หรอืยืน่ค�าร้องขอหมายจับต่อศาล 
ให้มีการประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อสรุปพยานหลักฐานในคดี	 ว่าผู้กระท�าผิดแต่ละรายมีพยาน 
หลักฐานใดยืนยันการกระท�าผิดแล้วบ้าง	 เพียงพอหรือไม่	 เช่น	 รายงานการสืบสวนของฝ่ายสืบสวน 
พยานบุคคลทั้งเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 พยานบุคคลอื่น	 ค�าถอดเทปปราศรัย	 แผ่นซีดีบันทึกภาพ	 บันทึกเสียง 
พยานเอกสาร	พยานวัตถุ	ตลอดจนพยานหลักฐานอื่น	และมีความเห็นร่วมกันว่าเป็นความผิดฐานใด	
	 ๕.๖.๗	 จะต้องเตรียมก�าหนดรูปแบบการน�าเสนอสรุปพยานหลักฐานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
โดยค�านึงถึงวิธีการน�าเสนอให้ผู้บังคับบัญชาเข้าใจได้โดยง่าย	เช่น	ก�าหนดรูปแบบเป็นตาราง	

๕.๗ การสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลที่ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาตามหมายจับของศาล
	 เมือ่มกีารแต่งต้ังพนกังานสืบสวนในคดสี�าคญัในระดบัส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิกองบญัชาการ/ต�ารวจภธูรภาค	 
โดยระดมเจ้าหน้าท่ีต�ารวจฝ่ายสืบสวนที่มีขีดความสามารถ	 ทักษะและความช�านาญโดยเฉพาะในด้าน 
การสบืสวน	หาข่าว	การตดิตามแหล่งทีพั่กพงิของผูก้ระท�าความผดิโดยการประสานงานในด้านการข่าวกบัหน่วย
ที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือติดตามจับกุมบุคคลที่ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลในแต่ละคดีมาด�าเนินคดี 
ให้ได้โดยเร็ว	โดยกระท�าในลกัษณะเชงิรกุอย่างจรงิจงัและต่อเนือ่งควบคูไ่ปกับการประเมนิสถานการณ์	บรรยากาศ
ความตงึเครียดฝ่ายผูช้มุนมุพร้อมกบัมกีารประชาสมัพนัธ์ผลการจบักมุให้ทราบทางสือ่ต่าง	ๆ 	หรอืผ่านทางโฆษก
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	เพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจให้ทราบทุกระยะอย่างเป็นรูปธรรม

๕.๘ การจับกุมและควบคุมตัว
	 เมือ่ปรากฏจากการสอบสวนว่าผูใ้ดเป็นผูก้ระท�าความผดิอาญา	และเป็นความผดิตามประมวลกฎหมาย
อาญา	 พนักงานสอบสวนด�าเนินการร้องขอต่อศาลออกหมายจับและด�าเนินการจับกุมตัวมาด�าเนินคดีหรือ 
รบัมอบตวัผูต้้องหาในกรณผีูต้้องหาเข้ามอบตวั	ในขัน้ตอนนีจ้ะต้องมกีารวางแผนประสานหน่วยก�าลงั	เพือ่จดัก�าลงั 
เจ้าหน้าที่ต�ารวจควบคุมผู้ต้องหา	 ยานพาหนะ	 ก�าลังพลในการน�าตัวผู้ต้องหาเดินทางไปสถานที่ควบคุม 
หรือไปศาล	เพราะอาจเกิดเหตุชิงตัวผู้ต้องหา	หรือเหตุร้ายอื่นขึ้นได้	ส�าหรับสถานที่ควบคุมต้องพิจารณาตาม
ความเหมาะสมกบัสถานการณ์โดยกรณดีงักล่าวมกี�าหนดไว้ตามประมวลต�ารวจเกีย่วกับคด	ีลกัษณะ	๖	บทที	่๒	 
ข้อ	1๓๙	ว่าการควบคุมผู้จับไว้ที่สถานีต�ารวจนั้น	ตามปกติให้ควบคุมไว้ในห้องควบคุม	หากผู้ต้องถูกควบคุม 
มีมากไม่สามารถจะน�าตัวเข้าควบคุมในห้องควบคุมได้ทั้งหมด	 หรือมีเหตุจ�าเป็นอย่างอื่น	 เช่น	 ผู้ต้องหาหญิง	

และไม่มีห้องควบคุมที่จัดไว้โดยเฉพาะ	เป็นต้น	ให้นายต�ารวจผู้เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ
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๘๒ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 ในสถานีต�ารวจแห่งนั้น	 จัดสถานที่ควบคุมขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะคราวได้	 ฉะนั้นในกรณีมีการจับกุม 

ผูก้ระท�าผิดเกีย่วกบัสถานการณ์ความไม่สงบ	หากเห็นว่าจะควบคุมตวัผูน้ั้นไว้ทีส่ถานีต�ารวจเป็นการไม่ปลอดภยั 

กส็ามารถน�าไปควบคมุในสถานทีอ่ื่นทีเ่หน็ว่ามีความปลอดภยัได้	โดยให้เป็นดลุยพินิจของหัวหน้าพนักงานสอบสวน

 ถอดบทเรียนแนวคิดในการจับกุม ให้ค�านึงถึงสิ่งดังต่อไปนี้

	 1.	 ในชุดปฏิบัติการจับกุม	 ให้มีต�ารวจในเครื่องแบบ	 หากผู้ถูกจับเป็นหญิงต้องใช้ต�ารวจหญิง 

ร่วมท�าการจับกุม	โดยให้ต�ารวจหญิงเป็นผู้ค้นตัวผู้ถูกจับกุม

	 ๒.	 ในชุดจับกุมให้มอบหมายคนรับผิดชอบแสดงและอ่านหมายจับ	 แจ้งสิทธิของผู้ถูกจับ	 ณ	 

จุดจับกุม	 ในระหว่างนั้น	 ให้จัดผู้รับผิดชอบบันทึกวิดีโอ	 ขณะท�าการจับกุมโดยตลอด	 เพื่อให้เป็นหลักฐานว่า 

การจับกุมปฏิบัติไปโดยชอบ	 แล้วรีบไปยังที่ท�าการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่จับกุม	 เว้นแต่สามารถ 

น�าไปที่ท�าการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ในขณะนั้น	หากในระหว่างการจับกุมมีการขัดขืน	 การใช้

ยุทธวิธีในการจับกุมให้เป็นไปด้วยความละมุนละม่อม	หากจ�าเป็นต้องใช้เครื่องพันธนาการ	ต้องพิจารณาตาม

ความเหมาะสม		เช่น	อาจใช้สายรดัข้อนิว้แทนกญุแจมอื	ใช้หลกัยทุธวธิใีนการจบักุมกรณหีากขดัขนื	เข้าคู่สองนาย	 

สอดแขน	ยกตัวลอย	หรือสี่นาย	ยกขาท้ังสองข้างด้วยท่านอน	 																																																																										

	 ๓.	 ในการจับกุมหากมีการขัดขืนก็ให้ออกค�าสั่งผู้ต้องหา	 หยุดการขัดขืน	 โดยแจ้งให้ทราบว่า 

อาจเป็นการขัดค�าสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่	หากมีการต่อสู้	ขัดขวาง	การจับกุม	จะต้องแจ้ง

ข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานด้วย		

	 ๔.	 ให้มีการตรวจร่างกายผู้ต้องหาด้วยทุกครั้งขณะส่งมอบตัวต่อพนักงานสอบสวน	 เพื่อป้องกัน 

การถูกกล่าวหาว่า	มีการท�าร้ายร่างกายขณะที่มีการจับกุมและควบคุม	 		

	 ๕.	 ต้องซักซ้อม	 เตรียมความพร้อมของพนักงานสอบสวนในการรับตัว	 ลงบันทึกประจ�าวัน	 

แจ้งสทิธติามกฎหมาย	จดัพนักงานสอบสวนให้เพยีงพอต่อการสอบปากค�าผูต้้องหา	พมิพ์ลายนิว้มอืเพือ่ตรวจสอบ 

ประวัติ	 จัดท�าค�าร้องขอฝากขังและเร่งรัดน�าตัวไปศาลโดยด่วน	 เพ่ือหลีกเลี่ยงมวลชนมาปิดล้อมที่ท�าการ 

เพื่อกดดันให้ปล่อยตัวผู้ต้องหา															 	

	 ๖.	 ผู้บังคับบัญชาจักต้องจัดเตรียมก�าลังต�ารวจควบคุมฝูงชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ	 ณ	 ที่ท�าการ

ของพนักงานสอบสวนข้างต้นด้วย		

	 ๗.	 ให้จัดทีมสืบสวนเส้นทางการเงิน	โดยร่วมกับ	บก.ปอศ.	ด้วย
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๘๓คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

๕.๙ สถานที่ควบคุมตัวกรณีเป็นการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา 
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
	 ๕.๙.1	 การควบคุมตัวผู้ถูกจับ	 มีก�าหนดไว้ตามประมวลระเบียบต�ารวจเกี่ยวกับคดี	 ลักษณะ	 ๖	 
การควบคุมตัว	บทที่	๒	การควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ที่สถานีต�ารวจ	ข้อ	1๓๙	วรรคแรก	ก�าหนดว่า	การควบคุมตัว 
ผูถ้กูจบัไว้ท่ีสถานตี�ารวจนัน้	ตามปกตใิห้ควบคมุไว้ในห้องควบคมุ	และวรรคสอง	ก�าหนดว่า	หากผูต้้องถกูควบคมุ
มมีากไม่สามารถจะน�าตัวเข้าควบคุมในห้องควบคมุได้ท้ังหมด	หรือมีเหตจุ�าเป็นอย่างอืน่	เช่น	ผูต้้องหาเป็นหญงิ	
และไม่มีห้องควบคุมซึ่งจัดไว้โดยเฉพาะเป็นต้น	ให้นายต�ารวจที่เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในสถานีต�ารวจแห่งนั้น	 
จัดสถานที่ควบคุมขึ้นเป็นพิเศษเป็นการเฉพาะคราวได้	 เห็นว่าการควบคุมผู้ถูกจับในอ�านาจของพนักงาน
สอบสวนก่อนน�าตัวผู้ต้องหาไปผัดฟ้องฝากขังต่อศาล	 ตามระเบียบก�าหนดให้ควบคุมไว้ในห้องควบคุมสถานี
ต�ารวจ	 แต่หากมีความจ�าเป็นไม่สามารถน�าตัวเข้าควบคุมในห้องควบคุมได้	 ก็ให้นายต�ารวจที่เป็นหัวหน้า 
ผูร้บัผดิชอบจดัสถานทีค่วบคุมขึน้เป็นพเิศษเป็นการเฉพาะคราวได้	เช่น	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต	ิอาจก�าหนดให้ 
กองบังคับการต�ารวจตระเวนชายแดน	 ภาค	 1	 เป็นที่ควบคุมผู้ถูกจับในกรณีการชุมนุมทางการเมืองของ 
กลุม่ผูช้มุนมุ	ซึง่สามารถด�าเนนิการได้	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเหตผุลและความจ�าเป็นตลอดจนสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ด้วย
	 ๕.๙.๒	 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	๘๙/1	 วรรคแรก	บัญญัติว่า	 “ในกรณี 
ที่มีเหตุจ�าเป็นระหว่างสอบสวนหรือพิจารณา	 เมื่อพนักงานสอบสวน	พนักงานอัยการ	 ผู้บัญชาการเรือนจ�า	
หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการตามหมายขังร้องขอ	หรือเมื่อศาลเห็นสมควรศาลจะสั่งให้ขังผู้ต้องหาหรือ
จ�าเลยไว้ในสถานที่อ่ืนตามที่บุคคลดังกล่าวร้องขอ	หรือตามที่ศาลเห็นควรนอกจากเรือนจ�าก็ได้	 โดยให้อยู่ใน 
ความควบคุมของผู้ร้องขอ	หรือเจ้าพนักงานที่ศาลก�าหนด	ในการนี้ศาลจะก�าหนดระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร
ก็ได้”	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ออกกฎกระทรวง	ก�าหนดสถานที่อื่นที่ใช้ในการขัง	จ�าคุก	หรือ
ควบคุมตัวผู้ต้องหา	จ�าเลย	หรือผู้ซึ่งต้องจ�าคุกตามค�าพิพากษาถึงที่สุด	พ.ศ.๒๕๕๒	โดยก�าหนดให้เป็นอ�านาจ
ของปลัดกระทรวงยุติธรรมที่จะก�าหนดให้สถานท่ีใดเป็นสถานท่ีขัง	 ซึ่งจะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ 
กรมราชทัณฑ์	 กระทรวงยุติธรรม	 ด้วย	 ในกรณีที่จะขอให้ก�าหนดสถานที่ขังตามกฎกระทรวงข้างต้นจะต้องมี
หนังสือถึงปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้ประกาศสถานที่ขัง	โดยจะต้องมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา	
ได้แก่	 แผนที่แสดงอาณาเขตสถานที่ขัง	 และบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมพิเศษ	 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหา	 ซึ่งอาจจะก�าหนดให้	 กองบังคับการต�ารวจตระเวนชายแดน	 ภาค	 1	 
เป็นสถานที่ขัง	ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	๘๙/1	ก็ได้	โดยให้	กองบังคับการต�ารวจ
ตระเวนชายแดน	 ภาค	1	 จัดท�าแผนท่ีแสดงอาณาเขตสถานท่ีขัง	 พร้อมจัดท�าบัญชีรายชื่อข้าราชการต�ารวจ 
ที่จะปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ควบคุมพิเศษ	 เสนอมายังส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 เพื่อส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 
จะได้ประมวลเรื่องแจ้งให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาประกาศเป็นสถานที่ขังต่อไป
	 ๕.๙.๓	 กรณีผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับและยังไม่ได้มีการออกหมายจับ	 เม่ือได้มีการแจ้งข้อหาแล้ว	 แต่
พนักงานสอบสวนเห็นว่ามีเหตุที่จะออกหมายขังผู้นั้นได้ตามมาตรา	 ๗1	 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา	พนักงานสอบสวนมีอ�านาจสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลเพื่อขอออกหมายขังโดยทันที	แต่ถ้าขณะนั้นเป็น
เวลาที่ศาลปิดหรือใกล้จะปิดท�าการให้พนักงานสอบสวนสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลในโอกาสแรกที่ศาลเปิดท�าการ	
กรณีเช่นว่านี้ให้น�ามาตรา	๘๗	แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาใช้บังคับแก่การพิจารณาออก
หมายขังโดยอนุโลม	 หากผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของพนักงานสอบสวนดังกล่าว	 ให้พนักงานสอบสวน 
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๘๔ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

มีอ�านาจจับผู้ต้องหานั้นได	้โดยถอืวา่เป็นกรณีจ�าเป็นเรง่ด่วนที่จะจับผูต้้องหาได้โดยไมม่ีหมายจับ	และมอี�านาจ
ปล่อยชั่วคราวหรือควบคุมตัวผู้ต้องหานั้นไว้
  
๕.๑๐ การสรุปส�านวนการสอบสวนและการท�าความเห็นทางคดี
	 ให้ค�านึงถึงอ�านาจหน้าที่ตามค�าสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวน	 การด�าเนินการสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐาน	 ควรต้องควบคุมและเร่งรัดติดตามผลการสอบสวนด�าเนินคดีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นกรณี
พิเศษ	ไม่ควรปล่อยให้คดีดังกล่าวเนิ่นนานหรือล่าช้าโดยใช่เหตุ	ดังนั้นจะต้องรีบเร่งรัดสอบสวนคดีดังกล่าวให้
เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว	 ก่อนที่จะมีการสรุปส�านวนการสอบสวน	 จะต้องมีการประชุมของคณะพนักงานสอบสวน
ทุกนาย	 เพื่อให้มีความเห็นทางคดี	 และจัดท�าบันทึกการประชุมไว้เป็นหลักฐาน	 ในส่วนการเสนอส�านวน 
การสอบสวนให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณามีความเห็นทางคดีให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕.๑๑ การคุ้มครองพยานและการสืบพยานไว้ล่วงหน้า
	 การขอการคุ้มครองพยานนั้น	 เป็นกรณีที่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีความเกี่ยวพันกับ 
การพิสูจน์ข้อเท็จจริงในทางคดี	 จึงเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องให ้
ความคุ้มครองพยาน	ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองพยานนั้นให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพยานในคดีอาญา	พ.ศ.๒๕๔๖
	 นอกจากนี	้ในส่วนของการสบืพยานล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญานัน้	มกีรณี
ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสอบสวนอยู่	๔	กรณี	คือ
	 ๕.11.1	 การสืบพยานล่วงหน้าก่อนฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา	 ๒๓๗	 ทวิ	 ซึ่งเป็นกรณีที่มีเหตุ	 
อันควรเช่ือได้ว่าพยานบุคคลจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร	 ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง	 หรือเป็นบุคคล 
มีถิ่นท่ีอยู่ห่างไกลจากศาลที่พิจารณาคดี	 หรือมีเหตุอันควรเช่ือว่าจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อม	 หรือมีเหตุจ�าเป็นอ่ืนอันเป็นการยากแก่การน�าพยานนั้นมาสืบในภายหน้า	 พนักงานสอบสวน 
อาจร้องขอต่อพนักงานอัยการให้ยื่นค�าร้องต่อศาลเพื่อสืบพยานล่วงหน้าก่อนฟ้องคดีก็ได้
	 ๕.11.๒	 การสืบพยานล่วงหน้าหลังฟ้องคดีต่อศาล	 แต่ก ่อนถึงก�าหนดวันนัดสืบพยาน	 
ตามมาตรา	1๗๓/๒	วรรคสอง	ในกรณีจ�าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม	เมื่อศาลเห็นสมควรหรือคู่ความ 
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดร้องขอ	 ศาลจะมีค�าสั่งให้สืบพยานหลักฐานที่เก่ียวกับประเด็นส�าคัญในคดีไว้ล่วงหน้าก่อนถึง
ก�าหนดวันนัดสืบพยานก็ได้
	 ๕.11.๓	 การสบืพยานล่วงหน้าหลงัฟ้องคด	ีแต่ก่อนถงึก�าหนดวนัสบืพยาน	ตามมาตรา	๕๕/1	ในคด ี
ที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์	 ถ้าศาลมีค�าสั่งให้ออกหมายเรียกพยานโจทก์	 โดยมิได้ก�าหนดวิธีการส่งไว	้ 
ให้พนักงานอัยการมีหน้าที่ด�าเนินการให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่เป็นผู้จัดส่งหมายเรียกแก่พยาน
และติดตามพยานโจทก์มาศาลตามก�าหนดนัดแล้วแจ้งผลการส่งหมายเรียกไปยังศาลและพนักงานอัยการ 
โดยเร็ว	 หากปรากฏว่าพยานโจทก์มีเหตุขัดข้องไม่อาจมาศาลได้หรือเกรงว่าจะเป็นการยากที่จะน�าพยานน้ัน
มาสืบตามที่ศาลนัดไว้	ก็ให้พนักงานอัยการขอให้ศาลสืบพยานนั้นไว้ล่วงหน้าตามมาตรา	1๗๓/๒	วรรคสอง
	 ๕.11.๔	 การสืบพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ล่วงหน้าก่อนฟ้องคดี	 มาตรา	 ๒๔๔/1	 วรรคสาม 
ในกรณทีีพ่ยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์สามารถพสูิจน์ให้เหน็ถงึข้อเทจ็จรงิทีอ่าจท�าให้ศาลวนิจิฉยัช้ีขาดคดไีด้	 

������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd   84������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd   84 11/17/2563 BE   12:40 PM11/17/2563 BE   12:40 PM



๘๕คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

โดยไม่ต้องสืบพยานหลักฐานอื่นอีก	 หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากมีการเนินช้ากว่าจะน�าพยานหลักฐาน 

ทางวิทยาศาสตร์อันส�าคัญมาสืบในภายหน้า	 พยานหลักฐานนั้นจะสูญเสียไปหรือยากแก่การตรวจพิสูจน์	 

เมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอหรือเมื่อศาลเห็นสมควร	 ศาลอาจสั่งให้ท�าการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ 

ตามความในวรรคหน่ึงและวรรคสองได้ทันทีโดยไม่จ�าต้องรอให้ถึงก�าหนดวันสืบพยานตามปกติ	 ท้ังน้ี	 

ให้น�าบทบัญญัติในมาตรา	๒๓๗	ทวิ	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 ซึ่งตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นช่องทางที่เปิดกว้างมากขึ้นในการน�าตัวพยานไปเบิกความต่อศาล

ประกอบการด�าเนินคดี

๕.๑๒ การติดตามความคืบหน้าการด�าเนินคดี
	 เม่ือส่งส�านวนให้พนักงานอัยการแล้ว	 ให้แต่งตั้งหรือมอบหมายพนักงานสอบสวนนายใดนายหนึ่ง 

เป็นการเฉพาะ	 ให้มีหน้าที่ประสานงานกับพนักงานอัยการเพื่อติดตามผลการสั่งคดีชั้นพนักงานอัยการ 

กรณทีีพ่นกังานอยัการมคี�าสัง่ฟ้องกต้็องตดิตามผลการพจิารณาคดใีนชัน้ศาล	เพือ่ทราบวันนดัสบืพยานและตดิตาม 

พยานไปเบิกความต่อศาล	 หากมีปัญหาข้อขัดข้องในการด�าเนินคดีให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไข 

ให้การด�าเนินคดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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แผนภูมิ 

การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ

ผู้ประสงค์จัดการชุมนุม

ผบก.น/ภ.จว.

ไม่ขัดมาตรา ๗ หรือ ๘

แจ้งล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชม. (ม.๑๐)

แจ้งไม่ทัน ๒๔ ชม. 

ขอผ่อนผัน (ม.๑๒)

หัวหน้าสถานี

ต�ารวจ

เป็นผู้รับแจ้ง

พิจารณา/แจ้งค�าสั่ง

ภายใน ๒๔ ชม.

มีค�าสั่งห้ามชุมนุมโดยแจ้งเป็น

หนังสือไปยังผู้แจ้ง

ผู้แจ้ง อุทธรณ์ต่อ ผบก.

พิจารณาภายใน ๒๔ ชม.

งดการชุมนุมสาธารณะ

หากจดัการชุมนมุถอืว่าไม่ชอบตามกฎหมาย (ม.๑๔)

เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมต้องประกาศ

ให้เลิกการชุมนุม (ม.๒๑(๑))

หัวหน้าสถานีต�ารวจ

สรุปสาระส�าคัญใน ๒๔ ชม. (ม.๑๑)

พิจารณา

ขัดมาตรา ๗ หรือ ๘ หรือไม่

ขัดมาตรา ๗ หรือ ๘

แจ้งให้แก้ไขภายในก�าหนด

อุทธรณ์ต่อ

ผู้บังคับบัญชา

แก้ไข

ภายใน

ก�าหนด

ไม่แก้ไข

ภายใน

ก�าหนด

มีค�าสั่ง

ห้าม

ชุมนุมปกติ ชุมนุมปกติ

ผ่อนผัน
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๘๗คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

กรณีการชุมนุมสาธารณะ

ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

ฝ่าฝืนตั้งแต่ต้น

ม.๒๑ (๑)

ฝ่าฝืนภายหลัง

ม.๒๑ (๒)

ด�าเนินการที่จ�าเป็น

ตามแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ 

ตามมติ ครม. ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ประกาศให้แก้ไขประกาศให้เลิกการชุมนุม

ร้องขอต่อศาลแพ่งหรือศาลจังหวัด

ศาลพิจารณาค�าขอเป็นการด่วน (ม.๒๒)

ศาลมีค�าสั่งโดยออกค�าบังคับ

เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศค�าสั่ง

ผบช.น./ผจว. เป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ (ม.๒๓)

ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่

เพื่อให้มีการเลิกการชุมนุม 

ผู้ชุมนุมไม่เลิกการชุมนุมตามค�าสั่งศาล

เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะรายงานให้ศาลทราบ

กับประกาศก�าหนดพื้นที่ควบคุม 

ให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่/ห้ามบุคคลใดเข้า

รายงาน รมต.เพื่อทราบ

ไม่เลิก

การชุมนุม
เลิกการชุมนุม

ชุมนุมปกติ

แก้ไข

ค�าสั่งเป็นที่สุด

ไม่แก้ไข

แผนภูมิ 

การดูแลการชุมนุมสาธารณะที่ละเมิดกฎหมาย

ผู้จัดการชุมนุม

อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์

/ศาลอุทธรณ์ภาค

(ม.๒๒)

พ้นระยะเวลาที่ประกาศ

ให้ออกจากพื้นที่ควบคุม 

ถือเป็นการกระท�าผิด

ซึ่งหน้า (ม.๒๔)

มีอ�านาจ จับ, ค้น, ยึด, อายัด 
หรือรื้อถอน, กระท�าการ
เท่าที่จ�าเป็น, มีค�าสั่งห้าม

เพื่อให้เลิกการชุมนุม (ม.๒๔)
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๘๘ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

ด�าเนินการที่จ�าเป็น

ตามแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ 

ตามมติ ครม. ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

สั่งให้ผู้ชุมนุมยุติการกระท�านั้น

ผบช.น./ผจว. เป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ (ม.๒๓ ว.๒)

ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่

เพื่อให้มีการเลิกการชุมนุม (ม.๒๔)

ผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามค�าสั่ง

เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

ประกาศก�าหนดพื้นที่ควบคุม

ให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่/ห้ามบุคคลใด

เข้ารายงาน รมต. เพื่อทราบ (ม.๒๓)

การชุมนุมสาธารณะ

ที่มีลักษณะรุนแรงและ

อาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต

ร่างกาย จิตใจหรือ

ทรัพย์สินของผู้อื่นจนเกิด

ความวุ่นวายขึ้น

ในบ้านเมือง (ม.๒๕)

มีอ�านาจ จับ, ค้น, ยึด, อายัด 
หรือรื้อถอน, กระท�าการ
เท่าที่จ�าเป็น, มีค�าสั่งห้าม

เพื่อให้เลิกการชุมนุม (ม.๒๔)

ผู้ชุมนุมไม่เห็นด้วย 
ยื่นค�าร้องต่อศาลแพ่งหรือ
ศาลจังหวัด ภายใน ๓๐ วัน 

นับแต่วันที่มีค�าสั่ง

อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค
ค�าสั่งเป็นที่สุด

แผนภูมิ 

การดูแลการชุมนุมสาธารณะที่มีลักษณะรุนแรงและเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
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๘๙คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

แนวทางการปฏิบัติของฝ่ายสืบสวนในความผิดตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘

ล�าดับ
ผู้กระท�าความผิด

และลักษณะความผิด
พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน 

ควรพิจารณาเก็บรวบรวม
หมายเหตุ

1. จัดการชุมนุมสาธารณะในสถานที่
ต้องห้ามตามมาตรา	๗
(จ�าคกุไม่เกนิหกเดอืน	หรอืปรบัไม่เกนิ 
หนึ่งหมื่นบาท	 หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	
(มาตรา	๒๗))

1.	 ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวให้
ปรากฏรูปหน้าผู้จัดการชุมนุม	 และ 
ผูช้มุนมุในสถานทีท่ีช่มุนมุ	ต้องสามารถ
ระบไุด้ว่าเป็นใคร	หรอืสามารถสืบทราบ
ได้ว่าเป็นใคร
๒.	 ชือ่ของผูจ้ดัการชมุนมุ	และรายชือ่ 
ผู้ชุมนุมเท่าที่ด�าเนินการได้
๓.	 ภาพถ่ายอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการชมุนมุ	
ยานพาหนะที่น�ามาใช้ในการชุมนุม
๔.	 ภาพถ่ายผู้ปราศรัยในระยะใกล ้
ให้เหน็หน้าโดยชดัเจน	และในระยะไกล 
ประกอบกัน
๕.	 ข้อมูลการบันทึกเทปค�าปราศรัย	
และการถอดเทปค�าปราศรัย	 พร้อม
การรับรองการถอดเทปค�าปราศรัย	 
การบันทึกภาพและเสียงจะต้องให้ได้
ความว่าเป็นใคร	หรอืให้สามารถสบืทราบ 
ได้ว่าเป็นใคร
๖.	 ภาพถ่ายป้าย/สญัลกัษณ์ของผูช้มุนมุ
ให้ปรากฏตวัหนงัสอื	ข้อความบนป้าย/
สญัลกัษณ์อย่างชดัเจน	ข้อความในป้าย
เป็นข้อความอะไร	สือ่ความหมายถงึใคร
๗.	 เอกสารที่มีการแจกในการชุมนุม	
เอกสารที่แจกจ่ายในการปราศรัย
๘.	 สเีส้ือของผูช้มุนมุ	หมวกของผูช้มุนมุ
และอุปกรณ์ท่ีเป็นสัญลักษณ์อย่างอื่น	
(ถ้าม)ี	จนสามารถสบืสวนถึงแหล่งทีม่า	
ผู้ผลิต	หรือผู้จ�าหน่ายได้
๙.	 ภาพถ่ายฉากหลัง	ภาพที่ประกอบ
ฉากการชมุนมุ	ว่าสือ่ความหมายถงึอะไร	
มีเน้ือหาไปทางใด	 เข้าองค์ประกอบ
ความผิดหรือไม่

1.	 ภาพถ่ายสถานท่ีทีต้่องห้ามตาม
กฎหมาย	ต้องถ่ายให้เหน็สญัลกัษณ์ 
ของสถานที่นั้นอย ่างชัดเจน 
ให้ปรากฏทั้งระยะใกล้	 ระยะไกล	
ให้เห็นระยะห่างจากสถานที่จัด
ชุมนุมอย่างชัดเจน	 ว่าอยู่ในรัศมี	
1๕๐	เมตร
๒.	 ก�าหนดจดุ	ขอบเขตของสถานที่ 
ชุมนุม	 ที่ใกล้กับสถานที่ต้องห้าม
มากทีส่ดุ	เพือ่ให้พนกังานสอบสวน
ใช้เป็นจุดอ้างอิงในการตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุ

๒. ชุนมุมสาธารณะในลักษณะกีดขวาง 
ทางเข้าออก	หรอืรบกวนการปฏบิตังิาน 
หรอืการใช้บรกิารสถานทีต่ามมาตรา	๘	
(จ�าคกุไม่เกนิหกเดอืน	หรอืปรบัไม่เกนิ 
หนึ่งหมื่นบาท	 หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	
(มาตรา	๒๗))

1.	 ภาพถ่ายผู้จัดการชุมนุมและ 
ผูช้มุนมุในสถานทีท่ีช่มุนมุ	ให้ปรากฏ
บริเวณที่ชุมนุมทางเข้าออกของ
สถานที่ที่ผู้ชุมนุมกีดขวาง	 โดยให้
ปรากฏชื่อสถานที่ให้ชัดเจน
๒.	 ถ่ายภาพหรือรวบรวมข้อมูล
บุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
การปิดทางเข้าออกสถานทีด่งักล่าว

๓. จัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้ง 
การชุมนุมต่อผู ้ รับแจ้งก่อนเร่ิม 
การชุมนุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง	
(มาตรา	1๐	วรรคหนึ่ง)
(ปรบัไม่เกนิหนึง่หมืน่บาท	(มาตรา	๒๘))

1.	 ภาพถ่ายผู้จัดการชุมนุมและ 
ผูช้มุนมุในสถานทีท่ีช่มุนมุ	ให้ปรากฏ
บริเวณที่ชุมนุม
๒.	 ประสานผู้รับแจ้งเพ่ือขอหลกัฐาน 
การแจ้งการชุมนุม
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๙๐ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

ล�าดับ
ผู้กระท�าความผิด

และลักษณะความผิด
พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน 

ควรพิจารณาเก็บรวบรวม
หมายเหตุ

๔. ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ
แต่ไม่สามารถแจ้งการชมุนมุได้ภายใน
ก�าหนดเวลาตามมาตรา	1๐	และไม่แจ้ง
การชมุนมุพร้อมค�าขอผ่อนผนัก�าหนด
เวลาดังกล่าวต่อผู้บังคับการต�ารวจ
ผูร้บัผดิชอบพืน้ทีใ่นกรงุเทพมหานคร
หรอืผูบ้งัคบัการต�ารวจภูธรจังหวดัใน
จังหวัดอื่นแล้วแต่กรณี	ก่อนเริ่มการ
ชุมนุม	(มาตรา	1๒	วรรคหนึ่ง)
(ปรบัไม่เกนิหนึง่หมืน่บาท	(มาตรา	๒๘))

1.	 ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวให้
ปรากฏรูปหน้าผู้จัดการชุมนุม	 และ 
ผูช้มุนมุในสถานทีท่ีช่มุนมุ	ต้องสามารถ
ระบไุด้ว่าเป็นใคร	หรอืสามารถสืบทราบ
ได้ว่าเป็นใคร
๒.	 ชือ่ของผูจ้ดัการชมุนมุ	และรายชือ่ 
ผู้ชุมนุมเท่าที่ด�าเนินการได้
๓.	 ภาพถ่ายอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการชมุนมุ
ยานพาหนะที่น�ามาใช้ในการชุมนุม
๔.	 ภาพถ่ายผูป้ราศรยั	ในระยะใกล้ให้
เห็นหน้าโดยชัดเจน	 และในระยะไกล
ประกอบกัน
๕.	 ข้อมูลการบันทึกเทปค�าปราศรัย	
และการถอดเทปค�าปราศรัย	 พร้อม
การรับรองการถอดเทปค�าปราศรัย 
การบันทึกภาพและเสียงจะต้องให้ได้
ความว่าเป็นใคร	หรอืให้สามารถสบืทราบ 
ได้ว่าเป็นใคร
๖.	 ภาพถ่ายป้าย/สญัลกัษณ์ของผูช้มุนมุ
ให้ปรากฏตวัหนงัสอื	ข้อความบนป้าย/
สญัลกัษณ์อย่างชดัเจน	ข้อความในป้าย
เป็นข้อความอะไร	สือ่ความหมายถงึใคร
๗.	 เอกสารที่มีการแจกในการชุมนุม
เอกสารที่แจกจ่ายในการปราศรัย
๘.	 สเีส้ือของผูช้มุนมุ	หมวกของผูช้มุนมุ
และอุปกรณ์ท่ีเป็นสัญลักษณ์อย่างอื่น	
(ถ้าม)ี	จนสามารถสบืสวนถึงแหล่งทีม่า
ผู้ผลิต	หรือผู้จ�าหน่ายได้
๙.	 ภาพถ่ายฉากหลัง	ภาพที่ประกอบ
ฉากการชมุนมุ	ว่าสือ่ความหมายถงึอะไร	
มีเน้ือหาไปทางใด	 เข้าองค์ประกอบ
ความผิดหรือไม่

1.	 ภาพถ่ายผู้จัดการชุมนุมและ 
ผูช้มุนมุในสถานทีท่ีช่มุนมุ	ให้ปรากฏ
บริเวณที่ชุมนุม
๒.	 ประสานผู้รับแจ้งเพือ่ขอหลกัฐาน 
การแจ้งการชุมนุมพร้อมค�าขอ
ผ่อนผัน

๕. เป็นผูจ้ดัการชมุนมุแต่มไิด้แจ้งล่วงหน้า 
ต่อหัวหน้าสถานีต�ารวจซึ่งมีหน้าที่ 
รบัผดิชอบดแูลการชมุนมุสาธารณะนัน้
ว่าจะมกีารเดนิขบวนหรอืเคลือ่นย้าย 
ผูช้มุนมุจะเดนิขบวนหรอืเคลือ่นย้าย
การชุมนุม	(มาตรา	1๗)
(ปรบัไม่เกนิหนึง่หมืน่บาท	(มาตรา	๒๘))

1.	 ภาพถ่ายการเดินขบวน	 หรือ
เคลื่อนย้ายการชุมนุม
๒.	 ตรวจสอบกับหัวหน้าสถานี
ต�ารวจในท้องที่ที่มีการชุมนุม 
เพ่ือทราบว่ามีการแจ้งว่าจะมี
การเดินขบวนหรือเคลื่อนย้าย 
การชุมนุมล่วงหน้าหรือไม่

๖. เป็นผู ้ชุมนุมแต่ไม่เลิกการชุมนุม
สาธารณะภายในระยะเวลาทีผู่จั้ดการ
ชมุนมุได้แจ้งไว้ต่อผูร้บัแจ้ง	(มาตรา	1๘	 
วรรคหนึ่ง)
(ปรบัไม่เกนิหนึง่หมืน่บาท	(มาตรา	๒๘))

1.	 หลักฐานการแจ้งการชุมนุม 
ทีผู่จ้ดัการชุมนมุแจ้งถงึเวลาเริม่ต้น
และสิ้นสุดการชุมนุม
๒.	 ภาพถ่ายผู้ชุมนุมที่ไม่เลิกการ
ชมุนมุตามก�าหนด	โดยเหน็ใบหน้า
ชดัเจน	หรอืสบืทราบได้ว่าเป็นผู้ใด

๗. ฝ่าฝืนค�าส่ังห้ามชุมนุม	 หรือจัดการ
ชุมนุมระหว่ามีค�าสั่งห้ามชุมนุมตาม
มาตรา	11
(จ�าคกุไม่เกนิหกเดอืน	หรอืปรบัไม่เกิน 
หน่ึงหมื่นบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ	
(มาตรา	๒๙))
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๙1คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

ล�าดับ
ผู้กระท�าความผิด

และลักษณะความผิด
พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน 

ควรพิจารณาเก็บรวบรวม
หมายเหตุ

๘. เป็นผู้จัดการชุมนุมแต่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา	1๕	(1)	(๒)	หรือ	(๓)	หรือ
เป็นผูช้มุนมุ	แต่ไม่ปฏบิตัติามมาตรา	
1๖	(1)	หรือ	(๒)	(มาตรา	๓๐)
(ปรบัไม่เกนิหนึง่หมืน่บาท	(มาตรา	๓๐))

1.	 ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวให้
ปรากฏรูปหน้าผู้จัดการชุมนุม	 และ 
ผูช้มุนมุในสถานทีท่ีช่มุนมุต้องสามารถ
ระบไุด้ว่าเป็นใคร	หรอืสามารถสืบทราบ
ได้ว่าเป็นใคร
๒.	 ชือ่ของผูจ้ดัการชมุนมุ	และรายชือ่ 
ผู้ชุมนุมเท่าที่ด�าเนินการได้
๓.	 ภาพถ่ายอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการชมุนมุ	
ยานพาหนะที่น�ามาใช้ในการชุมนุม
๔.	 ภาพถ่ายผูป้ราศรยั	ในระยะใกล้ให้
เห็นหน้าโดยชัดเจน	 และในระยะไกล
ประกอบกัน
๕.	 ข้อมูลการบันทึกเทปค�าปราศรัย	
และการถอดเทปค�าปราศรัย	 พร้อม
การรับรองการถอดเทปค�าปราศรัย 
การบันทึกภาพและเสียงจะต้องให้
ได้ความว่าเป็นใคร	 หรือให้สามารถ 
สืบทราบได้ว่าเป็นใคร
๖.	 ภาพถ่ายป้าย/สญัลกัษณ์ของผูช้มุนมุ
ให้ปรากฏตวัหนงัสอื	ข้อความบนป้าย/
สญัลกัษณ์อย่างชดัเจน	ข้อความในป้าย
เป็นข้อความอะไร	สือ่ความหมายถงึใคร
๗.	 เอกสารที่มีการแจกในการชุมนุม	
เอกสารที่แจกจ่ายในการปราศรัย
๘.	 สเีส้ือของผูช้มุนมุ	หมวกของผูช้มุนมุ	
และอุปกรณ์ท่ีเป็นสัญลักษณ์อย่างอื่น	
(ถ้าม)ี	จนสามารถสบืสวนถึงแหล่งทีม่า
ผู้ผลิต	หรือผู้จ�าหน่ายได้
๙.	 ภาพถ่ายฉากหลัง	ภาพที่ประกอบ
ฉากการชมุนมุ	ว่าสือ่ความหมายถงึอะไร	
มีเน้ือหาไปทางใด	 เข้าองค์ประกอบ
ความผิดหรือไม่

๙. เป็นผู้จัดการชุมนุมแต่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา	1๕	(๔)	(๕)	(๖)	หรอื	(๗)	หรอื
เป็นผู้ชุมนุมแต่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา	
1๖	 (๓)	 (๔)	 (๕)	 (๖)	 (๗)	หรือ	 (๘)	
(มาตรา	๓1	วรรคหนึ่ง)	
	 เป็นผูจั้ดการชมุนมุไม่ปฏบิตัติาม
มาตรา	 1๕	 (๔)	 (๕)	 (๖)	 หรือ	 (๗)	
หรือเป็นผู้ชุมนุมแต่ไม่ปฏิบัติตาม 
มาตรา	1๖	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	หรือ	
(๘)	และท�าให้ระบบการขนส่งสาธารณะ	
ระบบการสื่อสารหรือโทรคมนาคม	
ระบบผลิตหรือส่งกระแสไฟฟ้าหรือ
ประปาหรอืระบบสาธารณปูโภคอืน่ใด
ใช้การไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว	
หรือถาวร	(มาตรา	๓1	วรรคสอง)
	 ผูจ้ดัการชมุนมุต้องระวางโทษจ�าคกุ 
ไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน 
หน่ึงหมื่นบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ	
(มาตรา	๓1	วรรคหนึ่ง)
(จ�าคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่เกิน 
สองแสนบาทหรือทั้งจ�าท้ังปรับ 
(มาตรา	๓1	วรรคสอง))

������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd   91������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd   91 11/17/2563 BE   12:40 PM11/17/2563 BE   12:40 PM



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

ล�าดับ
ผู้กระท�าความผิด

และลักษณะความผิด
พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน 

ควรพิจารณาเก็บรวบรวม
หมายเหตุ

1๐. ไม่ปฏบิตัติามค�าส่ังหรือประกาศของ
เจ้าพนกังานดแูลการชมุนมุสาธารณะ
ตามมาตรา	1๙	(๕)	หรือมาตรา	๒๓	
ไม่ปฏบิตัติามค�าส่ังหรือประกาศของ
เจ้าพนกังานดแูลการชมุนมุสาธารณะ
ตามมาตรา	1๙	(๕)	หรือมาตรา	๒	 
แต่อยู่ภายในสถานทีช่มุนุม	(มาตรา	๓๒)	
(จ�าคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท	 หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	 
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท)

1.	 ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวให้
ปรากฏรูปหน้าผู้จัดการชุมนุม	 และ 
ผูช้มุนมุในสถานทีท่ีช่มุนมุ	ต้องสามารถ
ระบไุด้ว่าเป็นใคร	หรอืสามารถสืบทราบ
ได้ว่าเป็นใคร
๒.	 ชือ่ของผูจ้ดัการชมุนมุ	และรายชือ่ 
ผู้ชุมนุมเท่าที่ด�าเนินการได้
๓.	 ภาพถ่ายอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการชมุนมุ	
ยานพาหนะที่น�ามาใช้ในการชุมนุม
๔.	 ภาพถ่ายผูป้ราศรยั	ในระยะใกล้ให้
เห็นหน้าโดยชัดเจน	 และในระยะไกล
ประกอบกัน
๕.	 ข้อมูลการบันทึกเทปค�าปราศรัย	
และการถอดเทปค�าปราศรัย	 พร้อม
การรับรองการถอดเทปค�าปราศรัย 
การบันทึกภาพและเสียงจะต้องให้ได้
ความว่าเป็นใครหรอืให้สามารถสบืทราบ 
ได้ว่าเป็นใคร
๖.	 ภาพถ่ายป้าย/สญัลกัษณ์ของผูช้มุนมุ
ให้ปรากฏตวัหนงัสอื	ข้อความบนป้าย/
สญัลกัษณ์อย่างชดัเจน	ข้อความในป้าย
เป็นข้อความอะไร	สือ่ความหมายถงึใคร	
๗.	 เอกสารที่มีการแจกในการชุมนุม	
เอกสารที่แจกจ่ายในการปราศรัย	
๘.	 สเีส้ือของผูช้มุนมุ	หมวกของผูช้มุนมุ	
และอุปกรณ์ที่เป็นสัญลักษณ์อย่างอื่น
(ถ้าม)ี	จนสามารถสบืสวนถึงแหล่งทีม่า	
ผู้ผลิต	หรือผู้จ�าหน่ายได้	
๙.	 ภาพถ่ายฉากหลัง	ภาพที่ประกอบ
ฉากการชมุนมุ	ว่าสือ่ความหมายถงึอะไร	
มีเน้ือหาไปทางใด	 เข้าองค์ประกอบ
ความผิดหรือไม่

1.	 หลักฐานการประกาศหรือ 
ค�าสั่ งของเจ ้าพนักงานดูแล 
การชมุนมุ	เช่น	ภาพเคลือ่นไหวของ 
ผูป้ระกาศหรอืเอกสารทีเ่ป็นประกาศ
หรือค�าสั่ง	(ถ้ามี)
๒.	 ภาพถ่ายพฤติการณ์ที่มีการ
ฝ่าฝืนประกาศหรือค�าสั่งของ 
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม

11. ไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของผู ้ควบคุม
สถานการณ์หรอืผูซ่ึ้งได้รบัมอบหมาย
จากผูค้วบคมุสถานการณ์	ตามมาตรา	
๒๔	หรือมาตรา	๒๕	(มาตรา	๓๓)	
(จ�าคุกไม่เกินสามปี	หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ)

1.	 หลกัฐานค�าสัง่ศาลให้มีการเลิก
การชุมนุมสาธารณะซึ่งได้มีการ
ก�าหนดผู้ควบคุมสถานการณ์ไว้ 
๒.	 หลักฐานการประกาศหรือ
ค�าส่ังของผู้ควบคุมสถานการณ ์
ที่ประกาศตามค�าสั่งศาล	 ให้เลิก
การชมุนมุ	เช่น	ภาพเคลือ่นไหวของ 
ผู้ประกาศ
๓.	 ภาพถ่ายพฤติการณ์ที่มีการ
ฝ่าฝืนประกาศหรือค�าสั่งของ 
ผู้ควบคุมสถานการณ์
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๙๓คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

ล�าดับ
ผู้กระท�าความผิด

และลักษณะความผิด
พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน 

ควรพิจารณาเก็บรวบรวม
หมายเหตุ

1๒. ไม่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงาน
ดแูลการชมุนมุสาธารณะหรือผูค้วบคมุ
สถานการณ์หรอืได้รบัมอบหมายจาก
ผู้ควบคมุสถานการณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่
ตาม	 พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ 
พาอาวุธเข้าไปในที่ชุมนุม	 ไม่ว่า 
จะได้รับอนุญาตให้มีอาวุธนั้นติดตัว 
หรือไม่	 ถ้าอาวุธตามวรรคหนึ่งเป็น
อาวุธปืน	 วัตถุระเบิดหรือวัตถุอื่นใด	
อนัมสีภาพคล้ายคลงึกัน	(มาตรา	๓๔)	
(จ�าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ	โทษ 
จ�าคุกไม่เกินห้าปี	 หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ)

1.	 ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวให้
ปรากฏรูปหน้าผู้จัดการชุมนุม	 และ 
ผูช้มุนมุในสถานทีท่ีช่มุนมุ	ต้องสามารถ
ระบไุด้ว่าเป็นใคร	หรอืสามารถสืบทราบ
ได้ว่าเป็นใคร
๒.	 ชือ่ของผูจ้ดัการชมุนมุ	และรายชือ่
ผู้ชุมนุมเท่าที่ด�าเนินการได้	
๓.	 ภาพถ่ายอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการชมุนมุ	
ยานพาหนะที่น�ามาใช้ในการชุมนุม	
๔.	 ภาพถ่ายผูป้ราศรยั	ในระยะใกล้ให้
เห็นหน้าโดยชัดเจน	 และในระยะไกล
ประกอบกัน
๕.	 ข้อมูลการบันทึกเทปค�าปราศรัย	
และการถอดเทปค�าปราศรัย	 พร้อม
การรับรองการถอดเทปค�าปราศรัย	 
การบันทึกภาพและเสียงจะต้องให้
ได้ความว่าเป็นใคร	 หรือให้สามารถ 
สืบทราบได้ว่าเป็นใคร	
๖.	 ภาพถ่ายป้าย/สญัลกัษณ์ของผูช้มุนมุ
ให้ปรากฏตวัหนงัสอื	ข้อความบนป้าย/
สญัลกัษณ์อย่างชดัเจน	ข้อความในป้าย
เป็นข้อความอะไร	สือ่ความหมายถงึใคร	
๗.	 เอกสารที่มีการแจกในการชุมนุม	
เอกสารที่แจกจ่ายในการปราศรัย	
๘.	 สเีส้ือของผูช้มุนมุ	หมวกของผูช้มุนมุ	
และอุปกรณ์ที่เป็นสัญลักษณ์อย่างอื่น
(ถ้าม)ี	จนสามารถสบืสวนถึงแหล่งทีม่า	
ผู้ผลิต	หรือผู้จ�าหน่ายได้	
๙.	 ภาพถ่ายฉากหลัง	ภาพที่ประกอบ
ฉากการชมุนมุ	ว่าสือ่ความหมายถงึอะไร	
มีเน้ือหาไปทางใด	 เข้าองค์ประกอบ
ความผิดหรือไม่

1.	 ภาพถ่ายบคุคลทีเ่ข้าไปในสถานที ่
ชุมนุมโดยมีอาวุธปืน	 วัตถุระเบิด	 
ห รือวั ตถุ อื่ น ใ ดอั นมี สภาพ 
คล้ายคลึงกัน	 เข้าไปในที่ชุมนุม	
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุม
สถานการณ์
๒.	 ภาพถ่าย	หรอืภาพเคลือ่นไหว
ของบุคคลตามข้อ	1	ต้องปรากฏ
ใบหน้าอย่างชัดเจน	และสามารถ
สืบทราบได้ว่าเป็นใคร
๓.	 ภาพถ่ายอาวุธตามข้อ	 1	 
ต้องมีความชัดเจน	 จนสามารถ
ยนืยนัได้ว่าอาวธุดังกล่าวเป็นอาวธุ
ต้องห้ามตามกฎหมาย

1๓. บรรดาทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้
ในการชุมนุมสาธารณะที่ยึดได้จาก
การชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่เลิกการชุมนุมตาม
ค�าสัง่ศาล	(ให้ศาลมอี�านาจสัง่รบิเสยี 
ท้ังส้ินไม่ว่าจะมีผู ้ถูกลงโทษตาม 
ค�าพิพากษาหรือไม่	(มาตรา	๓๕))

ภาพถ่ายบรรดาทรัพย์สินท่ีแสดง
ให้ศาลเหน็ได้ว่ามกีารน�ามาใช้หรอื
มีไว้เพื่อใช้ในการชุมนุมสาธารณะ
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๙๔ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

แนวทางการปฏิบัติของฝ่ายสืบสวนในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

ล�าดับ
ผู้กระท�าความผิด

และลักษณะความผิด
พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน 

ควรพิจารณาเก็บรวบรวม
หมายเหตุ

1. หมิ่นประมาท	 ดูหมิ่น	 หรือแสดง 
ความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษตัรย์ิ	
พระราชินี	 รัชทายาท	 หรือผู้ส�าเร็จ	
ราชการแทนพระองค์	ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกตั้ งแต ่สามป ีถึ งสิบห ้าป ี 
(มาตรา	11๒)

1.	 ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวให้
ปรากฏรูปหน้าผู้จัดการชุมนุม	 และ 
ผูช้มุนมุในสถานทีท่ีช่มุนมุ	ต้องสามารถ
ระบไุด้ว่าเป็นใคร	หรอืสามารถสืบทราบ
ได้ว่าเป็นใคร	
๒.	 ชือ่ของผูจ้ดัการชมุนมุ	และรายชือ่ 
ผู้ชุมนุมเท่าที่ด�าเนินการได้
๓.	 ภาพถ่ายอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการชมุนมุ	
ยานพาหนะที่น�ามาใช้ในการชุมนุม	
๔.	 ภาพถ่ายผูป้ราศรยั	ในระยะใกล้ให้
เห็นหน้าโดยชัดเจน	 และในระยะไกล
ประกอบกัน	
๕.	 ข้อมูลการบันทึกเทปค�าปราศรัย	
และการถอดเทปค�าปราศรัย	 พร้อม
การรับรองการถอดเทปค�าปราศรัย	 
การบันทึกภาพและเสียงจะต้องให้ได้
ความว่าเป็นใคร	หรอืให้สามารถสบืทราบ 
ได้ว่าเป็นใคร	
๖.	 ภาพถ่ายป้าย/สญัลกัษณ์ของผูช้มุนมุ
ให้ปรากฏตวัหนงัสอื	ข้อความบนป้าย/
สญัลกัษณ์อย่างชดัเจน	ข้อความในป้าย
เป็นข้อความอะไร	สือ่ความหมายถงึใคร		
๗.	 เอกสารที่มีการแจกในการชุมนุม	
เอกสารที่แจกจ่ายในการปราศรัย	
๘.	 สเีส้ือของผูช้มุนมุ	หมวกของผูช้มุนมุ	
และอุปกรณ์ท่ีเป็นสัญลักษณ์อย่างอื่น
(ถ้าม)ี	จนสามารถสบืสวนถึงแหล่งทีม่า	
ผู้ผลิต	หรือผู้จ�าหน่ายได้
๙.	 ภาพถ่ายฉากหลัง	ภาพที่ประกอบ
ฉากการชมุนมุ	ว่าสือ่ความหมายถงึอะไร	
มีเน้ือหาไปทางใด	 เข้าองค์ประกอบ
ความผิดหรือไม่	

1.	 พสิจูน์ทราบตวับคุคลทีเ่กีย่วข้อง	
เช่น	ตัวการร่วม,	ผู้ใช้,	ผู้สนับสนุน	
หรอืผูโ้ฆษณาหรอืประกาศแก่บคุคล
ทั่วไปให้กระท�าความผิด

๒. ใช้ก�าลังประทุษร้าย	หรือขู่เข็ญว่าจะ
ใช้ก�าลังประทุษร้าย	เพื่อ
(1)	 ล ้มล ้างหรือเปลี่ยนแปลง
รัฐธรรมนูญ
(๒)	 ล้มล้างอ�านาจนติบัิญญตั	ิอ�านาจ
บริหาร	 หรืออ�านาจตุลาการแห่ง
รฐัธรรมนญูหรอืให้ใช้อ�านาจดงักล่าว
แล้วไม่ได้	หรือ
(๓)	 แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึด
อ�านาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใด
แห่งราชอาณาจักร	 ต้องระวางโทษ
ประหารชีวิต	 หรือจ�าคุกตลอดชีวิต	
(มาตรา	11๓)

	1.	พสิจูน์ทราบตวับุคคลทีเ่กีย่วข้อง	
เช่น	ตัวการร่วม,	ผู้ใช้,	ผู้สนับสนุน	
หรอืผูโ้ฆษณาหรอืประกาศแก่บคุคล
ทั่วไปให้กระท�าความผิด

๓. ส ะ ส ม ก� า ลั ง พ ล ห รื อ อ า วุ ธ	 
ตระเตรียมการอื่นใดหรือสมคบกัน	
เพ่ือเป็นกบฏ	 หรือกระท�าความผิด 
ใด	 ๆ	 อันเป็นส่วนของแผนการ 
เพือ่เป็นกบฏ	หรอืยยุงราษฎรให้เป็น
กบฏหรือรู ้ว่ามีผู้จะเป็นกบฏแล้ว 
กระท�าการใดอนัเป็นการช่วยปกปิดไว้	 
ต้องระวางโทษจ�าคุก	 ตั้งแต่สามปี 
ถึงสิบห้าปี	(มาตรา	11๔)

1.	 ภาพถ่ายกลุม่กองก�าลงัพลหรอื
อาวุธ	 ที่ผู้กระท�าผิดตระเตรียมไว้
ให้ชัดเจน
๒.	 หลักฐานการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในการ 
กระท�าความผิด
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ล�าดับ
ผู้กระท�าความผิด

และลักษณะความผิด
พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน 

ควรพิจารณาเก็บรวบรวม
หมายเหตุ

๔. กระท�าให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วย
วาจา	 หนังสือ	 หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่
เป็นการกระท�าภายในความมุง่หมาย
แห่งรัฐธรรมนูญ	 หรือมิใช่เพื่อแสดง
ความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต
(1)	 เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
กฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล	โดยใช้
ก�าลงัข่มขนืใจหรอืใช้ก�าลงัประทษุร้าย
(๒)	 เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน	 หรือ
กระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน 
ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้น 
ในราชอาณาจักร	หรือ
(๓)	 เพ่ือให้ประชาชนล่วงละเมิด
กฎหมายแผ่นดิน	 ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกไม่เกินเจ็ดปี	(มาตรา	11๖)

1.	 ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวให้
ปรากฏรูปหน้าผู้จัดการชุมนุม	 และ 
ผูช้มุนมุในสถานทีท่ีช่มุนมุ	ต้องสามารถ
ระบไุด้ว่าเป็นใคร	หรอืสามารถสืบทราบ
ได้ว่าเป็นใคร	
๒.	 ชือ่ของผูจ้ดัการชมุนมุ	และรายชือ่ 
ผู้ชุมนุมเท่าที่ด�าเนินการได้
๓.	 ภาพถ่ายอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการชมุนมุ	
ยานพาหนะที่น�ามาใช้ในการชุมนุม	
๔.	 ภาพถ่ายผู้ปราศรัย	 ในระยะใกล้ 
ให้เหน็หน้าโดยชดัเจน	และในระยะไกล 
ประกอบกัน	
๕.	 ข้อมูลการบันทึกเทปค�าปราศรัย	
และการถอดเทปค�าปราศรัย	 พร้อม
การรับรองการถอดเทปค�าปราศรัย	 
การบันทึกภาพและเสียงจะต้องให้
ได้ความว่าเป็นใคร	 หรือให้สามารถ 
สืบทราบได้ว่าเป็นใคร	
๖.	 ภาพถ่ายป้าย/สญัลกัษณ์ของผูช้มุนมุ
ให้ปรากฏตวัหนงัสอื	ข้อความบนป้าย/
สญัลกัษณ์อย่างชดัเจน	ข้อความในป้าย
เป็นข้อความอะไร	สือ่ความหมายถงึใคร		
๗.	 เอกสารที่มีการแจกในการชุมนุม	
เอกสารที่แจกจ่ายในการปราศรัย	
๘.	 สเีส้ือของผูช้มุนมุ	หมวกของผูช้มุนมุ	
และอุปกรณ์ท่ีเป็นสัญลักษณ์อย่างอื่น
(ถ้าม)ี	จนสามารถสบืสวนถึงแหล่งทีม่า	
ผู้ผลิต	หรือผู้จ�าหน่ายได้
๙.	 ภาพถ่ายฉากหลัง	ภาพที่ประกอบ
ฉากการชมุนมุ	ว่าสือ่ความหมายถงึอะไร	
มีเน้ือหาไปทางใด	 เข้าองค์ประกอบ
ความผิดหรือไม่	

1.	 รายงานการสบืสวนบุคคลท่ีมี
การยุยง	เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน	 
หรอืกระด้างกระเดือ่งในหมูป่ระชาชน	
ถงึขนาดทีจ่ะก่อความไม่สงบขึน้ใน
ราชอาณาจักร	ในทุกช่องทางของ
การสื่อสารระหว่างบุคคล	
๒.	 รวบรวมข้อความ	หรอืพฤตกิารณ์
ท่ีส่ือความหมายเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน
หรือรัฐบาล	 โดยใช้ก�าลังข่มขืนใจ
หรอืใช้ก�าลงัประทษุร้าย,	เพือ่ให้เกิด
ความป่ันป่วน	หรอืกระด้างกระเด่ือง
ในหมู่ประชาชน	ถึงขนาดที่จะก่อ
ความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร	
หรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิด
กฎหมายแผ่นดิน

๕. เป็นสมาชกิของคณะบคุคลซึง่ปกปิด
วิธีด�าเนินการ	 และมีความมุ่งหมาย
เพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย	 
ผู้นั้นกระท�าความผิดฐานเป็นอั้งยี่	 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินเจ็ดปี	 
และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท	
เป็นหวัหน้า	ผูจ้ดัการหรอืผูม้ตี�าแหน่ง
หน้าที่ในคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธี
ด�าเนินการและมีความมุ ่งหมาย 
เพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย 
ผูน้ัน้ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิสบิปี	 
และปรับไม ่ เกินสองหมื่นบาท	 
(มาตรา	๒๐๙)

1.	 หลักฐานการนัดประชุมตาม 
สถานทีต่่าง	ๆ 	เช่น	โรงแรม	ทีพ่กัอาศัย
ส่วนตัว	เพือ่ใช้ประกอบหลกัฐานอืน่ 
ในการด�าเนินคดี
๒.	 ตรวจสอบหาสัญลักษณ์	หรือ
เครื่องหมายประจ�ากลุ่ม	ที่กลุ่มใช้
ในการปกปิดมใิห้บคุคลทัว่ไปทราบ
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ล�าดับ
ผู้กระท�าความผิด

และลักษณะความผิด
พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน 

ควรพิจารณาเก็บรวบรวม
หมายเหตุ

๖. สมคบกนัตัง้แต่ห้าคนขึน้ไปเพือ่กระท�า
ความผดิฐาน...(อย่างหนึง่อย่างใดตาม
ทีบ่ญัญตัไิว้ในภาค	๒)	และความผดินัน้ 
มีก�าหนดโทษจ�าคุกอย่างสูงตั้งแต ่
หนึง่ปีขึน้ไป	ผูน้ัน้กระท�าความผดิฐาน	
เป็นซ่องโจร	 ต้องระวางโทษจ�าคุก 
ไม่เกนิห้าปี	หรอืปรบัไม่เกินหนึง่หมืน่บาท	 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
	 ถ้าเป็นการสมคบเพื่อกระท�า 
ความผดิท่ีมรีะวางโทษถงึประหารชวิีต	
จ�าคุกตลอดชีวิตหรือจ�าคุกอย่างสูง 
ตัง้แต่สบิปีขึน้ไป	ผูก้ระท�าต้องระวางโทษ 
จ�าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี	 และปรับ 
ตั้งแต่สี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท	
(มาตรา	๒1๐)

1.	 ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวให้
ปรากฏรูปหน้าผู้จัดการชุมนุม	 และ 
ผูช้มุนมุในสถานทีท่ีช่มุนมุ	ต้องสามารถ
ระบไุด้ว่าเป็นใคร	หรอืสามารถสืบทราบ
ได้ว่าเป็นใคร	
๒.	 ชือ่ของผูจ้ดัการชมุนมุ	และรายชือ่ 
ผู้ชุมนุมเท่าที่ด�าเนินการได้
๓.	 ภาพถ่ายอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการชมุนมุ	
ยานพาหนะที่น�ามาใช้ในการชุมนุม	
๔.	 ภาพถ่ายผูป้ราศรยั	ในระยะใกล้ให้
เห็นหน้าโดยชัดเจน	 และในระยะไกล
ประกอบกัน	
๕.	 ข้อมูลการบันทึกเทปค�าปราศรัย	
และการถอดเทปค�าปราศรัย	 พร้อม
การรับรองการถอดเทปค�าปราศรัย	
การบันทึกภาพและเสียงจะต้องให้ได ้
ความว่าเป็นใคร	 หรือให้สามารถ 
สืบทราบได้ว่าเป็นใคร	
๖.	 ภาพถ่ายป้าย/สญัลกัษณ์ของผูช้มุนมุ
ให้ปรากฏตวัหนงัสอื	ข้อความบนป้าย/
สญัลกัษณ์อย่างชดัเจน	ข้อความในป้าย
เป็นข้อความอะไร	สือ่ความหมายถงึใคร		
๗.	 เอกสารที่มีการแจกในการชุมนุม	
เอกสารที่แจกจ่ายในการปราศรัย	
๘.		สเีสือ้ของผูช้มุนมุ	หมวกของผูช้มุนมุ	
และอุปกรณ์ท่ีเป็นสัญลักษณ์อย่างอื่น
(ถ้าม)ี	จนสามารถสบืสวนถึงแหล่งทีม่า	
ผู้ผลิต	หรือผู้จ�าหน่ายได้
๙.	 ภาพถ่ายฉากหลัง	ภาพที่ประกอบ
ฉากการชมุนมุ	ว่าสือ่ความหมายถงึอะไร	
มีเน้ือหาไปทางใด	 เข้าองค์ประกอบ
ความผิดหรือไม่	

1.	 ท�ารายงานสบืสวนถึงพฤตกิรรม
ของผูก้ระท�าผดิ	ซึง่มกีารสมคบกนั
ตัง้แต่ห้าคนขึน้ไป	เพ่ือกระท�าผดิที่
ก�าหนดไว้ตามกฎหมาย

๗. มั่ ว สุ มกั นตั้ ง แต ่ สิ บคน ข้ึน ไป	 
ใช้ก�าลังประทุษร้าย	 ขู่เข็ญว่าจะใช้
ก�าลังประทุษร้ายหรือกระท�าการ 
อย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวาย 
ขึน้ในบ้านเมือง	ต้องระวางโทษจ�าคกุ 
ไม่เกินหกเดือน	 หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
	 ถ้าผู้กระท�าความผดิคนหนึง่คนใด 
มีอาวุธ	 บรรดาผู้ที่กระท�าความผิด
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองป	ี
หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท	หรือทั้งจ�า 
ทั้งปรับ
	 ถ้าผู้กระท�าความผิดเป็นหวัหน้า	
หรือเป็นผู ้มีหน้าที่สั่งการในการ 
กระท�าความผิดนัน้	ต้องระวางโทษจ�าคุก 
ไม่เกนิห้าปี	หรอืปรบัไม่เกินหนึง่หมืน่บาท	 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	(มาตรา	๒1๕)

1.	 รายงานการสบืสวนพฤตกิารณ์
การมัว่สมุซึง่มกีารใช้ก�าลงัประทุษร้าย	
ขูเ่ขญ็ว่าจะใช้ก�าลงัประทุษร้ายหรือ
กระท�าการอย่างหนึง่อย่างใดให้เกดิ	
การวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
๒.	 ภาพถ่าย	หรอืภาพเคลือ่นไหว
พฤติการณ์การมั่วสุมซ่ึงมีการใช้
ก�าลังประทุษร้าย	 ขู่เข็ญว่าจะใช้
ก�าลังประทุษร้ายหรือกระท�าการ
อย่างหนึง่อย่างใดให้เกิดการวุน่วาย
ขึ้นในบ้านเมือง	
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ล�าดับ
ผู้กระท�าความผิด

และลักษณะความผิด
พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน 

ควรพิจารณาเก็บรวบรวม
หมายเหตุ

๘. เมื่อ เจ ้ าพนักงานสั่ ง ผู ้ที่ ม่ั วสุม 
เพ่ือกระท�าความผดิ	ตามมาตรา	๒1๕	 
ให้เลิกไป	ผู้ใดไม่เลิก	ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกไม่เกินสามปี	 หรือปรับไม่เกิน 
หกพันบาท	 หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 
(มาตรา	๒1๖)

1.	 ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวให้
ปรากฏรูปหน้าผู้จัดการชุมนุม	 และ 
ผูช้มุนมุในสถานทีท่ีช่มุนมุ	ต้องสามารถ
ระบไุด้ว่าเป็นใคร	หรอืสามารถสืบทราบ
ได้ว่าเป็นใคร	
๒.	 ชือ่ของผูจ้ดัการชมุนมุ	และรายชือ่ 
ผู้ชุมนุมเท่าที่ด�าเนินการได้
๓.	 ภาพถ่ายอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการชมุนมุ	
ยานพาหนะที่น�ามาใช้ในการชุมนุม	
๔.	 ภาพถ่ายผูป้ราศรยั	ในระยะใกล้ให้
เห็นหน้าโดยชัดเจน	 และในระยะไกล
ประกอบกัน	
๕.	 ข้อมูลการบันทึกเทปค�าปราศรัย	
และการถอดเทปค�าปราศรัย	 พร้อม
การรับรองการถอดเทปค�าปราศรัย	 
การบันทึกภาพและเสียงจะต้องให้ได้
ความว่าเป็นใคร	หรอืให้สามารถสบืทราบ 
ได้ว่าเป็นใคร	
๖.	 ภาพถ่ายป้าย/สญัลกัษณ์ของผูช้มุนมุ
ให้ปรากฏตวัหนงัสอื	ข้อความบนป้าย/
สญัลกัษณ์อย่างชดัเจน	ข้อความในป้าย
เป็นข้อความอะไร	สือ่ความหมายถงึใคร		
๗.	 เอกสารที่มีการแจกในการชุมนุม	
เอกสารที่แจกจ่ายในการปราศรัย	
๘.		สเีสือ้ของผูช้มุนมุ	หมวกของผูช้มุนมุ	
และอุปกรณ์ท่ีเป็นสัญลักษณ์อย่างอื่น
(ถ้าม)ี	จนสามารถสบืสวนถึงแหล่งทีม่า	
ผู้ผลิต	หรือผู้จ�าหน่ายได้
๙.	 ภาพถ่ายฉากหลัง	ภาพที่ประกอบ
ฉากการชมุนมุ	ว่าสือ่ความหมายถงึอะไร	
มีเน้ือหาไปทางใด	 เข้าองค์ประกอบ
ความผิดหรือไม่	

1.	 หลกัฐานการรวมตวัของผูท้ีคิ่ด
จะกระท�าผดิ	แต่ยงัมไิด้กระท�าผดิ
ตามมาตรา	๒1๕	
๒.	 หลักฐานค�าส่ังของเจ้าพนกังาน	
ไม่ว่าด้วยวาจา	หรือเอกสาร

๙. ร่วมกนัท�าให้เสยีหาย	ท�าลาย	ซึง่ทรพัย์
ที่ใช้	หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์			
(มาตรา	๓๖๐,	๘๓)

1.	 ภาพถ่ายบรรดาทรัพย์ที่ใช	้
หรือมีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ซึ่งได้รับความเสียหาย
๒.		ภาพถ่าย	หรอืภาพเคลือ่นไหว
บุคคลผู้กระท�าความผิด

1๐. ร่วมกนักดีขวางทางสาธารณะ	จนอาจ
เป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือ
ความสะดวกในการจราจร	 โดยวาง	
หรือทอดทิ้งสิ่งของ	หรือโดยกระท�า
ด้วยประการอื่นใด
(มาตรา	๓๘๕,	๘๓)

1.	 ภาพถ่ายวัตถุ	 หรือส่ิงของท่ี
เป็นวัตถุที่ใช้ในการกระท�าผิด

11. โฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไป
ให้กระท�าความผิด	และความผิดนั้น 
มีก�าหนดโทษไม่ต�่ากว่าหกเดือน	 
ผู้นั้นต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษ 
ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้น
	 ถ้าได้มกีารกระท�าความผิดเพราะ
เหตุที่ได้มีการโฆษณาหรือประกาศ
ตามความในวรรคแรก	ผูโ้ฆษณาหรอื
ประกาศต้องรบัโทษเสมือนเป็นตวัการ
(มาตรา	๘๕)

1.	 ภาพนิ่ง	 หรือภาพเคลื่อนไหว
ของผู้ที่ประกาศหรือโฆษณาให ้
ผู้อื่นกระท�าความผิด
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ล�าดับ
ผู้กระท�าความผิด

และลักษณะความผิด
พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน 
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1๒. ใช้ก�าลังประทุษร้ายเจ้าพนักงาน
ขณะปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลการ
ชุมนุมสาธารณะ	 ต้องพิจารณาจาก
พฤติการณ์ของการกระท�าและผล
ของการกระท�าในความผดิดงัต่อไปนี้
1.	 ท�าร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็น
เหตใุห้เกดิอนัตรายแก่กายหรือจติใจ
(มาตรา	๓๙1)	
๒.	 ท�าร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิด
อันตรายแก่กายหรือจิตใจ	 (มาตรา	
๒๙๕)
๓.	 ท�าร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน 
ซึ่งกระท�าการตามหน้าที่หรือเพราะ
เหตุที่จะกระท�าหรือได้กระท�าการ
ตามหน้าทีจ่นเป็นเหตใุห้เจ้าพนกังาน 
ผู้ถูกท�าร้ายรับอันตรายแก่กายหรือ
จิตใจ	(มาตรา	๒๙๖)
๔.	 ท�าร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน 
ซึ่งกระท�าการตามหน้าที่หรือเพราะ
เหตุที่จะกระท�าหรือได้กระท�าการ
ตามหน้าทีจ่นเป็นเหตใุห้เจ้าพนกังาน 
ผู ้ ถูกกระท�าเกิดอันตรายสาหัส	 
(มาตรา	๒๙๘)

1.	 ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวให้
ปรากฏรูปหน้าผู้จัดการชุมนุม	 และ 
ผูช้มุนมุในสถานทีท่ีช่มุนมุ	ต้องสามารถ
ระบไุด้ว่าเป็นใคร	หรอืสามารถสืบทราบ
ได้ว่าเป็นใคร	
๒.	 ชือ่ของผูจ้ดัการชมุนมุ	และรายชือ่ 
ผู้ชุมนุมเท่าที่ด�าเนินการได้
๓.	 ภาพถ่ายอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการชมุนมุ	
ยานพาหนะที่น�ามาใช้ในการชุมนุม	
๔.	 ภาพถ่ายผูป้ราศรยั	ในระยะใกล้ให้
เห็นหน้าโดยชัดเจน	 และในระยะไกล
ประกอบกัน	
๕.	 ข้อมูลการบันทึกเทปค�าปราศรัย	
และการถอดเทปค�าปราศรัย	 พร้อม
การรับรองการถอดเทปค�าปราศรัย	 
การบันทึกภาพและเสียงจะต้องให้
ได้ความว่าเป็นใคร	 หรือให้สามารถ 
สืบทราบได้ว่าเป็นใคร	
๖.	 ภาพถ่ายป้าย/สญัลกัษณ์ของผูช้มุนมุ
ให้ปรากฏตวัหนงัสอื	ข้อความบนป้าย/
สญัลกัษณ์อย่างชดัเจน	ข้อความในป้าย
เป็นข้อความอะไร	สือ่ความหมายถงึใคร		
๗.	 เอกสารที่มีการแจกในการชุมนุม	
เอกสารที่แจกจ่ายในการปราศรัย	
๘.	 สเีส้ือของผูช้มุนมุ	หมวกของผูช้มุนมุ	
และอุปกรณ์ท่ีเป็นสัญลักษณ์อย่างอื่น
(ถ้าม)ี	จนสามารถสบืสวนถึงแหล่งทีม่า	
ผู้ผลิต	หรือผู้จ�าหน่ายได้
๙.	 ภาพถ่ายฉากหลัง	ภาพที่ประกอบ
ฉากการชมุนมุ	ว่าสือ่ความหมายถงึอะไร	
มีเน้ือหาไปทางใด	 เข้าองค์ประกอบ
ความผิดหรือไม่	

1.	 หลกัฐานเพือ่ยนืยนัให้ผูก้ระท�าผดิ 
ทราบว่าผู้ถกูท�าร้ายเป็นเจ้าพนกังาน	 
เช่น	การแต่งกายเป็นเจ้าพนกังาน	 
หรือการแสดงตัวพร้อมเอกสาร
ยืนยันว่าเป็นเจ้าพนักงาน
๒.	 รวมภาพถ่ายจากสือ่สารมวลชน
ทุกแขนงหรอืภาพจากกล้องวงจรปิด
บรเิวณทีเ่กดิเหตเุพือ่พสิจูน์เจตนา
ของผู้กระท�าผิด

1๓. ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระท�าการ
ตามหน้าที่หรือเพราะได้กระท�าการ
ตามหน้าท่ี	 (มาตรา	 1๓๖,	 ๓๙1,	
๓๙๓,	๓๙๗)

1.	 หลกัฐานเพือ่ยนืยนัให้ผูก้ระท�าผดิ 
ทราบว่าผู้ถกูกระท�าเป็นเจ้าพนกังาน	
เช่น	การแต่งกายเป็นเจ้าพนกังาน	
หรือการแสดงตัวพร้อมเอกสาร
ยืนยันว่าเป็นเจ้าพนักงาน
๒.	 เทปบนัทึกเสยีง	พร้อมรายงาน
การถอดเทปทีไ่ด้รบัการรับรองแล้ว

1๔. ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือ 
ผูซ้ึง่ต้องช่วยเจ้าพนกังานตามกฎหมาย
ในการปฏบิตัติามหน้าที	่(มาตรา	1๓๘)	
หรือเหตุฉกรรจ์ตาม	1๔๐

1.	 หลกัฐานเพือ่ยนืยนัให้ผูก้ระท�าผดิ 
ทราบว่าผู้ถกูท�าร้ายเป็นเจ้าพนกังาน	
เช่น	การแต่งกายเป็นเจ้าพนกังาน	
หรือการแสดงตัวพร้อมเอกสาร
ยืนยันว่าเป็นเจ้าพนักงาน
๒.	 รวมภาพถ่ายจากสือ่สารมวลชน
ทุกแขนงหรอืภาพจากกล้องวงจรปิด
บรเิวณทีเ่กดิเหตเุพือ่พสิจูน์เจตนา
ของผู้กระท�าผิด
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๙๙คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

ล�าดับ
ผู้กระท�าความผิด

และลักษณะความผิด
พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน 

ควรพิจารณาเก็บรวบรวม
หมายเหตุ

1๕. กระท�าด้วยประการใด	 ๆ	 ให้ของ
โสโครกเปรอะเปื ้อนหรือน่าจะ 
เปรอะเป้ือนตัวบคุคลหรอืทรพัย์	หรอื
แกล้งท�าให้ของโสโครกเป็นทีเ่ดอืดร้อน
ร�าคาญ	(มาตรา	๓๘๙)	หรือกระท�า
ให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อน
ร�าคาญ	(มาตรา	๓๙๗)

 
—”—

1.	 ภาพถ่ายวัตถุ	 หรือส่ิงของท่ี
เป็นวัตถุที่ใช้ในการกระท�าผิด
๒.	 ภาพนิ่ง	 ภาพเคลื่อนไหวที่
สามารถระบุตัวบุคคล	 หรือสืบ
ทราบตัวผู้กระท�าผิดได้	

1๖. เจ ้าพนักงานถามชื่อหรือที่อยู  ่
เพือ่ปฏบิตักิารตามกฎหมาย	ไม่ยอม
บอกหรือแกล้งบอกชื่อหรือที่อยู ่ 
อันเป็นเท็จ	(มาตรา	๓๖๗)	และเป็น 
ผู ้ถือบัตรประชาชนไม่อาจแสดง
บัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ 
เมื่อเจ้าพนักงานตรวจบัตรขอตรวจ	
(ความผิดตาม	พ.ร.บ.บัตรประจ�าตัว
ประชาชน	มาตรา	1๗)

1.	 เจ้าพนักงานผู้ขอ	 และพยาน
ข้างเคียงเป็นผู้ยืนยัน
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1๐๐ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

แนวทางการปฏิบัติของฝ่ายสืบสวนในความผิดตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญาอื่น ๆ

ล�าดับ
ผู้กระท�าความผิด

และลักษณะความผิด
พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน 

ควรพิจารณาเก็บรวบรวม
หมายเหตุ

1. ร่วมกนัจดัให้มีกจิกรรมซึง่มีผู้เข้าร่วม
เปน็จ�านวนมากในลักษณะมัว่สมุกนั 
หรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย,	
ชุมนุม	ท�ากิจกรรมหรือมั่วสุมกัน	ณ	 
ทีใ่ด	ๆ 	ในสถานท่ีแออดั	หรอืกระท�าการ 
ดงักล่าวอนัเป็นการยยุงให้เกิดความ
ไม่สงบเรียบร้อย	 หรือในลักษณะที่
เสีย่งต่อการแพร่เชือ้โรค,	กระท�าการ
หรอืด�าเนนิการใด	ๆ 	ซึง่อาจก่อให้เกดิ
สภาวะทีไ่ม่ถกูสขุลกัษณะซึง่อาจเป็น
เหตใุห้โรคติดต่ออนัตรายหรอืโรคแพร่
ระบาดออกไป	 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค�าส่ังของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ
(ข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	๙	 
แห่งพระราชก�าหนดการบรหิารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.๒๕๔๘	 
(ฉบับที่	1)	ข้อ	๕	ลง	๒๕	มี.ค.	๖๓	 
และ	 (ฉบับที่	 ๕)	 ข้อ	 ๒	 (๒)	 ลง	 
1	พ.ค.	๖๓,	ประกาศหวัหน้าผูรั้บผดิชอบ 
ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินใน
ส่วนที่เกี่ยวกับความม่ันคง	 เรื่อง	 
ห้ามชุมนมุ	การท�ากจิกรรมการมัว่สมุ	
ลง	๓	เม.ย.	๖๓	และ	พ.ร.บ.ควบคุม
โรคติดต่อฯ	มาตรา	๓๔	(๖),	๕1)

1.	 ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวให้
ปรากฏรูปหน้าผู้จัดการชุมนุม	 และ 
ผูช้มุนมุในสถานทีท่ีช่มุนมุ	ต้องสามารถ
ระบไุด้ว่าเป็นใคร	หรอืสามารถสืบทราบ
ได้ว่าเป็นใคร	
๒.	 ชือ่ของผูจ้ดัการชมุนมุ	และรายชือ่ 
ผู้ชุมนุมเท่าที่ด�าเนินการได้
๓.	 ภาพถ่ายอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการชมุนมุ	
ยานพาหนะที่น�ามาใช้ในการชุมนุม	
๔.	 ภาพถ่ายผูป้ราศรยั	ในระยะใกล้ให้
เห็นหน้าโดยชัดเจน	 และในระยะไกล
ประกอบกัน	
๕.	 ข้อมูลการบันทึกเทปค�าปราศรัย	
และกา รถอด เทปค� าป ร าศ รั ย	 
พร้อมการรบัรองการถอดเทปค�าปราศรยั	
การบันทึกภาพและเสียงจะต้องให้ได้
ความว่าเป็นใคร	หรอืให้สามารถสบืทราบ 
ได้ว่าเป็นใคร	
๖.	 ภาพถ่ายป้าย/สญัลกัษณ์ของผูช้มุนมุ
ให้ปรากฏตวัหนงัสอื	ข้อความบนป้าย/
สญัลกัษณ์อย่างชดัเจน	ข้อความในป้าย
เป็นข้อความอะไร	สือ่ความหมายถงึใคร		
๗.	 เอกสารที่มีการแจกในการชุมนุม	
เอกสารที่แจกจ่ายในการปราศรัย	
๘.	 สเีส้ือของผูช้มุนมุ	หมวกของผูช้มุนมุ	
และอุปกรณ์ท่ีเป็นสัญลักษณ์อย่างอื่น
(ถ้าม)ี	จนสามารถสบืสวนถึงแหล่งทีม่า	
ผู้ผลิต	หรือผู้จ�าหน่ายได้
๙.	 ภาพถ่ายฉากหลัง	ภาพที่ประกอบ
ฉากการชมุนมุ	ว่าสือ่ความหมายถงึอะไร	
มีเน้ือหาไปทางใด	 เข้าองค์ประกอบ
ความผิดหรือไม่

1.	 ภาพถ่ายซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
ผู ้ชุมนุมได้รวมตัวกันโดยไม่มี
มาตรการป้องกันการติดเชื้อหรือ
แพร่ระบาดของเชื้อโรค
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1๐1คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

ล�าดับ
ผู้กระท�าความผิด

และลักษณะความผิด
พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน 

ควรพิจารณาเก็บรวบรวม
หมายเหตุ

๒. ชุมนุม	ท�ากิจกรรมหรือมั่วสุมกัน	ณ	 
ทีใ่ด	ๆ 	ในสถานท่ีแออดั	หรอืกระท�าการ 
ดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิด 
ความไม่สงบเรยีบร้อย	หรอืในลกัษณะ
ทีเ่ส่ียงต่อการแพร่เชือ้โรค,	กระท�าการ 
หรือด�าเนินการใด	 ๆ	 ซึ่งอาจก่อ 
ให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 
ซึง่อาจเป็นเหตใุห้โรคตดิต่ออนัตราย
หรอืโรคแพร่ระบาดออกไป	ฝ่าฝืนหรอื
ไม่ปฏิบัติตามค�าส่ังของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ
(ข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	๙	 
แห่งพระราชก�าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 
พ.ศ.๒๕๔๘	(ฉบบัที	่1)	ข้อ	๕	ลง	๒๕	
มี.ค.	๖๓	และ	(ฉบับที่	๕)	ข้อ	๒	(๒)	 
ลง	 1	 ก.พ.	 ๖๓,	 ประกาศหัวหน้า
ผูร้บัผดิชอบในการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง	
เร่ือง	 ห้ามชุมนุม	 การท�ากิจกรรม	 
การมั่วสุม	 ลง	 ๓	 เม.ย.	 ๖๓	 และ 
พระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ	พ.ศ.	๒๕๕๘	
มาตรา	๓๔	(๖),	๕1)

1.	 ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวให้
ปรากฏรูปหน้าผู้จัดการชุมนุม	 และ 
ผูช้มุนมุในสถานทีท่ีช่มุนมุ	ต้องสามารถ
ระบไุด้ว่าเป็นใคร	หรอืสามารถสืบทราบ
ได้ว่าเป็นใคร	
๒.	 ชือ่ของผูจ้ดัการชมุนมุ	และรายชือ่ 
ผู้ชุมนุมเท่าที่ด�าเนินการได้
๓.	 ภาพถ่ายอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการชมุนมุ	
ยานพาหนะที่น�ามาใช้ในการชุมนุม	
๔.	 ภาพถ่ายผูป้ราศรยั	ในระยะใกล้ให้
เห็นหน้าโดยชัดเจน	 และในระยะไกล
ประกอบกัน	
๕.	 ข้อมูลการบันทึกเทปค�าปราศรัย	
และการถอดเทปค�าปราศรัย	 พร้อม
การรับรองการถอดเทปค�าปราศรัย	 
การบันทึกภาพและเสียงจะต้องให้ได้
ความว่าเป็นใคร	หรอืให้สามารถสบืทราบ 
ได้ว่าเป็นใคร	
๖.	 ภาพถ่ายป้าย/สญัลกัษณ์ของผูช้มุนมุ
ให้ปรากฏตวัหนงัสอื	ข้อความบนป้าย/
สญัลกัษณ์อย่างชดัเจน	ข้อความในป้าย
เป็นข้อความอะไร	สือ่ความหมายถงึใคร		
๗.	 เอกสารที่มีการแจกในการชุมนุม	
เอกสารที่แจกจ่ายในการปราศรัย	
๘.	 สเีส้ือของผูช้มุนมุ	หมวกของผูช้มุนมุ	
และอุปกรณ์ท่ีเป็นสัญลักษณ์อย่างอื่น
(ถ้าม)ี	จนสามารถสบืสวนถึงแหล่งทีม่า	
ผู้ผลิต	หรือผู้จ�าหน่ายได้
๙.	 ภาพถ่ายฉากหลัง	ภาพที่ประกอบ
ฉากการชมุนมุ	ว่าสือ่ความหมายถงึอะไร	
มีเน้ือหาไปทางใด	 เข้าองค์ประกอบ
ความผิดหรือไม่	

1.	 พสิจูน์ทราบตวับคุคลทีเ่กีย่วข้อง	
เช่น	ตัวการร่วม,	ผู้ใช้,	ผู้สนับสนุน	
หรอืผูโ้ฆษณาหรอืประกาศแก่บคุคล
ทั่วไปให้กระท�าความผิด

๓. น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูล
คอมพิวเตอร์ใด	 ๆ	 อันเป็นความผิด
เก่ียวกับความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร
หรอืความผดิเก่ียวกบัการก่อการร้าย
ตามประมวลกฎหมายอาญา	 ต้อง 
ระวางโทษจ�าคกุไม่เกินห้าปีหรอืปรับ
ไม่เกนิหนึง่แสนบาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั 
(พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท�าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	
มาตรา	1๔	(๓))

1.	 หลกัฐานข้อความทีป่รากฏใน				
สื่อออนไลน์
๒.	 ข้อมูล	หลักฐานแสดงตวัตนของ
ผู้ใช้ส่ือออนไลน์ในการกระท�าผิด	 
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ล�าดับ
ผู้กระท�าความผิด

และลักษณะความผิด
พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน 

ควรพิจารณาเก็บรวบรวม
หมายเหตุ

๔. ร่วมกันวาง	ตั้ง	ยื่น	หรือแขวนสิ่งใด 
สิ่งหนึ่ง	 หรือกระท�าด้วยประการ
ใด	 ๆ	 ในลักษณะที่เป็นการกีดขวาง
การจราจร	
(พระราชบัญญัติจราจรทางบก	 
พ.ศ.๒๕๒๒	มาตรา	11๔)

1.	 ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวให้
ปรากฏรูปหน้าผู้จัดการชุมนุม	 และ 
ผูช้มุนมุในสถานทีท่ีช่มุนมุ	ต้องสามารถ
ระบไุด้ว่าเป็นใคร	หรอืสามารถสืบทราบ
ได้ว่าเป็นใคร	
๒.	 ชือ่ของผูจ้ดัการชมุนมุ	และรายชือ่ 
ผู้ชุมนุมเท่าที่ด�าเนินการได้
๓.	 ภาพถ่ายอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการชมุนมุ	
ยานพาหนะที่น�ามาใช้ในการชุมนุม	
๔.	 ภาพถ่ายผูป้ราศรยั	ในระยะใกล้ให้
เห็นหน้าโดยชัดเจน	 และในระยะไกล
ประกอบกัน	
๕.	 ข้อมูลการบันทึกเทปค�าปราศรัย	
และการถอดเทปค�าปราศรัย	 พร้อม
การรับรองการถอดเทปค�าปราศรัย	 
การบันทึกภาพและเสียงจะต้องให้ได้
ความว่าเป็นใคร	หรอืให้สามารถสบืทราบ 
ได้ว่าเป็นใคร	
๖.	 ภาพถ่ายป้าย/สญัลกัษณ์ของผูช้มุนมุ
ให้ปรากฏตวัหนงัสอื	ข้อความบนป้าย/
สญัลกัษณ์อย่างชดัเจน	ข้อความในป้าย
เป็นข้อความอะไร	สือ่ความหมายถงึใคร		
๗.	 เอกสารที่มีการแจกในการชุมนุม	
เอกสารที่แจกจ่ายในการปราศรัย	
๘.	 สเีส้ือของผูช้มุนมุ	หมวกของผูช้มุนมุ	
และอุปกรณ์ท่ีเป็นสัญลักษณ์อย่างอื่น
(ถ้าม)ี	จนสามารถสบืสวนถึงแหล่งทีม่า	
ผู้ผลิต	หรือผู้จ�าหน่ายได้
๙.	 ภาพถ่ายฉากหลัง	ภาพที่ประกอบ
ฉากการชมุนมุ	ว่าสือ่ความหมายถงึอะไร	
มีเน้ือหาไปทางใด	 เข้าองค์ประกอบ
ความผิดหรือไม่	

ภาพถ่ายยืนยันตัวบุคคล	 หรือ 
กลุ่มบุคคล	 ที่น�าส่ิงของดังกล่าว 
มาใช้ในการกระท�าความผิด

๕. ร่วมกันตั้ง	 วาง	 หรือกองวัตถุใด	 ๆ	
บนถนน	
(พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง	พ.ศ.๒๕๓๕	มาตรา	1๙)

ภาพถ่ายยืนยนัตวับคุคล	หรอืกลุม่
บคุคล	ทีน่�าสิง่ของดงักล่าวมาใช้ใน
การกระท�าความผิด

๖. ร่วมกนัใช้เคร่ืองขยายเสียงด้วยก�าลงั
ไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต	
(พระราชบญัญตัคิวบคมุการโฆษณา
โดยใช้เครื่องขยายเสียง	พ.ศ.๒๔๙๓	
มาตรา	๔)

1.	 ภาพถ่ายเครื่องขยายเสียง	
๒.	 หลกัฐานการวัดระดบัความดงั 
ของเสียง
๓.	 ภาพเคลื่อนไหวการใช้เครื่อง
ขยายเสียง

๗. การเรี่ยไรในถนนหลวงหรือในท่ี
สาธารณะ	โดยไม่ได้รับอนุญาต	
(พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร	
พ.ศ.๒๔๘๗	มาตรา	๘,	1๗)

1.	 ภาพถ่ายบุคคลที่เรี่ยไร	 และ
บุคคลที่บริจาค	ขณะรับบริจาค	
๒.	 ตรวจสอบจากผูม้อี�านาจออก
ใบอนญุาต	ว่าได้มกีารอนญุาตให้มี
การเรี่ยไรหรือไม่

๘. ร่วมกนัฉายภาพยนตร์ในราชอาณาจักร
โดยไม่ได้รบัอนญุาตจากคณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์	
(พระราชบัญญัติภาพยนตร์และ 
วีดิทัศน์	พ.ศ.๒๕๕1	มาตรา	๒๕)

1.	 หลักฐานภาพถ่ายเครื่องฉาย
ภาพยนตร์	 หรือภาพเคลื่อนไหว	
ให้ปรากฏถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ท�าความผิดให้ชัดเจน	
๒.		ภาพถ่ายเนือ้ความของภาพยนตร์
ที่เป็นความผิดโดยชัดแจ้ง
๓.	 หลักฐานยืนยันภาพที่ปรากฏ	
เกดิขึน้จากเครือ่งฉายฯ	และบุคคล
ที่ควบคุมเครื่องฉาย	
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ล�าดับ
ผู้กระท�าความผิด

และลักษณะความผิด
พยานหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน 

ควรพิจารณาเก็บรวบรวม
หมายเหตุ

๙. ร่วมกันสร้างภาพยนตร์ในลักษณะ
ที่ เป ็นการบ่อนท�าลาย	 ขัดต ่อ 
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม 
อนัดขีองประชาชน	หรอือาจกระทบ
กระเทือนต่อความม่ันคง	และเกยีรตภิมูิ
ของประเทศไทย		
(พระราชบัญญัติภาพยนตร์และ 
วีดิทัศน์	พ.ศ.๒๕๕1	มาตรา	๒๓)

 
—”—

1.	 สบืสวนขยายผลจากผูก้ระท�าผดิ 
ตามมาตรา	 ๒๕	 เพื่อให้ทราบถึง
บุคคลที่สร้างภาพยนตร์	
๒.	 หลกัฐานเนือ้หาของภาพยนตร์	
ในส่วนทีบ่่งบอกถงึการบ่อนท�าลาย
หรือขัดต่อความสงบ	 ศีลธรรม 
อันดีของประชาชน	 หรือกระทบ
ต่อความมั่นคง

1๐. การเผาน�ารูปภาพบุคคลหรือวัตถุ
ที่ เป ็นสัญลักษณ์แทนบุคคลใด 
มาเผาท�าลายในที่ชุมนุมสาธารณะ
โดยท�าให้เกดิส่ิงปฏกิลูในทีส่าธารณะ	
(พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง	พ.ศ.๒๕๓๕	มาตรา	๓1(1), 
๕๔)

พิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง	
เช่น	ตัวการร่วม,	ผู้ใช้,	ผู้สนับสนุน	
หรอืผูโ้ฆษณาหรอืประกาศแก่บคุคล
ทั่วไปให้กระท�าความผิด
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แหล่งของพยานหลักฐานที่ชอบตามกฎหมาย

หัวข้อ
วิธีการที่จะได้ข้อมูลโดยชอบ

ตามกฎหมาย

๑. ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ การรวบรวมพยานหลกัฐานต้องกระท�าเพือ่การปฏบิตัหิน้าทีข่องเจ้าหน้าทีข่องรฐัอันเกีย่วกบั 
การป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิดตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	 
ตามระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติ
ราษฎร	พ.ศ.๒๕๖1	และเป็นการสืบสวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรอืต�ารวจได้ปฏิบตัไิปตามอ�านาจและหน้าที	่เพือ่รกัษาความสงบเรยีบร้อยของ 
ผูป้ระชาชน	และเพือ่ทีจ่ะทราบรายละเอยีดแห่งความผดิตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญา	ม.๒	(1๐)	โดยผูส้บืค้นต้องมรีหสัผ่านอนญุาตให้เข้าถงึข้อมลู	โดยสามารถตรวจสอบ 
คัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จากช่องทางออนไลน์เครือข่าย	 ตร.	 ซึ่งท�า	MOU	 
ไว้กับ	มท.	ผ่านระบบ	CRIME/POLIS	แต่ต้องปฏิบัติตาม	พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 
พ.ศ.๒๕๖๒,	 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 เรื่อง	 มาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.๒๕๖๓	และหนังสือก�าชับแนวทางการเข้า
สืบค้นข้อมูลทะเบียนราษฎรฯ	ของ	สง.จตช.	ที่	๐๐๐1(จตช)/๐1๓๖	ลง	๗	ก.พ.	๒๕๖๓	
โดยจัดท�าบันทึกรายงานขอเข้าสืบค้นข้อมูลทะเบียนราษฎร	จากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง	
ส�านักงานทะเบียนกลาง	กระทรวงมหาดไทย	ซึ่งผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วยเป็นผู้ให้
ความเห็นชอบทุกครั้ง	และจัดท�ารายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

๒. สถานภาพครอบครัว  การรวบรวมพยานหลักฐานสามารถตรวจสอบคัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
ช่องทางออนไลน์	การปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ	1.

๓. ประวัติหมายจับ การรวบรวมพยานหลักฐานสามารถตรวจสอบคัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก	
๒	 แหล่ง	 ส่วนแรกหมายจับที่	 ตร.	 เป็นผู้ออก	 ผู้สืบค้นต้องมีรหัสผ่านอนุญาตให้เข้าถึง
ข้อมูล	สามารถตรวจสอบได้จากระบบ	CRIME/POLIS	และคัดส�าเนาได้จากระบบออนไลน์	 
และท�าหนังสือลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานขอคัดส�าเนาหมายจับได้จากกองทะเบียน
ประวตัอิาชญากร	ส่วนทีส่อง	หน่วยงานราชการอืน่ๆ	ผูซ้ึง่มอี�านาจออกหมายจบั	ได้แก่	ศาล	 
ซึง่สามารถตรวจสอบเบือ้งต้นได้จากระบบออนไลน์	DXC	หรือระบบงานฐานข้อมลูหมายจบั	 
(AWIS)	ของศาล	โดยสามารถท�าหนงัสอืลงนามโดยหวัหน้าหน่วยงานขอคดัส�าเนาหมายจบั
ได้จากศาลผู้ออกหมายจับนั้นๆ	และจัดท�ารายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

๔. ประวัติอาชญากรรม การรวบรวมพยานหลักฐานข้อมูลสามารถตรวจสอบคัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสาร	 
ซึ่งประวัติอาชญากรรมที่	 ตร.	 เป็นจัดเก็บ	 ผู้สืบค้นต้องมีรหัสผ่านอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล	
สามารถตรวจสอบได้จากระบบ	CRIME/POLIS	คดัส�าเนาได้จากระบบออนไลน์	และท�าหนงัสอื 
ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานขอคัดส�าเนาหมายจับได้จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร	
และจัดท�ารายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

๕. ข้อมูลผลคดีของศาล การรวบรวมพยานหลักฐาน	สามารถตรวจสอบคัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก	 
๒	 แหล่ง	 ส่วนแรกผลคดีเบื้องต้นที่บันทึกไว้ภายในหน่วยงาน	 ตร.	 ผู้สืบค้นต้องมีรหัสผ่าน
อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล	ตรวจสอบได้จากระบบ	CRIME/POLIS	และคัดส�าเนาได้จากระบบ
ออนไลน์	 ส่วนที่สอง	 ผลคดีของศาลโดยละเอียดสามารถท�าหนังสือลงนามโดยหัวหน้า 
หน่วยงานประสานขอคดัส�าเนาค�าพพิากษาคดนีัน้จากศาลทีร่บัผดิชอบคดีน้ัน	ๆ 	หรอืสืบค้น
ได้จากระบบออนไลน์ของศาล	และจัดท�ารายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา
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วิธีการที่จะได้ข้อมูลโดยชอบ

ตามกฎหมาย

๖. สถานที่ท�างาน 
 ประกันสังคม

การรวบรวมพยานหลักฐาน	สามารถตรวจสอบคัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก 
๒	แหล่ง	ส่วนแรกผูส้บืค้นต้องมรีหัสผ่านอนุญาตให้เข้าถงึข้อมลูตรวจสอบเบือ้งต้นจากระบบ
ออนไลน์	CRIME	ส่วนทีส่อง	จดัท�าหนงัสอืลงนามโดยหวัหน้าหน่วยงานขอทราบรายละเอยีด
สถานท่ีท�างานหรอืประวตัปิระกนัสังคมจาก	ส�านกังานประกนัสังคมกลาง	หรอืพืน้ทีรั่บผดิชอบ	 
และจัดท�ารายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

๗. ประกันชีวิต การรวบรวมพยานหลักฐาน	สามารถตรวจสอบคัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
หน่วยงาน	ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกันภยั	(คปภ.)	
โดยจัดท�าหนงัสอืลงนามโดยหวัหน้าหน่วยงานขอความร่วมมอืตรวจสอบข้อมลูและคดัส�าเนา
เอกสาร	และจัดท�ารายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

๘. การรักษาพยาบาล 
 โรงพยาบาล 
 หลักประกันสุขภาพ

การรวบรวมพยานหลักฐาน	สามารถตรวจสอบคัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก 
๒	แหล่ง	ส่วนแรกผู้สืบค้นต้องมีรหัสผ่านอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับ 
หลักประกันสุขภาพจากระบบออนไลน์	 CRIME	 ส่วนที่สอง	 สามารถตรวจสอบคัดส�าเนา
เอกสารเป็นพยานเอกสารได้จากหน่วยงาน	ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	
โดยจัดท�าหนงัสอืลงนามโดยหวัหน้าหน่วยงานขอความร่วมมอืตรวจสอบข้อมลูและคดัส�าเนา
เอกสาร	และจัดท�ารายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

๙. ข้อมลูการเสยีภาษีสรรพากร การรวบรวมพยานหลักฐาน	สามารถตรวจสอบคัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
หน่วยงาน	 กรมสรรพากร	 โดยจัดท�าหนังสือลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานขอความร่วมมือ
ตรวจสอบข้อมูลและคัดส�าเนาเอกสาร	และจัดท�ารายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

๑๐. ข้อมูลทรัพย์สิน 
 อสังหาริมทรัพย์ 

การรวบรวมพยานหลักฐาน	สามารถตรวจสอบคัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
หน่วยงาน	กรมทีด่นิ	โดยจดัท�าหนงัสอืลงนามโดยหวัหน้าหน่วยงานขอความร่วมมอืตรวจสอบ 
ข้อมูลและคัดส�าเนาเอกสาร	และจัดท�ารายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

๑๑. ข้อมลูแผนที ่GIS ไฟฟ้า 
 ประปา, กทม.,
 Google Map 
 และ Google Street 
 View   

การรวบรวมพยานหลักฐาน	สามารถตรวจสอบคัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
ระบบแผนทีอ่อนไลน์ของการไฟฟ้านครหลวง	ส่วนแผนทีห่น่วยงานอืน่	ๆ 	ต้องจดัท�าหนงัสอื
ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลและคัดส�าเนาเอกสาร	 และ 
จัดท�ารายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

๑๒. การใช้บรกิาร Delivery 
 สั่งอาหาร ส่งพัสดุ
 จัดส่งสินค้า

การรวบรวมพยานหลักฐาน	สามารถตรวจสอบคัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
บรษิทัเอกชนทีร่บัผิดชอบ	โดยต้องจัดท�าหนังสือลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานขอความร่วมมือ 
ตรวจสอบข้อมูลและคัดส�าเนาเอกสาร	และจัดท�ารายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

๑๓. ข้อมลูทะเบยีนพาณชิย์ การรวบรวมพยานหลักฐาน	สามารถตรวจสอบคัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก	
๒	 แหล่ง	 ส่วนแรกผู้สืบค้นต้องมีรหัสผ่านอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลตรวจสอบเบ้ืองต้นและ 
คดัส�าเนาเอกสารได้จากระบบออนไลน์	CRIME	ส่วนทีส่อง	ประสาน	กรมธรุกจิการค้า	กระทรวง
พาณิชย์	หน่วยงานผูร้บัผดิชอบ	โดยจัดท�าหนงัสอืลงนามโดยหวัหน้าหน่วยงานขอความร่วมมือ 
ตรวจสอบข้อมูลและคัดส�าเนาเอกสาร	และจัดท�ารายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา
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๑๔. ข้อมูลการเลือกตั้ง การรวบรวมพยานหลักฐาน	สามารถตรวจสอบคัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก	
ส�านกับรหิารการทะเบยีน	กรมการปกครอง	โดยจดัท�าหนงัสอืลงนามโดยหวัหน้าหน่วยงาน 
ขอความร่วมมอืตรวจสอบข้อมลูและคดัส�าเนาเอกสาร	และจดัท�ารายงานการสบืสวนเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

๑๕. อาวุธปืน โรงแรม
 สถานบริการ 
 โรงรับจ�าน�า 
 ตาม พ.ร.บ.อื่นๆ

การรวบรวมพยานหลักฐาน	สามารถตรวจสอบคัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก	
ส�านกับรหิารการทะเบยีน	กรมการปกครอง	และ	ส�านักการสอบสวนและนิตกิาร	โดยจัดท�า
หนงัสอืลงนามโดยหวัหน้าหน่วยงานขอความร่วมมอืตรวจสอบข้อมลูและคดัส�าเนาเอกสาร	
และจัดท�ารายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

๑๖. การครอบครองรถ การรวบรวมพยานหลักฐาน	สามารถตรวจสอบคัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก	
๒	 แหล่ง	 ส่วนแรกผู้สืบค้นต้องมีรหัสผ่านอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลตรวจสอบเบ้ืองต้นและ 
คดัส�าเนาเอกสารได้จากระบบออนไลน์	CRIME/POLIS	ส่วนทีส่อง	ประสาน	กรมการขนส่งทางบก	 
หรือส�านักงานขนส่งพื้นที่รับผิดชอบ	 โดยจัดท�าหนังสือลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน 
ขอความร่วมมอืตรวจสอบข้อมลูและคดัส�าเนาเอกสาร	และจดัท�ารายงานการสบืสวนเสนอ 
ผู้บังคับบัญชา

๑๗. ใบอนุญาตขับขี่ การรวบรวมพยานหลักฐาน	สามารถตรวจสอบคัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก	
๒	 แหล่ง	 ส่วนแรกผู้สืบค้นต้องมีรหัสผ่านอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลตรวจสอบเบ้ืองต้นและ 
คดัส�าเนาเอกสารได้จากระบบออนไลน์	CRIME/POLIS	ส่วนทีส่อง	ประสาน	กรมการขนส่งทางบก	 
หรือส�านักงานขนส่งพื้นที่รับผิดชอบ	 โดยจัดท�าหนังสือลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน 
ขอความร่วมมอืตรวจสอบข้อมลูและคดัส�าเนาเอกสาร	และจดัท�ารายงานการสบืสวนเสนอ 
ผู้บังคับบัญชา

๑๘. ข้อมูลใบสั่งจราจร การรวบรวมพยานหลักฐาน	 สามารถตรวจสอบคัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้
จาก	 ๒	 แหล่ง	 ส่วนแรกผู้สืบค้นต้องมีรหัสผ่านอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลตรวจสอบเบื้องต้น 
และคัดส�าเนาเอกสารได้จากระบบออนไลน์	CRIME/POLIS	ส่วนที่สอง	ประสาน	สน./สภ.	 
หน่วยพื้นที่รับผิดชอบ	 โดยจัดท�าหนังสือลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานขอความร่วมมือ 
ตรวจสอบข้อมูลและคัดส�าเนาเอกสาร	และจัดท�ารายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

๑๙. ประกันภัยรถ 
 ประกันวินาศภัย

การรวบรวมพยานหลักฐาน	สามารถตรวจสอบคัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
หน่วยงาน	ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัย	(คปภ.)	
หรอืบรษิทัผูร้บัผดิชอบประกนัภยัรถ	หรอืประกนัวนิาศภยัโดยตรง	ซึง่สามารถจดัท�าหนงัสอื
ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลและคัดส�าเนาเอกสาร	 และ 
จัดท�ารายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

๒๐. บริษัทไฟแนนซ์ 
 สินเชื่อ เครดิตบูโร

การรวบรวมพยานหลักฐาน	สามารถตรวจสอบคัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
หน่วยงาน	บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	-	National	Credit	Bureau	(เครดิตบูโร),	บริษัท
ไฟแนนซ์	สนิเชือ่	โดยตรง	ซึง่สามารถจดัท�าหนงัสอืลงนามโดยหวัหน้าหน่วยงานขอความร่วมมอื 
ตรวจสอบข้อมูลและคัดส�าเนาเอกสาร	และจัดท�ารายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา	

������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd   106������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd   106 11/17/2563 BE   12:40 PM11/17/2563 BE   12:40 PM



1๐๗คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

หัวข้อ
วิธีการที่จะได้ข้อมูลโดยชอบ

ตามกฎหมาย

๒๑. ข้อมลูการเกดิอบุตัเิหตุ การรวบรวมพยานหลักฐาน	สามารถตรวจสอบคัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
หน่วยงาน	ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกันภยั	(คปภ.)	
หรือ	บริษทัผูร้บัผดิชอบประกนัภยัรถ	หรอืประกนัวนิาศภยัโดยตรง	ซึง่สามารถจดัท�าหนังสอื
ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลและคัดส�าเนาเอกสาร	 และ 
จัดท�ารายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

๒๒. ประวัติซ่อมบ�ารุง
 ศูนย์บริการรถ

การรวบรวมพยานหลักฐาน	 สามารถตรวจสอบคัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้
จากบริษัท	 หรือศูนย์บริการรถที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง	 ซึ่งสามารถจัดท�าหนังสือลงนาม 
โดยหวัหน้าหน่วยงานขอความร่วมมอืตรวจสอบข้อมลูและคดัส�าเนาเอกสาร	และจดัท�ารายงาน 
การสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

๒๓. หนังสือเดินทาง 
 การผ่านเข้าออกด่าน 
 จุดตรวจฯ

การรวบรวมพยานหลักฐาน	 สามารถตรวจสอบคัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้
จาก	 ๒	 แหล่ง	 ส่วนแรกผู้สืบค้นต้องมีรหัสผ่านอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลตรวจสอบเบื้องต้น 
และคดัส�าเนาเอกสารได้จากระบบออนไลน์	PIBICS	และ	PISCES	ระบบออนไลน์ของ	สตม. 
ส่วนที่สอง	 ประสาน	 ด่านตรวจคนเข้าเมือง	 พื้นท่ีรับผิดชอบ	 โดยจัดท�าหนังสือลงนาม 
โดยหัวหน้าหน่วยงานขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลและคัดส�าเนาเอกสาร	 และจัดท�า
รายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

๒๔. ข้อมูลการเดินทาง การรวบรวมพยานหลักฐาน	 สามารถตรวจสอบคัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้
จากบริษัท	หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง	ซึ่งสามารถจัดท�าหนังสือลงนามโดยหัวหน้า 
หน่วยงานขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลและคัดส�าเนาเอกสาร	 และจัดท�ารายงาน 
การสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา	

๒๕. ด่าน จุดสกัด 
 License Plate

การรวบรวมพยานหลักฐาน	สามารถตรวจสอบคัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก 
๒	 แหล่ง	 ส่วนแรกผู้สืบค้นต้องมีรหัสผ่านอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลตรวจสอบเบ้ืองต้น 
และคัดส�าเนาเอกสารได้จากระบบออนไลน	์ license	 Plate	 บก.สกัดกั้นฯ	 บช.ปส.	 ส่วน 
ที่สอง	ประสาน	ด่านตรวจ	พื้นที่รับผิดชอบ	โดยจัดท�าหนังสือลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน
ขอความร่วมมอืตรวจสอบข้อมลูและคดัส�าเนาเอกสาร	และจดัท�ารายงานการสบืสวนเสนอ 
ผู้บังคับบัญชา

๒๖. ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ การรวบรวมพยานหลักฐาน	 สามารถตรวจสอบคัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้
จากบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ	 โดยจัดท�าหนังสือหมายเรียกเอกสารจากผู้ให้บริการ	 
และจัดท�ารายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

๒๗. ข้อมูลโทรศัพท์บ้าน การรวบรวมพยานหลักฐาน	 สามารถตรวจสอบคัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้
จากบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์	 โดยจัดท�าหนังสือหมายเรียกเอกสารจากผู้ให้บริการ	 
และจัดท�ารายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

๒๘. บัตรเครดิต เดบิต
 สมาชิกร้านค้า
 บัตรสินเชื่อต่าง ๆ

การรวบรวมพยานหลักฐาน	สามารถตรวจสอบคัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก	 
บริษัทผู้ให้บริการสินเช่ือ	 บัตรเครดิต	 โดยจัดท�าหนังสือหมายเรียกเอกสารจากบริษัท 
ผู้ให้บริการสินเชื่อ	เครดิต	และจัดท�ารายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา
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1๐๘ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

หัวข้อ
วิธีการที่จะได้ข้อมูลโดยชอบ

ตามกฎหมาย

๒๙. ข้อมูลทางการเงิน การรวบรวมพยานหลักฐาน	สามารถตรวจสอบคัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก	
ธนาคารหรอืบรษัิท	บตัรเครดติ	โดยจดัท�าหนังสือหมายเรยีกเอกสารจากธนาคารหรอืบรษิทั	
บัตรเครดิต	และจัดท�ารายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา

๓๐. ข้อมูล Social การรวบรวมพยานหลักฐาน	สามารถตรวจสอบคัดส�าเนาเอกสารเป็นพยานเอกสารได้จาก
บริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต	 ISP	 หรือบริษัทเจ้าของ	 Social	 นั้นได้	 ได้แก่	 facebook, 
line	 เป็นต้น	 โดยจัดท�าหนังสือหมายเรียกเอกสารถึงบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต	 ISP	
หรือบริษัทเจ้าของ	 Social	 นั้นได้	 ได้แก่	 facebook,	 line	 เป็นต้น	 และจัดท�ารายงาน 
การสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชา
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1๐๙คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

ตัวอย่าง

(ค�าร้อง)

ขอหมายค�าสั่งอนุญาต		 ที่…………./๒๕.....

รับค�าร้อง ศาล............. 

เรียกสอบ วันที่        เดือน                    พุทธศักราช............                                                                                           

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

ความอาญา                                                                                     
                                                                                   

	 พนักงานสอบสวน.................(โดย..........................................)	 									ผู้ร้อง                          

                  

	 ข้าพเจ้า.........................................................ต�าแหน่ง........................................................................

อาย.ุ............ปี	อาชพี....................................................	สถานท่ีท�างาน	...............................................................

แขวง	 /	 ต�าบล.................................เขต	 /	 อ�าเภอ....................................จังหวัด.........................................

หมายเลขโทรศัพท์......................................ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ 

กระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.๒๕๕๐	 ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 

เรื่อง	 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีฯ	 ลงวันที่	 1๔	 ตุลาคม	๒๕๕๙	ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	 1๓๓	 

ตอนพิเศษ	๒๗๒	ง	ลง	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๙		

ขอยื่นค�าร้องขอออกหมายค�าสั่งอนุญาตต่อศาลดังมีข้อความที่จะกล่าวต่อไปนี้						

 ข้อ ๑. ด้วยปรากฏจากการสืบสวน/สอบสวนของ.......................................................................

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

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

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

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

(อ้างพฤติการณ์อันเป็นเหตุในการยื่นค�าร้อง)
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11๐ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

 มพีฤตกิารณ์ทีเ่ป็นเหตแุห่งการออกหมายค�าส่ัง คอื 	เนือ่งจากการกระท�าผดิในคดนีี	้เกดิข้ึนในระบบ

อินเทอร์เน็ต	ผ่านเว็บไซต์	Youtube,	Facebook	และแอปพลิเคชัน	Line	การตรวจค้นผู้ต้องหาตามหมายจับ	

และบคุคลเป้าหมายท่ีจะเข้าตรวจค้นพร้อมกนัในทุกจดุ	นัน้	เจ้าพนกังานต�ารวจมีความจ�าเป็นต้องท�าการตรวจยดึ 

โทรศพัท์มอืถอื	สมาร์ทโฟน	แทบ็เลต็	และอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ทีส่ามารถเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็ได้	มาตรวจสอบ 

หาความเชื่อมโยงของขบวนการ	และเส้นทางการเงินเพื่อจะใช้ในการประกอบส�านวนการสอบสวน	ต่อไป		

	 อาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.๒๕๕๐	แก้ไข

เพิม่เตมิ	ฉบับท่ี	๒	พ.ศ.๒๕๖๐	มาตรา	1๙	จงึมายืน่ค�าร้องต่อศาลอาญา	(ซ่ึงมเีขตอ�านาจ)	เพือ่ให้มคี�าส่ังอนญุาต	 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�าเนินการถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคล	หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ 

การเข้ารหัสของข้อมูลคอมพิวเตอร์,	 ท�าการถอดรหัสลับหรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ

ถอดรหัสลับดังกล่าว,	ท�าส�าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์	ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์,	ตรวจสอบและเข้าถึงระบบ

คอมพิวเตอร์	 ข้อมูลคอมพิวเตอร์	 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์	 หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร ์

ของบุคคลใดอันเป็นหลักฐาน	 หรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระท�าความผิดที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีจ�าเป็น 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.๒๕๕๐	 แก้ไขเพิ่มเติม	 ฉบับที่	 ๒	 

มาตรา	 1๘	 (๔),	 (๕),	 (๖)	 และ	 (๗)	 ที่....................(สถานที่ผู้ร้อง	 และรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ด�าเนินการตาม

ค�าร้อง)................เป็นผู้ด�าเนินการ

 ๒. ขอได้โปรดออกหมายค�าสั่งอนุญาตให้แก.่...........(ผู้ร้อง).....................(ต�าแหน่ง).................

(ตัวอย่าง	:	…ซึ่งเป็นหัวหน้าชุด	และพวก	เพื่อด�าเนินการในการถอดรหัสลับ,	ท�าส�าเนาข้อมูล	ตรวจสอบและ

เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท์มือถือ	สมาร์ทโฟน	แท็บเล็ต	คอมพิวเตอร์	และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น 

ทีส่ามารถเชือ่มต่ออินเทอร์เนต็ได้	ซึง่ได้จากการตรวจค้นบคุคลตามหมายจบั	และกลุม่บคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง

เชื่อมโยงกับการซ้ือ-ขายอาวุธปืนท่ีดัดแปลงจากสิ่งเทียมอาวุธปืน	 BB	 GUN	 และ	 Blank	 GUN	 ในชื่อกลุ่ม 

“บนัไร	GUNFC”	ปรากฏตาม	url:	https://www.youtube.com/channel/UCZlp8DbcupWqGOovrwFUFKA 

หรือกลุ่ม	 “บันไร	 GUN”	 ตาม	 ID	 LINE	 :gap-2525	 หรือ	 https://line.me/R/ti/g/PFvV-FwNKx	 

ที่กองบังคับการปราบปราม	ถนนพหลโยธิน	แขวงจอมพล	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	และที่	กองบังคับการ

ปราบปรามการกระท�าความผดิเกีย่วกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลย	ีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต	ิ๘๐	พรรษา	

ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	ต่อไป…)

 

	 	 ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด		

	 (ลงชื่อ)	 	 ผู้ร้อง

	 	 (..............................)		

	 	 ...................(ต�าแหน่ง)..................		

	 พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.๒๕๕๐
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111คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

ตัวอย่าง

(๒๑)

ค�าให้การพยาน	 ส�าหรับศาลใช้

	 คดีหมายเลขด�าที่....................../๒๕.......

 ศาล............. 

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

ความอาญา                                                                                     
                                                                                   

	 	 -	 โจทก์	

	 ..............................................	 ผู้ร้อง	

	 	 -	 จ�าเลย

ข้าพเจ้าพยานได้ปฏิญาณหรือสาบานตนแล้วขอให้การว่า

1.	 ข้าพเจ้าชื่อ..................................................................	

๒.	 เกิดวันที่..................เดือน................................................พ.ศ.	......................	อายุ...............ปี		

๓.	 ต�าแหน่งหรืออาชีพ………….………………………

๔.	 ตั้งบ้านเรือนอยู่………………………….………..โทร..........................................

๕.	 เกี่ยวพันกับคู่ความ…………...…….เป็นผู้ร้อง..................................................................................................

และขอให้การต่อไปว่า  

 ข้อ ๑. ด้วย	(ตวัอย่าง	:	……..เจ้าพนกังานต�ารวจกองบงัคบัการปราบปราม	ได้ท�าการสบืสวนทราบว่า 

มีผู้ใช้งานในเว็บไซต์	Youtube	ชื่อบัญชี	“บันไร	GUN	(กรุงเทพบ้านนอก)”	มีการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์	

ด้วยการลงคลิปวิดีโอ	รีวิวขายอาวุธปืนดัดแปลงจากสิ่งเทียมอาวุธปืน	BB	GUN	และ	Blank	GUN	ผ่านทาง

เว็บไซต์	Youtube	ชื่อช่อง	“บันไรgun	Fc”	โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า	“บันไร	GUN	FC	”	ปรากฏตาม	url:	https://

www.youtube.com/channel/UCZlp8	DbcupWqGOovrwFUFKA	มีผู้ติดตามจ�านวนมาก	โดยระหว่าง
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11๒ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

การรีวิว	 จะมีข้อความแสดงวิธีการติดต่อกับกลุ่ม	 “บันไร	 GUN”	 ผ่านแอปพลิเคชันไลน์	 (LINE)	 ID	 LINE	 :	 

gap-2525	 เพื่อให้ผู ้ที่สนใจเข้ามาติดต่อซ้ือขายอาวุธปืน	 เจ้าพนักงานต�ารวจจึงให้สายลับติดต่อกลุ่ม 

“บันไร	GUN”	ตาม	ID	LINE	:gap-2525	ปรากฏว่าเป็นไลน์ชื่อว่า	“กรุงเทพ	บ้านนอก”	ซึ่งทราบภายหลังคือ 

นายปริญญา	 เอี่ยมละมัย	 และได้เชิญ	 “ไลน์”	 ของสายลับเข้ากลุ่มไลน์ที่ชื่อว่า	 “กลุ่มบันไร	 gun	 7	 FC” 

(ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น	 “7	 ไก่จ๋า	 มาแว้ว”)	 ซึ่งเป็นกลุ่มปิด	 โดยภายในกลุ่มจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเร่ือง 

การขายอาวุธปืน	ราคา	และการรีวิวอาวุธปืนที่จ�าหน่ายและจัดส่งให้ลูกค้าที่ซื้อไปแล้ว	โดยมี	Admin	ใช้ชื่อว่า	

“หนุ่ม	 คุง”	 ทราบภายหลังคือนายพัฒนะ	 การะเกตุ	 จะเข้ามาตรวจสอบประวัติของสมาชิกใหม่เพ่ือเป็นการ 

คัดกรองคนเข้ามาในกลุ่ม	 จากนั้น	 นายพัฒนะฯ	 หรือ	 “หนุ่มคุง”	 ได้โพสต์ข้อความในกลุ่มไลน์	 ชื่อ	 “บันไร	 

gun7	FC”	ประกาศขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน.........)	

	 อาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.๒๕๕๐	แก้ไข

เพิม่เตมิ	ฉบับท่ี	๒	พ.ศ.๒๕๖๐	มาตรา	1๙	จงึมายืน่ค�าร้องต่อศาลอาญา	(ซ่ึงมเีขตอ�านาจ)	เพือ่ให้มคี�าสัง่อนญุาต	

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�าเนินการ

	 -	 ถอดรหัสลบัของข้อมลูคอมพวิเตอร์ของบคุคล	หรอืสัง่ให้บุคคลทีเ่ก่ียวข้องกบัการเข้ารหสัของข้อมลู

คอมพิวเตอร์	ท�าการถอดรหัสลับ	หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับดังกล่าว

	 -	 ท�าส�าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์	ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์	

	 -	 ตรวจสอบและเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์	 ข้อมูลคอมพิวเตอร์	 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์	 หรือ

อุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใดอันเป็นหลักฐาน	หรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระท�า 

ความผิดที่เกี่ยวข้องเท่าที่จ�าเป็น

	 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	พ.ศ.๒๕๕๐	แก้ไขเพิม่เตมิ	ฉบบัที	่๒		 

มาตรา	1๘	(๔),	(๕),	(๖)	และ	(๗)	ที่	(......ที่ท�าการของผู้ร้อง.......)	ต่อไป	

	 ในการด�าเนินการคร้ังนี้มี	 .......................(ระบุชื่อผู้ร้อง	 และชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ด�าเนินการตามค�าร้อง 

ทุกคน)..................เป็นผู้ด�าเนินการ

	 จึงขอให้ศาลได้โปรดออกหมายค�าสั่งอนุญาตให้แก่	 ว่าที่	 ...............(ชื่อผู้ร้อง).............ผู้ร้อง	 ซึ่งเป็น

หัวหน้าชุด	กับพวก	เพื่อด�าเนินการ.....(ตัวอย่าง	 :	………..ถอดรหัสลับ,	ท�าส�าเนาข้อมูล	ตรวจสอบและเข้าถึง

ข้อมลูคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท์มือถือ	สมาร์ทโฟน	แทบ็เลต็	คอมพวิเตอร์	และอปุกรณ์คอมพวิเตอร์อืน่ท่ีสามารถ

เชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็ได้	ซึง่ได้จากการตรวจค้นบคุคลตามหมายจบั	และกลุม่บคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องเชือ่มโยงกบั

การซือ้-ขายอาวธุปืนทีด่ดัแปลงจากสิง่เทยีมอาวธุปืน	BB	GUN	และ	Blank	GUN	ในชือ่กลุม่	“บนัไร	GUN	FC” 

ปรากฏตาม	 url:	 https://www.youtube.com/channel/UCZlp8DbcupWqGOovrwFUFKA	 หรือกลุ่ม 

“บนัไร	GUN”	ตาม	ID	LINE	:gap-2525	หรอื	https://line.me/R/ti/g/PFvV-FwNKx		ทีก่องบงัคบัการปราบปราม	 

ถนนพหลโยธนิ	แขวงจอมพล	เขตจตจุกัร	กรงุเทพมหานคร	และที	่กองบงัคับการปราบปรามการกระท�าความผดิ

เกีย่วกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลย	ีศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต	ิ๘๐	พรรษา	ถนนแจ้งวฒันะ	แขวงทุง่สองห้อง	

เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	ต่อไป…….)				 																																													

	 ขอให้ศาลออกหมายค�าสั่ง				/	 อ่านแล้ว

	 	 ผู้พิพากษา

	 	 พยาน/ผู้ร้อง
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ตัวอย่าง

รายงาน	 ส�าหรับศาลใช้

กระบวน		 ค�าร้องเลขที่......................./๒๕..........

พิจารณา

 ศาล............. 

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

ความอาญา                                                                                     
                                                                                   

.........................................................................................................................................................ผู้ร้อง 

ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดีนี้	เวลา…………………นาฬิกา

	 วันน้ี..................(ผู้ร้อง)......................ต�าแหน่ง...............................................................ในฐานะเป็น

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.๒๕๕๐	 ได้ยื่น

ค�าร้องขอให้ศาลออกหมายค�าสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�าเนินการท�าส�าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์	 ข้อมูล

จราจรคอมพวิเตอร์จากระบบคอมพวิเตอร์,	ตรวจสอบและเข้าถงึระบบคอมพวิเตอร์	ข้อมลูคอมพวิเตอร์	ข้อมลู

จราจรทางคอมพิวเตอร์	หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด	อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็น

หลักฐานเกี่ยวกับการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร	์ 

พ.ศ.๒๕๕๐	แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	๒	พ.ศ.๒๕๖๐		มาตรา	1๘	(๔)	,(๕)	,(๖)	,(๗)	และ	มาตรา	1๙

	 สอบพยานผู้ร้องซึ่งเบิกความประกอบพยานหลักฐานที่แนบมาพร้อมค�าร้อง	จ�านวน			1			ปาก

  

	 	 คดีเสร็จสิ้นการไต่สวน		ให้รอฟังค�าสั่ง/อ่านแล้ว

	 …………………………………………............................………..ผู้พิพากษา 

 

	 	 /บันทึก/อ่าน

ว่าที่	พันต�ารวจเอก..........………………………………...........ผู้ร้อง
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ค�าสั่ง
พิเคราะห์พยานหลักฐานของผู้ร้องแล้ว	 	 เห็นว่า................................................................................................

……………….……………………………............................................…………………………………………………………………

………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………

………………..……………………………………………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………..…………….…………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………....………………...………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….........................................................................................................................

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

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

	 กรณีมีเหตุอันสมควรที่จะออกหมายค�าสั่ง	 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ 

คอมพิวเตอร์	 พ.ศ.๒๕๕๐	 แก้ไขเพิ่มเติม	 ฉบับที่	 ๒	 พ.ศ.๒๕๖๐	 อนุญาตให้ออกหมายค�าสั่งตามขอ	 โดยให ้

ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.๒๕๕๐	 แก้ไขเพิ่มเติม	 

ฉบับที่	๒	พ.ศ.๒๕๖๐	มาตรา	1๘	(๔),	(๕),	(๖),	(๗)	......(ตัวอย่าง	:	………ระหว่างวันที่	1๘	เดือน	มิถุนายน	

พุทธศักราช	 ๒๕๖๒	 ตั้งแต่เวลา	 ๐๙.๐๐	 นาฬิกา	 ถึงวันที่	 1๙	 เดือน	 มิถุนายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๓ 

เวลา	1๘.๐๐	นาฬิกา...........)	หรอืตดิต่อกนัไปจนกว่าจะเสร็จสิน้การด�าเนินการ	และให้ส่งบนัทกึการด�าเนนิการ 

ต่อศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมง		

	 ให้ถ่ายส�าเนา……………………..............…………………………..เพื่อเก็บไว้กับค�าร้องและส�าเนาหมาย

   

	 ได้อ่านค�าสั่งให้ผู้ร้องฟังโดยชอบแล้ว	/อ่านแล้ว

	 ………………………………………………………..ผู้พิพากษา / บันทึก/อ่าน

	 ….………………..……….…………..……………..ผู้ร้อง
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ตัวอย่าง

 ส�าหรับศาลใช้

 

ค�าสั่งอนุญาต ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ที่................../๒๕........ ศาล............. 

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

ความอาญา                                                                                     
                                                                                   

	 ..........................................................................................................................................ผู้ร้อง 

 หมายถึง.......................(ผู้ร้อง)...................................................(ต�าแหน่ง)................................../

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.๒๕๕๐ 

(ตามประกาศกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม	เรือ่ง	แต่งตัง้พนกังานเจ้าหน้าที	่ลงวนัที	่1๔	ตลุาคม	๒๕๕๙)	

	 ด้วยศาลเห็นมีเหตุสมควรอนุญาตให้ด�าเนินการตามมาตรา	 1๘	 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ 

กระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.๒๕๕๐	แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่	๒	พ.ศ.๒๕๖๐	......(ตัวอย่าง	:	…….กับ

อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ	 สมาร์ทโฟน	 แท็บเล็ต	 คอมพิวเตอร	์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นที่สามารถเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ตได้	 ซึ่งได้จากการตรวจค้นบุคคลตามหมายจับ	 และกลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ 

การซื้อ-ขายอาวุธปืนที่ดัดแปลงจากสิ่งเทียมอาวุธปืน	BB	GUN	และ	Blank	GUN	ในชื่อกลุ่ม“บันไร	GUN	FC”	 

ในเว็บไซต์	 youtube	หรือกลุ่ม	“บันไร	GUN”	ตาม	 ID	LINE	 :	 gap-2525	หรือกลุ่ม	“บันไร	 gun	7	FC”	 

ณ	กองบังคับการปราบปราม	 แขวงจอมพล	 เขตจตุจักร	 กรุงเทพมหานคร	 และที่	 กองบังคับการปราบปราม 

การกระท�าความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลกัสี	่กรงุเทพมหานคร.......)......

เพื่อ	

 	 ท�าส�าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์	 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์	 จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหต ุ

อันเชื่อได้ว่าได้มีการกระท�าความผิด	

 	 ส่ังให้บคุคลซึง่ครอบครองหรอืควบคมุข้อมูลคอมพวิเตอร์หรอือุปกรณ์ทีใ่ช้เกบ็ข้อมูลคอมพวิเตอร์	

ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์	หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่	
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           	 ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์	 ข้อมูลคอมพิวเตอร์	 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด	 อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับ 

การกระท�าความผิด	 หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระท�าความผิดและส่ังให้บุคคลน้ันส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์	 

ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์	ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จ�าเป็น

	 จงึอนุญาตให้.......................(ผูร้้อง)................................................(ต�าแหน่ง)..................................	/

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.๒๕๕๐	และพวก	

ลงมือด�าเนินการ...(ตัวอย่าง	:	..........นับแต่เวลา	๐๙.๐๐	นาฬิกา	ของวันที่	1๘	เดือน	มิถุนายน	พุทธศักราช	

๒๕๖๓	ถึงวันที่	 1๙	 เดือน	 มิถุนายน	พุทธศักราช	๒๕๖๓	 เวลา	1๘.๐๐	นาฬิกา........)	 ติดต่อกันไปจนกว่า 

จะเสร็จสิ้นการด�าเนินการ

	 เมื่อได้ด�าเนินการแล้วให้ส่งส�าเนาบันทึกรายละเอียดการด�าเนินการและเหตุผลแห่งการด�าเนินการ	

มายังศาลภายใน	๔๘	 ชั่วโมงนับแต่ลงมือด�าเนินการ	 ตามมาตรา	1๙	 วรรคสาม	 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย

การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.๒๕๕๐	แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	๒	พ.ศ.๒๕๖๒	

  

	 …………….……………………………………………………….ผู้พิพากษา
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11๗คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

บันทึก

	 วันที่	………..เดือน................................พุทธศักราช...............

	 เจ้าพนกังานผูจ้ดัการตามค�าส่ัง	ได้แจ้งข้อความในค�าสัง่ให้แก่ผู้เก่ียวข้องทราบ	และได้ส่งค�าสัง่ให้ตรวจ

ดูแล้ว

	 ………………….……………………………………..เจ้าพนักงานผู้จัดการตามค�าสั่งอนุญาต

	 	 		(………………………………………)

	 ข้าพเจ้าผู้มีชื่อข้างท้ายนี้	ได้รับทราบข้อความในค�าสั่ง	และได้ตรวจดูค�าสั่งแล้ว

	 ………………………….……………………………..เจ้าของบ้าน/ผู้ดูแล

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

ตัวอย่างการเขียนแผ่น CD ส�าหรับส่งให้พนักงานสอบสวน
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11๙คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

ตัวอย่างแบบฟอร์มการถอดเทปค�าปราศรัย
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1๒๐ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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1๒1คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

บทที่ ๖
หลักการส�าคัญในการชุมนุมสาธารณะ

๖.๑ หลักการว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ
 ๖.๑.๑ ความเป็นมา

	 	 กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ	มีการเสนอต่อรัฐบาลเป็นระยะเวลายาวนาน	นับต้ังแต่คร้ัง

เม่ือคราว	ครม.	ได้ประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี	๗	ธันวาคม	๒๔๙๘	ลงมติเห็นควรมีกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ	 

โดยให้	 สคก.	 รับไปพิจารณายกร่างกฎหมายในเร่ืองน้ีร่วมกับกรมต�ารวจ	 (ในสมัยน้ัน)	 โดยให้ถือตามหลัก

การตามกฎหมายอังกฤษ	 และได้มีการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเร่ือยมา	 จนกระท่ังเกิดความชัดเจนในปี	 

พ.ศ.	๒๕๕๔	(สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ	เวชชาชีวะ)	โดย	ตร.	มีการเสนอกฎหมายดังกล่าวไปถึงช้ันการพิจารณา

ของวุฒิสภา	แต่เน่ืองจากมีการยุบสภาเกิดข้ึนเสียก่อน	ร่างกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะดังกล่าวจึงตกไป

	 	 ต่อมา	ตร.	ได้เสนอรา่ง	พ.ร.บ.การชมุนุมสาธารณะ	พ.ศ.	....	ตอ่	ครม.	(สมยัรัฐบาล	พล.อ.ประยทุธ์	 

จันทร์โอชา)	 และได้ลงมติเม่ือวันท่ี	 1๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	 อนุมัติหลักการร่างกฎหมาย	 และให้ส่ง	 สคก.	 

ตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองด่วน	โดย	สนช.	ได้ลงมติในคราวการประชุมคร้ังท่ี	๒๓/๒๕๕๘	วันศุกร์ท่ี	1	พฤษภาคม	๒๕๕๘	

เห็นสมควรใหร่้าง	พ.ร.บ.การชมุนุมสาธารณะ	ประกาศใช้เป็นกฎหมาย	โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา	ตอนท่ี	1๒๓	 

เล่ม	๖๓	ก	วันท่ี	1๔	กรกฎาคม	๒๕๕๘	เพ่ือบังคับใช้กฎหมายต่อไป	

 ๖.๑.๒ กติการะหว่างประเทศ

	 	 ประเทศไทยได้ภาคยานุวัติ	 (Accession)	 เข้าร่วมเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 (International	Covenant	on	Civil	and	Political	Rights	 :	 ICCPR)	 

เมื่อวันที่	 ๒๙	ตุลาคม	๒๕๓๙	และมีผลบังคับใช้วันที่	 ๒๙	มกราคม	๒๕๔๐	ซึ่งมีสาระของสิทธิในส่วนที่เป็น

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	โดยมีการคุ้มครองเสรีภาพทางความคิด	เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

และการแสดงออก	(Freedom	of	Expression)	และสิทธทิีจ่ะชุมนมุอย่างสันติ	การรวมกันเป็นสมาคม	พลเมอืงทุกคน 

มีสิทธิที่จะมีส่วนในกิจการสาธารณะ	 การรับรองว่าบุคคลทั้งปวงย่อมเสมอภาคกันตามกฎหมายและได้รับ 

การคุม้ครองอย่างเท่าเทยีมกัน	โดยกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสิทธทิางการเมอืง	ข้อบทที	่๒1	 

ได้กล่าวถึง	สิทธิในการชุมนุมโดยสงบ	(The	Right	of	Peaceful	Assembly)	ย่อมได้รับการรับรอง	การจ�ากัด

การใช้สิทธินี้จะกระท�ามิได้นอกจากจะก�าหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จ�าเป็นส�าหรับสังคมประชาธิปไตย	 

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)	ประเทศไทยจงึถอืตามกตกิาระหว่างประเทศดงักล่าว	และให้ความส�าคญักบัการชมุนมุ

โดยสงบภายใต้กรอบของรฐัธรรมนญูและกฎหมายท่ีจะต้องมุง่คุ้มครองท้ังผู้ชมุนุมสาธารณะและสาธารณชนทัว่ไป 

ไปพร้อม	ๆ	กัน
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1๒๒ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

 ๖.๑.๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
	 	 การชมุนุมสาธารณะไดมี้พัฒนาการมาต้ังแตอ่ดีตจะเหน็ได้จากรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	 
พุทธศักราช	๒๔๗๕	 บัญญัติไว้ในมาตรา	1๔	 ว่า	 ภายในบังคับแห่งบทกฎหมายบุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ 
ในร่างกาย	เคหสถาน	ทรัพยสิ์น	การพูด	การเขียน	การโฆษณา	การศึกษาอบรม	การประชุมโดยเปิดเผย	การต้ัง
สมาคม	การอาชีพ	และฉบับพุทธศักราช	๒๔๘๙	มาตรา	1๔	บุคคลยอ่มมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย	เคหสถาน	
ทรัพย์สิน	การพูด	การเขียน	การพิมพ์	การโฆษณา	การศึกษาอบรม	การชุมนุมสาธารณะ	การต้ังสมาคมฯ	และ
ฉบับพุทธศักราช	๒๔๙๒	มาตรา	๓๗	 บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ	 
การจ�ากัดเสรีภาพเช่นว่าน้ี	 จะกระท�าได้ก็แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ 
และเพ่ือคุ้มครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะใช้ท่ีสาธารณะ	หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในระหวา่งท่ี 
ประเทศอยู่ในภาวะการรบหรอืการสงคราม	ในระหวา่งท่ีมพีระบรมราชโองการประกาศสถานการณฉุ์กเฉิน	หรือ
ในระหว่างเวลาท่ีมีประกาศใช้กฎอัยการศึก	 และได้รับรองการชุมนุมสาธารณะไว้อย่างต่อเน่ือง	 ความชัดเจน 
จะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	และ	ฉบับพุทธศักราช	๒๕๕๐		ภายหลัง
จากท่ีประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	(International	 
Covenant	on	Civil	and	Political	Rights	 :	 ICCPR)	 ต้ังแต่ปี	พ.ศ.๒๕๓๙	เป็นต้นมา	สิทธิและเสรีภาพใน
การชุมนุม	 ซ่ึงถือเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์	 และหากพิจารณาตามมาตรา	 ๔	 แห่งรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	จะเห็นได้ว่าเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะยงัคงได้รับการรับรองไว้ 
อย่างชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยมาต้ังแต่อดีตจนกระท่ังปัจจุบัน

๖.๒ หลักการใช้ก�าลัง
	 เจ้าหน้าท่ีต้องพยายามใช้การเจรจาต่อรองหรือปฏิบัติการใด	 ๆ	 เพ่ือคล่ีคลายสถานการณ์	 หากไม่
เป็นผลและเจ้าหน้าท่ีจ�าเป็นต้องมีการใช้ก�าลังเข้าแก้ไขสถานการณ์ท่ีไม่ใช่การป้องกันภยันตรายท่ีใกล้จะถึง	 
สามารถด�าเนินการตามมาตรการต่าง	ๆ	ให้เป็นไปตามสมควรแก่เหตุ	และยุทธวิธีการใช้ก�าลังตามความจ�าเป็น 
ของสถานการณ์ตามหลักสัดส่วน	 โดยวิธีการใดวิธีการหน่ึง	 หรือหลายวิธีพร้อมกันให้สอดคล้องเหมาะสม
กับสถานการณ์	 เจ้าหน้าท่ีต้องพยายามหลีกเล่ียงการใช้ก�าลัง	 เคร่ืองมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธจนถึงท่ีสุด	 
หากไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ให้ใช้ก�าลังเพียงเท่าท่ีจ�าเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์
	 การใช้ก�าลัง	 เคร่ืองมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธ	 ต้องใช้เม่ือมีเหตุจ�าเป็นและเหมาะสมกับความรุนแรง
ของสถานการณ์	โดยในเบ้ืองต้นให้ใช้การเจรจา	และหลีกเล่ียงการใช้ก�าลังเท่าท่ีจะสามารถกระท�าได้	แต่จะต้อง
ไม่กระทบต่อความปลอดภัยของสาธารณชนและเจ้าหน้าท่ีซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
ในการชุมนุม	
	 การใช้อาวุธต้องใช้เพ่ือป้องกันตนเองหรือบุคคลอ่ืนให้พ้นจากภยันตรายร้ายแรงต่อชีวิต	หรือร่างกาย	
หรือเพ่ือระงับยับยัง้เหตุความรุนแรงให้สงบ	หรือเพ่ือจับกุมผู้ท่ีกระท�าผดิกฎหมายหรือผู้ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
หรือเพ่ือป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวหลบหนี
	 การจะใช้ก�าลัง	 เคร่ืองมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธเพ่ือยุติการชุมนุมท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายเม่ือใดน้ัน 
ย่อมไม่ตัดสิทธิของเจ้าหน้าท่ีในการป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อ่ืนเพ่ือให้พ้นจากภยันตรายอันเกิดจาก 
การประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายท่ีใกล้จะถึง	โดยได้กระท�าพอสมควรแก่เหตุ
	 หลักการใช้ก�าลังของเจ้าหน้าท่ีในการชุมนุมดังกล่าวข้างต้น	 สอดคล้องเป็นไปตามหลักการใช้ก�าลัง 
และอาวุธพ้ืนฐานโดยเจ้าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายของสหประชาชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๓	(Basic	Principle	on	the	Use	of	 
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1๒๓คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

Force	and	Firearms	by	Law	Enforcement	Officials,	 adopted	by	 the	Eighth	United	Nations	
Congress	on	the	Prevention	of	Crime	and	the	Treatment	of	Offenders,	Havana,	Cuba,	1990)	
อันเป็นหลักทั่วไปในการใช้ก�าลังของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	

๖.๓ แนวค�าพิพากษาศาล
 ๖.๓.๑ การชุมนุมที่ชอบด้วยกฎหมาย
	 	 การชมุนมุทีช่อบด้วยกฎหมายจะต้องเป็นการชมุนมุโดยสงบและปราศจากอาวธุ	ภายใต้ขอบเขต
การใช้สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย	 โดยที่การใช้สิทธิของบุคคลต้องกระท�า 
โดยสุจริต	ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี	และจะอ้างศักด์ิศรีความเป็นมนุษยห์รือใช้สิทธิเสรีภาพ
ของตนได้	เท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน	การใช้สิทธิซ่ึงมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนน้ัน 
ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย
	 	 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	 จึงเป็นกฎหมายที่วางแนวทาง	 หลักเกณฑ์ 
การใช้สิทธิการชุมนุมสาธารณะให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศ	 ทั้งนี้	 เพื่อให้การชุมนุม
สาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย	ไม่กระทบกระเทอืนต่อความม่ันคงของชาต	ิความปลอดภยัสาธารณะ	
ความสงบเรยีบร้อยหรอืศีลธรรมอนัดตีลอดจนสขุอนามยัของประชาชนหรอืความสะดวกของประชาชนทีจ่ะใช้
ที่สาธารณะ	และไม่กระทบกระเทือนสิทธิ	เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น

 ๖.๓.๒ การชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
	 	 การชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 กล่าวคือ	 เป็นการชุมนุมที่เกินขอบเขตเสรีภาพของ 
การชุมนุมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	หรือกฎหมาย	 อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพ	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน	กระทบกระเทือนการที่จะใช้ที่สาธารณะเกินสมควร	หรือ 
การชุมนุมที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘
	 	 การชุมนุมสาธารณะท่ีมีลักษณะรุนแรงและอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต	ร่างกาย	จิตใจ	หรือทรัพย์สิน
ของผู้อ่ืนจนเกิดความวุ่นวายข้ึนในบ้านเมือง	ยกตัวอย่างเช่น	การชุมนุมท่ีปิดล้อมทางเข้าออก	สถานท่ีราชการ 
มีการใช้ร้ัวลวดหนาม	ยางรถยนต์	ราดน�้ามันเช้ือเพลิง	กีดขวางถนน	อันมีลักษณะท�าให้ผู้อ่ืนกลัวว่าจะเกิดอันตราย
ต่อชีวิต	ร่างกาย	เสรีภาพ	หรือการชุมนุมท่ีมีการปิดก้ันถนน	ทางหลวง	ทางสาธารณะ	เป็นต้น

 ๖.๓.๓ ค�าวินิจฉัย ค�าพิพากษาศาลต่างประเทศ
	 	 1)	 ค�าพิพากษาศาลรฐัธรรมนญู	สหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมน	ี(14	may	1958,	1BvR233,341/81)
	 	 “เสรีภาพในความคิดเห็นน้ัน	 เป็นเสรีภาพท่ีขาดเสียไม่ได้ในสังคมระบอบประชาธิปไตย 
เพราะมันก่อให้เกิดความคิดเห็นท่ีหลากหลายซ่ึงน�าไปสู่การถกเถียงด้วยสติปัญญา	เพ่ือใช้แก้ปัญหาอันเป็นหัวใจส�าคัญ 
ของระบอบประชาธิปไตย”
	 	 ๒)	 ค�าพิพากษาศาลรฐัธรรมนญู	สหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมน	ี(14	may	1958,	1BvR233,341/81)
	 	 	 “เสรีภาพในการชุมนุม	ท่ีไม่ต้องแจ้งเตือน	หรือ	ต้องขออนุญาต”	โดยวินิจฉัยว่า	“กรณีท่ี 
การชุมนุมมีผลโดยตรงต่อความม่ันคง	หรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	เจ้าหน้าท่ีก็สามารถออกค�าส่ัง 
ในการห้ามหรือยุติการชุมนุมได้	ซ่ึงต้องเป็นมาตรการสุดท้ายแล้วเท่าน้ัน	ตามหลักความได้สัดส่วน	(Principle	
of	Proportionality)	โดยประเมินจากข้อเท็จจริง	เหตุการณ์ท่ีมองเห็นได้ท่ีเป็นรูปธรรม”
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	 	 	 ในประเทศเยอรมนี	 มีกรณีน่าสนใจเม่ือเจ้าหน้าท่ีต�ารวจได้แฝงตัวเข้าไปปะปนอยู่กับกลุ่ม					
ผู้ชุมนุมโดยท่ีมิได้แต่งเคร่ืองแบบและมิได้แสดงตนให้ผู้น�าในการชุมนุมทราบ	ซ่ึงในการชุมนุมดังกล่าวได้จัดให้มี 
การแสดงละครรวมท้ังแจกใบปลิวให้กลุ่มผู้ชุมนุมทราบว่า	ส่วนหน่ึงของการแสดงจะมตัีวละครท่ีเป็นทหารจะใช้ 
อาวุธปลอมเข้าร่วมในการแสดงด้วย	 เม่ือเจ้าหน้าท่ีทราบเร่ืองจึงได้ส่ังห้ามการแสดงชุดดังกล่าวทันที	 
เพราะเห็นว่าขัดต่อพระราชบัญญัติอาวุธและพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	 ผู้ชุมนุมไม่เห็นด้วย 
จึงฟ้องศาลขอให้เพิกถอนค�าส่ังดังกล่าว
	 	 	 เร่ืองน้ีศาลปกครองแหง่เมืองคาสเซิล	ประเทศเยอรมน	ีได้วินิจฉัยว่า	การท่ีเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ	 
มิได้แสดงตนให้ผู้น�าการชุมนุมทราบก่อนถือเป็นการขัดต่อกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ ส่วนประเด็น 
การแสดงละครน้ันถือเป็นการแสดงออกทางด้านความคิดเห็นทางการเมืองอย่างหน่ึง การตีความเสรีภาพ
ในการชุมนุมในกรณีดังกล่าวต้องพิจารณาประกอบกับเสรีภาพทางด้านศิลปะด้วย	เน่ืองจากศาลรัฐธรรมนูญ	 
ประเทศเยอรมนี	 ได้เคยวินิจฉัยไว้แล้วว่าเสรีภาพทางด้านศิลปะหมายความรวมถึงการแสดงละคร	 การแสดง
ละครทางด้านการเมืองบนท้องถนนด้วย	 อีกท้ัง	 ผู้ชุมนุมยังแสดงให้เห็นชัดเจนถึงการแสดงออกทางการเมือง	 
โดยได้มีการแจกใบปลิวให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการแสดงดังกล่าว	ค�าส่ังของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจท่ีห้ามมิให้
มีการแสดงละครน้ัน จึงเป็นค�าส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย	(Unlawful)	
	 	 ๓)	 แนวค�าพิพากษาศาลสูงสุด	 (Supreme	 court)	 ของสหรัฐอเมริกา	 ซ่ึงเป็นประเทศท่ีให้ 
ความส�าคัญอย่างสูงยิง่ต่อการคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมโดยศาลสูงสุดได้อธิบายไว้ในคดีหน่ึงว่า	“สิทธิในการชุมนุม 
และการร้องทุกข์เป็นรากฐานของระบบการปกครองของสหรัฐ	ความคิดในการปกครองโดยมีรูปเป็นสาธารณรัฐน้ัน	 
หมายถึงสิทธิของพลเมืองท่ีจะพบกันอย่างสงบเพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับกิจกรรมสาธารณะและท่ีจะร้องทุกข์
เพ่ือให้มีการแก้ไขความทุกข์ร้อน”	(United	States	V.	Cruikshank,	92,	U.S.	542,	552,	1876)
	 	 	 ค�าพิพากษาศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา	 การท่ีผู้ชุมนุมไปยึดทางเดินสาธารณะไว้น้ัน	 
“มลรัฐมีอ�านาจไม่น้อยไปกวา่เจ้าของทรพัยสิ์นเอกชนท่ีจะรกัษาทรัพยสิ์นภายใตก้ารควบคมุของตนเพ่ือเอาไว้ใช้ 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีถูกต้องตามกฎหมาย	 ...	 ข้อโต้แย้งท่ีว่าผู้ท่ีต้องการโฆษณาประท้วงหรือความคิดเห็น 
มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญท่ีจะท�าเช่นน้ันได้ทุกเวลา	ทุกวิธี	ทุกสถานท่ีเป็นสมมติฐานท่ีขาดเหตุผล”	(Adderley	V. 
Florida,	385	U.S.	39,	47-48,	1996)	

 ๖.๓.๔ ค�าวินิจฉัย ค�าพิพากษาศาล ก่อนการบังคับใช้ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
	 	 1)	 ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ	ท่ี	11/๒๕๔๙
	 	 	 วินิจฉัยกรณี	 ร่างพระราชบัญญัติทางหลวง	(ฉบับท่ี	 ..)	พ.ศ.	 ....	มาตรา	๒๐	ท่ีบัญญัติว่า			 
“ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา	 ๔๖/1	 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง	 พ.ศ.๒๕๓๕”	 โดยในมาตรา	 ๔๖/1		
วรรคหน่ึง	บัญญัติว่า	“ห้ามมิให้ผู้ใดชมุนุมกันในเขตทางหลวงในลกัษณะท่ีเป็นการกดีขวางการจราจร	หรืออาจ
เป็นอันตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือผู้ใช้ทางหลวง	 เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อ�านวยการ 
ทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อ�านวยการทางหลวง	หรือเป็นการเดินแถว	 ขบวนแห่	หรือชุมนุมกัน
ตามประเพณีหรือวัฒนธรรม	หรือเป็นกิจกรรมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ	หรืออยูใ่นเขตท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
ขออนุญาตตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก�าหนด”
	 	 	 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า	 การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเป็นเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๙	และมาตรา	๔๔	การท่ีก�าหนดให้การชุมนุมในเขตทางหลวงต้องได้
รับอนุญาตจากผู้อ�านวยการทางหลวงน้ัน	เป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	เน่ืองจากเป็นการจ�ากัดเสรีภาพ
ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเกินความจ�าเป็นและกระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่งเสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ	ร่างพระราชบัญญัติในมาตราดังกล่าว	จึงเป็นอันตกไป
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	 	 ๒)	 ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ	ท่ี	1๐-11/๒๕๕๓
	 	 	 กรณีพิจารณาวินิจฉัยว่า	 พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.	๒๕๔๘	มาตรา	๙	(๒)	และมาตรา	11	(1)	ขัดหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	 
มาตรา	 ๓๒	 มาตรา	 ๓๙	 และมาตรา	 ๖๓	 หรือไม่	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 
มาตรา	 ๓๒	 เป็นบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในชีวิตและร่างกาย	 มาตรา	 ๓๙	 เป็น
บทบัญญัติคุ้มครองบุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา	เว้นแต่	ได้กระท�าการอันกฎหมายท่ีใช้อยูใ่นเวลาท่ีกระท�าน้ันบัญญัติ
เป็นความผิดและก�าหนดโทษไว้	 และในคดีอาญา	 ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไม่มีความผิด 
และมาตรา	๖๓	เป็นบทบัญญัติในการรับรองเสรีภาพในการชุมนุม
	 	 	 ส�าหรับพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 เป็น
กฎหมายท่ีมีเจตนารมณ์ให้อ�านาจฝ่ายบริหารในการบริหารสถานการณ์ท่ีกระทบต่อความม่ันคงของรัฐ	หรืออาจ
ท�าให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของประเทศตกอยูใ่นภาวะคับขันจนอาจกระทบต่อเอกภาพและบูรณภาพ
แห่งอาณาเขต	 รวมท้ังการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากภัยพิบัติสาธารณะ	 และการฟ้ืนฟูสภาพความเป็นอยู ่
ของประชาชนท่ีได้รับความเสียหาย	 โดยมาตรา	 ๙	 (๒)	 บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีมีอ�านาจออกข้อก�าหนด 
ในกรณีท่ีมีความจ�าเป็นเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว	 หรือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง 
มากข้ึน	 โดยห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือม่ัวสุมกัน	ณ	 ท่ีใด	 ๆ	 หรือกระท�าการใดอันเป็นการยุยง	 ให้เกิดความ
ไม่สงบเรียบร้อย	 และมาตรา	 11	 (1)	 บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมี
อ�านาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินน้ันเป็นสถานการณ์ท่ีมีความร้ายแรง	 ในกรณีท่ีสถานการณ์ฉุกเฉินน้ัน 
มีการก่อการร้าย	 การใช้ก�าลังประทุษร้ายต่อชีวิต	 ร่างกาย	 หรือทรัพย์สิน	 หรือมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีการ 
กระท�าท่ีมีความรุนแรงกระทบต่อความม่ันคงของรัฐ	 ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคล	 
และมีความจ�าเป็นท่ีต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที	 ประกาศให้พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีมีอ�านาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลท่ีสงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมกระท�าการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน	หรือ
เป็นผู้ใช้	ผู้โฆษณา	ผู้สนับสนุน	หรือปกปิดข้อมูลเก่ียวกับการกระท�าให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน	ท้ังน้ี	เท่าท่ีมีเหตุ
จ�าเป็นเพ่ือป้องกันมิให้บุคคลน้ันกระท�าการหรือร่วมมือกระท�าการใด	ๆ 	อันจะท�าให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง	หรือ 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการระงับเหตุการณ์ร้ายแรงน้ัน
	 	 	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	การใช้อ�านาจของนายกรฐัมนตรีออกข้อก�าหนดตามมาตรา	๙	(๒)	และ
มาตรา	11	(1)	น้ัน	เป็นมาตรการหรือเคร่ืองมือท่ีส�าคัญของฝ่ายบริหาร เพ่ือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง 
หรือเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงโดยเร็ว	อีกท้ังในการปฏิบัติตามมาตรา	๙	(๒)	ได้ก�าหนดเง่ือนไขไว้	 
คือ	 จะต้องก�าหนดเง่ือนเวลาในการปฏิบัติตามข้อก�าหนดหรือเง่ือนไขในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี	
หรือมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีก�าหนดพ้ืนท่ีและรายละเอียดอ่ืนเพ่ิมเติม	เพ่ือมิให้มีการปฏิบัติท่ีก่อให้เกิด
ความเดอืดร้อนแก่ประชาชนเกนิสมควรแกเ่หตุ	ส่วนมาตรา	11	(1)	เป็นเพียงข้ันตอนในการจบักุมและควบคมุ
ตัวบุคคลท่ีสงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมกระท�าการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน	หรือเป็นผู้ใช้	ผู้โฆษณา	ผู้สนับสนุน	หรือ
ปกปิดข้อมูลเก่ียวกับการกระท�าให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเท่าน้ัน	 เพ่ือป้องกันมิให้บุคคลน้ันกระท�าการหรือ
ร่วมมือกระท�าการใด	ๆ	อันจะท�าให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง	หรือเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการระงับเหตุการณ์
ร้ายแรง	 อีกท้ัง	 การจับกุมและควบคุมตัวบุคคลท่ีต้องสงสัยก็มิใช่เป็นการใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจของพนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี	 แต่พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะต้องร้องขอต่อศาลท่ีมีเขตอ�านาจหรือศาลอาญาเพ่ือขออนุญาตด�าเนินการ	
ตามพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	๒๕๔๘	มาตรา	1๒	วรรคหน่ึง	อันเป็นการให้ 
ศาลยุติธรรมตรวจสอบการใช้อ�านาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ีอีกช้ันหน่ึง	 มิใช่เป็นการปฏิบัติต่อบุคคลเสมือน
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เป็นผู้กระท�าความผิดแต่อย่างใด	นอกจากน้ี	บทบัญญัติมาตรา	๙	(๒)	และมาตรา	11	(1)	แม้ว่าเป็นการจ�ากัด
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน	 แต่การใช้อ�านาจดังกล่าวต้องกระท�าเท่าท่ีมีเหตุจ�าเป็นเพ่ือแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉินให้ยุติลงโดยเร็ว	หรือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง	หรือระงับเหตุการณ์ฉุกเฉิน	 ท้ังน้ี	 เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวม	 จึงมีลักษณะเป็นบทบัญญัติท่ีอยู่ในขอบเขต
ตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว้	 มิได้กระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ	 อีกท้ังเป็นบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายท่ีใช้บังคับเป็นการท่ัวไป	 ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง
เป็นการเจาะจง	อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า	พระราชก�าหนดการบริหารราชการ											
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	มาตรา	๙	 (๒)	 และมาตรา	11	 (1)	 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๓๒	มาตรา	๓๙	และมาตรา	๖๓	
	 	 ๓)	 ค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี	๔๙๔๖/๒๕๕๕
	 	 	 แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.๒๕๔๐	 มาตรา	๔๔	 วรรคหน่ึง	 จะบัญญัติให้
เสรภีาพในการชมุนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุก็ตาม	แต่ก็มิได้หมายความวา่ประชาชนจะสามารถใช้เสรีภาพ
ของตนโดยปราศจากขอบเขตหรือไปละเมิดต่อสิทธิของประชาชนผู้อ่ืนด้วย	 และโดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องไม่ใช้
เสรีภาพดังกล่าวถึงข้ันเป็นการละเมดิหรือกระท�าความผดิต่อกฎหมายบ้านเมือง	การท่ีจ�าเลยกับพวกใช้ไหล่ทาง 
ของถนน	 อันเป็นส่วนหน่ึงของทางหลวงเป็นท่ีต้ังเต็นท์	 รวมท้ังวางส่ิงของต่างๆ	 ไว้บริเวณไหล่ทางของถนน 
เป็นเวลาเกือบสามเดือน	จึงไม่ใช่เป็นการใช้ประโยชน์จากท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยชอบ	เป็นการกระท�า
อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายในลักษณะกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ	การกระท�าของจ�าเลย	 
กับพวกจึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวง	พ.ศ.๒๕๓๕	มาตรา	๓๘	มาตรา	๗1	และประมวลกฎหมาย
อาญา	มาตรา	๘๓
	 	 ๔)	 ค�าพิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย	 คดีหมายเลขด�าท่ี	 ๒1๒๗/๒๕๕๒	 คดีหมายเลขแดง 
ท่ี	๒1๐๗/๒๕๕๒	ลงวันท่ี	๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๒	
	 	 	 คดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย	โจทก์	นาย.....นาย.....และ	นาย.......จ�าเลย	รวม
	๓	 คน	 โดยจ�าเลยกับพวกท่ีหลบหนีไปร่วมกันใช้รถยนต์มาจอดและจ�าเลยลงไปปิดก้ันกีดขวางทางเดินรถบน
ถนนพหลโยธิน	(สายเชียงราย-แม่สาย)	บริเวณด่านตรวจแม่จัน	อ.แม่จัน	จ.เชียงราย	ซ่ึงเป็นทางหลวงแผ่นดิน 
ท้ังสองฝ่ังช่องทางเดินรถ	เป็นเหตุให้ประชาชนไม่สามารถใช้ทางหลวงแผ่นดินดังกล่าวสัญจรไปมาได้และโดยการ
ปิดก้ันทางเดินรถท่ีมีสภาพเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะและประชาชนผู้ใช้ทางหลวงแผ่นดิน	ตลอดจนเป็นการ
ปิดก้ันทางหลวงหรือกระท�าด้วยประการใดๆ	บนทางหลวงในลักษณะท่ีอาจเกิดอันตรายแก่ยานพาหนะหรือ
บุคคล	 โดยไม่ได้รับอนุญาตตามสมควรหรือจ�าเป็นเร่งด่วนตามกฎหมาย	 พิพากษาว่าจ�าเลยท้ัง	 ๓	 มีความผิด 
ตาม	พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ	และ	พ.ร.บ.ทางหลวง	 เป็นการกระท�ากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท	ให้ลงบท 
หนักท่ีสุด	จึงพิพากษาจ�าคุกคนละ	๔	เดือน	ปรับคนละ	๒,๐๐๐	บาท	โทษจ�าคุกให้รอการลงโทษไว้มีก�าหนด	๒	ปี	 
ไม่ช�าระค่าปรับให้กักขังแทนค่าปรับ	
	 	 ๕)	 ค�าพิพากษาศาลจังหวัดล�าพูน	คดีหมายเลขด�าท่ี	๗๖/๒๕๔๗	คดีหมายเลขแดงท่ี	1๘๐/๒๕๔๗	
ลงวันท่ี	1๐	กุมภาพันธ์	๒๕๔๗	
	 	 	 คดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดล�าพูน	 โจทก์	นาย.....นาย.....และ	นาย.....ฯลฯ..จ�าเลย	
รวม	1๕	คน	โดยจ�าเลยกับพวกร่วมกันกระท�าผิดต่อความม่ันคงในราชอาณาจักร	ความผิดเก่ียวกับความสงบสุข 
ของประชาชน	โดยร่วมกันต้ัง	1๐	คนข้ึนไป	ชุมนุมประท้วง	ก่อให้เกิดการวุ่นวาย	มีจ�าเลยท่ี	1	-	๕	เป็นหัวหน้า
และผู้มีหน้าท่ีส่ังการ	 ท�าให้ปรากฏแก่ประชาชนท่ัวไป	 โดยการป่าวประกาศโฆษณาและชักจูงประชาชน 
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1๒๗คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

ให้ด�าเนินการน�ารถยนต์มาชุมนุมประท้วงโดยการปิดก้ันกีดขวางทางเดินรถบนถนนสายเชียงใหม่	 -	 ล�าปาง	 
อันเป็นทางสาธารณะ	ทางหลวงแผ่นดิน	เพ่ือมิให้ประชาชนและรถยนต์อ่ืนผ่านไปมาได้	เป็นเหตุให้ประชาชน
ไม่สามารถใช้ทางหลวงแผ่นดินดังกล่าวสัญจรไปมาได้และโดยการปิดก้ันทางเดินรถท่ีมีสภาพเป็นอันตรายแก่ 
ยานพาหนะและประชาชนผู้ใช้ทางหลวงแผน่ดิน	ตลอดจนเปน็การปดิก้ันทางหลวงหรอืกระท�าดว้ยประการใด	ๆ 	 
บนทางหลวงในลักษณะท่ีอาจเกิดอันตรายแก่ยานพาหนะหรือบุคคล	 โดยไม่ได้รับอนุญาตตามสมควรหรือ
จ�าเป็นเร่งด่วนตามกฎหมาย	เป็นความผิดตามกฎหมายอาญา	ซ่ึงมิใช่เป็นการกระท�าภายในความมุ่งหมายแหง่
รัฐธรรมนูญและมิใช่เพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตเพ่ือให้ประชาชนกระท�าการล่วงละเมิดต่อ
กฎหมายแผน่ดิน	พิพากษาวา่จ�าเลยท้ังหมดมคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา	ม.11๖,	ม.๒1๕	กระท�าผดิ 
หลายกรรมหลายความผิด	ให้ลงโทษเรียงกระทง	
	 	 	 จึงพิพากษาจ�าคุกจ�าเลยท้ังหมด	ตาม	ป.อาญา	ม.11๖	คนละ	1	ปี	ลงโทษจ�าคุกจ�าเลยท่ี	
1	–	๕	ฐานม่ัวสุมฯ	โดยเป็นหัวหน้าและผู้ส่ังการ	อีกคนละ	1	ปี	และจ�าคุกจ�าเลยท่ี	๒	–	1๕	ฐานม่ัวสุมฯ	จ�าคุก	 
คนละ	๔	เดือน	รวมจ�าคุกจ�าเลยท่ี	1	–	๕	คนละ	๒	ปี	จ�าเลยท่ี	๖	–	1๕	คนละ	1	ปี	๔	เดือน	จ�าเลยท้ัง	1๕	 
ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่กระบวนพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ	 ลดโทษให้ก่ึงหน่ึง	 คงจ�าคุกจ�าเลย 
ท่ี	1	-	๕	เพียง	คนละ	1	ปี	จ�าคุกจ�าเลยท่ี	๖	–	1๕	คนละ	๘	เดือน	ศาลพิเคราะห์ว่า	การท่ีจ�าเลยท้ัง	1๕	คน	 
ใช้รถยนต์ปิดถนนสาธารณะซ่ึงเป็นทางคมนาคมหลักซ่ึงประชาชนท่ัวไปจ�าต้องใช้สัญจรไปมาจ�านวนมาก	 
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของชาติและสังคมโดยรวม	 ท�าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน	 
การกระท�าของจ�าเลยท้ังหมดเป็นการกระท�าท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักโดยไม่ค�านึงถึงความเสียหาย 
ท่ีจะเกดิต่อเศรษฐกจิและประชาชนท่ีไม่ได้เก่ียวข้องด้วย	กรณน้ีีถือเป็นภัยร้ายแรง	ดังน้ัน	เพ่ือใหเ้กิดความสงบสขุ 
ในบ้านเมืองและไม่ให้ประชาชนอ่ืนถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างจึงไม่มีเหตุท่ีจะให้รอการลงโทษจ�าเลยท้ัง	 1๕	 คน	 
ให้ริบรถยนต์ของกลาง
	 	 ๖)	 ค�าพิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่น	ปี	พ.ศ.๒๕๕๓
	 	 	 (๒๒	มี.ค.	๒๕๕๓)	ท่ีศาลจังหวัดพล	อ�าเภอพล	จังหวัดขอนแก่น	ได้มีการอ่านค�าพิพากษา 
คดีความกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมจังหวัดขอนแก่น	 รวมตัวปิดถนนบริเวณส่ีแยกโรงพยาบาลพล	 เพ่ือตรวจค้น
รถโดยสารทุกคันท่ีต้องสงสัยว่า	 จะน�าทหารในสังกัดพ้ืนท่ีภาคอีสานเข้าสลายการชุมนุมคนเส้ือแดง 
ท่ีส่ีแยกราชประสงค์	 จนส่งผลกระทบต่อการจราจรบนถนนมิตรภาพเป็นอย่างมาก	 เหตุเกิดเม่ือวันท่ี	 1๙	
เมษายน	๒๕๕๓	 โดยพนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องจ�าเลย	 คือ	 นายชูไทย	 ล้นทม	 ในฐานม่ัวสุมกันต้ังแต่	 
1๐	คนข้ึนไป	ท�าให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง	มีความผิดตามกฎหมายอาญา	มาตรา	๒1๕	วรรค	๓	๒1๖,๓๐๙	
วรรค	๒	พ.ร.บ.ทางหลวง	พ.ศ.๒๕๓๕	มาตรา	๓๙	มาตรา	๗๒	ประกอบด้วย	มาตรา	๘๓	เป็นความผิดหลายกรรม	 
พิพากษาให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	 ๙1	 ศาลพิพากษา
ตัดสินจ�าคุก	๒	ปี	แต่จ�าเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ในการพิจารณาให้ลดโทษก่ึงหน่ึงจ�าคุก	1๒	เดือน 
ซ่ึงจากการพิเคราะห์รายงานการสืบเสาะและพินิจแล้ว	 ไม่มีเหตุเพียงพออันจะน�ามาประกอบการใช้ดุลพินิจ 
รอการลงโทษให้แก่จ�าเลย
	 	 ๗)	 ศาลจังหวัดอุบลราชธานี	(พิพากษาคดีผู้ชุมนุม	ปี	พ.ศ.๒๕๕๓)
	 	 	 ศาลจังหวัดอุบลราชธานีได้มีค�าพิพากษาคดีผู้ต้องขัง	๒1	คน	ในคดีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ 
สลายการชุมนุมของคนเส้ือแดง	และเหตุการณ์ท่ีเผาศาลากลางอุบลฯ	เม่ือวันท่ี	1๙	พ.ค.	๕๓	และเหตุการณ์
เผาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี	โดยเร่ืองท่ีศาลได้วิเคราะห์	มี	๓	ประเด็น	คือ
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1๒๘ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 	 	 1.	 ร่วมกันวางเพลิง	มีอาวุธไว้ในครอบครอง	และฝ่าฝืน	พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่
	 	 	 ๒.	 มีการยุยงส่งเสริมหรือไม่
	 	 	 ๓.	 จ�าเลยท่ี	1	ร่วมกันก่อการร้ายหรือไม่
	 	 	 ซ่ึงศาลได้ตัดสินแล้วยกฟ้องจ�าเลยจ�านวน	๙	คน	ส่วนผู้ต้องหาท่ีเหลือมีโทษจ�าคุกแตกต่าง			 
กันไป	โดยโทษท่ีร้ายแรงท่ีสุดคือมีโทษจ�าคุกตลอดชีวิตจ�านวน	๔	คน	แต่ได้มีการลดโทษให้เหลือจ�านวน	๓๓	ปี	 
๔	เดือน	เน่ืองจากให้การเป็นประโยชน์ในช้ันศาล	
	 	 ๘)	 คดีหมายเลขด�าท่ี	อ.1๘1๘/๒๕๔๖	คดีหมายเลขแดงท่ี	1๘๐๔/๒๕๔๗	(สลายการชุมนุม
คัดค้านท่อก๊าซท่ี	อ.หาดใหญ่	จว.สงขลา)
	 	 	 ศาลจังหวัดสงขลา	(วันท่ี	1๗	มิถุนายน	๒๕๕๔	ท่ีห้องพิจารณาคดี	๒๐๔	นายวินัย	หนูโท 
น่ังบัลลังก์ผู้พิพากษา)	 ตามคดีหมายเลขด�าท่ี	 อ.1๘1๘/๒๕๔๖	 เลขแดงท่ี	 1๘๐๔/๒๕๔๗	 ท่ีนายสักกริยา											
หมะหวังเอียด	กับพวกรวม	๒๕	คน	เป็นโจทก์ยืน่ฟ้อง	ผบ.ตร.	กับพวกรวม	๓๘	คน	ฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติงานและละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบฯ	 จากเหตุสลายการชุมนุมกลุ่มคัดค้านท่อก๊าซธรรมชาติ 
ไทย	–	มาเลเซีย	เม่ือวันท่ี	๒๐	ธันวาคม	๒๕๔๕	บริเวณสะพานจุติ	-	บุญส่ง	อุทิศ	ทางเข้าโรงแรม	เจ.บี.	หาดใหญ่	จังหวัด 
สงขลา	 โดยโครงการท่อส่งก๊าซ	 โรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย	 เป็นแผนสาธารณูปโภคด้านพลังงาน 
ข้ันพ้ืนฐานรองรับ	1๔	จังหวัดภาคใต้	ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	 
และเป็นส่วนหน่ึงในแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษปีนัง	 –	 สงขลา	 ท่ีเรียกกันว่า	 แลนด์บริดจ์ปีนัง	 –	 สงขลา 
โดยจ�าเลยและพวก	ส่ังการห้ามไม่ให้ชาวบ้านเดินทางยื่นหนังสือต่อเข้าพบนายทักษิณ	ชินวัตร	นายกรัฐมนตรี
ในขณะน้ัน	 เพ่ือให้ทบทวนการด�าเนินโครงการท่อส่งก๊าซโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย	 ซ่ึงมาประชุม 
คณะรัฐมนตรีสัญจร	 ท่ีโรงแรม	 เจ.บี.หาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	และจ�าเลยท้ัง	๒	ออกค�าส่ังให้เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ
สลายการชุมนุม	 ซ่ึงทราบจากพฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึนท�าให้เช่ือได้ว่า	 จ�าเลยท้ัง	 ๒	 ออกค�าส่ังให้เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ
สกัดการเดินทางของชาวบ้าน	 โดยการต้ังด่านของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจท่ี	 ๔	 แยกอ�าเภอนาหม่อม	 จังหวัดสงขลา	 
อีกท้ังมีการเอารถผู้ต้องขังจอดขวางไว้กลางถนน	เพ่ือสกัดรถยนต์ของชาวบ้านในวันดังกล่าว	
	 	 ท้ังน้ี	 มี	 พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา	 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องชาวบ้านและองค์กรนักศึกษา 
รวม	1๒	 คน	 ในข้อหา	 “ร่วมกันท�าร้ายเจ้าพนักงาน	 ซ่ึงกระท�าตามหน้าท่ีจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย, 
พกพาอาวุธไปในเมือง	 หมู่บ้าน	 ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร,	 ไม่ปฏิบัติตามค�าส่ังน้ันโดยไม่มีเหตุหรือ 
ข้อแก้ตัวอันสมควร	 ร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้ก�าลังประทุษร้าย	 โดยมีอาวุธ 
และร่วมกันกระท�าความผิดด้วยกันต้ังแต่สามคนข้ึนไป,	 ร่วมกันท�าให้เสียหาย	 ท�าลาย	 ท�าให้เส่ือมค่า	 ท�าให้ 
ไร้ประโยชนซ่ึ์งทรพัยท่ี์ใช้หรือมีไว้เพ่ือสาธารณประโยชน,์	ม่ัวสุมกันกระท�าใหเ้กิดการวุ่นวายข้ึนในบา้นเมอืงโดยมีอาวุธ 
โดยผู้กระท�าความผิด	เป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้ท่ีมีหน้าท่ีส่ังการในการกระท�าความผิดน้ัน,	ไม่เลิกม่ัวสุมตามค�าส่ัง
ของเจ้าพนักงาน	ซ่ึงส่ังการตามอ�านาจท่ีมีกฎหมายให้ไว้”	ซ่ึงศาลจังหวัดสงขลาพิพากษายกฟ้องจ�าเลยท้ัง	1๒	
เม่ือวันท่ี	1๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๐	แต่ทางพนักงานอัยการจังหวัดสงขลา	ได้ยื่นอุทธรณ์คดี	
	 	 	 ค�าพิพากษาเห็นว่า	ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	
มาตรา	๔๔	วรรคหน่ึง	บัญญัติว่า	“บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ”	วรรคสองบัญญัติว่า	 
“การจ�ากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท�ามิได้	 เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ 
ในกรณีการชุมนุมสาธารณะ	เพ่ือคุ้มครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะใช้สาธารณะหรือเพ่ือรักษาความสงบ
เรียบร้อยในระหว่างเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงคราม	หรือในระหว่างเวลาท่ีมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือประกาศกฎอยัการศึก	มาตรา	๔๖	บญัญัติว่า	“บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชนท้องถ่ินด้ังเดมิยอ่มมีสิทธิอนุรักษ์
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หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณแีละมีส่วนร่วมในการจดัการ	การบ�ารงุรักษาและการใช้ประโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน”	 กฎหมายบัญญัติมาตรา	 ๕๖	 วรรคหน่ึง	 บัญญัติว่า	 “สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกับรัฐ 
และชุมชนในการบ�ารุงรักษา	 และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในการคุ้มครอง	ส่งเสริม	และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้ด�ารงชีพอยู่ได้อยา่งปกติและต่อเน่ืองในส่ิงแวดล้อม
ท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพส่ิงแวดล้อม	ท้ังน้ี	ตามบทบัญญัติ”
	 	 	 จากบทบัญญัติดังกล่าวบุคคลทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการด�ารงชีวิต	 การบ�ารุงรักษา	 และ				
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งสมดุลและยัง่ยนื	อันเป็นสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน	 
โครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย	 เป็นโครงการพลังงานขนาดใหญ่มีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ	 ส่ิงแวดล้อม	 สุขภาพ	 อนามัย	 และคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนท้องถ่ิน	 จ�าเลย 
ท้ังสิบสองและผู้ชุมนุมคัดค้านโครงการดังกล่าวย่อมมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและมีเสรีภาพในการชุมนุมคัดค้าน
โครงการอย่างสงบและปราศจากอาวุธได้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช	๒๕๔๐	
อีกท้ัง	ประจักษ์พยานฝ่ายโจทก์ต่างเบิกความแตกต่างกันทุกเหตุการณ์	การชุมนุมเป็นการชุมนุมอย่างสงบ	มิได้
มีเจตนาเพ่ือขัดขวางการประชุมคณะรัฐมนตรีประชุมนอกสถานท่ี	 หรือต้องการก่อการวุ่นวายข้ึนในบ้านเมือง	
แต่เจ้าพนักงานต�ารวจเข้าสลายการชุมนุมจึงเป็นเหตุให้เกิดชุลมุนวุ่นวายข้ึน	มิใช่ผู้ชุมนุมเป็นฝ่ายก่อ
	 	 	 โดยเจ้าหน้าท่ีต�ารวจได้ก�าหนดให้เส้นทางบริเวณรอบโรงแรม	เจบี	เป็นพ้ืนท่ีรักษาความปลอดภัย	 
โดยได้ต้ังแผงเหล็กและเจ้าหน้าท่ีต�ารวจได้ต้ังแถวปิดก้ันไว้บริเวณสะพานจุติ-บุญส่ง	 อยู่ห่างจากโรงแรม	 เจบี	 
ประมาณ	๓๕๐	 เมตร	 ผู้ฟ้องคดีจึงหยุดรออยู่ท่ีหน้าแผงเหล็กและมีการเจรจาขอเคล่ือนเข้าไปยังสวนหย่อม
ใกล้อาคารจอดรถโรงแรม	 เจบี	 ระหว่างท่ีรออยู่น้ันเวลาประมาณ	๒1.๐๐	น.	 ต�ารวจได้สลายการชุมนุมและ
จับกุมผู้ชุมนุมบางคน	จึงเกิดการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมและต�ารวจ	ท�าให้ผู้ฟ้องคดีท่ี	1๓	ถึงผู้ฟ้องคดีท่ี	๒๔	 
ได้รับบาดเจ็บ	ศาลไดน้�าแผ่นบันทึกภาพและเสียง	(แผ่นวีซีดี)	พยานวัตถุซ่ึงได้บันทึกภาพเหตุการณ์ท่ีผู้ฟ้องคดีและ 
ผู้ชุมนุมเดินทางมาถึงท่ีเกิดเหตุ	กระท่ังถูกเจ้าหน้าท่ีสลายการชุมนุมมาเปิดฉายดูแล้ว	ภาพเหตุการณ์ท่ีปรากฏ
ต่อศาล	 เป็นเช่นเดียวกับข้อเท็จจริงจากการสรุปเหตุการณ์ท่ีส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับฝ่ายใดจัดท�าข้ึนว่า	 ก่อนท่ีเจ้าหน้าท่ีต�ารวจจะเดินอ้อมแผงเหล็กเข้าไป 
สลายการชุมนุมน้ัน	กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนก�าลังท�าพิธีละหมาด	บางส่วนก็ยนืกระจัดกระจายอยูท่ั่วไปโดยไม่ปรากฏว่า 
กระท�าการใด	หรือมีพฤติการณ์ใดแสดงให้เห็นว่าจะใช้ความรุนแรง	ท้ังไม่ปรากฏว่าต�ารวจได้ประกาศหรือแจ้ง
ข้อความว่ากลุ่มผู้ชุมนุมกระท�าความผิดอย่างหน่ึงอย่างใด	 จากภาพเหตุการณ์และข้อเท็จจริงข้างต้นเห็นว่า 
ผู้ฟ้องคดีท่ี	1-๒๔	ได้ร่วมชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ	การผลักดันให้สลายการชุมนุม	อันเป็นการกระท�า
ทางปกครองท่ีจ�ากัดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ	และปราศจากอาวุธของผู้ฟ้องคดีท่ี	1	ถึงผู้ฟ้องคดีท่ี	๒๔	กับ
กลุ่มผู้ชุมนุม	ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญดังท่ีได้วินิจฉัยไว้ข้างต้น	จึงเป็นการกระท�าละเมิดต่อเสรีภาพในการชุมนุม
ด้วยการใช้อ�านาจตามกฎหมาย	ท�าให้ผู้ฟ้องคดีท่ี	1	ถึงผู้ฟ้องคดีท่ี	๒๔	ได้รับความเสียหายโดยไม่อาจอยู่ชุมนุม
ต่อไปเพ่ือรอยื่นหนังสือเสนอข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีท่ีจะมาประชุมคณะรัฐมนตรี 
(นอกสถานท่ี)	ท่ีโรงแรม	เจ.บี.	หาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	ในวันท่ี	๒1	ธันวาคม	๒๕๔๕
	 	 	 มีปัญหาท่ีจะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า	 ผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสามต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี
ท่ี	1	ถึงท่ี	๒๔	หรือไม่เพียงไร	เห็นว่า	เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธรัฐธรรมนูญได้บัญญัติ
รับรองไว้	เม่ือเจ้าหน้าท่ีต�ารวจซ่ึงอยูใ่นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	1	ได้กระท�าละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีท่ี	1	ถึงผู้ฟ้องคดี
ท่ี	๒๔	แล้ว	ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	1	ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีท่ี	1	ถึง 
ผู้ฟ้องคดีท่ี	๒๔	ซ่ึงแม้ว่าผู้ฟ้องคดีท่ี	1	ถึงผู้ฟ้องคดีท่ี	๒๔	จะไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าการไม่อาจใช้เสรีภาพใน
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การชุมนุมด้วยการอยูชุ่มนุมต่อไปได้ท�าให้เกิดความเสียหายคิดเป็นเงินตามท่ีฟ้องก็ตาม	ในทางกฎหมายปกครอง
มิได้บัญญัติไว้เก่ียวกับการวินิจฉัยเร่ืองค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิด	 จึงต้องน�าหลักกฎหมาย
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๔๓๘	 วรรคหน่ึง	 ท่ีบัญญัติไว้ว่าค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้ 
โดยสถานใดและเพียงใดน้ัน	ให้ศาลวินิจฉัยตามควรและความร้ายแรงแห่งละเมิด	มาใช้ในการวินิจฉัยค่าเสียหาย 
ในคดีน้ี	การชุมนุมของผู้ฟ้องคดีท่ี	1	ถึงผู้ฟ้องคดีท่ี	๒๔	กับกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๔๐	 ได้บัญญัติรับรองไว้	 การท่ีเจ้าหน้าท่ีต�ารวจจ�ากัด
เสรีภาพในการชุมนุมดังกล่าว	 ด้วยการสลายการชุมนุมโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามท่ีได้วินิจฉัยมาข้างต้น 
จึงถือได้ว่าเป็นการกระท�าละเมิดท่ีมีความร้ายแรง	เน่ืองจากเป็นการกระท�าไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ	 เห็นสมควรก�าหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	 1	 ซ่ึงเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของ 
เจ้าหน้าท่ีต�ารวจดังกล่าวชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีท่ี	1	ถึงผู้ฟ้องคดีท่ี	๒๔	เป็นเงินคนละ	1๐,๐๐๐	บาท	 
ส่วนเจ้าหน้าท่ีท่ีอยูสั่งกัด	ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	๒	และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	๓	ไม่ปรากฏว่ามีส่วนร่วมในการกระท�าละเมิดกับ
เจ้าหน้าท่ีต�ารวจท่ีอยู่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	 1	 ด้วย	 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายกับผู้ถูกฟ้องคดี 
ท่ี	1	พิพากษาใหผู้้ถูกฟ้องคดท่ีี	1	ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดท่ีี	1	ถึงผู้ฟ้องคดท่ีี	๒๔	เป็นเงินคนละ	1๐,๐๐๐	บาท	 
พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ	๗.๕	ต่อไป	นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป	จนกว่าจะช�าระเสร็จส้ิน	โดยให้ช�าระภายในก�าหนด
เวลา	๓๐	วัน	นับแต่วันท่ีมีค�าพิพากษา
	 	 ๙)	 ศาลแพ่งส่ังชดใช้กรณีละเมิดกรณีชุมนุมสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ
	 	 	 วันท่ี	๒๕	มีนาคม	เวลา	1๐.๐๐	น.	 ท่ีห้องพิจารณาคดี	๖๐๓	ศาลแพ่ง	ถนนรัชดาภิเษก 
ศาลออกน่ังบัลลังก์อ่านค�าพพิากษาคดท่ีีบริษัท	การทา่อากาศยานไทยจ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	ทอท.	เป็นโจทกฟ้์อง	 
พล.ต.จ�าลอง	 ศรีเมือง	 แกนน�ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย	 (พธม.)	 กับพวกท่ีเป็นแกนน�าร่วม	 
รวม	 1๓	 คน	 เร่ืองละเมิดเรียกค่าเสียหายจากการฟ้องขับไล่ออกจากพ้ืนท่ีการชุมนุมบริเวณท่าอากาศยาน
สุวรรณภมิูและสนามบนิดอนเมอืง	เม่ือเดอืน	พ.ย.	๕1	ศาลวเิคราะหแ์ล้วเห็นว่า	จ�าเลยท้ัง	1๓	คน	กระท�าผดิจริง 
ฐานละเมิดน�ากลุ่มประชาชนเข้าไปชุมนุม	ท�าให้ท่าอากาศยานท้ัง	๒	แห่งของโจทก์ไม่สามารถเปิดบริการข้ึนลงได้	 
สร้างความเสียหายท้ังกายภาพและทางพาณิชย์	 พิพากษาให้จ�าเลยท้ัง	 1๓	 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายต่อโจทก์
เป็นเงินรวม	๕๒๒	ล้านบาท	พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ	๗.๕	ต่อปี	นับจากวันท่ี	๓	ธ.ค.	๕1	ท่ีจ�าเลยน�ากลุ่มผู้ชุมนุม
ออกจากท่าอากาศยานท้ัง	๒	แห่ง	และให้จ�าเลยร่วมกันชดใช้ค่าฤชาทนายความแก่โจทก์เป็นเงิน	๘	หม่ืนบาท
	 	 1๐)	 ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี	อ.1๔๔๒/๒๕๖๐
	 	 	 คดีน้ีผู้ฟ้องคดีท้ังสองร้อยห้าสิบฟ้องว่า	ผู้ฟ้องคดีท้ังสองร้อยห้าสิบเป็นประชาชนผู้มีสิทธิ
หน้าท่ีตามกฎหมายได้เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองโดยสงบและปราศจากอาวุธตามสิทธิท่ีได้รับการรับรองตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายร่วมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยเพ่ือคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	เน่ืองจากทราบจากส่ือมวลชนหลายแขนงว่ารัฐบาลในขณะน้ันจะ 
ด�าเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน	 โดยน�ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 
มาใช้เป็นหลักในการแก้ไข	ท้ังท่ีรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันผ่านการลงมติของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศแล้ว	 
โดยเหตุแห่งการฟ้องคดีดังกล่าวเกิดข้ึนเม่ือวันท่ี	๗	ตุลาคม	๒๕๕1	ขณะผู้ฟ้องคดีท้ังสองร้อยห้าสิบร่วมชุมนุม
อยูบ่ริเวณรอบรัฐสภา	ปรากฏว่าเจ้าหน้าท่ีของผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสอง	(ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	ท่ี	1	ส�านักนายก
รัฐมนตรี	ท่ี	๒)	ได้ด�าเนินการสลายการชุมนุมโดยใช้แก๊สน�้าตา	วัตถุระเบิด	อาวุธสงคราม	และอาวุธอ่ืน	ๆ	ยิงใส่
กลุ่มผู้ชุมนุมอย่างต่อเน่ือง	ท้ังบริเวณรอบรัฐสภา	ลานพระบรมรูปทรงม้า	กองบัญชาการต�ารวจนครบาล	และ
บริเวณใกล้เคียงต่อเน่ืองจนถึงเวลา	๒๒.๓๐	นาฬิิกา	เป็นเหตุให้ประชาชนบางรายเสียชีวิต	และประชาชนจ�านวนมาก
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รวมถึงผู้ฟ้องคดีท้ังสองร้อยห้าสิบได้รับความเสียหายแก่ร่างกายและทรัพย์สินเน่ืองจากการสลายการชุมนุม 
ดังกล่าว	 อีกท้ัง	 เจ้าหน้าท่ีของผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสองก็มิได้แจ้งข้อกล่าวหาตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	 
มิได้แจ้งเตือนประชาชนผู้ชุมนุมตามหลักสากลในเร่ืองข้ันตอนด้วยการเจรจาต่อรองโดยไม่ใช้อาวุธ	ซ่ึงต้องใช้น�้า 
และแก๊สน�้าตาในการสลายการชุมนุมตามข้ันตอนจากเบาไปหาหนักตามล�าดับ	 รวมท้ังวิธีการในการสลาย 
การชุมนุม	ซ่ึงต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	แต่เจ้าหน้าท่ีของผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสองมิได้ปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการ 
ท่ีถูกต้องตามหลักสากลแต่อย่างใด	 โดยเฉพาะการยิงแก๊สน�้าตาท่ีต้องค�านึงถึงวิธีการปฏิบัติและวิถีการยิง 
ซ่ึงต้องห่างจากผู้ชุมนุมพอสมควร	และมีวิถีโค้ง	เพราะตัววัตถุระเบิดจากแก๊สน�้าตามีอานุภาพจากแรงอัดแรงดัน
ในการท�าลายวัตถุสูง	 เป็นเหตุให้ผู้ชุมนุมบางรายแขนขาขาดและมีบาดแผลต้องเรียกค่าเสียหายในการรักษา
พยาบาล	 ค่าสูญเสียความสามารถในการประกอบอาชีพ	 รวมถึงการสูญเสียท่ีไม่อาจค�านวณเป็นตัวเงินได้ 
กรณีจึงเป็นการกระท�าทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย	และเป็นการกระท�าเกินกว่าเหตุมีผลเป็นการละเมิด
ต่อสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธของผู้ชุมนุมและผู้ฟ้อง
คดีท้ังสองร้อยห้าสิบ	 และขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน	 มิได้บริหารบ้านเมืองตามหลักนิติธรรม	 อีกท้ัง	 กรณีน้ี 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	(คณะกรรมการ	ป.ป.ช.)	มีมติช้ีมูลความผิดคดีอาญา	
กรณีการกล่าวหานายสมชาย	วงศ์สวัสด์ิ	อดีตนายกรัฐมนตรี	และพวก	ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ	ตามมาตรา	1๕๗	แห่งประมวลกฎหมายอาญา	ขณะน้ีอยู่ระหว่างด�าเนินการฟ้องคดี 
ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 ดังน้ัน	 เม่ือเจ้าหน้าท่ีเหล่าน้ันอยู่ในสังกัด 
ของผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสอง	 ผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสองจึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีท้ังสองร้อยห้าสิบตาม 
พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี	 พ.ศ.๒๕๓๙	 ผู้ฟ้องคดีท้ังสองร้อยห้าสิบจึงน�าคดีมาฟ้องต่อ 
ศาลปกครองช้ันต้น	ขอให้ศาลมีค�าพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่ละราย 
ตามท่ีศาลได้ก�าหนด	พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ	๗.๕	ต่อปีของต้นเงินส�าหรับผู้ฟ้องคดีท้ังสองร้อยห้าสิบแต่ละราย
นับแต่วันฟ้องจนถึงวันช�าระเสร็จ	และคืนค่าธรรมเนียมศาลท้ังหมดหรือตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี
แต่ละราย
	 	 	 เห็นว่า	เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่าการกระท�าของผู้ชุมนุมเป็นการกระท�าเพ่ือขัดขวางมิให้
นายกรัฐมนตรีน�าคณะรัฐมนตรีเข้าแถลงนโยบายต่อรัฐสภา	มิใช่การก่ออาชญากรรมโดยแท้	จึงไม่อาจปฏิบัติต่อ 
ผู้ชุมนุมท้ังหมดด้วยวิธีการเดียวกับการจับกุมผู้กระท�าความผิดอาญาได้	แต่หากการชุมนุมเป็นไปโดยฝ่าฝืนต่อ
กฎหมาย	ท�าให้ผู้อ่ืนเกิดความเกรงกลัว	ผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสองย่อมมีอ�านาจหน้าท่ีระงับยับยัง้ได้	แต่ท้ังน้ี	การปฏิบัติ
ต่อผู้ชุมนุมก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 และข้ันตอนวิธีการท่ีเหมาะสมตามท่ีก�าหนดไว้	 ดังน้ัน	 ไม่ว่า 
การชุมนุมจะเป็นไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่	ผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสองยอ่มไม่อาจปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมโดยฝ่าฝืน
ต่อกฎหมาย	ระเบียบ	และข้ันตอนวิธีการท่ีเหมาะสมได้	ส่วนท่ีอ้างค�าส่ังของศาลปกครองช้ันต้นคดีหมายเลขด�า
ท่ี	1๖๐๕/๒๕๕1	น้ัน	ปรากฏตามค�าส่ังดังกล่าวว่าเป็นคดีท่ีผู้ชุมนุมบางรายยืน่ฟ้องนายกรัฐมนตรี	ผู้บัญชาการ
ต�ารวจแห่งชาติ	 และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	 1	 ซ่ึงเป็นเหตุการณ์เดียวกับคดีน้ี	 ขอให้ยุติการใช้อาวุธต่อผู้ชุมนุมและมี
ค�าขอให้ศาลก�าหนดมาตรการคุ้มครองช่ัวคราว	 ขอให้ห้ามกระท�าการดังกล่าวในระหว่างพิจารณาคดี	 ซ่ึง 
ศาลปกครองช้ันต้นวินิจฉัยว่า	การชมุนุมหน้ารัฐสภามใิช่การชมุนุมโดยสงบอนัจะไดรั้บความคุ้มครองตามรฐัธรรมนญู 
แต่การกระท�าของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจในการสลายการชุมนุมต้องกระท�าเท่าท่ีจ�าเป็น	โดยค�านึงถึงความเหมาะสม 
มีล�าดับข้ันตอนตามหลักสากล	 เม่ือการสลายการชุมนุมมีประชาชนเสียชีวิตหน่ึงรายและได้รับบาดเจ็บ 
จ�านวนมาก	 โดยประชาชนท่ีเข้าร่วมชุมนุมจ�านวนมากไม่ได้รับการแจ้งเตือน	 จึงมีค�าส่ังก�าหนดมาตรการ
หรือวิธีการคุ้มครองให้	 หากจะกระท�าการใดๆ	 ต่อผู้เข้าร่วมชุมนุมต้องด�าเนินการเท่าท่ีจ�าเป็น	 โดยค�านึงถึง 
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ความเหมาะสม	 มีล�าดับข้ันตอนตามหลักสากล	 อันเป็นกรณีท่ีศาลปกครองช้ันต้นได้วินิจฉัยว่าการสลาย 
การชุมนุมไม่เป็นไปตามข้ันตอนและไม่เหมาะสม	 จึงมีค�าส่ังให้ด�าเนินการให้ถูกต้องมิใช่วินิจฉัยว่าเม่ือเป็น 
การชุมนุมท่ีไม่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแล้วสามารถสลายการชุมนุมโดยวิธีการท่ีฝ่าฝืนต่อกฎหมาย	
ระเบียบ	และข้ันตอนวธีิการท่ีเหมาะสมได	้และเม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่าการกระท�าของผู้ชมุนุมเป็นการกระท�า 
เพ่ือขัดขวางมิให้นายกรัฐมนตรีน�าคณะรัฐมนตรีเข้าแถลงนโยบายต่อรัฐสภา	อันเป็นการด�าเนินการตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ	 หากการชุมนุมเป็นไปโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย	 โดยผู้ชุมนุมบางส่วนปิดล้อมประตูรัฐสภา 
เพ่ือไม่ให้รัฐบาลแถลงนโยบายมีการใช้ร้ัวลวดหนาม	ยางรถยนต์ขวางก้ันถนน	ซ่ึงท�าให้ผู้อ่ืนเกิดความเกรงกลัว	 
ผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสองย่อมมีอ�านาจหน้าท่ีระงับยับยั้งได้	 แต่ไม่ว่าการชุมนุมจะเป็นไปโดยสงบท่ีจะได้รับ 
ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือไม่	 ผู้ท่ีมีอ�านาจหน้าท่ีย่อมต้องปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมตามข้ันตอนและวิธีการ 
ท่ีเหมาะสม	 ซ่ึงถึงแม้การให้ถ้อยค�าของผู้ฟ้องคดีและพยานบางรายท่ียืนยันการกระท�าท่ีไม่เหมาะสมของ 
เจ้าหน้าท่ีต�ารวจจะเป็นผู้ร่วมชุมนุมท่ีเป็นผู้ได้รับความเสียหายในคดีน้ี	 ซ่ึงต้องรับฟังการให้ถ้อยค�าของบุคคล 
ดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง	 แต่ก็มีกลุ่มส่ือมวลชนและเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์	 ซ่ึงมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียในการ
ชุมนุมและมิใช่ฝ่ายท่ีเป็นปฏิปักษ์กับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	 1	 ได้ให้ถ้อยค�าสอดคล้องต้องกัน
กับผู้ฟ้องคดีและพยานท่ีเป็นผู้ร่วมชุมนุม	 อีกท้ังพยานท้ังหมดได้ให้ถ้อยค�าต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน	 1	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ในช่วงเดือนตุลาคม	 ๒๕๕1	 ซ่ึงเป็นวันเวลาใกล้ชิดกับ 
วันเกิดเหตุท่ียังจดจ�าเหตุการณ์ได้	จึงฟังได้ว่าเป็นการให้ถ้อยค�าตามความเป็นจริงไม่มีการเสริมแต่งข้อเท็จจริง 
ใด	 ๆ	 และยังมีการให้ถ้อยค�าของกลุ่มเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีความช�านาญเฉพาะด้านมายืนยันถึงความ 
ไม่เหมาะสมในวิธีการสลายการชุมนุมและการใช้แก๊สน�้าตาอีกด้วย	 พยานหลักฐานดังกล่าวจึงมีน�้าหนักม่ันคง
ให้รับฟังได้ว่า	การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	1	และมีอ�านาจหน้าท่ี
รักษาความสงบเรียบร้อย	 ความปลอดภัยของประชาชนตามมาตรา	๔๖	 วรรคหน่ึง	 (๗)	 แห่งพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	๒๕๔๕	และมาตรา	๖	วรรคหน่ึง	(๔)	แห่งพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ	 
พ.ศ.	๒๕๔๗	มข้ีอบกพรอ่งในข้ันตอนการเตรยีมการหารถดบัเพลิงมาใช้ในการสลายการชมุนุมและมข้ีอบกพรอ่ง 
ในวิธีการยิงแก๊สน�้าตาโดยยิงในแนวตรงขนานกับพ้ืน	 ซ่ึงไม่เป็นไปตามวิธีการท่ีถูกต้องท่ีต้องยิงเป็นวิถีโค้ง	
ประกอบกับแก๊สน�้าตาท่ีน�ามาใช้เป็นแก๊สน�้าตาท่ีซ้ือมาเป็นเวลานานจึงมีประสิทธิภาพต�่า	 จึงต้องใช้แก๊สน�้าตา
จ�านวนมากเกินกว่าท่ีจะใช้โดยปกติท่ัวไป	 ท�าให้เกิดการป่ันป่วนชุลมุน	 และผู้ชุมนุมได้รับอันตราย	 ท�าให้เกิด 
ความเสียหายต่อผู้ชุมนุมมากเกินกว่าผลตามปกติท่ีเกิดจากการใช้แก๊สน�้าตาท่ีมีประสิทธิภาพดีและยิง 
โดยวิธีการท่ีถูกต้อง	 และยังส่งผลเสียหายไปถึงการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ท่ีมาช่วยเหลือ 
ผู้ได้รับบาดเจ็บ	ซ่ึงไม่ว่าเจ้าหน้าท่ีต�ารวจผู้ปฏิบัติจะรู้ถึงข้อบกพร่องของข้ันตอนในการเตรียมการหารถดับเพลิง
มาใช้กับผู้ชุมนุมก่อนการใช้แก๊สน�้าตา	และข้อบกพร่องในประสิทธิภาพของแก๊สน�้าตาท่ีท�าให้ต้องยิงแก๊สน�้าตา
เป็นจ�านวนมากหรือไม่ก็ตาม	 แต่เม่ือข้อบกพร่องดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต	 ร่างกายและ
ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอดแต่ละรายอันเป็นสิทธิตามมาตรา	 ๓๒	 วรรคหน่ึง	 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ซ่ึงใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดกรณีพิพาท	 จึงเป็นการกระท�าโดยจงใจ 
หรือประมาทเลินเล่อ	 ท�าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายแก่ชีวิต	 ร่างกาย	 สิทธิและเสรีภาพ 
จึงเป็นการกระท�าละเมิดตามมาตรา	 ๔๒๐	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	 1	 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าท่ีผู้ท�าละเมิด	 จึงต้องรับผิดต่อผู้ได้รับความเสียหายตามมาตรา	 ๕ 
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี	พ.ศ.๒๕๓๙
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	 	 	 ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	๒	น้ัน	ถึงแม้นายกรัฐมนตรีจะเป็นหัวหน้ารัฐบาลท่ีมอี�านาจหน้าท่ีบงัคับบัญชา 
ข้าราชการฝ่ายบริหารทุกต�าแหน่ง	 และการกระท�าละเมิดดังกล่าวจะเป็นผลสืบเน่ืองมาจากมติคณะรัฐมนตรี
ท่ีให้มีการประชุมแถลงนโยบายท่ีรัฐสภา	แต่มติดังกล่าวก็เป็นไปตามปกติเพ่ือให้การแถลงนโยบายของรัฐบาล
ด�าเนินการไปได้เท่าน้ัน	โดยปรากฏตามเอกสารมติคณะรัฐมนตรีว่า	ประธานรัฐสภาได้มีหนังสือนัดประชุมแล้ว 
หากมีเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยและเป็นอุปสรรคต่อการประชุม	หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้อง	เช่น	ผู้ถูกฟ้อง 
คดีท่ี	 1	 สมควรติดตามสถานการณ์และเตรียมการเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหา	 หากจ�าเป็นต้องเปล่ียนแปลง
ก�าหนดนัดหรือสถานท่ีประชุมทางรัฐสภาคงต้องปรึกษาหารือกันแล้วแจ้งคณะรัฐมนตรีทราบ	 และมีมติ
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีติดตามตรวจสอบสถานการณ์และก�ากับดูแลการรักษาความสงบเรียบร้อย 
โดยประสานส่ังการผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	1	หน่วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง	นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจึงไม่ได้
ก�าหนดข้ันตอนและวิธีการในการสลายการชุมนุมแต่อย่างใด	การก�าหนดข้ันตอนและวิธีการในการสลายการชุมนุม 
เพ่ือเปิดทางให้มีการประชุมแถลงนโยบายจึงอยู่ภายใต้อ�านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	 1 
ท่ีมีอ�านาจหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยและมีระเบียบกฎหมายก�าหนดข้ันตอนวิธีการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีก�าหนดไว้ 
เป็นการเฉพาะ	อีกท้ังเม่ือเร่ิมมีการประชุมแล้วและเกิดเหตุความเสียหาย	ย่อมเป็นอ�านาจของประธานรัฐสภา 
ท่ีจะส่ังให้ปิดประชุมเพ่ือยุติเหตุการณ์หรือไม่	 มิใช่อ�านาจหน้าท่ีของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 
แต่อยา่งใด	ซ่ึงข้อเท็จจริงปรากฏว่า	เม่ือเร่ิมการประชุมแล้วมีสมาชิกรัฐสภาขอให้ยติุการแถลงนโยบายเน่ืองจาก
มีประชาชนปะทะกับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ	แต่ประธานรัฐสภาไม่ได้ด�าเนินการ	ดังน้ัน	นายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าท่ี
ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	 ๒	 จึงไม่ได้กระท�าละเมิดท่ีผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	 ๒	 หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องจะต้องรับผิด 
ต่อผู้ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด
	 	 	 การท่ีศาลปกครองช้ันต้นมีค�าพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสองรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ 
ผู้ฟ้องคดี		หรือให้ด�าเนินการอ่ืนใดน้ัน	โดยให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	๖๐	วัน	นับแต่วันท่ีคดีถึงท่ีสุด	หากผู้ฟ้องคดี 
และผู้ร้องสอดรายใดไดรั้บเงินทดแทนเยยีวยา	ความเสยีหายจากหนว่ยงานของรฐัตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี	1๐	
มกราคม		๒๕๕๕	ไปแล้วเพียงใด	ให้คงมีสทิธิรบัค่าทดแทนความเสียหายเท่าท่ีเหลือตามค�าพิพากษาเพียงน้ัน	และ
หากภายในสองปนัีบแต่มีค�าพิพากษาผู้ฟ้องคดี	ผู้ร้องสอด	รายใดยงัคงต้องรักษาอยา่งต่อเน่ืองอันเป็นผลจากการ 
กระท�าละเมิด	 ศาลยังสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขค�าพิพากษาในส่วนน้ีเพ่ิมเติมได้อีกน้ัน	 ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้อง
ด้วยบางส่วน
	 	 	 พิพากษาแก้ค�าพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้น	 เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	 1	 รับผิดชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีบางรายตามท่ีศาลก�าหนด	พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ	๗.๕	ต่อปี	ในต้นเงินตามท่ี 
ผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอดแต่ละรายจะได้รับนับแต่วันท่ี	๖	ตุลาคม	๒๕๕๒	จนกว่าจะช�าระเสร็จ	ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	๒ 
คืนค่าธรรมเนียมศาลให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอดท่ีไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนแห่งการชนะคดี	 
นอกจากท่ีแก้ให้เป็นไปตามค�าพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้น	 คืนค่าธรรมเนียมศาลในช้ันอุทธรณ์แก่ 
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	 1	 ตามส่วนของการชนะคดีในช้ันอุทธรณ์	 และคืนค่าธรรมเนียมศาลในช้ันอุทธรณ์ท้ังหมดแก่ 
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	๒
	 	 	 ซ่ึงในคดีการยุติการชุมนุมมีการน�าข้อเท็จจริงดังกล่าวไปฟ้องร้องต่อศาลฎีกาคดีอาญา
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองจะได้กล่าวในข้อ	11)
	 	 11)	 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	(๒	สิงหาคม	๒๕๖๐)
	 	 	 ได้มีค�าพิพากษายกฟ้อง	นายสมชาย	 วงศ์สวัสด์ิ	 อดีตนายกรัฐมนตรี	พร้อมกับพวกอีก 
๓	 คนในคดี	 สลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตร	 เม่ือวันท่ี	 ๗	 ตุลาคม	๒๕๕1	 ช้ีไม่ปรากฏข้อเท็จจริง	 ส่ังการ 
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ให้เจ้าหน้าท่ีใช้ก�าลังกับกลุ่มผู้ชุมนุมพันธมิตร	 โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
นัดฟังค�าพิพากษาคดีสลายการชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย	หรือ	คดี	๗	ตุลาคม	๒๕๕1	คดีน้ี	
อัยการสูงสุด	ยืน่ส�านวนฟ้อง	ตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	หรือ	ป.ป.ช.	สรุป 
ข้อกล่าวหาจ�าเลย	๔	คน	ด้วยฐานความผดิเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ	จ�าเลยท่ี	1	ถึง	๔	ในคดปีฏิบัติ
หน้าท่ีโดยมิชอบ	 ตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	1๕๗	 และ	พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต	 ปี	 ๒๕๔๒	ประกอบไปด้วย	 นายสมชาย	 วงศ์สวัสด์ิ	 อดีตนายกรัฐมนตรี,	 พล.อ.ชวลิต	 ยงใจยุทธ	 
อดีตรองนายกรฐัมนตรี,	พล.ต.อ.พชัรวาท	วงษสุ์วรรณ	อดีตผู้บัญชาการต�ารวจแหง่ชาติ	และ	พล.ต.ท.สชุาติ	เหมอืนแก้ว	 
อดีตผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล	ตามฐานความผิดในข้อกล่าวหาน้ัน	อ้างอิงจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมของ
กลุ่มพันธมิตรฯ	เม่ือวันท่ี	๗	ตุลาคม	๒๕๕1	ซ่ึงจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน	ท�าให้มีผู้เสียชีวิต	๒	คน	และมีผู้บาดเจ็บ	 
รวม	๔๗1	คน	ท้ังน้ี	นายสมชายได้ใช้สิทธ์ิแถลงปิดคดีด้วยวาจา	เพียงคนเดียว	ขณะท่ีจ�าเลยอีก	๓	คน	ได้ส่ง
ค�าแถลงปิดคดีเป็นลายลักษณ์อักษร
	 	 	 ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า	 เหตุการณ์ในวันท่ี	 ๗	 ตุลาคม	๒๕๕1	 จ�าเลยท้ัง	 ๔	 ร่วมกัน
ท�าการให้มีการเปิดทางเข้ารัฐสภาเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีเข้าไปแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอันเป็นการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามรัฐธรรมนูญ	 การท่ีผู้ชุมนุมปิดล้อมรัฐสภา	 โดยปิดล้อมประตูเข้าออกไว้ทุกด้าน	 ถือว่าเป็นการขัดขวาง 
การปฏิบัติหน้าท่ีและไม่ได้เป็นการชุมนุมท่ีได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ	 ซ่ึงเจ้าพนักงานต�ารวจได้ปฏิบัติ
ตามข้ันตอนของแผนรักษาความสงบกรกฎ	๔๘	 โดยใช้มาตรการควบคุมฝูงชนจากเบาไปหาหนักแล้ว	 เท่าท่ี 
จะท�าได้ในสถานการณ์ขณะน้ัน	พยานหลักฐาน	โจทก์รับฟังไม่ได้ว่าจ�าเลยท้ัง	๔	ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ	ส�าหรับ
เหตุการณ์ในช่วงบ่ายและช่วงค�่า	โจทก์ร้องขอให้ลงโทษเฉพาะจ�าเลยท่ี	1	จ�าเลยท่ี	๓	และจ�าเลยท่ี	๔	เน่ืองจาก
ข้อเท็จจริงได้ความว่า	จ�าเลยท่ีสองได้ลาออกจากต�าแหน่งไปหลังจากเกิดเหตุการณ์ในช่วงเช้า	การท่ีกลุ่มผู้ชุมนุม
ได้กลับมาปิดล้อมรัฐสภาเป็นเหตุให้คณะรัฐมนตรี	สมาชิกรัฐสภา	เจ้าหน้าท่ีรัฐสภา	ไม่สามารถออกจากรฐัสภาได้	 
มีการปลุกระดมผู้ชุมนุมและจะบุกเข้าไปข้างในรัฐสภา	จึงไม่ใช่เป็นการชุมนุมโดยสงบ	และเป็นเหตุให้เจ้าหน้าท่ี
ต�ารวจจ�าเป็นต้องปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือเปิดทางช่วยเหลือผู้ท่ีติดอยูใ่นรัฐสภา
	 	 	 โดยเจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติตามข้ันตอนของแผนกรกฎ	 ๔๘	 จึงจ�าเป็นต้องใช้แก๊สน�้าตา 
เพ่ือช่วยเหลือซ่ึงพยานโจทก์และพยานจ�าเลยท้ัง	๔	 ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญแก๊สน�้าตาก็ยังมีความเห็นท่ีแตกต่างกัน 
เก่ียวกับผลอันเกิดจากการใช้แก๊สน�้าตา	 แม้จะมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต	 แต่ว่าในสถานการณ์เช่นน้ัน 
เป็นการยากส�าหรับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจท่ีจะทราบว่าแก๊สน�้าตาจะเป็นเหตุให้ผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
	 1๒)	 ค�าวินิจฉัย	ป.ป.ช.	(๒๙	ธันวาคม	๒๕๕๘)
	 	 	 ท่ีประชุมคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	กรณีค�าร้องขอให้ถอดถอนและค�ากล่าวหานายอภิสิทธ์ิ			
เวชชาชีวะ	เม่ือคร้ังด�ารงต�าแหนง่นายกรัฐมนตรี	นายสุเทพ	เทือกสุบรรณ	เม่ือคร้ังด�ารงต�าแหนง่รองนายกรัฐมนตรี	 
และพลเอกอนุพงษ์	 เผ่าจินดา	 เม่ือคร้ังด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการทหารบก	 กับพวก	 ปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ	ส่ังใช้ก�าลังทหาร	ต�ารวจ	และขา้ราชการพลเรือน	เข้าสลายการชมุนุมของกลุ่มแนวรว่ม 
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ	(นปช.)	ในวันท่ี	1๐	เมษายน	๒๕๕๓	ถึงวันท่ี	1๙	พฤษภาคม	๒๕๕๓	
จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจ�านวนมาก	 โดยเร่ืองน้ีจากการไต่สวนปรากฏข้อเท็จจริงว่า	 
ขณะเกิดเหตุท่ีมีการส่ังใช้ก�าลังทหารพร้อมอาวุธปืนติดตัว	 เข้าขอคืนพ้ืนท่ีจากกลุ่มผู้ชุมนุม	 นปช.	 ในระหว่าง
วันท่ี	1๐	 เมษายน	๒๕๕๓	 ถึงวันท่ี	 1๙	พฤษภาคม	๒๕๕๓	จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บน้ัน 
อยู่ในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรง	 ซ่ึงปรากฏข้อเท็จจริงตามค�าพิพากษาของศาลว่า 
การชุมนุมของกลุ่ม	 นปช.	 มิใช่การชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญ	 และมีบุคคลท่ีมีอาวุธปืนปะปนอยู่ในกลุ่ม 
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ผู้ชุมนุม	นปช.	จึงมีเหตุจ�าเป็นท่ี	ศอฉ.	ต้องใช้มาตรการขอพ้ืนท่ีคืน	เพ่ือให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมือง	โดยมีค�าส่ัง 
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีน�าอาวุธติดตัว	 หากมีความจ�าเป็นสามารถน�ามาใช้เพ่ือระงับยับยั้งได้ไปตามสถานการณ์	
หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้า	หรือป้องกันตนเองได้	 อันเป็นไปตามหลักสากล	ตามนัยค�าพิพากษาศาลแพ่งในคดี
หมายเลขด�าท่ี	1๔๓๓/๒๕๕๓	อยา่งไรก็ตาม	แม้ค�าส่ังท่ีให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีน�าอาวุธติดตัว	เพ่ือป้องกันตนเองได้
จะเป็นไปตามหลักสากลก็ตาม	แต่ก็เป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติท่ีต้องใช้ความระมัดระวังอยา่งยิง่
ในการใช้อาวุธปืนตามแนวทางดงักล่าวข้างต้นตามความจ�าเปน็	และพอสมควรแกเ่หตุ	อันเป็นภาระท่ีหนักและ 
ยากอย่างยิ่งในการปฏิบัติ	 แต่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติไม่อาจหลีกเล่ียงความรับผิดชอบดังกล่าวได้	 หากภายหลัง
สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการใช้อาวุธปืนโดยไม่สุจริต	เลือกปฏิบัติ	และเกินสมควรแก่เหตุหรือเกินกว่ากรณีจ�าเป็น	 
จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ	 อันเป็นความรับผิดเฉพาะตัว เช่นเดียวกับนายทหารระดับ 
ผู้บังคับบัญชาในพ้ืนท่ี จะต้องรับผิดในกรณีท่ีสามารถพิสูจน์ได้ว่า รู้ว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีอยู่ภายใต้บังคับบัญชา
ของตนได้ใช้หรืออยู่ระหว่างใช้ก�าลังบังคับและอาวุธปืนโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วไม่ด�าเนินการยับย้ัง  
ป้องกัน และรายงานเหตุดังกล่าว	ซ่ึงคดีการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชาชนในเหตุการณ์สลายการชุมนุม
ของกลุ่ม	นปช.	เม่ือปี	๒๕๕๓	ในเหตุการณ์เดียวกันน้ี	กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับด�าเนินการเป็นคดีพิเศษด้วย	 
จึงมีมติให้ส่งเร่ืองการด�าเนินการกับเจ้าหน้าท่ีทหารท่ีเป็นผู้กระท�า	 ให้เกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว 
รวมถึงนายทหารระดับผู้บังคับบัญชาในพ้ืนท่ี	ซ่ึงมิใช่บุคคลตามมาตรา	๖๖	ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด�าเนินการ 
ต่อไป	 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.๒๕๔๒	 
มาตรา	๘๙/๒
	 	 ส�าหรับประเด็นการกล่าวหานายอภิสิทธ์ิ	เวชชาชีวะ	นายสุเทพ	เทือกสุบรรณ	และพลเอก
อนุพงษ์	เผ่าจินดา	กับพวก	กรณีละเว้นไม่ส่ังระงับ	ยับยั้ง	ทบทวนวิธีการ	หรือปรับเปล่ียนรูปแบบการใช้ก�าลัง
ทหารน้ัน	จากการไต่สวนปรากฏข้อเท็จจริงว่า	ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์การขอคืนพ้ืนท่ีชุมนุมเม่ือวันท่ี	1๐	
เมษายน	๒๕๕๓	จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บแล้ว	ศอฉ.	ได้ทบทวนปรับเปล่ียนรูปแบบวิธีการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี	โดยไม่ใช้ก�าลังเจ้าหน้าท่ีเข้าผลักดันผู้ชุมนุมอีกต่อไป	แต่ใช้มาตรการต้ังด่านตรวจ	หรือ
จุดสกัด	 ปิดล้อมวงนอกไว้โดยรอบ	เพ่ือให้ผู้ชุมนุมยุติการชุมนุมไปเอง	โดยการปฏิบัติในวันท่ี	1๔	พฤษภาคม	 
๒๕๕๓	 เป็นการต้ังด่านอยู่กับท่ีทุกแห่ง	 แต่ในวันท่ี	 1๙	พฤษภาคม	๒๕๕๓	 เจ้าหน้าท่ีได้เคล่ือนก�าลังเข้าไป
ควบคุมพ้ืนท่ีบริเวณสวนลุมพินี	โดยไม่ได้มีการผลักดันต่อผู้ชุมนุมท่ีแยกราชประสงค์โดยตรง	แต่เป็นการกดดัน
ต่อกองก�าลังติดอาวุธท่ียึดสวนลุมพินีอยู่	 ซ่ึงการปฏิบัติในการกระชับพ้ืนท่ีสวนลุมพินี	ในวันท่ี	1๙	พฤษภาคม	
๒๕๕๓	เจ้าหน้าท่ีได้ด�าเนินการตามข้ันตอน	โดยประกาศให้ผู้ชุมนุมออกไปจากพ้ืนท่ีก่อน	หลังจากประกาศแล้ว	 
เจ้าหน้าท่ีจึงเข้าไป	 ดังน้ัน	 ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานท่ีได้จากการไต่สวน	 ยังรับฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหา 
ท้ังสาม	กับพวก	ได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในการด�าเนินการในเร่ืองดังกล่าว	โดยมีเจตนา
เพ่ือให้เกิดความเสียหายกับประชาชนผู้บริสุทธ์ิ	 หรือเป็นผู้ก่อหรือใช้ให้มีการฆ่าผู้อ่ืน	 โดยเจตนาเล็งเห็นผล 
แต่อย่างใด	คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	จึงมีมติให้ข้อกล่าวหาตกไปเช่นกัน
	 1๓)		 ค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี	๒๐๓๘	-	๒๐๔1/๒๕๒๗	ป.	และ	จ.	จ�าเลยท้ังสองเป็นผู้มีส่วน
ริเร่ิมชักชวนนักศึกษา	นักเรียน	และประชาชนใหม้าชุมนุมกัน	ณ	สนามหนา้เมืองท่ีเกิดเหตุมาแต่ต้นและร่วมกล่าว
โจมตีขับไล่ผู้ว่าราชการจังหวัดตลอดจนมีส่วนในการจัดต้ังหน่วยฟันเฟืองข้ึนจากผู้มาร่วมชุมนุม	 จนคนเหล่าน้ี 
รวมตัวกันเป็นจ�านวนหลายพันคน	 ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง	 และขว้างปาและวางเพลิงเผาจวน 
ผู้ว่าราชการจังหวัด	ดังน้ี	การกระท�าของจ�าเลยท้ังสองตลอดจนนักศึกษา	นักเรียน	และประชาชนดังกล่าวเป็นการ
กระท�าเพ่ือให้เกิดความป่ันป่วนหรือกระด้างกระเด่ืองในหมู่ประชาชนถึงขนาดท่ีจะก่อให้เกิดความป่ันป่วนหรือ
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กระด้างกระเด่ืองในหมู่ประชาชนถึงขนาดท่ีจะก่อให้เกิดความไม่สงบข้ึนในราชอาณาจักรอีกสถานหน่ึงด้วย 
(ป.อ.	11๖	และ	๒1๕)
	 1๔)		 ค�าพิพากษาฎีกาท่ี	 ๕๕๗๓/๒๕๕๔	 การท่ีชาวบ้านร่วมชุมนุมและเดินขบวนกันเพราะ 
ไม่พอใจท่ีทางราชการมีมติให้จัดต้ังก่ิงอ�าเภอนาทมในท่ีอ่ืน	 ท่ีไม่ใช่ต�าบลนาทมโดยมีชาวบ้านร่วมกันกว่า	 
๒๐๐	คน	ไม่ปรากฏว่ามีการร่วมกันวางแผนหรือคบคิดกระท�าการในส่ิงผิดกฎหมาย	ไม่มีผู้ใดมีอาวุธ	จึงต้องถือว่า
เป็นการชุมนุมท่ีเร่ิมต้นด้วยความสงบปราศจากอาวุธ	 อันเป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
โดยชอบท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับให้การรับรองตลอดมา	 การกระท�าความผิดมาเกิดข้ึนใน
ภายหลัง	 ต้องถือว่าเป็นเจตนาของผู้กระท�าความผิดของแต่ละคนแต่ละกลุ่มจะถือเอาเป็นเจตนาร่วมของผู้เข้า
ชุมนุมทุกคนไมไ่ด้	ล�าพังแต่จ�าเลยเปน็ผู้ร่วมอยู่ในกลุ่มชาวบา้น	๒	กลุ่ม	ท่ีมีคนร้ายบางคนกระท�าความผดิก่อให้
เกิดความวุ่นวายข้ึนในบ้านเมือง	หรือพฤติการณ์อันใดท่ีแสดงการขัดขวางมิให้	ศ.	กับพวกน�ารถดับเพลิงเข้าไป
ในบริเวณท่ีเกิดเหตุเผาสะพาน	 ยังไม่อาจถือได้ว่าจ�าเลยเป็นตัวการร่วมกระท�าความผิดกับคนร้าย	 ตาม	 ป.อ.	
มาตรา	๘๓	กรณีต้องถือว่าจ�าเลยท่ี	๓	ท่ี	๕	ท่ี	๗	และท่ี	๙	มีเสรีภาพในการชุมนุมดังกล่าวตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว้
	 1๕)		 ค�าพิพากษาฎีกาท่ี	 ๕๘๘๙/๒๕๕๔	 จ�าเลยท่ี	 1	 ร่วมอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต้ังแต่	 
สิบคนข้ึนไปและเป็นผู้จุดไฟเผาทรัพย์สินของผู้อ่ืนอันเป็นการเข้าร่วมม่ัวสุมกันต้ังแต่สิบคนข้ึนไปและกระท�าการ
อย่างหน่ึงอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายข้ึนในบ้านเมืองโดยมีอาวุธ	 การกระท�าของจ�าเลยท่ี	 1	 จึงเป็นความผิด 
ตาม	ป.อ.	มาตรา	๒1๕	วรรคสอง	๒1๗	และ	๓๕๘	ต่อมาเจ้าพนักงานต�ารวจได้ประกาศผ่านเคร่ืองกระจายเสียงว่า 
ไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงกระท�าผิดกฎหมาย	 ซ่ึงเป็นการส่ังให้เลิกม่ัวสุมในการก่อเหตุวุ่นวายข้ึนในบ้านเมือง
ภายหลังจากท่ี	 จ�าเลยท่ี	 1	 ได้ม่ัวสุมและกระท�าการก่อความวุ่นวายข้ึนในบ้านเมืองแล้ว	 จ�าเลยท่ี	 1	 จึงไม่มี 
ความผิดตาม	ป.อ.	 มาตรา	๒1๖	 ท่ีมุ่งประสงค์ลงโทษผู้ท่ีขัดขืนค�าส่ังของเจ้าพนักงานอันเป็นการกระท�าท่ียัง 
ไม่ถึงข้ันความผิดส�าเร็จตาม	ป.อ.	มาตรา	๒1๕
	 	 	 การวางเพลิงเผาทรัพย์และท�าให้เสียทรัพย์	 เป็นส่วนหน่ึงของการกระท�าความผิด
ฐานร่วมกันม่ัวสุมต้ังแต่สิบคนข้ึนไปกระท�าการอย่างหน่ึงอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายข้ึนในบ้านเมืองจึงเป็น 
กรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท
	 1๖)		 ค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี	 ๔๙๔๖/๒๕๕๕	 ข้อเท็จจริงในคดีรับฟังได้เป็นท่ียติุว่า	 ระหว่าง 
วันท่ี	1๕	มีนาคม	ถึงวันท่ี	๖	มิถุนายน	๒๕๔๗	เวลากลางวันและกลางคืนติดต่อกัน	จ�าเลยท่ี	1	ท่ี	๒	และท่ี	๔	 
กับพวกได้ติดต้ังกางเต็นท์พักอาศัย	 วางโต๊ะ	 เก้าอ้ี	 เส่ือ	 และเคร่ืองครัวท่ีบริเวณไหล่ทางข้างถนนเพชรเกษม	 
ขาล่องด้านทิศตะวันออก	 ระหว่างหลักกิโลเมตรท่ี	 ๒1๘	 ถึง	 ๒1๙	 เป็นระยะทางยาวประมาณ	๓๐	 เมตร 
อันเป็นเขตทางหลวงในลักษณะกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะตามพระราชบัญญัติทางหลวง	 
พ.ศ.	๒๕๓๕	มาตรา	๓๘	วรรคหน่ึง
	 	 	 มีปัญหาท่ีต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจ�าเลยท่ี	1	ท่ี	๒	และท่ี	๔	ประการแรกว่า	เหตุท่ีจ�าเลย
ท่ี	1	ท่ี	๒	และท่ี	๔	กับพวกกระท�าการดังกล่าวเน่ืองจากจ�าเลยท่ี	1	ท่ี	๒	และท่ี	๔	ต้องการคัดค้านการท่ีรัฐบาล	 
จะด�าเนินการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้เป็นบริษัทมหาชน	จ�าเลยท่ี	1	ท่ี	๒	และท่ี	๔	กับพวก
จึงต้องการเดินเท้าจากกรุงเทพมหานครเพ่ือทูลเกล้าฯ	ถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ณ	
พระราชวังไกลกังวล	อ�าเภอหัวหิน	แต่เน่ืองจากเจ้าพนักงานต�ารวจตรึงก�าลังสกัดท่ีค่ายนเรศวรมิให้จ�าเลยท่ี	1	 
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ท่ี	 ๒	 และท่ี	 ๔	 กับพวกเดินทางต่อไป	 จ�าเลยท่ี	 1	 ท่ี	 ๒	 และท่ี	 ๔	 กับพวกจึงต้องกางเต็นท์และวางส่ิงของ 
ต่าง	ๆ	บนไหล่ทางเพ่ือรอเดินทางต่อไป	การกระท�าของจ�าเลยท่ี	1	 ท่ี	๒	และท่ี	๔	 จึงไม่เป็นความผิดเพราะ
เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่น้ัน
	 	 	 เห็นว่า	แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	๔๔	วรรคหน่ึง	 
ซ่ึงใช้บังคับขณะเกิดเหตุจะบัญญัติให้บุคคลมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธก็ตาม	แต่ก็มิได้
หมายความว่าประชาชนจะสามารถใช้เสรีภาพของตนโดยปราศจากขอบเขตหรือไปละเมิดต่อสิทธิของประชาชน
ผู้อ่ืนด้วย	และโดยเฉพาะอยา่งยิง่	ต้องไม่ใช้เสรีภาพดังกล่าวถึงข้ันเปน็การละเมดิหรือกระท�าความผดิต่อกฎหมาย
บ้านเมือง	เพราะกฎหมายท่ีตราออกมาใช้บังคับต่อประชาชนทกุคนยอ่มมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือจัดระเบียบและ
รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและประชาชนเป็นส�าคัญ	ดังน้ัน	การอ้างว่า	มีเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ	
แต่มีการกระท�าอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย	จะถือว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบ	หาได้ไม่	การท่ีจ�าเลยท่ี	1	ท่ี	๒	
และท่ี	๔	กับพวกใช้ไหล่ทางของถนนเพชรเกษมอันเป็นส่วนหน่ึงของทางหลวงเป็นท่ีต้ังเต็นท์รวมท้ังวางส่ิงของ
ต่าง	ๆ 	จึงเป็นการกีดขวางและอาจเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือยานพาหนะท่ีสัญจรไปมาในทางหลวงแล้ว	จ�าเลย 
ท่ี	1	ท่ี	๒	และท่ี	๔	กับพวกจะอ้างว่าไม่มีเจตนาเน่ืองจากถูกเจ้าพนักงานต�ารวจขัดขวางมิให้เดินทางต่อไปหาได้ไม่ 
เพราะจ�าเลยท่ี	1	ท่ี	๒	และท่ี	๔	ย่อมเล็งเห็นผลจากการกระท�าของจ�าเลยว่า	การต้ังส่ิงของเหล่าน้ันกีดขวาง
และอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลและยานพาหนะท่ีสัญจรไปมาบนทางหลวงได้	 เม่ือจ�าเลยท่ี	 1	 ท่ี	 ๒	 และท่ี	 ๔	 
กับพวกกระท�าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อ�านวยการทางหลวง	 การกระท�าของจ�าเลยท่ี	 1	 ท่ี	 ๒	 และท่ี	 ๔	 
จึงเป็นความผิดตามฟ้อง
	 	 	 ส่วนปัญหาท่ีจ�าเลยท่ี	 1	 ท่ี	 ๒	 และท่ี	 ๔	 ฎีกาว่า	 ไหล่ทางของถนนเพชรเกษมเป็นเขต
ทางหลวง	ท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน	จึงเป็นทรัพย์ท่ีจ�าเลยท่ี	1	ท่ี	๒	และท่ี	๔	มีสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์
ในไหล่ทางดังกล่าวได้น้ัน	เห็นว่า	แม้ไหล่ทางถนนเพชรเกษมจะเปน็ท่ีสาธารณสมบติัของแผ่นดินท่ีประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้ก็ตาม	แต่การใช้ประโยชน์ของประชาชนย่อมต้องกระท�าไปตามปกติวิสัย	เช่น	ใช้สัญจรไปมา 
อย่างบุคคลท่ัวไปก็สามารถกระท�าได้	แต่การท่ีจ�าเลยท่ี	1	 ท่ี	๒	และท่ี	๔	 กับพวกกางเต็นท์และวางส่ิงของไว้
บริเวณไหล่ทางของถนนต้ังแต่วันท่ี	1๕	มีนาคม	ถึงวันท่ี	๖	มิถุนายน	๒๕๔๗	เป็นเวลาเกือบสามเดือน	จึงไม่ใช่ 
เป็นการใช้ประโยชน์จากท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยชอบดังท่ีจ�าเลยท่ี	1	ท่ี	๒	และท่ี	๔	อ้างมา	ท่ีศาลอุทธรณ์ 
ภาค	๗	วินิจฉัยว่าการกระท�าของจ�าเลยท่ี	1	ท่ี	๒	และท่ี	๔	เป็นความผดิตามฟอ้งโจทกน้ั์น	ศาลฎกีาเหน็พ้องด้วย	 
ฎีกาของจ�าเลยท่ี	1	ท่ี	๒	และท่ี	๔	ฟังไม่ข้ึน

 ๖.๓.๕ ค�าวินิจฉัย ค�าพิพากษา ภายหลัง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ บังคับใช้
	 	 1)	 ศาลปกครองกลาง	คดีหมายเลขด�าท่ี	1๕๔/๒๕๖1
	 	 	 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐออกกระท�าการ 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	และการกระท�าละเมิดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐอันเกิดจากการใช้อ�านาจตามกฎหมาย	
	 	 	 คดีน้ีผู้ฟ้องคดี	เป็นผู้จัดการชุมนุม	และผู้ฟ้องคดีท่ี	๒-๔	เป็นร่วมผู้ชุมนุมในนามเครือข่าย 
ประชาชน	People	Go	Network	ได้ร่วมจัดกิจกรรม	We	Walk	เดินมิตรภาพ	ระยะทาง	๔๕๐	กิโลเมตร	จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ศูนย์รังสิต	 เพ่ือมุ่งสู่จังหวัดขอนแก่น	 เพ่ือยืนยันสิทธิของประชาชน	 และได้แจ้ง
การชุมนุมสาธารณะต่อผู้รับแจ้ง	 (ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)	 โดยผู้แจ้งสรุปสาระส�าคัญในการจัดการชุมนุม	 
ดังน้ี	 1)	 ต้องขออนุญาตใช้เคร่ืองขยายเสียงตามกฎหมาย	 ๒)	 การเดินขบวนอาจส่งผลกระทบต่อการจราจร
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กีดขวางทางเข้า	 -	 ออก	 รบกวนประชาชนหรือเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานต่างๆ	 จึงแนะน�าให้ผู้ชุมนุมเดินทาง 
โดยใช้ยานพาหนะ	และ	๓)	การชุมนุมอาจมีลักษณะเป็นการชุมนุมหรือม่ัวสุมทางการเมืองซ่ึงขัดต่อค�าส่ัง	หน.คสช.	 
ท่ี	๓/๒๕๕๘	ลง	1	เม.ย.	๕๘	โดยให้ผู้จัดการชุมนุมไปขออนุญาต	หน.คสช.	ตามกฎหมาย
	 	 	 วันท่ี	 ๒๐	 มกราคม	๒๕๖1	 เวลา	 ๐๙.๓๐	น.	 ผู้ชุมนุมประมาณ	1๐๐	 คน	 ได้เดินทาง 
ออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ศูนย์รังสิต	 กลับพบเจ้าหน้าท่ีต�ารวจประมาณ	๒๐๐	 คน	 ยืนเรียงแถว 
หน้ากระดาน	ปดิก้ันไม่ให้ผู้ชุมนุมเดินทางออกฯ	สว่นผู้ชุมนุมท่ีเดินทางออกโดยใช้ประตูอ่ืนจะถกูเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ
ติดตาม	 ถ่ายภาพ	 ตรวจบัตรประชาชน	 ตรวจค้นรถ	 ควบคุมตัวผู้ชุมนุมบางรายโดยอ้างว่าไม่ใช่กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา	 และปฏิเสธไม่ให้ทนายความร่วมรับฟัง	 และเจรจากดดันมิให้เจ้าของสถานท่ีอนุญาตให้ 
ผู้ชุมนุมเข้าพักในช่วงเวลากลางคืน
	 	 	 ศาลวินิจฉัยแล้ว	การกระท�าของเจ้าหน้าท่ีดังกล่าว	น่าจะมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วย
กฎหมาย	จึงสมควรท่ีจะมีค�าส่ังก�าหนดวิธีการช่ัวคราวก่อนการพิพากษา	ดังน้ี
	 	 	 (1)	 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	 1	 ส่ังการให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและ 
เจ้าหน้าท่ีต�ารวจยุติการด�าเนินการใด	 ๆ	 ท่ีมีลักษณะเป็นการปิดก้ัน	 ขัดขวาง	 การใช้เสรีภาพการชุมนุม	 และ 
ให้อ�านวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยต่อผู้ฟ้องคดีและผู้ชุมนุมตามแผนกิจกรรมเดินมิตรภาพ
	 	 	 (๒)	 แม้หนังสือ	 สภ.คลองหลวง	 กรณีสรุปสาระส�าคัญของการชุมนุม	 มิใช่ค�าส่ัง 
แก้ไขการชุมนุม	และมิใช่ค�าส่ังห้ามการชุมนุม	แต่เป็นค�าส่ังให้ผู้จัดการชุมนุม	ผู้ชุมนุมหรือผู้อยู่ในสถานท่ีชุมนุม 
ต้องปฏิบัติตามเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลการชุมนุมตามมาตรา	 1๙	 วรรคส่ี	 (๕)	 แห่ง	 
พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	อันมีลกัษณะเป็นค�าส่ังทางปกครองตามมาตรา	๕	แห่ง	พ.ร.บ.วิธปีฏิบัติ
ราชการทางปกครอง	พ.ศ.๒๕๓๙
	 	 	 และด�าเนินการใช้อ�านาจหน้าท่ีตามมาตรา	1๙	วรรคส่ี	แห่ง	พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ	 
พ.ศ.๒๕๕๘	 เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชนและการดูแลการชุมนุมสาธารณะและ		 
การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	 จนกว่าจะส้ินสุดการชุมนุม	 แต่หากข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า	 ผู้ร่วมชุมนุมกระท�าการใดอันเป็นการชุมนุมสาธารณะท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 เจ้าพนักงานดูแล 
การชุมนุมสาธารณะหรือเจ้าพนักงานต�ารวจในบังคับบัญชา	 ก็ชอบท่ีจะพิจารณาก�าหนดเง่ือนไข	 หรือมีค�าส่ัง	
หรือประกาศใหผู้้ชุมนุมเลิกการชุมนุม	หรือแก้ไข	หรือร้องขอต่อศาล	ให้มีค�าส่ังให้เลิกการชุมนุม	หรือด�าเนินการ
อ่ืนใดตามอ�านาจหน้าท่ี	เพ่ือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะหรือกฎหมายอ่ืนได้
	 	 	 ซ่ึงต่อมาศาลปกครองกลาง	 ได้มีค�าวินิจฉัย	 พิพากษาตัดสินคดีตามคดีหมายเลขด�า 
ท่ี	1๕๔/๒๕๖1	คดีหมายเลขเลขแดงท่ี	๒๐๕๘/๒๕๖1	ลงวันท่ี	๒๘	กันยายน	๒๕๖1	สรุปใจความส�าคัญ	ดังน้ี
	 	 	 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	 พ.ศ.๒๕๕๘	 บัญญัติให้การชุมนุมสาธารณะเป็น
เสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของบุคคล	ในการท่ีจะด�าเนินการชุมนุมสาธารณะได้	โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจัดการชุมนุม
สาธารณะก่อน	จึงวินิจฉัยพิพากษาคดี	ดังน้ี
	 	 	 (1)	 แม้หนังสือ	 สภ.คลองหลวง	 กรณีสรุปสาระส�าคัญของการชุมนุม	 มิใช่ค�าส่ังแก้ไข
การชุมนุม	 และมิใช่ค�าส่ังห้ามการชุมนุม	 แต่เป็นค�าส่ังให้ผู้จัดการชุมนุม	 ผู้ชุมนุมหรือผู้อยู่ในสถานท่ีชุมนุม 
ต้องปฏิบัติตามเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลการชุมนุมตามมาตรา	1๙	วรรคส่ี	(๕)	แห่ง	พ.ร.บ. 
การชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	อันมีลักษณะเป็นค�าส่ังทางปกครองตามมาตรา	๕	แห่ง	พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง	พ.ศ.๒๕๓๙	ประกอบกับ	ข้อกล่าวอ้างท่ี	ตร.	อ้างว่าไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่อาจรับฟังได้	 
เน่ืองจากมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท�าการ 

������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd   138������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd   138 11/17/2563 BE   12:40 PM11/17/2563 BE   12:40 PM



1๓๙คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 และการกระท�าละเมิดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐอันเกิดจากการใช้อ�านาจตามกฎหมาย	 
ตามมาตรา	๙	วรรคหน่ึง	(1)	(๓)	แห่งพระราชบญัญัติจัดต้ังศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดปีกครอง	พ.ศ.๒๕๔๒	
และในกรณีดังกล่าวไม่ปรากฏว่า	 เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย	 ซ่ึงเป็นข้าราชการทหารซ่ึงมียศต้ังแต่ 
ร้อยตรี	 เรือตรี	 หรือเรืออากาศตรี	 ข้ึนไป	 ซ่ึงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งต้ังให้ปฏิบัติตามค�าส่ัง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ท่ี	๓/๒๕๕๘	ลงวันท่ี	1	เมษายน	๒๕๕๘	และในประเด็นพิพาทแห่งคดี 
ก็มิได้เป็นการโต้แย้งว่าการกระท�าของเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยกระท�าละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด
	 	 	 (๒)	 ตามนัยมาตรา	 ๗๒	 วรรคหน่ึง	 แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง	 พ.ศ.๒๕๕๒	 น้ัน	 ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าส่ัง	 ท่ี	 คร.๓๓/๒๕๖1	 ยืนตามค�าส่ังของ
ศาลปกครองช้ันต้น	 ท่ีมีค�าส่ังก�าหนดมาตรการเพ่ือบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวก่อนการพิพากษา	 โดยให้	 ผบ.ตร. 
ส่ังการผู้อยูใ่นบังคับบัญชา	มิให้กระท�าการใด	ๆ 	ท่ีมีลักษณะเป็นการปิดก้ัน	ขัดขวาง	ในการใช้เสรีภาพการชุมนุม
ของผู้ฟ้องคดีและผู้ชุมนุม	แต่หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า	 ผู้ร่วมชุมนุมกระท�าการใดอันเป็นการชุมนุมสาธารณะ
ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะหรือเจ้าพนักงานต�ารวจในบังคับบัญชา	 ก็ชอบ 
ท่ีจะพิจารณาก�าหนดเง่ือนไข	หรือมีค�าส่ัง	หรือประกาศให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุม	หรือแก้ไข	หรือร้องขอต่อศาล	 
ให้มีค�าส่ังใหเ้ลิกการชมุนุม	หรือด�าเนนิการอ่ืนใดตามอ�านาจหนา้ท่ี	เพ่ือบังคับการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การชุมนุมสาธารณะหรือกฎหมายอ่ืนได้
	 	 	 (๓)	 กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีต�ารวจปิดก้ันการใช้เสรีภาพในการชุมนุม	 มีการรบกวน 
ผู้ชุมนุมโดยการติดตามถ่ายรูป	 ถ่ายรูปบัตรประชาชน	 ถ่ายภาพเคล่ือนไหว	 ตรวจค้นรถเสบียงของผู้ชุมนุม	
ควบคุมตัวบุคคลโดยปฏิเสธมิให้ทนายความเข้าร่วมกระบวนการ	และเจรจากดดันมิให้เจ้าของสถานท่ีอนุญาต
ให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ชุมนุมเข้าพักในช่วงเวลากลางคืน	 อันเป็นการโต้แย้งถึงการกระท�าของเจ้าพนักงานดูแล 
การชมุนุมสาธารณะ	ตามมาตรา	1๙	วรรคหน่ึง	น้ัน	ศาลปกครองสงูสุดได้มีค�าส่ัง	ท่ี	คร.๓๓/๒๕๖1	ยนืตามค�าส่ัง 
ของศาลปกครองช้ันต้นท่ีมีค�าส่ังก�าหนดมาตรการเพ่ือบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวก่อนการพิพากษาฯ	 แล้ว	 จนถึง 
วันส้ินสุดการชุมนุม	 และไม่ปรากฏว่าผู้ชุมนุมฝ่าฝืนหรือกระท�าความผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมฯ 
แต่อย่างใด	หรือผู้ถูกฟ้องคดี	(ตร.)	ก็มิได้ด�าเนินการใดอันมีลักษณะเป็นการปิดก้ัน	ขัดขวาง	ในการใช้เสรีภาพ
การชุมนุมผู้ฟ้องคดีและผู้ชุมนุมฯ	แต่อย่างใด	ดังน้ัน	จึงเห็นว่า	ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	๒	-	๗	ในฐานะเจ้าพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะและเจ้าหน้าท่ีต�ารวจในสังกัดได้ด�าเนินการใช้อ�านาจหน้าท่ีในการควบคุมดูแลการชุมนุม	
เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย	โดยมิได้กระท�าการตรวจค้น	ปิดก้ัน	ขัดขวางการชุมนุม	อันเป็นการกระท�าละเมิด
ต่อผู้ฟ้องคดีฯ	จะต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีท้ังส่ีแต่อย่างใด
	 	 ๒)	 ศาลปกครองกลาง	 คดีหมายเลขด�าท่ี	 1๐๕๖/๒๕๖1	คดีหมายเลขแดงท่ี	 ๙๒๕/๒๕๖1 
(สถานีต�ารวจนครบาลชนะสงคราม)
	 	 	 กรณีพิพาทเก่ียวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท�าการ	 โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย	และการกระท�าละเมิดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐอันเกิดจากการใช้อ�านาจตามกฎหมาย
	 	 	 กล่าวคือ	ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า	ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะโดยเดินขบวนจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์	ถึงบริเวณหน้าท�าเนียบรัฐบาล	ในวันท่ี	๒1	และ	๒๒	พฤษภาคม	๒๕๖1	เน่ืองใน
วาระครบรอบการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	๔	ปี	ในวันท่ี	๒๒	พฤษภาคม	๒๕๖1 
ซ่ึงผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันท่ี	1๖	พฤษภาคม	๒๕๖1	แจ้งการชุมนุมสาธารณะตอ่หัวหน้าสถานีต�ารวจนครบาล
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1๔๐ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

ชนะสงคราม	โดยมีรายละเอียดสถานท่ีจัดการชุมนุมบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และพักค้างคืน
การเดินขบวนในวันท่ี	๒๒	พฤษภาคม	๒๕๖1	 ช่วงเวลา	๐๗.๐๐	น.	จากสถานท่ีชุมนุมไปยังท�าเนียบรัฐบาล 
โดยขอใช้ช่องทางการจราจร	1	ช่องทางการจราจร	โดยใช้เส้นทางถนนราชด�าเนินกลางและถนนราชด�าเนินนอก	
ข้ามสะพานมัฆวานรังสรรค์	ไปยังประตูท�าเนียบรัฐบาล
	 	 	 โดยผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	 ๒	 (สถานีต�ารวจนครบาลชนะสงคราม	บก.น.1	 บช.น.)	 มีหนังสือท่ี	 
ตช	๐๐๐1๕	 (บก.น.1)1๐/1๕๓๖	 ลงวันท่ี	 1๗	พฤษภาคม	๒๕๖1	 ข้อ	 ๓	 ขอให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ร่วมชุมนุม	
ท�าการชุมนุมในพ้ืนท่ีท่ีก�าหนดไว้	คือ	บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ	และจะประสานงานให้หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องมารับเร่ืองราวร้องทุกข์ดังกล่าว	ณ	บริเวณสถานท่ีชุมนุม
	 	 	 ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันท่ี	 1๙	 พฤษภาคม	 ๒๕๖1	 ยืนยันก�าหนดการจัดกิจกรรม 
การชุมนุมดังกล่าว	และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	๒	ได้มีหนังสือท่ี	ตช	๐๐๐1๕(บก.น.1)1๐/๒๖1๒	ลงวันท่ี	๒๐	พฤษภาคม	
๒๕๖1	แจ้งให้ผู้จัดการชุมนุม	ผู้ชุมนุม	หรือผู้อยู่ภายในสถานท่ีชุมนุมต้องปฏิบัติดังน้ี	(1)	ห้ามมิให้จัดการชุมนุม
ทางการเมือง	 อันจะเป็นการขัดค�าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ท่ี	๓/๒๕๕๘	ลงวันท่ี	1	 เมษายน	
๒๕๕๘	ข้อ	1๒	(๒)	ห้ามมิให้เคล่ือนยา้ยผู้ชุมนุมในลักษณะท่ีขัดต่อมาตรา	๗	และมาตรา	๘	แห่งพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	(๓)	การโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียงด้วยก�าลังไฟฟ้าจะต้องได้รับอนุญาต
จากเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายก่อน
	 	 	 ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า	การกระท�าของผู้ถูกฟ้องคดีและเจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้องเป็นการละเมิดเสรีภาพ
ในการชุมนุมอย่างร้ายแรง	จนกระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิ	เสรีภาพ	ซ่ึงเป็นการกระท�าทางปกครอง	 
ตลอดจนค�าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว	ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบันจึงไม่อาจ
ให้คุณค่าเทียบเท่าหรือบังคับใช้อย่างขัดต่อสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญได้	 และผู้ฟ้องคดีไม่จ�าต้องปฏิบัติตาม
ข้ันตอนในการอุทธรณ์ตามมาตรา	11	แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	 ผู้ฟ้องคดีพบว่า	 
มีเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ	ทหาร	ติดตามสมาชิกกลุ่มผู้ชุมนุมอยา่งน้อย	1๖	ราย	ไปยงับ้านพัก	ท่ีท�างาน	ถ่ายภาพ	สอบถาม
ข้อมูลส่วนตัว	 มีการเข้าค้นบ้านโดยปราศจากเหตุอันควร	 และยึดเคร่ืองเสียงของกลุ่มผู้ชุมนุม	 จึงขอให้ศาล 
มีค�าส่ังดังน้ี	 (1)	 ให้สถานีต�ารวจนครบาลชนะสงคราม	 ยกเลิกเง่ือนไขตามหนังสือ	 สรุปการชุมนุมสาธารณะ	 
และให้สามารถเดินเท้าจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ	 ไปยังท�าเนียบรัฐบาลได้จนกว่าจะส้ินสุดการชุมนุมฯ	 
(๒)	ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีต�ารวจอยูใ่นสังกัด	ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระท�าละเมิดเสรีภาพการชุมนุม
ตามฟ้องจ�านวน	๕๐,๐๐๐	บาท	พร้อมกับค�าฟ้องขอให้ศาลมีค�าส่ังเก่ียวกับวิธีการช่ัวคราวก่อนการพิพากษา	และ
ขอไต่สวนฉุกเฉิน	โดยขอให้ทุเลาการบังคับตามค�าส่ังของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	๒	(สถานีต�ารวจนครบาลชนะสงคราม)
	 	 	 ศาลได้ตรวจพิจารณาเอกสาร	พิเคราะห์แล้วเห็นว่า	ตามมาตรา	๙	พระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.๒๕๔๒	มาตรา	๙	ศาลปกครองมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาหรือ
มีค�าส่ังในเร่ืองดังต่อไปน้ี	 (1)	 คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท�าการ 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายฯ	 (๓)	 คดีพิพาทเก่ียวกับการกระท�าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐอันเกิดจากการใช้อ�านาจตามกฎหมาย	หรือจากกฎฯ	ซ่ึงตามมาตรา	๔๒	วรรคหน่ึง	 
ผู้ใดได้รับความเดือดร้อน	หรือเสียหาย	หรืออาจเดือดร้อน	หรือเสียหาย	โดยมิอาจหลีกเล่ียงได้ฯ	ตามมาตรา	๙	 
และการแก้ไข	หรือบรรเทาความเดือดร้อน	หรือความเสียหาย	หรือยติุข้อโต้แยง้น้ัน	ต้องมีค�าบังคับตามท่ีก�าหนด
ในมาตรา	๗๒	ผู้น้ันมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง	ซ่ึงในวรรคสองของมาตราดังกล่าวก�าหนดไว้ว่า	“ในกรณีท่ีมี 
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1๔1คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

กฎหมายก�าหนดข้ันตอนหรือวิธีการส�าหรับการแก้ไขความเดือดร้อน	หรือความเสียหายในเร่ืองน้ันจะกระท�าได้ 
ต่อเม่ือมีการด�าเนินการตามข้ันตอนและวธีิการดังกล่าว	และไดมี้การส่ังการตามกฎหมายน้ัน	หรือมิได้มีการส่ังการ 
ภายในเวลาอันสมควร	หรือภายในเวลาท่ีกฎหมายน้ันก�าหนด”
	 	 	 ซ่ึงในพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	มาตรา	11	วรรคหน่ึง	บัญญัติว่า 
เม่ือไดรั้บแจ้งแล้วให้ผู้รับแจ้งส่งสรุปสาระส�าคญัฯ	ภายในยีส่บิส่ีช่ัวโมง	และในวรรคสอง	บญัญัติว่ากรณีท่ีผู้รับแจ้ง 
เห็นว่าการชุมนุมสาธารณะท่ีได้รับแจ้งน้ันอาจขัดต่อมาตรา	 ๗	 หรือมาตรา	 ๘	 ให้ผู้รับแจ้งมีค�าส่ังให้ผู้แจ้ง 
การชุมนุมสาธารณะแก้ไขภายในเวลาท่ีก�าหนด	และวรรคสาม	บัญญัติว่า	หากผู้แจ้งการชุมนุมไม่ปฏิบัติตามฯ	 
ให้ผู้รับแจ้งมีค�าส่ังห้ามชุมนุมฯ	 และในวรรคส่ี	 บัญญัติว่า	“กรณีผู้แจ้งการชุมนุมไม่เห็นชอบด้วยกับค�าส่ัง 
ตามวรรคสาม ให้ย่ืนอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือผู้รับแจ้งข้ึนไปหน่ึงช้ันฯ”
	 	 	 ในคดีน้ี	 ปรากฏว่า	 ผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นอุทธรณ์ค�าส่ังหนังสือของสถานีต�ารวจนครบาล									
ชนะสงคราม	 แต่อย่างใด	 (เทียบเคียงการด�าเนินการและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา	 11	พ.ร.บ.การชุมนุม 
สาธารณะฯ)	จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองและขอให้ชดใช้ค่าเสียหายได้	ท้ังน้ี	ตามนัยมาตรา	๔๒	วรรคสอง	 
แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.๒๕๔๒	 จึงไม่รับค�าฟ้องของฟ้องคดี 
ท้ังสองไว้พิจารณาและให้จ�าหน่ายคดีออกจากสารบบความ	 เม่ือศาลมีค�าส่ังไม่รับค�าฟ้องไว้พิจารณาแล้ว 
จึงไม่จ�าต้องมีค�าส่ังเก่ียวกับค�าขอให้ศาลก�าหนดวิธีการช่ัวคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดีท้ังสอง 
แต่อย่างใด
	 	 ๓)	 ค�าวินิจฉัยศาลแพ่ง	คดีหมายเลขด�าท่ี	ชส1/๒๕๖1	(กรณี	สน.นางเล้ิง	ขอให้ศาลมีค�าส่ัง
ให้เลิกการชุมนุม)
	 	 	 สว.(สอบสวน)	 สถานีต�ารวจนครบาลนางเล้ิง	 ได้ยื่นค�าร้องต่อศาลแพ่ง	 (1๓	 กุมภาพันธ์	 
๒๕๖1)	กล่าวคือ	 เม่ือวันท่ี	1๐	 กุมภาพันธ์	๒๕๖1	 เวลาประมาณ	1๐.๐๐	น.	 ผู้จัดการชุมนุมได้ยื่นหนังสือ
แจ้งการชุมนุมสาธารณะต่อหัวหน้าสถานีต�ารวจนครบาลนางเล้ิง	 โดยมีวัตถุประสงค์คัดค้านการให้สัมปทาน
ปิโตรเลียม	 ติดตามทวงถามข้อเสนอท่ียื่นต่อรัฐบาล	หยุด	พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจ	 คืนท่อก๊าซ	 โดยก�าหนดลักษณะ 
การชุมนุมสาธารณะ	 ไม่มีการเดินขบวนหรือเคล่ือนย้ายสถานท่ีชุมนุม	 ผู้เข้าร่วมชุมนุมประมาณ	 ๕๐	 คน	 
สถานท่ีจัดการชุมนุมบริเวณทางเท้าหน้าอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ	 ถนนพระราม	 ๕	 กทม.ฯ	 
โดยผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจนครบาลนางเล้ิง	 ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้จัดการชุมนุมแล้วและก�าหนดเง่ือนไขใน
การชุมนุมสาธารณะดังกล่าว	รายละเอียดดังต่อไปน้ี	(1)	ตามมาตรา	๗	วรรคส่ี	ก�าหนดห้ามการชุมนุมในรัศมี 
ไม่เกิน	๕๐	เมตร	รอบท�าเนยีบรัฐบาล	(๒)	การชุมนุมสาธารณะต้องไม่กีดขวางทางเข้า-ออก	หรือรบกวนปฏิบัติงาน 
หรือการใช้บริการสถานท่ี	ท่ีท�าการหนว่ยงานของรฐั	โดยเห็นควรใหย้า้ยสถานท่ีการชมุนุมไปอยู่บริเวณทางเทา้
ริมคลองผดุงกรุงเกษม	 ฝ่ังหน้าวัดโสมนัส	 แขวงวัดโสมนัส	 กทม.ฯ	 (๒)	 เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	 
ได้ออกประกาศ	 เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	 สถานีต�ารวจนครบาลนางเล้ิง	 ท่ี	 1/๒๕๖๓	 ลงวันท่ี	 
1๒	 กุมภาพันธ์	๒๕๖1	 เร่ืองให้แก้ไขการชุมนุมสาธารณะ	 โดยให้แก้ไขการชุมนุมสาธารณะดังน้ี	 ให้ผู้ชุมนุมท่ี
กีดขวางทางเดินเท้าหน้าอนุสาวรีย์ฯ	ย้ายมาชุมนุมบริเวณทางเท้าริมคลองผดุงกรุงเกษมฯ	แต่ปรากฏว่าเม่ือถึง
เวลาก�าหนดตามประกาศฯ	ผู้ชุมนุมไม่ได้ออกไปจากสถานท่ีชุมนุมดังกล่าวแต่อย่างใด	การกระท�าของผู้ชุมนุม
เป็นการกระท�าท่ีขัดต่อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	มาตรา	1๖	(1)	จึงขอให้ 
ศาลพิจารณามีค�าส่ังให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุม	เพ่ือความสงบเรียบร้อยของประชาชนและบ้านเมืองต่อไป
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1๔๒ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 	 	 ศาลแพ่งวินิจฉัย	 กรณี	 สถานีต�ารวจนครบาลนางเล้ิง	 มีค�าส่ังให้ผู้ชุมนุมแก้ไข 
การชุมนุมแล้ว	 ผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตาม	 จึงขอศาลให้มีค�าส่ังเลิกการชุมนุมน้ัน	 “ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า 
การชมุนุมดังกล่าวเปน็ไปโดยสงบภายใตข้อบเขต	และไมไ่ด้เกิดการขดัขวางเกนิสมควรแกป่ระชาชนท่ีจะใช้ทาง
สาธารณะจึงยกค�าร้องของสถานีต�ารวจนครบาลนางเล้ิง”
	 	 ๔)	 ค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี	๒๘1๖/๒๕๖๒	 (ค�าพิพากษา	ศาลแขวงดุสิตท่ี	อ.11๐๗/๒๕๕๙	
คดีหมายเลขแดงท่ี	อ.๓๓๖๙/๒๕๕๙	ลง	๒๒	ธ.ค.	๕๙)
	 	 	 เม่ือวันท่ี	๒๗	 เมษายน	๒๕๕๙	จ�าเลยโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนบุคคลอ่ืนให้เข้าร่วมชุมนุมท่ี
บริเวณลานด้านล่างวิคทอร่ีพอยท์	แขวงทุ่งพญาไท	เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	ต่อมาเวลาประมาณ	1๘.๐๐	น.	 
จ�าเลยกับพวกรวม	1๔	คน	เข้าร่วมชุมนุมท่ีบริเวณดังกล่าว	โดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้ก�ากับการสถานตี�ารวจนครบาล
พญาไท	 ซ่ึงเป็นหัวหน้าสถานีต�ารวจแห่งท้องท่ีท่ีมีการชุมนุม	 ก่อนเร่ิมการชุมนุมไม่น้อยกว่า	๒๔	 ช่ัวโมง	 และ
ไม่มีการย่ืนค�าขอผ่อนผันพร้อมย่ืนแบบแจ้งการชุมนุมสาธารณะต่อผู้บังคับการต�ารวจนครบาล	 1	 ก่อนเร่ิม 
การชมุนุม	สารวัตรสอบสวนสถานตี�ารวจนครบาลพญาไทกบัพวกไปตรวจสอบการชมุนุมดังกล่าว	สอบถามจ�าเลยว่า	 
มีการแจ้งการชุมนุมแล้วหรือไม่	 จ�าเลยตอบว่ายังไม่ได้แจ้งต�ารวจ	 จึงเชิญตัวจ�าเลยไปท่ีสถานีต�ารวจนครบาล
พญาไท	 แล้วท�าบันทึกการจับกุม	 แจ้งข้อกล่าวหาว่า	 “จัดการชุมนุมในท่ีสาธารณะโดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อ 
ผู้รับแจ้งก่อนเร่ิมการชุมนุมไม่น้อยกว่า	๒๔	ช่ัวโมง	จ�าเลยให้การปฏิเสธ
	 	 	 ประเด็นปัญหาท่ีต้องวินิจฉัย	 คือ	 จ�าเลยกระท�าผิดตามฟ้องหรือไม่	 ซ่ึงศาลได้วินิจฉัยว่า	 
จ�าเลยนัดหมายบุคคลอ่ืนให้เข้าร่วมชุมนุมผ่านทางเฟซบุ๊ก	 บริเวณท่ีจ�าเลยจัดการชุมนุมเป็นท่ีสาธารณะ 
ท่ีกรุงเทพมหานครดูแลอยู่	 และพ้ืนท่ีดังกล่าวมีประชาชนสัญจรไปมาได้	 จึงถือเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะตามนิยาม 
ท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา	๔	แห่ง	พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 	 	 จ�าเลยประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะเพ่ือแสดงสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วยกับการกระท�า
ของเจ้าหน้าท่ีทหาร	โดยแสดงออกตอ่ประชาชนท่ัวไป	จ�าเลยซ่ึงประสงคจ์ะจัดการชมุนุมสาธารณะยอ่มมีหน้าท่ี 
ท่ีจะต้องแจ้งการชุมนุมต่อผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจนครบาลพญาไท	ตาม	พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.	๒๕๕๘	
มาตรา	 1๐	 วรรคหน่ึง	 หากจ�าเลยไม่สามารถแจ้งการชุมนุมได้ภายในก�าหนดเวลาดังกล่าวจ�าเลยก็ต้องแจ้ง 
การชุมนุมพร้อมค�าขอผ่อนผันก�าหนดเวลาดังกล่าวต่อผู้บังคับการต�ารวจนครบาล	1	 ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบพ้ืนท่ี
ท่ีจ�าเลยจัดการชุมนุมข้ึน	ตามมาตรา	1๒	วรรคหน่ึง
	 	 	 จ�าเลยยงัถูกด�าเนินคดีในลักษณะเดียวกันน้ีเป็นอีกเร่ืองหน่ึง	เท่ากับว่าคดีน้ีเป็นการกระท�าผิด 
ในลักษณะเดียวกันเป็นคดีท่ีสองในช่วงเวลาไม่ห่างกันมากนัก	ตามพฤติการณ์น่าเช่ือว่า	จ�าเลยทราบข้อกฎหมาย
เป็นอย่างดีว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร	หากจ�าเลยประสงค์จะจัดการชุมนุมข้ึน	ขณะจ�าเลยถูกจับกุมจ�าเลยก็ไม่ได้
แสดงหลักฐานว่าได้แจ้งการชุมนุมแล้ว
	 	 	 จ�าเลยได้ให้การยอมรับกับเจ้าพนักงานต�ารวจผู้จับกุมในทันทีว่าจ�าเลยยังไม่ได้แจ้ง 
การชุมนุม	 ประกอบกับกฎหมายดังกล่าวก็มิได้มีวัตถุประสงค์ในการห้ามการชุมนุม	 อีกท้ังตามประกาศ 
ส�านักนายกรัฐมนตรี	เร่ือง	ก�าหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะก็ก�าหนดวิธีการแจ้งไว้หลายประการ	วิธีการ 
ดังกล่าวน้ันสามารถกระท�าได้โดยสะดวก	มิได้เป็นการยากเกินสมควรท่ีจ�าเลยจะกระท�า
	 	 	 พิพากษาว่า	จ�าเลยมีความผิดตาม	พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	มาตรา	1๐,	
1๒,	 ๒๘	 ลงโทษปรับ	1,๐๐๐	บาท	หากจ�าเลยไม่ช�าระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	 
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๒๙,	๓๐	ศาลมิได้พิพากษาลงโทษจ�าคุก	 จึงไม่อาจนับโทษต่อได้	 ค�าขอนับโทษต่อให้ยก	 กรณีท่ีจ�าเลยฎีกาว่า 
การจับกุมดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เป็นเร่ืองท่ีจ�าเลยต้องด�าเนินคดีต่อเจ้าพนักงานด้วยการร้องทุกข์ตาม 
ข้ันตอนของกฎหมายต่อไป
	 	 	 อย่างไรก็ตาม	การจับกุมผู้กระท�าความผิดซ่ึงหน้าตามกฎหมายฉบับน้ี	ยังมีความเห็นเป็น	
๒	แนวทางคือ
   ความเห็นแรก	เห็นว่าการชุมนุมสาธารณะ	เป็นสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญ
รับรองไว้	 และกฎหมายฉบับน้ีเป็นกฎหมายเฉพาะท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับสิทธิเสรีภาพดังกล่าว	 อันเป็น
ลักษณะของกฎหมายเฉพาะท่ีก�าหนดวิธีการ	หลักเกณฑ์	เง่ือนไข	ในการชุมนุมสาธารณะไว้เป็นการเฉพาะ
	 	 	 ดังน้ัน	 เม่ือมีการฝ่าฝืนความในมาตรา	๗,	๘	และ	1๐	ตาม	พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ.๒๕๕๘	ซ่ึงเป็นโทษทางอาญา	ถึงแม้จะไม่มีปรากฏว่ามีบทบัญญัติกฎหมายใดท่ีก�าหนดห้าม	การด�าเนินการ 
ทางอาญาและทางปกครองควบคู่กนัไป	ดังน้ัน	เจ้าหน้าท่ียอ่มมีอ�านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีจะด�าเนนิคดีอาญา
กับผู้ฝ่าฝืนได้	ซ่ึงการกระท�าผิดดังกล่าวอาจถือว่าเป็นความผิดซ่ึงหน้าท่ีจะจับกุมด�าเนินคดีในทางอาญาได้
	 	 	 แต่อย่างไรก็ตาม	 เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาความไม่สอดคล้องกันของค�าพิพากษาศาล	 
(ศาลอาญา	หรือ	 ศาลปกครอง)	 เจ้าหน้าท่ีอาจรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ค�าส่ังหรือระยะเวลาฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองเสียก่อน	 หากไม่มีการอุทธรณ์ค�าส่ังหรือฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนค�าส่ัง	 และค�าส่ัง
เป็นท่ีสุดแล้ว	 จึงด�าเนินคดีอาญาต่อผู้ไม่ปฏิบัติตามค�าส่ังต่อไป	 หรือหากมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง	 ก็อาจ
รอผลของคดีปกครองก่อนท่ีจะด�าเนินคดีอาญาต่อผู้ไม่ปฏิบัติตามค�าส่ังต่อไปก็ได้	 แต่ท้ังน้ี	 จะต้องระมัดระวัง
มิให้คดีอาญาขาดอายุความด้วย	 ตามนัยบันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	 เร่ือง	 การใช้
มาตรการบังคับทางปกครองควบคู่ไปกับการด�าเนินคดีอาญากับผู้ไม่ปฏิบัติตามค�าส่ังผู้อ�านวยการทางหลวงตาม 
พระราชบัญญัติทางหลวง	พ.ศ.๒๕๓๕	(เร่ืองเสร็จท่ี	๒๖๐/๒๕๕๔)	จึงมีความเห็นว่า	ควรจะต้องด�าเนินการตาม
กฎหมายในทางปกครองและปฏบัิติตามมาตรา	๒1	-	๒๔	หรือมาตรา	๒๕	ตามแต่กรณี	เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของกฎหมาย	 และเกรงว่าค�าพิพากษาของศาลอาญาหรือศาลปกครองอาจไม่สอดคล้องกัน	 และอาจมีกรณีท่ี 
ศาลปกครองให้เพิกถอนค�าส่ังและผู้ถูกลงโทษอาจน�าผลของคดีปกครองมาฟ้องเจ้าหน้าท่ีในทางอาญาได้
   ความเห็นท่ีสอง	 เห็นว่า	 กฎหมายฉบับน้ีเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีโทษทางอาญา	 โดยมี 
บทก�าหนดโทษไว้อย่างชัดเจน	ดังน้ัน	เม่ือมีการฝ่าฝืนก็จะต้องด�าเนินคดีอาญากับบุคคลน้ัน	และในการด�าเนิน
คดีอาญา	ก็ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประกอบกับพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	พ.ศ.๒๔๗๗	มาตรา	๓	วรรคสอง	กล่าวคือ	มีการจบักุมผู้กระท�าความผดิซ่ึงหนา้ 
ตามมาตรา	๘๐	แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
	 	 	 สรุป	แนวค�าวินิจฉัยค�าพิพากษาศาลต่าง	ๆ 	จะเห็นได้ว่า	การชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธ	 เป็นเสรีภาพท่ีกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองไว้	 การวินิจฉัยแนวทางของศาล 
จึงให้ความส�าคัญและคุ้มครองการชุมนุมต่าง	 ๆ	 ท่ีเกิดข้ึน	 กรณีท่ีศาลเห็นว่าเป็นการชุมนุมท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย	เช่น	การปิดก้ันถนนเส้นทางต่าง	ๆ 	การปิดล้อมสถานท่ีราชการ	ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีต�ารวจจะต้องด�าเนินการ 
ตามหลักกฎหมาย	แผนการปฏิบัติ	และตรวจสอบการปฏิบัติ	ความจ�าเป็น	เหมาะสม	และได้สัดส่วนในการปฏิบัติ
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๖.๔ ถอดบทเรียน
	 จากการชุมนุมสาธารณะท่ีผ่านมา	มีบทเรียนจากการชุมนุมต่าง	ๆ 	มากมาย	สามารถสรุปแนวทางปฏิบัติ
ในการแก้ไขปัญหาการดูแลการชุมนุมสาธารณะและสามารถน�าไปปรับใช้ตามความเหมาะสมได้	ดังน้ี
 ๖.๔.๑ ระบบการข่าว
	 	 1)	 หน่วยงานด้านการข่าว	 จะต้องหาข่าวในเชิงลึก	 หรือข่าวท่ีมีคุณภาพเพียงพอส�าหรับใช้
วางแผนเชิงรุก	หากแต่ข่าวสารดังกล่าวมักจะเป็นท่ีรับรู้เฉพาะในส่วนของงานการข่าว	และผู้บังคับบัญชาระดับสูง 
เท่าน้ัน	ไม่มีการกระจายข่าวสารลงมาให้สามารถใช้ประโยชน์ส�าหรับการวางแผน	หรือบริหารเหตุการณ์เลย
	 	 ๒)	 ข่าวสารจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแล้ว	 และแนวโน้มของสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน	 ยังคง
เป็นพ้ืนฐานด้านการข่าวท่ีมีความจ�าเป็นส�าหรับการวางแผน	และการตกลงใจของผู้บังคับบัญชา	แม้ในหลาย	ๆ 	 
กรณีอาจจะตรงกับข่าวเปิดจากส่ือสารมวลชน	แต่ก็เป็นการตอกย�้ารับรองค่าความน่าเช่ืือถือของข่าวได้	
	 	 ๓)	 ข่าวในเชิงลึก	 แม้จะมีข้อจ�ากัดในด้านการรักษาความลับ	 แต่ก็น่าจะน�ามากระจายให้ 
มากกว่าเดิม	 โดยจ�ากัดระดับผู้เข้าถึงข่าวตามความเหมาะสม	 แต่ท้ังน้ีควรจะให้ผู้ท�าหน้าท่ีในการวางแผน 
หรือจัดท�าข้อพิจารณาส�าหรับการตกลงใจของผู้บังคับบัญชาได้รับรู้ข่าวเชิงเลิกน้ันด้วย
	 	 ๔)	 การด�าเนินการด้านการข่าวให้ด�าเนินการต้ังแต่ภาวะปกติและเป็นไปอย่างต่อเน่ือง	 
โดยให้มีการจัดการประชุม	วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนได้
	 	 ๕)	 การด�าเนินการด้านการข่าวควรมีการรายงานให้	 ศปก.ตร.	 ทราบเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง
ครบถ้วนและชัดเจน	เพ่ือรองรับการปฏิบัติในทุก	ๆ	ข้ันตอน

 ๖.๔.๒ ศูนย์ปฏิบัติการส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.)
	 	 1)	 จะต้องเป็นเคร่ืองมือของผู้บังคับบัญชาในการบริหารจัดการงานส�าคัญต่าง	 ๆ	 เช่น	 
งานการประชมุระดบันานาชาต	ิงานกฬีาระดบันานาชาต	ิงานพระราชพธีิส�าคัญ	และงานในภาวะวกิฤตตา่ง	ๆ 	เช่น	 
งานช่วยเหลือผู้ประสบภัย	งานวินาศภัย	การก่อความไม่สงบ	การก่อการร้ายสากล	และงานการควบคุมฝูงชน
ขนาดใหญ่	 ลักษณะงานส�าคัญหรืองานในภาวะวิกฤตจะเป็นงานท่ีไม่เกิดข้ึนเป็นประจ�า	 มีสภาพความส�าคัญ 
และความจ�าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา	งานดังกล่าวไม่มีหน่วยงานใดมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง	หรืองานน้ัน 
มีความส�าคัญ	และปัญหาเกินขีดความสามารถท่ีหน่วยปกติจะรับผิดชอบได้	และงานน้ันจ�าเป็นต้องบูรณาการ	
หรือสนธิก�าลังจากหลาย	ๆ	หน่วยงานเข้าร่วมปฏิบัติ
	 	 ๒)	 จัดต้ังคณะท�างานบริหารเหตุการณ์ในภาวะวิกฤตของ	ตร.	โดยคณะท�างานชุดน้ีต้องจัด
ลักษณะเป็นหน่วยเฉพาะกิจ	มีการมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับ	ตร.	เป็นหัวหน้าคณะท�างาน	ประกอบด้วย
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ	ทักษะ	ประสบการณ์	จากการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตจากหน่วยงานต่าง	ๆ	 
โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้บุคลากรท่ีมีต�าแหน่งหน้าท่ีโดยตรงในงานน้ัน	 ๆ	 ก็ได้	 โดยมีหน้าท่ีหลักในการสนับสนุน 
การปฏิบัติแก่	ศปก.ตร.	ท้ังในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล	การพิจารณาหนทางปฏิบัติ	การวางแผน	การประสานงาน	 
และการบริหารเหตุการณ์อ่ืน	 ๆ	 คณะท�างานชุดน้ีจะเปรียบเสมือน	 “ฝ่ายอ�านวยการ”	 ของ	 ผบ.ตร.	 ในการ
บริหารเหตุการณ์ในภาวะวิกฤต
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 ๖.๔.๓ การฝึกควบคุมฝูงชน
	 	 1)	 รูปแบบการฝึกในระดับพ้ืนฐาน	ยังคงใช้รูปแบบการฝึกท่ี	ตร.ก�าหนด
	 	 ๒)	 การฝึกทบทวน	หรือการฝึกตามแผนเผชิญเหตุ	 ควรจ�าแนกก�าลังพลเข้ารับการฝึกเป็น	
๒	ส่วน	คือ
	 	 ส่วนแรก	 ท�าการฝึกจากประสบการณ์การใช้ก�าลังในการควบคุมฝูงชนจริง	 ซ่ึงส่วนใหญ่
ภารกิจของ	ตร.	คือ	การรักษาความปลอดภัยสถานท่ี	การต้ังจุดตรวจจุดสกัด	การรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ี 
การชุมนุม	การอ�านวยความสะดวกด้านการจราจรโดยรอบพ้ืนท่ีการชุมนุม	การก�าหนดเส้นทางการเคล่ือนไหว	
การใช้เทคนิคการเจรจาต่อรอง	การใช้อุปกรณ์ประจ�ากาย	การปิดล้อมพ้ืนท่ี	เป็นต้น
	 	 ส่วนท่ีสอง	 ท�าการฝึกก�าลังส�าหรับภารกิจท่ีอาจกระทบกระท่ังกับผู้ชุมนุม	 เช่น	 การปฏิบัติ
เข้ากดดัน	ปะทะหรือยุติการชุมนุม	ควรเป็นก�าลังอีกส่วนหน่ึงท่ีได้รับการฝึกเพ่ือปฏิบัติในกรณีเป็นการเฉพาะ
	 	 ๓)	 ควรจัดให้มีวงรอบในการฝึกทบทวนในภาวะปกติอย่างเป็นระบบ	 และท่ีส�าคัญทุกคร้ัง 
ท่ีจะต้องออกปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์จริง	ก�าลังทุกส่วนจะต้องได้รับ	“การฝึกเร่งด่วน”	ตามภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมาย	โดยเฉพาะการเข้ายุติการชุมนุม	การใช้อุปกรณ์พิเศษหรืออาวุธ

 ๖.๔.๔ การบริหารจัดการก�าลังพล
	 	 1)	 การรักษายอดก�าลังพล	 การจัดท�าบัญชีรายช่ือก�าลังพลทุกนายท่ีเข้าร่วมในการปฏิบัติ
ภารกิจ	มาตรการในการควบคุม	ก�ากับ	ดูแลก�าลังพลให้อยูป่ฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย
	 	 ๒)	 การข้ึนควบคุมทางยทุธการ	เป็นการจัดระบบของการบังคับบัญชารูปแบบหน่ึงท่ีเหมาะ
ส�าหรับน�ามาใช้กับก�าลังพลขนาดใหญ่	แต่ต้องท�าความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีต่าง	ๆ 	ให้ชัดเจน	มีการจัดโครงสร้าง
การจัดเฉพาะกิจ	 พร้อมท้ังก�าหนดสายการบังคับบัญชา	 การก�าหนดช่องทางการส่ือสารในหลาย	 ๆ	 ช่องทาง	 
หน่วยข้ึนควบคุมทางยุทธการ	 ชุดนายต�ารวจติดต่อ	 หรือประสานงาน	 การประชุม	 หรือช้ีแจงท�าความเข้าใจ	 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน
	 	 ๓)	 การแบ่งมอบภารกิจ	ควรใช้การแบ่งมอบเป็นพ้ืนท่ี	และการแบ่งมอบเป็นภารกิจควบคู่
กันไป
	 	 ๔)	 การส่งก�าลังบ�ารุง	ไม่ควรผลักภาระท้ังหมดให้หน่วยควบคุมฯ	เป็นผู้รับผิดชอบ	การใด
	หน่วยข้ึนควบคุมฯ	สามารถด�าเนินการอันเป็นการลดภาระหน่วยควบคุมฯ	ได้	ก็ควรจะด�าเนินการเอง	ในการ
บริหารจัดการปริมาณก�าลังพลขนาดใหญ่	ตร.	ควรเข้าไปสนับสนุน	เพ่ือลดภาระหน่วยปฏิบัติ	และจัดให้อยู่ใน
ต�าบลท่ีต้ังมิดชิดจากสายตาบุคคลภายนอกพอสมควร	 มีท่ีส�าหรับพักผ่อนในลักษณะท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย	
และจัดให้มีนายต�ารวจประสานงานด้านการส่งก�าลังบ�ารุงเป็นการเฉพาะ
	 	 ๕)	 การปรับปรุงยุทโธปกรณ์ในการควบคุมฝูงชน	 โดยพิจารณาปรับปรุงด้านคุณภาพของ
อุปกรณ์ในการป้องกันตัว	 การเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ์เสริมการปฏิบัติ	 อุปกรณ์พิเศษ	 และอุปกรณ์อ�านวย
ความสะดวกต่าง	ๆ	เป็นต้น
	 	 ๖)	 การปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์	 พบว่าการเคล่ือนไหวของฝูงชนมีการใช้ส่ือสาร
มวลชนเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์	การปฏิบัติการทางจิตวิทยา	การโฆษณาชวนเช่ือ	และการปลุกระดม
ความคิดอย่างได้ผล	 แนวทางในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ในภารกิจควบคุมฝูงชนควรด�าเนินการดังน้ี	
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จ�าแนกการประชาสัมพันธ์ออกเป็นสองระดับ	คือ	ในระดับภาพรวม	และ	ระดับพ้ืนท่ี	โดยท้ังสองระดับควรจะมี 
คณะท�างานเป็นการเฉพาะเพ่ือการวางแผนด้านการใช้ส่ือ	และการด�าเนินมาตรการในการประชาสัมพันธ์	หัวข้อ
ในการประชาสัมพันธ์ระดับภาพรวม	 และระดับพ้ืนท่ีควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 อาจจะแตกต่างกันบ้าง 
ในกรณ	ีเน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน	และควรจัดให้มีการฝึกเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
ในภาวะวิกฤตของ	ตร.
	 	 ๗)	 การปฏิบัติการด้านกฎหมาย	 หน้าท่ีหลักของฝ่ายกฎหมายนอกจากจะท�าหน้าท่ีเป็น 
ท่ีปรึกษาของผู้บังคับบัญชาในแง่ตัวบทกฎหมายแล้ว	ควรวางมาตรการเก่ียวกับการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
และพฤติกรรมต่าง	ๆ	ส�าหรับการด�าเนินคดี	และต้องช้ีแจง	สร้างความม่ันใจกับ	ผบ.เหตุการณ์	และก�าลังพล 
ตามอ�านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายก�าหนดไว้
	 	 ๘)	 การด�าเนินการด้านขวัญและก�าลังใจ	จะต้องมีการด�าเนินการท้ังในระดับผู้บังคับบัญชา
ต้นสังกัด	และผู้บังคับบัญชาระดับสูงในพ้ืนท่ี
	 	 ๙)	 การจัดต้ังกองก�าลังส�าหรับภารกิจควบคุมฝูงชน	 โดยเม่ือมีเหตุการณ์เกิดข้ึนจะไม่ใช้ 
การระดมก�าลังต�ารวจประจ�าท้องท่ีปกติมาประกอบก�าลังเป็นชุดควบคุมฝูงชน	ท�าให้ประชาชนในพ้ืนท่ียงัได้รับ
การดูแล	รักษาความปลอดภัยในชีวติ	ร่างกาย	หรือทรัพยส์นิตามปกติ	และยิง่ไปกว่าน้ันการจัดต้ังกองก�าลังข้ึนมา 
เป็นการเฉพาะจะท�าให้สามารถฝึก	และเตรียมระบบของกองก�าลังท่ีจัดข้ึนมาได้อย่างเต็มท่ี	และมีลักษณะเป็น	 
“มืออาชีพ”	มากกว่าท่ีผ่านมา

 ๖.๔.๕ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
	 	 1)	 การปฏิบัติงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	ควรใช้	“ผู้บัญชาการเหตุการณ์”	เพียงคนเดียว 
ต่อเน่ืองจนกว่าเหตุการณ์จะยุติลง	ระบบการส่ังการบังคับบัญชาจะต้องเป็นไปตามระบบ	ข้ันตอน	และวิธีการ 
ท่ีถูกต้องเหมาะสมตามหลักการและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน	 เพ่ือมิให้ก�าลังพลในส่วนต่าง	 ๆ	 เกิดความสับสน 
ในแนวทางปฏิบัติหรือข้อส่ังการต่าง	ๆ
	 	 ๒)	 ควรมีการฝึกอบรม	“นักเจรจาต่อรอง”	ในสถานการณ์ควบคุมฝูงชนโดยเฉพาะ
	 	 ๓)	 จ�าเป็นจะต้องมีการทบทวนระเบียบ	 กฎหมาย	 เก่ียวกับความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์
ระหว่างเจ้าพนักงานต�ารวจ	ฝ่ายปกครอง	หน่วยงานของรัฐอ่ืน	ๆ
	 	 ๔)	 จ�าเป็นจะต้องมีการทบทวน	เพ่ือสร้างความชัดเจนเก่ียวกับข้อกฎหมายรองรับการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าพนักงานต�ารวจ
	 	 ๕)	 การน�าระบบบัญชาการเหตุการณ์	(Incident	Command	System)	มาใช้ในการบริหาร
จัดการการชุมนุมสาธารณะ	โดยบูรณาการหน่วยงานต่าง	ๆ 	ระดมทรัพยากร	บุคลากร	เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ได้ทุกภาคส่วนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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บทที่ ๗
การบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะด้านอื่น ๆ

	 จากการชุมนมุสาธารณะในอดีตทีผ่่านมา	มีบทเรยีนจากการชุมนมุต่าง	ๆ 	มากมาย		แม้กระทัง่ปัจจบุนั

ก็มีการชุมนุมในทางการเมืองเป็นระยะ	 ๆ	 ผู้บังคับบัญชาของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้เห็นความส�าคัญ 

ในการดแูลการชมุนมุและการรกัษาความสงบเรยีบร้อย	จึงได้อนมัุตใิห้มีการจัดการสมัมนาโครงการสัมมนาเพ่ิม

ประสทิธภิาพแก่ข้าราชการต�ารวจด้านการสบืสวนและรกัษาความสงบเรยีบร้อยของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ	

ระดบั	รองผูบ้ญัชาการ-รองผู้บงัคบัการ	จ�านวน	1๒1	นาย	เม่ือวันที	่๓-๕	สิงหาคม	๒๕๖๓	ณ	โรงแรมแมนดารนิ	 

กรุงเทพมหานคร	 โดยมีวิทยากรที่มีความรู้	 ความสามารถ	 มีประสบการณ์	 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สัมมนา 

เพือ่สามารถน�าองค์ความรูจ้ากวิทยากร	และความรูจ้ากการแลกเปลีย่นของผูเ้ข้าร่วมสมัมนาด้วยกนัเอง	ไปเป็น

แนวทางในการบรหิารการข่าวและการสบืสวนเพือ่ดแูลการชมุนมุให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย	เกดิประสทิธภิาพ

และประสิทธิผลสูงสุด

การบริหารการข่าว   

 ๑. พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข	รอง	ผบ.ตร.(มค)		

	 	 ได้บรรยายถ่ายทอดให้ความรู้การบริหารจัดการในด้านการสืบสวน	 การข่าว	 และการดูแล 

การชมุนมุสาธารณะให้เกดิความสงบเรยีบร้อย	ทัง้ก่อนเกิดเหตุ	ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ	มกีารน�าวิทยาการ 

สมัยใหม่	 ได้แก่	 เทคโนโลยีการสื่อสาร	สื่อสังคมออนไลน์	มาประยุกต์ผสมผสานกับการสืบสวน	การรวบรวม 

พยานหลักฐานการข่าวได้อย่างเป็นระบบ	และได้ให้ค�าแนะน�าสั่งการแก่ผู้ร่วมสัมมนา	ดังนี้																												

	 	 1.1	 สถานการณ์	จะต้องสบืสวน	หาข่าวให้ทราบว่าใครท�าอะไร		ทีไ่หน		อย่างไร	มวีตัถปุระสงค์

อะไร	ด้านการข่าวความมั่นคง	สันติบาลจะมีข้อมูล	และกระจายตามสถานีต�ารวจ	จึงให้รองผู้บังคับการต�ารวจ

ภูธรจังหวัดท่ีรับผิดชอบงานความม่ันคง	 จัดต้ังทีมงานด้านความมั่นคงของรัฐ	 ชาติ	 ศาสนา	พระมหากษัตริย	์

จ�านวน	๖-๗	นาย	รวบรวมเก็บข้อมูลการข่าวด้านความมั่นคงของจังหวัด	จัดท�าแฟ้มสถานการณ์		โดยท�าเป็น 

หมวดหมู่	 สถานการณ์ในอดีต	 ถอดบทเรียนท่ีผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูลในการด�าเนินการกับสถานการณ์ที่จะ 

เกิดขึ้นในอนาคต		โดยให้เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ	๒๕๖๓	(1	ตุลาคม	๒๕๖๓)		 	

	 	 1.๒	 ความเป็นมา	 ท�าไม	 มาจากไหน	 ก่อนหน้า	 เหตุผล	 ที่กระท�า	 เพื่อจะได้ทราบว่า 

ความเคลื่อนไหวแต่ละเหตุการณ์มีความเป็นมาอย่างไร	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 1.๒.1	 Organization	Chart	แผนผังตัวบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	

	 	 	 1.๒.๒	 แนวร่วม	เช่น	อาจารย์	นักการเมือง	นายทุน	Youtuber	ต้องสืบสวนหาข่าวจาก

แหล่งข่าว	จากสื่อ	Social	Media	ให้ทราบถึงความเชื่อมโยง

	 	 	 1.๒.๓	 ผู้สนับสนุน	ด้านทุน(เงิน)	สิ่งอ�านวยความสะดวก	อุปกรณ์ต่าง	ๆ	ด้านความคิด	

กลุ่มมวลชน		

	 	 1.๓	 การประเมินสถานการณ์ด้านการข่าว	 จากสถานการณ์และความเป็นมา	 วิเคราะห ์

ภัยคุกคาม	ขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้าม	เพื่อเป็นข้อมูลน�าไปสู่ขั้นตอนการวางแผนต่อไป		 	
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1๔๘ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 	 1.๔	 IPB	 (Intelligence	 Preparation	 of	 the	 Battlefield)	 เป็นกระบวนการในวิเคราะห ์

ภยัคกุคาม	วเิคราะห์สภาพแวดล้อมพ้ืนทีใ่ดพืน้ท่ีหน่ึง	เพ่ือประมาณการข่าวว่าสภาพสถานทีน้ั่น	ๆ 	ช่วยสนบัสนนุ	

เป็นประโยชน์หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีอย่างไร	 ได้แก่	 เส้นทางเข้าออก	 สิ่งอ�านวย 

ความสะดวก	ประชากร	ขนาดของพื้นที่	เป็นต้น				 	 	

	 	 1.๕	 แผนยุทธการ	 แผนปฏิบัติการ	 ยุทธวิธี	 อุปกรณ์เคร่ืองมือ	 เคร่ืองมือสื่อสาร	 โดรน	 

แผนเผชิญเหตุ	 แผนส�ารอง	 การจัดท�าแผน	 การใช้ยุทธวิธี	 การใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ส่ิงต่าง	 ๆ	 เหล่านี ้

จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือมีข้อมูลที่ถูกต้อง	 แม่นย�า	 ตรงเป้าหมาย	 ตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์	 การประเมิน 

ด้านการข่าว		ประเมินขีดความสามารถ	ประเมินสภาพพื้นที่ในสถานการณ์นั้น	ๆ	(IPB)		 	

	 	 1.๖	 ข้อกฎหมาย	ทมีสอบสวน	ต้องมีการเตรยีมการไว้ล่วงหน้าตัง้แต่ก่อนเกดิเหต	ุโดยพจิารณา

จากข้อมูลสถานการณ์	ความเป็นมา	การประเมินด้านการข่าว	การประเมิน	IPB	เช่น	ผู้ชุมนุมปิดถนนจะใช้แผน

หรอืกฎหมายใดในการด�าเนนิการ	การสบืสวนหาข่าว	เช่น	การสอบถามบคุคลจะต้องค�านงึถงึเพศ	อายุ	วฒุภิาวะ	 

การศกึษา	บทบาททางสงัคม	ครอบครวั	โดยจะต้องค�านงึถงึผลทีจ่ะตามมา	ควรมอบหมายผูเ้จรจาทีมี่วาทะศลิป์

ในการเจรจา	มสีตปัิญญาในการวเิคราะห์ให้เหมาะสมกบักลุม่ทีจ่ะเจรจาด้วย	การตัง้ทมีสอบสวนต้องเลอืกคนทีม่ี 

ความรู้ความสามารถ	 ต้องมีการตั้ง	 บก.ควบคุมและการรายงานโดยใช้เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานมาอยู่ใน	

บก.ควบคุม	เช่น	นครบาล		สันติบาล	สื่อสาร	กทม.	เป็นต้น	ภายใน	บก.ควบคุม	จะต้องมีกระดานสถานการณ์	

เครื่องมือสื่อสารต่าง	ๆ	ภาพ	เสียง	ข้อมูล	การติดต่อสื่อสาร	การรายงานผ่านแอปพลิเคชัน	Line	วิทยุสื่อสาร	

โทรศัพท์	มี	Timeline	ในการรายงานเหตุการณ์	ใช้เทคโนโลยี	เช่น	สื่อ	Social	Media,	แอปพลิเคชัน	Line 

ในการรายงานจากสถานที่เหตุการณ์มาสู่	 บก.ควบคุม	 	 บก.ควบคุมรวบรวมวิเคราะห์ข่าวที่เหมือนกันให้เป็น 

ข่าวเดยีวให้ถกูต้องทัง้เหตกุารณ์และเวลา	ถ้าเหตกุารณ์ยดืเยือ้อาจรายงานทกุ	ๆ 	๓๐	นาท	ีหากเหน็ว่าเหตกุารณ์ 

จะจบเร็วอาจก�าหนดให้รายงานทุก	๕-1๐	นาท	ี	การรายงานท่ีเป็นภาพถ่ายต้องระบวุ่าเหตเุกดิเมือ่ใด	(ถ่ายเวลาใด)	 

ใคร	(มเีครือ่งหมายช้ี	เช่น	ลกูศร)	ท�าอะไร	ทีไ่หน	ผลเป็นอย่างไร	การสบืสวนหาข่าวในพืน้ที	่ต้องใช้คนทีม่ไีหวพรบิ	 

มีความรู้ในการเก็บรวบรวมหลักฐานในรูปแบบต่าง	 ๆ	 มีความรู้ด้านกฎหมาย	 และหากไม่สามารถตัดสินใจ 

ได้ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
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การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

 ๒. พล.ต.ท.ด�ารงศักดิ์  กิตติประภัสร์  ผู้ช่วย	ผบ.ตร.(มค	๒)	

	 	 ได้บรรยายและแนะน�าสั่งการให้แก่ผู้ร่วมสัมมนา	ในเรื่อง	การบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	ดังต่อไปนี้	

	 	 ๒.1	 การต้ังทีมงานด้านความม่ันคงระดับกองบัญชาการ/ต�ารวจภูธรภาค,	 กองบังคับการ	 

และต�ารวจภูธรจังหวัด

	 	 	 ๒.1.1	 ใช้หน่วย	บก.สส.บช.น./ภ.	และ	กก.สส.บก.น./ภ.จว.	เป็นหน่วยหลกั	ประกอบก�าลงั

กับหน่วยงานในพื้นที่	โดย	สน./สภ.	ต้องเป็นทีมงานที่มีคุณภาพ	ไม่จ�าเป็นต้องใช้คนมาก		แบ่งทีมงานกว้าง	ๆ	 

เป็น	๒	ทีม	ได้แก่

	 	 	 	 -	 ทีมติดตามความเคลื่อนไหวทางโซเชียล

	 	 	 	 -	 ทีมติดตามข้อมูลภาคพื้นดิน

	 	 	 ๒.1.๒	 แสวงหาภาคีเครือข่ายที่ส�าคัญ	เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าว	ได้แก่

	 	 	 	 (1)	 สันติบาลพื้นที่

	 	 	 	 (๒)	 กอ.รมน.จว.	หรือหน่วยทหาร

	 	 	 	 (๓)	 ฝ่ายปกครอง		

	 	 	 	 (๔)	 เครือข่ายภาคประชาชน		 	 	 	 	 	

	 	 	 	 (๕)	 ผู้น�าทางธรรมชาติ		

	 	 	 	 (๖)	 สถานศึกษา	โรงเรียน		มหาวิทยาลัย		 	 	 	 	

	 	 	 	 (๗)	 กลุ่มอาชีพต่าง	ๆ			

	 	 	 	 (๘)	 ทีมงานมั่นคงของสถานีต�ารวจ			 	 	 	

	 	 	 ๒.1.๓	 คุณลักษณะของชุดทีมงานด้านความมั่นคง	(รอง	ผบก.น./ภ.จว.	คัดเลือก)						 	

	 	 	 	 (1)	 มีทัศนคติที่ดี		

	 	 	 	 (๒)	 มีความเป็นต�ารวจอาชีพ		 	 	 	 	 	

	 	 	 	 (๓)	 ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด			

	 	 	 	 (๔)	 มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน			 	 	 	 	

	 	 	 	 (๕)	 รักษาความลับได้เป็นอย่างดี				 	 	 	

	 	 ๒.๒	 การท�างานด้านความมั่นคงของ	บช./ภ.	และ	บก./ภ.จว.

	 	 	 ๒.๒.1	 ต้องมีการประชมุโต๊ะข่าวทกุเดอืน	โดย	ผบก.เป็นประธานการประชมุ	โดยให้แยก 

ออกจากการประชุมประชาคมข่าวที่มี	 ผอ.กอ.รมน.	 เป็นประธาน	 ออกต่างหากจากวาระหนึ่ง	 หากพื้นที่ใด

อยู่ห่างไกล	 ให้ใช้ระบบ	 Conference	 แต่พึงระมัดระวังความลับของข้อมูลการประชุม	 ในส่วนของ	 บช./ภ.	 

ต้องมีการประชุมโต๊ะข่าวความมั่นคงของ	บช./ภ.	 โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 และ	 บก./ภ.จว.	 ในสังกัด 

	 	 	 ๒.๒.๒	 การท�างานด้านความมั่นคง	ชุดข่าวความมั่นคงของ	บก./ภ.จว.	จะต้องประสาน

ใกล้ชิดกับสันติบาลในพื้นที่	เพื่อพัฒนาศักยภาพการท�างานของทั้งสองหน่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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	 	 	 ๒.๒.๓	 การท�างานความมัน่คง	ในปัจจุบนัมีการสร้างเครอืข่ายหลอกลวงชาวบ้านมากยิง่ขึน้	 

เช่น	 เครือข่ายปฏิรูปไทสยาม	 หรือสหพันธรัฐ	 ควรปรับทัศนคติให้กับผู้ร่วมขบวนการที่เป็นเหย่ือ	 รวบรวม 
พยานหลักฐานเพื่อด�าเนินคดีกับกลุ่มแกนน�า	หากมีการรวมตัวของกลุ่มนักเรียน	นักศึกษา	ให้พยายามพูดคุย
กับทางสถาบันศึกษา	

	 	 	 ๒.๒.๔	 หากมกีารรวมกลุม่ผูชุ้มนมุเดินทางจากต่างจงัหวดัเข้ามากรงุเทพมหานคร	จะต้อง

จัดชุดความมั่นคงเดินทางมากรุงเทพมหานคร	เพื่อหาข่าวความมั่นคง

	 	 ๒.๓	 เมื่อมีเหตุการณ์ชุมนุมในพื้นที่รับผิดชอบ	ต้องเตรียมความพร้อมของ	ศปก.ภ.จว.	เพื่อให้

เป็นศูนย์ประสานงานต่าง	ๆ	โดยจะต้องมีทีมงานที่ส�าคัญ	ประกอบด้วย

	 	 	 ๒.๓.1	 ทีมตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางสื่อสังคมออนไลน์

	 	 	 ๒.๓.๒	 ทีมสืบสวนความเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุม	 ทีมพิสูจน์ทราบตัวบุคคลและการท�า

รายงานการสืบสวน

	 	 	 ๒.๓.๓	 ทีมรวบรวมพยานหลักฐาน	ฝ่ายสอบสวน/ทีมกฎหมาย

	 	 	 ๒.๓.๔	 ทีมรายงานผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น
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1๕1คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

การประเมินด้านการข่าว

 ๓. พล.ต.ต.มณฑล  บัวจีบ	ผบก.ส.1	และคณะ
	 	 ได้บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับการข่าว	ในหวัข้อ	สถานการณ์	ความเป็นมา	เครอืข่าย	การสนบัสนนุ		
แนวร่วม	เป้าหมาย	การประเมินด้านการข่าว	ขีดความสามารถฝ่ายตรงข้าม	การปฏิบัติ	การบูรณการร่วมกัน	
ระหว่างสันติบาลและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่	การปฏิบัติงานด้านการข่าว	ดังนี้
	 	 ๓.1	 สถานการณ์หรือเหตุการณ์	แบ่งเป็น	๒	ประเภท
	 	 	 ๓.1.1	 สถานการณ์โดยทั่วไป	 จะเป็นสถานการณ์ท่ัวไปทางการเมือง	 ความเคลื่อนไหว
ของกลุ่มมวลชน	แนวโน้มสถานการณ์
	 	 	 ๓.1.๒	 สถานการณ์เฉพาะ	จะแบ่งเป็น
	 	 	 	 -	 รูปแบบการเคล่ือนไหว	 เช่น	 การสร้างกระแสใน	 Social	 การชักจูงผ่าน 
Social	การเปลีย่นรูปแบบการเคลือ่นไหว	การลดบทบาทของแกนน�า	การสร้างจดุเด่นในการเคล่ือนไหว	การน�า 
ข้อบกพร่องของรัฐบาลมาตอกย�้า
	 	 	 	 -	 วิธีการเคลื่อนไหว	เช่น	แฟลชม็อบ	กลุ่มเล็กใช้เวลาสั้น	ๆ
	 	 	 	 -	 เม่ือแนวร่วมมีมากพอ	แกนน�ารวมตวักนัได้	กระแสประชาชนตอบรับ	สถานการณ์
โควิดสงบ	มีการสนับสนุนจากฝ่ายเห็นต่างรัฐบาลมากพอ	จะยกระดับการชุมนุมต่อต้านรัฐบาล
	 	 	 	 -	 ความเป็นมาของการชุมนุม	มาจากที่ไหน	มีวัตถุประสงค์อะไรจากกลุ่มต่าง	ๆ
หรือคณะบคุคล	เครอืข่าย	แนวร่วมมใีครบ้าง	โดยดคูวามเชือ่มโยงจากการสบืสวนจากโซเชยีลมเีดยี	ผูส้นบัสนนุ
ด้านการเงิน	ด้านความคิด	เป็นใครกลุ่มใด	เป็นการสืบสวนเพื่อทราบถึงเป้าหมาย
	 	 ๓.๒	 การสบืสวนความเป็นมา	เพือ่ทราบถงึ	Organization	Chart	ผูส้นบัสนนุ	เครอืข่ายแนวร่วม	 
และเป้าหมาย	จะใช้วธิกีารต่าง	ๆ 	ได้แก่	การซกัถาม	การสะกดรอย	การสงัเกต/ส�ารวจจากแหล่งข่าว	เทคโนโลย	ี
/	Social	Media	การแทรกซึม	จากสายลับ
	 	 ๓.๓	 การประเมินด้านการข่าว	จะช่วยให้สามารถก�าหนดแผน	ยุทธวิธี	ในด้านต่าง	ๆ	ได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพ	โดยมช่ีองทางในการประเมนิการข่าวจากข้อมลูดงัต่อไปนี	้แกนน�า	มวลชน	ฮาร์ดคอร์	ผูส้นับสนุน		
มือที่สาม	สังเกตจาก	เสบียง/ยานพาหานะ	อุปกรณ์ที่ใช้ในการชุมนุม	ขีดความสามารถฝ่ายตรงข้าม	สามารถ
ประเมนิจากจ�านวนผูเ้ข้าร่วมชมุนมุ	ยอดกดถกูใจ	หรอืคอมเมนต์	การแชร์	ทวติเตอร์	แฟนเพจ	ไลน์	ยทูปู	อปุกรณ์
ต่าง	ๆ	ที่ใช้ในการชุมนุม	เช่น	เครื่องฉายโปรเจคเตอร์	เครื่องเสียง	เครื่องปั่นไฟ	ป้ายโฆษณาต่าง	ๆ	เพื่อน�ามา
วิเคราะห์วันต่อวัน	เพื่อหาแนวโน้มของการชุมนุม
	 	 ๓.๔	 การบรูณาการร่วมกนัระหว่างสนัตบิาลและหน่วยงานในพืน้ที	่สนัตบิาลในฐานะหน่วยงาน 
ด้านการข่าวความมั่นคงของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 จะท�างานแบบบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว 
ระหว่างหน่วยงานการข่าวทั้งของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและหน่วยราชการอื่น	 ๆ	 ได้แก่	 ต�ารวจภูธร	 
ส�านักข่าวกรอง	 ฝ่ายปกครอง	 กอ.รมน.	 ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ	 การข่าวทหาร	 โดยมีลักษณะ 
การปฏิบัติร่วมด้านการข่าว	ดังนี้
	 	 	 -	 การพิสูจน์ทราบเป้าหมาย
	 	 	 -	 การรวบรวมพยานหลักฐาน
	 	 	 -	 การปฏิบัติตามหลักจิตวิทยา/มวลชนสัมพันธ์
	 	 	 -	 การใช้มาตรการตามกรอบกฎหมาย			 	
	 	 	 -	 สืบสวน	จับกุม	ด�าเนินคดี		 	
	 	 	 -	 ติดตามพฤติการณ์	/	หาข่าวเครือข่าย			 	
	 หลักการท�างานการข่าวเบื้องต้น	ต้องตอบค�าถามให้ได้ว่า	ใคร	ท�าอะไร	ที่ไหน	เมื่อไร	อย่างไร	ท�าไม	

โดยแบ่งการข่าว	ได้	๓	ประเภท	ได้แก่	ข่าวกรองแห่งชาติ	ข่าวกรองทหาร	ข่าวกรองอื่น
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1๕๒ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

การเก็บพยานหลักฐานจากสื่อโซเชียลมีเดีย

 ๔. พล.ต.ต.ไพบูลย์  น้อยหุ่น  ผบก.ปอท.
	 	 ได้บรรยายในหัวข้อการเก็บพยานหลักฐานจากสื่อโซเชียลมีเดีย	ที่น่าสนใจดังนี้
	 	 IP	Address	คืออะไร
	 	 ย่อมาจากค�าเต็มว่า	 Internet	 Protocal	 Address	 คือ	 หมายเลขประจ�าเครื่องคอมพิวเตอร์
แต่ละเครื่องในระบบเครือข่ายที่ใช้โปรโตคอลแบบ	 TCP/IP	 ถ้าเปรียบเทียบก็คือบ้านเลขที่ของเรานั่นเอง 
ในระบบเครือข่ายจ�าเป็นจะต้องมีหมายเลข	IP	ก�าหนดไว้ให้กับคอมพิวเตอร์	และอุปกรณ์อื่น	ๆ	ที่ต้องการ	IP	
ทั้งนี้เวลามีการโอนย้ายข้อมูล	หรือสั่งงานใด	ๆ	จะสามารถทราบต�าแหน่งของเครื่องที่เราต้องการส่งข้อมูลไป	
จะได้ไม่ผิดพลาดเวลาส่งข้อมูล	
	 	 ปัจจุบัน	มีการใช้งานอยู่	๒	Class	คือ	IPv๔	และ	IPv๖	ซึ่ง	
	 	 IPv๔	ประกอบด้วยตัวเลข	๔	ชุด	มีเครื่องหมายจุดคั่นระหว่างชุด	เช่น	1๙๒.1๖๘.1๐๐.1	หรือ	
1๗๒.1๖.1๐.1	เป็นต้น		
	 	 IPv๖	 ประกอบด้วยตัวเลขฐาน	 1๖	 จ�านวน	 ๘	 กลุ่มเขียนค่ันด้วยเครื่องหมาย	 “:”	 เช่น	 
๓fee:๐๘๕b:@f1f:๐:๐:๐:a๙:1๒๓๔	หรือ	fec๐:๐:๐:๐:๒๐๐:๓cff:fec๖:1๗๒e	เป็นต้น
  
    

Domain Name
	 ชือ่โดเมน	(Domain	Name)	หมายถึง	ชือ่ทีถู่กเรียกแทนการเรียกเป็นหมายเลข	IP	Address	เนือ่งจาก
การจดจ�าหมายเลข	IP	นัน้ยุง่ยาก	จงึน�าช่ือทีเ่ป็นตวัอักษรมาใช้แทน	ซึง่มกัจะเป็นชือ่ทีสื่อ่ความหมายถงึหน่วยงาน	 
หรือเจ้าของเว็บไซต์นั้น	ๆ	ดังนั้น	ระบบจึงมีการติดตั้งโปรแกรมและเครื่อง	ที่ท�าหน้าที่เป็นตัว	Lookup	หรือ
ดชัน	ีในการเปิดดบูญัชหีมายเลข	จากช่ือทีเ่ป็นตวัอกัษร	หรอืเรยีกว่า	Domain	Name	โดยทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอร์ 
ที่ท�าหน้าที่นี้เรียกว่า	Domain	Name	Server	หรือ	Domain	Server
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1๕๓คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 โดยที่เจ้าของเว็บไซต์จะท�าการจดทะเบียนเว็บไซต์กับผู้ให้บริการจดทะเบียนเว็บไซต์	 โดยมีข้อมูล

ประกอบด้วย	 ชื่อ	 อีเมล	 ที่อยู่	 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ	 ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์อาจจดทะเบียนใช้บริการ	 CDN	

(Content	Delivery	Network)	เพื่อให้ผู้เข้าถึงเว็บไซต์ได้รวดเร็ว	และปกป้องจากการโจมตีเว็บไซต์

WHOIS Record

	 คือข้อมูลที่แสดงรายละเอียดของเจ้าของชื่อโดเมน	หรือ	Domain	Contact.	ข้อมูลทั้งหมดนี้	จะเป็น

ข้อมูลแบบ	Public	ที่ใคร	ๆ 	ก็สามารถค้นหาได้	และในบางกรณีที่มีการติดต่อกับหน่วยงานอื่น	ๆ 	เช่น	เชื่อมต่อ

ระบบช�าระเงินกับธนาคาร	ธนาคารอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนด้วย

วิธีการตรวจสอบเบื้องต้นการเข้าถึงบัญชีใช้งานเฟซบุ๊ก 

	 1.	 ประเภทของเฟซบุ๊ก

  ➢	 เฟซบุ๊กบุคคล	Profile	page

  ➢	 เฟซบุ๊กแฟนเพจ	Fan	page

  ➢	 เฟซบุ๊กกลุ่ม	Group	page

   	 กลุ่มเปิด

   	 กลุ่มปิด

   	 กลุ่มลับ

	 ๒.	 บัญชีผู้ใช้งาน	(User	Account)

 

	 	 ๒.1	 ชื่อเฟซบุ๊ก

	 	 ๒.๒	 URL	/	Username

	 	 ๒.๓	 รูปภาพ	Profile

	 	 จากทีก่ล่าวมาข้างต้น	สามารถเปลีย่นแปลงได้	แต่สิง่ทีไ่ม่สามารถเปลีย่นแปลงได้คอื	Facebook	ID 
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1๕๔ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 ๓.	 วิธีการค้นหา	Facebook	ID	

 

	 	 ๓.1	 น�าเม้าส์ไปวางไว้ตรงที่ว่างของหน้าเพจเฟซบุ๊กที่เราต้องการหา	ID	

	 	 ๓.๒	 คลิกขวา	เลือกเมนู	View	page	source

	 	 ๓.๓	 Ctrl	+	F	จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา	ค้นหาด้วยค�าว่า	“Profiled=”

	 ๔.	 แนวทางการสืบสวนและเก็บพยานหลักฐาน
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1๕๕คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 ๕.	 แนวทางการเก็บข้อมูลการโพสต์ที่ผิดกฎหมาย

 

	 	 ๕.1	 การเก็บเนื้อหาโพสต์	แชร์	หรือคอมเมนต์	เก็บด้วยวิธีการ	Screen	Capture,	Save	File,	

Take	a	Picture	or	Video,	Print	to	Printer

	 	 ๕.๒	 การเก็บ	URL	ของโพสต์

	 	 	 -	 คลิกขวาที่เวลาของโพสต์

 

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

 

	 	 	 	 ท�าการ	“คัดลอก”	URL	ของโพสต์
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1๕๖ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 	 ๕.๓	 การท�าให้โพสต์แสดงวันเวลาที่ท�าการโพสต์

	 	 	 น�าเมาส์ไปวางไว้ที่	“เวลา”	ของโพสต์	จะปรากฏวัน	เวลา

 

	 	 ๕.๔	 การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของโพสต์นั้น

	 	 	 สัญลักษณ์	หลังข้อมูลแสดงเวลาโพสต์

   

	 	 ๕.๕	 พยานแวดล้อม	เช่น	คนคอมเมนต์	คนกดแสดงความรู้สึก	ฯลฯ
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แนวทางการปฏิบัติกรณีการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง

 ๕. พล.ต.ต.สันติ ชัยนิรมัย	ผบก.บก.สส.บช.น.	
	 	 ได้บรรยายในหัวข้อแนวทางการปฏิบัติกรณีการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง	 โดยเน้น 
การสืบสวนหาข่าวกลุ่มต่าง	ๆ	ในทางการเมือง	ดังต่อไปนี้	
	 	 ๕.1	 ความเป็นมา	(Research)	จากตัวอย่างการชุมนุมทางการเมืองในปัจจุบัน
	 	 	 ๕.1.1	 การติดตามความเคลื่อนไหวทางโซเชียล
	 	 	 	 	 1.	 กลุ่มแกนน�าทางจิตวิญญาณ	(ต่างประเทศ)
	 	 	 	 	 ๒.	 กลุ่มแกนน�าในประเทศ	(ระดับผู้ปฏิบัติ)
	 	 	 	 	 ๓.	 กลุ่มแนวร่วม	(ขยายความ)
	 	 	 ๕.1.๒		สภานสิิตนกัศกึษาแห่งประเทศไทย	(สนท.)	เริม่ด�าเนนิกจิกรรมตัง้แต่	๕	มถินุายน	
๒๕๖๓	มีมวลชนจากเครือข่ายนักศึกษาสถาบันต่าง	ๆ	สนับสนุน
	 	 	 ๕.1.๓	 กลุ่มเยาวชนปลดแอก	(Free	Youth)		
	 	 	 ๕.1.๔	 คณะรณรงค์เพือ่รฐัธรรมนญูฉบบัประชาชน	(ศรช.)	มีมวลชนเครอืข่ายภาควชิาการ	
นิสิตนักศึกษา	ภาคประชาชน	สนับสนุน
	 	 	 ๕.1.๕	 เครือข่ายนักเรียน	นิสิต	นักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตย	(คนป.)	
	 	 	 ๕.1.๖	 ศูนย์ทนายความสิทธิมนุษยชน	
	 	 ๕.๒	 สถานการณ์	สบืสวนหาข่าวจากกลุ่มผู้สนับสนุน	ว่ามกีารจัดกิจกรรมทางการเมอืงแบบต่อเนือ่ง	 
ในหลายพื้นที่	 จากกรุงเทพมหานครไปสู่ต่างจังหวัด	 โดยจะต้องมีการประเมินสถานการณ์เพื่อที่จะทราบ 
แนวโน้มของสถานการณ์
	 	 ๕.๓	 การประเมินด้านการข่าว
	 	 	 ๕.๓.1	 ด�าเนินการด้านการข่าว	 วางแผนรวบรวมข่าวสาร	 รวบรวมข่าวสารพื้นฐาน 
และขยายข่ายงานข่าว
	 	 	 ๕.๓.๒	 ประสานงานข่าวกับหน่วยงานข่าวต่าง	ๆ
	 	 	 ๕.๓.๓	 สืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับแกนน�า	ผู้สนับสนุน	เคครือข่าย	ผู้จัดการชุมนุม	ให้ทราบ
รูปแบบการชุมนุม	 จ�านวนผู้ชุมนุม	 สถานที่จัดการชุมนุม	 สถานที่ที่จะมีการเดินขบวน	 แผนประทุษกรรม 
ที่เคยเกิด	แนวโน้มสถานการณ์
	 	 ๕.๔	 ขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้าม	 วิธีการประเมินจ�านวนผู้ชุมนุมได้จากยอดกด	 Like,	
ยอด	Comment,	ยอด	Share,	ผู้ติดตาม	Twitter,	ยอดการจ�าหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้ชุมนุม,	ยอดบริจาค,	และ	
ประเมินขีดความสามารถในการชุมนุมจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการชุมนุม	 เวที	 เครื่องเสียง	 ป้ายไวนิล	 	 โปสเตอร์	 
ป้ายข้อความต่าง	ๆ
	 	 	 ๕.๔.1	 น�าข้อมูลการข่าวที่ได้จากการสืบสวนมาวิเคราะห์วันต่อวัน
	 	 	 ๕.๔.๒	 เมือ่ประเมนิจ�านวนคน	อปุกรณ์	ศกัยภาพของกลุม่ผูช้มุนมุ	จะสามารถประเมนิได้ว่า	 
ในการชมุนมุจะพฒันาเหตุการณ์ได้หรอืไม่	เช่น	จะยดืเยือ้หรอืไม่	จะมกีารท�าลายทรพัย์สนิหรอืไม่	จะมกีารบุกยดึ

สถานที่ราชการหรือไม่	จะมีการปิดถนนหรือไม่
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  ๕.๕ ข้อมูลพื้นที่ (IPB)

	 	 	 ๕.๕.1	 ส่ิงทีเ่ป็นอปุสรรคต่อฝ่ายเรา		เช่น	ทางเข้าออกหลายทาง	จดุทีย่ากต่อการควบคมุ		

จุดที่แสงสว่างน้อยท�าให้ง่ายต่อการสร้างสถานการณ์ของมือที่สาม		มุมอับ	ลับสายตา		จุดที่ไม่มี	CCTV	เป็นต้น

	 	 	 ๕.๕.๒	 สิ่งที่สนับสนุนฝ่ายเรา	ได้แก่	สามารถตั้งอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนได้	เช่น	แผงเหล็ก		

รถฉีดน�้า	L-RAD	อาคารสูงข่มง่ายต่อการสังเกตการณ์	จุดที่มีกล้อง	CCTV	

	 	 	 ๕.๕.๓	 เส้นทางเข้าออกพืน้ทีช่มุนมุ	ต้องพจิารณาถงึ	จ�านวนช่องทางเข้าออก	ความยากง่าย 

ในการเข้าออก	การจ�ากัดช่องทางเข้าออก	การตั้งจุดคัดกรอง

	 	 	 ๕.๕.๔	 สภาพสังคมโดยรอบของพื้นที่ชุมนุม	เป็นผลดีหรืออุปสรรคต่อเจ้าหน้าที่อย่างไร

	 	 ๕.๖	 แผนยุทธการ	ก�าลังพล	การฝึก	

	 	 	 1)	 ด�าเนินการด้านการข่าว	วางแผนรวบรวมข่าวสาร	รวบรวมข่าวสารพื้นฐาน

	 	 	 ๒)	 สืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับแกนน�า	ผู้สนับสนุน	เครือข่าย	ผู้จัดการชุมนุม

	 	 	 ๓)	 เตรียมการจดัตัง้และใช้ทีท่�าการส่วนหน้า	(ทก.สน.)	เพือ่เตรยีมการควบคมุอ�านวยการ	

	 	 	 ๔)	 รายงานเหตุการณ์เบื้องต้นให้ศูนย์ปฏิบัติการ	(ศปก.)	ของหน่วยเหนือทราบ

	 	 	 ๕)	 แจ้งเตือนหน่วยปฏิบัติและหน่วยสนันสนุนการปฏิบัติทราบ

	 	 	 ๖)	 แจ้งหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของ	 ตร.และหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐให้จัด 

หรือประสานให้มีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะ

	 	 	 ๗)	 ติดต่อประสาน	เจรจาต่อรอง	และจดัเจ้าหน้าทีป่ระสานกับผูแ้จ้งการชมุนมุสาธารณะ	

	 	 	 ๘)	 ประเมินภัยคุกคาม	วิเคราะห์ความเสี่ยง

	 	 	 ๙)	 เตรียมการตามขั้นตอนของกฎหมาย	การใช้ก�าลัง

	 	 	 1๐)	 เตรียมอุปกรณ์สิ่งกีดขวางหรืออ�านวยความสะดวก

	 	 	 11)	 เตรียมพื้นที่การชุมนุมให้ปลอดภัย	สะดวกต่อการใช้พื้นที่ของบุคคลทั่วไป

	 	 	 1๒)	 การวางก�าลงัเจ้าหน้าทีต่�ารวจ	การวางแผงเหลก็เพือ่อ�านวยความสะดวกการจราจร

	 	 	 1๓)	 ประกาศมาตรการทางกฎหมายให้ผู้ชุมนุมและผู้จัดทราบ

	 	 	 1๔)	 จัดระเบียบสื่อมวลชน

	 	 	 1๕)	 ด�าเนินการด้านมวลชนสัมพันธ์

	 	 	 1๖)	 จัดตั้ง	ศปก.สน.	ในพื้นที่ชุมนุมเพื่อควบคุมสั่งการ

	 	 ๕.๗	 แผนเผชิญเหตุ	ยุทธวิธี	แผนส�ารอง	ต้องจัดท�าแผนเผชิญเหตุในกรณีเกิดเหตุการณ์ต่าง	ๆ	

ได้แก่	

	 	 	 1)	 กรณีกลุ่มผู้ชุมนุมมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์

	 	 	 ๒)	 การช่วยเหลือประชาชนหรือเจ้าหน้าที่	 กรณีที่ถูกกลุ่มผู้ชุมนุมท�าร้ายร่างกายหรือ

จับกุมตัว

	 	 	 ๓)	 กรณีเกิดอุบัติเหตุท�าให้ผู้ชุมนุมหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บ
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การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุม (CCOC)
  
 ๖. พ.ต.อ.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง	ผบก.สส.บช.น.	
	 	 วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านงานสืบสวนของนครบาล
	 	 ได้บรรยายในหวัข้อ	ส่วนบงัคับบญัชา	บก.ควบคุมและการควบคุม	สัง่การ	มรีายละเอยีดน่าสนใจ
ดังต่อไปนี้	
	 	 ๖.1	 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุม	(CCOC)	มีดังนี้
	 	 	 1)	 ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุม	Command	and	Control	Operations	Center	
(CCOC)	ระดับ	บช.น./ภ.,	ระดับ	บก./ภ.จว.	และ	ระดับ	สน./สภ.
	 	 	 ๒)	 โดยม	ีรอง	ผบช.,	รอง	ผบก.ฯ	และ	รอง	ผกก.ฯ	สภ.หรอื	สน.	เป็นหวัหน้าศนูย์ปฏิบตักิาร 
สั่งการและควบคุม	(CCOC)	หรือผู้ที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามความเหมาะสม
	 	 ๖.๒	 เครื่องมือและอุปกรณ์
	 	 	 1)	 เครื่องคอมพิวเตอร์ส�าหรับใช้ในการใช้งานฐานข้อมูลอย่างน้อย	๕	เครื่อง	พร้อมด้วย	
Server	จัดเก็บข้อมูล	1	เครื่อง	หรือตามความสามารถในการจัดหา
	 	 	 ๒)	 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการเช่ือมต่อข้อมูลกับระบบ	 POLIS	 และระบบ	 AMI	 ของ 
กรมการปกครอง	เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล	หรือตามความสามารถในการจัดหา
	 	 	 ๓)	 เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อวง	 Lan	 และทุกเคร่ืองเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็ว 
เพื่อตรวจสอบข้อมูล	หรือตามความสามารถในการจัดหา
	 	 	 ๔)	 โปรเจคเตอร์	๕	เครื่อง	พร้อมจอขนาด	1๒๐	นิ้ว	๕	จอ	เชื่อมต่อผ่านเครื่อง	Matrix	
ในการจัดการน�าภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์	 และเครื่อง	DVD	หรืออุปกรณ์อื่น	ๆ	น�าฉายขึ้นจอหรือสลับจอ 
ในการ	Presentation	ได้อย่างเป็นระบบ	หรือตามความสามารถในการจัดหา
	 	 	 ๕)	 คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง	 ในการใช้งานข้อมูล	 I๒	 และการใช้ติดตามเคร่ือง	 GPS 
ซึง่ตดิตัง้ไว้กบัยานพาหนะเป้าหมาย	รวมทัง้ใช้ในการตรวจสอบวงจรปิดของ	กทม.	ด้วย	หรอืตามความสามารถ 
ในการจัดหา
	 	 ๖.๓	 ก�าลังพลผู้ปฏิบัติงาน
	 	 	 ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุม	(CCOC)	บก.สส.บช.น.	ประกอบด้วยก�าลังพลดังนี้
	 	 	 (1)	 ส่วนบังคับบัญชา	ประกอบด้วย
	 	 	 	 ก.	 รอง	ผบช.,	รอง	ผบก.,	รอง	ผกก.ฯ	สภ.	หรือ	สน.	เป็น	หัวหน้าศูนย์ฯ
	 	 	 	 ข.	 และผู้ที่	หัวหน้าศูนย์ฯ	คัดเลือกให้เป็น	รองหัวหน้าศูนย์ฯ	 โดยสิ่งที่	หน.ศูนย์ฯ
ต้องรับทราบและด�าเนินการ	มีดังนี้
	 	 	 	 	 1)	 ความเป็นมา
	 	 	 	 	 ๒)	 สถานการณ์
	 	 	 	 	 ๓)	 การประเมินด้านการข่าว
	 	 	 	 	 ๔)	 ขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้าม
	 	 	 	 	 ๕)	 ข้อมูล	IPB
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	 	 	 	 	 ๖)	 แผนยุทธการ	ก�าลังพล	และการฝึก
	 	 	 	 	 ๗)	 แผนเผชิญเหตุ	ยุทธวิธีและแผนส�ารอง
	 	 	 	 	 ๘)	 ข้อกฎหมาย,	พนักงานสอบสวน
	 	 	 	 	 ๙)	 การส่งก�าลังบ�ารุง

	 	 	 	 	 1๐)	 การติดต่อสื่อสาร

	 	 	 	 	 11)	 การรายงาน

	 	 	 	 	 1๒)	 การประชาสัมพันธ์และบริหารสื่อมวลชน

	 	 	 (๒)	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าว

	 	 	 (๓)	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน

	 	 	 (๔)	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธการและการควบคุมก�าลัง

	 	 	 (๕)	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายอ�านวยการและส่งก�าลังบ�ารุง

	 	 	 (๖)	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร

	 	 	 (๗)	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการรับรายงานผ่านช่องทาง	line

	 	 	 (๘)	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามสถานการณ์และฝ่ายบันทึกตารางเหตุการณ์

	 	 	 (๙)	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลประวัติบุคคลและยานพาหนะ

	 	 	 (1๐)	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามความเคลื่อนไหว	Social,	Face	book,	twitter,	press,	tv,	

news,	Face	book	live,	YouTube	live

	 	 	 (11)	 เจ้าหน้าที่กล้องวงจรปิด	cctv	พื้นที่การชุมนุม

	 	 	 (1๒)	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนควบคุมการ	live	สด	และอัดเทปค�าปราศรัยในพื้นที่ชุมนุม

	 	 	 (1๓)	 เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายสืบสวนหน่วยปฏิบัติต่าง	ๆ

	 	 	 (1๔)	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย	(พนักงานสอบสวน)

	 	 	 (1๕)	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายถอดเทปค�าปราศรัยประกอบส�านวนการสืบสวนสอบสวน

	 	 	 (1๖)	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

	 	 ๖.๔	 โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมการสืบสวนคดีอาชญากรรม

[	Command	and	Control	Operations	Center	(CCOC)	for	Criminal	Investigation	]
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1๖1คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

 

	 	 ๖.๕	 ระบบการท�างานของ	CCOC

	 	 	 ผู้อ�านวยการหรือหัวหน้าการสืบสวนคดีและทีมบริหารงานสืบสวน	 จะเป็น	 ผู้ควบคุม 

สัง่การ	สนบัสนนุ	แก้ไข	ช่วยเหลอื	ตรวจสอบข้อมลูการปฏบิตัทิกุเรือ่งให้กบัชดุปฏบิตั	ิส่วนชดุปฏบิตัจิะมกีารเตรยีม 

และตรวจสอบข้อมูลก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ตามรายการที่ต้องตรวจสอบ	 (checklist)	 โดยใช้เครื่องมือและ

อปุกรณ์ที	่CCOC	ซึง่ได้เชือ่มต่อข้อมลูกบัหน่วยงานภายในและภายนอกไว้แล้ว	วางแผน	ซกัซ้อม	แล้วออกปฏบิตัิ 

สรปุผลการปฏบิตั	ิถ่ายภาพนิง่หรอืวิดีโอระหว่างปฏบัิตหิน้าทีเ่พือ่รวบรวมหลกัฐานและเพือ่ท�ารายงานน�าเสนอ	

(presentation)	 เขียนรายงานการสืบสวนอย่างเป็นระบบตามความเป็นจริงตลอดจนการเก็บข้อมูลต่อเน่ือง	

ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและสิทธิมนุษยชน	 CCOC	 และผู้ปฏิบัติจะท�างานด้วยกัน	 (two-way	

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

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน

 ๗. พ.ต.อ.อรรถพล อนุสิทธิ์ รอง	ผบก.สส.บช.น.	
	 	 ได้บรรยายในหัวข้อ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	พนักงานสอบสวนและการสอบสวน		การเก็บรวบรวม
พยานหลักฐาน	สรุปสาระส�าคัญได้ดังต่อไปนี้
	 	 สิ่งที่ต้องพึงระลึกเสมอในการรวบรวมพยานหลักฐานของฝ่ายสืบสวนสอบสวนในคดีเกี่ยวกับ 
การชุมนุม	จากประสบการณ์และการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงาน	มีดังนี้
	 	 ๗.1	 ห่วงโซ่การครอบครองพยาน	โดยเริม่จากฝ่ายสบืสวนและพนกังานสอบสวนจะต้องปฏบิตัิ
โดยมีอ�านาจและหน้าที่	ต้องมีค�าสั่ง	แผน	มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ปฏิบัติ	ก�าหนดพื้นที่ภารกิจให้
ชดัเจน	การตรวจยดึสิง่ของต่าง	ๆ 	เพือ่ใช้เป็นพยานหลกัฐาน	ต้องท�าบนัทกึการตรวจยดึน�าส่งพนกังานสอบสวน
ลงประจ�าวันไว้เป็นหลักฐาน	พนักงานสอบสวนจะต้องส่งตรวจพิสูจน์ตามระเบียบ	กฎหมายต่อไป
	 	 ๗.๒	 ในสภาวะปกติที่ยังไม่มีการชุมนุม	การสืบสวนหาข่าวข้อมูลบุคคล	แกนน�าการเคลื่อนไหว	
เครอืข่าย	และผูส้นบัสนนุ	จะต้องมกีารด�าเนินการอยูอ่ย่างต่อเน่ือง	โดยจะต้องตดิตามการเคลือ่นไหวของบุคคล
ดังกล่าว	ทางสื่อโซเชียลมีเดียทุกแขนงไปพร้อม	ๆ	กัน	
	 	 	 ในทางกลบักนั	เมือ่มเีหตกุารณ์การชมุนมุ	และมกีารกระท�าทีเ่ข้าองค์ประกอบการกระท�า 
ความผิดตามกฎหมายบัญญัติ	 ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอออกหมายจับ	 ศาลมักจะให้พนักงาน
สอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานทีเ่ป็นประวตักิารกระท�าของผูท้ีจ่ะขอออกหมายจบัว่ามพีฤตกิารณ์เคลือ่นไหว
ในคร้ังก่อน	ๆ 	อย่างไร	เพือ่ให้เหน็เจตนาในการกระท�าความผดิ	จงึจ�าเป็นจะต้องรวบรวมประวตักิารเคลือ่นไหว
ทางการเมอืง	การจดักจิกรรม	การจดัการชมุนมุย้อนหลงัเท่าทีจ่ะท�าได้	ว่ามกีารด�าเนนิการกีค่รัง้	แต่ละครัง้ร่วม
ด�าเนนิการกบัใคร	พฤตกิารณ์ทีแ่สดงออก	วตัถปุระสงค์ทีเ่รยีกร้อง	จดุมุง่หมาย	มกีลุม่ใดให้การสนบัสนุนหรือไม่ 
อาจต้องมกีารจดัท�าข้อมลูการตดิต่อสือ่สาร	เส้นทางการเงนิไว้ด้วย	และจดัท�ารายงานการสบืสวนพร้อมหลกัฐาน 
น�าส่งให้พนักงานสอบสวนประกอบการด�าเนินคดี
	 	 ๗.๓	 เมือ่ทราบก�าหนดวันนัดหมายให้มกีารชมุนุม	จะต้องออกแผน	ค�าสัง่ให้เป็นปัจจบุนัในการ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบจะต้องแบ่งมอบให้ชัดเจน	ดังนี้	
	 	 	 ๗.๓.1	 ตดิตามบุคคลส�าคญัทัง้กลุ่มแกนน�า	เครอืข่าย	ผู้สนบัสนนุติดตามความเคลือ่นไหว	
เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วรายงานการสืบสวน
	 	 	 ๗.๓.๒	 ตดิตามความเคลือ่นไหวของกลุม่แกนน�า	เครอืข่าย	ผูส้นบัสนนุ	ทางสือ่โซเชยีลมเีดยี 
ทุกแขนง	 เพื่อจะทราบวันเวลา	 สถานที่ในการจัดกิจกรรม	 วัตถุประสงค์	 ข้อความที่ประกาศ	 จะเข้าข่าย 
องค์ประกอบความผิดฐานใดฐานหนึ่งหรือไม่
	 	 	 ๗.๓.๓	 แบ่งมอบพื้นที่ให้ฝ่ายสืบสวนรับผิดชอบเป็นโซน	โดยจะต้องแบ่งหน้าที่เป็นชุด	ๆ 
ได้แก่	 ชุดถ่ายภาพน่ิง	 ภาพเคล่ือนไหว	 บันทึกเสียง	 ค�าปราศรัย	 ในการถ่ายภาพจะต้องสามารถยืนยัน 
ตวับคุคลได้อย่างชดัเจน	กรณบีคุคลทีไ่ม่รูจ้กัช่ือ	ต้องสามารถน�ามาใช้สบืค้นได้	การถ่ายภาพยานพาหนะต้องเห็น 
เลขทะเบียนรถ	ต�าหนิส�าคัญเพื่อหาตัวเจ้าของได้	เป็นต้น
	 	 	 ๗.๓.๔	 ชุดปฏิบัติการ	 LIVE	 สด	 ได้สร้างเครือข่ายจาก	 FACEBOOK	 LIVE	 เกาะติด
สถานการณ์การชุมนุมอย่างต่อเนื่อง
	 	 	 ๗.๓.๕	 ท�าการบนัทกึเทปจากการถ่ายทอดสด	จากสือ่ของกลุม่ผูช้มุนมุเอง	จากสือ่มวลชน
แขนงอื่น	เพื่อใช้เป็นหลักฐานอีกส่วนหนึ่ง	
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1๖๓คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 	 	 ๗.๓.๖	 จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์	 CCOC	 เพ่ือเป็นศูนย์อ�านวยการสั่งการของ 
ผูบ้งัคบับญัชา	สนบัสนนุข้อมลูให้ชดุปฏบิตัใินพืน้ที	่โดยจะต้องมฝ่ีายกฎหมายวเิคราะห์การกระท�าของผูช้มุนมุ	
ว่าจะเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดอย่างไรหรือไม่	 ประกอบกับให้ค�าแนะน�า	 เสนอแนวทางการปฏิบัติของ 
เจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย
	 	 ๗.๔	 ในวันที่สถานการณ์การชุมนุม	 ผู้บังคับบัญชาจะต้องมีการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติของ
ทุกฝ่าย	ซักซ้อมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์บริหารสถานการณ์	CCOC	ตรวจสอบเครื่องมือ	อุปกรณ์
ที่ชุดปฏิบัติจะน�าไปใช้	เช่น	อุปกรณ์การบันทึกเสียงพร้อมหรือไม่	วิทยุสื่อสาร	กล้อง	ต้องใช้งานได้	ชาร์จถ่าน
พร้อมใช้งาน	หรือเตรียมอุปกรณ์ถ่านส�ารอง
	 	 	 ก�าชับสั่งการชุดสืบสวนหาข่าวจะต้องรวบรวมข้อมูล	 หรือพยานหลักฐานท่ีต้องใช้ในการ
ด�าเนินคดี	ในแต่ละฐานความผิด
	 	 	 ก�าหนดวิธีการรายงาน	 วงรอบการรายงานของแต่ละชุด	 หากยังไม่มีการปราศรัย	 ไม่มี
เหตุการณ์ส�าคัญ	 อาจก�าหนดเป็นช่วง	๓๐	นาที	 1๕	นาที	 หากมีการปราศรัย	 อาจให้รายงานกระชั้นชิดทุก 
๕	นาที	หากมีเหตุการณ์รุนแรงต้องให้รายงานทันที
	 	 	 ศูนย์บริหารสถานการณ์	 CCOC	 จะต้องรวบรวมข้อมูลจัดท�ากระดานสถานการณ์ 
(TIMELINE)	และจัดท�าข้อมูลรายงานผู้บังคับบัญชาทุกระยะ
	 	 ๗.๕	 พยานหลักฐานท่ีฝ่ายสืบสวนจะต้องรวบรวม	 เพื่อน�าส่งให้พนักงานสอบสวนจากสถานท่ี
ชุมนุม
	 	 	 ๗.๕.1	 ล�าดบัเหตกุารณ์ของการชมุนมุ	ตัง้แต่แกนน�า	เครือข่าย	ผูส้นบัสนนุ	เดนิทางมายงั
ที่ชุมนุม	ระหว่างการชุมนุมจนเสร็จสิ้นและเดินทางกลับ
	 	 	 ๗.๕.๒	 ภาพนิง่	ภาพเคลือ่นไหว	บนัทกึเสยีงค�าปราศรยั	บนัทกึการ	ด�ารงการตดิต่อสือ่สาร
ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจกับผู้ชุมนุม	การประกาศของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
	 	 	 	 ๗.๕.๒.1	 แจ้งครั้งแรกก่อนเร่ิมการชุมนุม	 	 (กรณีมีการแจ้งการชุมนุม)	 “เรียน 
ผูช้มุนมุทกุท่านครบั	ผม	พ.ต.อ.	......	ผู้ก�ากบัการสถานตี�ารวจ.....เจ้าพนกังานดูแลการชมุนมุ	ขอเรียนชีแ้จงทกุท่าน 
ให้ทราบว่า	 การใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมในครั้งนี้	 ขอให้เป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ	 /	 
การชุมนุมต้องไม่ไปกระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น	 หรือละเมิดต่อกฎหมาย	 /	 ขอให้การชุมนุมอยู่ใน
ขอบเขตพื้นที่ท่ีแจ้งไว้	 การใช้เครื่องขยายเสียงอย่าให้ดังเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด	 และขอให้เลิกการชุมนุม
ตามเวลาที่แจ้งด้วยนะครับ”
	 	 	 	 ๗.๕.๒.๒	 การแจ้งเมื่อมีการฝ่าฝืนกฎหมาย	 (ทั้งกรณีมีการแจ้งการชุมนุมปกติ	
หรือในช่วงประกาศใช้	พ.ร.ก.)
	 	 	 	 	 “เรยีน	ผูช้มุนมุทกุท่านครบั	ผม	พ.ต.อ.	......	ผูก้�ากบัการสถานตี�ารวจ...	
เจ้าพนกังานดูแลการชุมนมุ	ขอเรียนชีแ้จงทุกท่านให้ทราบว่า	ขณะนี	้การชมุนมุของท่าน	มใิช่การชมุนมุโดยสงบ	
มกีารน�ามวลชนพงัแผงเหลก็กัน้พืน้ที	่ลงมาบนผวิการจราจร	มกีารใช้มวลชนปิดเส้นทางการจราจร	ซึง่เป็นทาง
สาธารณะ	ท�าให้ผูอ้ืน่ไม่สามารถใช้เส้นทางนีส้ญัจรไปมาได้ตามปกต	ิการชมุนมุของพวกท่านในขณะนี	้เป็นการ
ละเมดิต่อกฎหมาย	และกระทบต่อสทิธแิละเสรีภาพของบคุคลอ่ืน	...	(อาจมีการชีแ้จงการกระท�าผิดอืน่เพิม่เติมด้วย 
ตามแต่ละเหตุการณ์	เช่น	มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรค)
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1๖๔ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 	 	 	 	 จึงเป็นการชุมนุมที่มิได้เป็นการกระท�าภายในความมุ่งหมายแห่ง
รัฐธรรมนูญ	จึงขอให้ยุติการกระท�าแต่เวลานี้	(และให้แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก�าหนด)”	
	 	 	 	 ๗.๕.๒.๓	 การแจ้งให้เลิกการชุมนุมกรณีมีการฝ่าฝืนหรือกระท�าผิดกฎหมาย
	 	 	 	 	 “เรยีน	ผูชุ้มนมุทกุท่านครบั	ผม	พ.ต.อ.	......	ผูก้�ากบัการสถานตี�ารวจ...					
เจ้าพนกังานดูแลการชุมนมุ	ขอเรียนช้ีแจงทุกท่านให้ทราบว่า	ขณะนี	้การชมุนมุของท่าน	มใิช่การชมุนมุโดยสงบ	
ภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ	(มีการกระท�าการใด	ๆ	ที่มีลักษณะรุนแรงและอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต	
ร่างกาย	จิตใจ	หรอืทรัพย์สนิของผูอ่ื้น	จนเกดิความวุน่วายขึน้ในบ้านเมอืง)....	การชมุนมุของพวกท่านในขณะนี้	 
เป็นการละเมดิต่อกฎหมาย	และกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลอืน่	...	(อาจมกีารช้ีแจงการกระท�าผดิอืน่ 
เพ่ิมเติมด้วยตามแต่ละเหตกุารณ์	เช่น	มาตรการป้องกนัการแพร่เชือ้โรค)	จงึขอให้ยตุกิารกระท�าข้างต้นแต่เวลานี”้	
	 	 	 	 	 ทั้งนี้จากข้อ	 ๗.๕.๒.1	 –	 ๗.๕.๒.๓	 ให้บันทึกภาพ	 เสียง	 และแจ้ง
สื่อมวลชนบันทึกภาพการแจ้งประกาศไว้เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานต่อไปด้วย
	 	 	 ๗.๕.๓	 ข้อมูลบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บ	 ได้รับความเสียหาย	 บุคคลที่จะอ้างอิงเป็นพยาน 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเพื่อจะเป็นพยานบุคคลในคดี
	 	 	 ๗.๕.๔	 เกบ็ข้อมลูช่างภาพ	สือ่มวลชนทุกแขนง	เพือ่ประสานขอข้อมลูในการน�าเสนอข่าว
มาประกอบคดี
	 	 	 ๗.๕.๕	 ถ่ายภาพ	เก็บข้อมูล	เครื่องมือ	เครื่องใช้	อุปกรณ์	ยานพาหนะ	ของกลุ่มแกนน�า	
เครือข่าย	ผู้สนับสนุน	เสื้อผ้า	ป้ายข้อความ	อาหาร	น�้า	เครื่องดื่ม	เต็นท์	เวที	เครื่องฉายเลเซอร์	เครื่องดนตรี	
เพื่อสืบค้นหาเจ้าของ	และหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของบุคคล	ต่อไป
	 	 	 ๗.๕.๖	 เส้นทางการเงินของเครือข่าย	ผู้สนับสนุนทุนทรัพย์
	 	 ๗.๖	 การท�ารายงานการสืบสวน	 ฝ่ายข่าวท่ีจะต้องจัดท�ารายงานการสืบสวน	 ประกอบด้วย
ฝ่ายสืบสวนที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ได้ออกค�าสั่งมอบหมายพื้นที่และความรับผิดชอบไว้	 ต�ารวจสันติบาล	 และ 
กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	 โดยก่อนจะส่งข้อมูล 
ให้ฝ่ายข่าวประชุมโต๊ะข่าว	ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกันก่อน	แล้วจึงส่งรายงานการสืบสวนให้พนักงานสอบสวน	 
ในการรายงานการสืบสวน	 จะต้องส่งมอบพยานหลักฐานประกอบ	 เช่น	 บันทึกการถอดเทปค�าปราศรัย	 CD	
บนัทกึค�าปราศรยั	ภาพนิง่	ภาพเคลือ่นไหว	เอกสาร	หรอืพยานหลกัฐานอืน่	และต้องระบดุ้วยว่าจะให้สอบปากค�า 
ผูใ้ดเป็นพยานในการสบืสวน	รายงานสบืสวนต้องประทับช้ันความลบั	“ลบัมาก”	ไว้ด้วย	เพ่ือไม่ให้ข้อมลูรัว่ไหล	 
และรีบน�าส่งพนักงานสอบสวน
	 	 ๗.๗	 ถอดบทเรียนการรวบรวมพยานหลักฐานของฝ่ายสืบสวน
	 	 	 ๗.๗.1	 การถ่ายรปูบคุคลไม่ชดั	รายงานชือ่บคุคลไม่ตรงกนั	ระหว่างสบืพืน้ที	่บก.	–	สนัตบิาล	 
การบันทึกภาพบุคคลจึงให้บันทึกหลาย	ๆ	มุม	ให้เห็นต�าหนิ	เสื้อผ้า	เครื่องหมาย	รองเท้า	เพื่อยืนยันตัวบุคคล
ได้ภายหลัง	และสามารถสื่อให้เห็นถึงว่าเป็นบุคคลกลุ่มใด	เคยมีการเคลื่อนไหวมาก่อนหรือไม่
	 	 	 ๗.๗.๒	 บันทึกเสียงไม่ชัดเจน	 ฟังไม่ออก	 ต้องให้ใกล้เวทีพอสมควร	 (อาจต้อง	 ๒	 คน	 
เพื่อส�ารอง)	 ต้องจัดท�าบันทึกว่าใครเป็นพิธีกร	 (ไม่รู้ให้ถาม	 CCOC)	 พูดเชิญใคร	 ใครเริ่มพูด	 พูดแล้วพิธีกร 
เชิญใครต่อ
	 	 	 ๗.๗.๓	 การถอดเทปต้องระบุว่าใครพูด	 เริ่มพูดเวลาใดถึงเวลาใด	 ต้องถอดทุกค�าพูด 
ถ้าอยู่เวทีหลายคน	สลับกันพูด	ต้องขึ้นย่อหน้าทุกครั้งว่าใครพูด
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   ๗.๗.๔	 ถ้ายังไม่รู้ชื่อต้องระบุเสื้อผ้า	เครื่องหมาย	ระบุภาพถ่ายเพื่อยืนยันตัวบุคคลได้
	 	 	 ๗.๗.๕	 การส่งแผ่น	 CD	 แนบรายงานการสืบสวนที่ถอดเทป	 เพื่อให้พนักงานสอบสวน 
ส่งตรวจพิสูจน์ยังพิสูจน์หลักฐาน	เพื่อยืนยันว่าไม่มีการตัดต่อเพิ่มเสียง
	 	 	 ๗.๗.๖	 ก่อนส่งรายงานการสืบสวนให้ฝ่ายข่าวประชุมโต๊ะข่าวสรุปข้อมูลให้ตรงกัน 
แล้วจึงส่งรายงานการสืบสวนให้พนักงานสอบสวน
	 	 	 ๗.๗.๗	 ก�าหนดตัวบุคคลทีจ่ะให้การเป็นพยาน	หมายเลขโทรศัพท์เพือ่พนกังานสอบสวน
ติดต่อนัดหมายมาสอบสวน
	 	 ๗.๘	 การแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวน	 และการด�าเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
จนถึงการสรุปส�านวน
	 	 	 ๗.๘.1	 ต้องจัดให้มีสถานที่ท�าการสอบสวนของคณะพนักงานสอบสวนเป็นการเฉพาะ	
เพื่อให้เป็นพื้นที่ควบคุมไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าออก	เนื่องจากข้อมูลในการสอบสวนเป็นความลับ
	 	 	 ๗.๘.๒	 ในห้องสอบสวนต้องจดัให้มอีปุกรณ์	เครือ่งมอื	เครือ่งใช้	สนบัสนนุการท�างานของ
พนักงานสอบสวนให้พร้อม	เช่น	คอมพิวเตอร์	เครื่องถ่ายเอกสาร	แฟ้มเก็บเอกสาร	บอร์ด	เพื่อใช้ติดรูปบุคคล
และพยานหลักฐาน
	 	 	 ๗.๘.๓	 ในคดีเกี่ยวกับการชุมนุม	 มักมีการออกค�าสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวน 
เพ่ือร่วมท�าการสอบสวนด�าเนนิคด	ีเนือ่งจากมพียานจ�านวนมาก	อาจเกนิขดีความสามารถของพนกังานสอบสวน
ในระดับสถานีต�ารวจ
	 	 	 ๗.๘.๔	 ในการปฏบิตัหิวัหน้าคณะพนกังานสอบสวนจะเป็นผูแ้บ่งมอบภารกจิให้พนกังาน
สอบสวนแต่ละนายมีหน้าที่รับผิดชอบ	 เช่น	 พนักงานสอบสวนอาวุโสเป็นคณะกรรมการสอบสวน	 ก�าหนด
ประเด็นในการซักถามพิจารณาข้อกฎหมายฐานความผิด	 และจะต้องมอบหมายพนักงานสอบสวนหนึ่งนาย 
ท�าหน้าทีเ่ลขานกุารคณะท�างาน	เพือ่ท�าหน้าทีจ่ดบนัทกึการประชมุ	บนัทกึข้อสัง่การ	และรายงานผลการปฏบิตัิ
ของคณะท�างานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
	 	 	 ๗.๘.๕	 มอบหมายผูร้บัผดิชอบในการประสานงานกบัฝ่ายสบืสวน	เพือ่ตดิตามพยานหลกัฐาน 
จากฝ่ายสืบสวน
	 	 	 ๗.๘.๖	 มอบหมายผู้รบัผดิชอบรวบรวม	เกบ็รกัษาของกลางพยานเอกสาร	พยานหลักฐานอ่ืน	 
และน�าของกลางส่งตรวจพิสูจน์	ตลอดจนติดตามผลการตรวจพิสูจน์	เข้าสู่ส�านวน	และจัดท�าบัญชีคุมไว้
	 	 	 ๗.๘.๗	 ก่อนออกหมายเรียก	 หรือขอออกหมายจับจะต้องมีการประชุมคณะพนักงาน
สอบสวนทกุนาย	เพ่ือร่วมกนัพิจารณาพยานหลกัฐาน	ลงความเหน็	โดยจดัท�าบนัทึกการประชมุไว้เป็นหลกัฐานด้วย	 
แล้วมอบหมายพนักงานสอบสวนผู้ใดลงนามออกหมายเรียก	หรือเป็นผู้ยื่นค�าร้องขอออกหมายจับต่อศาล

	 	 	 ๗.๘.๘	 ให้ก�าหนดรูปแบบการสรุปพยานหลักฐานเพื่อน�าเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นตาราง

เพื่อเข้าใจได้ง่าย
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เทคโนโลยีส�าหรับงานสืบสวน

 ๘. พ.ต.อ.นิเวศน์ อาภาวศิน	รอง	ผบก.สสท.	
	 	 ได้บรรยายในหัวข้อ	ความรู้ทางเทคโนโลยีส�าหรับงานสืบสวน	ไว้ดังต่อไปนี้
	 	 เทคโนโลยีส�าหรับงานสืบสวน	 เป็นการเน้นสิ่งจ�าเป็นที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจท่ีท�างานเกี่ยวกับ 
งานสืบสวนควรมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการท�างานสืบสวน 
โดยแบ่งเป็นประเด็นหลักดังนี้
	 	 ๘.1	 การวเิคราะห์แนวโน้มทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยจาก	Hot	trends	ของ	Google	ซึง่สามารถ
เปรยีบเทยีบ	Key	word	ทีส่นใจ	ท�าให้เข้าใจสถานการณ์ปัจจบุนัว่าประชาชนก�าลงัให้ความนยิมสบืค้นในเรือ่งใด 
	 	 ๘.๒	 การวิเคราะห์ข่าวปลอม	โดยใช้หลัก	ชัวร์ก่อนแชร์	กล่าวคือ	เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารใดมา	 
ควรตรวจสอบจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ	 ๓-๕	 แหล่งข่าวก่อนแชร์	 ซึ่งสามารถตรวจสอบโดยการสืบค้นข้อความ
หรือรูปภาพจากเว็บไซต์	Google.com	หรือ	Images.google.com	แล้ววิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์	
และ	 Timeline	 ของข้อมูล	 นอกจากน้ียังสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์	 AntiFakeNewsCenter.com 
อีกส่วนหนึ่ง
	 	 ๘.๓	 เมื่อตรวจพบข้อมูลข่าวสารไม่เหมาะสมในสื่อสังคมออนไลน์	ควรใช้วิธีการแจ้งการละเมิด
นโยบายของสื่อสังคมออนไลน์แต่ละค่ายเป็นหลัก	โดยเน้นการให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนเพื่อให้เข้าใจกลไก
การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุด
	 	 ๘.๔	 การตั้งค่าการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้กลไกการยืนยันตวัตนแบบ	๒	ชัน้	ผ่านทาง	SMS	และการอนุญาตสทิธิใ์ห้แอปพลเิคชนั 
ในโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จ�าเป็น
	 	 ๘.๕	 การท�าความเข้าใจถึงกลไกการระบุตัวตนในโลกออนไลน์	ซึ่งใช้หมายเลขไอพีเป็นตัวแทน
ในการท่องอินเทอร์เน็ต	 เม่ือมีการกระท�าความผิด	 หมายเลขไอพีจะปรากฏเป็นพยานหลักฐานในส่วนต่าง	ๆ	
ดังนั้นการระบุตัวตนของผู้กระท�าความผิดจึงจ�าเป็นต้องหาวิธีการระบุหมายเลขไอพีของผู้ใช้บัญชีสื่อสังคม
ออนไลน์ในระหว่างการติดต่อส่ือสาร	 ซึ่งเม่ือน�าหมายเลขไอพีและวันเวลาที่มีการใช้งานไปตรวจสอบกับผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ต	 จะท�าให้ทราบถึงหมายเลขโทรศัพท์ท่ีใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	และน�าไปสู่การระบุตัวตน 
ผู้ใช้งาน
	 	 ๘.๖	 ความท้าทายในการยึดโทรศัพท์เคลื่อนที่จากเป้าหมาย	 ซึ่งส่วนใหญ่มักจะติดรหัสผ่าน 
ท�าให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลการกระท�าความผิดภายในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเป้าหมายได้	 ดังนั้น 
เมื่อเข้าตรวจค้นจึงไม่ควรรีบยึดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเป้าหมายในทันที	แต่ควรใช้วิธีการแจ้งสิทธิ์ตามกฎหมาย 
เพือ่เปิดโอกาสให้เปา้หมายได้ใช้โทรศพัทเ์พือ่สบืค้นเบอร์โทรศัพท์	เมือ่เป้าหมายปลดลอ็กโทรศัพท์แล้วจึงค่อย
ยดึโทรศัพท์ของเป้าหมาย	โดยสิง่แรกท่ีควรด�าเนนิการคอืการเปรยีบเทียบวันเวลาของโทรศพัท์ว่าคลาดเคลือ่น
หรือตรงกับวันเวลามาตรฐานหรือไม่อย่างไร	จากนั้นจึงเก็บหมายเลขอีมี่	หมายเลขซิมโทรศัพท์	หมายเลขไอพี	 
(หากมีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต)	 แล้วจึงปรับสัญญาณการเชื่อมต่อของโทรศัพท์เป็นแบบ	 Airplane	Mode	
เพื่อป้องกันมิให้มีการติดต่อจากระยะไกลและลบพยานหลักฐานในโทรศัพท์เคล่ือนที่ของกลาง	 หลังจากนั้น 
จึงเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมในโทรศัพท์เคลื่อนที่	ได้แก่	หมายเลขเครื่อง	รุ่น	ยี่ห้อ	ระบบปฏิบัติการ	และที่ส�าคัญ
คือ	บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว
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การติดต่อสื่อสารในภารกิจควบคุมฝูงชน

 ๙. พ.ต.อ.พงศ์พันธ์ นุชนารถ	ผกก.กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่	
	 	 ได้บรรยายในหัวข้อ	การติดต่อสื่อสารในภารกิจควบคุมฝูงชน	ที่น่าสนใจ	ดังต่อไปนี้

	 	 ๙.1	 ขั้นตอนการวางระบบวิทยุสื่อสาร
	 	 	 1)	 ก�าหนดระบบวิทยุสื่อสารหลัก	(ดิจิทัล	PS-LTE,	DMR,	อนาล็อก)
	 	 	 ๒)	 ก�าหนดข่ายการติดต่อสื่อสาร	(ข่ายหลัก	ข่ายรอง	ข่ายประสาน)
	 	 	 ๓)	 วางข่ายการติดต่อสื่อสารตามข้อ	๒
	 	 	 ๔)	 ก�าหนดนามเรียกขานและประมวลลับ
	 	 	 ๕)	 ประชุมและแจ้งเวียนข่ายการติดต่อสื่อสาร
	 	 	 ๖)	 ซักซ้อมการติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
	 	 	 ๗)	 ก�าหนดวงรอบการทดสอบ	ว.1๖
	 	 	 ๘)	 ตรวจสอบจุดบอด	หากพบให้แจ้ง	สส.	แก้ไข
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	 	 ๙.๒	 ระบบโทรศัพท์	และโทรสาร
	 	 	 ตรวจสอบว่าที่ตั้ง	 ศปก.สน./สภ.	 หรือ	 ทก.	 สามารถขอรับการสนับสนุนคู่สายโทรศัพท ์
ได้จากเจ้าของพื้นที่หรือไม่	
	 	 	 หากไม่มีให้ประสานผู้ให้บริการโทรศัพท์ในพื้นที่	ติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ให้
	 	 	 หากติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ไม่ได้	 ให้ก�าหนดโทรศัพท์มือถือเป็นโทรศัพท์ประจ�า	 
ศปก.สน./สภ.	และแจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องทราบ
	 	 	 โทรสารหากไม่มี	สามารถส่งทางโปรแกรม	Line	แทนได้
	 	 ๙.๓	 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)
	 	 	 มีอยู่แล้ว	(ประสานเจ้าของขอเชื่อมภาพ)
	 	 	 •	 Server/ตัวบันทึก	ใครดูแล	บริษัทไหนขาย	ประสานขอวิธีเชื่อมต่อ
	 	 	 •	 หาสื่อสัญญาณเชื่อมต่อมาที่	ศปก.	(อินเทอร์เน็ต	หรือวงจรเฉพาะ)	
	 	 	 	 (CAT	TOT	True	๓BB	……)
	 	 	 •	 เครื่องคอม	+	Software	+	License	(ถ้ามี)
	 	 	 •	 จอทีวี	หรือ	Projector	+	ฉาก	ไว้แสดงผล	
	 	 	 ติดตั้งเพิ่ม
	 	 	 •	 หาผูร้บัจ้างเหมา	(ตดิกล้อง+สือ่สญัญาณ+คอมแสดงผล+จอ+การบันทกึภาพให้ส่งเป็น	HDD) 
	 	 	 PS-LTE	สามารถใช้ส่งภาพได้
	 	 ๙.๔	 TV	(โทรทัศน์)
	 	 	 •	 ไว้ติดตามสถานการณ์
	 	 	 •	 	แสดง	Present	ในการประชุม
	 	 	 •	 	แสดงผลจากระบบเทคโนโลยีต่าง	ๆ
	 	 	 •	 	อาจใช้เป็น	Projector	ก็ได้	แล้วใช้เครื่องคอมพิวเตอร์	ต่ออินเทอร์เน็ต	แสดงรายการ
ทีวี	แต่จะต้องหาล�าโพงขยายเสียง
	 	 	 •	 	ทีวีรุ่นเก่า	อาจต้องหากล่องดิจิทัล	และสายอากาศ
	 	 	 •	 	ทีวีรุ่นใหม่ก็ต้องมีสายอากาศดิจิทัล
	 	 ๙.๕	 ระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล	Video	Conference
	 	 	 •	 สส.มีเครื่องแม่ข่ายระบบประชุมทางไกล	 รองรับการประชุมทางไกลพร้อมกันได	้ 
1๐๐	หน่วย
	 	 	 •	 หน่วยเตรียมเครื่องประชุมทางไกลพร้อมจอภาพ	 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง	
Webcam	มา
	 	 	 •	 กรณีขอรับการสนับสนุนเครื่องประชุมทางไกล	 หน่วยต้องจัดเตรียมสายสัญญาณ	
VPN-Polis	หรือ	Internet	(Fix	IP)	โดยประสานเช่ากับผู้ให้บริการในพื้นที่	เช่น	CAT	TOT	True	๓BB	เป็นต้น	
	 	 	 •	 ซอฟต์แวร์ประชมุทางไกล	หน่วยสามารถดาวน์โหลดเพือ่ตดิตัง้ในเครือ่งคอมพวิเตอร์ได้	 
จ�านวน	1๐๐	เครื่อง
	 	 ๙.๖	 อากาศยานไร้คนขับ	(Drone)	รวมถึงระบบส่งภาพและเสียงแบบเคลื่อนที่
	 	 	 •	 ตร.	 ได้จัดหาโดรนไว้ให้แต่ละหน่วยส�าหรับภารกิจควบคุมฝูงชนไว้ให้แล้ว	 สามารถน�า
มาใช้ส่งภาพมุมสูงไปยัง	ศปก.	ได้	ผ่านระบบ	Facebook	Live
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	 	 	 •	 	ในพืน้ท่ีมสีญัญาณวทิยุดจิิทลั	PS-LTE	สามารถใช้เคร่ืองวทิยุส่ือสาร	PS-LTE	สามารถส่ง
สัญญาณภาพและเสียงมาที่	ศปก.	ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์	Dispatcher	Console	หรือส่งมาที่เครื่องวิทยุสื่อสาร	
PS-LTE	ปลายทางตามที่ก�าหนดได้
	 	 	 •	 ในพื้นที่ไม่มีสัญญาณ	PS-LTE	สามารถใช้	Smart	Phone	ส่งภาพและเสียงผ่านระบบ	
Facebook	Live
	 	 ๙.๗	 อินเทอร์เน็ต
	 	 	 ที่ตั้ง	ศปก.	มีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว
	 	 	 •	 ตรวจสอบว่าอินเทอร์เน็ตมีความเร็วเท่าไหร่	 เสถียรหรือไม่	 มีผู้อื่นใช้ร่วมมากหรือไม่	 
Port	เชื่อมต่อเพียงพอหรือไม่	รองรับกับเทคโนโลยีของ	ศปก.	ได้หรือไม่	(เช่น	บางเทคโนโลยีต้องการ	Fix	IP)
	 	 	 •	 หากไม่เพียงพอให้ประสานเจ้าของพ้ืนที่	 หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตปรับปรุง 
เพิ่มประสิทธิภาพชั่วคราวหรือติดตั้งเพิ่ม
	 	 	 •	 ตรวจสอบว่าที่ตั้ง	 ศปก.	 สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายใดได้บ้าง	 
เครือข่ายใดดีและเหมาะสมที่สุด
	 	 	 •	 บางอาคารสามารถใช้บริการของบางเจ้าได้เท่านั้น
	 	 	 •	 กรณีติดตั้งไม่ได้อาจใช้	๔G/๕G	เราเตอร์/WiFi	แทน
	 	 ๙.๘	 การเชื่อมต่อฐานขอ้มูลสารสนเทศกบัหนว่ยงาน	ตร.	หรือหนว่ยงานภายนอก	เช่น	POLIS,	
CRIME,	PBIC...	ฯลฯ
	 	 	 ประสานขออนุญาตเช่ือมต่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ต้องการจากหน่วยงานเจ้าของ 
ตรวจสอบว่าฐานข้อมูลที่ต้องการเชื่อมต่อมาที่	ศปก.	สามารถใช้เครือข่ายใดได้บาง
	 	 	 •	 บางฐานข้อมูลใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมได้	(เช่น	CRIME	on	Mobile)	
	 	 	 •	 ส่วนใหญ่จะใช้วงจรพิเศษ	 สอบถามเจ้าของฐานข้อมูลว่าจะต้องเช่ือมต่ออย่างไร 
ใช้บริการสื่อสัญญาณจากผู้ให้บริการรายใด
	 	 	 •	 เช่น	POLIS	CRIME	ต้องใช้บริการจาก	TOT	เท่านั้น
	 	 	 •	 ท�าการเช่าวงจรเพื่อเชื่อมมาที่	ศปก.	
	 	 	 •	 ขอโปรแกรม	Client	Username	Password	จากเจ้าของฐานข้อมูล
	 	 ๙.๙	 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	(GIS),	ระบบติดตามบุคคลหรือยานพาหนะ	GPS
	 	 	 •	 มีความจ�าเป็นต่อการวางแผนปฏิบัติการ
	 	 	 •	 GIS	ที่หาได้ง่ายที่สุดคือ	Google	Map
	 	 	 •	 หากต้องการ	GIS	เฉพาะทางอืน่	ๆ 	กต้็องประสานเจ้าของระบบ	เช่น	Gistda	กรมแผนทีท่หาร	 
ใช้แนวทางเดียวกับการเชื่อมฐานข้อมูล
	 	 ๙.1๐	LINE
	 	 	 •	 ติดต่อรับ-ส่ง	เสียง	ภาพ	ข้อมูล	ระหว่าง	ศปก.	กับผู้ปฏิบัติในภารกิจ	(ง่าย	ถูก	ดี)
	 	 	 •	 ใช้แทน	โทรศัพท์	โทรสาร	ระบบประชุมทางไกล	ได้
	 	 	 •	 แต่ต้องระวังผู้ไม่ประสงค์ดี	 หรือฝ่ายตรงข้ามแอบเข้ากลุ่มมา	 ควรจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี
มอนิเตอร์เฝ้าระวังกลุ่ม	
	 	 	 •	 ปิดการเข้ากลุ่มด้วย	QR	Code	หลังจากช่วงแรก	ๆ
	 	 	 •	 ให้ทุกคนในกลุ่มใช้หน้าจริง	ชื่อจริงหรือนามเรียกขานเพื่อให้ระบุตัวตนได้
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แผนการรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย

 ๑๐. พ.ต.อ.วิสิษฐ์  วัฒนพงศ์พิทักษ์		ผกก.ฝอ.๓	บก.อก.บช.น.	
	 	 ได้บรรยายถึงวธีิการจัดท�าแผนการรกัษาความปลอดภยั	รกัษาความสงบเรยีบร้อย	การจดัการ
จราจร	ในการชุมนุมสาธารณะ	ดังต่อไปนี้
	 	 การจัดท�าแผนรักษาความปลอดภัย	รักษาความสงบเรียบร้อย	และจัดการจราจร	การชุมนุม
สาธารณะ	จ�าเป็นต้องมีรายละเอียดในตัวแผนต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้
	 	 1๐.1	 การอ้างถึง	กฎหมาย	ระเบียบ	ค�าสั่ง	แผน
	 	 	 -	 สิ่งที่อ้างถึงต้องมีความเป็นปัจจุบัน
	 	 	 -	 สิ่งที่อ้างถึงต้องมีผลบังคับใช้อยู่	ณ	ขณะนั้น
	 	 1๐.๒	 สถานการณ์
	 	 	 -	 เป็นปัจจัยก�าหนดการจัดท�าแผนฯ
	 	 	 -	 ข้อมูลของสถานการณ์	 ต้องน�ามาจากหลายแหล่ง	 หลายช่องทาง	 ก่อนจะน�ามา
รวบรวมวิเคราะห์	แล้วจึงก�าหนดเป็นสถานการณ์
	 	 	 -	 การวเิคราะห์สถานการณ์ได้ใกล้เคียงมากเท่าไหร่	จะช่วยให้การจัดท�าแผนฯ	ได้ถกูต้อง 
เหมาะสมกับสถานการณ์มากเท่านั้น
	 	 1๐.๓	 สมมติฐาน
	 	 	 -	 การประเมินขีดความสามารถของผู้จัดการชุมนุม	และผู้ร่วมชุมนุม
	 	 	 -	 การประเมินขีดความสามารถของหน่วยงานของรัฐในการรับมือการชุมนุม
	 	 1๐.๔	 ภารกิจ
	 	 	 -	 หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
	 	 	 -	 สิ่งส�าคัญ	๓	สิ่ง
	 	 	 1๐.๔.1	 ความปลอดภัยของผู้ชุมนุม	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ	ประชาชนหรือ
บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม
	 	 	 1๐.๔.๒	 ความสงบเรยีบร้อยของการชมุนมุ	โดยการไม่กระท�าผดิกฎหมายหรอืละเมดิ
สิทธิผู้อื่น
	 	 	 1๐.๔.๓	 การจัดการจราจรให้มีความเรียบร้อย	 และส่งผลกระทบต่อการสัญจรผ่าน
ของประชาชนหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมน้อยที่สุด
	 	 1๐.๕	 การปฏิบัติ
	 	 	 1๐.๕.1	 แนวความคิดในการปฏิบัติ	
	 	 	 	 	 -	 อ�านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยปฏิบัติแต่ละหน่วย
	 	 	 	 	 -	 การบังคับบัญชา,	การบริหารเหตุการณ์ของผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น
	 	 	 	 	 -	 การรายงานตามสายการบังคบับัญชาผ่านส่วนบริหารเหตกุารณ์		(ศปก.,	ทก..)	 
				 	 	 1๐.๕.๒	 นโยบายการปฏิบัติ
										 	 	 	 	 -	 การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา
										 	 	 	 	 -	 นโยบายของผู้บังคับบัญชาถูกถ่ายทอดผ่านแผนฯ	เพื่อให้ส่งถึงผู้ปฏิบัติ
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1๗1คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

 			 	 	 1๐.๕.๓	 ขั้นตอนการปฏิบัติ
										 	 	 	 	 -	 แบ่งออกเป็น	๔	ขั้นตอน	ประกอบด้วย
													 	 	 	 	 ก.	 ขั้นเตรียมการ
													 	 	 	 	 ข.	 ขั้นเผชิญเหตุ
													 	 	 	 	 ค.	 ขั้นคลี่คลายสถานการณ์
													 	 	 	 	 ง.	 ขั้นฟื้นฟู
				 	 	 1๐.๕.๔	 หน่วย
										 	 	 	 	 -	แบ่งออกเป็น	๒	ส่วน
													 	 	 	 	 ก.	 หน่วยปฏิบัติ
											 	 	 	 	 	 ข.	 หน่วยร่วมปฏิบัติ	(ในสังกัด	ตร.	และนอกสังกัด	ตร.)
				 	 	 1๐.๕.๕	 เจ้าพนกังานดแูลการชมุนมุสาธารณะ	ตามมาตรา	1๙	แห่ง	พ.ร.บ.การชมุนมุ
สาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘
	 	 	 	 	 -	 ก�าหนดจากต�าแหน่งของเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานของรฐั		ผูท้�าหน้าทีด่แูล
การชุมนุม	
	 	 	 	 	 -	 การก�าหนดเจ้าพนกังานดแูลการชมุนมุสาธารณะ	ควรพจิารณาจากหลกั
ของกฎหมายและสถานการณ์ของการชุมนุมประกอบกัน
	 	 	 	 	 -	 เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	 จะสามารถบริหารสถานการณ ์
การชุมนุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จ�าเป็นต้องผ่านส่วนบริหารเหตุการณ์	(ศปก.,	ทก.)
	 	 	 	 	 -	 การสั่งการกรณีเรื่องส�าคัญยิ่งในการบริหารสถานการณ์	 การชุมนุม		
ต้องมีการสั่งการอย่างชัดเจนจากเจ้าพนักงานผู้ดูแลการชุมนุมสาธารณะเพียงคนเดียว	 (Single	 Command)	 
โดยการรับข้อมูลจากข้อแนะน�าของผู้บังคับบัญชา	หรือจากแต่ละส่วนบริหารเหตุการณ์	(ศปก.,	ทก.)	หรือจาก
ชุดปฏิบัติการในพื้นที่การชุมนุม	เป็นต้น	มาประกอบการพิจารณาสั่งการ
	 	 1๐.๖	 การสนับสนุน
	 	 	 -	 เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้การปฏิบัติภารกิจตามแผนมีประสิทธิภาพ
	 	 	 -	 เช่น	ด้านธุรการ	ก�าลังพล	ข่าว	ยุทธการ	ส่งก�าลังบ�ารุง	ประชาสัมพันธ์	เทคโนโลยี
และการสื่อสาร	งบประมาณ	กฎหมาย	เป็นต้น
	 	 1๐.๗	 การบังคับบัญชา
	 	 	 -	 การสัง่การตามล�าดบัช้ัน	ส�าหรับหน่วยทีม่โีครงสร้างของหน่วยแบบสายการบงัคบับญัชา 
	 	 	 -	 สั่งการจากบนลงล่าง	โดยการรายงานจากล่างขึ้นบน
	 	 1๐.๘	 การติดต่อสื่อสาร
			 		 	 -	 หัวใจส�าคัญส�าหรับการปฏิบัติในพื้นที่การชุมนุม
				 	 	 -	 ควรมช่ีองทางการสือ่สารหลายช่องทาง		และในแต่ละช่องทางการสือ่สารควรมกีาร
ก�าหนดรายละเอียดที่ชัดเจนทั้งในส่วนของประเภทอุปกรณ์	และรายละเอียดการใช้อุปกรณ์
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1๗๒ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 	 1๐.๙	 ผนวกประกอบแผน	(ที่ส�าคัญ)
	 	 	 -	 ข้อมูลการส�ารวจสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ปฏิบัติการ	(IPB)

	 	 	 -	 การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบที่ชัดเจนแก่หน่วยปฏิบัติ	และหน่วยร่วมปฏิบัติ

	 	 	 -	 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะตาม	พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘

	 	 	 -		 การใช้ก�าลัง	เครื่องมือ	อุปกรณ์	และอาวุธ

	 	 	 -	 ประกาศส�านักนายกรฐัมนตร	ีพ.ศ.๒๕๕๘	เรือ่ง	เครือ่งมือควบคมุฝูงชนในการชมุนมุ

สาธารณะ

	 	 	 -	 แผนเผชิญเหตุ	

	 	 	 -	 ผังการบังคับบัญชา

	 	 	 -	 ผังการสื่อสาร	
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1๗๓คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

หลักพื้นฐานการควบคุมฝูงชน

 ๑๑. พ.ต.อ.วีระวุธ ชัยชนะมงคล รองผู้บังคับการ ต�ารวจภูธรจังหวัดล�าปาง

  หลักพื้นฐานในการใช้ก�าลัง	 ของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจท้ังการใช้วาจาหรือก�าลังทางร่างกาย 
เข้าควบคุมสถานการณ์จะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การใช้ก�าลัง	Rules	of	the	Use	of	Force	(R.U.F.)	

  การใช้ก�าลังมีข้อควรปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

	 	 1.	 วิธีการที่ไม่รุนแรงจะต้องใช้เป็นอันดับแรก
	 	 ๒.	 หากใช้ก�าลังต้องมีความจ�าเป็นอย่างแท้จริงเท่านั้น
	 	 ๓.	 ใช้ก�าลังด้วยจุดประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น
	 	 ๔.	 ไม่มีข้อยกเว้นใด	ๆ	ส�าหรับการใช้ก�าลังที่ผิดกฎหมาย
	 	 ๕.	 ใช้ก�าลังอย่างเหมาะสมกับสัดส่วนตามจุดประสงค์ของกฎหมาย
	 	 ๖.	 ใช้ก�าลังให้น้อยที่สุดและหยุดเมื่อหมดความจ�าเป็น
	 	 ๗.	 ความเสียหายหรือการบาดเจ็บจะต้องให้เกิดน้อยที่สุด
	 	 ๘.	 ระดับการใช้ก�าลังมีหลากหลายและให้ใช้ตามสถานการณ์
	 	 ๙.	 เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องได้รับการฝึกการใช้ก�าลังให้สามารถใช้ได้หลากหลายวิธี
	 	 1๐.	 เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องได้รับการฝึกในวิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรงด้วย
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1๗๔ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

 ๑๑.๑ รูปแบบในการวางก�าลังพลในพื้นที่สถานการณ์ชุมนุม
	 	 รูปขบวนปกติแรกในการเข้าสู่สถานการณ์ควบคุมฝูงชนหรือการชุมนุมเป็นไปดังต่อไปนี้

	 	 การจัดก�าลังของหน่วยต�ารวจควบคุมฝูงชน	 (UN	 Formed	 Police	 Unit)	 ขององค์การ
สหประชาชาติ	(Department	Of	Peace	Keeping	Operation	:	DPKO)	จะมีความอ่อนตัวตามสถานการณ์
ของกลุ่มผู้ชุมนุม	โดยเฉพาะการบังคับบัญชา	โดยไม่ต้องมีการรวมกันเป็นหน่วยที่สูงขึ้นถึงระดับกองร้อย	เช่น	
กรณีฝูงชนมีขนาดเล็กและกระจาย	 อาจจัดหน่วยรวมกันเป็นชุด	 ก็จัดก�าลังควบคุมฝูงชนไปได้หลาย	 ๆ	 ชุด	
หลาย	ๆ 	หมู	่เป็นต้น	โดยมต้ิองรวมก�าลงัเป็นลักษณะหน่วยระดบัหมวด	หรอืกองร้อยควบคมุฝูงชน	กไ็ด้	จ�านวน
ดังกล่าวขึ้นการบังคับบัญชาตรงกับหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ	 หรือผู้บัญชาการเหตุการณ์	ณ	 ขณะนั้น	 (ส�าหรับ
กฎหมายไทยตาม	พ.ร.บ.การชมุนมุสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	หมายถงึ	หวัหน้าสถานตี�ารวจแห่งท้องทีท่ีม่กีารชมุนมุ	 
(มาตรา	๔)	หรือเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	(มาตรา	1๙)		หรือ	ผู้ควบคุมสถานการณ์	(มาตรา	๒๓))
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1๗๕คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

 ๑๑.๒ ยุทธวิธี ณ พื้นที่ปฏิบัติการขั้นพื้นฐานหรือรูปขบวน (Foot Tactics)
  ๑. การประกอบก�าลังต�ารวจควบคุมฝูงชน
	 	 	 การประกอบก�าลงัต�ารวจควบคมุฝงูชน	คงเป็นไปตามกรอบที	่ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติก�าหนด
ไว้ใน	ผนวก	ก	การจดัหน่วยเฉพาะกจิ	ประกอบแผนรักษาความสงบ	(แผนกรกฏ/๕๒)	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 
ข้อ	๔	กองร้อยควบคุมฝูงชน	คือ	ใช้ก�าลังกองร้อยละ		1๕๕		นาย	ประกอบด้วย
	 	 	 1)	 บก.ร้อย				เจ้าหน้าที่ต�ารวจชั้นสัญญาบัตร	๒		นาย	(ผบ.ร้อยฯ	และ	รอง	ผบ.ร้อยฯ), 
เจ้าหน้าที่ต�ารวจชั้นประทวน	1๘	นาย	ท�าหน้าที่ส่วนผู้บังคับบัญชาและส่วนอ�านวยการต่างๆ	
	 	 	 ๒)	 หมวด	1	 ส.1	(ผบ.มว.ฯ)		ป.๔๔	(1	หมู่		11	นาย		รวม	๔	หมู่		๔๔		นาย)
	 	 	 ๓)	 หมวด	๒	 ส.1	(ผบ.มว.ฯ)		ป.๔๔	(1	หมู่		11	นาย		รวม	๔	หมู่		๔๔		นาย)
	 	 	 ๔)	 หมวด	๓	 ส.1	(ผบ.มว.ฯ)		ป.๔๔	(1	หมู่		11	นาย		รวม	๔	หมู่		๔๔		นาย)

รวม  ๑๕๕  นาย

	 	 	 แต่ละหมวด		จะใช้โล่จ�านวน		1๖			โล่	(หมู่ละ	๔		โล่ประจ�าตัวพลโล่)		
	 	 	 บก.ร้อย	จะมีโล่ประจ�าไว้อีก	๘	โล่			ดังนั้น	จ�านวนโล่ใน	1	กองร้อยจะใช้		๕๖	โล่	
	 	 	 รูปแบบการควบคุมฝูงชน	เริ่มจากการจัดก�าลังจากเล็กไปหาใหญ่		มีการเคลื่อนไหวเชิงรุก
หรือกดดัน	(Offensive	Movement)	เพื่อให้ผู้ชุมนุมเห็นว่า	กองร้อยควบคุมฝูงชน	สามารถใช้ก�าลังโต้ตอบได้
ตลอดเวลา	หากผู้ชุมนุมกระท�าผิดกฎหมาย				
	 	 	 ส�าหรบัระดบัการใช้ก�าลงัทีเ่จ้าหน้าทีจ่ะใช้รปูแบบใดเป็นไปตามความรนุแรงของสถานการณ์
ที่คุกคามโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ต้องป้องกันตนเอง	 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถที่จะด�าเนินการ
ได้เองโดยไม่ต้องรอค�าสั่งจาก	 ผบ.เหตุการณ์	 โดย	 ผบ.ร้อย	 ผบ.หมวด	 ผบ.หมู่	 หน.ทีม	 หรือแม้แต่	 Buddy	
Team	ก็สามารถริเริ่มสั่งการได้ตามระเบียบการน�าหน่วย	เช่น	หากมีผู้ชุมนุมใช้อาวุธมีด	หรือไม้ที่มีความยาว 
เข้ามาท�าร้ายเจ้าหน้าที่ต�ารวจก่อน	ผู้ปฏิบัติก็สามารถที่จะใช้ก�าลังตอบโต้ในระดับที่	๓	–	๔	(ระดับปานกลาง)	 
โดยการใช้มือเปล่าจับกุมโดยจับล็อกบังคับ	หรือใช้กระบองตีตอบโต้ได้อย่างนี้	เป็นต้น

   ๑.๑ การจัดก�าลังเป็นบัดดี้ทีม (Buddy Team) หรือ คู่ตรวจ 
	 	 	 	 บัดดี้ทีมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ต�ารวจพร้อมชุดป้องกันตนเอง	(Protective		Gear)	
จ�านวน	๒	นาย	ซึ่งมีนามเรียกขาน		ดังนี้	
	 	 	 	 1)	 พลโล่  (Shield Holder)	อยูด้่านหน้า	การยนืท่าเตรยีมพร้อม		(Active		Guard)	
ย่อตัว	เท้าซ้ายอยู่ด้านหน้าเท้าขวาอยู่หลัง	ห่างประมาณครึ่งก้าว	มือซ้ายถือโล่ประคองบนเข่าซ้าย	มือขวาถือ
ด้ามกระบอง	มอืซ้ายจบัปลายกระบอง	ท�าหน้าทีป่ะทะหรือด�าเนินกลยทุธ์หลกั		(Contact	หรือ		Intervention)
	 	 	 	 ๒)	 พลกระบอง (Baton Holder)	ยนือยูด้่านหลังพลโล่	ลักษณะการยนืเหมอืนกนั	 
(Active	Guard)		มือขวาถือกระบอง	มือซ้ายจับที่ไหล่ซ้าย	หรือ	เข็มขัด	คนยืนอยู่หน้า	โดยจะมีการสัมผัสกัน
อยู่ตลอดเวลา	ท�าหน้าที่คุ้มกัน	 Cover	 หรือปกป้อง	 Protection	 ด้านข้างหรือหลังของพลโล่	ขณะเดียวกัน
ก็เป็นผู้น�าในการเคลื่อนที่หรือปฏิบัติการรูปแบบต่าง ๆ ของ Buddy Team	 พร้อมรับค�าสั่งจาก	 ผบ.หมู่	 
มาถ่ายทอด	พลกระบองนี้บางครั้งเมื่อปฏิบัติภารกิจบางอย่างเช่น	จับกุม	ช่วยเหลือเพื่อนบาดเจ็บ	ตรวจสอบ 

สิง่กีดขวาง	หรอือืน่	ๆ 	กส็ามารถทีจ่ะเอากระบองเกบ็หรอืเหนบ็ไว้ทีเ่อวได้	เพ่ือให้เกดิการคล่องตวัในการปฏบิตัิ

������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd   175������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd   175 11/17/2563 BE   12:40 PM11/17/2563 BE   12:40 PM



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

	 	 	 	 	 การจัดแบบ	Buddy	Team	เป็นการจัดที่เล็กที่สุดในการปฏิบัติภารกิจควบคุม

ฝูงชน	 ไม่สามารถแยกเล็กลงไปกว่านี้	 (ห้ามปฏิบัติเพียงนายเดียว)	 ทุกกรณีในการปฏิบัติต้องมีทั้งพลโล่ 

และพลกระบอง	ประกอบกันไปเสมอ

	 	 	 	 	 ผู้บังคับกองร้อย	ผู้บังคับหมวด	สามารถสั่งการให้	Buddy	Team	เข้าไปเสริม

การปฏิบัติได้ทุกที่ของทุก	 ๆ	 รูปขบวน	 หรือทุก	 ๆ	 เทคนิคทางยุทธวิธีได้ตลอดเวลาตามแต่ละสถานการณ	์ 

โดยก�าลงัในส่วนน้ีอาจดงึมาจากส่วนท่ีท�าหน้าทีส่นบัสนนุชัน้ทีส่อง	หรอืส่วนส�ารองกไ็ด้	จงึมคีวามอ่อนตวัสงูมาก	 

นอกจากนี้	 การจัดเป็น	 Buddy	 Team	 เฉพาะตัวของทีมเองสามารถที่จะปกป้องและป้องกันตัวใน	 Buddy	

Team	ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาด้วย

     สถานการณ์ปกติทั่วไป บัดดี้ทีมจะท�าหน้าที่เป็นเหมือนสายตรวจเดินเท้า 

ซึ่งจะต้องมี	๒	นาย	คนแรกจะท�าหน้าที่ปะทะหรือเผชิญเหตุ	ส่วนคนที่สองจะท�าหน้าที่คุ้มกันหรือสนับสนุน

     สถานการณ์กรณีควบคุมฝูงชน	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจท้ังสองนายจะต้องมีโล่	

กระบอง	พร้อมอปุกรณ์ป้องกันกระแทกใส่	และจะแบ่งกันท�าหน้าท่ีเป็นพลโล่	(ถอืโล่)	อยูข้่างหน้า	ท�าการปะทะ 

หรือกดดันฝูงชน	และพลกระบอง	(ถือกระบอง)	อยู่ข้างหลังท�าหน้าที่เป็นผู้น�าและคุ้มกันด้านหลังและด้านข้าง		

ตามภาพต่อไปนี้

สถานการณ์กรณีควบคุมฝูงชน
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1๗๗คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

   ๑.๒ การจัดก�าลังเป็นทีม (Team) หรือ ชุด 
									 	 	 เมื่อน�า	๒	บัดดี้ทีมรวมกันจะเรียกว่า		ทีม	โดยจะเพิ่มหัวหน้าทีมอีก	1	นาย	ดังนั้น
ก�าลังเจ้าหน้าที่ใน	1	ทีม	จะมีเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	๕	นาย	คล้ายกับหน่วยพิเศษอื่น	ๆ	ที่เรียกว่า	ทีม	๕  

การจัดก�าลังเป็น	Team

	 	 	 	 ลักษณะการยืนของหัวหน้าทีม	จะอยู่ด้านหลังของ	บัดดี้ทีม	ใช้มือซ้าย	–	ขวา	สัมผัส	
หรือจับที่ไหล่หรือเอวของพลกระบองของบัดดี้ทีมทั้งสองทีมได้ตลอดเวลา	การถ่ายทอดค�าสั่งของ	ผู้บังคับหมู่, 
ผูบ้งัคบัหมวด	และ	ผบ.ร้อยฯ	กส็ามารถท�าได้อย่างรวดเรว็	โดยหวัหน้าทมีจะใช้เสยีงสัง่การและ/หรอืการสมัผสั
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ	เช่น	ดันเพื่อเดิน,	ผลักเพื่อวิ่ง		หรือดึงเพื่อหยุดหรือถอย	หรือดึง/ดันเปลี่ยนทิศทางปะทะ
ซ้ายหรือขวาได้ตลอดเวลา	ตามภาพ

	 Team	 การปรับก�าลังแยกจาก	Team	เป็น	Buddy	Team

	 	 	 	 นามเรียกขานของ	Buddy	Team		จะเป็น	
    ๑) Buddy Team  ซ้าย	โดย	Buddy	Team	น้ีจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของหัวหน้าทีม 
    ๒) Buddy Team  ขวา	โดย	Buddy	Team	น้ีจะอยูท่างด้านขวามือของหวัหน้าทมี 
	 	 	 	 ส�าหรับบางทีมอาจไม่มีหัวหน้าทีมก็ได้	 ถ้าสถานภาพก�าลังพลไม่พอ	 กรณีนี ้
ก็ให้พลกระบองที่อาวุโสสูงสุดเป็นผู้ควบคุมหรือหัวหน้าทีมแทนได้ในสถานการณ์ปะทะกับฝูงชน	กรณีเช่นนี ้
พลกระบองที่ท�าหน้าที่หัวหน้าสามารถเก็บกระบองแล้วใช้มือที่เหลือสัมผัสพลกระบองของอีกบัดดี้ทีมก็ได้ 
เพื่อให้เกิดการสัมผัสสั่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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1๗๘ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

   ๑.๓ การจัดก�าลังเป็นหมู่ (Squad) หรือ ส่วน (Section)

	 	 	 	 ใน	 1	 หมู่	 จะประกอบก�าลัง	 ๒	 ทีม	 เป็น	 1๐	 นาย	 และให้มีผู้บังคับหมู่ควบคุม 

ทั้ง	๒	ทีมอีก	1	นายเพิ่มขึ้น	ดังนั้น	รวมก�าลัง	1	หมู่จะมีจ�านวนต�ารวจ	11	นาย	ตามภาพต่อไปนี้

	 	 	 	 อย่างไรก็ตามเมื่อมีการจัดในระดับหมู่แล้ว	 บางทีมก็อาจไม่จ�าเป็นต้องมีหัวหน้าทีม

ก็ได้	หากว่าก�าลังพลขาด	ซึ่ง	ผบ.หมู่	ก็จะท�าหน้าที่	หน.ทีม	ในส่วนที่ขาดไปด้วยก็ได้	โดยไม่ต้องให้พลกระบอง

อาวุโสมาเป็นหัวหน้าทีมก็ได้	ลักษณะเช่นนี้	เมื่อมีการสัมผัสหลังก็ให้รับรู้ว่า ผู้ที่มาสัมผัสจะเป็นผู้น�าในการ

ปฏบิตัใินการเคลือ่นท่ีหรอืใช้เทคนคิต่าง ๆ  ทนัท	ีเพราะฉะนัน้	ใน	1	หมู	่อาจมกี�าลงัพล	1๐	หรอื	11	นาย	กไ็ด้ 

ซ่ึงอ่อนตวัปรบัได้ในการปฏิบตั	ิไม่จ�าเป็นต้องมจี�านวนก�าลังพลตามท่ีจดัอัตราไว้เมือ่ต้องเข้าควบคมุดูแลผู้ชมุนมุ

	 	 	 	 นามเรียกขานของทีมจะเป็นดังต่อไปนี้

	 	 	 	 1)	 ทีมที่อยู่ทางซ้ายของหัวหน้าทีม	จะเรียกว่า		ทีม ๑	(ทีมหนึ่ง)

	 	 	 	 ๒)	 ทีมที่อยู่ทางขวาของหัวหน้าทีม	จะเรียกว่า		ทีม ๒	(ทีมสอง)	

	 	 	 	 แต่ในทางปฏิบัติของสหประชาชาติแล้ว	จ�านวนทีมในแต่ละหมู่หรือส่วน	(Section)	

จะมีได้หลายทีมตามแต่จ�านวนก�าลังพลที่มีและจ�าเป็นในขณะนั้น	ซึ่งอาจจะมีทีม	๓,	๔,	๕	....	ถึง	ทีม	X	ก็ได้	

โดยอย่างน้อยจะต้องมี	๓	ทีมเป็นหลัก	เพื่อที่จะให้	1	ทีม	ท�าหน้าที่คุ้มกัน	หรือเป็นก�าลังเสริม	ส่วนอีก	๒	ทีม

จะท�าหน้าที่ปะทะและด�าเนินกลยุทธ์

	 	 	 	 ในอนาคตเพือ่ความอ่อนตวัเหมาะสมกับเหตกุารณ์	ผูบ้งัคบับญัชาการทีส่งูกว่าผูบ้งัคบั

กองร้อยไม่ว่าเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม	 ผู้บังคับบัญชาระดับกองบังคับการ	 อาจเพิ่มเติมก�าลังให้กองร้อยได้

โดยการเพิ่มเฉพาะทีมขึ้นในหมู่ใดหมู่หนึ่งเพื่อให้ภารกิจสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพหรือเมื่อมีการร้องขอ

จากผู้บังคับหมู่	ซึ่งเมื่อนั้นก็ให้มีนามเรียกขานว่า	ทีม	๓	ทีม	๔	ทีม	๕	จนถึง	ทีม	X	ได้เช่นเดียวกับแนวทางของ

สหประชาชาติ

	 	 	 	 การจัดระดับหมู่นี้แนวทางของสหประชาชาติให้ความส�าคัญสูงและอ่อนตัวมาก

ในการปฏิบัติ	 กล่าวคือ	 ผบ.หมวด	 สามารถมาท�าหน้าที่	 ผบ.หมู่	 หรือหัวหน้าทีมได้ทันทีที่เห็นว่าจ�าเป็น 

โดยการเข้ามาสมัผสัหลงัพลกระบองของทีมใดทีมหน่ึงท่ีก�าลงัด�าเนินกลยทุธ์ได้ตลอดเวลา	หรือย้ายไปท�าหน้าที ่

หัวหน้าทีมของอีกทีมได้ตลอดเวลา
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1๗๙คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

การปรับก�าลังแยกจากหมู่หรือส่วนไปเป็น	ชุดหรือทีม

การปรับก�าลังแยกจากชุดหรือทีม	ไปเป็น	คู่ตรวจหรือ	Buddy	Team
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1๘๐ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

   ๑.๔ การจัดก�าลังเป็นหมวด (Platoon)
	 	 	 	 เมื่อน�าก�าลังระดับหมู่มาประกอบกันจ�านวน	 ๔	 หมู่	 ก็จะเป็นการจัดรูปแบบของ 
ระดบัหมวด	โดยเรยีกช่ือจากซ้ายไปขวาของผูบ้งัคบัหมวดว่า	หมู	่1	หมู	่๒	หมู	่๓	และหมู	่๔	ตามล�าดบัตามภาพ

	 	 	 	 การจดัก�าลงัระดับหมวด	จดัโดยประกอบด้วย	๔	หมูเ่ป็น	1	หมวด	โดยมนีามเรยีกขาน 
ดังนี้			
	 	 	 	 1)	 หมู่ ๑ (หมู่หนึ่ง)	จะอยู่ทางด้านซ้ายสุดของผู้บังคับหมวด
	 	 	 	 ๒)	 หมู่ ๒ (หมู่สอง)	จะอยู่ทางด้านขวาของหมู่	1	ถัดมา
	 	 	 	 ๓)	 หมู่ ๓ (หมู่สาม)	จะอยู่ทางด้านขวาของหมู่	๒	ถัดมา
	 	 	 	 ๔)	 หมู ่๔ (หมูส่ี)่ จะอยูท่างด้านขวาของหมู	่๓	ถดัมา	หรอืทางขวามอืสดุของผูบ้งัคบัหมวด 
	 	 	 	 การด�าเนนิการทางยทุธวิธี	ผูบ้งัคบัหมวดจะสัง่ให้อย่างน้อย	1	หมู่	ซ่ึงจะเป็นหมู่ใดกไ็ด้	
ท�าหน้าที่ระวังหลัง	หรือท�าหน้าที่ส่วนส�ารอง	(เสริม)	เสมอทุกครั้ง	เพื่อให้เกิดการอ่อนตัวในการปรับก�าลังเพิ่ม
หรือเสริมก�าลังด้านใดด้านหนึ่ง	ที่เกิดปัญหามากขึ้นในขณะด�าเนินกลยุทธ์ต่อฝูงชน	ทั้งนี้		เพื่อความเหมาะสม 
พอเพียงในแต่ละสถานการณ์ปะทะ	 ส่วนแนวปะทะ	 ผบ.หมวด	 อาจส่ังการให้ขยายโดยแยกตัว	 (Split)	 หรือ 
รวมตัว	(Reform)	แล้วแต่สถานการณ์ที่เห็นว่าเหมาะสมได้ตลอดเวลา

การจัดก�าลังเป็น	หมวด	(Platoon)
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1๘1คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

การปรับก�าลังแยกจาก	หมวด	(Platoon)		เป็นหมู่	(Squad)

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

การปรับก�าลังแยกจาก	ทีม	(Team)	เป็นคู่ตรวจ	(Buddy	Team)

	 ผบ.ร้อย	ผบ.หมวด	ผบ.หมู่	หรือ	หน.ทีม	จะออกค�าสั่งทางวาจามี	๒	ลักษณะ	คือ	แยก	(Split)		เป็น........	

กับ	รวม	(Reform)	เป็น	.........	

	 โดยจะสั่ง	 “	.(หน่วยที่ตนเองควบคุม)..........		แยกเป็น	....(ให้เป็นหน่วยเล็กลง)..............”		Go

	 	 	 “	.(หน่วยที่ตนเองควบคุม)..........		รวมเป็น	....(ให้เป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้น).........”		Go
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1๘๒ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

  ๒. เทคนิคทางยุทธวิธีของกองก�าลังควบคุมฝูงชน

   ๒.๑ การจัดพื้นที่ให้ปลอดภัยหรือจัดวงล้อม  (To Set up a Cordon)

	 	 	 	 การจดัพืน้ทีป่ลอดภยัปกติจะด�าเนนิการพร้อมๆ	กบัการจัดแถวแนวปะทะ	(Contact	line) 

    จุดประสงค์ 	 ของการสั่งการจัดพื้นที่ปลอดภัย	 ก็เพื่อให้การเริ่มต้นของกองร้อย

ควบคุมฝูงชนเป็นระเบียบและปลอดภัยก่อนที่จะด�าเนินกลยุทธ์	 (ชั้นแรกสุดของการจัดรูปขบวนหรือแปรรูป

ขบวน)	จากนั้นให้จัดแถวปะทะด้วยซึ่งค�าสั่งก็เช่นเดียวกัน		

	 	 	 	 นอกจากนี	้การจดัพืน้ทีใ่ห้ปลอดภยัยงัใช้เพือ่ประโยชน์ในการเคลยีร์พืน้ที ่การจดับบี 

กระชบัพืน้ที ่การต้านและการกรองเส้นทางเข้าออกของฝงูชน	(Clearing	Channeling	and	Filtering	line)	ด้วย 

    การออกค�าสั่งของ	ผบ.ร้อย	เป็นดังต่อไปนี้
    ➢	 จัดพื้นที่ปลอดภัย/แถวปะทะ		“To	set	up	a	cordon/contact	line”
    ➢	 โล่/กระบองอยู่แถวหน้า		“Shields/baton	in	the	front”
	 	 	 	 	 (ถ้าฝูงชนมีอันตรายหรือก้าวร้าวต้องสั่งการให้โล่อยู่แถวหน้าเสมอ)
    ➢	 ซ้ายที่..............		ขวาที่......................		“Left	limit	at....,	right	limit	at....”
    ➢	 จากซ้ายไปขวา/ขวาไปซ้าย	“From	the	left	to	the	right/right	to	the	left” 
    ➢	 กองร้อยพร้อม	“Unit	ready?”	(ก�าลังตอบพร้อมกันว่า	“พร้อม”)
    ➢	 “Go”
	 	 	 	 ผบ.ร้อย	ต้องสั่งให้มีการสวมหมวกทุกครั้งขณะจัดแนวปะทะหรือจัดพื้นที่ปลอดภัย		
“Helmet	on”
	 	 	 	 ส่วนค�าสั่งจัดรูปขบวนใหม่	(To	take	a	new	position)	อีกแห่งหนึ่งหลังจากมีการ
จัดพื้นที่ปลอดภัยแล้ว	มีดังต่อไปนี้
	 	 	 	 -	 “ไปข้างหน้า	.....		เมตร”	(ยังไม่ต้องปฏิบัติ	เป็นค�าสั่งแจ้งเตือนก่อน)	
	 	 	 	 -	 ผบ.หมู่	ทวนค�าสั่ง	(Echo)	เพื่อให้ลูกทีมของตนได้รับทราบค�าสั่งด้วย
	 	 	 	 -	 “Go”	(ทุกคนปฏิบัติการเคลื่อนไปข้างหน้าตามค�าสั่ง)
	 	 	 	 -	 การปฏิบัติให้ด�าเนินการอย่างเป็นระเบียบพร้อม	ๆ	กัน
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1๘๓คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

   ๒.๒ สั่งทีมเดินไปข้างหน้า (march) 

	 	 	 	 ค�าบอกค�าสั่งสามารถบอกระยะหรือจุดหมายได้	 เช่น	 “เดินไปข้างหน้า	 ๕	 เมตร”		

“GO”	หรือ	“เดินไปแยกข้างหน้า”	“GO”	เป็นต้น	หรือสั่งการให้เดินโดยไม่บอกระยะก็ได้	หากได้ระยะตามที่ 

ผู้บังคับหน่วยต้องการก็จะสั่งการให้หยุด	 (Halt)	 และจะมีการทวนค�าสั่งให้กันเป็นทอด	 ๆ	พร้อมมีการสัมผัส 

ดึงให้หยุดได้ตลอดเวลา

	 	 	 	 บางครัง้การสัง่	“GO”	อาจใช้เสยีงนกหวดีเป่ายาวปกต	ิ1	ครัง้แทนกไ็ด้	เพ่ือให้ก�าลัง

เจ้าหน้าที่สามารถได้ยินกันทั่วในทันทีจะได้เริ่มเดิมอย่างพร้อมเพรียงกัน

   ๒.๓ สั่งทีมหยุด (Halt)

	 	 	 	 ค�าบอกค�าสั่ง	 “หยุด”	 ซ่ึงจะมีการช่วยกันทุกคนที่ได้ยินจะทวนค�าสั่งหรือถ่ายทอด 

ค�าสัง่ตลอดเพือ่ให้มกีารหยดุของรปูขบวนได้ในทันที	เมือ่มกีารหยุดแล้ว	ไม่ว่า	พลโล่หรอืพลกระบองจะต้องอยู่

ในท่าพร้อมปฏิบัติ	หรือ	Active	Guard

   ๒.๔ สั่งทีมถอย (Back)

	 	 	 	 ค�าสั่งนี้จะใช้เมื่อการหยุดของทีมไม่อยู่ในต�าแหน่งที่ต้องการ	ผู้บังคับหน่วยสามารถ

สั่งให้ถอยได้	 	 โดยทุกคนจะเดินถอยหลังไม่หันหลังกลับโดยเด็ดขาด	 	พลโล่จะอยู่แนวปะทะเสมอ	การถอยนี ้

จะบอกระยะไว้หรือไม่บอกก็ได้	หากมีการบอกระยะไว้	เช่น	ค�าบอกค�าสั่ง	“ถอย	๕	เมตร”	“GO”	เมื่อถึงระยะ

ตามค�าบอกค�าสัง่กองก�าลงัทกุคนกจ็ะเตอืนกนัเองและสมัผสัให้หยดุทนัท	ีพร้อมทัง้จดัแนวให้ตรงกันโดยเฉพาะ

แนวโล่	และหากไม่มีการบอกระยะการถอยไว้จะต้องมีการออกค�าสั่ง	“หยุด”	อีกครั้ง	ซึ่งจะสั่งด้วยวาจาหรือ 

สัง่ด้วยสญัญาณนกหวดีกไ็ด้	การเป่านกหวดีให้เป่ายาว	1	ครัง้นานพอทีท่มีจะได้รบัทราบค�าสัง่หยดุและท�าการ

หยุดได้ทัน

   ๒.๕ การเคลื่อนที่โดยการวิ่งเยาะๆ   (At the Double)  

	 	 	 	 ค�าบอกค�าสั่ง	“วิ่งไปข้างหน้า	1๐	เมตร”	“GO”	ซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้บอกระยะทางไว้	

แต่บอกที่หมายเช่น	“วิ่งไปแยกข้างหน้า”	เป็นต้น	

	 	 	 	 ลักษณะของการวิ่งจะไม่วิ่งแบบวิ่งเร็ว	แต่จะใช้วิธีการวิ่งเยาะ	ๆ	คล้ายแบบฝึกของ

ต�ารวจ	ที่สั่งว่า	“วิ่ง	หน้าวิ่ง”	เป็นต้น	ความเร็วจะประมาณ	๒	เท่าของการเดิน	โดยจะเริ่มจากการหยุดอยู่กับที่ 

ตามที่ตั้งรูปขบวนไว้แล้วสั่งการให้วิ่งเลยก็ได้	หรือจะสั่งการขณะที่ทีมก�าลังเดินอยู่ก็ได้

	 	 	 	 จดุประสงค์ของการวิง่	เพ่ือให้กองก�าลงัควบคมุฝงูชน	ได้เคลือ่นทีไ่ปข้างหน้ารวดเรว็ 

กว่าการเดนิ	ตามค�าสัง่เดนิไปข้างหน้า	และโดยปกตกิารสัง่การให้วิง่จะใช้ในกรณทีีไ่ม่มฝีงูชนอยู่ข้างหน้าในระยะใกล้ 

ประมาณ	1๐	–	1๕	เมตร	โดยเฉพาะในระยะพื้นที่ปลอดภัยเท่านั้น	

   ๒.๖ การเคลื่อนที่ในเชิงรุก(รุกแล้วกลับ)หรือเคลื่อนที่กดดัน (Offensive  bound)

    จุดประสงค์ของการเคลื่อนท่ีลักษณะน้ีเพื่อเข้าปะทะฝูงชนในแนวปะทะก่อนฝูงชน

รวมตัวกันเข้าหากองก�าลัง	 ดังนั้น	 เมื่อกองก�าลังอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักจากผู้ชุมนุมต่อต้านที่ก�าลัง

เตรียมการจะเข้าประชิดและท�าร้ายเจ้าหน้าที่	ผู้บังคับหน่วยจะออกค�าสั่งนี้เข้าปะทะทันที

	 	 	 	 การเคลือ่นทีน่ีท้�าให้กองก�าลงัมแีนวระยะห่าง	(รกุแล้วถอยกลบัเพือ่รกัษาระยะห่าง)	

หรือมีพื้นที่ปลอดภัยจากฝูงชน	ผู้ต่อต้านจะอยู่แนวหลังแนวปะทะถัดไป
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1๘๔ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 	 	 	 Offensive	 Bound	 จะประกอบไปด้วย	 การว่ิงไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วซ่ึงเร็วกว่า

การวิ่งในค�าสั่งวิ่งไปข้างหน้าข้างต้น	พร้อม	ๆ 	กับมีการตะโกน	และเอากระบองตีเคาะที่โล่	ซึ่งปกติจะมีระยะวิ่ง 

ไปข้างหน้าประมาณ	๕-1๐	เมตร	เข้าปะทะ	แล้วรีบถอยกลับมาอยู่ที่ต�าแหน่งเดิมทันที	ซึ่งบางครั้งอาจต้องใช้

แก๊สน�้าตาชนิดขว้างด้วยมือเพื่อป้องกันฝูงชนกรูกลับเข้ามาปะทะนอกแนวปะทะ	อย่างไรก็ตาม	การใช้เทคนิค	

Offensive	 Bound	 เป็นการใช้ก�าลังอย่างหนึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎการใช้ก�าลังด้วย	 และโดยปกติผู้บังคับบัญชา	

ณ	แนวปะทะเท่านั้นที่จะสั่งการใช้เทคนิคนี้

	 	 	 	 ค�าบอกค�าสั่ง		

	 	 	 	 “Offensive		Bound”	หรือ	“เคลื่อนที่กดดัน”

	 	 	 	 “1๐	เมตร”	(To	…)

	 	 	 	 “พร้อม”	(Ready	to	go!)

	 	 	 	 “GO”	หรือ	“ปฏิบัติ”

	 	 	 	 เมื่อได้ระยะแล้วผู้สั่ง(หัวหน้าชุด	ผบ.หมู่	ผบ.หมวด	หรือ	ผบ.ร้อย)	จะสั่งว่า	

	 	 	 	 “ถอย”	(Back)	โดยผูป้ฏบิตัจิะทวนค�าสัง่	(Echo)	ไปด้วยขณะปฏบิตักิารถอยด้วยกไ็ด้ 

		 	 	 	 “หยุด”	(Halt)	ผู้ปฏิบัติในทีมหรือชุดจะทวนค�าสั่งให้มีการหยุดพร้อมกันทันที

   

ภาพแสดงการใช้เทคนิค	Offensive	Bound
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1๘๕คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

   ๒.๗ เทคนิคการเข้าชาร์จ (Charge) หรือ รุก

    จุดมุ่งหมายของการใช้เทคนิคนี้เพื่อเคลียร์พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและยึดครองไว้

	 	 	 	 การเคลื่อนไหวตามค�าสั่งนี้จะมีเป็นชุดที่	ผบ.ร้อย	ต้องพิจารณาสั่งการ

	 	 	 	 ลักษณะจะเป็นการแสดงความแข็งแกร่งในการปะทะ	 (วิ่งเร็วเข้าปะทะ)	 ซึ่งสอด

ประสานกับการใช้แก๊สน�้าตาสนับสนุนด้วย	 เพ่ือมุ่งให้ฝูงชนไม่รวมตัวกันหรือบีบให้ไปช่องทางใดช่องทางหนึ่ง	

ยิ่งกว่านั้นจะต้องมีการคุ้มกันด้านข้างอย่างเข้มงวดเมื่อผ่านทางแยกของถนน	 โดยใช้ชุดยานพาหนะที่เร็ว 

และมีประสิทธิภาพป้องกันกองก�าลัง	เพื่อให้ปฏิบัติโดยไม่ชักช้าในแนวปะทะ

	 	 	 	 บางทกีจ็ะใช้การชาร์จทัง้ด้านข้างและหลงัของผูช้มุนมุต่อต้านทีใ่ช้ก�าลงัด้วย	เพือ่บบี

ฝูงชนไปช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือเพื่อการจับกุม

	 	 	 	 การชาร์จเป็นการใช้ก�าลงัของเจ้าหน้าทีแ่บบหนึง่จงึอยูภ่ายใต้กฎการใช้ก�าลงัด้วย	และ

การชาร์จก็เป็นการแสดงก�าลงัอย่างหนึง่ทีต้่องสร้างให้ผู้ประท้วงต่อต้านท่ีคดิจะเข้าปะทะในแนวปะทะเปลีย่นใจ 

	 	 	 	 การชาร์จด้วยกระบองจะต้องสั่งการโดย	ผบ.ร้อย	หรือผู้บังคับบัญชาในแนวปะทะ

เท่านั้น

    การจัดก�าลัง	 โดยปกติจะจัด	 ๔	 ส่วน	 คือ	 ส่วนปะทะ	 ส่วนติดตามและสนับสนุน		 

ส่วนคุ้มกันและยิงสนับสนุน	และส่วนส�ารอง

    ประมวลการปฏิบัติ

	 	 	 	 ก�าชับในกฎของการปะทะ	(R.O.E.)

	 	 	 	 ก�าหนดทัศนคติของเจ้าหน้าที่ให้ได้ก่อน

	 	 	 	 เตรียมยานพาหนะ	(ทราบความมุ่งหมาย)

	 	 	 	 เตรียมสนับสนุนการยิง	(ทราบความมุ่งหมาย)

    การออกค�าสั่ง

	 	 	 	 “ชาร์จ”	(ด้วยโล่และกระบอง)	หรือ	“รุก”

	 	 	 	 “๒๐	เมตร”

	 	 	 	 (เริ่มจาก	เดิน	หรือ	วิ่ง)

	 	 	 	 “พร้อม”

	 	 	 	 “Go!”	(หรือ	charge)	หรือ	“ปฏิบัติ”

	 	 	 	 “หยุด”	(Halt)
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1๘๖ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

ภาพการเตรียมการก่อนเข้าชาร์จตบเท้าและเคาะโล่แสดงความพร้อม

หมายเหต ุ การชาร์จหรือรุก เป็นการใช้ก�าลังที่กระทบร่างกายผู้ชุมนุมต้องมีการแจ้งเตือนก่อนเสมอ

 ๑๑.๓ ยุทธวิธีการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต�ารวจผู้บาดเจ็บ  
	 	 การควบคมุฝงูชน	ไม่ว่าด้วยรปูแบบหรอืวธิกีารใด	หรอืใช้เทคนิคเช่นใด	โอกาสทีจ่ะได้รบับาดเจบ็ 
ไม่ว่าเกดิจากผูช้มุนมุ	หรือเกดิจากอบุตัเิหตยุ่อมมีขึน้ได้ตลอดเวลา	หรือแม้กระท่ังฝงูชนหรือประชาชนอืน่ๆ	ก็ย่อม
มโีอกาสได้รบับาดเจ็บจากการใช้ก�าลงัไดต้ลอดเวลา	โดยเฉพาะการใช้ก�าลงัทีรุ่นแรงของฝงูชนที่แปรสภาพเป็น
ฝูงชนไร้ระเบียบ	(Mob)	ดังนั้น	กองก�าลังควบคุมฝูงชนที่เข้าปะทะจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 
อย่างทันท่วงที	และป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บสูญเสียเพิ่มขึ้นอีก
	 	 การช่วยเหลอืผูบ้าดเจบ็ซึง่อาจเป็นเจ้าหน้าที	่หรอืประชาชนกต็าม	จะด�าเนนิการอยู	่๒	ขัน้ตอน	
คือ
	 	 1)	 การน�าพาเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
	 	 ๒)	 การจดัให้อยูใ่นท่าพกัฟ้ืนรอการช่วยเหลือจากชดุปฐมพยาบาลหรอืชดุขนย้ายผู้บาดเจบ็ไป
โรงพยาบาล
	 	 การน�าพาเคลือ่นย้ายผูบ้าดเจบ็	จะด�าเนนิการโดยอตัโนมตัเิมือ่มโีอกาส	หรอืโดยการสัง่การก็ได้		
หากมีการออกค�าสั่ง	ค�าบอกค�าสั่งจะเป็นดังต่อไปนี้
  ค�าบอกค�าสั่ง  
	 	 “ทีม.......”
	 	 “ช่วยเหลือต�ารวจบาดเจ็บ”		
	 	 “GO”
	 	 ในขณะที่เจ้าหน้าที่	(พลกระบอง)	เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ	พลโล่ทั้งสองนายของทีมจะต้องเข้า
ท�าหน้าที่คุ้มกัน	 ป้องกันฝูงชนที่จะเข้ามาท�าร้ายเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือเสมอ	 โดยให้แนวโล่หันไปทางผู้ชุมนุม
หรือฝูงชนเสมอ	และเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอุ้มคนเจ็บได้แล้ว	ก็ต้องให้สัญญาณ	“Go”	เพื่อส่วนที่
ท�าหน้าที่คุ้มครองจะได้ทราบและใช้เทคนิคการถอยป้องกันจนกระทั่งอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย	(Cordon)
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1๘๗คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

  ๑. เทคนิคการน�าพาผู้บาดเจ็บ

				 	 	 เจ้าหน้าทีค่นแรกจะเข้าไปข้างหลงัผู้บาดเจ็บ	สอดมอืเข้าไปจบัมอืซ้ายและมอืขวาของผูบ้าดเจบ็ 

ในท่ากอดอก	โดยให้ล�าตัวเจ้าหน้าที่ชิดกับผู้บาดเจ็บ		 	 	

	 	 	 หากเจ้าหน้าทีเ่ข้าช่วยผู้บาดเจบ็เพยีงคนเดยีว	เมือ่กอดรวบผูบ้าดเจบ็ได้แล้ว	จะเดนิถอยหลงั	 

ลักษณะลากไปโดยทันที	 แต่ถ้ามีเจ้าหน้าท่ีสองนาย	 เจ้าหน้าที่คนที่สองจะเข้ามารวบขาทั้งสองของผู้บาดเจ็บ 

ให้อยู่ในแนวล�าตัว	และให้ล�าตัวเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขาทั้งสองของผู้บาดเจ็บ	โดยหันหน้าไปทางด้านเดียวกัน

กับเจ้าหน้าที่คนแรก	จากนั้นไม่ต้องวิ่งน�าพาถอยหลังแต่ให้วิ่งไปข้างหน้าแทน

	 	 	 ลักษณะการน�าพาอีกแบบหนึ่งคือการใช้บ่าของเจ้าหน้าที่แบกล�าตัวของผู้บาดเจ็บ	 แต่จะ

ใช้เฉพาะกรณีฝูงชนก้าวร้าวและต้องน�าพาผู้บาดเจ็บออกไปอย่างเร่งด่วนเท่านั้น

	 	 	 ขณะด�าเนินการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ	 จะต้องมีทีมหรือชุดอีกส่วนหนึ่งเข้าท�าการคุ้มกัน		

ป้องกันไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้ามาท�าร้ายเจ้าหน้าที่ที่ท�าการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้

  ๒. เทคนิคการจัดท่าผู้บาดเจ็บเพื่อพักฟื้นรอการส่งกลับ (Recovery Position)

	 	 	 เมื่อผู้บาดเจ็บมาอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัยแล้วให้จัดเตรียมท่าทางของผู้บาดเจ็บอยู่ในลักษณะ

พักฟื้น	เพื่อรอเจ้าหน้าที่พยาบาลมาปฐมพยาบาลต่อไป	โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ	๒	ขั้นตอนดังต่อไปนี้

   ขั้นตอนแรก	ก่อนการจัดท่าทางพักฟื้น

	 	 	 -	 ตรวจสอบความรู้สึกและสติสัมปชัญญะของผู้บาดเจ็บโดย

	 	 	 	 1)	 การตื่นตัว	พยายามให้ผู้บาดเจ็บตอบค�าถามเรา

	 	 	 	 ๒)	 ทดสอบสั่งการกับผู้บาดเจ็บ	ถ้ายังไม่พูด

	 	 	 	 ๓)	 ทดสอบอาการเจ็บ	ด้วยการหยิกตรงบริเวณผิวหนังผู้บาดเจ็บ

	 	 	 	 ๔)	 ถ้ายังไม่รู้สึกให้ตะโกน	ให้ผู้อื่นช่วยทันที

	 	 	 -	 ปลดเปลื้องสิ่งที่รัดตัวผู้บาดเจ็บให้หลวม	หรือถอดออก	เช่น	หมวก	เสื้อ	คอเสื้อที่รัดรูป	

เป็นต้น

	 	 	 -	 ให้ผูบ้าดเจบ็นอนลงเปิดช่องลมโดยการใช้มือข้างหนึง่กดทีห่น้าผาก	ส่วนอกีข้างดันคางข้ึน 

อย่างเบา	ๆ	

	 	 	 -	 ดูสังเกตไม่ให้มีสิ่งใดอยู่ในปาก

	 	 	 -	 ดูสังเกตหน้าอกมีการหายใจขยับหรือไม่

	 	 	 -	 ฟังการหายใจประมาณ	1๐	วินาที

	 	 	 -	 ใช้แก้มชิดใกล้กับจมูกผู้ป่วยเพื่อสัมผัสว่ามีการหายใจหรือไม่

   ขั้นตอนที่สอง	การจัดท่าพักฟื้น

	 	 	 1.	 ให้ขาผู้บาดเจ็บเหยียดตรง	แขนทั้งสองกางออก	แล้วน�าแขนซ้าย	(ขวา)	ยกขึ้น	โดยจับ

ที่ข้อศอกน�ามือซ้าย	(ขวา)	เหนือศีรษะผู้บาดเจ็บ

	 	 	 ๒.	 น�าอุง้มอืขวาประสานกบัอุง้มือขวาผูบ้าดเจ็บ	แล้วยกมาไว้ใกล้กบัศรีษะด้านซ้ายผูบ้าดเจบ็ 

อย่างนุ่มนวล

	 	 	 ๓.	 ถอยหลังไปเล็กน้อย	แล้วจับที่ข้อเข่าขวาของผู้บาดเจ็บ	พลิกมาด้านซ้าย

������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd   187������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd   187 11/17/2563 BE   12:40 PM11/17/2563 BE   12:40 PM
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 	 	 ๔.	 ให้ผู้บาดเจ็บนอนตะแคง	 เปิดปากไว้	 หาผ้าห่มคลุมผู้บาดเจ็บไว้	 และตรวจสอบ 
การหายใจทุกนาที
   สรุป	 การช่วยเหลือจัดท่าพักฟื้นเพื่อช่วยชีวิต	ให้สภาพบาดเจ็บไม่เลวร้ายลง	ลดอาการ
บาดเจ็บ	ก่อนน�าส่งโรงพยาบาลต่อไป

 ๑๑.๔ ยุทธวิธีการจับกุมผู้ชุมนุม (Arrest methods)
	 	 การจบักุมในฝงูชนจะมหีลกัการปฏิบตัทิีแ่ตกต่างจากการจบักมุโดยทัว่ไปซึง่ได้แก่	การจบักมุ	ณ	
พ้ืนทีส่าธารณะท่ัวไป	ณ	จดุตรวจ	หรอืการจู่โจมเข้าค้นบ้านแล้วจบักมุ	เพราะการจบักมุในฝงูชนหรอืผูช้มุนมุจะเป็น 
การเข้าจับกุมภายใต้ความกดดันสูงเพราะผู้ชุมนุมย่อมมีจ�านวนมากกว่าเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	ดังนั้น	 หากไม่ม ี
ความจ�าเป็นอย่างยิ่งยวดจะไม่มีการเข้าไปประชิดจับกุมผู้ชุมนุม	เว้นแต่กรณีที่ผู้ชุมนุมก้าวร้าวเข้าหาปะทะกับ
เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 ดังนั้น	 เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย	 หรือถูกรุมท�าร้าย	 เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการจับกุม
เป็นอย่างยิ่งและต้องสามารถน�าพาออกจากพื้นที่ชุมนุมหรือแนวปะทะได้โดยทันที	น�าไปสู่พื้นที่ปลอดภัยหรือ
ในวงล้อมของเจ้าหน้าท่ีและกักตัวไว้ในยานพาหนะหรือสถานีที่พักรอก่อนเพ่ือส่งต่อไปยังพนักงานสอบสวน				
ดังน้ัน	 เทคนิคที่ใช้ในการปฏิบัติ	 (การจับกุมฝูงชนที่ชุมนุม)	 จึงมีความแตกต่างกับเทคนิคการจับกุมโดยทั่วไป
ด้วยเช่นกัน
	 	 การจับกุมนี้ไม่ใช่การจับกุมขนาดใหญ่	 แต่เป็นการจับกุมในขีดจ�ากัดที่มีจ�านวนไม่มาก 
เพ่ือเป็นการลิดรอนและยับยั้งไม่ให้ฝูงชนกระท�าผิดมากขึ้น	 เป็นการข่มขวัญให้ฝูงชนเกรงกลัว	 เกรงขาม 
โดยเจ้าหน้าท่ีควบคุมฝูงชนได้แสดงถึงความจริงจัง	 เด็ดขาดในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ฝูงชนกระท�าความผิด 
เลก็	ๆ 	น้อย	ๆ 	และท�าให้ฝงูชนอยูใ่นการควบคุมให้ได้มากทีส่ดุ	ซ่ึงหมายความว่า	กองร้อยควบคุมฝงูชนสามารถ
ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้มากที่สุด
	 	 เมื่อมีการจับกุมผู้ชุมนุมที่ผิดกฎหมายหรือขัดขวางหรือขัดค�าสั่งเจ้าหน้าที่ทุกเทคนิคที่ใช	้ 
จะต้องมกีารจัดชุดหรือส่วนคุ้มกันสนับสนุนทันท	ี ไม่ว่าจะเป็น	บัดดี้ทีม	 (พลโล่ของบัดดี้ทีมตนเอง)	ทีม	หมู่	
หรอืแม้กระทัง่หมวดอืน่	ๆ 	ทกุครัง้	เพือ่ป้องกนัไม่ให้ชดุจบักมุถูกท�าร้ายหรอืได้รบัอนัตรายจากฝงูชนตามแต่ละ
สถานการณ์ความรุนแรงท่ีอาจเกิดขึ้น	 เทคนิคที่ใช้อาจใช้การเข้าชาร์จแล้วท�าแนวโล่กั้นการด�าเนินการของ 
ชุดจับกุมก็ได้
  ค�าบอกค�าสั่งเพื่อให้มีการจับกุมมีดังนี้
	 	 “จับกุมแบบที่	.......”	
	 	 “GO”
  ๑. เทคนิคการจับกุมแบบที่ ๑
	 	 	 ลกัษณะการจับกุมแบบน้ี	เป็นการจบักมุท่าคล้องแขนด้านข้าง	(Shoulder	and	Arm	Lock)	
ซึง่โดยปกต	ิท่าการจับกมุแบบนีจ้ะใช้ในการจบักุมท่ัวไป	โดยจะใช้เจ้าหน้าทีค่นเดียวเข้าจบักุม	และมกัจะตามด้วย 
การท�าให้ล้ม	 (Take	 down)	 เสมอ	 แต่ในสถานการณ์ควบคุมฝูงชนจะต้องใช้ก�าลังเจ้าหน้าที่ผู้ท�าการจับกุม 
๒	คน	โดยคล้องแขนคนละข้างของผู้ถูกจับกมุ	จากนัน้	เคลือ่นทีไ่ปในทศิทางข้างหน้าของตนเอง	เพือ่พาให้ผูถ้กูจบั 
ซึง่ถกูขดัหวัไหล่และข้อแขนจะต้องเคลือ่นทีต่ามไปทนัท	ีโดยไม่ให้มเีวลาหรือโอกาสทีผู้่ชมุชมุอืน่	ๆ 	จะเข้ามาช่วย 
หรือมาท�าร้ายผู้จับกุมได้ทัน
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	 	 	 ส�าหรับท่านี้	 เม่ือปฏิบัติได้ถูกต้องผู้ถูกจับกุมจะเกิดอาการเจ็บที่ข้อต่อหัวไหล่และข้อแขน	
แต่ไม่มีอันตราย	นอกจากนี้ยังท�าให้ผู้ถูกจับกุมเสียสมดุลในการยืนและไม่สามารถต่อสู้ขัดขวางได้	
	 	 	 เทคนิคที่ใช้ผู้จับกุมจะต้องท�าให้แขนตนเองที่คล้องตึงและกดชิดกับหัวเข่าของเจ้าหน้าที	่
ในทางตรงข้ามให้แขนของผู้ถูกจับงอโดยเฉพาะที่ข้อศอก	
  ๒. เทคนิคการจับกุมแบบที่ ๒ 
	 	 	 การจับกมุแบบนี	้จะใช้เจ้าหน้าทีต่�ารวจ	๒		คนเสมอ		โดยผูจ้บักุมแต่ละคนจะใช้แขนคนละข้าง 
กับการจับกุมแบบที่	 1	 นอกจากนี้จะต้องใช้มือที่สอดคล้องแขนผู้ถูกจับมาจับประสานกันด้วย	 ส่วนมือ 
ที่เหลือให้สอดไประหว่างขาของผู้ถูกจับกุมและยกหิ้วขึ้น
	 	 	 เมื่อมีการยกหิ้วขึ้น	ผู้ถูกจับกุมโดยธรรมชาติที่กลัวจะล้มหัวฟาดก็จะเกร็งแขนยึดแขนของ
เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมอย่างแน่น	ซึ่งท�าให้การน�าพาเคลื่อนย้ายสามารถท�าได้อย่างรวดเร็ว
  ๓. เทคนิคการจับกุมแบบที่ ๓                                               
	 	 	 การจับกุมแบบที่	๓	นี้	จะแตกต่างจากการจับกุมทั้งสองแบบข้างต้น	กล่าวคือ	ทั้งแบบที่	1	 
และที่	 ๒	 เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมซึ่งปกติจะใช้พลกระบองของทีมวิ่งจู่โจมเข้าไปในกลุ่มฝูงชนก่อน	 แล้วท�าการเข้า
จับกุมโดยมีชุดหรือทีมคุ้มกันเสริมวิ่งตามเข้ามากั้นผู้ชุมนุมที่ไม่เกี่ยวข้อง	แต่ส�าหรับการจับกุมแบบนี้ไม่ต้องวิ่ง 
หรือจู่โจมเข้าหาฝูงชน	 เนื่องจากจะจับกุมเฉพาะผู้ชุมนุมท่ีก้าวร้าวเข้ามาประชิดโล่	 หรือเข้ามาท�าร้ายพลโล ่
โดยการผลักดัน	หรือถีบโล่	
	 	 	 เมื่อได้จังหวะพลโล่ทั้งสองที่ถูกผลักจะให้สัญญาณและพลิกโล่เปิดช่องให้ผู้ถูกจับเข้าไป
ในพื้นที่ของกองก�าลัง	 (Cordon)	 จากน้ัน	 พลกระบองท่ีอยู่แถวหลังจะเข้าท�าการจับกุมทันทีซึ่งจะใช้เทคนิค 
การจับกุมทั่วไปซึ่งจะเป็นแบบท่ี	 1	 หรือแบบที่	 ๒	 หรืออื่น	 ๆ	 ก็ได้	 จากนั้นก็น�าตัวไปส่งต่อยังชุดที่ควบคุม 
ผู้ถูกจับเพื่อกักตัวยังรถควบคุมผู้ต้องหาหรือน�าส่งสถานีต�ารวจแล้วแต่กรณี
  ๔. เทคนิคการจับกุมแบบที่ ๔
	 	 	 การจบักมุแบบที	่๔	ใช้ส�าหรับการจับกุมผูช้มุนมุท่ีนัง่	หรอืนอนในพ้ืนทีห่วงห้าม	เมือ่มกีารเตอืน 
และสั่งการให้ออกจากพื้นที่หวงห้ามก็ไม่ปฏิบัติตาม	 ท่าจับกุมน้ีมีลักษณะเช่นเดียวกับการจับกุมด้วยท่าหัก
ข้อมือน�าพา	 (Escort	 Lock)	 ท่านี้สามารถประยุกต์ใช้กับผู้หญิง/พระได้เพราะไม่ต้องอุ้มหรือหิ้วแบบท่าที่	 1	 
หรือ	๒	
	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 การประยุกต์เทคนิคการจับกุมท่าหักข้อมือน�าพาแบบที่	 ๔	 นี้	 จะต้องใช้ 
เจ้าหน้าที่จ�านวน	๒		คนเสมอ	และเข้าด�าเนินการจับกุมพร้อมกันๆ	ทั้งสองข้างของผู้ถูกจับ	ซึ่งจะแตกต่างจาก
การจบักมุทัว่ไปทีใ่ช้ผูจ้บักมุเพยีงคนเดยีว	และเมือ่จบัหกัข้อมอืได้แล้วจะต้องรบีน�าพาออกจากทีช่มุนมุโดยทนัที		
เพื่อส่งต่อให้ชุดสนับสนุนหรือส่วนอ�านวยการด�าเนินการกักหรือควบคุมตัวต่อไป
	 	 	 เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ท�าการจับกุมได้ส่งตัวผู้ถูกจับไปให้เจ้าหน้าที่ในส่วนพ้ืนที่ปลอดภัยแล้ว 
ให้รีบกลับเข้าสู่หน้าที่ปกติในรูปขบวนหรือในแนวปะทะ	เพื่อด�าเนินกลยุทธ์ตามแต่ผู้ควบคุมก�าลังสั่งการต่อไป
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 ๑๑.๕ ยุทธวิธียานพาหนะ (Crowd Control with Vehicles)

  การลงและขึ้นยานพาหนะ (Embarking & Disembarking) และการเข้าประจ�ารูปขบวน

หรือวางก�าลัง (Take position)

  จุดประสงค์	 เพื่อให้ก�าลังกองร้อยควบคุมฝูงชน	 ซึ่งมากับยานพาหนะโดยเฉพาะรถตู้ของทาง

ราชการ	 ตาม	 ผนวก	 ช	 (ธุรการและการส่งก�าลังบ�ารุง)	 ประกอบแผนรักษาความสงบ	 (กรกฎ/๕๒)	 สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย	ในขณะที่หยุดยานพาหนะที่ขนส่ง	ณ	ที่หมาย	และเข้า

ประจ�ารูปขบวนควบคุมฝูงชน		

	 	 ในรถตู้	1		คันจะประกอบไปด้วย	ผบ.หมู่	ซึ่งจะนั่งข้างหน้าด้านพลขับ	(นั่งคู่กับพลขับ)

	 	 ก�าลงัของลกูแถวซึง่ประกอบไปด้วยทีม	บดัดีที้มจะน่ังอยู่ในส่วนหลงัท้ังหมดโดยเรยีงล�าดับเป็น

บัดดี้ทีม		

	 	 ก่อนที่ยานพาหนะจะถึงที่หมายและหยุด	ให้ผู้บังคับหมู่ออกค�าสั่งดังต่อไปนี้

  ➢	หมู่...	พร้อมลงจากรถด้านซ้าย	“Unit	ready	to	debus	on	the	left	side”

  ➢	ใช้อุปกรณ์/ไม่ใช้อุปกรณ์	“With/without	equipment”	แล้วแต่สถานการณ์และฝ่ายตรงข้าม 

  ➢	ลงแบบแถวเดียว/สองแถว	“In	one/two	columns”

  ➢	ถือโล่ข้างซ้าย/ขวา	“Shield	holders	on	the	left/on	the	right”

  ➢	อยู่ในท่ารอสั่ง/พร้อมใช้		“Stand	by-/ready	position”

  ➢	กระบองเก็บที่เอว/พร้อมใช้	“Baton	to	the	belt/in	ready	position”

  ➢	รายงานเมื่อพร้อม	“Report	as	soon	as	ready”

  ➢	“Go”

	 	 เมื่อรถหยุดให้

	 	 -	 ทีมที่	1	 	ลงมาก่อน	โดยบัดดี้ทีมขวา	พลโล่ลงมาก่อนตามด้วยพลกระบองลงมาแล้วให้รีบ

จับไหล่ทันที	

	 	 -	 ต่อมาบดัดีที้มซ้ายลงตามโดยให้พลโล่ลงมาก่อนและพลกระบองลงตามมาแล้วรบีจบัไหล่เช่นกนั 

	 	 -	 เมื่อครบ	๒	บัดดี้ทีมแล้วให้หัวหน้าทีมลงจากรถจับไหล่หรือเอวพลกระบองทั้งซ้ายขวา	และ

เริ่มน�าทีมเคลื่อนที่เปิดพื้นที่ให้ทีมที่	๒		ลงตามมาตามล�าดับเช่นเดียวกับทีมที่	1

	 	 -	 เมื่อครบทั้งสองทีมแล้วให้	 ผู้บังคับหมู่ลงเป็นคนสุดท้ายเข้าไปควบคุมทั้งสองทีม	 โดยอยู ่

หลังสุดสั่งการให้ไปทางซ้าย	ทางขวา	ข้างหน้า	หยุด	หรือถอย	หรือด�าเนินกลยุทธ์อื่น	ๆ	เช่น	ประกอบก�าลังกับ

รถตู้อีกคันเป็น	๒	หมู่	หรือแบ่งทีมจับกุม	เป็นต้น	

	 	 ลักษณะการกลับเข้ามาขึ้นรถยานพาหนะก็ท�าลักษณะกลับกันโดยผู้ท่ีลงรถท้ายสุดจะกลับมา

ขึ้นรถก่อนสุด	ดังนั้น	พลโล่ที่ลงจากรถก่อนสุด	ก็จะต้องขึ้นรถเป็นคนสุดท้ายสุด	โดยอยู่ในท่า	Active		Guard	

มีโล่ป้องกันตลอดเวลา

	 	 เมื่อลงจากรถแล้วให้ระวังรถทางด้านข้างและด้านหลังด้วย	ซึ่ง	ผบ.ร้อย	อาจสั่งการให้	บก.ร้อย	

เข้าระวังยานพาหนะพร้อมกับ	พลขับ	ด้วยก็ได้ขณะที่ก�าลังส่วนใหญ่มีภารกิจต้องไปปะทะควบคุมฝูงชน
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	 	 ตามภาพการขึ้นและลงรถยานพาหนะ	(รถตู้ของทางราชการ)	ดังต่อไปนี้

	 จะลงจากรถล�าดับแรกโดยพลโล่ตามด้วยพลกระบอง

	 จะลงจากรถล�าดับที่สองโดยพลโล่ตามด้วยพลกระบอง

	 หน.ทีม	1	จะลงจากรถเป็นล�าดับที่สามเพื่อคุมทีม

	 จะลงจากรถล�าดับที่สี่โดยพลโล่ตามด้วยพลกระบอง

	 จะลงจากรถล�าดับที่ห้าโดยพลโล่ตามด้วยพลกระบอง

	 หน.ทีม	๒	จะลงจากรถเป็นล�าดับที่หกเพื่อคุมทีม

	 	 และ																	ผบ.หมู่	จะลงจากรถเป็นคนสุดท้าย		เพื่อควบคุมทั้งหมด
	 	 ในทางกลบักนั	หากจะขึน้รถแล้ว	ผบ.หมูจ่ะขึน้ก่อน	แล้วเรยีงย้อนไป	โดยผูท้ีล่งก่อนใครจะต้อง
ขึ้นหลังคนนั้น	 ทั้งนี้จะต้องท้ายสุดพลโล่ขวาของทีม	1	 จะขึ้นเป็นคนสุดท้ายโดยมีโล่ป้องกันอันตรายจากการ
ขว้างปาสิ่งของด้วย
	 	 หลงัจากการลงรถและสามารถจดัรปูขบวนเป็นทมีได้ระดบัหนึง่แล้ว	กจ็ะรวมกนัเป็นหมู่	หมวด		
กองร้อย	ตามล�าดับ	โดย	ผบ.ร้อย	เป็นผู้ออกค�าสั่งสร้างพื้นที่ปลอดภัย	(To	set	up	a	cordon)	หรือประจ�าที่
รูปขบวน	ณ	ที่ใดที่หนึ่งอีกแห่งหนึ่ง	(To	take	a	new	position)	ตาม	ข้อ	ก.	(Foot	Tactics)	ข้างต้น
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1๙๒ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

 ๑๑.๖ เทคนิคทางยุทธวิธีในการเคลียร์พื้นที่ (The Clearing Wave)   

	 	 เทคนิคนี้เป็นรูปแบบขบวนหนึ่งของกองร้อยใช้ในการผลักดันปะทะกับฝูงชน	 เพื่อให้ฝูงชน 

ออกไปจากพืน้ท่ีหวงห้าม	ไปในเส้นทางต่าง	ๆ 	โดยใช้เทคนคิการเดินเข้าปะทะเป็นหลัก	ไม่ว่าฝูงชนจะอยู่ในความสงบ	 

หรือต่อต้าน	 หรือถึงขนาดแสดงความก้าวร้าวรุนแรง	 ก็ตาม	 แต่หากได้รับการต่อต้านจากฝูงชน	 ผบ.ร้อย 

ต้องสั่งหยุดการเคลียร์พื้นที่และให้ปรับรูปขบวนอื่น	ๆ	เข้าปะทะโดยทันที

	 	 สถานการณ์ที่แตกต่างกัน	การจัดส่วนปะทะจะแตกต่างกัน	ดังนี้

	 	 1)	 สถานการณ์ที่ฝูงชนอยู่ในความสงบ	(Crowd	Clam)

	 	 	 -	 จะสั่งให้พลโล่และพลกระบอง	อยู่ในแถวเดียวกันข้างหน้าแล้วเดินผลักดัน

	 	 ๒)	 สถานการณ์ที่ฝูงชนอยู่ในภาวะขัดขวางต่อต้าน	(Crowd	Hostile)

	 	 	 -	 จะสั่งให้พลกระบองอยู่ในแถวปะทะข้างหน้าแถวเดียวกัน	 ส่วนพลโล่อยู่แถวหลัง 

โดยพลกระบองอยู่ในท่ากระบองที่อกเตรียมผลักอก	หรือท่าพร้อมใช้กระบอง

	 	 ๓)	 สถานการณ์ที่ฝูงชนอยู่ในภาวะขัดขวางต่อต้านอย่างเกรี้ยวกราด	(Crowd	Aggressive)

	 	 	 -	 จะสั่งให้พลโล่อยู่ในแถวปะทะข้างหน้าแถวเดียวกัน	ส่วนพลกระบองอยู่แถวหลัง

	 	 	 -	 ถ้าฝูงชนต่อต้านรุนแรง	 และสถานการณ์มีความจ�าเป็นที่ต้องใช้แก๊สน�้าตาก็สามารถสั่ง

ให้ใช้แก๊สน�้าตาได้	เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างกองก�าลังกับฝูงชน	(Safety	Gap)

	 	 	 -	 สามารถสั่งให้ปรับรูปขบวนท�าการชาร์จ	ได้

  การออกค�าสั่ง	เป็นดังต่อไปนี้

	 	 “เคลียร์พื้นที่	........	เมตร	หรือ	ถึง..............”

	 	 “โล่กระบองอยู่แถวเดียวกัน	หรือ	กระบองอยู่แถวหน้า	หรือโล่อยู่แถวหน้า”	

	 	 	 	 (แล้วแต่สถานการณ์ของฝูงชน	๓	ระดับข้างต้น)

	 	 “เข้าประจ�าที่”	(Take	position)

	 	 “Go”		

	 	 “กองร้อย	พร้อม”

	 	 “Go”

	 	 ถ้าหยุดจะสั่ง	“หยุด”
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1๙๓คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

รูปแบบการใช้ก�าลังต่อผู้ชุมนุมในแต่ละระดับความรุนแรงของสถานการณ์การชุมนุม

 การใช้ก�าลังปฏิบัติการควบคุมฝูงชน ให้ใช้ตามความจ�าเป็น เหมาะสม ได้สัดส่วนกับสถานการณ์  

(โดยไม่จ�าเป็นต้องเรียงตามล�าดับขั้นตอน)

	 การใช้ก�าลังทุกระดับจะต้องมี	การเจรจา (Dialog)	กับแกนน�าหรือฝูงชนโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ตลอดเวลาของการควบคุมฝูงชนเสมอ	ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างการใช้ก�าลังระดับใดก็ตาม	เพื่อให้เกิดผลทางด้าน

จิตวิทยา	 การลดความตึงเครียดของสถานการณ์หรือการจัดระเบียบให้ฝูงชน	ส่วนการแจ้งเตือน (Warning	

Verbal)	 จะต้องมีการแจ้งประกาศให้ผู้ชุมนุมทราบก่อนการใช้ก�าลังทางร่างกายปะทะ	 (Physical	 Contact)	

อันได้แก่	การจับ	ยึด	ล็อก	ยึด	หิ้ว		ตี	ชก	ดัน	หรือ	กระแทก	เป็นต้น	หรือการใช้อุปกรณ์ควบคุมฝูงชนที่กระทบ

ต่อร่างกายผู้ชุมนุมอันได้แก่	 แก๊สน�้าตา	 (Tear	 Gas)	 ฉีดน�้าแรงดันสูง	 (Water	 Cannon)	 ยิงด้วยกระสุนยาง	

(Rubber	Bullets	 Individuals)	อาวุธปืน	(Individual	firearms)	ก็ต้องแจ้งเตือนให้ผู้ชุมนุมทราบก่อนด้วย

เช่นเดียวกันทุกคร้ังก่อนการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว	 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและหลักการใช้ก�าลัง 

ดังกล่าวข้างต้น		

 ตัวอย่างระดับสถานการณ์ที่รุนแรงและระดับก�าลังที่ใช้ในการควบคุม

	 1.	 สถานการณ์ทั่วไปที่ฝูงชนรวมตัวกันอย่างเป็นระเบียบ	มีการควบคุมกันเอง	และอยู่ในกรอบของ

กฎหมาย	เช่น	ชมุนมุในพืน้ท่ีทีท่างราชการก�าหนดให้	ชมุนมุในลกัษณะท่ีไม่กดีขวาง	ไม่เคลือ่นท่ีหรอืเดนิประท้วง

ไม่รกุล�า้ทางจราจรหรอืทางเท้าทัว่ไปอย่างถาวรหรือนานเกินไป	หรือไม่ได้เข้าบกุรุกยดึครองสถานทีท่างราชการ

หวงห้ามต่าง	ๆ	เป็นต้น
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1๙๔ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 	 การใช้ก�าลังเข้าควบคุมดูแล	 ผู้บัญชาการเหตุการณ์ซึ่งโดยท่ัวไป	 คือ	 หัวหน้าสถานีต�ารวจจะใช้

ก�าลงัเจ้าหน้าทีต่�ารวจในเครือ่งแบบปกตทิัว่ไป	เข้าควบคมุในพืน้ทีร่บัผดิชอบโดยอาศยัยทุธวธิขีองต�ารวจพืน้ฐาน	 

คดักรอง	ตรวจค้น	ไม่ให้มผีูพ้กพาอาวธุ	หรอืป้องกันผูไ้ม่หวงัดมีาก่อเหต	ุอย่างไรกต็าม	หากมกีารรวมตวัมากขึน้	

หรอืมกีารเคล่ือนย้ายฝงูชนไปในหลายพืน้ทีก่จ็ะต้องมกีารขอก�าลงัสนบัสนนุเพิม่ขึน้จากหน่วยเหนอืหรือข้างเคยีง

	 ๒.	 สถานการณ์เริม่มแีนวโน้มทีฝ่งูชนขาดระเบยีบเกดิขึน้	เช่น	ฝงูชนบางส่วนเริม่ไม่เชือ่ฟังผูน้�าแกนน�า 

หรือเจ้าหน้าที	่มบีางส่วนควบคมุไม่ได้	มกีารเข้ารกุล�า้เส้นทาง	ถนน	หรอืพ้ืนทีท่ีห่วงห้าม	หรอืกีดขวางการจราจร

ในลักษณะถาวรเกิดขึ้น	แต่ยังไม่มีลักษณะแสดงออกถึงความรุนแรงหรือขยายวงกว้าง

	 	 การใช้ก�าลังเข้าควบคุมจ�าเป็นต้องจัดรูปแบบในทางยุทธวิธีท่ัวไป	 เช่น	 การตั้งจุดตรวจ	 จุดสกัด 

การควบคมุยานพาหนะ	การใช้แผงเหลก็หรอืสิง่กดีขวางกัน้แนวหรือระยะ	(Barricade)	การใช้รปูแบบยทุธวธิพ้ืีนฐาน 

อันได้แก่	 การจัดสายตรวจรอบที่ชุมนุม	 การค้นหรือการจับกุมหรือน�าพาออกจากสถานที่หรือพื้นที่หวงห้าม	 

ซึง่หากมจี�านวนไม่มากและสถานการณ์ไม่รนุแรง	เจ้าหน้าทีต่�ารวจในเครือ่งแบบปกตกิท็�าได้		ภายใต้การควบคมุ

ของผู้บัญชาการเหตุการณ์(พื้นที่)	นั้น

	 ๓.	 สถานการณ์เริม่มคีวามรนุแรงปรากฏข้ึน	เช่น	การใช้ค�าพดู	การแสดงกิริยา	หรือแสดงอาวุธเกรีย้วกราด	 

มีการกระท�าผิดกฎหมายมากข้ึน	มีการขว้างปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่	 ไม่มีการเช่ือฟังผู้น�า	 หรือมีการปลุกระดม

ปราศรัย	หรือมีการพูดชักจูงให้กระท�าผิดหรือประทุษร้ายผู้อื่นหรือเจ้าหน้าที่มากขึ้นเป็นล�าดับ	เป็นต้น

	 	 การใช้ก�าลังเข้าควบคุมต้องเป็นก�าลังควบคุมฝูงชนที่มีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง	ตลอดจนเครื่องมือ 

และอาวุธที่จ�าเป็นในการควบคุมฝูงชนซึ่งจะต้องมีการวางก�าลังในรูปแบบของยุทธวิธีควบคุมฝูงชนทันที 

เป็นรปูแบบของหน่วยควบคุมฝงูชน	การแสดงก�าลงั	(Show	of	force)	โดยจ�านวนเจ้าหน้าทีต่�ารวจทีจ่ะควบคุมฝูงชน	 

จะมีจ�านวนเท่าใด	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความรุนแรงและจ�านวนของฝูงชน	ภายใต้การพิจารณาสั่งการของ 

ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์	(พ้ืนที)่	นัน้	หรอืภายใต้ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงูขึน้ระดบักองบงัคบัการหรอืกองบญัชาการ

หรือส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	เช่น	วางก�าลังควบคุมฝูงชนจ�านวน	๕	ชุด	จ�านวน	1	หมวด	หรือ	๒	หมวด	หรือ	

๓	หมวด		หรือ	1	กองร้อย	หรือ	๕	กองร้อย	เป็นต้น	

	 ๔.	 สถานการณ์ตึงเครียด	 ทั้งฝูงชนและเจ้าหน้าที่ต�ารวจควบคุมฝูงชน	 มีความยืดเยื้อในการชุมนุม	 

มกีารย่ัวยเุพือ่ให้เกดิการปะทะ	หรือมกีารฝ่าฝืนขดัค�าสัง่	ค�าแนะน�าของเจ้าหน้าท่ี	บางส่วนเร่ิมกระท�าผดิกฎหมาย	

หรือเข้ารุกล�้าพื้นที่หรือเส้นทางที่หวงห้ามมากขึ้นเป็นล�าดับ	

	 	 ก�าลงัทีเ่ข้าควบคมุสถานการณ์จ�าเป็นอย่างย่ิงต้องมีการเคลือ่นไหวเชงิรกุตลอดเวลา	(Offensive	

Movement)	 เพื่อลดความกดดันของก�าลังต�ารวจ	 และเป็นการแสดงก�าลังและความพร้อมตลอดเวลา	 เช่น 

มกีารปรบัรปูขบวนเป็นระยะ	ๆ 	มกีารปรับระยะปลอดภยั	(Safety	Gap)	โดยตลอด	การใช้เทคนคิควบคมุฝงูชน 

รูปแบบต่าง	ๆ	 	 เช่น	การเดิน	การวิ่ง	การแยก	การรวม	การบุก	การรุกแล้วถอย	หรือการถอยของรูปขบวน	

เป็นต้น	 โดยอาจมีการปะทะกันระหว่างก�าลังเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนกับฝูงชนบ้างบางส่วนแต่ไม่รุนแรงและ 

ยังควบคุมสถานการณ์ได้	โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้แก๊สน�้าตา	หรืออาวุธอื่น	ๆ	แต่อย่างใด
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1๙๕คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 ๕.	 สถานการณ์รนุแรงมกีารใช้ก�าลงัจนเป็นอนัตรายต่อเจ้าหน้าทีห่รอืผูอ้ืน่	หรอืมกีารท�าลายทรัพย์สิน

สาธารณะหรือของผู้อ่ืนให้เห็น	 ไม่เชื่อผู้น�า	 หรือผู้จัดการชุมนุมหรือเจ้าหน้าที่ในการควบคุมพื้นที่หรือเส้นทาง	

หรือพื้นที่ในการชุมนุม	ผู้ชุมนุมพยายามเข้ายึดพื้นที่หรืออาคารที่หวงห้าม	ผู้ชุมนุมฝ่าฝืนกฎหมายในการรักษา

ความสงบจ�านวนมาก	และมีแนวโน้มจะฝ่าฝืนมากขึ้นเป็นล�าดับ	ๆ	เป็นต้น

	 	 เจ้าหน้าท่ีควบคุมฝงูชนจ�าเป็นต้องควบคมุสถานการณ์ให้ปกตมิากทีส่ดุ	อยูใ่นพืน้ทีจ่�ากัดท่ีก�าหนดไว้	 

จงึจ�าเป็นต้องใช้รปูขบวนต่าง	ๆ 	ทีเ่ข้าปะทะพร้อม	ๆ 	กับการใช้แก๊สน�า้ตา	หรือสเปรย์พริกไทย	หรือใช้กระสนุยางยงิ 

เพื่อป้องกันตนเอง	เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	การด�าเนินกลยุทธ์ของเจ้าหน้าที่ต้องอยู่ภายใต้กฎการใช้ก�าลังเฉพาะ

เหตุการณ์	 และการสั่งการของผู้บังคับกองร้อย	 ผู้บังคับหมวด	 เท่านั้น	 ส่วนการป้องกันตัวจากภยันตราย 

ทีอ่าจเป็นอนัตรายสาหสัหรือถงึตายสามารถด�าเนนิการได้ตามหลกัการป้องกนัตวัพอสมควรแก่เหตใุนประมวล

กฎหมายอาญา	 หรือการใช้วิธีการจับที่เหมาะสมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 หรือตามกฎ 

การใช้ก�าลังที่ผู้มีอ�านาจตามกฎหมายก�าหนดกรอบระดับวิธีการใช้ก�าลังและอาวุธภายใต้กรอบของระดับ 

การใช้ก�าลงัตามกฎหมายดังกล่าว	หรอือยู่ภายใต้การก�ากับช่วยเหลอื	สัง่การของผูบ้งัคบัหมู	่หวัหน้าชดุ	คูต่รวจ	เป็นต้น 

ในส่วนนี้	 จุดประสงค์ไม่ได้ด�าเนินกลยุทธ์เพื่อสลายฝูงชนแต่เป็นไปในลักษณะกดดันและควบคุมให้ฝูงชน 

กลับไปสู่ระเบียบ	หรือยอมปฏิบัติตามค�าสั่งเตือนของต�ารวจให้ได้มากที่สุดเท่านั้น

	 ๖.	 สถานการณ์มีการใช้ก�าลังรุนแรงจนไม่สามารถท�าให้ฝูงชนรวมตัวอยู่อย่างสงบได	้ เจ้าหน้าที่มี 

ความจ�าเป็นต้องสลายการชุมนุมเป็นบางส่วนโดยเฉพาะกลุ่มที่ผิดกฎหมาย	 เพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง 

ขยายตัวลุกลามมากขึ้น

	 	 ก�าลงัทีใ่ช้เช่นเดยีวกับข้อ	๕	แต่เพิม่เทคนิคมากขึน้	และหากมคีวามจ�าเป็นสามารถใช้อาวุธกระบอง

หรือก�าลังทางร่างกายเข้าปะทะได้	 (Physical	 contact)	 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ภายใต้กฎ 

การใช้ก�าลัง	 รวมทั้งเจ้าหน้าที่สามารถใช้เทคนิคต่าง	 ๆ	 ได้มากขึ้น	 เช่น	 มีการจับกุมในฝูงชนหรือการจับกุม 

ขนาดใหญ่	(Mass	arrest)	ได้

	 ๗.	 สถานการณ์ที่มีการเคลื่อนก�าลังของฝูงชนจ�านวนมาก	มีอาวุธรุนแรงและได้น�ามาใช้ประทุษร้าย

ต่อเจ้าหนา้ทีแ่ละผูอ้ืน่	ไม่สามารถใช้ก�าลงัระดับที	่๖	ได้	เป็นการกระท�าผดิละเมดิกฎหมายอย่างรนุแรง		จ�าเป็น

ต้องสลายฝูงชน	ณ	จุดนั้นโดยทันที	 เจ้าหน้าที่สามารถด�าเนินการสั่งให้ใช้ก�าลังน�้าแรงดันสูงปะทะได้	 (Water	

Cannon)	ภายใต้การสั่งการของผู้บัญชาการเหตุการณ์	หรือผู้ได้รับมอบหมายตามกฎการใช้ก�าลัง	ซึ่งควบคุม

พื้นที่นั้น	ๆ	เท่านั้น

	 	 การใช้ก�าลงัระดบั	๖	และ	๗	ในสถานการณ์ทีมี่อนัตรายต่อเจ้าหน้าทีค่วบคมุฝงูชน	ผูบ้งัคับกองร้อย	 

หรอืผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์	(พืน้ที)่	น้ัน	ๆ 	สามารถสัง่การให้รปูขบวนถอนตวัเพือ่ให้มรีะยะปลอดภยัได้	(Safety	

Zone)	 โดยใช้เทคนิครูปขบวนการรุกแล้วถอย	และหากเห็นว่า	 สถานการณ์กลับมาได้เปรียบก็สามารถสั่งให้

ด�าเนินกลยุทธ์เชิงรุก	(Offensive	Movement)	ต่อไปได้
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1๙๖ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 ๘.	 สถานการณ์การชุมนุมได้เปลีย่นเป็นการจลาจลหรอืเกิดความวุ่นวายข้ึน	และมกีารใช้อาวธุท�าร้าย

เจ้าหน้าที่	 หรือท�าลายทรัพย์สินของทางราชการหรือของผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง	 เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนสามารถ 

ใช้กระสนุยาง	(Rubber	bullets	individual)	ด�าเนนิการตอบโต้ได้	แต่ต้องเป็นเหตผุลในการป้องกนัตวั	ป้องกนัชุด 

หรือป้องกันหน่วย	 หรือป้องกันพ้ืนที่อาคาร	 และภายใต้การสั่งการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับผู้บังคับ 

กองร้อยขึ้นไป	หรือตามที่กฎการใช้ก�าลังก�าหนด

	 ๙.	 สถานการณ์จลาจลรุนแรง	 มีการใช้อาวุธร้ายแรง	 เช่น	 อาวุธปืน	 เป็นต้น	 เข้าท�าร้ายเจ้าหน้าที	่	

หรือบุคคลอื่น	เจ้าหน้าที่สามารถใช้ก�าลังโดยการยิงตอบโต้ได้โดยทันที	ภายใต้การสั่งการของผู้บังคับกองร้อย	

แต่อยา่งไรกต็าม	จะต้องเป็นการยงิเฉพาะบคุคลทีก่ระท�าผดิโดยมอีาวธุรนุแรงและท�าร้ายเจ้าหน้าทีใ่นขณะนัน้	

โดยเหตุผลเพื่อยับยั้งและป้องกันตัวตามกฎหมายเท่านั้น	และที่ส�าคัญหากเป็นสถานการณ์การใช้อาวุธเป็นชุด

ต้องเป็นการยิงจากชุดอาวุธพิเศษ	หรือชุดเคลื่อนที่เร็ว	หรือชุดแม่นปืนเท่านั้น	และต้องอยู่ภายใต้การควบคุม

สั่งการของผู้บัญชาการเหตุการณ์และต้องด�าเนินการตามขั้นตอนของหลักการใช้อาวุธในฝูงชนอย่างเคร่งครัด

  การใช้ก�าลังข้อ ๕ – ๙ จะต้องมีการเตือนด้วยวาจาก่อน	(Verbal	Warning)	และต้องให้เวลา

ผู้ชุมนุมมีเวลาและโอกาสด�าเนินการตามที่เตือนได้ด้วยทุกครั้งของการยิง	 ถ้าการเตือนและรอเวลาดังกล่าว 

จะไม่ท�าให้เกิดอันตรายหรือจะท�าให้ไม่สามารถยับยั้งภยันตรายได้
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1๙๗คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

แบบ ๒–๑

ที่...........................								 	 	 	 	 	 	 สถานีต�ารวจ	......................

(วัน		เดือน		ปี)

เรื่อง	 สรุปสาระส�าคัญการชุมนุมสาธารณะ

เรียน	 (ชื่อ	–	นามสกุล	ของผู้แจ้งการชุมนุมสาธารณะ)

อ้างถึง	 หนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะ	ลงวันที่	..........................................................

สิ่งที่ส่งมาด้วย	หน้าที่ของผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุมสาธารณะ

	 ตามหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะของท่านแจ้งความประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ	โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อ	.....................	รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น	

	 ผูร้บัแจ้งจงึได้สรปุสาระส�าคญัตามมาตรา	11	วรรคหนึง่	แห่งพระราชบญัญตักิารชมุนุมสาธารณะ	

พ.ศ.	๒๕๕๘	ดังนี้														

	 1.	 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้แจ้ง	

	 ๒.	 วัน	ระยะเวลา	สถานที่ชุมนุมสาธารณะ	

	 ๓.	 วัตถุประสงค์ของการชุมนุมสาธารณะ	(ตามข้อมูลตามที่ได้รับแจ้ง)	

	 ๔.	 การเดินขบวน	หรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมสาธารณะ

	 ทั้งนี้	 ผู ้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะถือเป็นผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุมมีหน้าที่ตาม 

มาตรา	 1๕	 และมาตรา	 1๖	 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	 โดยมีรายละเอียดตาม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

	 ค�าแนะน�าเพิ่มเติม	(ถ้ามี)	

	 จึงเรียนมาเพื่อทราบ	

	 	 ขอแสดงความนับถือ

	 พันต�ารวจเอก		........................................

	 	 (พิมพ์ชื่อเต็ม)

	 	 (ต�าแหน่ง)/ผู้รับแจ้ง

สถานีต�ารวจ	....................

(ชื่อนายต�ารวจผู้ประสานงาน)

โทร.		.............................
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ท้ายแบบ ๒–๑
หน้าที่ของผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุม

ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๑๕ ผู้จัดการชุมนุมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
	 (1)	 ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธภายใต้ขอบเขต
การใช้สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
	 (๒)	 ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะไม่ให้เกิดการขัดขวางเกินสมควรต่อประชาชนที่จะใช้ 
ที่สาธารณะ	ตลอดจนดูแลและรับผิดชอบให้ผู้ชุมนุมปฏิบัติตามมาตรา	1๖
	 (๓)	 แจ้งให้ผูช้มุนมุทราบถึงหน้าทีข่องผูชุ้มนมุตามมาตรา	1๖	และเงือ่นไขหรอืค�าสัง่ของเจ้าพนกังาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะ
	 (๔)	 ให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ 
ให้เป็นไปตาม	(1)	และ	(๒)
	 (๕)	 ไม่ยุยงส่งเสริมหรือชักจูงผู้ชุมนุมเพื่อให้ผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามมาตรา	1๖
	 (๖)	 ไม่ปราศรยัหรอืจดักจิกรรมในการชมุนมุโดยใช้เครือ่งขยายเสยีงในระหว่างเวลา	๒๔.๐๐	นาฬิกา	
ถึงเวลา	๐๖.๐๐	นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น
	 (๗)	 ไม่ใช้เครือ่งขยายเสยีงด้วยก�าลังไฟฟ้าทีม่ขีนาดหรือระดบัเสียงตามทีผู้่บญัชาการต�ารวจแห่งชาติ
ประกาศก�าหนด	(ค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน	11๕	เดซิเบลเอ	และค่าระดับเสียงเฉลี่ย	๒๔	ชั่วโมง	ไม่เกิน	๗๐	
เดซิเบลเอ)

มาตรา ๑๖  ผู้ชุมนุมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
	 (1)	 ไม่ก่อให้เกดิความไม่สะดวกแก่ประชาชนทีจ่ะใช้ทีส่าธารณะอันเป็นทีช่มุนมุหรอืท�าให้ผูอ้ืน่ได้รบั
ความเดือดร้อนเกินที่พึงคาดหมายได้ว่าเป็นไปตามเหตุอันควร
	 (๒)	 ไม่ปิดบังหรืออ�าพรางตนโดยจงใจมิให้มีการระบุตัวบุคคลได้ถูกต้อง	 เว้นแต่เป็นการแต่งกาย 
ตามปกติประเพณี
	 (๓)	 ไม่พาอาวุธ	ดอกไม้เพลิง	สิ่งเทียมอาวุธปืน	หรือสิ่งที่อาจน�ามาใช้ได้อย่างอาวุธ	เข้าไปในที่ชุมนุม
ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตให้มีสิ่งนั้นติดตัวหรือไม่
	 (๔)	 ไม่บุกรกุหรอืท�าให้เสียหาย	ท�าลาย	หรอืท�าด้วยประการใด	ๆ 	ให้ใช้การไม่ได้ตามปกตซิึง่ทรพัย์สิน
ของผู้อื่น
	 (๕)	 ไม่ท�าให้ผู้อื่นกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต	ร่างกาย	ทรัพย์สิน	หรือเสรีภาพ
	 (๖)	 ไม่ใช้ก�าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก�าลังประทุษร้ายผู้เข้าร่วมชุมนุมหรือผู้อื่น
	 (๗)	 ไม่ขัดขวางหรือกระท�าการใด	 ๆ	 อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชนในการใช้ที่สาธารณะ	 และการดูแลการชุมนุม
สาธารณะนั้น
	 (๘)	 ไม่เดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมระหว่างเวลา	1๘.๐๐	นาฬิกา	ถึงเวลา	๐๖.๐๐	นาฬิกา	
ของวันรุ่งขึ้น	เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
	 (๙)	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือค�าสั่งของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
หมายเหตุ  -		ผู้ชุมนุม	หมายความรวมถึง	ผู้จัดการชุมนุม	และผู้เข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะนั้น
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1๙๙คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

แบบ ๒-๒

ค�าสั่งให้แก้ไขการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง

เลขที่	............./..............																																																					 สถานีต�ารวจ..............................

วันที่	...............	เดือน......................พ.ศ.	..................

	 แจ้งความมายงั.......(ชือ่-นามสกลุ	ผูแ้จ้งการชมุนมุ)...............อยูบ้่านเลขที.่............................................ 

ตรอก/ซอย......................................................ถนน..........................................หมู่ที่......................................

ต�าบล/แขวง..................................อ�าเภอ/เขต......................................จงัหวดั.....................................................

	 ตามหนังสือแจ้งการชมุนุมสาธารณะ	ลงวนัที.่...............เดอืน...........................พ.ศ.	..............................

โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือ..........................................................................................................................................

ซึง่ผูร้บัแจ้งได้รบัแจ้งไว้ตาม	เลขรบัที.่............../..................วนัที.่..............เดอืน............................พ.ศ................

นั้น	ปรากฏว่า

 	 (1)	 เป็นการชุมนุมที่อาจขัดต่อมาตรา	๗

 	 (๒)	 เป็นการชุมนุมที่อาจขัดต่อมาตรา	๘

 

	 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา	11	วรรคสอง	แห่งพระราชบญัญตักิารชมุนมุสาธารณะ	พ.ศ.	๒๕๕๘	

ให้ท่านจดัการแก้ไขการชุมนุมสาธารณะให้ถกูต้องโดย...........(ระบรุายละเอยีดทีใ่ห้แก้ไข)......................................

ภายในก�าหนด................วัน/ชั่วโมง	นับแต่เวลาที่ท่านได้รับค�าสั่งนี้	หากพ้นก�าหนดนี้แล้ว	ผู้รับแจ้งมีอ�านาจสั่ง 

ห้ามการชุมนุมสาธารณะได้

	 (ลงชื่อ)	...............................	

	 	 (พิมพ์ชื่อเต็ม)

	 	 (ต�าแหน่ง)/ผู้รับแจ้ง

หมายเหตุ

	 ผู้แจ้งการชุมนุมไม่เห็นชอบด้วยกับค�าสั่งให้แก้ไขการชุมนุมของผู้รับแจ้ง	 มีสิทธิอุทธรณ์ค�าสั่งต่อ

ผู้รับแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่งให้แก้ไขการชุมนุมตามมาตรา	๔๔	 แห่งพระราชบัญญัติ 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.๒๕๓๙
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๒๐๐ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

แบบ ๒-๓

ค�าสั่งห้ามชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม

เลขที่	............./..............																																																					 สถานีต�ารวจ..............................

วันที่	...............	เดือน......................พ.ศ.	..................

	 แจ้งความมายัง.......(ชื่อ-นามสกุล	ผู้แจ้งการชุมนุม)...............อยู่บ้านเลขที่...................................

ตรอก/ซอย................................................ถนน................................................หมูท่ี่............................................

ต�าบล/แขวง..................................อ�าเภอ/เขต......................................จงัหวดั.....................................................

	 ตามค�าสัง่ให้แก้ไขการชมุนมุสาธารณะ	สถานตี�ารวจ...................ลงวนัที.่...............เดือน...................... 

พ.ศ.	..............................	ปรากฏว่าท่านไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งดังกล่าว		

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 11	 วรรคสาม	 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	 

พ.ศ.	๒๕๕๘	จึงห้ามการชุมนุมสาธารณะในกรณีดังกล่าว

	 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 (ลงชื่อ)	...............................	

	 	 (พิมพ์ชื่อเต็ม)

	 	 (ต�าแหน่ง)/ผู้รับแจ้ง

หมายเหตุ

	 1.	 ผู้รับค�าสั่งผู้ใดไม่เห็นชอบด้วยกับค�าสั่งห้ามการชุมนุมของผู้รับแจ้ง	 มีสิทธิอุทธรณ์ค�าสั่งต่อ 

ผู้ออกค�าสั่งนี้	ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่งห้ามการชุมนุมตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	11	วรรคสี่	 

แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	 พ.ศ.๒๕๕๘	 ประกอบกับมาตรา	 ๔๔	 แห่งพระราชบัญญัติ 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.๒๕๓๙

	 ๒.	 ผู้ใดฝ่าฝืนค�าส่ังห้ามชุมนุมเป็นความผิดตามมาตรา	 11	 ต้องระวางโทษตามมาตรา	 ๒๙	 จ�าคุก							

ไม่เกินหกเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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๒๐1คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

แบบ ๒-๔

ค�าสั่งเรื่องการขอผ่อนผันการแจ้งการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๑๒ วรรคสาม

เลขที่	............./..............				 กองบังคับการต�ารวจนครบาล/ต�ารวจภูธรจังหวัด..............................

วันที่	...............	เดือน......................พ.ศ.	..................

	 แจ้งความมายัง.......(ชื่อ-นามสกุล	ผู้แจ้งการชุมนุม)...............อยู่บ้านเลขที่...................................

ตรอก/ซอย......................................................ถนน................................................หมูท่ี.่....................................

ต�าบล/แขวง..................................อ�าเภอ/เขต............................................จังหวัด.............................................

	 ตามหนงัสอืแจ้งการชมุนมุสาธารณะพร้อมกบัขอผ่อนผนัการแจ้งการชมุนมุสาธารณะ	ลงวนัที.่.......	

เดือน........................	พ.ศ.	.....................	เพื่อจัดการชุมนุมสาธารณะในวันที่.......	เดือน	................	พ.ศ.	.........	

เวลา............น.	ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนเริ่มการชุมนุมสาธารณะไม่ถึง	๒๔	ชั่วโมง	นั้น	

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 1๒	 วรรคสาม	 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	 

พ.ศ.๒๕๕๘	จึงมีค�าสั่ง

 	 ผ่อนผัน

                	 ไม่ผ่อนผัน	เนื่องจาก.............................................................................................................

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

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

	 (ลงชื่อ)	...............................	

	 	 (พิมพ์ชื่อเต็ม)

	 	 (ต�าแหน่ง)

หมายเหตุ

	 ผู้รับค�าสั่งซึ่งไม่พอใจค�าสั่งข้างต้น	 มีสิทธิอุทธรณ์ค�าส่ังต่อ	 ผู้บังคับการ................	 (ผู้ออกค�าสั่ง) 

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับค�าสั่งตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	 ๔๔	 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง	พ.ศ.๒๕๓๙

������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd   201������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd   201 11/17/2563 BE   12:40 PM11/17/2563 BE   12:40 PM



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

แบบ ๓-๑

ค�าสั่ง เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
สถานีต�ารวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ...

ที่								/๒๕.......
เรื่อง		ก�าหนดเงื่อนไขการชุมนุมสาธารณะ

	 ตามหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะฉบับลงวันที่	...	โดยมีนาย	...	เป็นผู้แจ้งการชุมนุมสาธารณะ
และจัดการชุมนุมบริเวณพื้นที่	...	นั้น
	 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชน	 การดูแลการชุมนุมสาธารณะ	 และ 
การรกัษาความสงบเรยีบร้อยหรือศลีธรรมอนัดขีองประชาชน	อาศยัอ�านาจตามมาตรา	1๙	(๕)	แห่งพระราชบญัญตั ิ
การชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	จึงก�าหนดเงื่อนไขการชุมนุมสาธารณะ	ดังต่อไปนี้
	 ข้อ	1.	...	(เช่น	ห้ามน�าวัตถุอันตราย	สารเคมี	หรือสิ่งปฏิกูลใดๆ	ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต	
หรือร่างกาย	ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน	เข้าไปในสถานที่ชุมนุม)
	 ข้อ	๒.	...	(เช่น	ห้ามการใช้อากาศยานไร้คนขับ	(โดรน)	ในพื้นที่การชุมนุมสาธารณะ	เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ)
	 ข้อ	๓.	....

	 ทั้งนี้		ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
          
																	 	 ประกาศ	ณ	วันที่														...		พ.ศ.	๒๕......

	 							(ลงชื่อ)
	 	 (................................)
	 	 ผู้ก�ากับการ.../ผู้บังคับการ.../ผู้บัญชาการ...
	 	 เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
หมายเหตุ
	 1.	 ผูใ้ดประสงค์จะอทุธรณ์หรอืโต้แย้งค�าสัง่นี	้ให้ยืน่อทุธรณ์หรอืโต้แย้งค�าสัง่ดงักล่าวต่อเจ้าพนกังาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะผู้ออกค�าสั่งนี้	 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบค�าสั่ง	 โดยการอุทธรณ์หรือโต้แย้ง 
ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค�าสั่งนี้
	 ๒.	 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสัง่หรอืประกาศของเจ้าพนกังานดแูลการชมุนมุสาธารณะตามมาตรา	1๙	(๕)	 
แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ชุมนุม	ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้อยู่ภายในสถานที่ชุมนุม	
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
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๒๐๓คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

แบบ ๓-๒

ค�าสั่ง เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
สถานีต�ารวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ...

ที่								/๒๕.......
เรื่อง		ปิดและปรับเส้นทางการจราจร

	 ตามหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะฉบับลงวันที่	...	โดยมีนาย	...	เป็นผู้แจ้งการชุมนุมสาธารณะ
และจัดการชุมนุมบริเวณพื้นที่	...	นั้น
	 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชน	 การดูแลการชุมนุมสาธารณะ	 
และการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	 อาศัยอ�านาจตามมาตรา	 1๙	 วรรคห้า 
แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	 จึงปิดเส้นทางการจราจร	 และปรับเส้นทางการจราจร	
ดังต่อไปนี้
	 ข้อ	1.	...	(เช่น	ปิดเส้นทางการจราจรถนนพษิณโุลก	ตัง้แต่แยกวงัแดง	ถงึแยกนางเลิง้)	เนือ่งจาก.......
	 ข้อ	๒.	...	(เช่น	ปรบัเส้นทางการจราจรตัง้แต่แยกวงัแดงจนถงึแยกวสิทุธกิษตัรย์ิให้เดนิรถทางเดยีว			
(เดินรถขาออกทางเดียว))	เนื่องจาก.......
	 ข้อ	๓.	....

	 ทั้งนี้		ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
          
																	 	 ประกาศ	ณ	วันที่														...		พ.ศ.	๒๕.......

	 							(ลงชื่อ)
	 	 (................................)
	 	 ผู้ก�ากับการ.../ผู้บังคับการ.../ผู้บัญชาการ...
	 	 เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

หมายเหตุ
	 ผู้ใดประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�าสั่งนี้ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�าสั่งดังกล่าวต่อเจ้าพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะผู้ออกค�าสั่งนี้	 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบค�าสั่ง	 โดยการอุทธรณ์หรือโต้แย้ง 
ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค�าสั่งนี้
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๒๐๔ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

แบบ ๓-๓

ประกาศ เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
สถานีต�ารวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ...

ที่								/๒๕.......
เรื่อง		ให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ

	 ตามหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะฉบับลงวันที่	...	โดยมีนาย	...	เป็นผู้แจ้งการชุมนุมสาธารณะ
และจัดการชุมนุมบริเวณพื้นที่	...	นั้น
	 ปรากฏว่ามกีารชมุนมุสาธารณะทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมายกล่าวคอื	...	(บรรยายพฤตกิารณ์)อนัเป็นการ
ชุมนุมสาธารณะท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 อันเป็นความผิดตามมาตรา	 1๔/ไม่เลิกการชุมนุมภายในระยะเวลา 
ที่ได้แจ้งไว้ต่อผู้รับแจ้งตามมาตรา	1๘	(เวลา	...	วันที่	...)	
	 ดงัน้ัน	เพือ่ประโยชน์ในการคุม้ครองความสะดวกของประชาชน	การดแูลการชุมนมุสาธารณะ	และ		
การรกัษาความสงบเรยีบร้อยหรือศลีธรรมอนัดขีองประชาชน	อาศยัอ�านาจตามมาตรา	๒1	(1)	แห่งพระราชบญัญตั ิ
การชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	จึงให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมภายในเวลา	...	ของวันที่	...

	 ทั้งนี้		ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

																	 	 ประกาศ	ณ	วันที่														...		พ.ศ.	๒๕.......

	 							(ลงชื่อ)
	 	 (................................)
	 	 ผู้ก�ากับการ.../ผู้บังคับการ.../ผู้บัญชาการ...
	 	 เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

หมายเหตุ
	 ผู้ใดประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�าสั่งนี้ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�าสั่งดังกล่าวต่อเจ้าพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะผู้ออกค�าสั่งนี้	 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบค�าสั่ง	 โดยการอุทธรณ์หรือโต้แย้ง 
ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค�าสั่งนี้
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๒๐๕คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

แบบ ๓-๔

ประกาศ เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
สถานีต�ารวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ...

ที่								/๒๕.......
เรื่อง		ให้แก้ไขการชุมนุมสาธารณะ

	 ตามหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะฉบับลงวันที่	...	โดยมีนาย	...	เป็นผู้แจ้งการชุมนุมสาธารณะ
โดยจัดการชุมนุมบริเวณพื้นที่	...	นั้น
	 ปรากฏว่ามีการชุมนุมสาธารณะท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย	กล่าวคอื	...	อนัเป็นการชมุนมุสาธารณะทีฝ่่าฝืน
กฎหมายตามมาตรา	....	(มาตรา	๗/มาตรา	๘/มาตรา	1๕/มาตรา	1๖/มาตรา	1๗)
	 ดงัน้ัน	เพือ่ประโยชน์ในการคุม้ครองความสะดวกของประชาชน	การดแูลการชุมนมุสาธารณะ	และ			
การรกัษาความสงบเรยีบร้อยหรือศลีธรรมอนัดขีองประชาชน	อาศยัอ�านาจตามมาตรา	๒1	(๒)	แห่งพระราชบญัญตั ิ
การชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	จึงให้ผู้ชุมนุมแก้ไขการชุมนุม	ดังนี้
	 1.	 ...	 (เช่น	 ให้ผู้ชุมนุมที่อยู่ในระยะรัศมี	 1๕๐	 เมตรจากพระบรมมหาราชวัง	 ออกจากบริเวณ 
ดังกล่าว)
	 ๒.	 ...	 (เช่น	 ให้ผู้ชุมนุมท่ีกีดขวางถนนโดยรอบสนามหลวง	 ย้ายมาชุมนุมบริเวณสถานท่ีด้านใน 
สนามหลวง)
	 โดยใหผู้้ชุมนุมถือปฏิบัติตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด	และแก้ไขการชุมนมุสาธารณะ
ที่ฝ่าฝืนกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายในเวลา	...	ของวันที่	...	

	 ทั้งนี้		ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
          
																	 	 ประกาศ	ณ	วันที่														...		พ.ศ.	๒๕.......

	 							(ลงชื่อ)
	 	 (................................)
	 	 ผู้ก�ากับการ.../ผู้บังคับการ.../ผู้บัญชาการ...
	 	 เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
หมายเหตุ
	 ผู้ใดประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�าสั่งนี้ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�าสั่งดังกล่าวต่อเจ้าพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะผู้ออกค�าสั่งนี้	 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบค�าสั่ง	 โดยการอุทธรณ์หรือโต้แย้ง 
ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค�าสั่งนี้
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๒๐๖ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

แบบ ๓-๕

ค�าร้องให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ

	 คดีหมายเลขด�าที่................/๒๕.......

	 คดีหมายเลขแดงที่............../๒๕.......

ศาล.......................................

	 วันที่..........เดือน...........................พุทธศักราช	๒๕.........

	 ความ.....................................................................

	 ....................................................................................................................................โจทก์

ระหว่าง	 ........................(ลงชือ่ผูร้้อง)..........................................................................................ผู้ร้อง

	 	 .....................................................................................................................................จ�าเลย

	 ข้าพเจ้า.............................................................................................................................................

เชือ้ชาต.ิ...................สญัชาต.ิ.......................................อาชีพ........................................เกิดวนัท่ี..........................

เดอืน.........................................พ.ศ.	....................อาย.ุ...................ปี	อยูบ้่านเลขที.่...................หมูท่ี.่...................

ถนน........................ตรอก/ซอย..........................ใกล้เคียง.......................ต�าบล/แขวง........................................

อ�าเภอ/เขต........................................จงัหวดั.................................................โทรศพัท์........................................

ขอยื่นค�าร้องมีข้อความตามที่จะกล่าวต่อไปนี้

	 ข้อ	1.	 ....................................................................................................................................... 

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

	 ข้อ	๒.	 ....................................................................................................................................... 

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

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

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

	 ข้อ	๓.	 ....................................................................................................................................... 

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

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

	 ลงชื่อ.....................................................................ผู้ร้อง

(แพ่งหรือศาลจังหวัด)

	 (บรรยายความเป็นมาของการชมุนมุสาธารณะและสถานะของผูร้้องในฐานะเจ้าพนกังาน

ดูแลการชุมนุมสาธารณะ)

	 (ค�าขอให้ศาลสั่งให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะและออกค�าบังคับให้กระท�าหรือ 

งดเว้นการกระท�าใดๆ	ภายในก�าหนดระยะเวลา)

	 (บรรยายเหตุแห่งการยื่นค�าร้อง	วัน	 เวลา	สถานที่	พฤติการณ์ที่กระท�าความผิด	และ

การฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	ตามมาตรา	๒1	วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญัติ

การชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	พร้อมด้วยพยานหลักฐานที่แสดงให้ศาลเห็นว่าผู้ชุมนุมกระท�าความผิดและ

ฝ่าฝืนประกาศ
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๒๐๗คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

แบบ ๓-๖

ประกาศ เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
สถานีต�ารวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ...

ที่								/๒๕.......
เรื่อง		ก�าหนดพื้นที่ควบคุม

	 ตามค�าสั่งศาล	...	เลขค�ารอ้งที่	...	วันที่	....	มีค�าบงัคบัให้ผู้ชมุนุมบรเิวณ	...	เลกิการชุมนุมสาธารณะ
ภายในระยะเวลา	...	นั้น
	 ปรากฏว่ายังมีผู้ชุมนุมฝ่าฝืนค�าสั่งศาลดังกล่าว	 อันเป็นการกระท�าความผิดตามมาตรา	 ...	 
แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	และ	...	(กฎหมายอื่นๆ	ถ้ามี)
	 ดังน้ัน	 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชน	 การดูแลการชุมนุมสาธารณะ	
และการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	อาศัยอ�านาจตามมาตรา	๒๓	แห่งพระราช
บัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	จึงประกาศให้พื้นที่ดังต่อไปนี้	เป็นพื้นที่ควบคุม	
	 1.	...	(เช่น	ท�าเนียบรัฐบาล	และถนนโดยรอบท�าเนียบรัฐบาล)
	 ๒.	...	(เช่น	ถนนราชด�าเนินนอก	ตั้งแต่แยกลานพระรูปทรงม้า	ถึงแยกสะพานผ่านฟ้าลีลาศ)
	 ให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ควบคุมข้างต้นภายในเวลา	 ...	 (1๘.๐๐	นาฬิกา)	ของวันที่	 ...	และห้าม
บุคคลใดเข้าไปในพื้นที่ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	 โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด	
	 ทั้งนี้		ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
																								 	 ประกาศ	ณ	วันที่														...		พ.ศ.	๒๕.......

	 							(ลงชื่อ)
	 	 (................................)
	 	 ผู้ก�ากับการ.../ผู้บังคับการ.../ผู้บัญชาการ...
	 	 เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
หมายเหตุ
	 1.	 ผูใ้ดประสงค์จะอทุธรณ์หรอืโต้แย้งค�าสัง่นีใ้ห้ยืน่อทุธรณ์หรอืโต้แย้งค�าสัง่ดงักล่าวต่อเจ้าพนกังาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะผู้ออกค�าสั่งนี้	 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบค�าสั่ง	 โดยการอุทธรณ์หรือโต้แย้ง 
ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค�าสั่งนี้		
	 ๒.	 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าส่ังหรือประกาศของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา	 ๒๓	
ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ชุมนุม	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท	หรือ
ทั้งจ�าทั้งปรับ	แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้อยู่ภายในสถานที่ชุมนุม	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd   207������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd   207 11/17/2563 BE   12:40 PM11/17/2563 BE   12:40 PM



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

แบบ ๓-๗

ค�าสั่ง ผู้ควบคุมสถานการณ์
ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล/ผู้ว่าราชการจังหวัด..

ที่								/๒๕.......
เรื่อง		ห้ามน�าสิ่งของเข้าพื้นที่ควบคุม

	 ตามค�าสั่งศาล	...	เลขค�าร้องที่	...	วันที่	....	มีค�าบงัคบัให้ผู้ชมุนุมบรเิวณ	...	เลกิการชุมนุมสาธารณะ
ภายในระยะเวลา	 ...	 และประกาศเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	 สถานีต�ารวจ	 .../กองบังคับการ	 .../ 
กองบัญชาการ	...	ที่	.../๒๕๕๘	ลงวันที่	...	เรื่อง	พื้นที่ควบคุม	นั้น
	 ปรากฏวา่ยงัมีผู้ชมุนุมฝา่ฝนืค�าสัง่ศาลและประกาศเจ้าพนกังานดูแลการชมุนมุสาธารณะดังกลา่ว					
อันเป็นการกระท�าความผิดตามมาตรา	 ...	 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	 พ.ศ.๒๕๕๘	 และ	 ...	 
(กฎหมายอื่นๆ)	ตลอดจนมีการฝ่าฝืน	โดยน�าเครื่องมือ	อุปกรณ์ต่างๆ	มาใช้และสนับสนุนการกระท�าความผิด
	 ดังน้ัน	 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชน	 การดูแลการชุมนุมสาธารณะ	
และการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	 อาศัยอ�านาจตามมาตรา	 ๒๔	 (๔)	 
แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	 พ.ศ.๒๕๕๘	 จึงประกาศห้ามน�าสิ่งของต่างๆ	 เข้าไปในพื้นที่ควบคุม	
ดังต่อไปนี้
	 1.	...	(เช่น	ทราย	ปูนซีเมนต์	กระสอบ	ยางรถยนต์	เป็นต้น)
	 ๒.	...
	 ทั้งนี้		ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
																	 	 สั่ง	ณ	วันที่														...		พ.ศ.	๒๕.......

	 (ลงชื่อ)
	 	 (................................)
	 	 ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล/ผู้ว่าราชการจังหวัด...
	 	 ผู้ควบคุมสถานการณ์
หมายเหตุ
	 1.	 ผูใ้ดประสงค์จะอทุธรณ์หรอืโต้แย้งค�าสัง่นีใ้ห้ยืน่อทุธรณ์หรอืโต้แย้งค�าสัง่ดงักล่าวต่อผูอ้อกค�าสัง่นี ้
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบค�าสั่ง	 โดยการอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับ
ตามค�าสั่งนี้
	 ๒.	 ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่ของผูค้วบคมุสถานการณ์หรอืผูซ้ึง่ได้รบัมอบหมายจากผูค้วบคุมสถานการณ์
ตามมาตรา	 ๒๔	หรือมาตรา	 ๒๕	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี	 หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท	 หรือทั้งจ�า 
ทั้งปรับ
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๒๐๙คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

แบบ ๓-๘

ค�าสั่ง เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
สถานีต�ารวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ...

ที่											/๒๕.......
เรื่อง	ให้ยุติการชุมนุมสาธารณะ

	 ตามหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะฉบับลงวันที่	...	โดยมีนาย	...	เป็นผู้แจ้งการชุมนุมสาธารณะ
โดยจัดการชุมนุมบริเวณพื้นที่	...	นั้น
	 ปรากฏว่ามกีารชุมนมุสาธารณะทีม่กีารกระท�าลกัษณะรนุแรงและอาจเป็นอนัตรายแก่ชีวิต	ร่างกาย	
จิตใจ	หรือทรัพย์สินของผู้อื่นจนเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง	กล่าวคือ	....	(บรรยายพฤติการณ์)	อันเป็นการ
ชุมนุมสาธารณะที่ละเมิดต่อกฎหมาย	อันเป็นความผิดตามมาตรา	....	แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	
พ.ศ.๒๕๕๘	และ	....	(กฎหมายอื่นๆ	ถ้ามี)
	 ดังน้ัน	 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชน	 การดูแลการชุมนุมสาธารณะ 
และการรกัษาความสงบเรยีบร้อยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน	อาศยัอ�านาจตามมาตรา	๒๕	แห่งพระราชบญัญตัิ 
การชุมนุมสาธารณะ	 พ.ศ.๒๕๕๘	 จึงให้ผู้ชุมนุมยุติการชุมนุมบริเวณ	 ....	 ภายในเวลา	 ...	 ของวันที่	 ...	 
หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม	เจ้าหน้าที่มีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด

	 ทั้งนี้		ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
																	 	 สั่ง	ณ	วันที่														...		พ.ศ.	๒๕.......

	 (ลงชื่อ)
	 	 (................................)
	 	 ผู้ก�ากับการ.../ผู้บังคับการ.../ผู้บัญชาการ...
	 	 เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

หมายเหตุ
	 1.	 ผูใ้ดประสงค์จะอทุธรณ์หรอืโต้แย้งค�าสัง่นีใ้ห้ยืน่อทุธรณ์หรอืโต้แย้งค�าสัง่ดงักล่าวต่อเจ้าพนกังาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะผู้ออกค�าสั่งนี้	 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบค�าสั่ง	 โดยการอุทธรณ์หรือโต้แย้ง 
ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค�าสั่งนี้
	 ๒.	 ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่ของผูค้วบคมุสถานการณ์หรอืผูซ้ึง่ได้รบัมอบหมายจากผูค้วบคุมสถานการณ์
ตามมาตรา	๒๕	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี	หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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๒1๐ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

แบบ ๓-๙

ประกาศสถานีต�ารวจ.......
เร่ือง	ให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด

	 ด้วยมีกลุ่มบุคคลได้จัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุม 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงและไม่แจ้งขอผ่อนผันก�าหนดเวลาต่อผู้บังคับการต�ารวจ........	 ก่อนเริ่มการชุมนุม 
ตามมาตรา	 1๐	 และมาตรา	 1๒	 แห่ง	 พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	 อันเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมายตามมาตรา	1๔
	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๒1	 (1)	 แห่ง	 พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ	 พ.ศ.๒๕๕๘	 
จึงให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมภายในเวลา.......ของวันที่......
 
																	 	 ประกาศ	ณ	วันที่													...		พ.ศ.	๒๕.......

	 (ลงชื่อ)
	 	 (................................)
	 	 ต�าแหน่ง.............................................
	 	 เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

หมายเหตุ
	 1.	 ผู้ใดประสงค์จะอุทธรณ์ค�าสั่งหรือโต้แย้งค�าสั่งน้ีให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งค�าสั่งดังกล่าวต่อ 
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะผู้ออกค�าสั่งนี้	ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบค�าสั่ง	โดยการอุทธรณ์
หรือโต้แย้งดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค�าสั่งนี้

������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd   210������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd   210 11/17/2563 BE   12:40 PM11/17/2563 BE   12:40 PM



๒11คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

ภาคผนวก

������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd   211������� ���.�������������/16 �.�. 63.indd   211 11/17/2563 BE   12:40 PM11/17/2563 BE   12:40 PM



๒1๒ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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๒1๓คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

ภาคผนวก ก
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๒1๔ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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๒1๕คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

ค�าสั่งส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
ที่		 		/๒๕๖๐

เรื่อง	การมอบหมายการประกาศห้ามการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา	๗	วรรคสอง

แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘

	 เพื่อให้การบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 รวดเร็ว	 และทันต่อ

สถานการณ์	อาศยัอ�านาจตามความนยัมาตรา	๗	วรรคท้าย	แห่งพระราชบญัญัตกิารชมุนมุสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	

จงึมอบหมายให้	ผูบ้ญัชาการต�ารวจนครบาล	และรองผูบ้ญัชาการต�ารวจนครบาลท่ีผูบั้ญชาการต�ารวจนครบาล

มอบหมาย	 เป็นผู้มีอ�านาจประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะ	 ตามนัยมาตรา	 ๗	 วรรคสอง	 แห่งพระราชบัญญัติ 

การชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

	 อนึ่ง	 ในการพิจารณาออกประกาศดังกล่าวให้ค�านึงถึงเรื่อง	 สิทธิ	 และเสรีภาพ	 ตามบทบัญญัติ

แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 และหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	 

พ.ศ.	๒๕๕๘	ประกอบกันด้วย

 

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 	 	 	 	 สั่ง	ณ	วันที่			 		มีนาคม			พ.ศ.๒๕๖๐

	 พลต�ารวจเอก

	 	 (จักรทิพย์			ชัยจินดา)

	 	 ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ
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๒1๖ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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ภาคผนวก ข
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ         	ตร.	 โทร.		๐	๒๕1๓	๔1๓1

ที	่			๐๐๐1(มค)/  วันที่  		พฤษภาคม		๒๕๖๒

เรื่อง การเตรยีมความพร้อมและรองรบัภารกจิในการดแูลการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 

	 ทันต่อสถานการณ์

ผบช.น.,	ผบช.ภ.1	-	๙	ผบช.ตชด.

	 ตาม	 วิทยุ	 ตร.ด่วนที่สุด	 ที่	 ๐๐๐1(มค)/๓๓1	 ลง	 1๓	 พ.ค.	 ๖๒	 แจ้งว่าเพื่อเป็นการเตรียม 

ความพร้อมและรองรับภารกิจในการดูแลการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันต่อสถานการณ์	

จึงมอบหมายให้หน่วยต่าง	 ๆ	 ด�าเนินการฝึกอบรมข้าราชการต�ารวจในสังกัดที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมตาม	

พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	นั้น

	 เพื่อให้การฝึกอบรมข้าราชการต�ารวจดังกล่าว	เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพ	และ

เป็นไปตาม	พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ	จึงขอก�าชับให้ทุกหน่วย	ด�าเนินการฝึกอบรมให้ครบถ้วนและเป็นไป

ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง	 กล่าวคือ	 การฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	 และข้าราชการต�ารวจ

ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ	ต้องมีเนื้อหาเป็นไปตามที่	 ตร.	 ก�าหนดไว้	 (รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารที่แนบ)	 และมีการมอบประกาศนียบัตรรับรองการส�าเร็จการฝึกอบรม	 โดยผู้บัญชาการหน่วยงาน 

ต้นสังกัด	และบันทึกข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรมลงในสมุดประวัติ	(ก.พ.๗)	ให้ถูกต้องครบถ้วน	โดยด�าเนินการให้

เสร็จสิ้นภายใน	๒๕	พ.ค.	๖๒

	 จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

	 			พล.ต.อ.

	 	 (ศรีวราห์			รังสิพราหมณกุล)

	 	 รอง	ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.
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๒๒๐ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
และข้าราชการต�ารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ

..............................
	 พระราชบญัญัตกิารชมุนมุสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	ก�าหนดหลกัเกณฑ์วธิกีารปฏบิติัในการชมุนมุสาธารณะ	
โดยเจ้าพนักงานดแูลการชุมนุมสาธารณะ	และข้าราชการต�ารวจซ่ึงได้รับมอบหมายให้ดแูลการชมุนมุสาธารณะ
ต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีทักษะ	ความเข้าใจ	และอดทนต่อสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะ	ส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาติ	จึงก�าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมไว้ให้ถือปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
	 	 1.1	 เพื่อให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	 และข้าราชการต�ารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ดูแลการชุมนุมสาธารณะมีความรู้	 ความเข้าใจ	 ทักษะ	 และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีอย่างถูกต้องเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘
	 	 1.๒	 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกยุทธวิธีและเทคนิคในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
พื้นฐานตามแนวทางหลักการใช้ก�าลัง	(Use	of	force)	สอดคล้องกับหลักสากลและแผนหรือแนวทางการดูแล
การชุมนุมสาธารณะที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
 ข้อ ๒ การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น ๒ หลักสูตร ดังนี้
	 	 ๒.1	 หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
	 	 ๒.๒	 หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต�ารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ
 ข้อ ๓ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
	 	 ๓.1	 หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามข้อ	๒.1
	 	 	 เป็นข้าราชการต�ารวจช้ันสัญญาบัตร	 ซึ่งด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าสถานีต�ารวจขึ้นไปท่ี
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในพื้นที่	 หรือข้าราชการต�ารวจอื่นท่ีผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติอาจแต่งตั้งให้เป็น 
เจ้าพนักงานเพิ่มหรือแทนเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
	 	 ๓.๒	 หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต�ารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ 
ตามข้อ	๒.๒
	 	 	 เปน็ข้าราชการต�ารวจชัน้สญัญาบตัรระดบัรองผูก้�ากบัการลงมาและข้าราชการต�ารวจ 
ชัน้ประทวนทีด่�ารงต�าแหน่งในกลุม่สายงานปฏบิตักิารป้องกนัปราบปราม	หรอืข้าราชการต�ารวจอืน่ทีผู้่บญัชาการ
ต�ารวจแห่งชาติเห็นสมควรให้เข้ารับการฝึกอบรม
 ข้อ ๔ การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม
	 	 ให้หวัหน้าหน่วยงานต้นสงักดัพิจารณาจดัส่งรายช่ือข้าราชการต�ารวจทีมี่คณุสมบตัติามข้อ	๓	
ไปยงัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบการฝึกอบรม	ทัง้น้ี	ให้พจิารณาคัดเลือกผู้ทีย่งัไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูร
การฝึกอบรมนีม้าก่อนเป็นอนัดบัแรก	หรอืผูท้ีเ่คยได้รบัการฝึกอบรมหลกัสตูรนีแ้ล้วแต่ไม่ผ่านการประเมินหรอื
ถกูตดัสทิธอิอกจากการฝึกอบรมไม่ว่ากรณใีด	ๆ 	และอาจพจิารณาคดัเลอืกผูท้ีเ่คยผ่านการฝึกอบรมในหลกัสตูรนี ้
มาแล้วเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมทบทวนความรู้ได้ตามความเหมาะสม
 ข้อ ๕ ก�าหนดการฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม และจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
	 	 ก�าหนดการ	สถานที	่และจ�านวนผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม	ให้เป็นตามทีส่�านกังานต�ารวจแห่งชาติ
ก�าหนด
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 ข้อ ๖ การด�าเนินการฝึกอบรม
	 	 ๖.1	 ให้ผู้บญัชาการหน่วยงานทีไ่ด้รบัมอบหมายจากส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิเป็นผูอ้�านวยการ 
ฝึกอบรมมีอ�านาจหน้าท่ีบริหารการฝึกอบรม	 ควบคุม	 ก�ากับ	 ดูแล	 พิจารณาสั่งการเกี่ยวกับการด�าเนินการ 
ฝึกอบรม	รวมถงึแต่งตัง้คร-ูอาจารย์	กองอ�านวยการฝึกอบรมและเจ้าหน้าทีช่่วยเหลอืการฝึกอบรม	เพือ่ให้บรรลผุล 
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
	 	 ๖.๒	 ให้ผูบ้งัคบัการศนูย์ฝึกอบรมหรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายจากส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิเป็น 
ผูอ้�านวยการ	สถานฝึกอบรมมอี�านาจออกระเบียบภายใน	โดยไม่ขัดแย้งต่อระเบียบของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 
และที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร	 รวมถึงวางแผนการฝึกอบรม	 เช่น	 การจัดตารางการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ	จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม	สถานที่พัก	สถานที่ศึกษา	จัดหาครู-อาจารย์ผู้สอน	เป็นต้น
	 	 ๖.๓	 ระหว่างการฝึกอบรมหากพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีร่างกายไม่สมบูรณ์หรือมีโรค 
ซึ่งผู้อ�านวยการสถานฝึกอบรมและแพทย์โรงพยาบาลของทางราชการ	 มีความเห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อ 
การฝึกอบรมตามปกติ	ให้ผู้อ�านวยการสถานฝึกอบรมพิจารณาส่งตัวกลับหน่วยงานต้นสังกัด
 ข้อ ๗ การปกครองบังคับบัญชา
	 	 ๗.1	 ให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม	อยูภ่ายใต้การควบคมุ	ก�ากบั	ดแูล	หรอืการปกครองบงัคับบญัชา 
ของผู้อ�านวยการฝึกอบรม	และ	ผู้อ�านวยการสถานฝึกอบรม
	 	 ๗.1	 ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม	จะต้องพกัอยูป่ระจ�าในสถานฝึกอบรม	หรอืในสถานทีซ่ึง่ผูอ้�านวยการ 
สถานฝึกอบรมก�าหนด
 ข้อ ๘ ความประพฤติและระเบียบวินัยในระหว่างการฝึกอบรม
	 	 ๘.1	 ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมต้องประพฤต	ิและปฏบิตัติามระเบยีบแบบแผนของสถานฝึกอบรม	 
และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ที่ก�าหนดโดยเคร่งครัด	 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ประพฤติตามระเบียบแบบแผนของ 
สถานฝึกอบรมและส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	ให้ผู้อ�านวยการสถานฝึกอบรม	พิจารณาด�าเนินการ	ดังนี้
	 	 	 ๘.1.1	 ด�าเนินการตามข้อบังคับและระเบียบของสถานฝึกอบรม
	 	 	 ๘.1.๒	 ด�าเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ	 
พ.ศ.๒๕๔๗
	 	 	 ๘.1.๓	 กรณเีป็นการกระท�าความผดิวนิยัร้ายแรงให้ผู้อ�านวยการสถานฝึกอบรมส่งตวั
กลับต้นสังกัดและต้นสังกัดเป็นผู้ด�าเนินการทางวินัย
	 	 	 ๘.1.๔	 ตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรม	และส่งตัวกลับต้นสังกัด
	 	 ๘.๒	 ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน	 มีคะแนนความประพฤติคนละ	 1๐๐	 คะแนน	 และ 
ให้ผู้มีต�าแหน่งหน้าที่ต่อไปนี้มีอ�านาจสั่งตัดคะแนนได้	คือ
	 	 	 ๘.๒.1	 ผูบ้งัคบัหมู่ท�าหน้าทีฝ่่ายปกครอง	คร	ูและครผููช่้วยทีไ่ม่ใช่ชัน้สญัญาบตัรคร้ังละ	 
ไม่เกิน	๕	คะแนน
	 	 	 ๘.๒.๒	 ผู้บังคับหมวด	และครูผู้ช่วยชั้นสัญญาบัตร	ครั้งละไม่เกิน	1๐	คะแนน
	 	 	 ๘.๒.๓	 ผู้บังคับกองร้อย	อาจารย์หรือผู้บรรยายพิเศษ	ครั้งละไม่เกิน	1๕	คะแนน
	 	 	 ๘.๒.๔	 รองผู้ก�ากับการ	ครั้งละไม่เกิน	๒๐	คะแนน
	 	 	 ๘.๒.๕	 ผู้ก�ากับการ	ครั้งละไม่เกิน	๒๕	คะแนน
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๒๒๒ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 	 	 ๘.๒.๖	 รองผู้บังคับการ	ครั้งละไม่เกิน	๓๐	คะแนน

	 	 	 ๘.๒.๗	 ผู้บังคับการ	ครั้งละไม่เกิน	๓๕	คะแนน

	 	 ๘.๓	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมคนใด	ถูกตัดคะแนนความประพฤติ	จนเหลือไม่ถึง	๖๐	คะแนน	

หรือมีเวลาการฝึกอบรมไม่ถึงร้อยละ	๘๐	ของระยะเวลาการฝึกอบรม	ให้ด�าเนินการตามข้อ	๘.1.๔

 ข้อ ๙ หลักสูตรและขอบเขตรายวิชา

	 	 ๙.1	 หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ	ตามข้อ	๒.1	มีระยะเวลา

การฝึกอบรม	จ�านวน	๓	วัน

วันที่ วิชา ขอบเขตวิชา
จ�านวนชั่วโมง

ทฤษฎี ปฏิบติั รวม

1. 1.	 สภาพปัญหาและธรรมชาติของ 
	 การชุมนุมสาธารณะ

1.	 ธรรมชาติของการชุมนุมสาธารณะ
๒.	 ผลกระทบ	 และความเส่ียงของการชุมนุม 
	 สาธารณะ
๓.	 การเคลื่อนไหวของฝูงชน
๔.	 การปฏิบัติงานของต�ารวจกับการชุมนุม 
	 สาธารณะ	การวิเคราะห์สถานการณ์

๒ ๒

๒.	 สาระส�าคญั	พ.ร.บ.การชุมนมุสาธารณะ  
	 พ.ศ.๒๕๕๘

1.	 การบังคับใช้	 พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ	 
	 พ.ศ.๒๕๕๘
๒.	 พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘
๓.	 กฎหมายต่างประเทศและแนวค�าพพิากษาศาล 
	 ที่น่าสนใจ

๔ ๔

๒. ๓.	 จติวทิยาและหลกัสากลในการดแูล 
	 การชุมนุมสาธารณะ

1.	 สทิธ	ิเสรภีาพในการชมุนมุลกัษณะของฝงูชน 
๒.	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
๓.	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง 
	 และสิทธิทางการเมือง
๔.	 หลกัการพืน้ฐานในการใช้ก�าลงัและอาวธุปืน 
	 โดยเจ้าหน้าท่ีผู้บงัคบัใช้กฎหมาย	(Havana,	 
	 1๙๙๐)
๕.	 ประมวลหลักการประพฤติปฏิบัติส�าหรับ 
	 เจ้าหน้าทีผู้่บังคับใช้กฎหมาย	(CCLEO,	1๙๗๙) 
๖.	 จิตวทิยากลุม่และการแพร่ระบาดทางอารมณ์

๓ ๓

๔.	 แผนหรอืแนวทางการดแูลการชมุนมุ 
	 สาธารณะ

1.	 การเขียนแผน	ค�าสั่ง	และการวางแผน
๒.	 หลักการ	นโยบาย	กรอบ	ยุทธศาสตร์การดแูล 
	 การชุมนุมสาธารณะ
๓.	 การเขียนแผนปฏิบัติการระดับ	สน./สภ.
๔.	 แบ่งกลุม่กรณศีกึษาแผนการดแูลการชมุนมุ
ตามสถานการณ์

๓ ๓
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๒๒๓คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

วันที่ วิชา ขอบเขตวิชา
จ�านวนชั่วโมง

ทฤษฎี ปฏบิติั รวม

๓. ๕.	 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติตามบทบาท/ 
	 ข้ันตอนการปฏิบัติตาม	 พ.ร.บ. 
	 การชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘

1.	 แบ่งกลุ่มฝึกสถานการณ์สมมติต้ังแต่ขั้น 
	 เตรียมการ	 ขั้นก่อนการชุมนุม	 การรับแจ้ง 
	 การชุมนุม	 ขั้นการชุมนุมโดยสงบจนถึง 
	 ขั้นตอนการปฏิบัติที่มีความรุนแรง	 และ 
	 ขั้นตอนการฟื้นฟูเยียวยา
๒.	 สรุปผล/ตอบข้อซักถาม

๖ ๖

รวมทั้งสิ้น (ชั่วโมง) ๙ ๙ ๑๘

	 	 ๙.๒	 หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต�ารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ 

ตามข้อ	๒.๒	มีระยะเวลาการฝึกอบรม	จ�านวน	๔	วัน

วันที่ วิชา ขอบเขตวิชา
จ�านวนชั่วโมง

ทฤษฎี ปฏบิติั รวม

1. 1.	 ทบทวนกรณีศึกษาการปฏิบัติ 
	 ของกองร้อยควบคุมฝูงชน

1.	 พื้นฐานความรับผิดชอบ
๒.	 ระบบการสั่งการบังคับบัญชา
๓.	 ข้อจ�ากัดในการปฏบิตังิานของกองร้อยควบคมุ 
	 ฝูงชน

1 1

๒.	 บรรยายความรูต้าม	พ.ร.บ.การชมุนมุ 
	 สาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘

1.	 พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘
๒.	 แผนหรือแนวทางการดแูลการชุมนมุสาธารณะ
๓.	 พ.ร.บ.การชมุนมุสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘	กบั 
	 คูม่อืการฝึกและการปฏบัิตกิารควบคมุฝูงชน

๒ ๒

๓.	 ฝึกปฏิบัติยุทธวิธีพ้ืนฐานการรักษา 
	 ความปลอดภยัและการควบคุมฝงูชน 

1.	 การประกอบก�าลังเป็นหมู่
๒.	 การประกอบก�าลังเป็นหมวด
๓.	 การจัดก�าลังคัดกรอง
๔.	 การจัดวงล้อมเคลื่อนที่และอยู่กับที่
๕.	 การจัดแถว	ยึดเข็มขัด
๖.	 การจับกุม

๔ ๔

๒. ๔.	 ฝึกปฏบัิตกิารควบคมุฝงูชนขนาดเลก็ 
	 และขนาดกลาง

1.	 การประกอบก�าลังเป็นคู่ตรวจ
๒.	 การประกอบก�าลังเป็นชุด
๓.	 การประกอบก�าลังเป็นหมู่
๔.	 การประกอบก�าลังเป็นหมวด
๕.	 การใช้ยุทธวิธีเคลื่อนไหวกดดัน
๖.	 การจับกุมในฝูงชน

๖ ๖
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๒๒๔ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

วันที่ วิชา ขอบเขตวิชา
จ�านวนชั่วโมง

ทฤษฎี ปฏิบติั รวม

๓. ๕.	 ฝึกปฏิบัติรูปขบวนและอุปกรณ์ 
	 ควบคุมฝูงชน

1.	 บคุคลประกอบกระบองและการใช้กระบอง
๒.	 บุคคลประกอบโล่และการใช้โล่
๓.	 การประกอบก�าลังเป็นกองร้อย
๔.	 การเคลื่อนที่และการแปรรูปขบวน
๕.	 การใช้อุปกรณ์พิเศษ
๖.	 การจับกุมขนาดใหญ่

๓ ๓

๖.	 ฝึกปฏบิตัชิดุควบคมุฝูงชนเคล่ือนท่ีเรว็ 1.	 รูปขบวนแถวตอน
๒.	 รูปขบวนหน้ากระดาน
๓.	 การใช้อาวุธ
๔.	 การเคลื่อนที่และการแปรรูปขบวน
๕.	 เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
๖.	 การจับกุม

๖ ๖

๔. ๗.	 การฝึกตามสถานการณ์สมมติ 1.	 กรณีการชุมนุม	 ตาม	 พ.ร.บ.การชุมนุม 
	 สาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘
๒.	 กรณีการชุมนุมรุนแรงละเมิด	 พ.ร.บ. 
	 การชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.๒๕๕๘
๓.	 กรณีกลุ ่มผู ้ชุมนุมขัดค�าสั่งศาลกรณีเกิด 
	 การจลาจล

๖ ๖

รวมทั้งสิ้น ๓ ๒๕ ๒๘

	 	 ๙.๓	 ผูอ้�านวยการฝึกอบรมอาจจัดวชิาหรอืการฝึกเพิม่เตมิจากทีก่�าหนดได้ตามทีเ่หน็สมควร

 ข้อ ๑๐ วิธีการฝึกอบรม
	 	 กรณฝึีกอบรมจะใช้วธิหีนึง่หรอืหลายวธิกีไ็ด้ขึน้อยูก่บัลกัษณะของวชิาทีส่อน	ประกอบด้วย
	 	 1๐.1	 ภาคทฤษฎี	ใช้วิธีการบรรยาย	การสอนโดยครู	-	อาจารย์ผู้สอน	เป็นผู้บรรยาย
	 	 1๐.๒	 ภาคปฏบิติั	ใช้วธิใีห้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมได้ฝึกปฏบัิตใินสถานฝึกอบรมหรอืสถานที่ 
ที่ผู้อ�านวยการสถานฝึกอบรมเห็นสมควร
	 	 1๐.๓	 น�ากรณีศึกษามาเป็นบทเรียนในการฝึกอบรม	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ
 ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการฝึกอบรม
	 	 11.1	 การวัดผลการฝึกอบรม	 เพื่อทดสอบผู้เข้ารับการฝึกอบรมในด้านความรู้และการ
ปฏบิตัทิัง้เป็นการกระตุน้ให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมคีวามตืน่ตวัและสนใจในการเรยีน	และเพือ่วเิคราะห์ประเมนิผล 
การฝึกอบรม	มีหลักเกณฑ์การวัดผล	ดังนี้
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๒๒๕คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

	 	 	 11.1.1	 ใช้การประเมินผลโดยครู	 -	 อาจารย์	 และฝ่ายปกครอง	 หรือผู้ควบคุม 
การฝึกปฏิบัติร่วมกันประเมินผลของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละวิชา	 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้อง 
ได้รับคะแนนรวมในการฝึกอบรม	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๖๐	จึงจะถือว่าผ่านการฝึกอบรม
	 	 	 11.1.๒	 ให้ผู้อ�านวยการสถานฝึกอบรมเป็นผู้ก�าหนดแบบประเมินผล
	 	 	 11.1.๓	 หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการประเมินผลไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก�าหนด	ให้ผู้อ�านวยการสถานฝึกอบรมแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดทราบ	และให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดพิจารณา
ส่งข้าราชการต�ารวจดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสมในคราวต่อไป
 ข้อ ๑๒ ประกาศนียบัตร
	 	 ผูท้ีผ่่านการประเมินผลการฝึกอบรม	จะได้รบัประกาศนียบัตรตามแบบท่ีแนบท้ายหลกัสตูรนี ้
 ข้อ ๑๓ การรายงานผลการฝึกอบรม
	 	 เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมให้ผู้อ�านวยการสถานฝึกอบรมด�าเนินการ	ดังนี้
	 	 1๓.1	 รายงานผลการฝึกอบรมให้	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	ทราบ
	 	 1๓.๒	 ส่งทะเบียนข้อมูลผู้ส�าเร็จการฝึกอบรมให้	 ส�านักงานก�าลังพล	 จ�านวน	 1	 ชุด 
กองบัญชาการศึกษา	จ�านวน	1	ชุด	และเก็บรักษาไว้ที่สถานฝึกอบรม	เพื่อเป็นหลักฐาน	จ�านวน	1	ชุด
 ข้อ ๑๔ การสนับสนุนการฝึกอบรม
	 	 ให้หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติให้การสนับสนุนการฝึกอบรม 
เพื่อให้การด�าเนินการฝึกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์
 ข้อ ๑๕ บทเฉพาะกาล
	 	 ข้าราชการต�ารวจผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะ	และโครงการฝึกอบรมข้าราชการต�ารวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม	พระราชบัญญัต ิ
การชุมนุมสาธารณะ	 พ.ศ.๒๕๕๘	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.๒๕๕๘	 เป็นต้นมา	 รวมทั้งผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตร	 
นกัเรยีนนายสบิต�ารวจ	(ภาคการฝึกพทิกัษ์สนัติ)	และหลกัสตูรชัยยะขัน้พ้ืนฐาน	ต้ังแต่ปี	พ.ศ.๒๕๕๙	เป็นต้นมา	 
ให้ถือว่าเป็นผู ้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลผลการชุมนุมสาธารณะและ 
ข้าราชการต�ารวจ	ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะนี้
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๒๒๖ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

ตรวจ

รอง	ผอ.	...........................................	วันที่............./............./.............

หนฝ.ตส.	..........................................	วันที่............./............./.............

เจ้าหน้าที่พิมพ์ทาน	..........................	วันที่............./............./.............
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๒๒๗คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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๒๒๘ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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๒๒๙คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

ภาคผนวก ค
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๒๓๐ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
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๒๓1คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ         	สง.ก.ตร.	 โทร.		๐	๒๒๐๕	๓๗๘๓

ที	่		๐๐1๒.1๒/  วันที่  ตุลาคม	๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติ	ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่	๙/๒๕๖๒

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน	 ผบช.ศ.

	 ด้วยในการประชุม	ก.ตร.	ครั้งที่	๙/๒๕๖๒	เมื่อ	๒๗	ก.ย.	๖๒	ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในเรื่อง

ที่เกี่ยวข้อง	หรืออยู่ในความรับผิดชอบของ	บช.ศ.	ดังนี้

	 วาระที่	๔	 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

 เรื่องที่	1	 หลักสูตรการฝึกอบรมที่ต้องเสนอ	ก.ตร.	หรือ	ตร.	พิจารณาให้ความเห็นชอบ

 มติที่ประชุม	 ให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง	ๆ 	จ�านวน	๗๕	หลักสูตร	

ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีต้องน�าเสนอ	 ก.ตร.ให้ความเห็นชอบก่อนที่จะด�าเนินการฝึกอบรมตามที่	 อ.ก.ตร.พัฒนา

ทรัพยากรบุคคลเสนอ

 ข้อสังเกตของที่ประชุม	 การก�าหนดหลกัสตูรซึง่เป็นหลกัสตูรทีก่ฎหมายก�าหนดในลกัษณะบงัคบั

ให้มีการฝึกอบรม	รวมทั้งหลักสูตรต่าง	ๆ	ของ	ตร.	ที่เกี่ยวกับการก่อให้เกิดสิทธิผูกพันตามกฎหมายต้องเสนอ	

ก.ตร.พิจารณาทั้งหมด	 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อกฎหมาย	 ส�าหรับหลักสูตรการฝึกอบรมอื่น	 ๆ	 นอกเหนือจาก 

ที่ก�าหนดดังกล่าว	 ให้อยู่ในอ�านาจของหน่วยงาน	 หรือ	 ตร.	 ที่สามารถพิจารณาด�าเนินการได้		 โดยไม่ต้อง 

น�าเสนอ	ก.ตร.พิจารณา

	 ทั้งนี้	 ที่ประชุมให้การรับรองมติในเรื่องนี้	 และให้ด�าเนินการต่อไปได้	 โดยไม่ต้องรอรับรองรายงาน

การประชุม

 

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ	และด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

	 									พล.ต.ท.

	 	 (นิทัศน์			ลิ้มศิริพันธ์)

	 	 ผบช.สง.ก.ตร./เลขานุการ	ก.ตร.
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๒๓๒ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

หลักสูตรที่ต้องเสนอ ก.ตร.พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ล�าดับที่ ชื่อหลักสูตร
ระยะเวลา

การฝึกอบรม
หน่วยรับผิดชอบ

หลักสูตร
มติ ก.ตร.

ให้ความเห็นชอบ

หลักสูตรที่ก�าหนดเป็นคุณสมบัติที่ใช้เป็นเงื่อนไข ส�าหรับการพิจารณาเลื่อนต�าแหน่งสูงขึ้น หรือ 
การพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนชั้นยศ

1 หลักสูตรสารวัตร	(สว.) ไม่เกิน	1๐	สัปดาห์ บช.ศ.

๒ หลักสูตรสารวัตร	 (สว.)	 ประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.๒๕๖1	-	๒๕๖๓

ไม่เกิน	๖	สัปดาห์ บช.ศ.

๓ หลักสูตรฝ่ายอ�านวยการต�ารวจ	(ฝอ.ตร.) ไม่เกิน	๒๒	สัปดาห์ บช.ศ.

๔ หลักสูตรผู้ก�ากับการ	(ผกก.) ไม่เกิน	1๖	สัปดาห์ บช.ศ.

๕ หลักสูตรการบริหารงานต�ารวจชั้นสูง	(บตส.) ไม่เกิน	1๖	สัปดาห์ บช.ศ.

๖ หลกัสตูรต�ารวจตระเวนชายแดน	ระดบัผูบ้งัคับ
กองร้อย	(ผบ.ร้อย	ตชด.)

ไม่เกิน	1๖	สัปดาห์ บช.ตชด.

๗ หลักสูตรนักวิทยาศาสตร์	(สบ	๒) ๒	เดือน สพฐ.ตร.

๘ หลักสูตรนักวิทยาศาสตร์	(สบ	๔) ๔	เดือน สพฐ.ตร.

๙ หลักสูตรสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านวิชาชีพ	
ส�าหรับผูข้อรบัการประเมนิเพือ่แต่งตัง้ให้ด�ารง
ต�าแหน่ง	ระดับ	สบ	๔,	สบ	๕,	สบ	๖,	สบ	๗	
หรือ	สบ	๘

๓	วัน รพ.ตร.

1๐ หลกัสตูรสารวตัรงานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงพยาบาลต�ารวจ

๕	สัปดาห์ รพ.ตร.

หลักสูตรที่ก�าหนดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษส�าหรับต�าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
หรือเงินเพิ่มพิเศษ

11 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ท�าหน้าท่ีปกครอง
โรงเรียน

๕	วัน บช.ศ.

1๒ หลักสูตรการฝึกชัยยะระดับพื้นฐานส�าหรับ
ข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน

ไม่เกิน	๘	สัปดาห์ บช.ศ.

1๓ หลักสูตรการท�าลายวัตถุระเบิด 1๔	สัปดาห์ บช.ตชด.

/ล�าดับที่		1๔...
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๒๓๓คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

หลักสูตรที่ต้องเสนอ ก.ตร.พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ล�าดับที่ ชื่อหลักสูตร
ระยะเวลา

การฝึกอบรม
หน่วยรับผิดชอบ

หลักสูตร

หลักสูตรที่ก�าหนดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมพิเศษส�าหรับต�าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
หรือเงินเพิ่มพิเศษ

1๔ หลักสูตรนักกระโดดร่มของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 1	เดือน บช.ตชด.

1๕ หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย
(นเรศวร	๒๖1)

1๘	สัปดาห์ บช.ตชด.

1๖ หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ไม่เกิน	๓๒	สัปดาห์ กมค.

1๗ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสืบสวนสอบสวนคดีอาญา	
(กรณีพิเศษ)

ไม่เกิน	1๖	สัปดาห์ กมค.

1๘ หลักสูตรการฝึกอบรมเม่ือได้รับแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านการ
สอบสวนระดับ	สว.

ไม่เกิน	๒	สัปดาห์ กมค.

1๙ หลักสูตรการฝึกอบรมเม่ือได้รับแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านการ
สอบสวนระดับรองผู้ก�ากับการ

ไม่เกิน	1	สัปดาห์ กมค.

๒๐ หลักสูตรการฝึกอบรมเมื่อได้รับแต่งตั้งผู้ท�าหน้าท่ีสอบสวนคดี
ระดับผู้ก�ากับการ

ไม่เกิน	1	สัปดาห์ กมค.

๒1 หลักสูตรการฝึกอบรมเมื่อได้รับแต่งตั้งผู้ท�าหน้าท่ีสอบสวนคดี
ระดับรองผู้บังคับการ

ไม่เกิน	1	สัปดาห์ กมค.

๒๒ หลกัสตูรการพฒันาผูท้�าหน้าทีน่ติกิรและหลกัสตูรส�าหรบัต�าแหน่ง
ผู้ท�าหน้าทีต่รวจสอบส�านวนอัยการและให้ความเหน็ทางกฎหมาย	
ของ	ตร.	ระดับ	รอง	สว.

11	สัปดาห์ กมค.

๒๓ หลกัสตูรการพฒันาผูท้�าหน้าทีน่ติกิรและหลกัสตูรส�าหรบัต�าแหน่ง
ผู้ท�าหน้าทีต่รวจสอบส�านวนอัยการและให้ความเหน็ทางกฎหมาย	
ของ	ตร.	ระดับ	สว.	ขึ้นไป

1๐	สัปดาห์ กมค.

หลักสูตรที่ก�าหนดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมพิเศษส�าหรับต�าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
หรือเงินเพิ่มพิเศษ

๒๔ หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย	(อรินทราช	๒๖) 1๘	สัปดาห์ บช.น.

๒๕ หลักสูตรการท�าลายวัตถุระเบิด 1๕	สัปดาห์ บช.น.

๒๖ หลักสูตรการท�าลายวัตถุระเบิด 1๕	สัปดาห์ สกบ.

/ล�าดับที่		๒๗...
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๒๓๔ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

หลักสูตรที่ต้องเสนอ ก.ตร.พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ล�าดับที่ ชื่อหลักสูตร
ระยะเวลา

การฝึกอบรม
หน่วยรับผิดชอบ

หลักสูตร

หลักสูตรที่ก�าหนดเป็นคุณสมบัติของผู้จะได้รับการพิจารณาแต่งต้ังด�ารงต�าแหน่งตามคุณสมบัติ
เฉพาะต�าแหน่ง

๒๗ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา ไม่เกิน	1๖	สัปดาห์ บช.ศ.

๒๘ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า ไม่เกิน	๔	สัปดาห์ บช.ศ.

๒๙ หลักสูตรการฝึกชัยยะชั้นน�าหน่วยส�าหรับข้าราชการต�ารวจ 
ชั้นสัญญาบัตร

ไม่เกิน	๗	สัปดาห์ บช.ศ.

๓๐ หลักสูตรต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ	(ตปส.) ไม่เกิน	๕	สัปดาห์ บช.ตชด.

๓1 หลักสูตรช่างอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ๔	เดือน บช.ตชด.

๓๒ หลักสูตรพนักงานวิทยุสื่อสาร	ตชด. ๔	เดือน บช.ตชด.

๓๓ หลักสูตรผู้บังคับหมวดต�ารวจตระเวนชายแดน	(ผบ.มว.ตชด.) 1๒	สัปดาห์ บช.ตชด.

๓๔ หลักสูตร	ตชด.	ระดับพื้นฐาน	(กอป.) 1๕	สัปดาห์ บช.ตชด.

๓๕ หลักสูตร	ตชด.	ระดับพื้นฐาน	(นสต.) 1๒	สัปดาห์ บช.ตชด.

๓๖ หลักสูตรนักปฏิบัติการใต้น�้า ๔๕	วัน บช.ก.

๓๗ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในเรือตรวจการณ์ ๔๕	วัน บช.ก.

๓๘ หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ๖	สัปดาห์ สพฐ.ตร.

๓๙ หลักสูตรนักวิทยาศาสตร์	(สบ	1) ๘	สัปดาห์ สพฐ.ตร.

หลักสูตรที่ก�าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่งเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ

๔๐ หลักสูตรนักเรียนนายสิบต�ารวจ	(นสต.)	พ.ศ.๒๕๖๐ 1๘	เดือน บช.ศ.

๔1 หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีท่ีได้รับ
การบรรจแุต่งต้ังเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการต�ารวจชัน้ประทวน	
(กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม)	(กปป.(ปป.))

1๖	สัปดาห์ บช.ศ.

๔๒ หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีท่ีได้รับ
การบรรจแุต่งต้ังเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการต�ารวจชัน้ประทวน	
(กลุ่มสายงานอ�านวยการและสนับสนุน)	(กปป.(อก.))

1๒	สัปดาห์ บช.ศ.

๔๓ หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต�ารวจและบุคคลที่บรรจุหรือ 
โอนมาเป็นข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน	 (ปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปราม)	 เพ่ือปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้
พ.ศ.๒๕๕๕

๔	เดือน บช.ศ.

/ล�าดับที่		๔๔...
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๒๓๕คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

หลักสูตรที่ต้องเสนอ ก.ตร.พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ล�าดับที่ ชื่อหลักสูตร
ระยะเวลา

การฝึกอบรม
หน่วยรับผิดชอบ

หลักสูตร

๔๔ หลักสูตรนักเรียนนายสิบต�ารวจ	(พิเศษ)	เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้	พ.ศ.๒๕๕๕

๖	เดือน บช.ศ.

๔๕ หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต�ารวจและบุคคลที่โอนมาเป็น
ข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน	 (ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม	 
เ พ่ือท�าหน้าที่ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย 
เขตพระราชฐานที่ประทับ	พ.ศ.๒๕๕๖

๔	เดือน บช.ศ.

หลักสูตรที่ก�าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่งเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ

๔๖ หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต�ารวจและบุคคลที่บรรจุหรือ
โอนมาเป็นข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน	พ.ศ.๒๕๕๘	(กอป.)

๓	เดือน บช.ศ.

๔๗ หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต�ารวจชั้นประทวนยศ	 ด.ต.	
ท่ีมีอายุ	 ๕๓	ปีขึ้นไปท่ีผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนต�าแหน่งและ
เลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ	ร.ต.อ.	(กดต.)

ไม่เกิน	1๒	สัปดาห์ บช.ศ.

๔๘ หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต�ารวจชั้นประทวนผู้มีวุฒ ิ
ปรญิญาตรเีพือ่แต่งตัง้เป็นข้าราชการต�ารวจช้ันสญัญาบตัร	(กอน.)
-	 สายงานปฏบิติัการป้องกนัปราบปรามสืบสวนจราจร	(กอน.(ปป)) 
-	 สายงานสอบสวน	(กอน.(สอบสวน))
-	 กลุม่งานอ�านวยการและสนบัสนนุและงานเทคนคิ	(กอน.(อก.))

๒๘	สัปดาห์
๒๖	สัปดาห์
๒๐	สัปดาห์

รร.นรต.

๔๙ หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต�ารวจชัน้ประทวนยศดาบต�ารวจ 
หรอืจ่าสบิต�ารวจ	เพือ่แต่งตัง้เป็นข้าราชการต�ารวจช้ันสญัญาบตัร	 
(กอร.)
-	 สายงานปฏบิตักิารป้องกนัปราบปรามสบืสวนจราจร	(กอร.(ปป)) 
-	 กลุ่มงานอ�านวยการและสนบัสนนุและงานเทคนคิ	(กอร.(อก.))

๓๐	สัปดาห์
๒๒	สัปดาห์

รร.นรต.

หลักสูตรที่ก�าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่งเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ

๕๐ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีวุฒิทางด้านนิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	และ
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อบรรจุแต่งต้ังเป็นข้าราชการต�ารวจ 
ชั้นสัญญาบัตร	(กอต.)
-	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อท�าหน้าที่สอบสวน
-	 ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อท�าหน้าที่ปฏิบัติการป้องกัน 
	 ปราบปราม	สืบสวน	และจราจร
-	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือท�าหน้าทีง่านอ�านวยการ	และสนบัสนนุ 
	 และเทคนิค

๓๐	สัปดาห์

๓๐	สัปดาห์

๒๗	สัปดาห์

รร.นรต.

/ล�าดับที่		๕1...
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๒๓๖ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

หลักสูตรที่ต้องเสนอ ก.ตร.พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ล�าดับที่ ชื่อหลักสูตร
ระยะเวลา

การฝึกอบรม
หน่วยรับผิดชอบ

หลักสูตร

๕1 หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต�ารวจและบุคคลที่บรรจุหรือ
โอนมาเป็นข้าราชการต�ารวจชั้นสัญญาบัตร	(กอส.)

1๗	สัปดาห์ รร.นรต.

หลักสูตรที่มีการก�าหนดหรือให้ความเห็นชอบต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
ของ ตร.

๕๒ หลักสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐ 
ร่วมเอกสาร	(บรอ.)

ไม่เกิน	๒๐	สัปดาห์ บช.ศ.

	 ตรวจแล้วถูกต้อง
 
	 พ.ต.ท.หญิง
	 (กมลมาศ			เสี่ยงตรง)
	 รอง	ผกก.ฯ	รรท.ผกก.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร	1
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๒๓๗คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

หลักสูตรที่ต้องเสนอ ตร.พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ล�าดับที่ ชื่อหลักสูตร
ระยะเวลา

การฝึกอบรม
หน่วยรับผิดชอบ

หลักสูตร

หลกัสตูรฝึกอบรมพฒันาเพ่ือเพิม่พูนทกัษะ ความเข้าใจ หรอืเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าที่

1 หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ไม่เกิน	๓	สัปดาห์ บช.ศ.

๒ หลักสูตรการสืบสวน ไม่เกิน	๓	สัปดาห์ บช.ศ.

๓ หลักสูตรการจราจร ไม่เกิน	๓	สัปดาห์ บช.ศ.

๔ หลักสูตรงานธุรการและก�าลังพล ไม่เกิน	๓	สัปดาห์ บช.ศ.

๕ หลักสูตรการเงินงบประมาณ ไม่เกิน	๓	สัปดาห์ บช.ศ.

๖ หลักสูตรส่งก�าลังบ�ารุง ไม่เกิน	๓	สัปดาห์ บช.ศ.

๗ หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย	(ฝ่ายสืบสวน) ไม่เกิน	๒	สัปดาห์ บช.ศ.

๘ หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย	(ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ) ไม่เกิน	๒	สัปดาห์ บช.ศ.

หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพก�าลังพลของ ตร.

๙ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีต�ารวจระดับครูฝึก ๒	สัปดาห์ บช.ศ.

หลักสูตรฝึกอบรมตามแผนพัฒนาก�าลังพล, หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนต่อยอดองค์ความรู้
ในการปฏิบัติงานตามต�าแหน่งสายงาน

1๐ หลกัสตูร	“ยทุธวธิเีพือ่พฒันาศักยภาพของเจ้าหน้าทีป่ราบปราม
ยาเสพติด	(สยบไพรี)

ไม่เกิน	1	เดือน บช.ปส.

11 หลักสูตรควบคุมฝูงชน ๓๐	วัน บช.น.

1๒ หลักสูตรการฝึกโดดร่มใหม่แบบกระตุกเอง 1	เดือน บช.ตชด.

1๓ หลกัสตูรผูบ้งัคบัสนุขัตรวจค้นวัตถรุะเบดิและผูบ้งัคบัสนุขัตรวจค้น 
ยาเสพติด

1๖	สัปดาห์ บช.ตชด.

1๔ หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน ไม่เกิน	๓	สัปดาห์ กมค.

1๕ หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ๓	วัน บช.ศ.

1๖ หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต�ารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแล 
การชุมนุมสาธารณะ

๔	วัน บช.ศ.

/ล�าดับที่		1๗...
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๒๓๘ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

หลักสูตรที่ต้องเสนอ ตร.พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ล�าดับที่ ชื่อหลักสูตร
ระยะเวลา

การฝึกอบรม
หน่วยรับผิดชอบ

หลักสูตร

หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนต่อยอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตามต�าแหน่งสายงาน

1๗ หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต�ารวจระดับ	ผบ.หมู่	-	รอง	สว.	สายงานป้องกันปราบปราม

๕	วัน บช.ศ.

1๘ หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต�ารวจระดับ	ผบ.หมู่	-	รอง	สว.	สายงานสืบสวน

๕	วัน บช.ศ.

1๙ หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต�ารวจระดับ	ผบ.หมู่	-	รอง	สว.	สายงานจราจร

๕	วัน บช.ศ.

๒๐ หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต�ารวจระดับ	สว.	สายงานป้องกันปราบปราม

1๐	วัน บช.ศ.

๒1 หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต�ารวจระดับ	สว.	สายงานสืบสวน

1๐	วัน บช.ศ.

๒๒ หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต�ารวจระดับ	สว.	สายงานจราจร

1๐	วัน บช.ศ.

๒๓ หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต�ารวจ	ระดับ	สว.	สายงานอ�านวยการและสนับสนุน

1๐	วัน บช.ศ.

	 ตรวจแล้วถูกต้อง
 
	 พ.ต.ท.หญิง
	 (กมลมาศ			เสี่ยงตรง)
	 รอง	ผกก.ฯ	รรท.ผกก.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร	1
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๒๓๙คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

ภาคผนวก ง
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รายชื่อผู้จัดท�า

1.	 พลต�ารวจโท	ด�ารงศักดิ์			กิตติประภัสร์	 ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ

	 	 หวัหน้าคณะท�างานพฒันาการบรหิารจดัการชมุนมุสาธารณะ

	 	 และสถานการณ์ในภาวะวิกฤติ

๒.	 พันต�ารวจเอก	วีระวุธ			ชัยชนะมงคล	 รองผู้บังคับการ	ต�ารวจภูธรจังหวัดล�าปาง

๓.	 พันต�ารวจเอก	อรรถพล			อนุสิทธิ์	 รองผู้บังคับการ	กองบังคับการสืบสวนสอบสวน	

	 	 กองบัญชาการต�ารวจนครบาล

๔.	 พันต�ารวจเอก	สถิตย์			วิชัยกุล	 ผู้ก�ากับการฝ่ายอ�านวยการ	

	 	 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง	๓

๕.	 พันต�ารวจเอก	วัชระพงศ์			ฉุยฉาย	 ผู้ก�ากับการฝ่ายงบประมาณ	1	กองงบประมาณ	

	 	 ส�านักงานงบประมาณและการเงิน

๖.	 พันต�ารวจเอก	พิพัฒน์			จตุรโกมล	 ผู้ก�ากับการ	กลุ่มงานความมั่นคง	

	 	 ส�านักงานยุทธศาสตร์ต�ารวจ

๗.	 พันต�ารวจเอก	ชัยพฤกษ์			ลาภหลาย	 ผู้ก�ากับการฝ่ายอ�านวยการ	

	 	 ต�ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

๘.	 ร้อยต�ารวจเอกหญิง	สินีมาศ			ฉันทวรลักษณ์	 รองสารวัตรฝ่ายอ�านวยการ	

	 	 กองสารนิเทศ	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

๙.	 สิบต�ารวจโทหญิง	ลภัสลดา			พรเลิศ	 ผู้บังคับหมู่	ฝ่ายอ�านวยการ	

	 	 ส�านักงานเลขานุการต�ารวจแห่งชาติ
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