
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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คําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 
ท่ี ๔๑/๒๕๕๙ 

เร่ือง การกํากับดูแลการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารต�อสาธารณะ 
   

 
ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห�งชาติได�ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 

ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ เร่ือง การให�ความร�วมมือต�อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห�งชาติและ
การเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารต�อสาธารณะ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๐๓/๒๕๕๗ เร่ือง แก�ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ 
เพ่ือกําหนดห�ามการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารบางประเภท น้ัน โดยท่ีข�อมูลข�าวสารตามประกาศดังกล�าว
มีลักษณะเป<นข�อมูลข�าวสารท่ีต�องห�ามมิให�ผู�ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน>
ออกอากาศตามมาตรา ๓๗ แห�งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน> 
พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังน้ัน เพ่ือมิให�เกิดปAญหาในการรับรู�และความเข�าใจในการกํากับดูแลการเผยแพร�
ข�อมูลข�าวสารของผู�ประกอบการไปสู�ประชาชนท้ังในส�วนของประเภทของข�อมูลข�าวสารท่ีต�องห�าม
และมาตรการที่จะนํามาใช�ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน> 
จึงจําเป<นต�องกําหนดให�มีความชัดเจนย่ิงข้ึน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษา
ความสงบแห�งชาติ จึงมีคําสั่ง ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ให�การเสนอข�อมูลข�าวสารหรือการออกอากาศรายการท่ีมีเน้ือหาสาระตาม

ข�อ ๓ (๑) ถึง (๗) ของประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ เร่ือง การให�ความ
ร�วมมือต�อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห�งชาติและการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารต�อ
สาธารณะ ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความ
สงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๓/๒๕๕๗ เร่ือง แก�ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี 
๙๗/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป<นการออกอากาศรายการท่ีมีเน้ือหาสาระท่ี
ก�อให�เกิดการล�มล�างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย>ทรงเป<นประมุข หรือท่ี
มีผลกระทบต�อความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๓๗ 
แห�งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน> พ.ศ. ๒๕๕๑ แล�วแต�กรณี 

 
ข�อ ๒  ในกรณีท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน> และกิจการ

โทรคมนาคมแห�งชาติ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน> เลขาธิการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน> และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เจ�าหน�าท่ีของ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน> และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ หรือ
บุคคลท่ีได�รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล�าว ได�กระทําการไปตามอํานาจหน�าท่ีโดยสุจริต ไม�เลือก
ปฏิบัติ และไม�เกินสมควรแก�เหตุหรือไม�เกินกว�ากรณีจําเป<น เพ่ือควบคุมดูแลมิให�มีการเสนอข�อมูล
ข�าวสารหรือการออกอากาศรายการท่ีมีลักษณะตามข�อ ๑ นับแต�วันท่ีประกาศตามข�อ ๑ มีผลใช�



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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บังคับ ย�อมได�รับความคุ�มครองไม�ต�องรับผิดท้ังทางแพ�ง ทางอาญา และทางวินัย แต�ไม�ตัดสิทธิผู�ได�รับ
ความเสียหายท่ีจะเรียกร�องค�าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว�าด�วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ�าหน�าท่ี 

 
ข�อ ๓๑  คําสั่งน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป<นต�นไป 
 
 

สั่ง ณ วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
พลเอก ประยุทธ>  จันทร>โอชา 

หัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง/หน�า ๒๔/๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ชวัลพร/ปริยานุช/จัดทํา 
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


