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พระราชบัญญัติ
จดแจงการพิมพ
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการจดแจงการพิมพ
พระราชบัญญั ตินี้มี บทบั ญญัติ บางประการเกี่ ยวกั บการจํา กัดสิ ทธิแ ละเสรีภ าพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยิน ยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใ ชบังคับตั้งแตวัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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) คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙
(๕) คํ า สั่ ง ของคณะปฏิ รู ป การปกครองแผ น ดิ น ฉบั บ ที่ ๓๖ ลงวั น ที่ ๒๑ ตุ ล าคม
พุทธศักราช ๒๕๑๙
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“พิมพ” หมายความวา ทําใหปรากฏดวยตัวอักษร รูปรอย ตัวเลข แผนผังหรือภาพโดย
วิธีการอยางใด ๆ
“สิ่งพิมพ” หมายความวา สมุด หนังสือ แผนกระดาษ หรือวัตถุใด ๆ ที่พิมพขึ้นเปนหลายสําเนา
“หนังสือพิมพ” หมายความวา สิ่งพิมพซึ่งมีชื่อจาหนาเชนเดียวกัน และออกหรือเจตนาจะ
ออกตามลําดับเรื่อยไป มีกําหนดระยะเวลาหรือไมก็ตาม มีขอความตอเนื่องกัน หรือไมก็ตาม ทั้งนี้
ใหหมายความรวมถึงนิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพที่เรียกชื่ออยางอื่นทํานองเดียวกัน
“ผูพิมพ” หมายความวา บุคคลซึ่งจัดการและรับผิดชอบในการพิมพ
“ผูโ ฆษณา” หมายความว า บุค คลซึ่ ง รับ ผิ ดชอบในการจัด ใหสิ่ ง พิม พ แ พร หลายด ว ย
ประการใด ๆ ไมวาจะเปนการขายหรือใหเปลา
“บรรณาธิการ” หมายความวา บุคคลผูรับผิดชอบในการจัดทํา และควบคุมเนื้อหา ขอความ
หรือภาพที่ลงพิมพในหนังสือพิมพ รวมทั้งวัสดุหรือเอกสารที่แทรกในหนังสือพิมพโดยความเห็นชอบ
ของบรรณาธิการดวย
“เจาของกิจการหนังสือพิมพ” หมายความวา บุคคลซึ่งเปนเจาของกิจการหนังสือพิมพ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับกับสิ่งพิมพ ดังตอไปนี้ คือ
(๑) สิ่งพิมพของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ
(๒) บัตร บัตรอวยพร ตราสาร แบบพิม พ และรายงานซึ่งใชกัน ตามปกติในการสวนตัว
การสังคม การเมือง การคา หรือสิ่งพิมพที่มีอายุการใชงานสั้น เชน แผนพับหรือแผนโฆษณา
(๓) สมุดบันทึก สมุดแบบฝกหัด หรือสมุดภาพระบายสี
(๔) วิทยานิพนธ เอกสารคําบรรยาย หลักสูตรการเรียนการสอน หรือสิ่งพิมพอื่นทํานองเดียวกัน
ที่เผยแพรในสถานศึกษา
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มาตรา ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
สิ่งพิมพ
มาตรา ๗ ผูพิมพหรือผูโฆษณาสิ่งพิมพที่พิมพและเผยแพรในราชอาณาจักรตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๒) มีถิ่นที่อยูประจําในราชอาณาจักร
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาสามป
หรือเปนความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีนิติบุคคลเปนผูพิมพหรือผูโฆษณา กรรมการ ผูจัดการ หรือผูแทนอื่นของนิติบุคคลนั้น
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่งดวย
มาตรา ๘ ในสิ่งพิ ม พซึ่ง เปน หนั งสือที่ ไมใ ชห นังสือ พิม พแ ละพิม พ ขึ้น ในราชอาณาจัก ร
ใหแสดงขอความ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อของผูพิมพและที่ตั้งโรงพิมพ
(๒) ชื่อและที่ตั้งของผูโฆษณา
(๓) เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือที่หอสมุดแหงชาติไดออกให
ขอความตามวรรคหนึ่งใหพิมพไวในลักษณะที่เห็นไดชัด และบรรดาชื่อตาม (๑) และ (๒)
มิใหใชชื่อยอ หรือนามแฝง
สิ่งพิมพตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงสิ่งพิมพที่บันทึกดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกสเพื่อขาย
หรือใหเปลาดวย
มาตรา ๙ ใหผูพิมพสงสิ่งพิมพตามมาตรา ๘ จํานวนสองฉบับใหหอสมุดแหงชาติภายใน
สามสิบวันนับแตวันเผยแพร
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มาตรา ๑๐ ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมีอํานาจออกคําสั่งโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หามสั่งเขาหรือนําเขาเพื่อเผยแพรในราชอาณาจักร ซึ่งสิ่งพิมพใด ๆ ที่เปนการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น
หรือแสดงอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาทหรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค หรือ
จะกระทบตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักร หรือความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
โดยจะกําหนดเวลาหามไวในคําสั่งดังกลาวดวยก็ได
การออกคําสั่งตามวรรคหนึ่ง หามมิใหนําขอความที่มีลักษณะที่เปนการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น
หรือแสดงอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย พระราชินี รัช ทายาทหรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค
หรือขอความที่กระทบตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนมาแสดงไวดวย
สิ่งพิมพที่เปนการฝาฝนวรรคหนึ่ง ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมีอํานาจริบและทําลาย
หมวด ๒
หนังสือพิมพ
มาตรา ๑๑ หนังสือพิมพซึ่งพิมพขึ้นภายในราชอาณาจักรตองจดแจงการพิมพตามบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้
ผูยื่นจดแจงการพิมพหนังสือพิมพตองยื่นแบบการจดแจงการพิมพและหลักฐานซึ่งตองมีรายการ
ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ สัญชาติ ถิ่นที่อยูของผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการหรือเจาของกิจการหนังสือพิมพ
แลวแตกรณี
(๒) ชื่อของหนังสือพิมพ
(๓) วัตถุประสงคและระยะเวลาออกหนังสือพิมพ
(๔) ภาษาที่หนังสือพิมพจะออกใช
(๕) ชื่อและที่ตั้งโรงพิมพหรือสถานที่พิมพ
(๖) ชื่อและที่ตั้งสํานักงานของหนังสือพิมพ
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแบบการจดแจงการพิมพและหลักฐานตามวรรคสองแลว ใหรับจดแจง
และออกหนังสือสําคัญแสดงการจดแจงใหแกผูยื่นจดแจงโดยไมชักชา เวนแตผูยื่นจดแจงยังดําเนินการ
ไมถูกตองหรือครบถวนตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ ใหพนักงานเจาหนาที่
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แนะนําใหผูยื่นจดแจงดําเนินการใหถูกตองและครบถวนทุกเรื่องในคราวเดียวกันภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับแบบการจดแจงการพิม พและหลักฐานการจดแจง เมื่อไดดําเนินการถูกตองและครบถวน
ใหรับจดแจงพรอมออกหนังสือสําคัญแสดงการจดแจงใหแกผูแจงโดยพลัน
หลักเกณฑและวิธีการยื่นจดแจง การจดแจง การเปลี่ยนรายการหลักฐานการจดแจง การยกเลิก
หลักฐานการจดแจง การกําหนดแบบการจดแจงการพิมพและอัตราคาธรรมเนียมการจดแจงใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๒ ในหนังสือพิมพใหแสดงขอความ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อของผูพิมพและที่ตั้งโรงพิมพ
(๒) ชื่อและที่ตั้งของผูโฆษณา
(๓) ชื่อของบรรณาธิการหนังสือพิมพ
(๔) ชื่อและที่ตั้งของเจาของกิจการหนังสือพิมพ
ขอความตามวรรคหนึ่งใหพิมพไวในลักษณะที่เห็นไดชัด และบรรดาชื่อตามวรรคหนึ่งมิใหใชชื่อยอ
หรือนามแฝง
มาตรา ๑๓ ชื่อของหนังสือพิมพตองไมมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยยอ
พระนามาภิไธยยอ หรือนามพระราชวงศ
(๒) ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับราชทินนาม เวน แตราชทินนามของตน ของบุพการี
หรือของผูสืบสันดาน
(๓) ไมซ้ํากับชื่อหนังสือพิมพที่ไดรับจดแจงไวแลว
(๔) ไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย
มาตรา ๑๔ บรรณาธิการหนังสือพิมพตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๒) มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติแหงประเทศซึ่งมีสนธิสัญญากับประเทศไทย
(๓) มีถิ่นที่อยูประจําในราชอาณาจักร
(๔) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาสามป
หรือเปนความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
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ผู ซึ่ ง ไม มี สั ญ ชาติ ไ ทยผู ใ ดประสงค จ ะเป น บรรณาธิ ก ารหนั ง สื อ พิ ม พ ต อ งได รั บ อนุ ญ าต
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๕ เจาของกิจการหนังสือพิมพที่เปน บุคคลธรรมดา ผูพิม พ หรือผูโฆษณาตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๒) มีสัญชาติไทย
(๓) มีถิ่นที่อยูประจําในราชอาณาจักร
(๔) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาสามป
หรือเปนความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๖ เจาของกิจการหนังสือพิมพที่เปนนิติบุคคลตองมีบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยถือหุน
ไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของหุนทั้งหมด และตองมีกรรมการไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดเปนผูมีสัญชาติไทยดวย
หามมิใหบุคคลใดถือหุน แทนบุคคลซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยในนิติบุคคลที่เปน เจาของกิจการ
หนังสือพิมพตามวรรคหนึ่ง
เจาของกิจการหนังสือพิมพที่เปนนิติบุคคลมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุนหรือมีกรรมการเปนผูมี
สัญชาติไทยนอยกวาจํานวนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่เพิกถอนการจดแจง ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๗ ผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการหรือเจาของกิจการหนังสือพิมพผูใดเปลี่ยนแปลง
รายการอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบเพื่อดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงรายการในหลักฐานการจดแจง ภายในสามสิบวันนับแตไดทําการเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกลาว
มาตรา ๑๘ ผูพิม พ ผูโฆษณา บรรณาธิการหรือเจาของกิจการหนังสือพิม พผูใ ดเลิกเป น
ผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการหรือเจาของกิจการหนังสือพิมพ ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ
เพื่อยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการในหลักฐานการจดแจง ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิกเปนผูพิมพ
ผูโฆษณา บรรณาธิการหรือเจาของกิจการหนังสือพิมพ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

หมวด ๓
บทกําหนดโทษ
สวนที่ ๑
โทษทางปกครอง
มาตรา ๑๙ ผูพิ มพ หรือผู โฆษณาผู ใดฝ าฝ นมาตรา ๘ หรื อมาตรา ๙ ต องระวางโทษปรั บ
ทางปกครองไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๒๐ ผู พิ มพ ผู โฆษณา บรรณาธิ การ หรื อเจ าของกิ จการหนั งสื อพิ มพ ผู ใดฝ าฝ น
มาตรา ๑๒ ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๒๑ ผู พิ มพ ผู โฆษณา บรรณาธิ การ หรื อเจ าของกิ จการหนั งสื อพิ มพ ผู ใดฝ าฝ น
มาตรา ๑๗ ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๒๒ ผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของกิจการหนังสือพิมพ ผูใดฝาฝน
มาตรา ๑๘ ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินสามหมื่นบาท
มาตรา ๒๓ ถาการกระทําผิดซึ่งมีโทษปรับทางปกครองเปนความผิดตอเนื่องและพนักงาน
เจาหนาที่สั่งลงโทษปรับทางปกครองสําหรับความผิดนั้น ผูกระทําความผิดตองระวางโทษปรับรายวัน
อีกนับแตวันที่มีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองดังกลาวตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะปฏิบัติใ ห
ถูกตองในอัตราดังตอไปนี้
(๑) กรณีโทษปรับทางปกครองตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ ใหปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งพันบาท
(๒) กรณีโทษปรับทางปกครองตามมาตรา ๒๑ ใหปรับอีกวันละไมเกินสองพันบาท
(๓) กรณีโทษปรับทางปกครองตามมาตรา ๒๒ ใหปรับวันละไมเกินสามพันบาท
มาตรา ๒๔ ให พนั กงานเจ าหนา ที่มี คํา สั่ง ลงโทษปรั บทางปกครองแก ผูพิ ม พ ผูโ ฆษณา
บรรณาธิ การ หรือ เจ าของสิ่ง พิม พหรื อหนั งสื อพิม พ ตามหลั กเกณฑ แ ละวิธี การที่น ายกรัฐ มนตรี
ประกาศกําหนด
สวนที่ ๒
โทษอาญา
มาตรา ๒๕ ผูใดออกหนังสือพิมพโดยพนักงานเจาหนาที่ยังไมไดรับจดแจงตามมาตรา ๑๑ หรือ
รูวาตนไมมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามของการเปนผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของ
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กิจการหนังสือพิม พ แลวไดเปน ผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของกิจการหนังสือพิม พ
โดยฝาฝนมาตรา ๗ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๖ ผูใ ดฝาฝน มาตรา ๑๖ วรรคสอง มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป
หรือปรั บตั้งแต หาแสนบาทถึ งหาล านบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ และให ศ าลสั่ง ใหเลิ กการใหความ
ชวยเหลือหรือสนับสนุน หรือสั่งใหเลิกการรวมประกอบธุรกิจ หรือสั่งใหเลิกการถือหุน หรือการเปน
หุน ส วน แลวแตกรณี หากฝาฝ น ไม ปฏิบั ติตามคํา สั่งศาลต องระวางโทษปรั บวัน ละห าหมื่ น บาท
ถึงสองแสนหาหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู
มาตรา ๒๗ ผูใดฝาฝนคําสั่งของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติตามมาตรา ๑๐ มีความผิดตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๘ หนั ง สื อ พิ ม พ ซึ่ ง ได แ จ ง ความแก เ จ า พนั ก งานการพิ ม พ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
การพิมพ พุทธศักราช ๒๔๘๔ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาหนังสือพิมพดังกลาว
เปนหนังสือพิมพที่ไดจดแจงการพิมพตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้แลว
มาตรา ๒๙ ผูใดเปนผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของกิจการหนังสือพิมพที่ไดจดแจง
ตามพระราชบัญญัติการพิมพ พุทธศักราช ๒๔๘๔ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวา
เปน ผูพิม พ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของกิจการหนังสือพิม พที่ไดมีการจดแจงการพิมพตาม
พระราชบัญญัตินี้แลว
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๓ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ไดบัญญัติรับรองเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ และเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน กอปรกับพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ. ๒๔๘๔ คําสั่ง
ของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ และคําสั่งของคณะปฏิรูป
การปกครองแผน ดิน ฉบับที่ ๓๖ ลงวัน ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ไดประกาศใชบังคับมานานแลว
บทบั ญ ญัติ บางมาตราไมส อดคลอ งกับ รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจั ก รไทย และสถานการณใ นปจ จุบั น
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพิ ม พ อื่ น ๆ อี ก หลายฉบั บ บั ญ ญั ติ ร องรั บ ไว เ พี ย งพอ
ตอการคุมครองประโยชนข องรัฐและประชาชนแลว สมควรยกเลิก กฎหมายวาดว ยการพิมพ และคําสั่ง
ของคณะปฏิรูปดังกลาว และใหมีกฎหมายวาดวยการจดแจงการพิมพเพื่อวางหลักเกณฑในการรับจดแจงการพิมพ
เป น หลั ก ฐานให ท ราบว า ผู ใ ดเป น ผู พิ ม พ ผู โ ฆษณา บรรณาธิ ก าร หรื อ เจ า ของกิ จ การหนั ง สื อ พิ ม พ
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบของประชาชนผูที่ไดรับความเสียหายในการฟองรองดําเนินคดี ในกรณีที่
บุคคลดังกลาวกระทําผิดกฎหมายอัน เนื่องมาจากเปนผูพิมพ ผูโ ฆษณา บรรณาธิก าร หรือเจาของกิจ การ
หนังสือพิมพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

