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พระราชบัญญัติ 
จดแจงการพิมพ 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการจดแจงการพิมพ 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา  ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติการพิมพ  พุทธศักราช  ๒๔๘๔ 
(๒) พระราชบัญญัติการพิมพ  (ฉบับที่  ๒)  พุทธศักราช  ๒๔๘๕ 
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(๓) พระราชบัญญัติการพิมพ  (ฉบับที่  ๓)  พุทธศักราช  ๒๔๘๘ 
(๔) คําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน  ฉบับที่  ๕  ลงวันที่  ๖  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๑๙ 
(๕) คําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน   ฉบับที่   ๓๖   ลงวันที่   ๒๑   ตุลาคม  

พุทธศักราช  ๒๕๑๙ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“พิมพ”  หมายความวา  ทําใหปรากฏดวยตัวอักษร  รูปรอย  ตัวเลข  แผนผังหรือภาพโดย

วิธีการอยางใด ๆ 
“ส่ิงพิมพ”  หมายความวา  สมุด  หนังสือ  แผนกระดาษ  หรือวัตถุใด ๆ  ที่พิมพข้ึนเปนหลายสําเนา 
“หนังสือพิมพ”  หมายความวา  ส่ิงพิมพซ่ึงมีชื่อจาหนาเชนเดียวกัน  และออกหรือเจตนาจะ

ออกตามลําดับเร่ือยไป  มีกําหนดระยะเวลาหรือไมก็ตาม  มีขอความตอเนื่องกันหรือไมก็ตาม  ทั้งนี้   
ใหหมายความรวมถึงนิตยสาร  วารสาร  ส่ิงพิมพที่เรียกชื่ออยางอื่นทํานองเดียวกัน 

“ผูพิมพ”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงจัดการและรับผิดชอบในการพิมพ 
“ผูโฆษณา”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการจัดใหส่ิงพิมพแพรหลายดวย 

ประการใด ๆ  ไมวาจะเปนการขายหรือใหเปลา 
“บรรณาธิการ”  หมายความวา  บุคคลผูรับผิดชอบในการจัดทํา  และควบคุมเนื้อหา  ขอความ  

หรือภาพที่ลงพิมพในหนังสือพิมพ  รวมทั้งวัสดุหรือเอกสารที่แทรกในหนังสือพิมพโดยความเห็นชอบ
ของบรรณาธิการดวย  

“เจาของกิจการหนังสือพมิพ”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงเปนเจาของกิจการหนังสือพิมพ 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับกับส่ิงพิมพ  ดังตอไปนี้  คือ 
(๑) ส่ิงพิมพของสวนราชการ  หรือหนวยงานของรัฐ 
(๒) บัตร  บัตรอวยพร  ตราสาร  แบบพิมพ  และรายงานซึ่งใชกันตามปกติในการสวนตัว  

การสังคม  การเมือง  การคา  หรือส่ิงพิมพที่มีอายุการใชงานสั้น  เชน  แผนพับหรือแผนโฆษณา 
(๓) สมุดบันทึก  สมุดแบบฝกหัด  หรือสมุดภาพระบายสี 
(๔) วิทยานิพนธ  เอกสารคําบรรยาย  หลักสูตรการเรียนการสอน  หรือส่ิงพิมพอื่นทํานองเดียวกัน

ที่เผยแพรในสถานศึกษา 
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มาตรา ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงาน
เจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด  ๑ 
ส่ิงพิมพ 

 

 

มาตรา ๗ ผูพิมพหรือผูโฆษณาสิ่งพิมพที่พิมพและเผยแพรในราชอาณาจักรตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
(๒) มีถ่ินที่อยูประจําในราชอาณาจักร 
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาสามป  

หรือเปนความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีนิติบุคคลเปนผูพิมพหรือผูโฆษณา  กรรมการ  ผูจัดการ  หรือผูแทนอื่นของนิติบุคคลนั้น

ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่งดวย 
มาตรา ๘ ในส่ิงพิมพซ่ึงเปนหนังสือที่ไมใชหนังสือพิมพและพิมพข้ึนในราชอาณาจักร 

ใหแสดงขอความ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ชื่อของผูพิมพและที่ต้ังโรงพิมพ 
(๒) ชื่อและที่ต้ังของผูโฆษณา  
(๓) เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือที่หอสมุดแหงชาติไดออกให 
ขอความตามวรรคหนึ่งใหพิมพไวในลักษณะที่เห็นไดชัด  และบรรดาชื่อตาม  (๑)  และ  (๒)  

มิใหใชชื่อยอ  หรือนามแฝง 
ส่ิงพิมพตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงส่ิงพิมพที่บันทึกดวยวิธีการอเิล็กทรอนิกสเพื่อขาย  

หรือใหเปลาดวย 
มาตรา ๙ ใหผูพิมพสงส่ิงพิมพตามมาตรา  ๘  จํานวนสองฉบับใหหอสมุดแหงชาติภายใน

สามสิบวันนับแตวันเผยแพร 



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๑๐ ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมีอํานาจออกคําส่ังโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
หามส่ังเขาหรือนําเขาเพื่อเผยแพรในราชอาณาจักร  ซ่ึงส่ิงพิมพใด ๆ  ที่เปนการหมิ่นประมาท  ดูหมิ่น  
หรือแสดงอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย  พระราชินี  รัชทายาทหรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค  หรือ
จะกระทบตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักร  หรือความสงบเรียบรอย   หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
โดยจะกําหนดเวลาหามไวในคําส่ังดังกลาวดวยก็ได 

การออกคําส่ังตามวรรคหนึ่ง  หามมิใหนําขอความที่มีลักษณะที่เปนการหมิ่นประมาท   ดูหมิ่น   
หรือแสดงอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย   พระราชินี  รัชทายาทหรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค  
หรือขอความที่กระทบตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือความสงบเรียบรอย   หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนมาแสดงไวดวย 

ส่ิงพิมพที่เปนการฝาฝนวรรคหนึ่ง  ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมีอํานาจริบและทําลาย 
 

หมวด  ๒ 
หนังสือพิมพ 

 

 

มาตรา ๑๑ หนังสือพิมพซ่ึงพิมพข้ึนภายในราชอาณาจักรตองจดแจงการพิมพตามบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ 

ผูย่ืนจดแจงการพิมพหนังสือพิมพตองย่ืนแบบการจดแจงการพิมพและหลักฐานซึ่งตองมีรายการ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อ   สัญชาติ   ถ่ินที่อยูของผูพิมพ   ผูโฆษณา  บรรณาธิการหรือเจาของกิจการหนังสือพิมพ
แลวแตกรณี 

(๒) ชื่อของหนังสือพิมพ 
(๓) วัตถุประสงคและระยะเวลาออกหนังสือพิมพ 
(๔) ภาษาที่หนังสือพิมพจะออกใช 
(๕) ชื่อและที่ต้ังโรงพิมพหรือสถานที่พิมพ 
(๖) ชื่อและที่ต้ังสํานักงานของหนังสือพิมพ 
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแบบการจดแจงการพิมพและหลักฐานตามวรรคสองแลว  ใหรับจดแจง

และออกหนังสือสําคัญแสดงการจดแจงใหแกผูย่ืนจดแจงโดยไมชักชา  เวนแตผูย่ืนจดแจงยังดําเนินการ
ไมถูกตองหรือครบถวนตามมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  หรือมาตรา  ๑๖  ใหพนักงานเจาหนาที่
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แนะนําใหผูย่ืนจดแจงดําเนินการใหถูกตองและครบถวนทุกเร่ืองในคราวเดียวกันภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับแบบการจดแจงการพิมพและหลักฐานการจดแจง  เมื่อไดดําเนินการถูกตองและครบถวน 
ใหรับจดแจงพรอมออกหนังสือสําคัญแสดงการจดแจงใหแกผูแจงโดยพลัน 

หลักเกณฑและวิธีการย่ืนจดแจง  การจดแจง  การเปลี่ยนรายการหลักฐานการจดแจง  การยกเลิก
หลักฐานการจดแจง   การกําหนดแบบการจดแจงการพิมพและอัตราคาธรรมเนียมการจดแจงใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๑๒ ในหนังสือพิมพใหแสดงขอความ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ชื่อของผูพิมพและที่ต้ังโรงพิมพ 
(๒) ชื่อและที่ต้ังของผูโฆษณา  
(๓) ชื่อของบรรณาธิการหนังสือพิมพ 
(๔) ชื่อและที่ต้ังของเจาของกิจการหนังสือพิมพ 
ขอความตามวรรคหนึ่งใหพิมพไวในลักษณะที่เห็นไดชัด  และบรรดาชื่อตามวรรคหนึ่งมิใหใชชื่อยอ  

หรือนามแฝง 
มาตรา ๑๓ ชื่อของหนังสือพิมพตองไมมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
(๑) ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธย  พระนามาภิไธย  พระปรมาภิไธยยอ  

พระนามาภิไธยยอ  หรือนามพระราชวงศ 
(๒) ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับราชทินนาม  เวนแตราชทินนามของตน  ของบุพการี  

หรือของผูสืบสันดาน 
(๓) ไมซํ้ากับชื่อหนังสือพิมพที่ไดรับจดแจงไวแลว 
(๔) ไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย 
มาตรา ๑๔ บรรณาธิการหนังสือพิมพตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังนี้ 
(๑) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
(๒) มีสัญชาติไทย  หรือสัญชาติแหงประเทศซึ่งมีสนธิสัญญากับประเทศไทย 
(๓) มีถ่ินที่อยูประจําในราชอาณาจักร 
(๔) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาสามป  

หรือเปนความผิดโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 



หนา   ๖ 
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ผู ซ่ึงไมมี สัญชาติไทยผูใดประสงคจะเปนบรรณาธิการหนังสือพิมพตองไดรับอนุญาต 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข  ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๕ เจาของกิจการหนังสือพิมพที่เปนบุคคลธรรมดา  ผูพิมพ  หรือผูโฆษณาตองมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ 

(๒) มีสัญชาติไทย 

(๓) มีถ่ินที่อยูประจําในราชอาณาจักร 

(๔) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๕) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาสามป  

หรือเปนความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๑๖ เจาของกิจการหนังสือพิมพที่เปนนิติบุคคลตองมีบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทยถือหุน 

ไมนอยกวารอยละ  ๗๐  ของหุนทั้งหมด  และตองมีกรรมการไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดเปนผูมีสัญชาติไทยดวย 

หามมิใหบุคคลใดถือหุนแทนบุคคลซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยในนิติบุคคลที่เปนเจาของกิจการ

หนังสือพิมพตามวรรคหนึ่ง 

เจาของกิจการหนังสือพิมพที่เปนนิติบุคคลมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุนหรือมีกรรมการเปนผูมี

สัญชาติไทยนอยกวาจํานวนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  ใหพนักงานเจาหนาที่เพิกถอนการจดแจง  ทั้งนี้ 

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา  ๑๗  ผูพิมพ  ผูโฆษณา  บรรณาธิการหรือเจาของกิจการหนังสือพิมพผูใดเปลี่ยนแปลง

รายการอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา  ๑๑  วรรคสอง  ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบเพื่อดําเนินการ

เปลี่ยนแปลงรายการในหลักฐานการจดแจง  ภายในสามสิบวันนับแตไดทําการเปลี่ยนแปลงรายการ

ดังกลาว 

มาตรา ๑๘ ผูพิมพ   ผูโฆษณา  บรรณาธิการหรือเจาของกิจการหนังสือพิมพผูใดเลิกเปน 

ผูพิมพ   ผูโฆษณา   บรรณาธิการหรือเจาของกิจการหนังสือพิมพ  ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ

เพื่อยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการในหลักฐานการจดแจง  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิกเปนผูพิมพ  

ผูโฆษณา  บรรณาธิการหรือเจาของกิจการหนังสือพิมพ 



หนา   ๗ 
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หมวด  ๓ 
บทกําหนดโทษ 

 

สวนที่  ๑ 
โทษทางปกครอง 
 

 

มาตรา ๑๙ ผูพิมพหรือผูโฆษณาผูใดฝาฝนมาตรา  ๘  หรือมาตรา  ๙  ตองระวางโทษปรับ 
ทางปกครองไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๒๐ ผูพิมพ   ผูโฆษณา  บรรณาธิการ  หรือเจาของกิจการหนังสือพิมพ   ผูใดฝาฝน 
มาตรา  ๑๒  ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๒๑ ผูพิมพ   ผูโฆษณา  บรรณาธิการ  หรือเจาของกิจการหนังสือพิมพ   ผูใดฝาฝน 
มาตรา  ๑๗  ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๒๒ ผูพิมพ   ผูโฆษณา   บรรณาธิการ  หรือเจาของกิจการหนังสือพิมพ  ผูใดฝาฝน
มาตรา  ๑๘  ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินสามหมื่นบาท 

มาตรา ๒๓ ถาการกระทําผิดซ่ึงมีโทษปรับทางปกครองเปนความผิดตอเนื่องและพนักงาน
เจาหนาที่ส่ังลงโทษปรับทางปกครองสําหรับความผิดนั้น  ผูกระทําความผิดตองระวางโทษปรับรายวัน
อีกนับแตวันที่มีคําส่ังลงโทษปรับทางปกครองดังกลาวตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะปฏิบัติให
ถูกตองในอัตราดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีโทษปรับทางปกครองตามมาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๒๐  ใหปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งพันบาท 
(๒) กรณีโทษปรับทางปกครองตามมาตรา  ๒๑  ใหปรับอีกวันละไมเกินสองพันบาท 
(๓) กรณีโทษปรับทางปกครองตามมาตรา  ๒๒  ใหปรับวันละไมเกินสามพันบาท 
มาตรา ๒๔ ใหพนักงานเจาหนาที่มีคําส่ังลงโทษปรับทางปกครองแกผูพิมพ  ผูโฆษณา 

บรรณาธิการ  หรือเจาของสิ่งพิมพหรือหนังสือพิมพ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

 

สวนที่  ๒ 
โทษอาญา 

 

 

มาตรา ๒๕ ผูใดออกหนังสือพิมพโดยพนักงานเจาหนาที่ยังไมไดรับจดแจงตามมาตรา  ๑๑  หรือ
รูวาตนไมมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามของการเปนผูพิมพ  ผูโฆษณา   บรรณาธิการ   หรือเจาของ
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กิจการหนังสือพิมพ   แลวไดเปนผูพิมพ  ผูโฆษณา  บรรณาธิการ  หรือเจาของกิจการหนังสือพิมพ 
โดยฝาฝนมาตรา  ๗  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  หรือมาตรา  ๑๖  มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
หกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๖ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๑๖  วรรคสอง  มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป 
หรือปรับต้ังแตหาแสนบาทถึงหาลานบาท   หรือทั้งจําทั้งปรับ  และใหศาลส่ังใหเลิกการใหความ
ชวยเหลือหรือสนับสนุน  หรือส่ังใหเลิกการรวมประกอบธุรกิจ  หรือส่ังใหเลิกการถือหุน   หรือการเปน
หุนสวน   แลวแตกรณี  หากฝาฝนไมปฏิบัติตามคําส่ังศาลตองระวางโทษปรับวันละหาหมื่นบาท 
ถึงสองแสนหาหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

มาตรา ๒๗  ผูใดฝาฝนคําส่ังของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติตามมาตรา  ๑๐  มีความผิดตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามป   หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๒๘  หนังสือพิมพซ่ึงไดแจงความแกเจาพนักงานการพิมพตามพระราชบัญญัติ 
การพิมพ   พุทธศักราช   ๒๔๘๔  อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหถือวาหนังสือพิมพดังกลาว
เปนหนังสือพิมพที่ไดจดแจงการพิมพตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้แลว 

มาตรา ๒๙ ผูใดเปนผูพิมพ   ผูโฆษณา   บรรณาธิการ  หรือเจาของกิจการหนังสือพิมพที่ไดจดแจง
ตามพระราชบัญญัติการพิมพ   พุทธศักราช   ๒๔๘๔  อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหถือวา
เปนผูพิมพ  ผูโฆษณา  บรรณาธิการ  หรือเจาของกิจการหนังสือพิมพที่ไดมีการจดแจงการพิมพตาม
พระราชบญัญัตินี้แลว 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๙ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

ไดบัญญัติรับรองเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล  สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ และเสรีภาพ 

ในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและส่ือมวลชน  กอปรกับพระราชบัญญัติการพิมพ  พ.ศ.  ๒๔๘๔  คําส่ัง

ของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน  ฉบับที่  ๕  ลงวันท่ี  ๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๙  และคําส่ังของคณะปฏิรูป

การปกครองแผนดิน  ฉบับท่ี  ๓๖  ลงวันท่ี  ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๙  ไดประกาศใชบังคับมานานแลว  

บทบัญญัติบางมาตราไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และสถานการณในปจจุบัน

นอกจากนี้ ยั ง มีกฎหมายที่ เกี่ ยวของกับการพิมพ อ่ืน  ๆ   อีกหลายฉบับบัญญัติรองรับไว เ พียงพอ 

ตอการคุมครองประโยชนของรัฐและประชาชนแลว  สมควรยกเลิกกฎหมายวาดวยการพิมพ  และคําส่ัง 

ของคณะปฏิรูปดังกลาว  และใหมีกฎหมายวาดวยการจดแจงการพิมพเพ่ือวางหลักเกณฑในการรับจดแจงการพิมพ

เปนหลักฐานใหทราบวาผูใดเปนผูพิมพ   ผูโฆษณา  บรรณาธิการ   หรือเจาของกิจการหนังสือพิมพ   

เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบของประชาชนผูท่ีไดรับความเสียหายในการฟองรองดําเนินคดี  ในกรณีท่ี

บุคคลดังกลาวกระทําผิดกฎหมายอันเนื่องมาจากเปนผูพิมพ  ผูโฆษณา  บรรณาธิการ  หรือเจาของกิจการ

หนงัสือพิมพ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้




