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ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. … 

 ที่พึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่ 4 พ.ค. ที่ผ่านมา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ .ศ. ุ ที่เสนอโดย
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 โดยที่เป็น
การสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะพระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 34 และมาตรา 63 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย 
 มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศุ.” 
 มาตรา 2 พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันปร ะกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
 มาตรา 3 พระราชบัญญัติน้ีไม่ใช้บังคับกับการชุมนุมสาธารณะ ดังต่อไปนี้ 
  (1) การชุมนุมเนื่องในงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี 
  (2) การชุมนุมเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณีหรือตาม
วัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น 
  (3) การชุมนุ มเพื่อจัดแสดงมหรสพ กีฬา หรือกิจกรรมอื่นเพื่อประโยชน์ทางการค้า
ปกติของผู้จัดการชุมนุมนั้น 
  (4) การชุมนุมภายในสถานศึกษา 
  (5) การชุมนุมหรือการประชุมตามบทบัญญัติของกฎหมาย หรือการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการของสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 
 มาตรา  4 การชุมนุมสาธารณะในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ
ประกาศใช้กฎอัยการศึก และการชุมนุมสาธารณะที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งใน
ช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
 มาตรา 5 ในพระราชบัญญัติน้ี 
 “การชุมนุมสาธารณะ ”หมายความว่า การชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะเพื่อเรียกร้อง 
สนับสนุน คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไป 
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และบุคคลอ่ืนสามารถเข้าร่วมการชุมนุมนั้นได้ ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือ
เคลื่อนย้ายด้วยหรือไม่ 
 “ที่สาธารณะ ” หมายความว่า ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่ใช้
เพื่อสาธารณะประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน หรือที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็น
เจ้าของแต่เป็นผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ บรรดาซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ 
รวมตลอดทังทางหลวงและทางสาธารณะ 
 “ทางหลวง” หมายความว่า ทางหลวงตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง 
 “ทางสาธารณะ” หมายความว่า ทางบกหรือทางน้ าส าหรับประชาชนใช้ในการจราจร และ
ให้หมายความรวมถึงทางรถไฟและทางรถรางที่มีรถเดินส าหรับประชาชนโดยสารด้วย 
 “ผู้จัดการชุมนุม” หมายความว่า ผู้จัดให้มีการชุมนุมสาธารณะและให้หมายความรวมถึงผู้
ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา 10 วรรคสอง และผู้ซึ่งเชิญชวนหรือนัดหมายให้ผู้อื่น
มาร่วมการชุมนุมสาธารณะโดยแสดงออกหรือท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนเป็นผู้จัดหรือร่วมจัดให้มีการ
ชุมนุมนั้น 
 “ผู้ชุมนุม” หมายความรวมถึง ผู้จัดการชุมนุ ม และผู้เข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะไม่ว่าจะ
เข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะนั้นตามค าเชิญชวนหรือนัดหมายของผู้จัดการชุมนุมหรือไม่ 

“หน่วยงานของรัฐ ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐบาล องค์การ
มหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 “ผู้รับแจ้ง” หมายความว่า หัวหน้าสถานีต ารวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะ หรือ
บุคคลอ่ืน ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
 “ศาล” หมายความว่า ศาลแพ่งหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอ านาจเหนือสถานที่ 
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา 6 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มีอ านาจออกประกาศ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด 1 
บททั่วไป 
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 มาตรา 7 การชุมนุมสาธารณะต้องเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ การใช้สิทธิ
เสรีภาพของผู้ชุมนุมในระหว่างการชุมนุมสาธารณะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพ
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
 มาตรา 8 การชุมนุมสาธารณะต้องไม่กีดขวางทางเข้าออกสถานที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) สถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาท และสถานที่
พ านักของผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
  (2) รัฐสภา ท าเนียบรัฐบาล ศาล และหน่วยงานของรัฐ 
  (3) ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ หรือสถานีขนส่งสาธารณะ 
  (4) โรงพยาบาล สถานศึกษา และศาสนสถาน 
  (5) สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐต่างประเทศ 
 มาตรา 9 ในกรณีที่เห็นสมควร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีสถานที่เพื่อใช้
ส าหรับการชุมนุมสาธารณะก็ได้ 
 ในการจัดให้มีสถานที่ส าหรับการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหนึ่งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นค านึงถึงผลกระทบต่อความสะด วกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะนั้นด้วยการจัดให้มี
สถานที่เพื่อการชุมนุมสาธารณะตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อเสรีภาพของประชาชนที่จะจัดการชุมนุม
สาธารณะในที่สาธารณะอื่นมิให้น าความในหมวด 2 การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ มาใช้บังคับการ
ชุมนุมสาธารณะในบริเวณที่ตามวรรคหนึ่ง 

หมวด 2 
การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ 

 มาตรา 10 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ 
และเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นตามกฎหมายผู้ใดประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะและ
การชุมนุมนั้นกระทบต่อความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ ให้มีหนังสือแจ้ งการชุมนุม
ต่อผู้รับแจ้งก่อนเร่ิมการชุมนุมไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบสองชั่วโมง 
 ให้ถือว่าผู้เชิญชวนหรือผู้นัดหมายให้ผู้อื่นมาร่วมชุมนุมในวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 
รวมทั้งผู้ขออนุญาตใช้สถานที่หรือเคร่ืองขยายเสียงหรือขอให้ทางราชการอ านวยความสะดวกใน
การชุมนุม เป็นผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหนึ่ง 
 หนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 มาตรา 11 ให้ผู้รับแจ้งเป็นพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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 มาตรา 12 ให้ถือว่าผู้ชุมนุมสาธารณะที่อาจก่อให้เกิดกรณีดังต่อไปนี้เป็นการชุมนุมที่
กระทบต่อความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะที่ต้องแจ้งการชุมนุมตามมาตรา 10 
  (1) ขัดขวางความสะดวกของประชาชนที่จะใช้หรือเข้าออกที่สาธารณนั้นตามปกติ 
  (2) ขัดขวางการให้บริการหรือใช้บริการท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีขนส่ง สาธารณะ 
ระบบขนส่งสาธารณะ หรือการสื่อสารสาธารณะอื่น 
  (3) กีดขวางทางเข้าออกสถานที่ตามมาตรา 8 
มาตรา 13 ในกรณีที่ผู้รับแจ้งเห็นว่าการชุมนุมสาธารณะที่ได้รับแจ้งนั้นข้อต่อมาตรา 8 ให้ยื่นค าขอ
ต่อศาลเพื่อมีค าสั่งห้ามการชุมนุม 
ให้ศาลพิจารณาค าขอเพื่อมีค าสั่งห้ามการชุมนุมตามวรรคหนึ่งเป็นการด่วน ค าสั่งของศาลตามมาตร
นีใ้ห้เป็นที่สิ้นสุด 
 มาตรา 14 ให้ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะซึ่งไม่สามารถแจ้งการชุมนุมได้ภายใน
ก าหนดเวลาตามมาตรา 10 มีหนังสือแจ้งการชุมนุมพร้อมค าขอผ่อนผันก าหนดเวลาดังกล่าวต่อผู้
บัญชาการต ารวจนครบาลในกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดอ่ืน แล้วแต่ กรณี 
ก่อนเร่ิมการชุมนุม 
 ให้ผู้รับค าขอมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาค าขอผ่อนผันก าหนดเวลาพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ยื่นค าขอทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับขอ 
ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่พอใจผลการพิจารณา ให้ยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตามวรรคสอง ค าสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้ถือเป็นที่
สิ้นสุด 
 มาตรา 15 การชุมนุมสาธารณะที่ศาลมีค าสั่งห้ามการชุมนุม หรือที่จัดขึ้นหลังจากผู้ยื่นค า
ขอได้รับหนังสือแจ้งว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะผ่อนผันก าหนดเวลา ตามมาตรา 15 หรือที่จัดขึ้น
ระหว่างรอค าสั่งศาลตามมาตรา 13 หรือ มาตรา 14 ให้ถือว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

หมวด 3 
หน้าที่ของผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุม 

 มาตรา 16 ผู้จัดการชุมนุมมีหน้าที่ดังนี้ 
  (1) อยู่ร่วมการชุมนุมสาธารณะตลอดเวลาการชุมนุม 
  (2) ดูแลรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ ภายใต้
ขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
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  (3) ดูแลไม่ให้เกิดการขัดขวางประชาชนที่จะใช้สาธารณะ ตลอดจนดูแลและ
รับผิดชอบให้ผู้ชุมนุมปฏิบัติตามมาตรา 17 
  (4) ประกาศหน้าที่ของผู้ชุมนุมตามมาตรา 17 และเงื่อนไขหรือค า สั่งด้วยวาจาของ
ผู้รับแจ้งและเจ้าพนักงานตามมาตรา 20 ให้ผู้ชุมนุมทราบและประกาศซ้ าตามระยะเวลาที่ผู้รับแจ้ง
ก าหนด 
 (5) ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานตามมาตรา 20 ในการดูแลการชุมนุมสาธารณะให้
เป็นไปตาม (2) และ (3) 
  (6) ไม่ยุยงส่งเสริมหรือชักจูงผู้ชุมนุมเพื่อให้ผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามมาตรา 17 
 มาตรา 17 ผู้ชุมนุมมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะตามมาตรา 12 
  (2) ไม่ปิดบังหรืออ าพรางตนโดยจงใจมิให้มีการระบุตัวบุคคลได้ถูกต้อง 
  (3) ไม่น าอาวุธเข้าไปในที่ชุมนุม ไม่ว่าจะได้รับอนุ ญาตให้มีอาวุธให้มีอาวุธนั้นติดตัว
หรือไม่ 
  (4) ไม่บุกรุกหรือท าให้เสียหายหรือท าลายด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่น 
  (5) ไม่ท าให้ผู้อื่นกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือเสรีภาพ หรือได้รับความ
เดือดร้อนเกินที่พึงคาดหมายได้ว่าเป็นไปตามปกติและเหตุอันควร 
  (6) ไม่ใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้ายผู้เข้าร่วมชุมนุมหรือ
ผู้อ่ืน 
  (7) ไม่ขัดขวางหรือกระท าการใดๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
พนักงานในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชนในการใช้ที่สาธารณะ หรือในการคุ้มครองการ
ชุมนุมสาธารณะนั้น 
  (8) ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือค าสั่งด้วยวาจาของเจ้าพนักงานตามมาตรา 20 
 มาตรา 18 ในกรณีที่ผู้จัดการชุมนุมมิได้แจ้งว่าจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้าย ผู้ชุมนุม
จะเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสถานีต ารวจซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบดูแลการชุมนุมสาธารณะนั้น 
 มาตรา 19 ผู้ชุมนุมต้องเลิกการชุมนุมสาธารณะภายในระย ะเวลาที่ผู้จัดการชุมนุมได้แจ้ง
ไว้ต่อผู้รับแจ้ง 

หมวดที่ 4 
การคุ้มครองความสะดวกของประชาชนและการชุมนุมสาธารณะ 
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 มาตรา 20 ให้หัวหน้าสถานีต ารวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะและผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าสถานีต ารวจ เป็นเจ้าพนักงานอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จ ะใช้ที่
สาธารณะนั้น และอาจแจ้งพนักงานฝูายปกครองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่การ
ชุมนุมสาธารณะ หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐหรือเอกชนในท้องที่นั้นเพื่อทราบด้วยก็ได้ 
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานตามวรรคหนึ่งมีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
  (1) อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะอันเป็นสถานที่ชุมนุม 
  (2) อ านวยความสะดวกในการจราจรและการขนส่งสาธารณะในบริเวณที่มีการชุมนุม
และบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการชุมนุมน้อยที่สุด 
  (3) ก าหนดเงื่อนไขหรือมีค าสั่งด้วยวาจาให้ผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ชุมนุมปฏิบัติตามเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (1) หรือ (2) 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (2) เจ้าพนักงานตามวรรคหนึ่งอาจมีค าสั่งให้ปิดการจราจรได้ แต่ให้การท า
ได้เฉพาะในบริเวณอันจ ากัดและเพื่อความปลอดภัยของผู้ชุมนุมและประชาชน และต้องหา รือกับ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก่อน 
 เจ้าพนักงานตามวรรคหนึ่งต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีความเข้าใจและอดทนต่อ
สถานการณ์การชุมนุมสาธารณะ และต้องแต่งเคร่ืองแบบเพื่อแสดงตน และอาจใช้เคร่ืองมือควบคุม
ฝูงชนได้ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 มาตรา 21 ก่อนและระหว่างการชุมนุม สาธารณะ ให้ส านักงานต ารวจและหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ของรัฐจัดหรือประสานให้มีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะเพื่อให้ประชาชนทราบถึง
สถานที่ที่ใช้ในการชุมนุมและช่วงเวลาที่มีการชุมนุม ตลอดจนค าแนะน าเกี่ยวกับเส้นทางการจราจร
หรือระบบการขนส่งสาธารณะที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการชุมนุมน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 2 
การดูแลการชุมนุมสาธารณะ 

 มาตรา 22 ให้หัวหน้าสถานีต ารวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะและผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าสถานีต ารวจ เป็นเจ้าพนักงานรับผิดชอบดูแลการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไป
ตามความในหมวด 3 แห่งพระราชบัญญัติน้ี 
 ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีหรือผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติอาจแต่งตั้งข้าราชการคน
หนึ่งเป็นเจ้าพนักงานรับผิดชอบดูแลการชุมนุมสาธารณะดังกล่าวแทนเจ้าพนักงานตามวรรคหนึ่งก็
ได้ 
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มาตรา 23 ในกรณีที่ได้รับการร้องขอจากผู้จัดการชุมนุม ให้เจ้าพนักงานตามมาตรา 22 เข้า
ไปรักษาความปลอดภัยหรืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ชุมนุมในสถานที่ชุมนุมและในช่วงเวลาการ
ชุมนุม และให้รายงานผู้บัญชาการต ารวจนครบาลในกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดใน
จังหวัดอ่ืน เพื่อทราบด้วย 
 มาตรา 24 ในกรณีมีการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 15 หรือ
ผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามมาตรา 8 หรือความในหมวด 3 แห่งพระราชบัญญัติน้ี ให้
เจ้าพนักงานตามมาตรา 22 ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (1) กรณีการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม มาตรา 15 หรือผู้ชุมนุมไม่
ปฏิบัติตามมาตรา 19 ให้ประกาศให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  (2) กรณีผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 5 มาตรา 16 มาตรา 17 หรือ
มาตรา 18 ให้ประกาศให้ผู้ชุมนุมแก้ไขกรณีดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 หากผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานตามมาตรา 22 ร้องขอต่อศาล
เพื่อมีค าสั่งให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะนั้น ในระหว่างรอค าสั่งศาลให้เจ้าพนักงานตาม
มาตรา 22 มีอ านาจกระท าการที่จ าเป็นตามแผนหรือแนวทางการควบคุมการชุมนุมสาธารณะที่
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครอง
ความสะดวกของประชาชนและคุ้มครองการชุมนุมสาธารณะ 
 การด าเนินของเจ้าพนักงานตามมาตรา 22 ไม่ตัดสิทธิของผู้อ่ืนซึ่งได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายจากการชุมนุมสาธารณะนั้น ที่จะร้องขอต่อศาลเพื่อมีค าสั่งให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุม 
มาตรา 25 เมื่อได้รับค าขอให้มีค าสั่งให้ผู้ชุมนุมเลิ กการชุมนุมสาธารณะให้ศาลพิจารณาค าขอนั้น
เป็นการด่วนในการพิจารณา หากความปรากฏต่อศาลว่าการชุมนุมสาธารณะนั้นเป็นการชุมนุม
สาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 15 หรือผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 8 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 หรือมาตรา 19 แล้วแต่กร ณี ให้ศาลมีค าสั่งโดยออกค า
บังคับให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะหรือยุติการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายภายในระยะเวลา
ที่ศาลก าหนด 
 ค าสั่งศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 
 ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศค าสั่งศาลตามมาตรานี้ไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ 
บริเวณที่มีการชุมนุมสาธารณะนั้น และประกาศโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ชุมนุมได้รับทราบด้วย 
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มาตรา 26 ในกรณีที่ผู้ชุมนุมไม่เลิกการชุมนุมสาธารณะตามค าสั่งศาล ให้เจ้าพนักงานตามมาตรา 22 
ประกาศก าหนดให้พื้นที่บริเวณที่มีการชุมนุมสาธารณะนั้นเป็นพื้นที่ควบคุมและประกาศให้ผู้
ชุมนุมออกจากพื้นที่ควบคุมโดยเร็ว และให้รายงานรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
 เมื่อมีการประกาศก าหนพื้นที่ควบคุมตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บัญชาการต ารวจนครบาลใน
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดอ่ืน หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายให้รับผิดชอบ เป็น
ผู้ควบคุมสถานการณ์เพื่อให้มีการเลิกการชุมนุมสาธารณะตามค าสั่งศาล 
 มาตรา 27 เมื่อพ้นระยะเวลาที่ประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ควบคุม หากยังมีผู้ชุมนุม
อยู่ในพื้นที่ควบคุม ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าความผิดซึ่งหน้า และให้ผู้ควบคุมสถานการณ์ด าเนินการให้
มีการเลิกการชุมนุม โดยให้ผู้ควบคุมสถานการณ์และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมสถานการณ์
มีอ านาจค้นและจับผู้ซึ่งยังอยู่ในพื้นที่ควบคุม ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการ
ชุมนุมสาธารณะนั้น หรือกระท าการที่จ าเป็นตามแผนหรือแนวทางการควบคุมการชุมนุมสาธารณะ
ตามมาตรา 24 
 ให้น าความในมาตรา 20 วรรคสี่ มาใช้บังคับกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
มาตรา 28 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ชุมนุมกระท าการใดๆ ที่มีลักษณะรุนแรงและอาจเป็นอันตรายแก่
ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือทรัพย์สินของผู้อื่นจนเกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ให้เจ้าพนักงานตาม
มาตรา 22 มีอ านาจสั่งให้ผู้ชุมนุมยุติการกร ะท านั้น หากผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว ให้เจ้า
พนักงานตามมาตรา 22 และผู้ควบคุมสถานการณ์ และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม
สถานการณ์มีอ านาจด าเนินการตามมาตรา 26 และมาตรา 27 โดยอนุโลม 
 ในกรณีที่ผู้ชุมนุมไม่เห็นด้วยกับค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค าร้องคั ดค้านต่อศาลเพื่อ
พิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันมีค าสั่ง ค าสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 
มาตรา 29 ให้เจ้าพนักงานตามมาตรา 20 และมาตรา 22 และผู้ควบคุมสถานการณ์ตามมาตรา 27 
และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมสถานการณ์เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด 5 
บทก าหนดโทษ 

 มาตรา 30 ผู้จัดการชุมนุมสาธารณะที่กระทบต่อความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่
สาธารณะ ผู้ใดมิได้แจ้งการชุมนุมตามมาตรา 10 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 มาตรา 31 ผู้ใดจัด เชิญชวน หรือนัดหมายให้ผู้อื่นเข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 15 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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 มาตรา 32 ผู้จัดการชุมนุมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 16(1) (2) (3) (4) หรือ (5) หรือผู้ชุมนุม
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 17(1)(2)(3)(7) หรือ (8) หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรื อค าสั่งของผู้รับแจ้ง
หรือเจ้าพนักงานตามมาตรา 20 ต้องระวงโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 มาตรา 33 ผู้จัดการชุมนุมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 16(6)หรือผู้ชุมนุมผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 17(4)(5) หรือ (6) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 
 มาตรา 34 ผู้ใดโฆษณาหรือประกาศให้ผู้ชุมนุมใช้ก าลังประทุษร้ายผู้อ่ืน ในระหว่างการ
ชุมนุมสาธารณะ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 
 มาตรา 35 ผู้ใดเข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 158 ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

ผู้ชุมนุมซึ่งออกจากพื้นที่ควบคุมภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานตามมาตรา 22 ประกาศ
ก าหนดตามมาตรา 26 ไม่ต้องรับโทษส าหรับการกระท าความผิดนั้น 

 มาตรา 36 ผู้ชุมนุมซึ่งเข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 15 
และไม่ ออกจากพื้นที่ควบคุมภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานตามมาตรา 22 ประกาศก าหนดตาม
มาตรา 26 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ในกรณีที่เห็นสมควร ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่ก าหนดหรือจะไม่ลงโทษก็ได้ 
 มาตรา 37 ผู้ใดไม่ได้รั บมอบหมายจากเจ้าพนักงานตามมาตรา 20 หรือ มาตรา 22 หรือ
จากผู้ควบคุมสถานการณ์ตามมาตรา 26 ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ีพาอาวุธเข้าไปในที่
ชุมนุม ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตให้มีอาวุธนั้นติดตัวหรือไม่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ถ้าอาวุธตามวรรคหนึ่งเป็นอาวุธปืน วัตถุระเบิด หรือวัตถุอ่ืนใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกับ
ผู้กระท าความผิด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
มาตรา 38 บรรดาทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการชุมนุมสาธารณะที่ยึ ดได้จากการชุมนุม
สาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ 
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