พระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๘
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็ นปี ที่ ๗๐ ในรัชกาลปั จจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เป็ นการสมควรมีกฎหมายวาดวยการชุมนุมสาธารณะ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขน
ึ้ ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิ ติบัญญัติ
แหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ี เรียกวา “พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘”
[๑]

มาตรา ๒
เบกษาเป็ นตนไป

พระราชบัญญัติน้ี ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุ

มาตรา ๓ พระราชบัญญัติน้ี ไมใชบังคับแกการชุมนุมสาธารณะ ดังตอไปนี้
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(๑) การชุมนุมเนื่ องในงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี

ถิ่น

(๒)

การชุมนุมเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณีหรือตามวัฒนธรรมแหงทอง

(๓)

การชุมนุมเพื่อจัดแสดงมหรสพ กีฬา สงเสริมการทองเที่ยว หรือกิจกรรมอื่นเพื่อประโยชนทางการ
คาปกติของผูจัดการชุมนุมนั้น
(๔) การชุมนุมภายในสถานศึกษา
(๕) การชุมนุมหรือการประชุมตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการของ
สถานศึกษาหรือหนวยงานที่มีวัตถุประสงคทางวิชาการ
(๖)
การชุมนุมสาธารณะในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก
และการชุมนุมสาธารณะที่จัดขึน
้ เพื่อประโยชนในการหาเสียงเลือกตั้งในชวงเวลาที่มีการเลือกตั้ง
แตตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี
“การชุมนุมสาธารณะ” หมายความวา การชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะเพื่อเรียกรอง สนับสนุน
คัดคาน หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งโดยแสดงออกตอประชาชนทั่วไป และบุคคลอื่นสามารถรวม
การชุมนุมนั้นได ไมวาการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนยายดวยหรือไม
“ที่สาธารณะ” หมายความวา ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางอันเป็ นทรัพยสินของแผนดินที่ใชเพื่อสาธารณะ
ประโยชนหรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกันหรือที่หนวยงานของรัฐมิไดเป็ นเจาของแตเป็ นผูครอบครองหรือใช
ประโยชน บรรดาซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได รวมตลอดทั้งทางหลวงและทางสาธารณะ
“ทางหลวง” หมายความวา ทางหลวงตามกฎหมายวาดวยทางหลวง
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“ทางสาธารณะ” หมายความวา ทางบกหรือทางนํ้าสําหรับประชาชนใชในการจราจร และใหหมายความ

รวมถึงทางรถระบบรางที่มีรถเดินสําหรับประชาชนโดยสารดวย
“ผูจัดการชุมนุม” หมายความวา ผูจัดใหมีการชุมนุมสาธารณะ และใหหมายความรวมถึงผูประสงคจะ
จัดการชุมนุมสาธารณะ
และผูซ่งึ เชิญชวนหรือนัดใหผูอ่ น
ื มารวมการชุมนุมสาธารณะโดยแสดงออกหรือมี
พฤติการณทําใหผูอ่ น
ื เขาใจวาตนเป็ นผูจัดหรือรวมจัดใหมีการชุมนุมนั้น
“ผูชุมนุม” หมายความรวมถึง ผูจัดการชุมนุม และผูเขารวมการชุมนุมสาธารณะไมวาจะเขารวมการ
ชุมนุมสาธารณะนั้นตามคําเชิญชวนหรือการนัดของผูจัดการชุมนุมหรือไม
“หน วยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐบาล องคการมหาชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานอื่นของรัฐ
“ผูรับแจง” หมายความวา หัวหนาสถานี ตํารวจแหงทองที่ท่ม
ี ีการชุมนุมสาธารณะหรือบุคคลอื่น ทั้งนี้
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเป็ นผูมีหนาที่รับแจงการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติน้ี
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี
มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี
ประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ การชุมนุมสาธารณะตองเป็ นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ
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การใชสิทธิและเสรีภาพของผูชุมนุมในระหวางการชุมนุมสาธารณะตองอยูภายใตขอบเขตการใชสิทธิ
และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
มาตรา ๗ การจัดการชุมนุมสาธารณะในรัศมีหนึ่ งรอยหาสิบเมตรจากพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง
วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศต้งั แตสมเด็จเจาฟ าขึน
้ ไป พระราชนิ เวศน พระตําหนัก หรือจากที่ซ่งึ พระ
มหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศต้งั แตสมเด็จเจาฟ าขึน
้ ไป หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ประทับหรือพํานัก หรือสถานที่พํานักของพระราชอาคันตุกะ จะกระทํามิได
การจัดการชุมนุมสาธารณะภายในพื้นที่ของรัฐสภา ทําเนี ยบรัฐบาล และศาลจะกระทํามิได เวนแตมีการ
จัดใหมีสถานที่เพื่อใชสําหรับการชุมนุมสาธารณะภายในพื้นที่น้ัน
ศาลตามวรรคสองหมายความถึง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหารและศาลอื่น
ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาล
ในกรณีจําเป็ นเพื่อประโยชนแหงการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูท่ไี ดรับมอบหมายมีอํานาจประกาศหามชุมนุมในรัศมีไมเกินหาสิบ
เมตรรอบสถานที่ตามวรรคสอง ทั้งนี้ ใหคํานึ งถึงจํานวนของผูเขารวมชุมนุมและพฤติการณในการชุมนุมดวย
มาตรา ๘
การชุมนุมสาธารณะตองไมกีดขวางทางเขาออก หรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช
บริการสถานที่ ดังตอไปนี้
(๑) สถานที่ทําการหน วยงานของรัฐ
(๒) ทาอากาศยาน ทาเรือ สถานี รถไฟ หรือสถานี ขนสงสาธารณะ
(๓) โรงพยาบาล สถานศึกษา และศาสนสถาน
(๔) สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐตางประเทศ หรือสถานที่ทําการองคการระหวางประเทศ
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(๕) สถานที่อ่ น
ื ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

มาตรา ๙ หนวยงานของรัฐอาจจัดใหมีสถานที่เพื่อใชสําหรับการชุมนุมสาธารณะก็ได
การจัดใหมีสถานที่เพื่อการชุมนุมสาธารณะตามมาตรานี้ ไมกระทบตอเสรีภาพของประชาชนที่จะจัดการ
ชุมนุมสาธารณะในที่สาธารณะอื่น
มิใหนําความในหมวด ๒ การแจงการชุมนุมสาธารณะ มาใชบังคับแกการชุมนุมสาธารณะที่จัดขึน
้ ภายใน
สถานที่ตามวรรคหนึ่ ง
หมวด ๒
การแจงการชุมนุมสาธารณะ
มาตรา ๑๐ ผูใดประสงคจะจัดการชุมนุมสาธารณะ ใหแจงการชุมนุมตอผูรับแจงกอนเริ่มการชุมนุมไม
นอยกวายี่สิบสี่ช่วั โมง
ใหถือวาผูเชิญชวนหรือนัดใหผูอ่ น
ื มารวมชุมนุมในวัน เวลา และสถานที่ท่ก
ี ําหนดไมวาจะดวยวิธีการใด ๆ
รวมทั้งผูขออนุญาตใชสถานที่หรือเครื่องขยายเสียงหรือขอใหทางราชการอํานวยความสะดวกในการชุมนุมเป็ นผู
ประสงคจะจัดการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหนึ่ ง
การแจงการชุมนุมสาธารณะตองระบุวัตถุประสงค และวัน ระยะเวลา และสถานที่ชุมนุมสาธารณะตาม
วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดซึ่งตองเป็ นวิธีท่ส
ี ะดวกแกผูแจง และตองใหแจงผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดดวย

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

มาตรา ๑๑ เมื่อไดรับแจงแลว ใหผูรับแจงสงสรุปสาระสําคัญในการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติ
นี้ ใหผูแจงทราบภายในยี่สิบสี่ช่วั โมงนับแตเวลาที่ไดรับแจง
ในกรณีท่ผ
ี ูรับแจงเห็นวาการชุมนุมสาธารณะที่ไดรับแจงนั้นอาจขัดตอมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ ใหผูรับ
แจงมีคําสั่งใหผูแจงแกไขภายในเวลาที่กําหนด
หากผูแจงการชุมนุมไมปฏิบัติตามคําสั่งตามวรรคสอง ใหผูรับแจงมีคําสั่งหามชุมนุมโดยแจงคําสั่งเป็ น
หนังสือไปยังผูแจง
กรณีผูแจงการชุมนุมไมเห็นชอบดวยกับคําสั่งตามวรรคสามใหย่ น
ื อุทธรณเป็ นหนังสือตอผูบังคับบัญชา
ชั้นเหนื อผูรับแจงขึน
้ ไปหนึ่ งชั้น และใหผูรับอุทธรณวินิ จฉัยและแจงคําวินิ จฉัยอุทธรณภายในเวลายี่สิบสี่ช่วั โมงคํา
วินิ จฉัยอุทธรณน้ันใหเป็ นที่สุด
ในระหวางมีคําสั่งหามชุมนุม การอุทธรณและพิจารณาวินิ จฉัยอุทธรณ ใหงดการชุมนุมสาธารณะ
มาตรา ๑๒ ใหผูประสงคจะจัดการชุมนุมสาธารณะซึ่งไมสามารถแจงการชุมนุมไดภายในกําหนดเวลา
ตามมาตรา ๑๐ แจงการชุมนุมพรอมคําขอผอนผันกําหนดเวลาดังกลาวตอผูบังคับการตํารวจผูรับผิดชอบพื้นที่ใน
กรุงเทพมหานคร หรือผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดในจังหวัดอื่นแลวแตกรณีกอนเริ่มการชุมนุม
ใหนําความในมาตรา ๑๐ วรรคสาม มาใชบังคับแกการแจงตามวรรคหนึ่ งโดยอนุโลม
ใหผูรับคําขอผอนผันตามวรรคหนึ่ งมีหนังสือแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหผูย่ น
ื คําขอทราบภายในเวลา
ยี่สิบสี่ช่วั โมงนับแตเวลาที่ไดรับคําขอ
มาตรา ๑๓ ใหผูรับแจงตามมาตรา ๑๑ และผูรับคําขอผอนผันตามมาตรา ๑๒ เป็ นเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
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มาตรา ๑๔ การชุมนุมสาธารณะที่ไมเป็ นไปตามมาตรา ๖ หรือไมแจงการชุมนุมตามมาตรา ๑๐ หรือที่ผู
แจงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูรับแจงหรือที่ผูรับแจงมีคําสั่งหามการชุมนุมตามมาตรา ๑๑ หรือที่จัดขึน
้ หลังจากที่ผู
ยื่นคําขอไดรับหนังสือแจงวาไมมีเหตุผลอันสมควรที่จะผอนผันกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๒ ใหถือวาเป็ นการชุมนุม
สาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมาย
หมวด ๓
หนาที่ของผูจัดการชุมนุมและผูชุมนุม
มาตรา ๑๕ ผูจัดการชุมนุมมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะใหเป็ นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธภายใตขอบเขตการใช
สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
(๒)
ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะไมใหเกิดการขัดขวางเกินสมควรตอประชาชนที่จะใชท่ี
สาธารณะ ตลอดจนดูแลและรับผิดชอบใหผูชุมนุมปฏิบัติตามมาตรา ๑๖
(๓) แจงใหผูชุมนุมทราบถึงหนาที่ของผูชุมนุมตามมาตรา ๑๖ และเงื่อนไขหรือคําสั่งของเจาพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะ
(๔) ใหความรวมมือแกเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะในการดูแลการชุมนุมสาธารณะใหเป็ นไป
ตาม (๑) และ (๒)
(๕) ไมยุยงสงเสริมหรือชักจูงผูชุมนุมเพื่อใหผูชุมนุมไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๖
(๖) ไมปราศรัยหรือจัดกิจกรรมในการชุมนุมโดยใชเครื่องขยายเสียงในระหวางเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ถึง
เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกาของวันรุงขึน
้
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(๗)

ประกาศกําหนด

ไมใชเครื่องขยายเสียงดวยกําลังไฟฟ าที่มีขนาดหรือระดับเสียงตามที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

มาตรา ๑๖ ผูชุมนุมมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ไมกอใหเกิดความไมสะดวกแกประชาชนที่จะใชท่ส
ี าธารณะอันเป็ นที่ชุมนุมหรือทําใหผูอ่ น
ื ไดรับความ
เดือดรอนเกินที่พึงคาดหมายไดวาเป็ นไปตามเหตุอันควร
(๒) ไมปิดบังหรืออําพรางตนโดยจงใจมิใหมีการระบุตัวบุคคลไดถูกตอง เวนแตเป็ นการแตงกายตาม
ปกติประเพณี
(๓) ไมพาอาวุธ ดอกไมเพลิง สิ่งเทียมอาวุธปื น หรือสิ่งที่อาจนํามาใชไดอยางอาวุธ เขาไปในที่ชุมนุมไมวา
จะไดรับอนุญาตใหมีส่งิ นั้นติดตัวหรือไม
(๔) ไมบุกรุกหรือทําใหเสียหาย ทําลาย หรือทําดวยประการใด ๆ ใหใชการไมไดตามปกติซ่ง
ึ ทรัพยสิน
ของผูอ่ น
ื
(๕) ไมทําใหผูอ่ น
ื กลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน หรือเสรีภาพ
(๖) ไมใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษรายผูเขารวมชุมนุมหรือผูอ่ น
ื
(๗) ไมขัดขวางหรือกระทําการใด ๆ อันเป็ นอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะในการคุมครองความสะดวกของประชาชนในการใชท่ส
ี าธารณะ และการดูแลการชุมนุมสาธารณะนั้น
(๘) ไมเดินขบวนหรือเคลื่อนยายการชุมนุมระหวางเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ของวัน
รุงขึน
้ เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๙) ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือคําสั่งของเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

มาตรา ๑๗ ในกรณีท่ผ
ี ูจัดการชุมนุมมิไดแจงวาจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนยายผูชุมนุมจะเดินขบวน
หรือเคลื่อนยายการชุมนุมไดตอเมื่อไดแจงลวงหนาตอหัวหนาสถานี ตํารวจซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดูแลการชุมนุม
สาธารณะนั้น
มาตรา ๑๘ ผูชุมนุมตองเลิกการชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลาที่ผูจัดการชุมนุมไดแจงไวตอผูรับแจง
หากผูจัดการชุมนุมประสงคจะจัดใหมีการชุมนุมตอไป ใหแจงขอขยายระยะเวลาการชุมนุมตอผูรับแจง
ภายในเวลายี่สิบสี่ช่วั โมงกอนสิ้นสุดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง
หมวด ๔
การคุมครองความสะดวกของประชาชน
และการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
มาตรา ๑๙ ใหหัวหนาสถานี ตํารวจแหงทองที่ท่ม
ี ีการชุมนุมสาธารณะ เป็ นเจาพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะใหเป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ี และใหแจงพนักงานฝ ายปกครองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหง
ทองที่ท่ม
ี ีการชุมนุมสาธารณะหรือหนวยงานประชาสัมพันธของรัฐหรือเอกชนในทองที่น้ันเพื่อทราบ
การชุมนุมสาธารณะที่ตอเนื่ องหลายพื้นที่ ใหผูบังคับการหรือผูบัญชาการตํารวจซึ่งรับผิดชอบพื้นที่การ
ชุมนุม แลวแตกรณี เป็ นเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหนึ่ ง
ในกรณีท่เี ห็นสมควร ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติอาจแตงตั้งขาราชการตํารวจอื่นเป็ นเจาพนักงานเพิ่ม
หรือแทนเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหนึ่ งหรือวรรคสองก็ได
เพื่อประโยชนในการคุมครองความสะดวกของประชาชน การดูแลการชุมนุมสาธารณะและการรักษา
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอํานาจหนาที่ ดังตอ
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ไปนี้

(๑) อํานวยความสะดวกแกประชาชนที่จะใชท่ส
ี าธารณะอันเป็ นสถานที่ชุมนุม
(๒)

รักษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวก หรือบรรเทาเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอ่ น
ื ซึ่งอยูในบริเวณ
ใกลเคียงกับสถานที่ชุมนุม
(๓) รักษาความปลอดภัยหรืออํานวยความสะดวกแกผูชุมนุมในสถานที่ชุมนุม
(๔) อํานวยความสะดวกในการจราจรและการขนสงสาธารณะในบริเวณที่มีการชุมนุมและบริเวณใกล
เคียงเพื่อใหประชาชนไดรับผลกระทบจากการชุมนุมนอยที่สุด
(๕) กําหนดเงื่อนไขหรือมีคําสั่งใหผูจัดการชุมนุม ผูชุมนุม หรือผูอยูภายในสถานที่ชุมนุมตองปฏิบัติตาม
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ เจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะอาจมีคําสั่งใหปิดหรือปรับเสน
ทางการจราจรเป็ นการชั่วคราวไดเพื่อประโยชนในการคุมครองความสะดวกของประชาชนหรือการดูแลการชุมนุม
สาธารณะ
ในกรณีท่เี จาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะรองขอ ใหพนักงานฝ ายปกครองหรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐในทองที่ท่ม
ี ีการชุมนุมสาธารณะดําเนิ นการตามคํารองขอภายในขอบอํานาจหนาที่
ของผูน้ัน
เจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและขาราชการตํารวจซึ่งไดรับมอบหมายใหดูแลการชุมนุม
สาธารณะตองผานการฝึ กอบรมใหมีทักษะ ความเขาใจ และอดทนตอสถานการณการชุมนุมสาธารณะและตองแตง
เครื่องแบบเพื่อแสดงตน และอาจใชเครื่องมือควบคุมฝูงชนไดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๒๐ กอน ระหวาง และภายหลังการชุมนุมสาธารณะ ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยงาน
ประชาสัมพันธของรัฐจัดหรือประสานใหมีการประชาสัมพันธเป็ นระยะเพื่อใหประชาชนทราบถึงสถานที่ท่ใี ชในการ
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ชุมนุมและชวงเวลาที่มีการชุมนุม
ตลอดจนคําแนะนําเกี่ยวกับเสนทางการจราจรหรือระบบการขนสงสาธารณะ
เพื่อใหประชาชนไดรับผลกระทบจากการชุมนุมนอยที่สุด
มาตรา ๒๑ ในกรณีมีการชุมนุมสาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๑๔ หรือกรณีผูจัดการ
ชุมนุมหรือผูชุมนุมฝ าฝื นมาตรา ๗ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘
ใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะดําเนิ นการ ดังตอไปนี้
(๑) กรณีการชุมนุมสาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๑๔ หรือไมเลิกการชุมนุมภายในระยะ
เวลาที่ไดแจงไวตอผูรับแจงตามมาตรา ๑๘ ใหประกาศใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๒) กรณีผูจัดการชุมนุมหรือผูชุมนุมฝ าฝื นมาตรา ๗ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖
หรือมาตรา ๑๗ ใหประกาศใหผูชุมนุมแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด
หากผูชุมนุมไมปฏิบัติตามประกาศตามวรรคหนึ่ ง
ใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะรองขอตอ
ศาลแพงหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจเหนื อสถานที่ท่ม
ี ีการชุมนุมสาธารณะเพื่อมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุม
สาธารณะนั้น
ในระหวางรอคําสั่งศาลใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอํานาจกระทําการที่จําเป็ นตาม
แผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตามขอเสนอแนะของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ทั้งนี้ เพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนและคุมครองการชุมนุมสาธารณะ
แผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามวรรคสอง ตองกําหนดใหเจาพนักงานหลีกเลี่ยงการ
ใชกําลัง ในกรณีท่ไี มอาจหลีกเลี่ยงการใชกําลังได ใหใชกําลังและเครื่องมือควบคุมฝูงชนเพียงเทาที่จําเป็ น
การดําเนิ นการของเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรานี้ ไมตัดสิทธิของผูอ่ น
ื
ซึ่งไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายจากการชุมนุมสาธารณะนั้นที่จะรองขอตอศาลแพงหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจเหนื อ
สถานที่ท่ม
ี ีการชุมนุมสาธารณะเพื่อมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุม
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มาตรา ๒๒ เมื่อไดรับคําขอใหมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๒๑ ใหศาลพิจารณา
คําขอนั้นเป็ นการดวน
ในการพิจารณา
หากความปรากฏตอศาลวามีผูชุมนุมซึ่งไมปฏิบัติตามประกาศของเจาพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๒๑ ใหศาลมีคําสั่งโดยออกคําบังคับใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกําหนด
คําสั่งศาลตามวรรคสอง ใหอุทธรณตอศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาค คําสั่งศาลอุทธรณหรือศาล
อุทธรณภาคใหเป็ นที่สุด
ใหเจาพนักงานบังคับคดีปิดประกาศคําสั่งศาลตามมาตรานี้ ไวในที่แลเห็นไดงาย ณ บริเวณที่มีการ
ชุมนุมสาธารณะนั้น และประกาศโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูชุมนุมและประชาชนทั่วไปไดรับทราบคําสั่งศาลดังกลาว
ดวย
มาตรา ๒๓ ในกรณีท่ผ
ี ูชุมนุมไมเลิกการชุมนุมสาธารณะตามคําสั่งศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด
ใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะรายงานใหศาลทราบกับประกาศกําหนดใหพ้ น
ื ที่บริเวณที่มีการชุมนุม
สาธารณะนั้นและปริมณฑลของพื้นที่น้ันตามควรแกกรณีเป็ นพื้นที่ควบคุม และประกาศใหผูชุมนุมออกจากพื้นที่
ควบคุมภายในระยะเวลาที่กําหนดและหามบุคคลใดเขาไปในพื้นที่ควบคุมโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะ และใหรายงานรัฐมนตรีเพื่อทราบ
เมื่อมีการประกาศกําหนดพื้นที่ควบคุมตามวรรคหนึ่ ง
ใหผูบัญชาการตํารวจนครบาลใน
กรุงเทพมหานคร
ผูวาราชการจังหวัดในจังหวัดอื่น
หรือผูซ่งึ รัฐมนตรีมอบหมายใหรับผิดชอบเป็ นผูควบคุม
สถานการณเพื่อใหมีการเลิกการชุมนุมสาธารณะตามคําสั่งศาล
ในกรณีท่ม
ี ีเหตุจําเป็ น รัฐมนตรีอาจมอบหมายใหผูอ่ น
ื รับผิดชอบเป็ นผูควบคุมสถานการณเพื่อใหมีการ
เลิกการชุมนุมสาธารณะได
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มาตรา ๒๔
เมื่อพนระยะเวลาที่ประกาศใหผูชุมนุมออกจากพื้นที่ควบคุม หากมีผูชุมนุมอยูในพื้นที่
ควบคุมหรือเขาไปในพื้นที่ควบคุมโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะใหถือวาผูน้ัน
กระทําความผิดซึ่งหนา และใหผูควบคุมสถานการณและผูซ่งึ ไดรับมอบหมายจากผูควบคุมสถานการณดําเนิ นการ
ใหมีการเลิกการชุมนุมสาธารณะตามคําสั่งศาล โดยใหผูควบคุมสถานการณและผูซ่งึ ไดรับมอบหมายจากผูควบคุม
สถานการณมีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑)
จับผูซ่งึ อยูในพื้นที่ควบคุมหรือผูซ่งึ เขาไปในพื้นที่ควบคุมโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะ
(๒) คน ยึด อายัด หรือรื้อถอนทรัพยสินที่ใชหรือมีไวเพื่อใชในการชุมนุมสาธารณะนั้น
(๓) กระทําการที่จําเป็ นตามแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๒๑
(๔) มีคําสั่งหามมิใหกระทําการใด ๆ เพื่อประโยชนในการดําเนิ นการใหมีการเลิกการชุมนุม
ใหนําความในมาตรา ๑๙ วรรคเจ็ด มาใชบังคับแกผูปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ งโดยอนุโลม
มาตรา ๒๕ ในกรณีท่ผ
ี ูชุมนุมกระทําการใด ๆ ที่มีลักษณะรุนแรงและอาจเป็ นอันตรายแกชีวิต รางกาย
จิตใจ หรือทรัพยสินของผูอ่ น
ื จนเกิดความวุนวายขึน
้ ในบานเมือง ใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอํานาจ
สั่งใหผูชุมนุมยุติการกระทํานั้น หากผูชุมนุมไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
และผูควบคุมสถานการณและผูซ่งึ ไดรับมอบหมายจากผูควบคุมสถานการณมีอํานาจดําเนิ นการตามมาตรา ๒๓
และมาตรา ๒๔
ในกรณีท่ผ
ี ูชุมนุมไมเห็นดวยกับคําสั่งตามวรรคหนึ่ ง ใหย่ น
ื คํารองคัดคานตอศาลแพงหรือศาลจังหวัดที่มี
เขตอํานาจเหนื อสถานที่ท่ม
ี ีการชุมนุมสาธารณะเพื่อพิจารณาภายในเวลาสามสิบวันนับแตวันที่มีคําสั่ง คําสั่งของ
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ศาลตามมาตรานี้ ใหอุทธรณตอศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาค
ที่สุด

คําสั่งศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคใหเป็ น

มาตรา ๒๖ ใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ผูควบคุมสถานการณ ผูซ่งึ ไดรับมอบหมายจากผู
ควบคุมสถานการณ
หรือผูซ่งึ ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งของบุคคลดังกลาวเป็ นเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา และเป็ นพนักงานฝ ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หมวด ๕
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๒๗ ผูใดฝ าฝื นมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่ ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
หมื่นบาท

มาตรา ๒๘ ผูใดฝ าฝื นมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ ง

มาตรา ๒๙ ผูใดฝ าฝื นคําสั่งหามชุมนุมหรือจัดการชุมนุมระหวางมีคําสั่งหามชุมนุมตามมาตรา ๑๑ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๐ ผูจัดการชุมนุมผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือผูชุมนุมผูใดไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๖ (๑) หรือ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ งหมื่นบาท
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มาตรา ๓๑ ผูจัดการชุมนุมผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) หรือผูชุมนุมผูใดไมปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่ งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่ งทําใหระบบการขนสงสาธารณะ ระบบการสื่อสารหรือโทรคมนาคม ระบบ
ผลิตหรือสงกระแสไฟฟ าหรือประปา หรือระบบสาธารณูปโภคอื่นใดใชการไมไดไมวาจะเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร
ผูจัดการชุมนุมตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบปี หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๒ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือประกาศของเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา
๑๙ (๕) หรือมาตรา ๒๓ ถาผูน้ันเป็ นผูจัดการชุมนุมหรือผูชุมนุม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ งปี หรือปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตถาผูน้ันเป็ นผูอยูภายในสถานที่ชุมนุม ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ งหมื่นบาท
ในกรณีท่เี ห็นสมควร ศาลจะลงโทษผูน้ันนอยกวาที่กําหนดหรือจะไมลงโทษก็ได
มาตรา ๓๓
ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูควบคุมสถานการณหรือผูซ่งึ ไดรับมอบหมายจากผูควบคุม
สถานการณตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปี หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
ในกรณีท่เี ห็นสมควร ศาลจะลงโทษผูน้ันนอยกวาที่กําหนดหรือจะไมลงโทษก็ได
มาตรา ๓๔ ผูใดไมไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ หรือผูควบคุมสถานการณ
หรือผูซ่งึ ไดรับมอบหมายจากผูควบคุมสถานการณใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี พาอาวุธเขาไปในที่ชุมนุม
ไมวาจะไดรับอนุญาตใหมีอาวุธนั้นติดตัวหรือไม
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปี หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ถาอาวุธตามวรรคหนึ่ งเป็ นอาวุธปื น วัตถุระเบิด หรือวัตถุอ่ น
ื ใดอันมีสภาพคลายคลึงกัน ผูกระทําความ
ผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปี หรือปรับไมเกินหนึ่ งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๕ บรรดาทรัพยสินที่ใชหรือมีไวเพื่อใชในการชุมนุมสาธารณะที่ยึดไดจากการชุมนุมสาธารณะ
ที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือที่ไมเลิกการชุมนุมตามคําสั่งศาล ใหศาลมีอํานาจสั่งริบเสียทั้งสิ้น ไมวาจะมีผูถูกลงโทษ
ตามคําพิพากษาหรือไม
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็ นการสมควรกําหนดหลักเกณฑการใช
สิทธิชุมนุมสาธารณะใหชัดเจนและโดยสอดคลองกับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมืองที่ประเทศไทยเป็ นภาคี ทั้งนี้ เพื่อใหการชุมนุมสาธารณะเป็ นไปดวยความสงบเรียบรอย ไมกระทบกระเทือน
ตอความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนามัยของ
ประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนที่จะใชท่ส
ี าธารณะ และไมกระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพและศักดิศ์ รี
ความเป็ นมนุษยของผูอ่ น
ื จึงจําเป็ นตองตราพระราชบัญญัติน้ี
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ปริยานุช/ผูจัดทํา
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ปั ญจพร/ผูตรวจ
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
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[๑]

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒/ตอนที่ ๖๓ ก/หนา ๑๙/๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
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