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พระราชบัญญตั ิ
กําหนดวธิีปฏิบัติแกบุคคลซึง่เผยแพรขาวอันเปนการ 
ทําใหเสียสัมพันธไมตรี ระหวางประเทศไทยกับประเทศ 
ที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม 

พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 

ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร 
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๔๘๗) 

ปรีดี พนมยงค 
ตราไว ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๘ 

เปนปที่ ๑๒ ในรัชกาลปจจบุัน 
 
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรมีกฎหมายกําหนดวิธีปฏิบัติแกบุคคลซึ่ง

เผยแพรขาวอันเปนการทําใหเสียสัมพันธไมตรีระหวางประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทาง
ไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม 

 
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติกําหนดวิธีปฏิบัติแก

บุคคลซึ่งเผยแพรขาวอันเปนการทําใหเสียสัมพันธไมตรีระหวางประเทศไทยกับประเทศที่มี
สนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม พุทธศักราช ๒๔๘๘” 

 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับไดตั้งแตวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา ไดมีผูกระทําการเผยแพรขาวไมวาโดย

วิธีใดๆ อันอาจทําใหเสียสัมพันธไมตรีระหวางประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับ
ประเทศไทย หรืออาจกอใหเกิดความเขาใจผิดในเจตนจํานงของรัฐบาลอันมีตอประเทศซึ่งมี
สนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทย ใหเจาพนักงานตํารวจหรือสารวัตรทหารรายงานพฤติการณ
และระบุผูถูกกลาวหาไปยังรัฐบาล เพ่ือจัดการแกบุคคลนั้น 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๒/ตอนที่ ๔๓ หนา ๔๙๗/๑๔ สิงหาคม ๒๔๘๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔  เมื่อรัฐบาลไดรับรายงานดังกลาวในมาตรา ๓ รัฐบาลจะไดสงเร่ืองให
คณะกรรมการซึ่งตั้งข้ึนตามความในพระราชบัญญัตินี้พิจารณา และเพ่ือปองกันมิใหเผยแพรขาว
ตอไป ก็ใหเจาพนักงานตํารวจหรือสารวัตรมีอํานาจจับกุมและควบคุมบุคคลนั้นกอน 

 
มาตรา ๕  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหแตง

ตั้งข้ึน เพ่ือปฏิบัติการตามความในพระราชบัญญัตินี้ ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งนาย และ
กรรมการอื่นอีกส่ีนาย 

 
มาตรา ๖  เมื่อคณะกรรมการไดรับเรื่องจากรัฐบาลแลว ถาพิจารณาไดความวา

บุคคลใดกระทําการเผยแพรขาวดังกลาวในมาตรา ๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งกักคุมผูถูก
กลาวหาไวมีกําหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมวาในกรณีใดๆ ระยะเวลานั้นใหส้ินสุดลงใน
เมื่อไดมีประกาศหรือกฎหมายแสดงวาภาวะสงครามไดส้ินสุดลงแลว 

ในการวินิจฉัยสั่งของคณะกรรมการตามความในวรรคกอนใหคณะกรรมการมี
อํานาจออกหมายเรียกพยานหลักฐานและบังคับใหพยานสาบานหรือปฏิญาณไดตามกฎหมายวา
ดวยวิธีพิจารณาความ และใหคณะกรรมการใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาทราบขอหาและยื่นคําใหการ 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหควบคุมผูถูกกลาวหาไวในระหวางการพิจารณา
ของคณะกรรมการได 

 
มาตรา ๗  ผูที่อยูในระหวางควบคุมหรือกักคุมตามความในพระราชบัญญัตินี้ให

ถือวา เปนผูอยูในระหวางคุมขังโดยชอบดวยกฎหมายตามกฎหมายลักษณะอาญา 
 
มาตรา ๘  เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการจะเพิกถอนคําส่ังใหกักคุมที่ไดส่ัง

ไปแลวเสียก็ได 
ผูที่ถูกคณะกรรมการสั่งกักคุมไวจะรองขอใหคณะกรรมการพิจารณาเรื่องของตน

ใหม โดยอางหลักฐานซึ่งไดมาภายหลังการพิจารณาแลวก็ได 
 
มาตรา ๙  ผูใดขัดขืนไมมาใหการตอคณะกรรมการตามหมายเรียก หรือขัดขืน

ไมสาบานหรือปฏิญาณตามคําส่ังของคณะกรรมการ หรือขัดขืนไมนําสงหนังสือหรือทรัพยอยาง
ใดๆ ที่คณะกรรมการเรียกใหนํามาแสดงตอคณะกรรมการมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน
หารอยบาท หรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 
มาตรา ๑๐ ผูใดเอาความที่ตนรูวาเปนความเท็จมาใหการในขอสําคัญตอ

คณะกรรมการ มีความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนขึ้นไปถึงหาป และปรับตั้งแตรอย
บาทขึ้นไปถึงพันบาท 

 
มาตรา ๑๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ควง อภัยวงศ 
นายกรัฐมนตร ี

 
พัชรินทร/เนติมา  จดัทํา 

๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 
 

วาทินี/ประชุมพร/ปรับปรุง 
๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 


