ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
โดย นางสาวจุฬารัตน์ ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

ร่างพระราชบัญญัติ

จัดระเบียบการชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ. ....
ก. ประวัติ ความเป็นมา และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ ณ ปัจจุบัน*
ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ. .... เสนอโดยนายจุมพฏ บุญใหญ่
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พรรคพลังประชาชนกับ คณะ เป็นผูเ้ สนอ เพือ่ ให้สภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณา
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๑ สมัยสามัญนิติบัญญัติ ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
และปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
ข. หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการชุมนุมในที่สาธารณะ
เหตุผล
เนือ่ งจากมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บญ
ั ญัตริ บั รองเสรีภาพในการชุมนุม
ของประชาชนไว้ โดยกำหนดให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ซึ่งการ
จะจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทำได้กแ็ ต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย ทัง้ นี้ เพือ่ คุม้ ครอง
ความสะดวกของประชาชนส่วนรวมที่จะใช้ที่สาธารณะหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ
*ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๑.
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ดังนั้น เพื่อให้การชุมนุมในที่สาธารณะเป็นไปตามสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญและ
ในขณะเดียวกันก็เพื่อการป้องกันการใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าว ไม่ให้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย
กับสาธารณชนทั่วไป จึงต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อจัดระเบียบการชุมนุมดังกล่าว จึงจำเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้
ค. สาระสำคัญโดยสรุป
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป (มาตรา ๒)
๑. บทนิยาม (มาตรา ๓)
		
“การชุมนุม” หมายความว่า การที่กลุ่มคนมาอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพื่อแสดงความคิดเห็นร่วมกันในลักษณะเป็นการเรียกร้อง การขอความเป็นธรรม การประท้วง
การสนับสนุน การให้กำลังใจ การคัดค้าน การต่อต้าน หรือในลักษณะอื่นใด อันอาจจะส่งผลให้บุคคล
คณะบุคคล องค์กร หน่วยงาน กระทำการหรือละเว้นการกระทำการใด ๆ
		
“ที่สาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ประชาชนโดยทั่วไปใช้ประโยชน์
ร่วมกัน รวมถึงสถานที่ที่ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้
		
“ผูจ้ ดั ให้มกี ารชุมนุม” หมายความว่า ผูย้ น่ื คำขออนุญาตชุมนุม รวมถึงบุคคลทีป่ ราศรัย
ผู้ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ชักชวน ยุยง หรือผู้ร่วมเป็นตัวการหรือสนับสนุน
		
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตชุมนุม
ในที่สาธารณะ
		
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตชุมนุมในที่
สาธารณะ
		
“หัวหน้าสถานีตำรวจ” หมายความว่า หัวหน้าสถานีตำรวจที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ
สถานที่ที่มีการชุมนุม
๒. ลักษณะต้องห้ามมิให้ดำเนินการชุมนุมในที่สาธารณะ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะ
กรรมการ (มาตรา ๕)
		
(๑) มีการใช้ช่องทางเดินรถหรือพื้นผิวการจราจร
(๒) มีการตัง้ เวทีปราศรัยในลักษณะกีดขวางการจราจรหรือทางสัญจรของประชาชน
(๓) มีการใช้เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือเครื่องมือใด ๆ
เพื่อถ่ายทอดการชุมนุม
		
(๔) มีการใช้ยานพาหนะ
		
(๕) มีการเคลื่อนย้ายสถานที่ชุมนุม
		
แต่มิให้ใช้บังคับถ้าเป็นการชุมนุมที่มีกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทำได้หรือการชุมนุม
ที่ทางราชการเป็นผู้จัด (มาตรา ๗)
๖๘
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๓. คณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตชุมนุมในที่สาธารณะ (มาตรา ๘)
		
๓.๑ ในเขตกรุงเทพมหานคร
			
คณะกรรมการพิ จ ารณาคำขออนุ ญ าตชุ ม นุ ม ในที่ ส าธารณะในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นประธานกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนศูนย์
รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ผู้บังคับการ
กองบังคับการตำรวจนครบาล ที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานที่ชุมนุม ผูบ้ งั คับการกองบังคับการตำรวจ
ปฏิบัติการพิเศษ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและผู้บังคับการกองบังคับการอำนวยการ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ
		
๓.๒ ในจังหวัดอื่น ๆ
			
คณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตชุมนุมในที่สาธารณะในจังหวัดอื่น ๆ
ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ผู้บังคับการตำรวจ
ภูธรจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อัยการจังหวัด นายอำเภอทีม่ ี
เขตพื้นที่รับผิดชอบสถานที่ชุมนุม เป็นกรรมการ และปลัดจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
		
๓.๓ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (มาตรา ๙)
			
คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาตชุมนุมที่อยู่ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด
๔. การขออนุญาตการชุมนุมในที่สาธารณะ
		
การขออนุญาตการชุมนุมในที่สาธารณะของคณะกรรมการจะมีผลเฉพาะภายในเขต
จังหวัดนั้น หากมีการขยายหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมเข้าไปในเขตจังหวัดอื่น จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้
รับอนุญาตจากคณะกรรมการของจังหวัดนั้น ๆ (มาตรา ๑๐)
		
การชุ ม นุ ม ในที่ ส าธารณะที่ จ ะต้ อ งขออนุ ญ าตแต่ มิ ไ ด้ ด ำเนิ น การขออนุ ญ าตนั้ น
ให้ สัน นิ ษ ฐานว่ า บุ ค คลที่ป ราศรั ย รวมถึ ง ผู้ใ ห้ ค ำปรึ ก ษา ช่ ว ยเหลื อ ชั ก ชวน ยุ ย ง หรื อ สนั บ สนุ น
เป็นผู้จัดให้มีการชุมนุม (มาตรา ๑๒)
		
การชุ ม นุ ม ในที่ ส าธารณะที่ จ ะต้ อ งขออนุ ญ าตและได้ ท ำการขออนุ ญ าตแล้ ว หรื อ
มิได้ขออนุญาตก็ตาม ถ้าการชุมนุมไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุญาต หรือก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนต่อผู้อื่นหรือสาธารณชน หรือมีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ให้ผู้จัดให้มี
การชุมนุมหรือผู้ที่สันนิษฐานว่าเป็นผู้จัดให้มีการชุมนุม ประกาศยุติการชุมนุมแล้วรีบแจ้งหัวหน้า
สถานีตำรวจที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานที่ชุมนุม และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผ้รู ับผิดชอบทุกฝ่าย
เพื่อยุติการชุมนุมโดยเร็วที่สุด (มาตรา ๑๓)
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๕. การสั่งยุติการชุมนุม (มาตรา ๑๔)
		
ประธานกรรมการมีอำนาจสั่งยุติการชุมนุมในที่สาธารณะในกรณีดังต่อไปนี้
		
(๑) ไม่มีผู้จัดให้มีการชุมนุมอยู่ดูแลการชุมนุมนั้น
		
(๒) การชุมนุมนั้นก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อื่นหรือสาธารณชน หรือมีเหตุ
อันอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
		
(๓) การชุมนุมที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้
		
การประกาศยุติการชุมนุม ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยแจ้งด้วย
วาจา หรือใช้การสื่อสารด้วยวิธีการอื่นใด ให้ผู้ชุมนุมสามารถรับทราบได้ ณ บริเวณสถานที่ชุมนุม
หากประธานกรรมการสั่งยุติการชุมนุมแล้วผู้ใดฝ่าฝืนต้องได้รับโทษ
๖. การสลายการชุมนุม (มาตรา ๑๕, มาตรา ๑๖)
		
หากการชุมนุมในทีส่ าธารณะทีไ่ ด้มกี ารประกาศให้ยตุ กิ ารชุมนุมแล้วผูช้ มุ นุมยังคงฝ่าฝืน
ประธานกรรมการมีอำนาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมสลายการ
ชุมนุมได้
		
ถ้าเจ้าหน้าที่หรือผูท้ ใ่ี ช้อำนาจในการสลายการชุมนุมได้กระทำการโดยสุจริต ไม่เกินกว่าเหตุ
หรือไม่เกินความจำเป็น ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ที่ได้รับความเสียหายที่จะ
เรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
๗. บทกำหนดโทษ
		
(๑) ผู้ ใ ดจั ด ให้ มี ก ารชุ ม นุ ม ในที่ ส าธารณะโดยมิ ไ ด้ ด ำเนิ น การขออนุ ญ าต
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๑๗
วรรค ๑)
		
ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผู้ใดจัดให้มีการชุมนุมในที่สาธารณะโดยมิได้ดำเนินการขออนุญาต
ดังกล่าว และเกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือมีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น โดย
			
- ได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๑๓ แล้ว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๑๗ วรรค ๒)
			
- ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๑๓ จะต้องระวางโทษหนักขึ้น
คือโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๑๗ วรรค ๓)
		
(๒) ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น จั ด ให้ มี ก ารชุ ม นุ ม ในที่ ส าธารณะโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการ แม้การชุมนุมจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน
หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๑๘ วรรค ๑)
		
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ใดฝ่าฝืนจัดให้มีการชุมนุมในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการดังกล่าว และเกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือมีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อย โดย
			
- ได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๑๓ แล้ว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๑๘ วรรค ๒)
๗๐

ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
			
- ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี
หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๑๘ วรรค ๓)
		
(๓) การชุ ม นุ ม ในที่ ส าธารณะตามที่ ก ฎหมายกำหนดไม่ ว่ า จะเป็ น กรณี ที่ ไ ด้
ขออนุญาตหรือมิได้ขออนุญาตก็ตาม ถ้าผู้จัดให้มีการชุมนุมไม่ควบคุมดูแลการชุมนุมให้อยู่ใน
ความสงบเรียบร้อยหรือปล่อยปละละเลยจนเป็นเหตุให้ผเู้ ข้าร่วมชุมนุมกระทำความผิดทางแพ่งหรือทาง
อาญาตามที่กฎหมายกำหนด ผู้จัดให้มีการชุมนุม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๑๙)
๘. ผู้รักษาการตามกฎหมาย
		
ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
		
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ท่านผู้อ่านวารสาร “จุลนิติ” ผู้ใดมีความประสงค์ต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซด์ ดังนี้ :
		
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร www.parliament.go.th
		
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา		
www.senate.go.th
		
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
www.krisdika.go.th
		
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
www.cabinet.thaigov.go.th

๗๑

