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บทน�ำ
โดยท่ีการชุมนุมหรือการเดินขบวนเรียกร้องน้ันถือเป็นสิทธิเสรีภาพท่ี

รัฐธรรมนญูให้การรบัรองและคุม้ครอง โดยปัจจบัุนรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติรับรองเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะไว้ในมาตรา ๔๔ 
ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจ�ากัดเสรีภาพ
ดังกล่าวจะกระท�ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้น 
เพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือ 
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคลอ่ืน” ประกอบกับ 
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้บัญญัติรับรองสิทธิของผู้ชุมนุม
และก�าหนดหลักเกณฑ์ในการชุมนุมไว้ในมาตรา ๖ ว่า “การชุมนุมสาธารณะต้องเป็น
ไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ การใช้สิทธิและเสรีภาพของผู้ชุมนุมในระหว่างการ
ชุมนุมสาธารณะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย” ดังน้ัน ประชาชนทุกคนจึงมีสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม
ได้ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมาย 

 คอลัมน์ “สารพันปัญหากฎหมาย” ฉบับน้ีจึงใคร่ขอเสนอเร่ือง “เสรีภาพ
ในการชุมนุมสาธารณะภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมาย” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ 
ผู้อ่านได้มีความรูแ้ละเข้าใจเกีย่วกบัหลกัการชมุนมุสาธารณะ สิทธเิสรภีาพในการชมุนมุ
สาธารณะ รวมท้ังบทก�าหนดโทษส�าหรับผู้ฝ่าฝืน ดังน้ี      

๑.	 เสรีภำพในกำรชุมนุมสำธำรณะตำมรัฐธรรมนูญ  
   การชุมนุมหรือการเดินขบวนเรียกร้องถือว่าเป็นเสรีภาพประการหนึ่ง

ท่ีติดตัวมนุษย์ทุกคนมาแต่ก�าเนิดตามแนวคิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights)  

เสรภีำพในกำรชมุนมุสำธำรณะภำยใต้
รฐัธรรมนญูและกฎหมำย		
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โดยเรียกช่ือเสรีภาพประเภทน้ีว่า “เสรีภาพในการชุมนุม (freedom   of   assembly)”  
ซ่ึงเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนเพ่ือแสดงออกทางความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ    ไม่เฉพาะ 
แต่เร่ืองทางการเมืองเท่าน้ัน อาจครอบคลุมถึงเร่ืองสังคม เศรษฐกิจ การด�าเนินชีวิต 
การประกอบอาชีพ ส่ิงแวดล้อม สุขอนามัย ซ่ึงส่วนมากจะเป็นสภาพปัญหาท่ีกลุ่มคน
ดังกล่าวได้รับผลกระทบ เป็นการรวมตัวกันเพ่ือสะท้อนให้รัฐบาลเห็นถึงปัญหาความ
เดือดร้อนของตน 

 ส�าหรับประเทศไทยเสรีภาพในการชุมนุมได้รับการรับรองคร้ังแรกใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕ นอกจากน้ียังได้รับความคุ้มครอง
ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR))  
ซ่ึงประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙๑ 

 ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
๒๕๖๐ ได้บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ
ไว้ในมาตรา ๔๔ ว่า 

  “มาตรา ๔๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดย
สงบและปราศจากอาวุธ 

  การจ�ากดัเสรภีาพตามวรรคหนึง่จะกระท�ามไิด้ เว้นแต่ 
โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ  
ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
หรือเพ่ือคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคลอ่ืน”

 จะเห็นได้ว่าการชุมนุมสาธารณะท่ีจะได้รับความรับรองและคุ้มครอง
ตามรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ แต่อย่างไร
จะถือว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบน้ันต้องพิจารณาจากการกระท�าแต่ละกรณีไป  
ซ่ึงโดยท่ัวไปกฎหมายจะถือว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบจนกว่าจะมีข้อเท็จจริงหรือ
พยานหลักฐานชัดเจนว่าผู้จัดการชุมนุมหรือแม้แต่ผู้เข้าร่วมการชุมนุมต้ังใจจะใช้
หรือยุยง สนับสนุนให้มีการใช้ความรุนแรง หรือมีการย่ัวยุ บังคับ ข่มขู่ ท้ังน้ี ค�าว่า  
“โดยสงบ” นัน้จะต้องตีความอย่างกว้าง ครอบคลุมถึงพฤติกรรมหรือการกระท�าท่ีจะ
ต้องไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือก่อให้เกิด
ความร�าคาญหรอืการตอบโตบุ้คคลอืน่ทีไ่ม่เหน็ด้วยในสิง่ทีผู่ชุ้มนมุก�าลงัด�าเนนิการอยู่ 
และแม้แต่การกระท�าท่ีจงใจขัดขวางกิจกรรมของบุคคลท่ีสามด้วย 

  ๑สมชาย แสวงการ “สิทธิและเสรภีาพในการชมุนมุสาธารณะอย่างมคีวามรบัผดิชอบตามกฎหมาย” เอกสารรายงานการอบรม
หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ ๓ วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ. หน้า ๒. 
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 การชุมนุมในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการชุมนุมเพ่ือเรียกร้องให้
รัฐบาลให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ท้ังในเรื่องเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ  
ส่ิงแวดล้อม สุขอนามัย การเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากการถูกละเมิดสิทธิหรือ
การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกลไกของรัฐ และการชุมนุมทางการเมือง เป็นต้น 
แต่การชุมนุมท่ีมักเกิดความรุนแรงและเป็นปัญหาอย่างมากส�าหรับประเทศไทย
คือการชุมนุมเพ่ือแสดงความเห็นทางการเมือง ซ่ึงการชุมนุมในลักษณะดังกล่าวเคยมี
กรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหายท้ังต่อประเทศชาติและประชาชน กล่าวคือ ประชาชน
เป็นจ�านวนมากได้รับอนัตรายหรอืเกดิความสญูเสยีต่อชวิีตและทรพัย์สิน ท้ังทีเ่กดิจาก
ผู้ชุมนุม ผู้ท่ีไม่เห็นด้วย และการใช้ก�าลังทหารและต�ารวจเข้าสลายการชุมนุม และ
ยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติท้ังในด้านเศรษฐกิจและความม่ันคงอีกด้วย  

 ในหลายประเทศท่ีส่งเสริมการชุมนุมโดยสงบ เช่น สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ฯลฯ เจ้าหน้าที่รัฐจะคอยอ�านวย
ความสะดวกและควบคุมดูแลมิให้เกิดการละเมิดกฎหมายและละเมิดสิทธิเสรีภาพ 
ผู้อ่ืนอย่างเคร่งครัด โดยมีมาตรการตามล�าดับตั้งแต่มีการเจรจาให้ยุติการละเมิด
กฎหมายจนถึงมาตรการอื่น ๆ ตามความร้ายแรงของสถานการณ์ เช่น ใช้โล่ 
ผลักดันให้ถอยกลับ ใช้ระเบิดควัน แก๊สน�้าตา น�้าฉีด ฉีดสเปรย์พริกไทย ใช้กระบองตี 
หรอืใช้กระสนุยางยงิ เป็นต้น ซ่ึงเป็นขัน้ตอนทัว่ไปทีใ่ช้ในประเทศทีป่กครองในระบอบ
ประชาธิปไตยท้ังหลายเพ่ือควบคุมการชุมนุมท่ีละเมิดกฎหมาย๒

๒. เสรีภำพในกำรชุมนุมสำธำรณะตำมหลักสำกล
  เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ หรือท่ีเรียกว่า Freedom of Assembly 

ในต่างประเทศได้มีการบัญญัติรับรองไว้ท้ังกฎหมายภายในหรือตามสนธิสัญญาใน
หลายฉบับ ซ่ึงนานาอารยประเทศท่ีเป็นภาคีล้วนต้องปฏิบัติตาม อาทิเช่น 

 (๑)  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 
(The Universal Declaration of Human Right 1948) (UDHR) มาตรา ๒๐ (๑)  
บัญญัติว่า “บุคคลทุกคนมีสิทธิ ในเสรีภาพแห่งการชุมนุมและการสมาคมโดยสงบ” 

  (๒)  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทาง 
การเมือง ค.ศ. 1966 (International Covenant on civil and Political Right 
1966) (ICCPR) ข้อ ๒๑ บัญญัติว่า “สิทธิในการชุมนุมโดยสงบย่อมได้รับการรับรอง 
การจ�ากัดการใช้สิทธิน้ีจะกระท�ามิได้นอกจากจะก�าหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่
จ�าเป็นส�าหรับสังคมประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติหรือความ
ปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยของสังคม การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของ
ประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน” 

  ๒เรื่องเดียวกัน หน้า ๗. 
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 (๓)  European Convention on Human Rights (ECHR)  
มาตรา ๑๑ บัญญัติว่า “เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม รวมถึงการเข้าร่วมใน
เขตการค้าจะถูกจ�ากัดมิได้ ท้ังนี้นอกจากกฎหมายจะบัญญัติไว้ และเพียงเท่าที่จ�าเป็น
ส�าหรับสังคมประชาธิปไตย” 

  (๔)  American Convention on Human Rights มาตรา ๑๕ 
บัญญัติว่า “เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ย่อมได้รับการคุ้มครอง 
การจ�ากัดการใช้สิทธินี้จะกระท�ามิได้ นอกจากจะก�าหนดโดยกฎหมาย และเพียงเท่า
ท่ีจ�าเป็นส�าหรับสังคมประชาธิปไตย เพ่ือประโยชน์แห่งความม่ันคงของชาติหรือความ
ปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยของสังคม การสาธารณสุข หรือศีลธรรม หรือ 
สิทธิเสรีภาพอ่ืน ๆ”๓ 

 หากพิจารณาตามกฎหมายหรือสนธิสัญญาต่าง ๆ 
ดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่านานาประเทศต่างได้ยอมรับว่าการ
ชุมนุมสาธารณะเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐาน บุคคลทุกคนมีเสรีภาพใน
การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธซึ่งถือเป็นหลักการสากลที่
นานาประเทศต่างยึดถือปฏิบัติ โดยสรุปหลักการชุมนุมได้ ดังน้ี

 ๑. ประชาชนมีสิทธิจัดให้มีและเข้าร่วมการชุมนุม
สาธารณะ  

  ๒. ต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
  ๓. ต้องไม่มีวัตถุประสงค์ท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย 
  ๔. ผู้จัดให้มีการชุมนุมต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบล่วงหน้าก่อน ๓ – ๗ วัน 

เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนและด�าเนินการอ�านวยความสะดวกให้แก่ท้ังผู้ชุมนุม
และประชาชนท่ัวไป 

  ๕. ผู้ชุมนุมต้องไม่กระท�าการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือล่วงละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

  ๖. เจ้าหน้าที่สามารถก�าหนดเงื่อนไขในการชุมนุมได้หากเชื่อได้ว่าการ
ชุมนุมน้ันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือความไม่สงบเรียบร้อย 

  ๗. เจ้าหน้าทีมี่อ�านาจหา้มหรอืจ�ากดัการชมุนมุทีเ่ป็นการบกุรกุทรพัย์สิน 
ของผู้อ่ืนหรือที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีความส�าคัญต่อประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
วิทยาศาสตร์ และสถาปัตยกรรม๔ 

๓อรรถพล ใหญ่สว่าง “การแสดงออกทางประชาธิปไตย โดยการชุมนุมสาธารณะ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ The Right to Freedom of Public Assembly In the Context of the Constitution of Thailand” เอกสาร
รายงานการฝึกอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ ๑ วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๖. หน้า ๑๒.   

๔เรื่องเดียวกัน หน้า ๒๐.
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 อย่างไรก็ตาม แม้การชุมนุมสาธารณะจะเป็นการแสดงออกตามวิถีทาง 
ในระบอบประชาธิปไตย แต่การชุมนุมสาธารณะไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลกต้องเป็น 
การชุมนุมโดยสงบเท่าน้ันจึงจะได้รับการคุ้มครอง โดยในระหว่างการชุมนุมน้ัน  
ผู้ชุมนุมพึงระวังว่าต้องไม่กระท�าการตามอารมณ์ เพราะอาจล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลอ่ืน หรืออาจก่อให้เกิดอันตราย     ความเดือดร้อนเสียหาย หรือความร�าคาญแก่
บุคคลอื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นการปิดกั้นการจราจรอย่างอื่นที่ผ่านเข้าไปในบริเวณที่ชุมนุม 
เพราะการกระท�าเหล่าน้ี ล้วนแล้วแต่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเมิดสิทธิเสรีภาพของ 
บุคคลอ่ืนท้ังส้ิน ท้ังน้ี ตามหลักสากลยอมรับว่าผู้ใช้เสรีภาพในการชุมนุมมีหน้าท่ี 
โดยปริยายท่ีจะต้องชุมนุมโดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้สิทธิและเสรีภาพผู้อ่ืน
น้อยที่สุด และต้องไม่กระท�าการใดที่เสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น
ในบ้านเมือง และมีการก�าหนดหน้าท่ีบางประการให้แก่ผู้ชุมนุม และผู้จัดการชุมนุม 
เพื่อเป็นกรอบในการใช้เสรีภาพไม่ให้ล่วงล�้าเกินสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนมากเกินสมควร 
และไม่สร้างความไม่สงบเรียบร้อยข้ึนในบ้านเมือง

๓. หลักกำรชุมนุมตำมพระรำชบัญญัติกำรชุมนุมสำธำรณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

 เหตุผลในการตรากฎหมายฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรก�าหนด 
หลักเกณฑ์การใช้สิทธิชุมนุมสาธารณะให้ชัดเจนและโดยสอดคล้องกับกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองท่ีประเทศไทยเป็นภาคี ท้ังน้ี 
เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทือนต่อ 
ความม่ันคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ท่ีสาธารณะ 
และไม่กระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู ้อ่ืน  
จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี

 โดยพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสาระส�าคัญ 
โดยสรุปดังน้ี

 ๓.๑ ความหมายการชุมนุมสาธารณะ
   “การชุมนุมสาธารณะ” หมายความว่า การชุมนุมของบุคคลในที่

สาธารณะเพ่ือเรียกร้อง สนับสนุน คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
โดยแสดงออกต่อประชาชนท่ัวไป และบุคคลอ่ืนสามารถร่วมการชุมนุมน้ันได้ ไม่ว่าการ
ชุมนุมน้ันจะมีการเดินขบวนหรือเคล่ือนย้ายด้วยหรือไม่๕

๕พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔. 
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   “ผู้จัดการชมุนมุ” หมายความว่า ผูจั้ดให้มีการชมุนมุสาธารณะ และ
ให้หมายความรวมถงึผูป้ระสงค์จะจดัการชมุนมุสาธารณะ และผูซ่ึ้งเชญิชวนหรอืนดัให้
ผูอ่ื้นมาร่วมการชมุนมุสาธารณะโดยแสดงออกหรอืมพีฤตกิารณ์ท�าให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตน
เป็นผู้จัดหรือร่วมจัดให้มีการชุมนุมน้ัน

   “ผู้ชุมนุม” หมายความรวมถึง ผู้จัดการชุมนุม และผู้เข้าร่วมการ
ชุมนุมสาธารณะไม่ว่าจะเข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะน้ันตามค�าเชิญชวนหรือการนัด
ของผู้จัดการชุมนุมหรือไม่

   “ผู้รับแจ้ง” หมายความว่า หัวหน้าสถานีต�ารวจแห่งท้องที่ท่ีมีการ
ชุมนุมสาธารณะหรือบุคคลอื่น ท้ังนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่
รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติน้ี

 ๓.๒ หลักเกณฑ์ท่ัวไปในการชุมนุม
    พระราชบญัญติัการชมุนมุสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการชุมนุมสาธารณะไว้ในมาตรา ๖ ว่า  
“การชุมนุมสาธารณะต้องเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ  
การใช้สิทธิและเสรีภาพของผู้ชุมนุมในระหว่างการชุมนุมสาธารณะ 
ต้องอยูภ่ายใต้ขอบเขตการใช้สิทธแิละเสรภีาพตามบทบัญญติัแห่ง
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย”

   การจดัการชมุนมุสาธารณะภายในพืน้ทีข่องรฐัสภา ท�าเนยีบรฐับาล 
และศาล๖ จะกระท�ามิได้ เว้นแต่มีการจัดให้มีสถานท่ีเพ่ือใช้ส�าหรับการชุมนุมสาธารณะ
ภายในพ้ืนท่ีนัน้ แต่ในกรณีจ�าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ
และความสงบเรียบร้อยของประชาชน ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติหรือผู้ท่ีได้รับ 
มอบหมายมีอ�านาจประกาศห้ามชุมนุมในรัศมีไม่เกิน ๕๐ เมตร รอบสถานท่ีดังกล่าว 
โดยให้ค�านึงถึงจ�านวนของผู้เข้าร่วมชุมนุมและพฤติการณ์ในการชุมนุมด้วย นอกจากน้ี  
การชุมนุมสาธารณะต้องไม่กีดขวางทางเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการ
ใช้บริการสถานท่ี ดังต่อไปน้ี

    (๑) สถานท่ีท�าการหน่วยงานของรัฐ
    (๒) ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ หรือสถานีขนส่งสาธารณะ
    (๓) โรงพยาบาล สถานศึกษา และศาสนสถาน 
    (๔) สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐต่างประเทศ หรือสถานท่ีท�าการ

องค์การระหว่างประเทศ
    (๕) สถานท่ีอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก�าหนด๗   

๖ศาล หมายความถงึ ศาลรฐัธรรมนญู ศาลยตุธิรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร และศาลอืน่ตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้ศาล.
๗พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘.
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    ท้ังน้ี หากผู้ใดฝ่าฝืนชุมนุมในสถานท่ีดังกล่าวต้องระวางโทษจ�าคุก 
ไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจ�าท้ังปรับ๘ 

 ๓.๓ การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
   ในกรณีท่ีผู้ใดประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ ให้แจ้งการชุมนุม

ต่อผู้รับแจ้ง คือหัวหน้าสถานีต�ารวจแห่งท้องที่ท่ีมีการชุมนุมสาธารณะ ก่อนเริ่มการ
ชุมนุมไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง ท้ังน้ี การแจ้งการชุมนุมสาธารณะต้องระบุวัตถุประสงค์ 
วัน ระยะเวลา และสถานที่ชุมนุมสาธารณะตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด 
ซ่ึงต้องเป็นวธีิท่ีสะดวกแก่ผู้แจ้ง และต้องให้แจ้งผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศได้ด้วย๙ 

ในกรณท่ีีผู้ประสงคจ์ะจดัการชมุนมุสาธารณะไมส่ามารถแจง้การชมุนมุได้ภายในเวลา
ท่ีก�าหนด ให้แจ้งการชุมนุมพร้อมค�าขอผ่อนผันก�าหนดเวลาดังกล่าวต่อผู้บังคับการ
ต�ารวจผู้รับผิดชอบพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร หรือผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดใน
จังหวัดอ่ืน แล้วแต่กรณี ก่อนเร่ิมการชุมนุม ท้ังน้ี หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่แจ้งการชุมนุมต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท๑๐

    การชมุนุมสาธารณะทีไ่ม่เป็นไปตามมาตรา ๖ หรอืไม่แจ้งการชมุนุม 
หรือท่ีผูแ้จ้งไม่ปฏิบัติตามค�าส่ังของผู้รับแจ้งหรือท่ีผู้รับแจ้งมีค�าส่ังห้ามการชุมนุม หรือ
ท่ีจัดข้ึนหลังจากท่ีผู้ยื่นค�าขอได้รับหนังสือแจ้งว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรท่ีจะผ่อนผัน
ก�าหนดเวลาการชุมนุม ให้ถือว่าเป็นการชุมนุมสาธารณะท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย๑๑ 

 ๓.๔ หน้าท่ีของผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุม
   หน้าท่ีของผู้จัดการชุมนุม 
   พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๕ 

ก�าหนดให้ผู้จัดการชุมนุมมีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี
    (๑) ดูแลและรบัผดิชอบการชมุนมุสาธารณะให้เป็นไปโดยสงบและ

ปราศจากอาวธุภายใต้ขอบเขตการใช้สทิธแิละเสรภีาพตามบทบญัญติัแห่งรฐัธรรมนญู
    (๒) ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะไม่ให้เกิดการขัดขวาง

เกินสมควรต่อประชาชนท่ีจะใช้ท่ีสาธารณะ ตลอดจนดูแลและรับผิดชอบให้ผู้ชุมนุม
ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖

    (๓) แจ้งให้ผู้ชุมนุมทราบถึงหน้าท่ีของผู้ชุมนุมตามมาตรา ๑๖ และ
เง่ือนไขหรือค�าส่ังของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

๘พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๗.
๙พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๐.
๑๐พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๘. 
๑๑พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๔.
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    (๔) ให้ความร่วมมอืแก่เจ้าพนกังานดแูลการชมุนมุสาธารณะในการ
ดูแลการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปตาม (๑) และ (๒)

    (๕) ไม่ยุยงส่งเสริมหรือชักจูงผู้ชุมนุมเพื่อให้ผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๖

    (๖) ไม่ปราศรัยหรือจัดกิจกรรมในการชุมนุมโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง
ในระหว่างเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ของวันรุ่งข้ึน

    (๗) ไม่ใช้เคร่ืองขยายเสียงด้วยก�าลังไฟฟ้าท่ีมีขนาดหรือระดับเสียง
ตามท่ีผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติประกาศก�าหนด

   หน้าท่ีของผู้ชุมนุม
   พระราชบญัญติัการชมุนมุสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มาตรา ๑๖ ก�าหนดให้ผู้ชุมนุมมีหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี
    (๑) ไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชน

ท่ีจะใช้ท่ีสาธารณะอันเป็นท่ีชุมนุมหรือท�าให้ผู้อ่ืนได้รับความ 
เดือดร้อนเกินท่ีพึงคาดหมายได้ว่าเป็นไปตามเหตุอันควร

    (๒) ไม่ปิดบงัหรอือ�าพรางตนโดยจงใจมใิห้มีการ
ระบุตัวบคุคลได้ถูกต้อง เว้นแต่เป็นการแต่งกายตามปกติประเพณี

    (๓) ไม่พาอาวุธ ดอกไม้เพลิง ส่ิงเทียมอาวุธปืน 
หรือสิ่งที่อาจน�ามาใช้ได้อย่างอาวุธเข้าไปในที่ชุมนุมไม่ว่าจะได้รับอนุญาตให้มีส่ิงนั้น
ติดตัวหรือไม่

    (๔) ไม่บุกรุกหรือท�าให้เสียหาย ท�าลาย หรือท�าด้วยประการใด ๆ 
ให้ใช้การไม่ได้ตามปกติซ่ึงทรัพย์สินของผู้อ่ืน

    (๕) ไม่ท�าให้ผู้อ่ืนกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน 
หรือเสรีภาพ

    (๖) ไม่ใช้ก�าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก�าลังประทุษร้าย 
ผู้เข้าร่วมชุมนุมหรือผู้อ่ืน

    (๗) ไม่ขัดขวางหรือกระท�าการใด ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะในการคุ้มครองความสะดวกของ
ประชาชนในการใช้ท่ีสาธารณะและการดูแลการชุมนุมสาธารณะน้ัน

    (๘) ไม่เดินขบวนหรือเคล่ือนย้ายการชุมนุมระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ 
นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ของวันรุ่งข้ึน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะ

    (๙) ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือค�าสั่งของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะ
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   ท้ังนี้ ผู ้ชุมนุมต้องเลิกการชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลาที่ 
ผูจั้ดการชุมนุมได้แจ้งไว้ต่อผู้รับแจ้ง และหากผู้จัดการชุมนุมประสงค์จะจัดให้มีการชุมนุม 
ต่อไป ให้แจ้งขอขยายระยะเวลาการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งภายในเวลา ๒๔ ช่ัวโมง 
ก่อนส้ินสุดระยะเวลาการชุมนุม๑๒   

   ในกรณีท่ีผู้จัดการชุมนุมผู้ใดไม่ปฏิบัตตามมาตรา ๑๕ (๑) (๒) หรือ 
(๓) หรือผู้ชุมนุมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท๑๓   

   ผู้จัดการชุมนุมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) 
หรอืผูชุ้มนมุผูใ้ดไม่ปฏบัิติตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรอื (๘) ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจ�าท้ังปรับ 

    ถ้าการกระท�าดังกล่าวท�าให้ระบบการขนส่งสาธารณะ ระบบการ
ส่ือสารหรือโทรคมนาคม ระบบผลิตหรือส่งกระแสไฟฟ้าหรือประปา หรือระบบ
สาธารณปูโภคอืน่ใดใช้การไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการชัว่คราวหรอืถาวร ผูจั้ดการชมุนมุต้อง
ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจ�าท้ังปรับ๑๔

บทสรุป   
การชุมนุมสาธารณะโดยสงบและปราศจากอาวุธน้ันถือเป็นเสรีภาพ 

ข้ันพื้นฐานของประชาชน ซ่ึงเป็นหลักสากลที่ได้รับการรับรองโดยกติการะหว่าง
ประเทศว ่าด ้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และรัฐธรรมนูญแห ่ง 
ราชอาณาจักรไทยยังให้การรับรองและคุ้มครองให้บุคคลมีเสรีภาพในการชุมนุม 
โดยสงบและปราศจากอาวุธ การจ�ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท�ามิได้เว้นแต่อาศัยอ�านาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ ส�าหรับประเทศไทยนั้นกฎหมายเฉพาะที่ก�าหนด
กฎเกณฑ์ในการชุมนุมคือพระราชบัญญัติการชุมนุสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงก�าหนด
หลักเกณฑ์ในการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย เพื่อประโยชน์
ในการรักษาความม่ันคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เพราะ
การชุมนุมในท่ีสาธารณะนอกจากจะเป็นการรอนสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืนท่ีจะใช้
ท่ีสาธารณะแล้ว ยังมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในสังคมได้
ตลอดระยะเวลาท่ีมีการชุมนุม 

  ดังน้ัน เม่ือได้มีการตราพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้ึนเพ่ือเป็นกฎหมายท่ีใช้บังคับกับการชุมนุมสาธารณะเป็นการเฉพาะแล้ว การชุมนุม
สาธารณะจึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายดังกล่าว ซ่ึงผู้เก่ียวข้องกับการ

๑๒ พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๘.
๑๓ พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๐.
๑๔ พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๑.
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ชุมนุมสาธารณะทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการชุมนุม ผู้ร่วมชุมนุม รวมทั้งหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงมีหน้าท่ีจะต้องร่วมกัน
ดูแลการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย สอดคล้องกับหลักสากลและเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเพ่ือรักษาความสงบสุขของสังคมต่อไป. 




