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Section 37 of the
2008 Broadcasting Act
(pre-2014 coup)

Section 3 (1-7) of
NCPO Announcement No. 97/2014
(post-2014 coup)

• Inciting the abolishment
of constitutional
monarchy

1. False statements that could defame or incite hatred of
the monarchy, the heir-apparent, or any member of the
royal family

• Bearing negative
consequences for
national security, public
order, or good morals
• Containing absence or
pornographic content
that may risk the mental
or physical health of the
people

2. Information deemed detrimental to national security,
including those that are defamatory to other people
3. Criticism of the NCPO, its official or related people
4. Confidential information (in all forms) of state agencies
5. Information the could lead to confusion, conflict, or
social divisions
6. Incitement of unrest or resistance against the
government or the NCPO
7. Threat to harm any person that could lead to panic or
fear among the public

Adapted from a table by POSTgraphics / from Pirongrong Ramasoota. Media tremble at NBTC's Section 44 powers.
Bangkok Post. 16 Jul 2016 http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1037021/media-tremble-at-nbtcs-section-44-powers
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