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พระราชบัญญัติ 
การพิมพ 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 

คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร 
ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐) 

อาทิตยทิพอาภา 
พล. อ. พิชเยนทรโยธิน 

ตราไว ณ วันที ่๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
เปนปที่ ๘ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
โดยท่ีสภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการพิมพให

เหมาะสมย่ิงข้ึน 
 
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาผูแทนราษฎร ดั่งตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติการพิมพพุทธศักราช 

๒๔๘๔” 
 
มาตรา ๒๑  ใหใชพระราชบัญญัตินี้เมื่อพนกําหนดหกสิบวัน นับแตวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการพิมพ พุทธศักราช ๒๔๗๖ และบรรดา

กฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นๆ ในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซ่ึงแยงกับบท
แหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
สวนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๘/-/หนา ๑๒๒๘/๓๐ กันยายน ๒๔๘๔ 
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“พิมพ”  หมายความวา ทําใหเปนตัวหนังสือหรือรูปรอยอยางใดๆโดยการกด 
หรือการใชพิมพหิน เครื่องกล วิธีเคมี หรือวิธีอื่นใดอันอาจใหเกิดเปนสิ่งพิมพขึ้นหลายสําเนา 

“ส่ิงพิมพ”  หมายความวา สมุด แผนกระดาษหรือวัตถุใดๆ ท่ีพิมพข้ึนรวมตลอด
ท้ังบทเพลง แผนที ่แผนผัง แผนภาพ ภาพวาด ภาพระบายสี ใบประกาศแผนเสียง หรือส่ิงอื่นใด
อันมีลักษณะเชนเดียวกัน 

“หนังสือพิมพ”  หมายความวา ส่ิงพิมพซ่ึงมีชื่อจาหนาเชนเดียวกัน และออก 
หรือเจตนาจะออกตามลําดับเรื่อยไป มีกําหนดระยะเวลาหรือไมก็ตาม มีขอความตอเนื่องกัน
หรือไมก็ตาม 

“ผูพิมพ”  หมายความวา บุคคลซึ่งจัดการและรับผิดชอบในการพิมพ 
“ผูโฆษณา”  หมายความวา บุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการผลิตส่ิงพิมพและจัดให

สิ่งพิมพนั้นแพรหลายดวยประการใดๆ ไมวาจะเปนโดยการขาย เสนอขายจายแจก หรือเสนอจาย
แจก และไมวาการนั้นจะเปนการใหเปลาหรือไม 

“บรรณาธิการ”  หมายความวา บุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการจัดทํา ตรวจแก 
คัดเลือก หรือควบคุมบทประพันธหรือสิ่งอื่นในหนังสือพิมพ 

“เจาของหนังสือพิมพ”  หมายความวา บุคคลซ่ึงเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ
หนังสือพิมพ 

“รัฐมนตร”ี  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา  ๕   บุคคลผู เ ดียวจะเปนผูพิมพและผู โฆษณาส่ิงพิมพนอกจาก

หนังสือพิมพ หรือเปนผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ และเจาของหนังสือพิมพในขณะเดียวกันก็
ได 

บุคคลดังระบุไวในวรรคกอน เวนแตบรรณาธิการ จะเปนนิติบุคคลก็ได ในกรณี
เชนนี้ใหถือวา หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ หรือหุนสวน หรือกรรมการใดซ่ึงไดรับ
มอบหมายเพื่อการนี้ เปนผูแทนของนิติบุคคลนั้นเพื่อความประสงคแหงพระราชบัญญัตินี้ แต
ผูแทนนั้นตองมีคุณสมบัติและไมเปนผูไมมีสิทธิหรือขาดสิทธิดังกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ใน
อันที่บุคคลธรรมดาจะเปนเจาของหนังสือพิมพ ผูพิมพ หรือผูโฆษณา 

 
มาตรา ๖  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกสิ่งพิมพ ดังตอไปนี ้คือ 
(๑)  สิ่งพิมพของรัฐบาลหรือเทศบาล 
(๒)  ส่ิงพิมพซ่ึงรัฐมนตรีกําหนด 
(๓)  บัตร ตราสาร แบบพิมพ และรายงานซ่ึงใชกันตามปกติในการสวนตัว การ

สังคม การเมือง การคา หรือกิจธุระ 
 
มาตรา ๗  บุคคลใดประสงคจะตรวจดู คัดสําเนา หรือใหเจาหนาที่รับรอง สําเนา 

สมุดทะเบียน ใบอนุญาตหรือเอกสารใดเกี่ยวกับสมุดทะเบียนหรือใบอนุญาต นอกจากสวนซ่ึงเปน
ความลับ มีสิทธิท่ีจะทําไดในเม่ือไดเสียคาธรรมเนียมด่ังตอไปน้ีแลว 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  คาตรวจดู และ หรือ คัดสําเนา แผนละสิบสตางค แตรวมท้ังเรื่องครั้งหนึ่ง
ไมเกินกวาหนึ่งบาท 

(๒)  คาเจาหนาท่ีรับรองสําเนา แผนละย่ีสิบสตางค แตรวมท้ังเรื่องครั้งหนึ่งไม
เกินกวาสองบาท 

แตถากระทําในหนาที่ราชการ ไมตองเสียคาธรรมเนียม 
 
มาตรา ๘  อธิบดีกรมตํารวจหรือผูรักษาการแทนมีอํานาจออกคําส่ังโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา หามการส่ังหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงส่ิงพิมพใดๆ อันระบุชื่อไวใน
คําส่ังน้ันโดยมีกําหนดเวลาหรือไมก็ได 

 
มาตรา ๙  เมื่อปรากฏวาไดมีการโฆษณา หรือเตรียมการโฆษณาส่ิงพิมพใดๆ ซ่ึง

เจาพนักงานการพิมพเห็นวาอาจจะขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เจา
พนักงานการพิมพอาจมีคําส่ังเปนหนังสือแกผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะหรือมีคําส่ังทั่วไปโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาหรือหนังสือพิมพรายวัน หามการขายหรือจายแจกส่ิงพิมพนั้น ท้ังจะใหยึด
ส่ิงพิมพและแมพิมพน้ันดวย ก็ได 

ถาผูมีสวนไดเสียรองขอใหแยกยึดแตเฉพาะสวนของส่ิงพิมพหรือแมพิมพเทาท่ี
จําเปน และการแยกเชนนี้อาจทําได ก็ใหแยกยึดได แตคาใชจายในการแยกนี้ใหผูรองขอเปนผูเสีย 

ถาพนกําหนดสามปแลว เจาพนักงานการพิมพมิไดถอนการยึดส่ิงพิมพหรือ
แมพิมพซ่ึงไดยึดไว เจาพนักงานการพิมพอาจส่ังใหทําลายส่ิงพิมพนั้นเสียได แตตองแจงให
เจาของทราบ สวนแมพิมพนั้นอาจส่ังใหรื้อ หรือทําโดยประการอื่นมิใหใชพิมพตอไป แตตองคืน
ตัวพิมพและวัตถุแหงแมพิมพท้ังส้ินท่ีเหลืออยูใหแกผูเปนเจาของ 

 
มาตรา ๑๐  คําส่ังของเจาพนักงานการพิมพตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่งมาตรา ๒๑ 

(๒) และ (๓) มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๖ เฉพาะท่ีใหพักใช หรือถอนใบอนุญาต หรือให
งดการเปนผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพ และมาตรา ๓๗ เฉพาะท่ีเกี่ยวกับผู
โฆษณานั้น ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันไดทราบคําส่ังนั้น แตการ
อุทธรณไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของเจาพนักงานการพิมพ 

คําสั่งของรัฐมนตรีใหถือเปนเด็ดขาด 
เม่ือคําส่ังของเจาพนักงานการพิมพเปนไปโดยสุจริต แมรัฐมนตรีจะส่ังยกหรือ

แกไขประการใดก็ตาม เจาพนักงานการพิมพไมตองรับผิดในคาเสียหายอันเกิดแตคําสั่งนั้น 
 
มาตรา ๑๑  ใหผูพิมพทําทะเบียนส่ิงพิมพท่ีตนไดพิมพข้ึนและใหผูโฆษณาทํา

ทะเบียนส่ิงพิมพท่ีตนไดโฆษณาหรือมีไวเพื่อโฆษณาโดยทําตามแบบของเจาพนักงานการพิมพ 
และตองแสดงตอเจาหนาที่ในเมื่อเจาหนาที่ตองการตรวจ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงต้ังเจาพนักงานการพิมพกับเจาหนาท่ีอื่นและออก
กฎกระทรวงวางระเบียบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

สวนท่ี ๒ 
สิ่งพิมพนอกจากหนังสือพิมพ 

   
 

มาตรา ๑๓  สิ่งพิมพซึ่งพิมพขึ้นในราชอาณาจักร ตองมีผูพิมพและผูโฆษณา 
 
มาตรา ๑๔  บุคคลใดจะเปนผูพิมพหรือผูโฆษณา ตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 

๑๕ และไมเปนผูไมมีสิทธิหรือขาดสิทธิตามมาตรา ๑๖ ท้ังไดปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ แลว 
 
มาตรา ๑๕  คุณสมบัติของผูพิมพและผูโฆษณา คือ 
(๑)  เปนผูบรรลุนิติภาวะ และ 
(๒)  มีถิ่นที่อยูประจําในราชอาณาจักร 
 
มาตรา ๑๖  บุคคลยอมไมมีสิทธิหรือถามีสิทธิอยูแลวยอมขาดสิทธิเปนผูพิมพ

และผูโฆษณาในระหวางเวลาที่ 
(๑)  ถูกจําคุกอยูตามคําพิพากษาของศาลในคดีซึ่งมิใชความผิดฐานลหุโทษ หรือ

ความผิดฐานประมาท หรอื 
(๒)  ถูกงดการเปนผูพิมพหรือผูโฆษณา หรือเปนผูพิมพท่ีถูกงดใชเครื่องพิมพ

ซ่ึงตนใชพิมพตามมาตรา ๒๑ หรือถูกพักใชหรือถอนใบอนุญาต หรือถูกงดการเปนบรรณาธิการ 
ผูโฆษณา หรือเจาของหนังสือพิมพตามมาตรา ๓๖ หรอื 

(๓)  ไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ 

 
มาตรา ๑๗  ผูที่จะเปนผูพิมพหรือผูโฆษณา ตองปฏิบัติดังน้ี 
(๑)  แจงความแกเจาพนักงานการพิมพ โดยใชแบบพิมพของเจาพนักงานการ

พิมพซ่ึงอยางนอยตองมีรายการดังตอไปน้ี 
(ก)  ชื่อ สัญชาติ อายุ อาชีพ ถ่ินท่ีอยู และการงานที่ทําหรือเคยทํา 
(ข)  คํารับรองวา มีคุณสมบติัตามมาตรา ๑๕ และไมเปนผูไมมีสิทธิหรือขาดสิทธิ

ตามมาตรา ๑๖ 
(ค)  เปนผูพิมพหรือผูโฆษณา 
(ง)  ในกรณีที่จะเปนผูพิมพ ชื่อและที่ต้ังโรงพิมพหรือสถานท่ีพิมพในเมื่อไมมี

ท่ีต้ังโรงพิมพ จํานวน ชนิดและลักษณะของเครื่องพิมพ และชื่อผูเปนเจาของเครื่องพิมพ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(จ)  ในกรณีที่จะเปนผูโฆษณา ที่ตั้งสํานักงานของตนและชื่อของสํานักงาน ถามี 
(๒)  ในกรณีที่จะเปนผูพิมพ ถาเครื่องพิมพมิใชของตน ตองสงหนังสืออนุญาต

ใหใชเคร่ืองพิมพของเจาของไปพรอมกัน 
 
มาตรา ๑๘  ถาขอเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดตามรายการในมาตรา ๑๗(๑) 

(ก) เฉพาะชื่อ สัญชาติ ถ่ินท่ีอยู (ง) หรือ (จ) ไดเปล่ียนแปลงไป ผูพิมพและผูโฆษณาตองแจง
ความแกเจาพนักงานการพิมพโดยใชแบบพิมพของเจาพนักงานการพิมพภายในกําหนดสิบหาวัน
นับแตวันเปล่ียนแปลง 

 
มาตรา ๑๙  ในส่ิงพิมพทุกฉบับท่ีพิมพข้ึนในราชอาณาจักร ใหแสดงปท่ีพิมพ ชื่อ

ผูพิมพ ชื่อและท่ีต้ังโรงพิมพหรือสถานท่ีพิมพในเม่ือไมมีท่ีต้ังโรงพิมพ ชื่อผูโฆษณา และท่ีต้ัง
สํานักงานของผูโฆษณาไวที่ปกหนาหรือหนาสําหรับบอกชื่อสิ่งพิมพนั้น 

บรรดาชื่อซึ่งตองแสดงตามวรรคกอน ใหใชช่ือเต็ม 
 
มาตรา ๒๐  ใหผูโฆษณาสงส่ิงพิมพท่ีพิมพข้ึนในราชอาณาจักรสองฉบับให

หอสมุดแหงชาติภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันพิมพเสร็จโดยไมคิดราคาและคาสง 
 
มาตรา ๒๑  เม่ือไดมีการโฆษณาส่ิงพิมพซ่ึงเจาพนักงานการพิมพเห็นวาอาจจะ

ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เจาพนักงานการพิมพอาจดําเนินการ 
ดั่งตอไปนี้ 

(๑)  ใหคําตักเตือนเปนหนังสือแกผูพิมพ และ หรือผูโฆษณา และในการใหคํา
ตักเตือนนี้ จะเรียกผูพิมพและ หรือผูโฆษณาไปรับคําอธิบายดวยวาจาและใหลงลายมือชื่อ
รับทราบดวยก็ได 

(๒)  ส่ังเปนหนังสือใหงดการเปนผูพิมพ  และ หรือผูโฆษณา และ หรือ ส่ังใหงด
ใชเครื่องพิมพซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของผูพิมพนั้น มีกําหนดเวลาไมเกินสามสิบวันแตการส่ัง
เชนนี้จะทําไดตอเม่ือไดใหคําตักเตือนตามอนุมาตรา ๑ แลว และผูถูกตักเตือนไมสังวรในคํา
ตักเตือนนั้น 

(๓)  ในคราวท่ีมีเหตุฉุกเฉินในราชอาณาจักร หรือมีเหตุคับขันระหวางประเทศ
หรือมีการสงคราม ส่ังเปนหนังสือใหงดการเปนผูพิมพ และ หรือผูโฆษณาหรือส่ังใหงดใช
เครื่องพิมพซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผูพิมพนั้นทันที โดยมีกําหนดเวลาหรือไมก็ได และจะส่ัง
แกไขเปล่ียนแปลงคําส่ังน้ันภายหลังก็ไดตามแตเห็นสมควร 

 
มาตรา ๒๒  ผูพิมพหรือผูโฆษณาคนใดเลิกเปนผูพิมพหรือผูโฆษณา หรือขาด

คุณสมบัติตามมาตรา ๑๕ (๒) หรือขาดสิทธิตามมาตรา ๑๖ (๑) ตองแจงความแกเจาพนักงาน
การพิมพ โดยใชแบบพิมพของเจาพนักงานการพิมพภายในสิบหาวันนับแตวันเลิกหรือขาด
คุณสมบัติหรือขาดสิทธิ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนท่ี ๓ 
หนังสือพิมพ 

   
 

มาตรา ๒๓  หนังสือพิมพซ่ึงพิมพข้ึนในราชอาณาจักรตองมีผูพิมพ ผูโฆษณา 
บรรณาธิการ  และเจาของ 

 
มาตรา ๒๔  บุคคลใดจะเปนผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของ

หนังสือพิมพตอง 
(๑)  มีคุณสมบติัตามมาตรา ๑๕ 
(๒)  ไมเปนผูไมมีสิทธิหรือขาดสิทธิตามมาตรา ๑๖ 
(๓)  มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติแหงประเทศซึ่งมีสนธิสัญญากับประเทศไทย 
(๔)  ทําหนังสือพิมพท่ีเปนภาษาแหงประเทศของตน หากจะมีภาษาอื่นปนอยู

บางก็เฉพาะเปนการทวนความ หรือการกลาวอางถอยคําหรือสํานวนเพียงเพื่อประกอบบท
ประพันธ หรือขอความเกี่ยวกับการโฆษณาในทางการคา หรือเปนขอความเพื่อประโยชนแก
การศึกษาภาษาโดยเฉพาะ แตท้ังน้ีตองมีไมมากเกินสมควร 

(๕)  แจงความแกเจาพนักงานการพิมพโดยใชแบบพิมพของเจาพนักงานการ
พิมพ ซ่ึงอยางนอยตองมีรายการดังตอไปน้ี 

(ก)  ชื่อ สัญชาติ อายุ อาชีพ ถ่ินท่ีอยูและการงานท่ีทําหรือเคยทํา 
(ข)  คํารับรองวามีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๕ และไมเปนผูไมมีสิทธิหรือขาดสิทธิ

ตามมาตรา ๑๖ 
(ค)  เปนผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพและในกรณีท่ีผู

พิมพ ผูโฆษณา หรือบรรณาธิการมิใชเจาของหนังสือพิมพตองสงหนังสือรับรองของเจาของ
หนังสือพิมพไปพรอมกัน 

(ง)  ช่ือหนังสือพิมพ 
(จ)  วัตถุประสงคและระยะเวลาออกหนังสือพิมพ 
(ฉ)  ภาษาที่หนังสือพิมพจะออก 
(ช)  ท่ีต้ังสํานักงานของหนังสือพิมพและท่ีต้ังสํานักงานของผูโฆษณา 
(ซ)  ช่ือและท่ีต้ังโรงพิมพ 
(๖)  ในกรณีแหงบรรณาธิการ สงรูปถายของตนตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง

แกเจาพนักงานการพิมพพรอมกับคําแจงความ 
(๗)๒  (ยกเลิก) 
แตถาบุคคลที่จะเปนผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพนั้น

มีสัญชาติอื่นนอกจากที่ระบุไวใน (๓) ก็ดี หรือจะออกหนังสือพิมพเปนภาษาอื่นนอกจากท่ีระบุไว

                                                 
๒ มาตรา ๒๔ (๗) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการพิมพ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใน (๔) ก็ดี บุคคลนั้นจะเปนไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานการพิมพสําหรับ
หนังสือพิมพนั้นตามมาตรา ๒๗ แลว 

 
มาตรา ๒๕  คําขออนุญาตเปนผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของ

หนังสือพิมพตามมาตรา ๒๔ วรรคทาย ใหย่ืนตอเจาพนักงานการพิมพโดยใชแบบพิมพของเจา
พนักงานการพิมพ ซ่ึงอยางนอยจะตองมีรายการตามมาตรา ๒๔ (๕)และ ในกรณีแหง
บรรณาธิการใหสงรูปถายของตนตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงไปพรอมกัน 

 
มาตรา ๒๖  ทุกหาป ใหบรรณาธิการหนังสือพิมพสงรูปถายใหมของตนตามท่ี

กําหนดไวในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๗  เมื่อเจาพนักงานการพิมพไดรับคําขออนุญาตอันถูกตองตามมาตรา 

๒๕ แลว ใหออกใบอนุญาตใหภายในสามสิบวันนับแตวันรับคําขอ เวนแตเห็นวาการอนุญาตนั้น
อาจจะมีผลขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ถาไมอนุญาตแกผูใดใหเจาพนักงานการพิมพแจงเปนหนังสือไปยังผูขออนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแตวันรับคําขอ 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีที่ขออนุญาตเปนบรรณาธิการหนังสือพิมพมากกวาหนึ่งฉบับ 

ถาเจาพนักงานการพิมพเห็นวาผูขออนุญาตไมนาจะรับผิดชอบแตผูเดียวไดทุกฉบับตามท่ีขอ จะ
สั่งอนุญาตแตบางฉบับก็ได 

 
มาตรา ๒๘ ทวิ๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๙  ชื่อหนังสือพิมพ วัตถุประสงคและระยะเวลาออกหนังสือพิมพท่ีได

แสดงไวในคําแจงความตามรายการในมาตรา ๒๔ (๕) (ง) และ (จ) นั้นถาจะเปล่ียนแปลง
ประการใด ผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ และเจาของหนังสือพิมพจะตองแจงความตอเจา
พนักงานการพิมพโดยใชแบบพิมพของเจาพนักงานการพิมพกอนวันเปล่ียนแปลงไมนอยกวาเจ็ด
วัน 

ในกรณีที่ ผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพตองมี
ใบอนุญาต การเปล่ียนแปลงดังกลาวในวรรคกอน ผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ และเจาของ
หนังสือพิมพนั้นจะทําไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานการพิมพแลว คําขออนุญาต
เปล่ียนแปลงนั้นใหใชแบบพิมพของเจาพนักงานการพิมพ เม่ือเจาพนักงานการพิมพไดรับคําขอ
แลว จะอนุญาตหรือไม ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูขอภายในสามสิบวันนับแตวันรับคําขอ 

 

                                                 
๓ มาตรา ๒๘ ทว ิยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการพิมพ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๐  ถาขอเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดตามรายการในมาตรา ๒๔(๕) 
(ก) เฉพาะชื่อ สัญชาติหรือถิ่นที่อยู (ช) หรอื (ซ) ของผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ และเจาของ
หนังสือพิมพคนใดไดเปล่ียนแปลงไป ใหผูนั้นแจงความตอเจาพนักงานการพิมพโดยใชแบบพิมพ
ของเจาพนักงานการพิมพภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันเปล่ียนแปลง 

 
มาตรา ๓๑  ใหหนังสือพิมพทุกฉบับท่ีพิมพข้ึนในราชอาณาจักร แสดงชื่อและ

ท่ีต้ังสํานักงานของผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ เจาของ ชื่อและท่ีต้ังสํานักงานของหนังสือพิมพ 
ช่ือและท่ีต้ังโรงพิมพท่ีพิมพหนังสือพิมพน้ันไวในหนาแรกหรือหนาหลัง 

บรรดาชื่อซึ่งตองแสดงตามวรรคกอนใหใชชื่อเต็ม 
 
มาตรา ๓๒  ใหผูโฆษณาสงหนังสือพิมพโดยไมคิดราคาและคาสงไปยังท่ีทําการ

เจาพนักงานการพิมพสามฉบับและหอสมุดแหงชาติสองฉบับ ในวันที่ออกโฆษณา 
 
มาตรา ๓๓  หามโฆษณาความลับของราชการในหนังสือพิมพกอนไดรับอนุญาต

จากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
 
มาตรา ๓๔  เม่ือมีเหตุจําเปนเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน อธิบดี

กรมตํารวจหรือผูรักษาการแทนมีอํานาจออกคําส่ังชั่วคราวเปนหนังสือแกบุคคลใด หรือมีคําส่ัง
ท่ัวไป โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือหนังสือพิมพรายวัน ระบุหามการโฆษณาเรื่องใดท่ี
เกี่ยวกับราชการทหารหรือการเมืองระหวางประเทศ 

 
มาตรา ๓๕  ในคราวท่ีประเทศมีเหตุฉุกเฉินหรือตกอยูในภาวะสงครามอธิบดี

กรมตํารวจหรือผูรักษาการแทนมีอํานาจส่ังเปนหนังสือแกบุคคลใดหรือประกาศโดยวิธีใดใหเสนอ
ขอความทั้งสิ้นที่จะโฆษณาในหนังสือพิมพใหเจาหนาที่ตรวจขาวตรวจกอน 

 
มาตรา ๓๖  เม่ือไดมีการโฆษณาในหนังสือพิมพซ่ึงเจาพนักงานการพิมพเห็นวา

อาจจะขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือฝาฝนคําสั่งหามตามความใน
มาตรา ๓๔ เจาพนักงานการพิมพอาจดําเนินการดังตอไปนี ้

(๑)  ใหคําตักเตือนเปนหนังสือแกผูโฆษณา บรรณาธิการ และหรือเจาของ
หนังสือพิมพ ในการใหคําตักเตือนนี้จะเรียกบุคคลที่กลาวแลวไปรับคําอธิบายและใหลงลายมือชื่อ
รับทราบดวยก็ได 

(๒)  ส่ังเปนหนังสือใหผูโฆษณา บรรณาธิการ และ หรือเจาของหนังสือพิมพ
เสนอเรื่องหรือขอความท่ีจะโฆษณาในหนังสือพิมพตอไปใหเจาหนาท่ีตรวจขาวตรวจกอน มี
กําหนดเวลาไมเกินสิบหาวัน แตในการส่ังเชนนี้จะทําไดก็ตอเม่ือไดใหคําตักเตือนตาม (๑) แลว 
และผูถูกตักเตือนไมสังวรในคําตักเตือนนั้น 

(๓)  ในคราวท่ีมีเหตุฉุกเฉินภายในราชอาณาจักร หรือมีเหตุคับขันระหวาง
ประเทศหรอืมีการสงคราม จะส่ังเปนหนังสือแกบุคคลใดใหเสนอเรื่องหรือขอความท่ีจะโฆษณาใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หนังสือพิมพตอไปใหเจาหนาท่ีตรวจขาวตรวจกอน หรือส่ังใหพักใช หรือถอนใบอนุญาตหรือส่ัง
งดการเปนผูโฆษณา บรรณาธิการ และ หรือ เจาของหนังสือพิมพซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของผู
น้ันทันทีโดยมีกําหนดเวลาหรือไมก็ไดและจะส่ังเปล่ียนแปลงคําส่ังน้ันภายหลังก็ได 

 
มาตรา ๓๗  เม่ือผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพหลายฉบับ ถูก

ตักเตือนหรือตองเสนอเรื่องหรือขอความท่ีจะโฆษณาในหนังสือพิมพฉบับใดเพื่อตรวจกอน
โฆษณา ถาหนังสือพิมพฉบับอื่นในความรับผิดชอบของตนไดโฆษณาเรื่องคลายคลึงทํานอง
เดียวกันนั้นอีก เจาพนักงานการพิมพมีอํานาจส่ังใหเสนอหนังสือพิมพฉบับใดฉบับหนึ่งหรือทุก
ฉบับในความรับผิดชอบของผูนั้นเพื่อตรวจกอนโฆษณาไดทีเดียว 

 
มาตรา ๓๘  ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพคนใดไมพอใจใน

คําส่ังของเจาหนาท่ีตรวจขาว จะอุทธรณไปยังรัฐมนตรีก็ได แตตองอุทธรณภายในกําหนดเจ็ดวัน
นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนอันเด็ดขาด แตในระหวางรอฟงคําส่ังอยูนั้น ตอง
ปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาที่ตรวจขาว 

ในจังหวัดพระนครและธนบุรี ใหรัฐมนตรีส่ังภายในสามวัน ในจังหวัดอื่นใหส่ัง
ภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

 
มาตรา ๓๙  ถาผูโฆษณา บรรณาธิการหรือเจาของหนังสือพิมพคนใดไดรับคําส่ัง

เปนหนังสือใหเสนอหนังสือพิมพใหเจาหนาท่ีตรวจขาวตรวจกอน แตหนังสือพิมพนั้นยังออก
โฆษณาโดยมิไดเสนอตอเจาหนาท่ีตรวจขาวก็ดี ลงขอความซ่ึงเจาหนาท่ีตรวจขาวมิไดอนุญาตให
โฆษณาตามพระราชบัญญัตินี้ก็ด ีหรือไมปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งของเจาหนาท่ีตรวจขาวก็ดี เจา
พนักงานการพิมพอาจมีคําส่ังเปนหนังสือ หามโฆษณาหนังสือพิมพท่ีละเมิดนั้นตอไป และจะให
ยึดหนังสือพิมพนั้นท้ังหมดก็ได และเม่ือยึดแลวใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๙ วรรคสาม มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๐  หนังสือพิมพใดโฆษณาเรื่องราชการคลาดเคล่ือนจากความจริงและ

อาจจะเกิดความเสียหายข้ึนได กระทรวงหรือกรมเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของในเรื่องนั้น หรือกรม
โฆษณาการ หรือเจาพนักงานการพิมพอาจส่ังเปนหนังสือใหบรรณาธิการหนังสือพิมพนั้นแกเอง
หรือลงพิมพหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธเรื่องนั้น ภายในวันเวลาท่ีกําหนดให แตตองเปนวันเวลาท่ี
พอจะทันพิมพหนังสือพิมพนั้นซึ่งจะออกโฆษณาตอไป 

 
มาตรา ๔๑  หนังสือพิมพใดโฆษณาเรื่องเกี่ยวแกบุคคลใดคลาดเคลื่อนจากความ

จริง และอาจจะเกิดความเสียหายแกบุคคลนั้น บุคคลนั้นอาจแจงเปนหนังสือขอใหบรรณาธิการ
หนังสือพิมพนั้นแกเอง หรือลงพิมพหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธเรื่องนั้น การแกหรือลงพิมพหนังสือ
ซ่ึงแกหรือปฏิเสธเรื่องที่วานี้ จะตองลงพิมพในฉบับท่ีจะออกโฆษณาตอไปจากเวลาท่ีไดรับคําขอ
ดังกลาวแลว หรือในฉบับที่ถัดไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เม่ือไดแกหรือลงพิมพหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธเรื่องท่ีวานี้โดยถูกตองแลว สิทธิ
ในการฟองของบุคคลผูขอแกทั้งทางแพงและทางอาญาเปนอันระงับลง 

 
มาตรา ๔๒  ถาขอความท่ีใหแกหรือหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธเรื่องตามมาตรา 

๔๐ หรือมาตรา ๔๑ นั้น ขัดกับกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเปนการเสียดสี หรือ
ผูขอใหแกมิไดแจงช่ือและท่ีอยูของตนใหชัดเจน บรรณาธิการก็ไมตองแกหรือนําลงพิมพ 

 
มาตรา ๔๓  เรื่องหรือขอความท่ีใหแกหรือหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธตามมาตรา 

๔๐ หรือมาตรา ๔๑ นั้น บรรณาธิการจะตองแกหรือลงพิมพในหนังสือพิมพนั้นโดยครบถวนใน
คราวเดียว และตองใหอยูในหนาเดียวกับเรื่องอันเปนเหตุใหแกหรือปฏิเสธนั้น 

เร่ืองหรือขอความท่ีใหแก หรือหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธตามวรรคกอนตองนําลง
พิมพใหโดยไมเรียกคาธรรมเนียม แตหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธน้ัน ตองไมเกินกําหนดดังตอไปนี้ 

(๑)  ถาเรื่องอันเปนเหตุท่ีขอใหลงพิมพหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธนั้นมีอยูไมถึง
ครึ่งแนว (คอลัมน) หรือครึ่งหนาหนังสือพิมพ หนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธตองไมเกินกวาหนึ่งแนว
หรือหน่ึงหนาหนังสือพิมพน้ัน แลวแตกรณี โดยมีขนาดแนวและตัวอักษรในเนื้อเรื่องเชนเดียวกัน 

(๒)  ถาเรื่องอันเปนเหตุท่ีขอใหลงพิมพหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธนั้นมีอยูต้ังแต
ครึ่งแนวหรือครึ่งหนาหนังสือพิมพขึ้นไป หนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธตองไมเกินกวาสองเทาของเรื่อง
นั้น แลวแตกรณี โดยมีขนาดแนวและตัวอักษรในเนื้อเรื่องเชนเดียวกัน 

ถาหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธเรื่องเกินกําหนดท่ีวามานี้เม่ือไดออกโฆษณาแลว 
เจาของหนังสือพิมพมีสิทธิเรียกคาธรรมเนียมเฉพาะในสวนที่เกินจากผูขอใหลงพิมพตามอัตราคา
แจงความตามปกติได 

สิทธิขอใหแกหรือลงหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธดังวามานี้เปนอันระงับลงภายหลัง
หกเดือน นับแตวันที่หนังสือพิมพนั้นออกโฆษณา 

 
มาตรา ๔๔  ผู ท่ีไดแจงความหรือไดรับใบอนุญาตเปนผูพิมพ ผู โฆษณา

บรรณาธิการหรือเจาของหนังสือพิมพใด ถาหนังสือพิมพนั้นมิไดเริ่มออกโฆษณาภายใน
กําหนดเวลาหกสิบวัน นับแตวันท่ีไดแจงหรือวันท่ีไดรับใบอนุญาตแลวแตกรณี การเปนผูพิมพ ผู
โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพนั้นเปนอันสิ้นสุดลง 

 
มาตรา ๔๕  หนังสือพิมพรายวัน  ถามิไดออกโฆษณาตอเนื่องกันเปนระยะเวลา

สามสิบวัน หรือหนังสือพิมพรายคาบ ถามิไดออกโฆษณาตอเนื่องกันเปนระยะเวลาสี่คราวหรือเกิน
กวาสองป การเปนผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ และเจาของหนังสือพิมพนั้นเปนอันสิ้นสุดลง 

 
มาตรา ๔๖  ผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพ เลิกเปนผู

พิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพใดท่ีตนเปนอยู หรือขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๕ (๒) หรือขาดสิทธิตามมาตรา ๑๖ (๑) ตองแจงความแกเจาพนักงานการพิมพ โดยใช



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แบบพิมพของเจาพนักงานการพิมพภายในสามสิบวันนับแตวันเลิกหรือขาดคุณสมบัติหรือขาด
สิทธิ ในกรณีที่มีใบอนุญาตใหคืนใบอนุญาตนั้นดวย 

 
สวนท่ี ๔ 

ความผิดและบทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๗  เพื่อประโยชนแหงบทบัญญัติในมาตรา ๕๔ และมาตรา ๖๐ให

สันนิษฐานไวกอนวา ผูใดครอบครองเคร่ืองพิมพอยู ผูนั้นเปนผูพิมพและผูโฆษณา 
 
มาตรา ๔๘  เม่ือมีความผิดนอกจากท่ีระบุไวในพระราชบัญญัตินี้เกิดข้ึนดวยการ

โฆษณาสิ่งพิมพนอกจากหนังสือพิมพ ผูประพันธซึ่งตั้งใจใหโฆษณาบทประพันธนั้นตองรับผิดเปน
ตัวการ ถาผูประพันธไมตองรับผิดหรือไมไดตัวผูประพันธก็ใหเอาโทษแกผูพิมพเปนตัวการ 

ในกรณีแหงหนังสือพิมพ ผูประพันธและบรรณาธิการตองรับผิดเปนตัวการ และ
ถาไมไดตัวผูประพันธ ก็ใหเอาโทษแกผูพิมพเปนตัวการดวย 

 
มาตรา ๔๙  ในกรณีท่ีนิติบุคคลไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ

กระทําความผิดใดๆ ดวยการโฆษณาสิ่งพิมพ ผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองรับผิดดวยเทาท่ีตนได
กระทํา 

 
มาตรา ๕๐  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจ

เปรียบเทียบใหคดีเลิกกันไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
มาตรา ๕๑  ส่ิงพิมพซ่ึงอธิบดีกรมตํารวจหรือผูรักษาการแทนไดประกาศหาม

ตามมาตรา ๘ นั้น 
(๑)  ผูใดสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักร มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน

สองรอยบาท หรือจําคุกไมเกินสองเดือน หรือท้ังปรับท้ังจํา 
(๒)  ผูใดขาย เสนอขาย จายแจก หรือเสนอจายแจกมีความผิดตองระวางโทษ

ปรับไมเกินสองรอยบาท 
ส่ิงพิมพท่ีวาน้ี ใหริบเสีย 
 
มาตรา ๕๒  ผูใดขาย เสนอขาย จายแจก หรือเสนอจายแจก ส่ิงพิมพซ่ึงเจา

พนักงานการพิมพไดหามการขายหรือจายแจก ตามมาตรา ๙ มีความผิดตองระวางโทษปรับไม
เกินสองรอยบาท หรือจําคุกไมเกินสองเดือน หรือท้ังปรับท้ังจํา 

 
มาตรา ๕๓  ผูพิมพหรือผูโฆษณาคนใด 
(๑)  ละเลยไมทําหรือไมแสดงทะเบียนซ่ึงเปนหนาท่ีของตนตามมาตรา ๑๑มี

ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาสิบบาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  จงใจทําทะเบียนซ่ึงเปนหนาท่ีของตนตามมาตรา ๑๑ เท็จในสาระสําคัญมี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท 

 
มาตรา ๕๔  ผูใดทําการในหนาท่ีเปนผูพิมพ หรือผูโฆษณา โดยฝาฝนบทบัญญัติ

มาตรา ๑๔ หรือในระหวางถูกงดเปนผูพิมพ หรือผูโฆษณา หรือใชเคร่ืองพิมพซ่ึงตนรูอยูแลววาถูก
งดตามมาตรา ๒๑ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 

 
มาตรา ๕๕  ผูใดจงใจแจงความเท็จแกเจาพนักงานการพิมพในการแจงความเปน

ผูพิมพหรือผูโฆษณาตามมาตรา ๑๗ หรือในการแจงความหรือขออนุญาตเปนผูพิมพ ผูโฆษณา 
บรรณาธิการหรือเจาของหนังสือพิมพตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ มีความผิดตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองรอยบาทหรือจําคุกไมเกินสองเดือน หรือท้ังปรับท้ังจํา 

 
มาตรา ๕๖  ผูใดละเลยไมแจงความแกเจาพนักงานการพิมพตามหนาท่ีของตน

ตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๔๖ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง
รอยบาท 

 
มาตรา ๕๗  ถาไดมีการโฆษณาส่ิงพิมพซ่ึงมิไดปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตาม

มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๓๑ ผูพิมพและผูโฆษณามีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาสิบบาท
สําหรับความผิดคราวหนึ่ง 

 
มาตรา ๕๘  ผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการหรือเจาของหนังสือพิมพคนใดฝาฝน

บทบัญญัติมาตรา ๒๙ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท 
 
มาตรา ๕๙  ผูโฆษณาคนใดละเลยไมสงส่ิงพิมพใหแกหอสมุดแหงชาติตาม

มาตรา ๒๐ หรือไมสงหนังสือพิมพใหแกเจาพนักงานการพิมพหรือหอสมุดแหงชาติตามมาตรา 
๓๒ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสิบสองบาท 

 
มาตรา ๖๐  ผูใดทําการในหนาท่ีผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของ

หนังสือพิมพโดยฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๒๔ หรือโดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๗ หรือ
ระหวางท่ีใบอนุญาตไดถูกพักใชหรือถูกถอน หรือระหวางท่ีถูกงดการเปนผูโฆษณา บรรณาธิการ 
หรือเจาของหนังสือพิมพตามมาตรา ๓๖ หรือภายหลังท่ีการเปนผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ 
หรือเจาของหนังสือพิมพไดส้ินสุดลงตามมาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ มีความผิดตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสี่รอยบาท 

 
มาตรา ๖๐ ทวิ๔  (ยกเลิก) 
 

                                                 
๔ มาตรา ๖๐ ทว ิยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการพิมพ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๑  บรรณาธิการหนังสือพิมพใด ไมสงรูปถายใหมเม่ือครบระยะเวลาหา
ป ตามมาตรา ๒๖ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสิบสองบาท 

 
มาตรา ๖๒  บรรณาธิการหรือผูโฆษณาหนังสือพิมพคนใดฝาฝนบทบัญญัติ

มาตรา ๓๓ หรือฝาฝนคําส่ังของอธิบดีกรมตํารวจหรือผูรักษาการแทนตามมาตรา ๓๔มีความผิด
ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท หรือจําคุกไมเกินสามเดือน หรือท้ังปรับท้ังจํา 

 
มาตรา ๖๓  เม่ือหนังสือพิมพใดโฆษณาเรื่องหรือขอความซ่ึงตองเสนอเพื่อตรวจ

กอนโฆษณาตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ (๓) หรือมาตรา ๓๗ ในกรณีท่ีเกี่ยวเนื่องกับมาตรา ๓๖ 
(๓) โดยเจาหนาที่ตรวจขาวยังมิไดอนุญาตใหโฆษณาหรือไมปฏิบัติใหถูกตามคําสั่งเจาหนาที่ตรวจ
ขาว ผูโฆษณาและบรรณาธิการมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท หรือจําคุกไมเกิน
สามเดือน หรือท้ังปรับท้ังจํา 

ผูใดขาย เสนอขาย จายแจก หรือเสนอจายแจกหนังสือพิมพใด ซ่ึงโฆษณาโดย
กระทําผิดดังกลาวในวรรคกอนโดยรูอยูแลววาหนังสือพิมพนั้นไดออกโดยกระทําผิด มีความผิด
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท หรือจําคุกไมหน่ึงเดือน หรือท้ังปรับท้ังจํา 

 
มาตรา ๖๔  เม่ือหนังสือพิมพใดโฆษณาเรื่องหรือขอความซ่ึงตองเสนอเพื่อตรวจ

กอนโฆษณาตามมาตรา ๓๖ (๒) หรือมาตรา ๓๗ ในกรณีท่ีไมเกี่ยวเนื่องกับมาตรา ๓๖ (๓) โดย
เจาหนาที่ตรวจขาวยังมิไดอนุญาตใหโฆษณา หรือไมปฏิบัติใหถูกตองตามคําส่ังเจาหนาท่ีตรวจขาว 
ผูโฆษณา และบรรณาธิการมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 

ผูใดขาย เสนอขาย จายแจก หรือเสนอจายแจกหนังสือพิมพใด ซ่ึงโฆษณาโดย
กระทําผิดดังกลาวในวรรคกอน โดยรูอยูแลววาหนังสือพิมพนั้นไดออกโดยกระทําผิด มีความผิด
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท 

 
มาตรา ๖๕  บรรณาธิการหนังสือพิมพใดละเลยไมปฏิบัติใหถูกตองครบถวนใน

การแกขอความหรือลงพิมพหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธเรื่องตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑หรือมาตรา 
๔๓ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท 

 
สวนท่ี ๕ 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๖๖  ผู ซ่ึงมีใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการพิมพอยูกอนวันใช
พระราชบัญญัตินี้ ไมจําตองปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๔ (๕) และมาตรา ๒๔วรรคทาย 
จนกวาจะพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันใชพระราชบัญญัตินี ้

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตร ี

 
ดวงใจ/แกไข 
๑๓ ก.ย. ๔๔ 

A+B (C) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติการพิมพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕๕ 
 

มาตรา ๖  เจาของหนังสือพิมพขาวสารการเมืองท่ีไดออกอยูกอนวันใช
พระราชบัญญัตินี้ หรือท่ีไดแจงความตามมาตรา ๒๔ หรือรับอนุญาตแลวตามมาตรา ๒๗ แหง
พระราชบัญญัติการพิมพ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และจะเริ่มออกหนังสือพิมพนั้นภายหลังวันใช
พระราชบัญญัตินี้ ตองปฏิบัติตามความในมาตรา ๒๔ (๗) แหงพระราชบัญญัติการพิมพ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ภายในสามสิบวันนับแตวันใชพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ดวงใจ/แกไข 
๑๓ ก.ย. ๔๔ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติการพิมพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๘๖ 
 

มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ดวงใจ/แกไข 
๑๔ ก.ย. ๔๔ 

A+B (C) 
 

ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี ๑๗๗ 
 

โดยท่ีการเสนอขาวและบทความในหนังสือพิมพบางฉบับไดเปนไปในลักษณะท่ี
ไมสมควร เชนในบางกรณีเปนการกระทบกระเทือนพระบรมเดชานุภาพ และในบางกรณีเปนการ
สงเสริมใหเกิดความหลงเชื่อนิยมในลัทธิคอมมิวนิสต หรือเปนกลอุบายของคอมมิวนิสตเพื่อ
กอกวนบอนทําลายความม่ันคงของประเทศ ท้ังนี้ อาจสงผลใหเปนภัยรายแรงแกประเทศและ
ความสงบสุขในบานเมือง และโดยท่ีการกระทําดังกลาวนี้พนักงานเจาหนาท่ีไมอาจปองกันและ
ระงับไดโดยอาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการพิมพท่ีใชอยูในปจจุบัน คณะปฏิวัติเห็นวา
ควรใหมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายท่ีวานี้เสียใหมในเม่ือไดมีสภานิติบัญญัติข้ึนแลว แตเพื่อให
กิจการไดดําเนินไปดวยความเหมาะสมในขณะนี้ เห็นควรใหมีขอกําหนดบางประการ เพื่อปองกัน
มิใหมีเหตุดังท่ีไดกลาวแลว 

หัวหนาคณะปฏิวัติจึงมีคําส่ังดังตอไปน้ี 

                                                 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๙/ตอนท่ี ๑๙/หนา ๗๔๘/๒๔ มีนาคม ๒๔๘๕ 
๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๒/ตอนท่ี ๕/หนา ๑๑๙/๒๓ มกราคม ๒๔๘๘ 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๕/ตอนท่ี ๘๕/ฉบับพิเศษ หนา ๗/๒๗ ตุลาคม ๒๕๐๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑  บุคคลใดจะเปนผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพ 
โดยใชส่ิงพิมพซ่ึงมีช่ือจาหนาเชนเดียวกัน และออกหรือเจตนาจะออกตามลําดับเรื่อยไป มีกําหนด
ระยะเวลาหรือไมก็ตาม มีขอความตอเนื่องกันหรือไมก็ตาม ตองย่ืนคํารองขออนุญาตตอพนักงาน
เจาหนาท่ีตามแบบพิมพท่ีกําหนด และเม่ือไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีแลว จึงจะ
ดําเนินการได 

ถามีการละเมิดความในขอนี ้ใหพนักงานเจาหนาท่ียึดหนังสือพิมพนั้นทําลายเสีย 
และใหยึดเครื่องที่พิมพหนังสือพิมพนั้นไวมีกําหนดเวลาตามที่พนักงานเจาหนาท่ีเห็นสมควรแตมิ
ใหเกินหกเดือน 

ขอ ๒  หนังสือพิมพใดโฆษณาขอความมีลักษณะดังตอไปน้ี 
(๑)  ขอความซ่ึงเปนการละเมิดตอพระมหากษัตริยหรือเปนการกลาวรายเสียดสี 

หมิ่นประมาท ดูหม่ิน หรือเหยียดหยาม พระราชิน ีรัชทายาท หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
(๒)  ขอความซ่ึงเปนการกลาวราย เสียดสี หรือเหยียดหยามประเทศชาติ หรือ

ปวงชนชาวไทยเปนสวนรวมหรือขอความใดๆ ท่ีสามารถจะทําใหตางชาติเส่ือมความเชื่อถือ
ไววางใจในประเทศไทย รัฐบาลไทย หรือคนไทยโดยท่ัวไป 

(๓)  ขอความซ่ึงเปนการกลาวราย เสียดสี หรือเหยียดหยาม รัฐบาลไทยหรือ
กระทรวงทบวงกรมในรัฐบาลอยางเคลือบคลุมโดยไมแจงใหเห็นวาไดทําผิดในเร่ืองใด 

(๔)  ขอความซ่ึงเปนการแสดงอยางเคลือบคลุมวาไดมีความเส่ือมโทรม เลว
ทราม หรือผิดรายเสียหายในรัฐบาลหรือกระทรวงทบวงกรมในรัฐบาลโดยไมแสดงวาเปนเรื่องใด
ขอใด 

(๕)  ขอความซ่ึงเปนการสงเสริมใหเกิดความนิยมในลัทธิคอมมิวนิสต หรือพอ
เห็นไดวาเปนกลอุบายของคอมมิวนิสตเพื่อกอกวนหรือบอนทําลายความมั่นคงของประเทศ 

(๖)  ขอความซ่ึงเปนเท็จในลักษณะท่ีอาจทําใหประชาชนเกิดความต่ืนตกใจหรือ
วิตกกังวลหรือเกิดความหวาดกลัว หรือขอความในลักษณะซ่ึงเปนการปลุกปนหรือยุยงใหเกิด
ความไมสงบ หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือขอความทํานาย
ในทางที่อาจกอใหเกิดความวิตกกังวลแกประชาชนในโชคชะตาของบานเมือง 

(๗)  ขอความซ่ึงใชถอยคําหยาบคาย เปนทางใหเส่ือมเสียศีลธรรม หรือ
วัฒนธรรมของชาต ิ

(๘)  ขอความซึ่งเปนความลับของทางราชการ 
ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจตักเตือนหรือยึดหนังสือพิมพนั้นทําลายเสีย หรือ

สั่งถอนใบอนุญาตผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพน้ัน 
ขอ ๓  ผูถูกส่ังถอนใบอนุญาตตามขอ ๒ มีสิทธิอุทธรณคําส่ังของพนักงาน

เจาหนาท่ีตอปลัดกระทรวงมหาดไทยไดภายในสิบหาวัน นับแตวันไดทราบคําส่ังนั้น คําวินิจฉัย
ของปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนท่ีสุด 

ขอ ๔  ความในขอ ๑ มิใหใชบังคับแกผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ และเจาของ
หนังสือพิมพซึ่งไดดําเนินการอยูกอนประกาศนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ท้ังน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ดวงใจ/แกไข 
๑๔ ก.ย. ๔๔ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๗ ลงวันท่ี ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ 
พ.ศ. ๒๕๑๘๘ 
 

มาตรา ๓  ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๗ ลงวันท่ี ๒๗ ตุลาคม 
พ.ศ.๒๕๐๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๗ ลงวันท่ี ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๑ เปนการขัดตอหลักสิทธิและเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย อีกท้ังเปนการขัดตอเจตนารมณของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันท่ีวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพและ
การโฆษณา” อีกดวย ผลจากการมีประกาศของคณะปฏิวัติดังกลาวทําใหประชาชนถูกลิดรอน ถูก
คุกคาม และบีบค้ันในการใชสิทธิเสรีภาพ เปนระยะเวลาอันยาวนาน ถึง ๑๗ ป ต้ังแตรัฐบาลใน
ระบอบเผด็จการ มาจนกระท่ังปจจุบัน โดยเฉพาะอยางย่ิงประชาชนท่ีประกอบวิชาชีพ
หนังสือพิมพ ซ่ึงทําหนาท่ีเปนปากเสียง เปนส่ือกลางนําขาวสารและวิทยาการไปสูประชาชนนั้น 
ไดรับความกระทบกระเทือน และถูกปดปากเปนเวลาอันยาวนาน ไมสามารถแสดงความคิดเห็น
และนําขาวสารท่ีแทจริงไปสูประชาชนได ขณะนี้ก็เขาสูยุคแหงประชาธิปไตย จึงเปนส่ิงสําคัญท่ี
จะตองกําจัดส่ิงท่ีลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเสีย อีกท้ังเปนการสนองเจตนารมณของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ จึงเปนการสมควรอยางย่ิงท่ีจะตองยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 
๑๗ ลงวันท่ี ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๑ น้ีเสีย 

 
ดวงใจ/แกไข 
๑๔ ก.ย. ๔๔ 

A+B (C) 
 

คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๒๙ 
 

ตามท่ีไดมีคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินกําหนดใหบุคคลหรือนิติ
บุคคลท่ีตองการจะดําเนินการพิมพหนังสือพิมพรายวันและส่ิงตีพิมพ ย่ืนเรื่องราวตอคณะปฏิรูป
การปกครองแผนดิน เพื่อพิจารณาอนุมัติใหเปนการเฉพาะรายนั้น บัดนี้สถานการณโดยท่ัวไปได
                                                 

๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๒/ตอนท่ี ๒๐๘/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๘ ตุลาคม ๒๕๑๘ 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๓/ตอนท่ี ๑๓๔/ฉบับพิเศษ หนา ๕๒/๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คล่ีคลายไปในทางท่ีดีข้ึน และคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินพิจารณาเห็นวา สมควรกําหนด
หลักเกณฑในการพิมพสิ่งพิมพและหนังสือพิมพออกเผยแพรใหเปนไปโดยเรียบรอย หัวหนาคณะ
ปฏิรูปการปกครองแผนดิน จึงมีคําส่ังดังตอไปน้ี 

ขอ ๑  ใหยกเลิก 
(๑)  ขอ ๑ และขอ ๒ แหงคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี ๕ 

ลงวันท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(๒)  คําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี ๑๐ ลงวันท่ี  ๗ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(๓)  คําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินฉบับท่ี ๒๐ ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๙ 
ขอ ๒  หามมิใหบุคคลใดพิมพ โฆษณา หรือจายแจกส่ิงพิมพตามกฎหมายวา

ดวยการพิมพท่ีมีลักษณะดังตอไปน้ี 
(๑)  ขอความหรือรูปภาพซ่ึงเปนการละเมิดตอพระมหากษัตริย หรือเปนการ

กลาวรายเสียดสี หม่ินประมาท ดูหม่ิน หรือเหยียดหยาม พระราชินี รัชทายาท หรือผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองค 

(๒)  ขอความหรือรูปภาพซ่ึงเปนการกลาวรายเสียดสี หรือเหยียดหยาม
ประเทศชาติ หรือปวงชนชาวไทยเปนสวนรวม หรือขอความใดๆ ท่ีสามารถจะทําใหตางชาติเส่ือม
ความเชื่อถือไววางใจในประเทศไทย รัฐบาลไทย หรือคนไทยโดยท่ัวไป 

(๓)  ขอความหรือรูปภาพซ่ึงเปนการกลาวราย เสียดสี หรือเหยียดหยามรัฐบาล
ไทย หรือกระทรวง ทบวง กรม ในรัฐบาลอยางเคลือบคลุม โดยไมแจงใหเห็นวาไดทําผิดในเรื่อง
ใด 

(๔)  ขอความหรือรูปภาพซ่ึงเปนการแสดงอยางเคลือบคลุมวา ไดมีความเส่ือม
โทรมเลวทราม หรือผิดรายเสียหายในรัฐบาล หรือกระทรวง ทบวง กรมในรัฐบาล โดยไมแสดงวา
เปนเรื่องใดขอใด 

(๕)  ขอความหรือรูปภาพซ่ึงเปนการสงเสริมให เกิดความนิยมในลัทธิ
คอมมิวนิสต หรือพอเห็นไดวาเปนกลอุบายของคอมมิวนิสต เพื่อกอกวนหรือบอนทําลายความ
ม่ันคงของประเทศ 

(๖)  ขอความหรือรูปภาพหรือการพาดหัวหนังสือพิมพซ่ึงเปนเท็จ หรือใน
ลักษณะท่ีอาจทําใหประชาชนเกิดความต่ืนตกใจ หรือวิตกกังวลหรือเกิดความหวาดกลัว หรือ
ขอความในลักษณะซ่ึงเปนการปลุกปนหรือยุยงใหเกิดความไมสงบหรือขัดตอความสงบเรียบรอย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือขอความทํานายในทางท่ีอาจกอใหเกิดความวิตกกังวลแก
ประชาชนในโชคชะตาของบานเมือง 

(๗)  ขอความหรือรูปภาพซ่ึงมีลักษณะหยาบคายหรือลามก หรือทําใหเส่ือมเสีย
ศีลธรรมหรือวัฒนธรรมของชาต ิ

(๘)  ขอความหรือรูปภาพซึ่งเปนความลับของทางราชการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๓  บุคคลใดจะเปนผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพ
ตามกฎหมายวาดวยการพิมพ ตองย่ืนคํารองขออนุญาตตอเจาพนักงานการพิมพตามกฎหมายวา
ดวยการพิมพตามแบบพิมพท่ีกําหนด และเม่ือไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานการพิมพแลว จึงจะ
ดําเนินการได 

ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกหนังสือพิมพของทางราชการ 
ขอ ๔  หามมิใหหนังสือพิมพใดโฆษณาขอความหรือลงรูปภาพท่ีมีลักษณะท่ีระบุ

ไวตามขอ ๒ 
ขอ ๕  ผูใดฝาฝนขอ ๒ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือนถึงสามป และปรับตั้ง

แตหาพันบาทถึงหาหม่ืนบาทและใหศาลส่ังทําลายส่ิงพิมพน้ันเสีย 
ขอ ๖  ผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไม

เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับและใหศาลส่ังทําลายหนังสือพิมพน้ันเสีย 
ขอ ๗  เม่ือปรากฏวาหนังสือพิมพใดลงโฆษณาขอความหรือภาพอันเปนการฝา

ฝนขอ ๔ ใหเจาพนักงานการพิมพมีหนังสือเตือน และในกรณีท่ีอาจแกไขได ใหส่ังใหแกไขให
ถูกตอง 

ในกรณีท่ีเจาพนักงานการพิมพไดมีหนังสือเตือนหรือส่ังใหแกไขตามวรรคหนึ่ง
แลว หากปรากฏวาหนังสือพิมพนั้นยังโฆษณาขอความหรือลงรูปภาพอันเปนการฝาฝนขอ ๔ ซํ้า
อีกไมวาจะเปนการฝาฝนในเรื่องเดียวกันหรือไม หรือไมแกไขตามคําส่ังของเจาพนักงานการพิมพ 
ใหสั่งถอนใบอนุญาตผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพน้ัน 

ขอ ๘  ผูถูกสั่งถอนใบอนุญาตตามขอ ๗ มีสิทธิอุทธรณคําส่ังของเจาพนักงานการ
พิมพตอปลัดกระทรวงมหาดไทยไดภายในสิบหาวันนับแตวันไดทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยใหเปนท่ีสุด 

ขอ ๙  ใหถือวาบรรดาหนังสือพิมพท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาคํา
รองของบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อดําเนินการพิมพหนังสือพิมพรายวันหรือส่ิงตีพิมพตอประชาชน
อื่นๆ ตามคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี ๑๐ ลงวันท่ี ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
แลว เปนหนังสือพิมพที่ไดรับอนุญาตตามขอ ๓ ของคําส่ังฉบับน้ี 

ท้ังน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ดวงใจ/แกไข 
๑๔ ก.ย. ๔๔ 

A+B (C) 
 

พระราชกําหนดยกเลิกคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี ๔๒ ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ.๒๕๓๓๑๐ 
 

                                                 
๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๗/ตอนท่ี ๒๓๑/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  คําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี ๔๒ ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม 

พ.ศ.๒๕๑๙ 
(๒)  พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมคําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน 

ฉบับที่ ๔๒ ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙ พ.ศ.๒๕๒๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่คําส่ังของคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผนดิน ฉบับท่ี ๔๒ ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ มีบทบัญญัติท่ีจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ในการเขียน การพิมพ และการโฆษณา ไมเหมาะสมกับภาวะการณในปจจุบัน ซ่ึงมีรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยรับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพดังกลาว เปนเหตุใหมีการรวมตัวกัน
เรียกรองสิทธิเสรีภาพนั้นเปนอยางมากจนเกิดความสับสนในการเสนอขาวสารบานเมืองของ
หนังสือพิมพทั้งหลายอันอาจมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและการลงทุนอัน
เกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และโดยท่ีเปนกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวน
ในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยและความม่ันคงในทางเศรษฐกิจดังกลาวของประเทศ จึง
จําเปนตองตราพระราชกําหนดนี ้

 
ดวงใจ/แกไข 
๑๔ ก.ย. ๔๔ 

A+B (C) 
 

สุนันทา 
อรดา 

จักรกฤษณ จัดทํา 
๗  มีนาคม  ๒๕๔๖ 

 
สัญชัย/ปรับปรุง 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

 


