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Q: หากมีการชุมนุมโดยปดถนน จะมีโทษอยางไรบาง ?

A: ป.อาญา มาตรา 229 ผูใดกระทำดวยประการใด ๆ ใหทาง
สาธารณะ... อยูในลักษณะอันนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกการจราจร 

ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน  5 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้ง

จำทั้งปรับ
        ป.อาญา มาตรา 385 ผูใดโดยไมไดรับอนุญาตอันชอบดวย
กฎหมายกีดขวางทางสาธารณะ จนอาจเปนอุปสรรคตอความปลอดภัย

หรือความสะดวกในการจราจร โดยวาง หรือทอดทิ้งสิ่งของ หรือโดย

กระทำดวยประการอื่นใด ถาการกระทำนั้นเปนการกระทำโดยไมจำเปน   

ตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท



Q: หากมีการชุมนุมโดยปดถนน จะมีโทษอยางไรบาง ?

ป.อาญา มาตรา 83 ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของ
บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป ผูที่ไดรวมกระทำความผิดดวยกันนั้นเปน

ตัวการ ตองระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไวสำหรับความผิดนั้น

ป.อาญา มาตรา 86ป.อาญา มาตรา 86 ผูใดกระทำดวยประการใด ๆ อันเปนการชวย
เหลือ หรือใหความสะดวกในการที่ผูอื่นกระทำความผิดกอนหรือขณะ

กระทำความผิด แมผูกระทำความผิดจะมิไดรูถึงการชวยเหลือหรือใหความ

สะดวกนั้นก็ตาม ผูนั้นเปนผูสนับสนุนการกระทำความผิด ตองระวางโทษ

สอง ในสามสวนของโทษที่กำหนดไวสำหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น 

2/14



Q: หากมีการชุมนุมโดยปดถนน จะมีโทษอยางไรบาง ?

ป.พ.พ. มาตรา 420 ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทำตอบุคคลอื่นโดยผิด
กฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี 

ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทำละเมิดจำตองใชคาสินไหม

ทดแทนเพื่อการนั้น
พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 114 
หามหามมิใหผูใดวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทําดวยประการใด ๆ ใน
ลักษณะที่เปนการกีดขวางการจราจร เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก เจา

พนักงานจราจร ผูใดฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง นอกจากจะมีความผิดตาม

มาตรา 148 แลว เจาพนักงานจราจร มีอํานาจสั่งใหผูฝาฝนรื้อถอนหรือเคลื่อนยาย

สิ่งกีดขวางดังกลาวได ถาไมยอมรื้อถอนหรือเคลื่อนยาย  ใหเจาพนักงานจราจร

มีอํานาจรื้อถอนหรือเคลื่อนยายได
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Q: หากมีการชุมนุมโดยปดถนน จะมีโทษอยางไรบาง ?

พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ ม.8 ประกอบ ม.27  
การชุมนุมสาธารณะตองไมกีดขวางทางเขาออก หรือรบกวนการปฏิบัติ

งานหรือการใชบริการสถานที่ ดังตอไปนี้   
  (1) สถานที่ทำการหนวยงานของรัฐ
  (2) ทาอากาศยาน ทาเรือ สถานีรถไฟ หรือสถานีขนสงสาธารณะ

  (3) โรงพยาบาล สถานศึกษา และศาสนสถาน
    (4) สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐตางประเทศ หรือสถานที่ทำการ

องคการระหวางประเทศ
  (5) สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ผูใดฝาฝนตองระวาง

โทษจำคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
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Q: หากมีการชุมนุมโดยไมไดแจง หรือไมไดรับอนุญาต
     จะมีโทษอยางไร ? 
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A: พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ มาตรา 10 ประกอบ 
มาตรา 28 ผูใดประสงคจะจัดการชุมนุมสาธารณะ ใหแจง 

การชุมนุมตอผูรับแจง กอนเริ่มการชุมนุมไมนอยกวา 24 

ชั่วโมง ผูใดฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท

1. ที่สาธารณะ



A: พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ มาตรา 7 ประกอบ 
มาตรา 27 การจัดการชุมนุมสาธารณะในรัศมี 150 เมตร จากพระบรม
มหาราชวัง พระราชวัง วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ

ตั้งแตสมเด็จเจาฟาขึ้นไป พระราชนิเวศน พระตำหนัก หรือจากที่ซึ่งพระ

มหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศตั้งแตสมเด็จเจาฟา

ขึ้นไป หรือผูสำเร็จราชการแทนพระองค ประทับหรือพำนัก หรือสถานที่

พำนักของพระราชอาคันตุกะ จะกระทำมิได 

2. สถานที่ตาม ม.7 และ ม.8
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บทบัญญัติทีเกียวข้องกับการ
ชุมนุมสาธารณะ

      การจัดการชุมนุมสาธารณะภายในพื้นที่ของรัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล และศาลจะ

กระทำมิได เวนแตมีการจัดใหมีสถานที่เพื่อใชสำหรับการชุมนุมสาธารณะภายในพื้นที่นั้น

  ศาลตามวรรคสองหมายความถึง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาล

ทหารและศาลอื่น ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาล   ในกรณีจำเปนเพื่อประโยชนแหง

การรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความสงบเรียบรอยของประชาชน ผูบัญชาการ

ตำรวจแหงชาติหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอำนาจประกาศหามชุมนุมในรัศมีไมเกิน 50 เมตร

รอบสถานที่ตามวรรคสอง  ทั้งนี้ ใหคำนึงถึงจำนวนของผูเขารวมชุมนุมและพฤติการณ

ในการชุมนุมดวย ในการชุมนุมดวย  ผูใดฝาฝนตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 

10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
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2. สถานที่ตาม ม.7 และ ม.8
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A: พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ มาตรา 8 ประกอบ 
มาตรา 27 การชุมนุมสาธารณะตองไมกีดขวางทางเขาออก หรือรบกวน
การปฏิบัติงานหรือการใชบริการสถานที่ ดังตอไปนี้
  (1) สถานที่ทำการหนวยงานของรัฐ
  (2) ทาอากาศยาน ทาเรือ สถานีรถไฟ หรือสถานีขนสงสาธารณะ

  (3) โรงพยาบาล สถานศึกษา และศาสนสถาน
    (4) สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐตางประเทศ หรือสถานที่ทำการ

องคการระหวางประเทศ
  (5) สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ผูใดฝาฝนตองระวาง

โทษจำคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. สถานที่ตาม ม.7 และ ม.8



บทบัญญัติทีเกียวข้องกับการ
ชุมนุมสาธารณะ

A: ป.อ. มาตรา 358 ฐานทำใหเสียทรัพย 
ผูใดทำใหเสียหาย ทำลาย ทำใหเสื่อมคาหรือทำใหไรประโยชน ซึ่งทรัพยของ

ผูอื่นหรือผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวย ระวางโทษโทษจำคุกไมเกิน 3 ป ปรับ

ไมเกิน 6,000 บาท
   ป.อ. มาตรา 362 ฐานบุกรุก  
ผูใดเขาไปในอสังหาริมทรัพยของผูอื่น  เพื่อถือการครอบครองอสังหา      ผูใดเขาไปในอสังหาริมทรัพยของผูอื่น  เพื่อถือการครอบครองอสังหา      

ริมทรัพยนั้น ทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือเขาไปกระทำการใดๆ อันเปนการ

รบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพยของเขาโดยปกติสุข ตองระวาง

โทษจำคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
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3.สถานที่เอกชน



ป.อ. มาตรา 370 ฐานสงเสียงหรือทำใหเกิดเสียงดัง 
ผูใดสงเสียง ทำใหเกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึง โดยไมมีเหตุอันสมควร 

จนทำใหประชาชน ตกใจหรือเดือดรอน ตองระวางโทษปรับไมเกิน 

1,000 บาท
ป.อ. มาตรา 389 ฐานเดือดรอนรำคาญ 
ผูใดกระทำดวยประการใด ๆ ใหของแข็งตกลง ณ ที่ใด ๆ โดยประการที่นาผูใดกระทำดวยประการใด ๆ ใหของแข็งตกลง ณ ที่ใด ๆ โดยประการที่นา

จะเปนอันตรายหรือเดือดรอนรำคาญแกบุคคล หรือเปนอันตรายแก

ทรัพย หรือกระทำดวยประการใด ๆ ใหของโสโครกเปรอะเปอนหรือนาจะ

เปรอะเปอน ตัวบุคคล หรือทรัพย หรือแกลงทำใหของโสโครกเปนที่เดือด

รอนรำคาญ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 

10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
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3.สถานที่เอกชน



Q: พนักงานสอบสวน มีอำนาจหนาที่อยางไรบาง ? 
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Q: การฝาฝนกฎหมายอยูในอำนาจของศาลแขวง หรืออำนาจของศาลจังหวัด?
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