
พระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ

พ.ศ. ๒๕๕๘
                  

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันท่ี ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีท่ี ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
 
โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายวาดวยการชุมนุมสาธารณะ
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึน้ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ ดังตอไปน้ี
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘”
 

มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุ
เบกษาเป็นตนไป

 
มาตรา ๓  พระราชบัญญัติน้ีไมใชบังคับแกการชุมนุมสาธารณะ ดังตอไปน้ี
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(๑) การชุมนุมเน่ืองในงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี
(๒) การชุมนุมเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณีหรือตามวัฒนธรรมแหงทอง

ถ่ิน

(๓) การชุมนุมเพ่ือจัดแสดงมหรสพ กีฬา สงเสริมการทองเท่ียว หรือกิจกรรมอ่ืนเพ่ือประโยชน ทางการ
คาปกติของผูจัดการชุมนุมน้ัน

(๔) การชุมนุมภายในสถานศึกษา
(๕) การชุมนุมหรือการประชุมตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการของ

สถานศึกษาหรือหนวยงานท่ีมีวัตถุประสงคทางวิชาการ
(๖) การชุมนุมสาธารณะในระหวางเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ ฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก

และการชุมนุมสาธารณะท่ีจัดขึน้เพ่ือประโยชน ในการหาเสียงเลือกต้ังในชวงเวลาท่ีมีการเลือกต้ัง แตตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยการน้ัน

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี
“การชุมนุมสาธารณะ” หมายความวา การชุมนุมของบุคคลในท่ีสาธารณะเพ่ือเรียกรอง สนับสนุน

คัดคาน หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยแสดงออกตอประชาชนท่ัวไป และบุคคลอ่ืนสามารถรวม
การชุมนุมน้ันได ไมวาการชุมนุมน้ันจะมีการเดินขบวนหรือเคล่ือนยายดวยหรือไม

“ท่ีสาธารณะ” หมายความวา ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสรางอันเป็นทรัพยสินของแผนดินท่ีใชเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน หรือสงวนไวเพ่ือประโยชน รวมกันหรือท่ีหนวยงานของรัฐมิไดเป็นเจาของแตเป็นผูครอบครองหรือใช
ประโยชน  บรรดาซ่ึงประชาชนมีความชอบธรรมท่ีจะเขาไปได รวมตลอดท้ังทางหลวงและทางสาธารณะ

“ทางหลวง” หมายความวา ทางหลวงตามกฎหมายวาดวยทางหลวง
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“ทางสาธารณะ” หมายความวา ทางบกหรือทางน้ําสําหรับประชาชนใชในการจราจร และใหหมายความ
รวมถึงทางรถระบบรางท่ีมีรถเดินสําหรับประชาชนโดยสารดวย

“ผูจัดการชุมนุม” หมายความวา ผูจัดใหมีการชุมนุมสาธารณะ และใหหมายความรวมถึงผูประสงคจะ
จัดการชุมนุมสาธารณะ และผูซ่ึงเชิญชวนหรือนัดใหผูอ่ืนมารวมการชุมนุมสาธารณะโดยแสดงออกหรือมี
พฤติการณ ทําใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเป็นผูจัดหรือรวมจัดใหมีการชุมนุมน้ัน

“ผูชุมนุม” หมายความรวมถึง ผูจัดการชุมนุม และผูเขารวมการชุมนุมสาธารณะไมวาจะเขารวมการ
ชุมนุมสาธารณะน้ันตามคําเชิญชวนหรือการนัดของผูจัดการชุมนุมหรือไม

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐบาล องคการมหาชน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ

“ผูรับแจง” หมายความวา หัวหน าสถานีตํารวจแหงทองท่ีท่ีมีการชุมนุมสาธารณะหรือบุคคลอ่ืน  ท้ังน้ี
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเป็นผูมีหน าท่ีรับแจงการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติน้ี

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี
 
มาตรา ๕  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติน้ี
ประกาศน้ัน เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

 
หมวด ๑
บทท่ัวไป

                  
 

มาตรา ๖  การชุมนุมสาธารณะตองเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ
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การใชสิทธิและเสรีภาพของผูชุมนุมในระหวางการชุมนุมสาธารณะตองอยูภายใตขอบเขตการใชสิทธิ
และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

 
มาตรา ๗  การจัดการชุมนุมสาธารณะในรัศมีหน่ึงรอยหาสิบเมตรจากพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง

วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศต้ังแตสมเด็จเจาฟาขึน้ไป พระราชนิเวศน  พระตําหนัก หรือจากท่ีซ่ึงพระ
มหากษตัริย พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศต้ังแตสมเด็จเจาฟาขึน้ไป หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ประทับหรือพํานัก หรือสถานท่ีพํานักของพระราชอาคันตุกะ จะกระทํามิได

การจัดการชุมนุมสาธารณะภายในพ้ืนท่ีของรัฐสภา ทําเนียบรัฐบาล และศาลจะกระทํามิได เวนแตมีการ
จัดใหมีสถานท่ีเพ่ือใชสําหรับการชุมนุมสาธารณะภายในพ้ืนท่ีน้ัน

ศาลตามวรรคสองหมายความถึง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหารและศาลอ่ืน
ตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาล

ในกรณีจําเป็นเพ่ือประโยชน แหงการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูท่ีไดรับมอบหมายมีอํานาจประกาศหามชุมนุมในรัศมีไมเกินหาสิบ
เมตรรอบสถานท่ีตามวรรคสอง  ท้ังน้ี ใหคํานึงถึงจํานวนของผูเขารวมชุมนุมและพฤติการณ ในการชุมนุมดวย

 
มาตรา ๘  การชุมนุมสาธารณะตองไมกีดขวางทางเขาออก หรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช

บริการสถานท่ี ดังตอไปน้ี
(๑) สถานท่ีทําการหนวยงานของรัฐ
(๒) ทาอากาศยาน ทาเรือ สถานีรถไฟ หรือสถานีขนสงสาธารณะ
(๓) โรงพยาบาล สถานศึกษา และศาสนสถาน
(๔) สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐตางประเทศ หรือสถานท่ีทําการองคการระหวางประเทศ
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(๕) สถานท่ีอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด
 
มาตรา ๙  หนวยงานของรัฐอาจจัดใหมีสถานท่ีเพ่ือใชสําหรับการชุมนุมสาธารณะก็ได
การจัดใหมีสถานท่ีเพ่ือการชุมนุมสาธารณะตามมาตราน้ีไมกระทบตอเสรีภาพของประชาชนท่ีจะจัดการ

ชุมนุมสาธารณะในท่ีสาธารณะอ่ืน
มิใหนําความในหมวด ๒ การแจงการชุมนุมสาธารณะ มาใชบังคับแกการชุมนุมสาธารณะท่ีจัดขึน้ภายใน

สถานท่ีตามวรรคหน่ึง
 

หมวด ๒
การแจงการชุมนุมสาธารณะ

                  
 

มาตรา ๑๐  ผูใดประสงคจะจัดการชุมนุมสาธารณะ ใหแจงการชุมนุมตอผูรับแจงกอนเร่ิมการชุมนุมไม
น อยกวาย่ีสิบส่ีช่ัวโมง

ใหถือวาผูเชิญชวนหรือนัดใหผูอ่ืนมารวมชุมนุมในวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดไมวาจะดวยวิธีการใด ๆ
รวมท้ังผูขออนุญาตใชสถานท่ีหรือเคร่ืองขยายเสียงหรือขอใหทางราชการอํานวยความสะดวกในการชุมนุมเป็นผู
ประสงคจะจัดการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหน่ึง

การแจงการชุมนุมสาธารณะตองระบุวัตถุประสงค และวัน ระยะเวลา และสถานท่ีชุมนุมสาธารณะตาม
วิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดซ่ึงตองเป็นวิธีท่ีสะดวกแกผูแจง และตองใหแจงผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดดวย
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มาตรา ๑๑  เม่ือไดรับแจงแลว ใหผูรับแจงสงสรุปสาระสําคัญในการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติ
น้ีใหผูแจงทราบภายในย่ีสิบส่ีช่ัวโมงนับแตเวลาท่ีไดรับแจง

ในกรณีท่ีผูรับแจงเห็นวาการชุมนุมสาธารณะท่ีไดรับแจงน้ันอาจขัดตอมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ ใหผูรับ
แจงมีคําส่ังใหผูแจงแกไขภายในเวลาท่ีกําหนด

หากผูแจงการชุมนุมไมปฏิบัติตามคําส่ังตามวรรคสอง ใหผูรับแจงมีคําส่ังหามชุมนุมโดยแจงคําส่ังเป็น
หนังสือไปยังผูแจง

กรณีผูแจงการชุมนุมไมเห็นชอบดวยกับคําส่ังตามวรรคสามใหย่ืนอุทธรณ เป็นหนังสือตอผูบังคับบัญชา
ช้ันเหนือผูรับแจงขึน้ไปหน่ึงช้ัน และใหผูรับอุทธรณ วินิจฉยัและแจงคําวินิจฉยัอุทธรณ ภายในเวลาย่ีสิบส่ีช่ัวโมงคํา
วินิจฉยัอุทธรณ น้ันใหเป็นท่ีสุด

ในระหวางมีคําส่ังหามชุมนุม การอุทธรณ และพิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ  ใหงดการชุมนุมสาธารณะ
 
มาตรา ๑๒  ใหผูประสงคจะจัดการชุมนุมสาธารณะซ่ึงไมสามารถแจงการชุมนุมไดภายในกําหนดเวลา

ตามมาตรา ๑๐ แจงการชุมนุมพรอมคําขอผอนผันกําหนดเวลาดังกลาวตอผูบังคับการตํารวจผูรับผิดชอบพ้ืนท่ีใน
กรุงเทพมหานคร หรือผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดในจังหวัดอ่ืนแลวแตกรณีกอนเร่ิมการชุมนุม

ใหนําความในมาตรา ๑๐ วรรคสาม มาใชบังคับแกการแจงตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม
ใหผูรับคําขอผอนผันตามวรรคหน่ึงมีหนังสือแจงคําส่ังพรอมดวยเหตุผลใหผูย่ืนคําขอทราบภายในเวลา

ย่ีสิบส่ีช่ัวโมงนับแตเวลาท่ีไดรับคําขอ
 
มาตรา ๑๓  ใหผูรับแจงตามมาตรา ๑๑ และผูรับคําขอผอนผันตามมาตรา ๑๒ เป็นเจาพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา
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มาตรา ๑๔  การชุมนุมสาธารณะท่ีไมเป็นไปตามมาตรา ๖ หรือไมแจงการชุมนุมตามมาตรา ๑๐ หรือท่ีผู
แจงไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูรับแจงหรือท่ีผูรับแจงมีคําส่ังหามการชุมนุมตามมาตรา ๑๑ หรือท่ีจัดขึน้หลังจากท่ีผู
ย่ืนคําขอไดรับหนังสือแจงวาไมมีเหตุผลอันสมควรท่ีจะผอนผันกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๒ ใหถือวาเป็นการชุมนุม
สาธารณะท่ีไมชอบดวยกฎหมาย

 
หมวด ๓

หน าท่ีของผูจัดการชุมนุมและผูชุมนุม
                  

 
มาตรา ๑๕  ผูจัดการชุมนุมมีหน าท่ี ดังตอไปน้ี
(๑) ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะใหเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธภายใตขอบเขตการใช

สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
(๒) ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะไมใหเกิดการขัดขวางเกินสมควรตอประชาชนท่ีจะใชท่ี

สาธารณะ ตลอดจนดูแลและรับผิดชอบใหผูชุมนุมปฏิบัติตามมาตรา ๑๖
(๓) แจงใหผูชุมนุมทราบถึงหน าท่ีของผูชุมนุมตามมาตรา ๑๖ และเง่ือนไขหรือคําส่ังของเจาพนักงานดูแล

การชุมนุมสาธารณะ
(๔) ใหความรวมมือแกเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะในการดูแลการชุมนุมสาธารณะใหเป็นไป

ตาม (๑) และ (๒)
(๕) ไมยุยงสงเสริมหรือชักจูงผูชุมนุมเพ่ือใหผูชุมนุมไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๖
(๖) ไมปราศรัยหรือจัดกิจกรรมในการชุมนุมโดยใชเคร่ืองขยายเสียงในระหวางเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ถึง

เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกาของวันรุงขึน้
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(๗) ไมใชเคร่ืองขยายเสียงดวยกําลังไฟฟาท่ีมีขนาดหรือระดับเสียงตามท่ีผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ประกาศกําหนด

 
มาตรา ๑๖  ผูชุมนุมมีหน าท่ี ดังตอไปน้ี
(๑) ไมกอใหเกิดความไมสะดวกแกประชาชนท่ีจะใชท่ีสาธารณะอันเป็นท่ีชุมนุมหรือทําใหผูอ่ืนไดรับความ

เดือดรอนเกินท่ีพึงคาดหมายไดวาเป็นไปตามเหตุอันควร
(๒) ไมปิดบังหรืออําพรางตนโดยจงใจมิใหมีการระบุตัวบุคคลไดถูกตอง เวนแตเป็นการแตงกายตาม

ปกติประเพณี
(๓) ไมพาอาวุธ ดอกไมเพลิง ส่ิงเทียมอาวุธปืน หรือส่ิงท่ีอาจนํามาใชไดอยางอาวุธ เขาไปในท่ีชุมนุมไมวา

จะไดรับอนุญาตใหมีส่ิงน้ันติดตัวหรือไม
(๔) ไมบุกรุกหรือทําใหเสียหาย ทําลาย หรือทําดวยประการใด ๆ ใหใชการไมไดตามปกติซ่ึงทรัพยสิน

ของผูอ่ืน
(๕) ไมทําใหผูอ่ืนกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน หรือเสรีภาพ
(๖) ไมใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษรายผูเขารวมชุมนุมหรือผูอ่ืน
(๗) ไมขัดขวางหรือกระทําการใด ๆ อันเป็นอุปสรรคตอการปฏิบัติหน าท่ีของเจาพนักงานดูแลการชุมนุม

สาธารณะในการคุมครองความสะดวกของประชาชนในการใชท่ีสาธารณะ และการดูแลการชุมนุมสาธารณะน้ัน
(๘) ไมเดินขบวนหรือเคล่ือนยายการชุมนุมระหวางเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ของวัน

รุงขึน้ เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๙) ปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือคําส่ังของเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
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มาตรา ๑๗  ในกรณีท่ีผูจัดการชุมนุมมิไดแจงวาจะมีการเดินขบวนหรือเคล่ือนยายผูชุมนุมจะเดินขบวน
หรือเคล่ือนยายการชุมนุมไดตอเม่ือไดแจงลวงหน าตอหัวหน าสถานีตํารวจซ่ึงมีหน าท่ีรับผิดชอบดูแลการชุมนุม
สาธารณะน้ัน

 
มาตรา ๑๘  ผูชุมนุมตองเลิกการชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลาท่ีผูจัดการชุมนุมไดแจงไวตอผูรับแจง
หากผูจัดการชุมนุมประสงคจะจัดใหมีการชุมนุมตอไป ใหแจงขอขยายระยะเวลาการชุมนุมตอผูรับแจง

ภายในเวลาย่ีสิบส่ีช่ัวโมงกอนส้ินสุดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง
 

หมวด ๔
การคุมครองความสะดวกของประชาชน

และการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
                  

 
มาตรา ๑๙  ใหหัวหน าสถานีตํารวจแหงทองท่ีท่ีมีการชุมนุมสาธารณะ เป็นเจาพนักงานดูแลการชุมนุม

สาธารณะใหเป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี และใหแจงพนักงานฝายปกครองหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหง
ทองท่ีท่ีมีการชุมนุมสาธารณะหรือหนวยงานประชาสัมพันธของรัฐหรือเอกชนในทองท่ีน้ันเพ่ือทราบ

การชุมนุมสาธารณะท่ีตอเน่ืองหลายพ้ืนท่ี ใหผูบังคับการหรือผูบัญชาการตํารวจซ่ึงรับผิดชอบพ้ืนท่ีการ
ชุมนุม แลวแตกรณี เป็นเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหน่ึง

ในกรณีท่ีเห็นสมควร ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติอาจแตงต้ังขาราชการตํารวจอ่ืนเป็นเจาพนักงานเพ่ิม
หรือแทนเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองก็ได

เพ่ือประโยชน ในการคุมครองความสะดวกของประชาชน การดูแลการชุมนุมสาธารณะและการรักษา
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอํานาจหน าท่ี ดังตอ
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ไปน้ี
(๑) อํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีจะใชท่ีสาธารณะอันเป็นสถานท่ีชุมนุม
(๒) รักษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวก หรือบรรเทาเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอ่ืนซ่ึงอยูในบริเวณ

ใกลเคียงกับสถานท่ีชุมนุม
(๓) รักษาความปลอดภัยหรืออํานวยความสะดวกแกผูชุมนุมในสถานท่ีชุมนุม
(๔) อํานวยความสะดวกในการจราจรและการขนสงสาธารณะในบริเวณท่ีมีการชุมนุมและบริเวณใกล

เคียงเพ่ือใหประชาชนไดรับผลกระทบจากการชุมนุมน อยท่ีสุด
(๕) กําหนดเง่ือนไขหรือมีคําส่ังใหผูจัดการชุมนุม ผูชุมนุม หรือผูอยูภายในสถานท่ีชุมนุมตองปฏิบัติตาม

เพ่ือประโยชน ในการปฏิบัติหน าท่ีตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
ในการปฏิบัติหน าท่ีตามมาตราน้ี เจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะอาจมีคําส่ังใหปิดหรือปรับเสน

ทางการจราจรเป็นการช่ัวคราวไดเพ่ือประโยชน ในการคุมครองความสะดวกของประชาชนหรือการดูแลการชุมนุม
สาธารณะ

ในกรณีท่ีเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะรองขอ ใหพนักงานฝายปกครองหรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน หรือเจาหน าท่ีของรัฐในทองท่ีท่ีมีการชุมนุมสาธารณะดําเนินการตามคํารองขอภายในขอบอํานาจหน าท่ี
ของผูน้ัน

เจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและขาราชการตํารวจซ่ึงไดรับมอบหมายใหดูแลการชุมนุม
สาธารณะตองผานการฝึกอบรมใหมีทักษะ ความเขาใจ และอดทนตอสถานการณ การชุมนุมสาธารณะและตองแตง
เคร่ืองแบบเพ่ือแสดงตน และอาจใชเคร่ืองมือควบคุมฝูงชนไดตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด

 
มาตรา ๒๐  กอน ระหวาง และภายหลังการชุมนุมสาธารณะ ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยงาน

ประชาสัมพันธของรัฐจัดหรือประสานใหมีการประชาสัมพันธเป็นระยะเพ่ือใหประชาชนทราบถึงสถานท่ีท่ีใชในการ
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ชุมนุมและชวงเวลาท่ีมีการชุมนุม ตลอดจนคําแนะนําเก่ียวกับเสนทางการจราจรหรือระบบการขนสงสาธารณะ
เพ่ือใหประชาชนไดรับผลกระทบจากการชุมนุมน อยท่ีสุด

 
มาตรา ๒๑  ในกรณีมีการชุมนุมสาธารณะท่ีไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๑๔ หรือกรณีผูจัดการ

ชุมนุมหรือผูชุมนุมฝาฝืนมาตรา ๗ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘
ใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะดําเนินการ ดังตอไปน้ี

(๑) กรณีการชุมนุมสาธารณะท่ีไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๑๔ หรือไมเลิกการชุมนุมภายในระยะ
เวลาท่ีไดแจงไวตอผูรับแจงตามมาตรา ๑๘ ใหประกาศใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

(๒) กรณีผูจัดการชุมนุมหรือผูชุมนุมฝาฝืนมาตรา ๗ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖
หรือมาตรา ๑๗ ใหประกาศใหผูชุมนุมแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

หากผูชุมนุมไมปฏิบัติตามประกาศตามวรรคหน่ึง ใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะรองขอตอ
ศาลแพงหรือศาลจังหวัดท่ีมีเขตอํานาจเหนือสถานท่ีท่ีมีการชุมนุมสาธารณะเพ่ือมีคําส่ังใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุม
สาธารณะน้ัน ในระหวางรอคําส่ังศาลใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอํานาจกระทําการท่ีจําเป็นตาม
แผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตามขอเสนอแนะของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  ท้ังน้ี เพ่ือคุมครองความสะดวกของประชาชนและคุมครองการชุมนุมสาธารณะ

แผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามวรรคสอง ตองกําหนดใหเจาพนักงานหลีกเล่ียงการ
ใชกําลัง ในกรณีท่ีไมอาจหลีกเล่ียงการใชกําลังได ใหใชกําลังและเคร่ืองมือควบคุมฝูงชนเพียงเทาท่ีจําเป็น

การดําเนินการของเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมาตราน้ี ไมตัดสิทธิของผูอ่ืน ซ่ึงไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายจากการชุมนุมสาธารณะน้ันท่ีจะรองขอตอศาลแพงหรือศาลจังหวัดท่ีมีเขตอํานาจเหนือ
สถานท่ีท่ีมีการชุมนุมสาธารณะเพ่ือมีคําส่ังใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุม
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มาตรา ๒๒  เม่ือไดรับคําขอใหมีคําส่ังใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๒๑ ใหศาลพิจารณา
คําขอน้ันเป็นการดวน

ในการพิจารณา หากความปรากฏตอศาลวามีผูชุมนุมซ่ึงไมปฏิบัติตามประกาศของเจาพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๒๑ ใหศาลมีคําส่ังโดยออกคําบังคับใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะภายใน
ระยะเวลาท่ีศาลกําหนด

คําส่ังศาลตามวรรคสอง ใหอุทธรณ ตอศาลอุทธรณ หรือศาลอุทธรณ ภาค คําส่ังศาลอุทธรณ หรือศาล
อุทธรณ ภาคใหเป็นท่ีสุด

ใหเจาพนักงานบังคับคดีปิดประกาศคําส่ังศาลตามมาตราน้ีไวในท่ีแลเห็นไดงาย ณ บริเวณท่ีมีการ
ชุมนุมสาธารณะน้ัน และประกาศโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือใหผูชุมนุมและประชาชนท่ัวไปไดรับทราบคําส่ังศาลดังกลาว
ดวย

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีท่ีผูชุมนุมไมเลิกการชุมนุมสาธารณะตามคําส่ังศาลภายในระยะเวลาท่ีศาลกําหนด

ใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะรายงานใหศาลทราบกับประกาศกําหนดใหพ้ืนท่ีบริเวณท่ีมีการชุมนุม
สาธารณะน้ันและปริมณฑลของพ้ืนท่ีน้ันตามควรแกกรณีเป็นพ้ืนท่ีควบคุม และประกาศใหผูชุมนุมออกจากพ้ืนท่ี
ควบคุมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดและหามบุคคลใดเขาไปในพ้ืนท่ีควบคุมโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะ และใหรายงานรัฐมนตรีเพ่ือทราบ

เม่ือมีการประกาศกําหนดพ้ืนท่ีควบคุมตามวรรคหน่ึง ใหผูบัญชาการตํารวจนครบาลใน
กรุงเทพมหานคร ผูวาราชการจังหวัดในจังหวัดอ่ืน หรือผูซ่ึงรัฐมนตรีมอบหมายใหรับผิดชอบเป็นผูควบคุม
สถานการณ เพ่ือใหมีการเลิกการชุมนุมสาธารณะตามคําส่ังศาล

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็น รัฐมนตรีอาจมอบหมายใหผูอ่ืนรับผิดชอบเป็นผูควบคุมสถานการณ เพ่ือใหมีการ
เลิกการชุมนุมสาธารณะได
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มาตรา ๒๔  เม่ือพนระยะเวลาท่ีประกาศใหผูชุมนุมออกจากพ้ืนท่ีควบคุม หากมีผูชุมนุมอยูในพ้ืนท่ี

ควบคุมหรือเขาไปในพ้ืนท่ีควบคุมโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะใหถือวาผูน้ัน
กระทําความผิดซ่ึงหน า และใหผูควบคุมสถานการณ และผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูควบคุมสถานการณ ดําเนินการ
ใหมีการเลิกการชุมนุมสาธารณะตามคําส่ังศาล โดยใหผูควบคุมสถานการณ และผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูควบคุม
สถานการณ มีอํานาจ ดังตอไปน้ี

(๑) จับผูซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีควบคุมหรือผูซ่ึงเขาไปในพ้ืนท่ีควบคุมโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะ

(๒) คน ยึด อายัด หรือร้ือถอนทรัพยสินท่ีใชหรือมีไวเพ่ือใชในการชุมนุมสาธารณะน้ัน
(๓) กระทําการท่ีจําเป็นตามแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๒๑
(๔) มีคําส่ังหามมิใหกระทําการใด ๆ เพ่ือประโยชน ในการดําเนินการใหมีการเลิกการชุมนุม
ใหนําความในมาตรา ๑๙ วรรคเจ็ด มาใชบังคับแกผูปฏิบัติหน าท่ีตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม
 
มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ีผูชุมนุมกระทําการใด ๆ ท่ีมีลักษณะรุนแรงและอาจเป็นอันตรายแกชีวิต รางกาย

จิตใจ หรือทรัพยสินของผูอ่ืนจนเกิดความวุนวายขึน้ในบานเมือง ใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอํานาจ
ส่ังใหผูชุมนุมยุติการกระทําน้ัน หากผูชุมนุมไมปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาวใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
และผูควบคุมสถานการณ และผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูควบคุมสถานการณ มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๒๓
และมาตรา ๒๔

ในกรณีท่ีผูชุมนุมไมเห็นดวยกับคําส่ังตามวรรคหน่ึง ใหย่ืนคํารองคัดคานตอศาลแพงหรือศาลจังหวัดท่ีมี
เขตอํานาจเหนือสถานท่ีท่ีมีการชุมนุมสาธารณะเพ่ือพิจารณาภายในเวลาสามสิบวันนับแตวันท่ีมีคําส่ัง คําส่ังของ
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ศาลตามมาตราน้ีใหอุทธรณ ตอศาลอุทธรณ หรือศาลอุทธรณ ภาค คําส่ังศาลอุทธรณ หรือศาลอุทธรณ ภาคใหเป็น
ท่ีสุด

 
มาตรา ๒๖  ใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ผูควบคุมสถานการณ  ผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผู

ควบคุมสถานการณ  หรือผูซ่ึงปฏิบัติหน าท่ีตามคําส่ังของบุคคลดังกลาวเป็นเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา และเป็นพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 
หมวด ๕

บทกําหนดโทษ
                  

 
มาตรา ๒๗  ผูใดฝาฝืนมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหน่ึง

หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ
 
มาตรา ๒๘  ผูใดฝาฝืนมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึง

หม่ืนบาท
 
มาตรา ๒๙  ผูใดฝาฝืนคําส่ังหามชุมนุมหรือจัดการชุมนุมระหวางมีคําส่ังหามชุมนุมตามมาตรา ๑๑ ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ
 
มาตรา ๓๐  ผูจัดการชุมนุมผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือผูชุมนุมผูใดไมปฏิบัติตาม

มาตรา ๑๖ (๑) หรือ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท
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มาตรา ๓๑  ผูจัดการชุมนุมผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) หรือผูชุมนุมผูใดไมปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ

ถาการกระทําตามวรรคหน่ึงทําใหระบบการขนสงสาธารณะ ระบบการส่ือสารหรือโทรคมนาคม ระบบ
ผลิตหรือสงกระแสไฟฟาหรือประปา หรือระบบสาธารณูปโภคอ่ืนใดใชการไมไดไมวาจะเป็นการช่ัวคราวหรือถาวร
ผูจัดการชุมนุมตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบปี หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

 
มาตรา ๓๒  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังหรือประกาศของเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา

๑๙ (๕) หรือมาตรา ๒๓ ถาผูน้ันเป็นผูจัดการชุมนุมหรือผูชุมนุม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงปีหรือปรับไมเกิน
สองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ แตถาผูน้ันเป็นผูอยูภายในสถานท่ีชุมนุม ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท

ในกรณีท่ีเห็นสมควร ศาลจะลงโทษผูน้ันน อยกวาท่ีกําหนดหรือจะไมลงโทษก็ได
 
มาตรา ๓๓  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูควบคุมสถานการณ หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูควบคุม

สถานการณ ตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปี หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ

ในกรณีท่ีเห็นสมควร ศาลจะลงโทษผูน้ันน อยกวาท่ีกําหนดหรือจะไมลงโทษก็ได
 
มาตรา ๓๔  ผูใดไมไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ หรือผูควบคุมสถานการณ 

หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูควบคุมสถานการณ ใหปฏิบัติหน าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ีพาอาวุธเขาไปในท่ีชุมนุม
ไมวาจะไดรับอนุญาตใหมีอาวุธน้ันติดตัวหรือไม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปีหรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท
หรือท้ังจําท้ังปรับ
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ถาอาวุธตามวรรคหน่ึงเป็นอาวุธปืน วัตถุระเบิด หรือวัตถุอ่ืนใดอันมีสภาพคลายคลึงกัน ผูกระทําความ
ผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปี หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

 
มาตรา ๓๕  บรรดาทรัพยสินท่ีใชหรือมีไวเพ่ือใชในการชุมนุมสาธารณะท่ียึดไดจากการชุมนุมสาธารณะ

ท่ีไมชอบดวยกฎหมายหรือท่ีไมเลิกการชุมนุมตามคําส่ังศาล ใหศาลมีอํานาจส่ังริบเสียท้ังส้ิน ไมวาจะมีผูถูกลงโทษ
ตามคําพิพากษาหรือไม

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑการใช
สิทธิชุมนุมสาธารณะใหชัดเจนและโดยสอดคลองกับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมืองท่ีประเทศไทยเป็นภาคี  ท้ังน้ี เพ่ือใหการชุมนุมสาธารณะเป็นไปดวยความสงบเรียบรอย ไมกระทบกระเทือน
ตอความม่ันคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนามัยของ
ประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนท่ีจะใชท่ีสาธารณะ และไมกระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพและศักดิศ์รี
ความเป็นมนุษยของผูอ่ืน  จึงจําเป็นตองตราพระราชบัญญัติน้ี
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ปริยานุช/ผูจัดทํา
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 
ปัญจพร/ผูตรวจ

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
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[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒/ตอนท่ี ๖๓ ก/หน า ๑๙/๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
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