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ความนำ
	 เสรีภาพในการชุมนุม	 (Liberté	 de	 réunion)	 และสิทธิในการรวมตัวประท้วงเพื่อเรียกร้อง 
ทางการเมือง (Droit de manifester) เป็นสิทธิเสรีภาพที่พัฒนาต่อยอดจากเสรีภาพในการแสดง 
ความคิดเห็นของปัจเจกบุคคลมาสู่การแสดงความคิดเห็นแบบรวมหมู่ (collective) ถือเป็น 
หนึ่งในพัฒนาการสำคัญของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Liberté d’expression)	
ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๖๓	 วรรคแรก	 ซึ่งบัญญัติว่า	
“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ”	 เป็นบทบัญญัติในหมวด	 ๓	 ว่าด้วย 
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย	 มีความหมายว่าเสรีภาพในการชุมนุมเป็นเสรีภาพของประชาชน
ชาวไทยเท่านั้น	 ซึ่งได้แก่บุคคลทุกคนที่มีสัญชาติไทย	 โดยไม่แยกว่าเป็นชายหรือหญิง	 เป็นผู้บรรลุ	
นิติภาวะหรือผู้เยาว์	 เป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลหรือนิติบุคคล	 อย่างไรก็ตาม	 ประเทศไทย 
ได้เข้าเป็นภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 (International	 
Covenant	 on	 Civil	 and	 Political	 Rights)	 โดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่	 ๒๙	 ตุลาคม	 ๒๕๓๙	
และผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าวตั้งแต่วันที่	 ๓๐	 มกราคม	 ๒๕๔๐	 ประเทศไทย 
ได้ทำถ้อยแถลงตีความกติการะหว่างประเทศนี้ไว้ ๔ ประการ โดยไม่มีส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการ 
ชุมนุม แต่ผู้ เขียนมีความเห็นว่า	 การชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนของบุคคลที่ ไม่มี  
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สัญชาติไทยในประเทศไทยควรได้รับความคุ้มครองในฐานะเป็นเสรีภาพของมนุษย์อันเป็น 
สิทธิเสรีภาพทั่วไปตามมาตรา	๔	แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	 
จึงสมควรรับรองให้บุคคลทุกคนไม่ว่ามีสัญชาติไทยหรือไม่ก็ตามมีสิทธิเสรีภาพดังกล่าว
	 จากสภาวการณ์ของประเทศไทยปัจจุบันซึ่งมีความซับซ้อนละเอียดอ่อน	ประชาชน 
มีความต้องการที่หลากหลาย	 ขณะเดียวกันก็มีความตื่นตัวทางการเมืองสูง	จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เกิด 
ปรากฏการณ์ที่ประชาชนรวมตัวชุมนุมกันเพื่อเรียกร้องหรือคัดค้านรัฐบาลในเรื่องทางการเมือง	 
เศรษฐกิจ	และสังคมอยู่เสมอ	การชุมนุมของกลุ่มผู้ประท้วงหลายครั้งมีการเดินขบวนร่วมด้วย 
และมักกระทำในที่สาธารณะ	เช่น	ถนนสายสำคัญ	ๆ 	ซึ่งประชาชนคนอื่นต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน	 
จึงเกิดปัญหาการจัดความสมดุลระหว่างสิทธิของผู้ชุมนุมและเดินขบวนกับสิทธิของบุคคลที่สาม 
ในการใช้ที่สาธารณะดังกล่าว	ซึ่งสิทธิของบุคคลทั้งสองฝ่ายล้วนเป็นสิทธิที่กฎหมายรับรอง 
ทั้งสิ้น	นอกจากนี้	การชุมนุมประท้วงครั้งสำคัญ	ๆ 	ในช่วงเวลา	๒	ปีที่ผ่านมา	เกิดปัญหาที่ผู้ชุมนุม 
ประท้วงก่อความไม่สงบและเป็นอันตรายต่อความมั่นคงและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง 
หลายต่อหลายครั้ง	ขณะเดียวกันก็มีปัญหาว่าผู้ชุมนุมได้รับอันตรายถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
จากการเข้าร่วมชุมนุมสาธารณะเช่นกัน	โดยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีกฎหมายที่ถูกออกแบบมา 
โดยเฉพาะเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างถูกต้องเหมาะสม	แต่ต้องใช้กฎหมายอื่น	ๆ 	เพื่อแก้ไข 
ปัญหาเฉพาะหน้าไปพลางก่อน	 เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต	ร่างกาย	และทรัพย์สิน	 
ทั้งของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน	และเสียหายต่อประเทศโดยรวม
	 ผู้ เขียนมีความเห็นว่าถึงเวลาที่จะต้องตรากฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะและ 
การเดินขบวนขึ้นโดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาดังที่กล่าวมา	งานเขียนชิ้นนี้มุ่งเสนอสาระสำคัญที่ควร 
ต้องมีในกฎหมายฉบับนี้	และเพื่อให้การนำเสนอเป็นรูปธรรมจึงได้ยกร่างขึ้นในรูปพระราชบัญญัติ	 
เรียกชื่อว่า	“ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน	พ.ศ.	 ....”	อย่างไรก็ตาม	
สาระสำคัญในร่างพระราชบัญญัติฯ	หลายประเด็นเป็นเรื่องที่ต้องการการถกเถียงแลกเปลี่ยน 
ในวงกว้าง	และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการเวลาขบคิดให้รอบคอบยิ่งขึ้น	งานชิ้นนี้จึงยังปรากฏ 
ข้อบกพร่องอยู่หลายประการ	ซึ่งผู้เขียนขอน้อมรับและขออภัยล่วงหน้ามา	ณ	ที่นี้

หลักการในการยกร่างพระราชบัญญัติฯ
	 การยกร่างพระราชบัญญัติฯ	ฉบับนี้อยู่บนหลักการต่อไปนี้
	 ๑.	 เพื่อให้เป็นกฎหมายที่ถูกออกแบบอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับบทบัญญัติตามมาตรา	 ๖๓	
วรรคสอง	 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 โดยเฉพาะ	 เพื่อคุ้มครองเสรีภาพ 
ในการชุมนุมและเดินขบวนของประชาชนที่กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย	ขณะเดียวกันก็เพื่อ 
ควบคุมดำเนินการกับการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนในพื้นที่สาธารณะที่ไม่ชอบด้วย 
กฎหมาย	อันเป็นการส่งเสริมหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐ
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	 ๒.	 เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการนำกฎหมายอื่นที่ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จัดการ
การชุมนุมและการเดินขบวนมาใช้บังคับ	 เช่น	พระราชบัญญัติจราจรทางบก	พ.ศ.	๒๕๒๒	
พระราชบัญญัติทางหลวง	พ.ศ.	๒๕๓๕	ที่ห้ามไม่ให้ชุมนุมหรือไม่ให้ใช้พื้นที่ถนนหลวงในการ 
ชุมนุมหรือในการเดินขบวนก่อนได้รับอนุญาต	พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ 
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	พ.ศ.	๒๕๓๕	และพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา 
โดยใช้เครื่องขยายเสียง	พ.ศ.	๒๔๙๓	หรือประมวลกฎหมายอาญา
	 ๓.	 เพื่อให้เป็นกฎหมายที่สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพของกลุ่มผู้ชุมนุมในการใช้ 
พื้นที่สาธารณะเป็นที่ชุมนุมหรือเดินขบวนกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลที่สาม 
และวางมาตรการที่จำเป็นในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพดังกล่าว	 เพื่อให้ฝ่ายผู้ชุมนุมสามารถ 
จัดการชุมนุมในที่สาธารณะได้โดยไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย	จลาจล	และไม่ขัดขวางการสัญจร 
ไปมาของบุคคลที่สามจนไม่อาจใช้พื้นที่สาธารณะได้
	 ๔.	 มาตรการหรือวิธีการจำกัดสิทธิเสรีภาพการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนในพื้นที่ 
สาธารณะต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครองวัตถุประสงค์หรือคุณค่าที่รัฐธรรมนูญมุ่งรักษาเท่านั้น	 อันได้แก่	 
ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความมั่นคงของรัฐ	 (การชุมนุมและเดินขบวนจึงต้องเป็นไป 
โดยสงบและปราศจากอาวุธ)	การคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ	 
(การชุมนุมและเดินขบวนจึงต้องไม่ขัดขวางหรือครอบครองพื้นที่สาธารณะเกินสมควร)	ดังนั้น	 
มาตรการของรัฐที่ ไม่ ได้ เป็นไปเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญดังกล่าว	หรือ 
มาตรการที่ไม่จำเป็นหรือเกินสมควรเพื่อบรรลุเป้าหมายคือประโยชน์สาธารณะข้างต้น	จึงเป็น 
มาตรการที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 และกฎหมายฉบับนี้จะต้องทำหน้าที่วางมาตรการที่จำกัด 
สิทธิเสรีภาพดังกล่าว	รวมทั้งจะต้องเปิดโอกาสให้องค์กรศาลเป็นผู้ตรวจสอบความชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญและชอบด้วยกฎหมายของมาตรการเหล่านั้นด้วย
	 ๕.	กฎหมายฉบับนี้ควรแบ่งลักษณะการชุมนุมเป็นประเภท	 เพื่อให้การวางมาตรการที่ใช้กับ 
การชุมนุมแต่ละประเภทเป็นไปโดยพอเหมาะพอควร 
แก่เหตุ	ไม่เกินกว่าความจำเป็นที่จะต้องกระทำ	เพื่อป้องกัน 
ผลกระทบต่อประชาชนวงกว้าง	ในกรณีนี้จะต้องนำหลัก 
กฎหมายปกครองที่เรียกว่า	“หลักความพอสมควรแก่เหตุ” 
มาพิจารณาประกอบด้วย	ซ่ึงได้แก่	หลักสัมฤทธ์ิผล	หลักสัดส่วน 
ในความหมายอย่างแคบ	และหลักความจำเป็น

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะและการ 
เดินขบวน พ.ศ. .... 
	 มาตรา	๑	พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า	 “พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะและการ 
เดินขบวน	พ.ศ.	.....”

๓
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	 	 มาตรา	๒	พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อครบหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา

  มาตรา	๓	ในพระราชบัญญัตินี้
 “ การชุมนุมสาธารณะ”	หมายความว่า	การชุมนุมที่มีผู้เข้าร่วมการชุมนุมตั้งแต่	๒๐	คน 
ขึ้นไป	โดยเปิดเผยและบุคคลสามารถเข้าร่วมได้อย่างเสรีในที่สาธารณะ
 “ การเดินขบวน”	หมายความว่า	การชุมนุมสาธารณะซึ่งเคลื่อนที่ไปโดยใช้ทางสาธารณะ 
เพื่อการนั้น	ไม่ว่าเป็นระยะทางเท่าใด
 “ อาวุธ”	หมายความรวมถึงสิ่งซึ่งไม่เป็นอาวุธโดยสภาพ	แต่ซึ่งได้ใช้หรือเจตนาจะใช้ 
ประทุษร้ายร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธ	และอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันอาวุธ	 เช่น	 
หน้ากากหรือแว่นตาป้องกันก๊าซน้ำตา	หมวกนิรภัย	หรือโล่	 เป็นต้น	 เพื่อมิให้ป้องกันการใช้ 
มาตรการบังคับของพนักงานเจ้าหน้าที่
 “ ที่สาธารณะ”	หมายความว่า	ที่ซึ่ งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้ เป็น 
ทางสัญจรได้	ทั้งนี้	ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่
 “ การบังคับทางปกครองโดยตรง”	หมายความว่า
	 	 (๑)	 การดำเนินการกับบุคคลหรือทรัพย์สินโดยการใช้กำลังทางกายภาพ	
	 	 (๒)	 การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์	 เช่น	การใช้เครื่องพันธนาการ	การฉีดน้ำ	การใช้ 
เครื่องกีดขวาง	หรือสุนัขตำรวจ	
	 	 (๓)	 การใช้อาวุธ	 เช่น	 ปืน	 วัตถุระเบิด	 หรือสารที่ก่อให้เกิดความระคายเคืองหรือหมดสติ	 
เช่น	แก๊สน้ำตา	หรือระเบิดควัน
 “ พนักงานเจ้าหน้าที่”	 หมายความว่า	ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
 “ รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

  มาตรา	๔	พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่กรณีต่อไปนี้	
	 	 (๑)	 การประชุมของพรรคการเมือง
	 	 (๒)	 การชุมนุมในที่ส่วนบุคคล
	 	 (๓)	 การชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนที่หน่วยงานของรัฐจัดขึ้น
	 	 (๔)	 การชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนที่จัดขึ้นตามขนบธรรมเนียมประเพณี 	
กิจกรรมทางศาสนาหรือความเชื่อ	กิจกรรมเพื่อการกีฬา	การศึกษาวิจัยหรือเพื่อความบันเทิง	 
เท่าที่ไม่เป็นการขัดขวางต่อการรักษาความสงบหรือเป็นอันตรายต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง
	 	 (๕)	 การชุมนุมในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม	หรือในระหว่างเวลาที่มี 
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก

  มาตรา	๕	บุคคลทุกคนมีเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนโดยสงบและ 
ปราศจากอาวุธ

๔ ๕



บทความทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒

	 มาตรา	๖	ห้ามกระทำการใด	ๆ 	เพื่อขัดขวางการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนที่ชอบด้วยก
ฎหมาย

 มาตรา	๗	ห้ามผู้สวมเครื่องแบบราชการหรือเครื่องแต่งกายที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ 
เครื่องแบบราชการเข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับการ 
เรียกร้องทางการเมือง
	 ห้ามผู้เข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนแต่งกายโดยอำพรางตนหรือปกปิด 
การแสดงตน

 มาตรา	๘	 ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม 
พระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑
การชุมนุมสาธารณะ

---------------------
ส่วนที่ ๑

ผู้จัดการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวน ผู้นำการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนและ 
อาสาสมัครจัดระเบียบการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวน

------------------------
	 มาตรา	 ๙	 บุคคลผู้มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะอาจจัดให้มีการชุมนุมสาธารณะหรือ
การเดินขบวนได้	 และให้ถือว่าบุคคลที่จัดให้มีการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนเป็นผู้จัดการ 
ชุมนุมสาธารณะหรือผู้จัดการเดินขบวน	แล้วแต่กรณี

 มาตรา	 ๑๐	 การชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนต้องมีผู้นำการชุมนุมสาธารณะหรือ 
การเดินขบวน	แล้วแต่กรณี
	 ผู้จัดการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนอาจเป็นผู้นำการชุมนุมสาธารณะหรือ 
เดินขบวน	หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติตามมาตรา	๙	เป็นผู้นำการชุมนุมสาธารณะ 
หรือเดินขบวนได้

 มาตรา	๑๑	ให้ผู้นำการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนมีอำนาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้
	 (๑)	 กำหนดระยะเวลาในการยุติการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวน
	 (๒)	 ดำเนินการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
	 (๓)	 ระงับหรือยุติการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนได้ตลอดเวลา
	 (๔)	 กำหนดเวลาเริ่มต้นการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนที่ถูกระงับได้
	 (๕)	 ควบคุมดูแลให้ผู้เข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนปฏิบัติตามคำสั่ง	
	 (๖)	 สั่ งให้บุคคลใดออกจากสถานที่ชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวน	 เมื่อมีการฝ่าฝืน 
กฎระเบียบการชุมนุม

๔ ๕
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	 มาตรา	 ๑๒	 ผู้นำการชุมนุมอาจจัดให้มีบุคคลผู้มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะเป็น 
อาสาสมัครจัดระเบียบการชุมนุมเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินการชุมนุมได้ตามความเหมาะสม 
และต้องแจ้งรายชื่อและจำนวนของอาสาสมัครจัดระเบียบการชุมนุมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 	 
พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจำกัดจำนวนของอาสาสมัครจัดระเบียบการชุมนุมได้ตามความเหมาะสม 

 มาตรา	๑๓	ห้ามผู้จัดการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวน	ผู้นำการชุมนุมสาธารณะหรือ 
เดินขบวน	 และอาสาสมัครจัดระเบียบการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนพกพาอาวุธ	 หรือยอมให้บุค
คลใดพกพาอาวุธมาร่วมการชุมนุม

ส่วนที่ ๒
การชุมนุมสาธารณะในพื้นที่ปิด

-------------------------
	 มาตรา	๑๔	พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งห้ามการชุมนุมสาธารณะในพื้นที่ปิดและผู้ชุมนุม 
	 (๑)	ต้องออกจากสถานที่จัดการชุมนุมทันที	ในกรณีต่อไปนี้	
การชุมนุมสาธารณะที่จะมีการเดินขบวนร่วมอยู่ด้วย	 ในกรณีนี้ให้นำความในส่วนที่	๓	มาใช้ 
บังคับโดยอนุโลม
	 (๒)	การชุมนุมสาธารณะที่ เป็นการรบกวนหรือคุกคามในระดับที่จะเป็นอันตรายต่อ 
การปฏิบัติศาสนกิจ	การจัดบริการสาธารณะในสถาบันการศึกษา	สถาบันวิจัย	ห้องสมุด	หรือ 
การบริการทางการแพทย์
	 (๓)	 การชุมนุมสาธารณะที่ไม่มีอาสาสมัครจัดระเบียบการชุมนุมอย่างเพียงพอ
	 มาตรา	 ๑๕	 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งห้ามบุคคลเข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะ	 
ในกรณีต่อไปนี้
	 (๑)	 ผู้เข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะพกพาอาวุธเข้ามาในที่ชุมนุม
	 (๒)	 ผู้เข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะสวมเครื่องแบบราชการหรือเครื่องแต่งกายที่มีลักษณะ 
เช่นเดียวกับเครื่องแบบราชการเข้ามาในที่ชุมนุม
	 (๓)	 ผู้เข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะแต่งกายอำพรางตนหรือปกปิดการแสดงตนเข้ามาในที่ชุมนุม
	 เมื่อมีคำสั่งห้ามบุคคลเข้าร่วมการชุมนุม	 บุคคลที่ถูกห้ามต้องออกไปจากสถานที่จัดการ 
ชุมนุมโดยทันที	

 มาตรา	๑๖	พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งสลายการชุมนุมสาธารณะในพื้นที่ปิด	ในกรณี 
ต่อไปนี้
	 (๑)	 ผู้จัดการชุมนุมสาธารณะ	ผู้นำการชุมนุมสาธารณะ	หรืออาสาสมัครจัดระเบียบ 
การชุมนุมสาธารณะพกพาอาวุธในการชุมนุม
	 (๒)	 ผู้จัดการชุมนุมสาธารณะหรือผู้นำการชุมนุมสาธารณะดำเนินการชุมนุมในลักษณะ 
ส่งเสริมความรุนแรงหรืออาจก่อให้เกิดจลาจล	หรือแสดงความคิดเห็นหรือยินยอมให้แสดง 
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ความคิดเห็นที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาญา	
	 (๓)	 อาสาสมัครจัดระเบียบการชุมนุมมีพฤติการณ์ที่อาจก่อความรุนแรงหรืออาจก่อให้เกิด 
การจลาจลหรือมีการกระทำความผิดอาญา
	 เมื่อมีคำสั่งสลายการชุมนุม	ผู้ เข้าร่วมการชุมนุมต้องออกไปจากสถานที่จัดการชุมนุม 
โดยทันที

ส่วนที่ ๓
การชุมนุมสาธารณะในพื้นที่เปิดและการเดินขบวน

---------------------------
 มาตรา	 ๑๗	 ในกรณีที่การชุมนุมสาธารณะกระทำในพื้นที่เปิด	 ผู้นำการชุมนุมสาธารณะ 
หรือการเดินขบวนต้องแจ้งการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสี่สิบแปดชั่วโมง
	 หนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหนึ่ง	อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	 (๑)	 วัตถุประสงค์	วันและเวลาเริ่มและสิ้นสุดการชุมนุมหรือการเดินขบวน	(อาจจะระบุ 
จำนวนเป็นชั่วโมงก็ได้	หากต้องการ)
	 (๒)	 สถานที่จัดการชุมนุม
	 (๓)	 เส้นทางการเดินขบวนและสถานที่ที่จะหยุดพัก	(ถ้ามี)
	 (๔)	 จำนวนผู้เข้าร่วมการชุมนุมหรือการเดินขบวนโดยประมาณ	
	 (๕)	 ชื่อ	สถานที่อยู่	และอาชีพของผู้จัดการชุมนุมหรือเดินขบวน
	 (๖)	 ชื่อ	สถานที่อยู่	และอาชีพของผู้นำการชุมนุมหรือเดินขบวน
	 (๗)	 ชื่อ	สถานที่	อาชีพ	หัวข้อการปราศรัย	รายชื่อผู้ปราศรัย
	 (๘)	 ขั้นตอนการจัดการชุมนุมหรือเดินขบวน	(ถ้ามี)
	 ในกรณีที่การชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนกระทำในพื้นที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่สองคนขึ้นไป	 ให้ยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามที่  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด
	 ในกรณีที่มี เหตุจำเป็นที่ทำให้ผู้นำการชุมนุมไม่อาจแจ้งการชุมนุมสาธารณะหรือการ 
เดินขบวนได้ตามมาตรานี้	 เมื่อเหตุจำเป็นดังกล่าวผ่านพ้นไปแล้ว	ให้ผู้นำการชุมนุมแจ้งการชุมนุม 
สาธารณะหรือการเดินขบวนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีเขตอำนาจโดยทันที

 มาตรา	๑๘	ห้ามมิให้บุคคลใดจัดการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนในอาณาบริเวณ 
สองร้อยเมตรจากเขตพื้นที่หวงห้ามดังต่อไปนี้
	 (๑)	 สถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์	พระราชินี	องค์รัชทายาท	และสถานที่พักอาศัย 
ของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
	 (๒)	 อาคารรัฐสภา	ทำเนียบรัฐบาล	และที่ทำการศาล
	 (๓)	 สถานเอกอัครราชทูต	 และสถานที่พักอาศัยของทูตของรัฐต่างประเทศซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใน 
ประเทศไทย

๖ ๗



ร่างกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ	:	กับกติกาที่ควรจะเป็น

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒

	 (๔)	 สนามบิน	สถานีรถไฟ	สถานีขนส่ง	หรือท่าเรือ

 มาตรา	 ๑๙	 พนักงานเจ้าหน้าที่อาจห้ามการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวน	 หรืออาจมี 
คำสั่งกำหนดเงื่อนไขประกอบการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนได้	ในกรณีดังต่อไปนี้
	 (๑)	 เมื่อเป็นเวลายามวิกาล
	 (๒)	 เมื่อเป็นวันสำคัญทางศาสนา	และวันสำคัญทางประเพณีวัฒนธรรมของชาติ
	 (๓)	 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากสถานการณ์ในขณะที่พิจารณาว่าการชุมนุมอาจเป็นอันตราย 
โดยตรงต่อสวัสดิภาพของประชาชน	หรือต่อความสงบเรียบร้อยหรือความเป็นระเบียบของบ้านเมือง

 มาตรา	๒๐	พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งห้ามบุคคลเข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะ 
หรือการเดินขบวนได้	และให้นำความในมาตรา	๑๕	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา	๒๑	พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งสลายการชุมนุมสาธารณะในพื้นที่ เปิดหรือ 
การเดินขบวน	ในกรณีต่อไปนี้
	 (๑)	 เมื่อผู้นำการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนไม่ได้แจ้งการชุมนุมสาธารณะหรือ 
การเดินขบวนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๑๗	โดยไม่มีเหตุจำเป็นอันสมควร	
	 (๒)	 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากสถานการณ์ในขณะที่พิจารณาว่าการชุมนุมหรือการ 
เดินขบวนอาจเป็นอันตรายโดยตรงต่อสวัสดิภาพของประชาชน	หรือต่อความสงบเรียบร้อยหรือ 
ความเป็นระเบียบของบ้านเมือง	เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดอันตรายดังกล่าว
	 (๓)	 เมื่อผู้นำการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนไม่ห้ามบุคคลที่พกพาอาวุธหรือวัตถุ 
อันตรายเข้าร่วมในการชุมนุมโดยทันที	หรือไม่ใส่ใจห้ามบุคคลดังกล่าวเข้าร่วมในการชุมนุม
	 (๔)	 เมื่อเป็นการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนที่เป็นความผิดตามกฎหมายอาญา	หรือเมื่อ 
การชมุนมุอาจเปน็การสง่เสรมิหรอืยัว่ยใุหก้ระทำความผดิอาญา	และผูน้ำการชมุนมุสาธารณะหรอืเดนิ
ขบวนไม่ดำเนินการเพื่อยุติการกระทำดังกล่าวทันที
	 (๕)	 เมื่อผู้นำการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขประกอบคำสั่งตาม 
มาตรา	๑๙
	 ให้สลายการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
	 เมื่อมีคำสั่งสลายการชุมนุมสาธารณะ	ผู้เข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะต้องออกไปจากสถานที่ 
จัดการชุมนุมสาธารณะโดยทันที

หมวด ๒
การสลายการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวน

----------------------
	 มาตรา	 ๒๒	 พนักงานเจ้าหน้าที่อาจกำหนดมาตรการบังคับทางปกครองดังต่อไปนี้เพื่อใช้ 
ในการสลายการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวน	

๘ ๙



บทความทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒

	 (๑)	 การสั่งให้ผู้นำการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนยุติการทำหน้าที่และมอบหมาย 
ให้บุคคลอื่นทำหน้าที่ยุติการชุมนุมหรือการเดินขบวนแทน
	 (๒)	 การปรับบังคับการหรือการกักขังแทนการปรับ
	 (๓)	 การบังคับทางปกครองโดยตรง
	 ในกรณีที่มีมาตรการบังคับทางปกครองหลายมาตรการที่มีประสิทธิภาพเท่ากัน	พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ต้องเลือกมาตรการบังคับทางปกครองที่กระทบกระเทือนต่อผู้ที่จะอยู่ภายใต้การ 
บังคับทางปกครองและประโยชน์ส่วนรวมน้อยที่สุด
	 พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไม่ดำเนินการบังคับทางปกครองโดยตรง	 หากการกระทำดังกล่าว 
ละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งการบังคับทางปกครอง	 
หรือเป็นการกระทำความผิดในทางอาญา	หรือขัดต่อหลักความชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดแจ้ง

 มาตรา	 ๒๓	 พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีคำสั่งเตือนเกี่ยวกับการสลายการชุมนุมสาธารณะ 
หรือการเดินขบวนโดยทำเป็นหนังสือและแจ้งต่อผู้นำการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวน	 
ยกเว้นการบังคับทางปกครองในกรณีจำเป็นเร่งด่วน	
	 คำสั่งเตือนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
	 (๑)	 มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ในการสลายการชุมนุมเพียงมาตรการเดียว
	 (๒)	 ระยะเวลาในการปฏิบัติตามคำสั่งเตือน	
	 (๓)	 จำนวนค่าปรับบังคับการหรือค่าใช้จ่ายโดยประมาณกรณีการเข้ากระทำการแทน	(ถ้ามี)
	 (๔)	 ชื่อและตำแหน่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกคำสั่งเตือน
	 (๕)	 วันเดือนปีที่ออกคำสั่งเตือน
	 (๖)	 การแจ้งสิทธิอุทธรณ์คำสั่งเตือน

 มาตรา	๒๔	หากผู้รับคำสั่งเตือนไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามมาตรา	 ๒๓	 
วรรคสอง	 (๒)	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งยืนยันมาตรการบังคับทางปกครองตาม 
มาตรา	๒๓	อีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตามมาตรการบังคับทางปกครอง
	 หากผู้รับหนังสือแจ้งยืนยันมาตรการบังคับทางปกครองไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งยืนยัน 
ดังกล่าว	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการบังคับตามมาตรการบังคับทางปกครองตามที่ ได้ 
แจ้งยืนยันนั้น

 มาตรา	๒๕	ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกใช้การบังคับทางปกครองโดยตรงโดยการ 
ใช้อาวุธหรือการใช้กำลังทางกายภาพเพื่อสลายการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวน	พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ต้องกระทำเท่าที่จำเป็น	อย่างได้สัดส่วนและพอสมควรแก่เหตุ

 มาตรา	๒๖	พนักงานเจ้ าหน้าที่ที่ อาจใช้อาวุธ เพื่ อสลายการชุมนุมสาธารณะหรือ 
การเดินขบวนตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจใช้อาวุธตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วย 
การนั้นกำหนดไว้ด้วย

๘ ๙



ร่างกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ	:	กับกติกาที่ควรจะเป็น

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒

	 การใช้อาวุธเพื่อสลายการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนต้องกระทำในกรณีดังต่อไปนี้ 
	 (๑)	 เพื่อระงับหรือป้องกันการกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายอาญา
	 (๒)	 เพื่อหยุดบุคคลที่หลบหนีการจับกุมซึ่งกระทำความผิดซึ่งหน้าหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ 
กระทำความผิด

 มาตรา	 ๒๗	 ห้ามใช้อาวุธสลายการชุมนุมต่อบุคคลที่ดูจากสภาพลักษณะภายนอก 
อาจเป็นผู้เยาว์	 ผู้ทุพพลภาพหรือพิการ	 ภิกษุ	 หรือนักบวช	 หรือในกรณีที่มีความเสี่ยงว่าบุคคลที่ 
ไม่เกี่ยวข้องอาจได้รับอันตรายจากการใช้อาวุธดังกล่าวด้วย	ยกเว้นกรณีที่การใช้อาวุธเป็นมาตรการ 
ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

 มาตรา	๒๘	ก่อนการใช้อาวุธสลายการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวน	พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ต้องทำการเตือนโดยการยิงปืนขู่และต้องมีการเตือนซ้ำก่อนที่จะมีการใช้อาวุธต่อ 
กลุ่มบุคคล	รวมถึงให้ทำการเตือนก่อนการใช้เครื่องฉีดน้ำต่อกลุ่มคนด้วย

 มาตรา	๒๙	 ในกรณีที่มีผู้ ได้รับบาดเจ็บจากการสลายการชุมนุมสาธารณะหรือการ 
เดินขบวน	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากสถานที่ที่มีการ 
สลายการชุมนุมหรือการเดินขบวน

หมวด ๓
พนักงานเจ้าหน้าที่

------------------------
	 มาตรา	๓๐	พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย	ในระหว่าง 
การชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวน	ดังต่อไปนี้	
	 (๑)	เข้าไปในบริเวณที่มีการจัดการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนเพื่อเฝ้าระวัง	 ตรวจตรา	
ควบคุมหรือตรวจสอบ
	 (๒)	บันทึกภาพหรือบันทึกเสียงการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวน
	 (๓)	จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ในการจัดการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนตามความเหมาะสม	เช่น	จัดให้มีรถสุขาเคลื่อนที่ 
หรือรถขนขยะ	 เครื่องกั้นหรือเครื่องกีดขวางเพื่อป้องกันบุคคลเข้าไปก่อความไม่สงบในการชุมนุม 
สาธารณะหรือการเดินขบวน	

 มาตรา	๓๑	พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวในขณะปฏิบัติหน้าที่

๑๐ ๑๑



บทความทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒๑๐ ๑๑

หมวด ๔
การอุทธรณ์

-------------------------
	 มาตรา	 ๓๒	 การอุทธรณ์คำสั่งห้ามหรือคำสั่งสลายการชุมนุมสาธารณะในพื้นที่ปิด	คำสั่งห้าม 
หรือคำสั่งสลายการชุมนุมสาธารณะในพื้นที่ เปิด	คำสั่งสลายการเดินขบวน	หรือคำสั่งเตือน 
เกี่ยวกับการสลายการชุมนุมให้กระทำได้โดยยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายในเจ็ดวัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

หมวด ๕
บทกำหนดโทษ
-----------------------

	 มาตรา	๓๓	กำหนดโทษผู้ที่ขัดขวางการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนที่ชอบด้วย 
กฎหมายตามมาตรา	๖

 มาตรา	๓๔	กำหนดโทษผู้เข้าร่วมการชุมนุมที่สวมเครื่องแบบราชการเข้าร่วมการชุมนุม 
สาธารณะหรือการเดินขบวนตามมาตรา	๗

 มาตรา	๓๕	กำหนดโทษผู้จัดการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวน	และผู้นำการชุมนุม 
สาธารณะหรือการเดินขบวนที่ไม่มีคุณสมบัติตามมาตรา	๙

 มาตรา	๓๖	กำหนดโทษผู้นำการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม 
มาตรา	๑๑	และมาตรา	๑๒

 มาตรา	๓๗	กำหนดโทษผู้จัดการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวน	 ผู้นำการชุมนุมสาธารณะ 
หรือเดินขบวน	 และอาสาสมัครจัดระเบียบการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวนที่พกพาอาวุธมาร่วม 
การชุมนุมตามมาตรา	๑๓

 มาตรา	๓๘	กำหนดโทษผู้จัดการชุมนุมสาธารณะหรือเดินขบวน	 ผู้นำการชุมนุมสาธารณะ 
หรือเดินขบวนที่ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนตามมาตรา	๑๙

 มาตรา	๓๙	กำหนดโทษผู้เข้าร่วมการชุมนุมที่ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามเข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะ 
หรือการเดินขบวนตามมาตรา	๑๕	หรือมาตรา	๒๐

 มาตรา	๔๐	กำหนดโทษผู้เข้าร่วมการชุมนุมที่ฝ่าฝืนคำสั่งสลายการชุมนุมสาธารณะหรือ 
การเดินขบวนตามมาตรา	๑๖	หรือมาตรา	๒๑

 มาตรา	๔๑	กำหนดโทษผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๓๐



ร่างกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ	:	กับกติกาที่ควรจะเป็น

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒

บทสรุป
	 พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยได้ดำเนินมาจนถึงเวลาอันสมควรที่ 
พลเมืองไทยจำต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการประการหนึ่งที่สำคัญ	คือ	“บุคคล 
สามารถใช้สิทธิเสรีภาพของตนซึ่งได้มีการเคารพและรับรองตามกฎหมายได้ ตราบที่มิได้ 
เป็นการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน” อย่างไรก็ดี	แม้ว่า “การชุมนุมสาธารณะ” จะเป็น 
สิทธิที่ได้รับการเคารพและรับรองตามหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีพันธกรณี 
ที่ต้องปฏิบัติตาม	ตลอดจนได้มีการบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ตาม	
แต่บ่อยครั้งที่	“การชุมนุมสาธารณะ”	มักก่อให้เกิดภาวะที่มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น 
ที่ไม่ได้เข้าร่วมชุมนุมอยู่เสมอ	 ดังนั้น	 จึงถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยสมควรมีกฎหมายว่าด้วย 
การชุมนุมสาธารณะขึ้น	ทั้งนี้	มิได้มุ่งที่จะจำกัดการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะของ 
ประชาชน	หากเป็นการจัดระบบให้พลเมืองทุกคนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพในทุกด้านได้อย่าง 
เท่าเทียมควบคู่กันได้โดยปกติสุข	

๑๒ ๑๑




