
 

รา่งประกาศ กฎหมายอ่ืน 
ขอ้ ๖ รายการทีม่เีน้ือหาสาระทีก่่อใหเ้กดิการลม้ลา้งการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 

อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข ไดแ้ก่ รายการทีม่เีน้ือหาสาระในลกัษณะของการยุยง 

ปลุกป ัน่ ระดม หรอืชกัชวนใหบุ้คคลกระทาํการอย่างหน่ึงอย่างใด โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 
๖.๑ ลม้ลา้งการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุข หรอื 
๖.๒ ลม้ลา้งอาํนาจอธปิไตยไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืทาํใหไ้ม่สามารถใชอ้าํนาจ

ดงักล่าวได ้หรอื 

๖.๓ แบ่งแยกราชอาณาจกัรหรอืยดึอาํนาจปกครองในสว่นหน่ึงสว่นใดแห่งราชอาณาจกัร 

๖.๔ กระทาํการเพื่อเปลีย่นแปลงรฐัธรรมนูญในวถิทีางทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

 

หมวด ๒ ความผิดเก่ียวกบัความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร 
(ปอ.) มาตรา ๑๑๖  ผูใ้ดกระทาํใหป้รากฏแก่ประชาชนดว้ยวาจา หนงัสอื หรอืวธิอีื่นใดอนั

มใิช่เป็นการกระทาํภายในความมุ่งหมายแห่งรฐัธรรมนูญ หรอืมใิช่เพื่อแสดงความคดิเหน็

หรอืตชิมโดยสจุรติ 
(๑) เพื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในกฎหมายแผ่นดนิหรอืรฐับาล โดยใชก้าํลงั

ขม่ขนืใจหรอืใชก้าํลงัประทุษรา้ย 
(๒) เพื่อใหเ้กดิความป ัน่ปว่น หรอืกระดา้งกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถงึขนาดที่

จะก่อความไม่สงบขึน้ในราชอาณาจกัร หรอื 
(๓) เพื่อใหป้ระชาชนล่วงละเมดิกฎหมายแผ่นดนิ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิ

เจด็ปี 
ขอ้ ๗ รายการทีม่เีน้ือหาสาระทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คงของรฐั ใหห้มายความรวมถงึ 

รายการทีม่ลีกัษณะอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัน้ี 
๗.๑ การแสดงออกไม่ว่าดว้ยภาพ วาจา ถอ้ยคาํ หรอืขอ้ความทีเ่ป็นการหมิน่ประมาท ดู

หมิน่หรอืแสดงออกซึง่ความอาฆาตมาดรา้ยต่อพระมหากษตัรยิ ์พระราชนีิ พระรชัทายาท 

ผูส้าํเรจ็ราชการแผน่ดิน หรอืสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์
๗.๒ รายการทีม่เีน้ือหาอนัเป็นการจงใจก่อใหเ้กดิการดหูมิน่เหยยีดหยามประเทศชาต ิ

๗.๓ รายการทีก่ระทบกระเทอืนหรอืดหูม่ินประเทศ หรอืต่อประมุขของประเทศอ่ืนๆ 

อนัจะเป็นการกระทบกระเทอืนความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 
๗.๔ รายการทีม่เีน้ือหาอนัเป็นการแสดงออกหรอืคาํพดูทีม่ลีกัษณะเป็นการยุยงสง่เสรมิให้

เกดิความแตกแยกในสงัคม หรอืมแีนวโน้มทีจ่ะก่อใหเ้กดิการทาํลายสนัตสิขุไดโ้ดยพลนั 

หรอืก่อใหเ้กดิการใชก้าํลงัหรอืความรุนแรงในสงัคม 
 

(ปอ.) ม.๑๑๒ ผูใ้ดหมิน่ประมาท ดหูมิน่ หรอืแสดงความอาฆาตมาดรา้ยพระมหากษตัรยิ ์
พระราชนีิ รชัทายาท หรอืผูส้าํเรจ็ ราชการแทนพระองค ์ตอ้งระวางโทษจาํคุกตัง้แต่สามปี

ถงึสบิหา้ปี 
 
 
 
ม. ๑๓๓ ผูใ้ดหมิน่ประมาท ดหูมิน่ หรอืแสดงอาฆาตมาดรา้ยราชาธบิด ีราชนีิ ราชสาม ีรชั

ทายาท หรอืประมุขแห่งรฐัต่างประเทศ ตอ้งระวางโทษจาํคุกตัง้แต่หน่ึงปีถงึเจด็ปี หรอื

ปรบัตัง้แต่สองพนับาทถงึหน่ึงหมื่นสีพ่นับาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 



ขอ้ ๘ รายการทีม่เีน้ือหาสาระทีม่ผีลกระทบต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีอง 

ประชาชน ใหห้มายความรวมถงึรายการทีม่เีน้ือหาในลกัษณะอย่างใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

๘.๑ การแสดงออกใด ๆ ซึง่ก่อใหเ้กดิการดถููก หรอืการสรา้งความเกลยีดชงัเป็นเหตุให้

คุณค่าหรอืศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลถูกทาํลายหรอืดอ้ยค่าลง หรอื

ก่อใหเ้กดิการใชค้วามรุนแรง หรอืการประทุษรา้ยต่อบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล บนพืน้ฐานของ

ลกัษณะเฉพาะของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลนัน้ๆ ในประการใดประการหน่ึงต่อไปน้ี 

(๑) ถิน่กาํเนิด เชือ้ชาต ิการถอืสญัชาต ิภาษา เพศ อายุ ความพกิาร สภาพทางกายหรอื 

สขุภาพ วยัวุฒหิรอื ความสามารถในทางสตปิญัญา 
(๒) สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม ชนชัน้ทางสงัคม 

(๓) ความเชื่อทางศาสนา 

(๔) การศกึษาอบรม 
(๕) ความคดิเหน็ทางการเมอืงอนัไม่ขดัต่อกฎหมาย 

(๖) การประกอบอาชพี 
(๗) ลกัษณะเฉพาะของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลในประการอื่นทาํนองเดยีวกนั 
๘.๒ การยุยง สง่เสรมิ หรอืกอใหเ้กดิพฤตกิรรมเลยีนแบบการกระทาํ ทีข่ดัต่อกฎหมาย 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมอนัดงีามของประชาชนชาวไทยในลกัษณะทีจ่ะ

ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้แตกแยกในสงัคม 
 
๘.๓ เป็นการแสดงทีล่บหลู่ เหยยีดหยาม หรอืจงใจใหเ้กดิความเสือ่มเสยีแก่ศาสนาใด

ศาสนาหน่ึง 

 
 
๘.๔ การออกอากาศหรอืการประชาสมัพนัธส์นิคา้หรอืบรกิารทีม่กีฎหมายหา้มมใิหก้าร 

ออกอากาศหรอืการเผยแพร่โฆษณา เช่น กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการพนนั หรอื

กฎหมายว่าดว้ยยาสบู 

หมวด ๓ ความผิดฐานหม่ินประมาท 
(ปอ.) 
มาตรา ๓๒๖  ผูใ้ดใสค่วามผูอ้ื่นต่อบุคคลทีส่าม โดยประการทีน่่าจะ ทาํใหผู้อ้ื่นนัน้เสยี

ชื่อเสยีง ถูกดหูมิน่หรอืถูกเกลยีดชงั ผูน้ัน้กระทาํความผดิฐานหมิน่ประมาท ตอ้งระวางโทษ

จาํคุกไม่เกนิหน่ึงปี หรอื ปรบัไม่เกนิสองหมื่นบาทหรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
มาตรา ๓๒๗  ผูใ้ดใสค่วามผูต้ายต่อบุคคลทีส่ามและการใสค่วามนัน้ น่าจะเป็นเหตุให ้บดิา 
มารดา คู่สมรส หรอืบุตรของผูต้ายเสยีชื่อเสยีง ถูกดหูมิน่หรอืถูกเกลยีดชงั ผูน้ัน้กระทาํ

ความผดิฐานหมิน่ประมาท ตอ้งระวางโทษดงับญัญตัไิวใ้น มาตรา ๓๒๖ นัน้  
มาตรา ๓๒๘ ถา้ความผดิฐานหมิน่ประมาทไดก้ระทาํโดยการโฆษณา ดว้ยเอกสาร 

ภาพวาด ภาพระบายส ีภาพยนตร ์ภาพหรอืตวัอกัษรที ่ทาํใหป้รากฏดว้ยวธิใีด ๆ 

แผ่นเสยีง หรอืสิง่บนัทกึเสยีง บนัทกึภาพ หรอืบนัทกึอกัษร กระทาํโดยการกระจายเสยีง 

หรอืการกระจายภาพ หรอืโดยกระทาํการปา่วประกาศดว้ยวธิอีื่น ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษ 
จาํคุกไม่เกนิสองปีและปรบัไม่เกนิสองแสนบาท 

 
(ปพพ.)  
มาตรา ๔๒๐ ผูใ้ดจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ ทาํต่อบุคคลอื่น โดยผดิกฎหมายใหเ้ขา

เสยีหายถงึแก่ชวีติกด็ ีแก่ร่างกายกด็ ีอนามยักด็ ีเสรภีาพกด็ ีทรพัยส์นิหรอืสทิธอิย่างหน่ึง

อย่างใดกด็ ีท่านว่า ผูน้ัน้ทาํละเมดิ จาํตอ้งใชค้่าสนิไหมทดแทนเพื่อการนัน้ 
 
 
หมวด ๒ ลกัษณะ ๔ ความผิดเก่ียวกบัศาสนา 
(ปอ.) มาตรา ๒๐๖ ผูใ้ดกระทาํดว้ยประการใด ๆ แก่วตัถุหรอืสถานอนัเป็นทีเ่คารพในทาง

ศาสนาของหมู่ชนใด อนัเป็นการเหยยีดหยามศาสนานัน้ ตอ้งระวางโทษจาํคุกตัง้แต่หน่ึงปี

ถงึเจด็ปี หรอืปรบัตัง้แต่สองพนับาท ถงึหน่ึงหมื่นสีพ่นับาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
 



 (พรบ.การพนัน ๒๔๗๘) มาตรา ๑๒ ผูใ้ดจดัใหม้กีารเล่น หรอืทาํอุบายล่อ ช่วยประกาศ

โฆษณาหรอืชกัชวนโดยทางตรงหรอืทางออ้มใหผู้อ้ื่นเขา้เล่นหรอืเขา้พนนัในการเล่นซึง่

มไิดร้บัอนุญาตจากเจา้พนกังานหรอืรบัอนุญาตแลว้แต่เล่นพลกิเพลง หรอืผูใ้ดเขา้เล่นหรอื

เขา้พนนัในการเล่นอนัขดัต่อบทแห่งพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืกฎกระทรวง หรอืขอ้ความใน

ใบอนุญาต ผูน้ัน้มคีวามผดิต่อไปน้ี...  

ขอ้ ๙ เน้ือหาของรายการทีม่กีารกระทาํซึง่เขา้ลกัษณะลามกอนาจาร เป็นการแสดงออก

ดว้ยการกระทาํใดๆ หรอืถอ้ยคาํทีห่ยาบโลน ตอ้งหา้ม น่ารงัเกยีจ ขดัต่อศลีธรรมของ

ประชาชนชาวไทย และใหร้วมถงึเน้ือหาของรายการทีม่ลีกัษณะ ดงัน้ี 
๙.๑ เน้ือหารายการทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึพฤตกิรรมการร่วมเพศ การแสดงใหเ้หน็ถงึอวยัวะเพศ

หรอือวยัวะสว่นทีพ่งึสงวน ไม่ว่าดว้ยภาพ วาจา หรอืดว้ยวธิกีารอื่นใด 
๙.๒ เน้ือหารายการในภาพรวมสามารถยัว่ยุทาํใหเ้กดิความตอ้งการทางเพศ หรอืเป็นการ 

พรรณนาหรอืบรรยายพฤตกิรรมทางเพศอย่างชดัเจน ซึง่การเสนอเน้ือหารายการนัน้มไิด้

ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการศกึษา คุณค่าทางศลิปะ วฒันธรรมแก่สงัคมหรอืประโยชน์

สาธารณะ 
๙.๓ เน้ือหารายการทีศ่าลมคีาํพพิากษาถงึทีส่ดุวนิิจฉยัว่าเป็นการกระทาํซึง่เขา้ลกัษณะ

ลามกอนาจาร 

หมวด ๕ ลกัษณะ ๙ ความผิดเก่ียวกบัเพศ 
มาตรา ๒๘๗ ผูใ้ด 

(๑) เพื่อความประสงคแ์ห่งการคา้ หรอืโดยการคา้ เพื่อการแจกจ่าย หรอืเพื่อการ

แสดงอวดแก่ประชาชน ทาํ ผลติ มไีว ้นําเขา้หรอืยงัใหนํ้าเขา้ ในราชอาณาจกัร สง่ออกหรอื

ยงัใหส้ง่ออกไปนอกราชอาณาจกัร พาไปหรอื ยงัใหพ้าไปหรอืทาํใหแ้พร่หลายโดยประการ

ใด ๆ ซึง่เอกสาร ภาพเขยีน ภาพพมิพ ์ภาพระบายส ีสิง่พมิพ ์รปูภาพ ภาพโฆษณา 

เครื่องหมาย รปูถ่าย ภาพยนตร ์แถบบนัทกึเสยีง แถบบนัทกึภาพหรอืสิง่อื่นใดอนัลามก 
(๒) ประกอบการคา้ หรอืมสีว่นหรอืเขา้เกีย่วขอ้งกบัการคา้เกีย่วกบั วตัถุหรอื

สิง่ของลามกดงักล่าวแลว้ จ่ายแจกหรอืแสดงอวดแก่ประชาชน หรอืใหเ้ช่นวตัถุหรอืสิง่ของ

เช่นว่านัน้ 
(๓) เพื่อจะช่วยการทาํใหแ้พร่หลาย หรอืการคา้วตัถุหรอืสิง่ของลามก ดงักล่าว

แลว้ โฆษณาหรอืไขขา่วโดยประการใด ๆ ว่ามบีุคคลกระทาํการ อนัเป็นความผดิตาม 
มาตราน้ี หรอืโฆษณาหรอืไขขา่วว่าวตัถุ หรอืสิง่ของ ลามกดงักล่าวแลว้จะหาไดจ้ากบุคคล

ใด หรอืโดยวธิใีด 
            ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิสามปี หรอืปรบัไม่เกนิหกพนับาท หรอืทัง้จาํ ทัง้ปรบั 
มาตรา ๓๘๘ ผูใ้ดกระทาํการอนัควรขายหน้าต่อหน้าธารกาํนลั โดยเปลอืยหรอืเปิดเผย

ร่างกาย หรอืกระทาํการลามกอย่างอื่น ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้รอ้ยบาท 

ขอ้ ๑๐ รายการทีม่เีน้ือหาซึง่มผีลกระทบต่อการใหเ้กดิความเสือ่มทรามทางจติใจของ

ประชาชนอย่างรา้ยแรง ใหห้มายความรวมถงึ รายการทีม่เีน้ือหาในลกัษณะดงัน้ี 
๑๐.๑ การแสดงใหเ้หน็หรอืสาธติรปูแบบหรอืวธิกีารอตัตวนิิบาตกรรม 

 
 
 



๑๐.๒ การแสดงใหเ้หน็ถงึการกระทาํทีม่ลีกัษณะทารุณโหดรา้ยไม่ว่าต่อคนหรอืสตัว ์
๑๐.๓ การแสดงออกถงึการกระทาํทีม่ลีกัษณะของการยัว่ย ุหรอืหลอกลวงใหเ้กดิพฤตกิรรม

เลยีนแบบทีไ่ม่เหมาะสมต่อเดก็และเยาวชน หรอืกลุ่มผูบ้รโิภครายการ 
๑๐.๔ การแสดงออกทีก่่อใหเ้กดิอนัตรายหรอืการคุกคามบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล 

๑๐.๕ การแสดงทีมุ่่งหมายจะชกัจงูใหบุ้คคลทัว่ไปใหใ้ชบ้รกิารหรอืซือ้สนิคา้ โดยอาศยัการ 

อวดอา้งการแสดงคุณวเิศษเหนือธรรมชาตหิรอือาํนาจทางไสยศาสตรท์ีไ่ม่สามารถพสิจูน์

ได ้จนทาํใหผู้ช้มรายการหลงเชื่อ 
 

ภาค ๓ ลหโุทษ 
มาตรา ๓๘๑ ผูใ้ดกระทาํการทารุณต่อสตัว ์หรอืฆา่สตัวโ์ดยใหไ้ด ้รบัทุกขเวทนาอนัไม่

จาํเป็น ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหน่ึงเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหน่ึงพนับาท หรอืทัง้จาํทัง้

ปรบั 
หมวด ๓ ความผิดฐานฉ้อโกง 
มาตรา ๓๔๑ ผูใ้ดโดยทุจรติ หลอกลวงผูอ้ื่นดว้ยการแสดงขอ้ความ อนัเป็นเทจ็ หรอืปกปิด

ขอ้ความจรงิซึง่ควรบอกใหแ้จง้และโดยการหลอก ลวงดงัว่านัน้ไดไ้ปซึง่ทรพัยส์นิจากผูถู้ก

หลอกลวง หรอืบุคคลทีส่ามหรอื ทาํใหผู้ถู้กหลอกลวงหรอืบุคคลทีส่ามทาํ ถอนหรอืทาํลาย

เอกสารสทิธ ิผูน้ัน้กระทาํความผดิฐานฉ้อโกง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิสามปี หรอื ปรบั

ไม่เกนิหกพนับาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
ขอ้ ๑๑ รายการทีม่เีน้ือหาซึง่มผีลกระทบต่อสขุภาพของประชาชนอย่างรา้ยแรง ให้

หมายความรวมถงึ รายการทีม่เีน้ือหาสาระแสดงใหเ้หน็ถงึคุณสมบตัขิองสนิคา้หรอืบรกิาร

ทีเ่ป็นผลติภณัฑส์ขุภาพทีเ่ป็นเทจ็หรอืเกนิความจรงิ หรอืปกปิดหรอืละเวน้การแจง้

สาระสาํคญั หรอืกล่าวอา้งถงึขอ้มลูทางวชิาการทีเ่ป็นเทจ็หรอืไม่ถูกตอ้งตรงตามความเป็น

จรงิ ในอนัทีน่่าจะเป็นเหตุใหเ้กดิอนัตรายแก่สขุภาพของประชาชน 
 

พรบ.คุม้ครองผูบ้รโิภค  
พรบ.อาหารและยา  

 


