พระราชบัญญัติการพิมพ พุทธศักราช ๒๔๘๔
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล
คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค
(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎรลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐)
อาทิตยทิพอาภา
พล อ. พิชเยนทรโยธิน ตราไว ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๔
เปนปที่ ๘ ในรัชกาลปจจุบัน
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการพิมพใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงมีพระ
บรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดั่งตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา "พระราชบัญญัติการพิมพ พุทธศักราช ๒๔๘๔"
มาตรา ๒
ใหใชพระราชบัญญัตินี้เมื่อพนกําหนดหกสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการพิมพ พุทธศักราช ๒๔๗๖ และ บรรดากฎหมาย กฎและ
ขอบังคับอื่นๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้
สวนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
"พิมพ" หมายความวา ทําใหเปนตัวหนังสือหรือรูปรอยอยางใด ๆ โดย การกดหรือการใชพิมพ
หิน เครื่องกล วิธีเคมี หรือวิธีอื่นใดอันอาจใหเกิดเปน สิ่งพิมพขึ้นหลายสําเนา
"สิ่งพิมพ" หมายความวา สมุด แผนกระดาษ หรือวัตถุใด ๆ ที่พิมพขึ้น รวมตลอดทั้งบทเพลง
แผนที่ แผนผัง แผนภาพ ภาพวาด ภาพระบายสี ใบประกาศแผนเสียง หรือสิ่งอื่นใดอันมีลักษณะเชนเดียวกัน
"หนังสือพิมพ" หมายความวา สิ่งพิมพซึ่งมีชื่อจาหนาเชนเดียวกัน และ ออก หรือเจตนาจะออก
ตามลําดับเรื่อยไป มีกําหนดระยะเวลาหรือไมก็ตาม มีขอความตอเนื่องกันหรือไมก็ตาม
"ผูพิมพ" หมายความวา บุคคลซึ่งจัดการและรับผิดชอบในการพิมพ
"ผูโฆษณา" หมายความวา
บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการผลิตสิ่งพิมพและจัดใหสิ่งพิมพนั้น
แพรหลายดวยประการใดๆ ไมวาจะเปนโดยการขาย เสนอขายจายแจก หรือเสนอจายแจก และไมวาการนั้นจะเปนการให
เปลาหรือไม
"บรรณาธิการ" หมายความวา บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการจัดทํา ตรวจ แก คัดเลือก หรือ
ควบคุมบทประพันธหรือสิ่งอื่นในหนังสือพิมพ
"เจาของหนังสือพิมพ" หมายความวา บุคคลซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์หนังสือพิมพ
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการใหเปนไปตามพระราช บัญญัตินี้
มาตรา ๕ บุคคลผูเดียวจะเปนผูพิมพและผูโฆษณาสิ่งพิมพนอกจากหนังสือพิมพหรือเปนผูพิมพ
ผูโฆษณา บรรณาธิการ และเจาของหนังสือพิมพในขณะ เดียวกันก็ได
บุคคลดังระบุไวในวรรคกอน เวนแตบรรณาธิการ จะเปนนิติบุคคลก็ได ในกรณีเชนนี้ใหถือวา หุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ หรือหุนสวน หรือ กรรมการใดซึ่งไดรับมอบหมายเพื่อการนี้ เปนผูแทนของนิติบุคคลนั้นเพื่อความ

ประสงคแหงพระราชบัญญัตินี้ แตผูแทนนั้นตองมีคุณสมบัติและไมเปนผูไมมีสิทธิหรือขาดสิทธิดังกําหนดในพระราชบัญญัตินี้
ในอันที่บุคคลธรรมดาจะเปนเจาของหนังสือพิมพ ผูพิมพ หรือผูโฆษณา
มาตรา ๖ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกสิ่งพิมพ ดั่งตอไปนี้ คือ
(๑)สิ่งพิมพของรัฐบาลหรือเทศบาล
(๒) สิ่งพิมพซึ่งรัฐมนตรีกําหนด
(๓) บัตร ตราสาร แบบพิมพ และรายงานซึ่งใชกันตามปกติในการสวน ตัว การสังคม การเมือง การคา
หรือกิจธุระ
มาตรา ๗ บุคคลใดประสงคจะตรวจดู คัดสําเนา หรือใหเจาหนาที่รับรองสําเนา สมุดทะเบียน
ใบอนุญาตหรือเอกสารใดเกี่ยวกับสมุดทะเบียนหรือใบอนุญาต นอกจากสวนซึ่งเปนความลับ มีสิทธิที่จะทําไดในเมื่อไดเสียคา
ธรรมเนียมดั่งตอไปนี้แลว
(๑) คาตรวจดู และ หรือ คัดสําเนา แผนละสิบสตางค แตรวมทั้งเรื่องครั้งหนึ่งไมเกินกวาหนึ่ง
บาท
(๒) คาเจาหนาที่รับรองสําเนา แผนละยี่สิบสตางค แตรวมทั้งเรื่องครั้งหนึ่งไมเกินกวาสองบาท
แตถากระทําในหนาที่ราชการ ไมตองเสียคาธรรมเนียม
มาตรา ๘
อธิบดีกรมตํารวจหรือผูรักษาการแทนมีอํานาจออกคําสั่งโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา หามการสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักร ซึ่ง สิ่งพิมพใด ๆ อันระบุชื่อไวในคําสั่งนั้นโดยมีกําหนดเวลาหรือไมก็ได
มาตรา ๙ เมื่อปรากฏวาไดมีการโฆษณา หรือเตรียมการโฆษณาสิ่งพิมพ ใด ๆ ซึ่งเจาพนักงานการพิมพ
เห็นวาอาจจะขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เจาพนักงานการพิมพอาจมีคําสั่งเปนหนังสือแกผูหนึ่ง
ผูใดโดยเฉพาะหรือมีคําสั่งทั่วไปโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือหนังสือพิมพรายวัน หามการขายหรือจายแจกสิ่งพิมพนั้น
ทั้งจะใหยึดสิ่งพิมพและแมพิมพนั้นดวย ก็ได
ถาผูมีสวนไดเสียรองขอใหแยกยึดแตเฉพาะสวนของสิ่งพิมพหรือแมพิมพเทาที่จําเปน และการแยกเชนนี้อาจ
ทําได ก็ใหแยกยึดได แตคาใชจายในการแยกนี้ใหผูรองขอเปนผูเสีย
ถาพนกําหนดสามปแลว เจาพนักงานการพิมพมิไดถอนการยึดสิ่งพิมพหรือแมพิมพซึ่งไดยึดไว เจา
พนักงานการพิมพอาจสั่งใหทําลายสิ่งพิมพนั้นเสียได แตตองแจงใหเจาของทราบ สวนแมพิมพนั้นอาจสั่งใหรื้อ หรือทําโดย
ประการอื่นมิใหใชพิมพตอไป แตตองคืนตัวพิมพและวัตถุแหงแมพิมพทั้งสิ้นที่เหลืออยูใหแกผูเปนเจาของ
มาตรา ๑๐ คําสั่งของเจาพนักงานการพิมพตาม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ (๒) และ (๓) มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๖ เฉพาะที่ ใหพักใช หรือถอนใบอนุญาต หรือใหงดการเปนผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือ เจาของ
หนังสือพิมพ และมาตรา ๓๗ เฉพาะที่เกี่ยวกับผูโฆษณานั้น ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดทราบ
คําสั่งนั้น แตการอุทธรณไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของเจาพนักงานการพิมพ
คําสั่งของรัฐมนตรีใหถือเปนเด็ดขาด
เมื่ อคํา สั่ง ของเจาพนั กงานพิ มพ เป น ไปโดยสุ จ ริต แม รั ฐ มนตรี จ ะสั่ งยกหรือแก ไขประการใดก็ ต าม เจ า
พนักงานการพิมพไมตองรับผิดในคาเสียหายอันเกิดแตคําสั่งนั้น
มาตรา ๑๑ ใหผูพิมพทําทะเบียนสิ่งพิมพที่ตนไดพิมพขึ้นและใหผูโฆษณาทําทะเบียนสิ่งพิมพที่
ตนไดโฆษณาหรือมีไวเพื่อโฆษณาโดยทําตามแบบของเจาพนักงานการพิมพ และตองแสดงตอเจาหนาที่ในเมื่อเจาหนาที่
ตองการตรวจ

มาตรา ๑๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ใหมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานการพิมพกับเจาหนาที่อื่นและออกกฎกระทรวงวางระเบียบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราช
บัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
สวนที่ ๒
สิ่งพิมพนอกจากหนังสือพิมพ
มาตรา ๑๓ สิ่งพิมพซึ่งพิมพขึ้นในราชอาณาจักร ตองมีผูพิมพและผูโฆษณา
มาตรา ๑๔ บุคคลใดจะเปนผูพิมพหรือผูโฆษณา ตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๕ และไมเปนผู
ไมมีสิทธิหรือขาดสิทธิตามมาตรา ๑๖ ทั้งไดปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ แลว
มาตรา ๑๕ คุณสมบัติของผูพิมพและผูโฆษณา คือ
(๑) เปนผูบรรลุนิติภาวะ และ
(๒) มีถิ่นที่อยูประจําในราชอาณาจักร
มาตรา ๑๖ บุคคลยอมไมมีสิทธิหรือถามีสิทธิอยูแลวยอมขาดสิทธิเปนผูพิมพ และผูโฆษณาใน
ระหวางเวลาที่
(๑) ถูกจําคุกอยูตามคําพิพากษาของศาลในคดีซึ่งมิใชความผิดฐานลหุโทษ หรือความผิดฐาน
ประมาท หรือ
(๒) ถูกงดการเปนผูพิมพหรือผูโฆษณา หรือเปนผูพิมพที่ถูกงดใชเครื่องพิมพซึ่งตนใชพิมพตาม
มาตรา ๒๑ หรือถูกพักใชหรือถอนใบอนุญาต หรือถูกงดการเปนบรรณาธิการ ผูโฆษณา หรือเจาของหนังสือพิมพตาม มาตรา
๓๖ หรือ
(๓)ไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
มาตรา ๑๗ ผูที่จะเปนผูพิมพหรือผูโฆษณา ตองปฏิบัติดั่งนี้
(๑) แจงความแกเจาพนักงานการพิมพ โดยใชแบบพิมพของเจาพนักงานการพิมพซึ่งอยางนอย
ตองมีรายการดั่งตอไปนี้
(ก) ชื่อ สัญชาติ อายุ อาชีพ ถิ่นที่อยู และการงานที่ทําหรือเคยทํา
(ข) คํารับรองวา มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๕ และไมเปนผูไมมีสิทธิหรือขาดสิทธิตาม
มาตรา ๑๖
(ค) เปนผูพิมพหรือผูโฆษณา
(ง) ในกรณีที่จะเปนผูพิมพ ชื่อและที่ตั้งโรงพิมพหรือสถานที่พิมพในเมื่อไมมีที่ตั้งโรง
พิมพ จํานวน ชนิด และลักษณะของเครื่องพิมพ และชื่อผู เปนเจาของเครื่องพิมพ
(จ) ในกรณีที่จะเปนผูโฆษณา ที่ตั้งสํานักงานของตนและชื่อของสํานักงาน ถามี
(๒) ในกรณีที่จะเปนผูพิมพ ถาเครื่องพิมพมิใชของตน ตองสงหนังสืออนุญาตใหใชเครื่องพิมพ
ของจาของไปพรอมกัน
มาตรา ๑๘ ถาขอเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดตามรายการในมาตรา ๑๗ (๑) (ก) เฉพาะชื่อ สัญชาติ ถิ่นที่อยู
(ง) หรือ (จ) ไดเปลี่ยนแปลงไป ผูพิมพและผูโฆษณาตองแจงความแกเจาพนักงานการพิมพโดยใชแบบพิมพของเจาพนักงาน
การพิมพภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันเปลี่ยนแปลง

มาตรา ๑๙ ในสิ่งพิมพทุกฉบับที่พิมพขึ้นในราชอาณาจักร ใหแสดงปที่พิมพ ชื่อผูพิมพ ชื่อและ
ที่ตั้งโรงพิมพหรือสถานที่พิมพในเมื่อไมมีที่ตั้งโรงพิมพ ชื่อผูโฆษณา และที่ตั้งสํานักงานของผูโฆษณาไวที่ปกหนาหรือหนา
สําหรับบอกชื่อสิ่งพิมพนั้น
บรรดาชื่อซึ่งตองแสดงตามวรรคกอน ใหใชชื่อเต็ม
มาตรา ๒๐
ใหผูโฆษณาสงสิ่งพิมพที่พิมพขึ้นในราชอาณาจักรสองฉบับใหหอสมุดแหงชาติ
ภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันพิมพเสร็จโดยไมคิดราคาและ คาสง
มาตรา ๒๑ เมื่อไดมีการโฆษณาสิ่งพิมพซึ่งเจาพนักงานการพิมพเห็นวาอาจจะขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เจาพนักงานการพิมพอาจดําเนินการดั่งตอไปนี้
(๑) ใหคําตักเตือนเปนหนังสือแกผูพิมพ และ หรือผูโฆษณา และในการ ใหคําตักเตือนนี้ จะ
เรียกผูพิมพและ หรือผูโฆษณาไปรับคําอธิบายดวยวาจาและใหลงลายมือชื่อรับทราบดวยก็ได
(๒) สั่งเปนหนังสือใหงดการเปนผูพิมพ และ หรือผูโฆษณา และ หรือ สั่งใหงดใชเครื่องพิมพ
ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผูพิมพนั้น มีกําหนดเวลาไมเกินสามสิบวันแตการสั่งเชนนี้จะทําไดตอเมื่อไดใหคําตักเตือนตาม
อนุมาตรา๑ แลว และผูถูกตักเตือนไมสังวรในคําตักเตือนนั้น
(๓)
ในคราวที่มีเหตุฉุกเฉินในราชอาณาจักร หรือมีเหตุคับขันระหวางประเทศหรือมีการ
สงคราม สั่งเปนหนังสือใหงดการเปนผูพิมพ และ หรือผู โฆษณาหรือสั่งใหงดใชเครื่องพิมพซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผู
พิมพนั้นทันที โดยมีกําหนดเวลาหรือไมก็ได และจะสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้นภายหลังก็ไดตามแตเห็นสมควร
มาตรา ๒๒ ผู พิมพหรือผู โฆษณาคนใดเลิก เปนผู พิมพ หรื อผูโฆษณา หรือขาดคุณสมบัติ ต าม
มาตรา ๑๕ (๒) หรือขาดสิทธิตามมาตรา ๑๖ (๑) ตอง แจงความแกเจาพนักงานการพิมพ โดยใชแบบพิมพของเจาพนักงาน
การพิมพ ภายในในสิบหาวันนับแตวันเลิกหรือขาดคุณสมบัติหรือขาดสิทธิ
สวนที่ ๓
หนังสือพิมพ
มาตรา ๒๓ หนังสือพิมพซึ่งพิมพขึ้นในราชอาณาจักรตองมีผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ และ
เ
จ
า
ข
อ
ง
มาตรา ๒๔ บุคคลใดจะเปนผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพตอง
(๑) มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๕
(๒) ไมเปนผูไมมีสิทธิหรือขาดสิทธิตามมาตรา ๑๖
(๓) มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติแหงประเทศซึ่งมีสนธิสัญญากับประเทศไทย
(๔) ทําหนังสือพิมพที่เปนภาษาแหงประเทศของตน หากจะมีภาษาอื่นปนอยูบางก็เฉพาะเปน
การทวนความ หรือการกลาวอางถอยคําหรือสํานวนเพียงเพื่อประกอบบทประพันธ หรือขอความเกี่ยวกับการโฆษณาในทาง
การคา หรือเปนขอความเพื่อประโยชนแกการศึกษาภาษาโดยเฉพาะ แตทั้งนี้ตองมีไมมากเกินสมควร
(๕) แจงความแกเจาพนักงานการพิมพโดยใชแบบพิมพของเจาพนักงานการพิมพซึ่งอยางนอย
ตองมีรายการดั่งตอไปนี้
(ก) ชื่อ สัญชาติ อายุ อาชีพ ถิ่นที่อยูและการงานที่ทําหรือเคยทํา
(ข) คํารับรองวามีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๕ และไมเปนผูไมมีสิทธิหรือขาดสิทธิตาม
มาตรา ๑๖

(ค) เปนผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพและในกรณีที่ผูพิมพ
ผูโฆษณา หรือบรรณาธิการมิใชเจาของหนังสือพิมพตองสงหนังสือรับรองของเจาของหนังสือพิมพไปพรอมกัน
(ง) ชื่อหนังสือพิมพ
(จ) วัตถุประสงคและระยะเวลาออกหนังสือพิมพ
(ฉ) ภาษาที่หนังสือพิมพจะออก
(ช) ที่ตั้งสํานักงานของหนังสือพิมพและที่ตั้งสํานักงานของผูโฆษณา
(ซ) ชื่อและที่ตั้งโรงพิมพ
(๖) ในกรณีแหงบรรณาธิการ
สงรูปถายของตนตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงแกเจา
พนักงานการพิมพพรอมกับคําแจงความ
(๗) (ยกเลิก)
แตถาบุคคลที่จะเปนผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพนั้นมีสัญชาติอื่นนอกจาก
ที่ระบุไวใน (๓) ก็ดี หรือจะออกหนังสือพิมพเปนภาษา อื่นนอกจากที่ระบุไวใน (๔) ก็ดี บุคคลนั้นจะเปนไดก็ตอเมื่อไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานการพิมพสําหรับหนังสือพิมพนั้นตามมาตรา ๒๗ แลว
มาตรา ๒๕ คําขออนุญาตเปนผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพตาม
มาตรา ๒๔ วรรคทาย ใหยื่นตอเจาพนักงานการพิมพโดยใชแบบพิมพของเจาพนักงานการพิมพ ซึ่งอยางนอยจะตองมีรายการ
ตามมาตรา ๒๔ (๕) และ ในกรณีแหงบรรณาธิการใหสงรูปถายของตนตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงไปพรอมกัน
มาตรา ๒๖ ทุกหาป
ใหบรรณาธิการหนังสือพิมพสงรูปถายใหมของตนตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๒๗ เมื่อเจาพนักงานการพิมพไดรับคําขออนุญาตอันถูกตองตามมาตรา ๒๕ แลว ใหออก
ใบอนุญาตใหภายในสามสิบวันนับแตวันรับคําขอ เวนแตเห็นวาการอนุญาตนั้นอาจจะมีผลขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
ถาไมอนุญาตแกผูใดใหเจาพนักงานการพิมพแจงเปนหนังสือไปยังผูขออนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวัน
รับคําขอ
มาตรา ๒๘ ทวิ (ยกเลิก)
มาตรา ๒๙ ชื่อหนังสือพิมพ วัตถุประสงคและระยะเวลาออกหนังสือพิมพที่ไดแสดงไวในคํา
แจงความตามรายการในมาตรา ๒๔ (๕) (ง) และ (จ) นั้น ถาจะเปลี่ยนแปลงประการใด ผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ และ
เจาของ หนังสือพิมพจะตองแจงความตอเจาพนักงานการพิมพโดยใชแบบพิมพของเจาพนักงานการพิมพกอนวันเปลี่ยนแปลง
ไมนอยกวาเจ็ดวัน
ในกรณีที่ผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพตองมีใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงดั่ง
กลาวในวรรคกอน ผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ
และเจาของหนังสือพิมพนั้นจะทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากเจา
พนักงานการพิมพแลว คําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงนั้นใหใชแบบพิมพของเจาพนักงานการพิมพ เมื่อเจาพนักงานการพิมพได
รับคําขอแลว จะอนุญาตหรือไม ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูขอภายในสามสิบวันนับแตวันรับคําขอ
มาตรา ๓๐
ถาขอเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดตามรายการในมาตรา ๒๔ (๕) (ก) เฉพาะชื่อ
สัญชาติหรือถิ่นที่อยู (ช) หรือ (ซ) ของผูพิมพ ผู โฆษณา บรรณาธิการ และเจาของหนังสือพิมพคนใดไดเปลี่ยนแปลงไป ใหผู
นั้นแจงความตอเจาพนักงานการพิมพโดยใชแบบพิมพของเจาพนักงานการพิมพภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันเปลี่ยนแปลง

มาตรา ๓๑ ใหหนังสือพิมพทุกฉบับที่พิมพขึ้นในราชอาณาจักร แสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงานของ
ผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ เจาของ ชื่อและที่ตั้งสํานักงานของหนังสือพิมพ ชื่อและที่ตั้งโรงพิมพที่พิมพหนังสือพิมพนั้น
ไวในหนาแรกหรือหนาหลัง
บรรดาชื่อซึ่งตองแสดงตามวรรคกอนใหใชชื่อเต็ม
มาตรา ๓๒ ใหผูโฆษณาสงหนังสือพิมพโดยไมคิดราคาและคาสงไปยังที่ทําการเจาพนักงานการพิมพสาม
ฉบับและหอสมุดแหงชาติสองฉบับ ในวันที่ออกโฆษณา
มาตรา ๓๓ หามโฆษณาความลับของทางราชการในหนังสือพิมพกอนไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
มาตรา ๓๔ เมื่อมีเหตุจําเปนเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน อธิบดีกรมตํารวจหรือ
ผูรักษาการแทนมีอํานาจออกคําสั่งชั่วคราวเปนหนังสือแกบุคคลใด หรือมีคําสั่งทั่วไป โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือ
หนังสือ พิมพรายวัน ระบุหามการโฆษณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับราชการทหารหรือการเมืองระหวางประเทศ
มาตรา ๓๕ ในคราวที่ประเทศมีเหตุฉุกเฉินหรือตกอยูในภาวะสงครามอธิบดีกรมตํารวจหรือผูรักษาการ
แทนมีอํานาจสั่งเปนหนังสือแกบุคคลใด หรือ ประกาศโดยวิธีใดใหเสนอขอความทั้งสิ้นที่จะโฆษณาในหนังสือพิมพใหเจา
หนาที่ตรวจขาวตรวจกอน
มาตรา ๓๖
เมื่อไดมีการโฆษณาในหนังสือพิมพซึ่งเจาพนักงานการพิมพเห็นวาอาจจะขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือฝาฝนคําสั่งหามตามความในมาตรา ๓๔ เจาพนักงานการพิมพอาจ
ดําเนินการดั่งตอไปนี้
(๑) ใหคําตักเตือนเปนหนังสือแกผูโฆษณา บรรณาธิการ และหรือเจาของหนังสือพิมพ ในการ
ใหคําตักเตือนนี้จะเรียกบุคคลที่กลาวแลวไปรับคําอธิบายและใหลงลายมือชื่อรับทราบดวยก็ได
(๒) สั่งเปนหนังสือใหผูโฆษณา บรรณาธิการ และหรือเจาของหนังสือพิมพเสนอเรื่องหรือ
ขอความที่จะโฆษณาในหนังสือพิมพตอไปใหเจาหนาที่ตรวจขาวตรวจกอน มีกําหนดเวลาไมเกินสิบหาวัน แตในการสั่งเชนนี้
จะทําไดก็ตอเมื่อไดใหคําตักเตือนตาม (๑) แลว และผูถูกตักเตือนไมสังวรในคําตักเตือนนั้น
(๓) ในคราวที่มีเหตุฉุกเฉินภายในราชอาณาจักร หรือมีเหตุคับขันระหวางประเทศหรือมีการ
สงคราม จะสั่งเปนหนังสือแกบุคคลใดใหเสนอเรื่องหรือขอความที่จะโฆษณาในหนังสือพิมพตอไปใหเจาหนาที่ตรวจขาวกอน
หรือสั่งใหพักใช หรือถอนใบอนุญาตหรือสั่งงดการเปนผูโฆษณา บรรณาธิการ และ หรือ เจาของหนังสือพิมพซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบของผูนั้นทันทีโดยมีกําหนดเวลาหรือไมก็ไดและจะสั่งเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้นภายหลังก็ได
มาตรา ๓๗ เมื่อผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพหลายฉบับ ถูกตักเตือนหรือ
ตองเสนอเรื่องหรือขอความที่จะโฆษณาในหนังสือ พิมพฉ บับใดเพื่อตรวจกอนโฆษณา ถาหนังสือพิม พฉบับอื่นในความ
รับผิดชอบของตนไดโฆษณาเรื่องคลายคลึงทํานองเดียวกันนั้นอีก เจาพนักงานการพิมพมีอํานาจสั่งใหเสนอหนังสือพิมพ ฉบับ
ใดฉบับหนึ่งหรือทุกฉบับในความรับผิดชอบของผูนั้นเพื่อตรวจกอนโฆษณาไดทีเดียว
มาตรา ๓๘ ผูโฆษณา บรรณาธิการ
หรือเจาของหนังสือพิมพคนใดไมพอใจในคําสั่งของ
เจาหนาที่ตรวจขาว
จะอุทธรณไปยังรัฐมนตรีก็ได แตตองอุทธรณภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง คําสั่งของ
รัฐมนตรีใหเปน อันเด็ดขาด แตในระหวางรอคําสั่งอยูนั้น ตองปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาที่ ตรวจขาว
ในจังหวัดพระนครและธนบุรี ใหรัฐมนตรีสั่งภายในสามวัน ในจังหวัดอื่นใหสั่งภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่
ไดรับอุทธรณ
มาตรา ๓๙ ถาผูโฆษณา
บรรณาธิการหรือเจาของหนังสือพิมพใดไดรับคําสั่งเปนหนังสือให
เสนอหนังสือพิมพใหเจาหนาที่ตรวจขาวตรวจกอน แตหนังสือพิมพนั้นยังออกโฆษณาโดยมิไดเสนอตอเจาหนาที่ตรวจขาวก็ดี

ลงขอ ความซึ่งเจาหนาที่ตรวจขาวมิไดอนุญาตใหโฆษณาตามพระราชบัญญัตินี้ก็ดี หรือไมปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งของ
เจาหนาที่ตรวจขาวก็ดี เจาพนักงานการพิมพอาจมีคําสั่งเปนหนังสือ หามโฆษณาหนังสือพิมพที่ละเมิดนั้นตอไป และจะใหยึด
หนังสือพิมพนั้นทั้งหมดก็ได และเมื่อยึดแลวใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๙ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๐ หนังสือพิมพใดโฆษณาเรื่องราชการคลาดเคลื่อนจากความจริงและอาจจะเกิดความ
เสียหายขึ้นได กระทรวงหรือกรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในเรื่องนั้น หรือกรมโฆษณาการ หรือเจาพนักงานการพิมพอาจสั่งเปน
หนังสือ ใหบรรณาธิการหนังสือพิมพนั้นแกเองหรือลงพิมพหนังสือซึ่งแกหรือปฏิเสธเรื่องนั้น ภายในวันเวลาที่กําหนดให แต
ตองเปนวันเวลาที่พอจะทันพิมพหนังสือพิมพนั้นซึ่งจะออกโฆษณาตอไป
มาตรา ๔๑ หนังสือพิมพใดโฆษณาเรื่องเกี่ยวแกบุคคลใดคลาดเคลื่อนจากความจริง และอาจจะ
เกิดความเสียหายแกบุคคลนั้น บุคคลนั้นอาจแจงเปนหนังสือขอใหบรรณาธิการหนังสือพิมพนั้นแกเอง หรือลงพิมพหนังสือซึ่ง
แก หรือปฏิเสธเรื่องนั้น การแกหรือลงพิมพหนังสือซึ่งแกหรือปฏิเสธเรื่องที่วานี้ จะตองพิมพในฉบับที่จะออกโฆษณา
ตอไปจากเวลาที่ไดรับคําขอดั่งกลาวแลว หรือในฉบับที่ถัดไป
เมื่อไดแกหรือลงพิมพหนังสือซึ่งแกหรือปฏิเสธเรื่องที่วานี้โดยถูกตองแลว สิทธิในการฟองของบุคคลผูขอ
แกทั้งทางแพงและทางอาญาเปนอันระงับลง
มาตรา ๔๒ ถาขอความที่ใหแกหรือหนังสือซึ่งแกหรือปฏิเสธเรื่องตามมาตรา ๔๐ หรือมาตรา
๔๑ นั้น ขัดกับกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเปนการเสียดสี หรือผูขอใหแกมิไดแจงชื่อและที่อยูของตนให
ชัดเจน บรรณาธิการก็ไมตองแกหรือนําลงพิมพ
มาตรา ๔๓ เรื่องหรือขอความที่ใหแกหรือหนังสือซึ่งแกหรือปฏิเสธตามมาตรา ๔๐ หรือมาตรา
๔๑ นั้นบรรณาธิการจะตองแกหรือพิมพในหนังสือพิมพนั้นโดยครบถวนในคราวเดียว และตองใหอยูในหนาเดียวกับเรื่อง
อันเปน เหตุการณใหแกหรือปฏิเสธนั้น
เรื่องหรือข อความที่ใ หแก หรือหนั งสื อซึ่ งแก หรื อปฏิ เสธตามวรรคกอนตองนําลงพิ มพใหโ ดยไมเรีย ก
คาธรรมเนียม แตหนังสือซึ่งแกหรือปฏิเสธนั้น ตองไมเกินกําหนดดั่งตอไปนี้
(๑)
ถาเรื่องอันเปนเหตุที่ขอใหลงพิมพหนังสือซึ่งแกหรือปฏิเสธนั้นมีอยูไมถึงครึ่งแนว
(คอลัมน) หรือครึ่งหนาหนังสือพิมพ หนังสือซึ่งแกหรือปฏิเสธตองไมเกินกวาหนึ่งแนวหรือหนึ่งหนาหนังสือพิมพนั้น แลวแต
กรณี โดยมีขนาด แนวและตัวอักษรในเนื้อเรื่องเชนเดียวกัน
(๒) ถาเรื่องอันเปนเหตุที่ขอใหลงพิมพหนังสือซึ่งแกหรือปฏิเสธนั้นมีอยูตั้งแตครึ่งแนวหรือครึ่ง
หนาหนังสือพิมพขึ้นไป หนังสือซึ่งแกหรือปฏิเสธตองไมเกินกวาสองเทาของเรื่องนั้น
แลวแตกรณี โดยมีขนาดแนวและ
ตัวอักษรในเนื้อเรื่องเชนเดียวกัน
ถาหนังสือซึ่งแกหรือปฏิเสธเรื่องเกินกําหนดที่วามานี้เมื่อไดออกโฆษณาแลว เจาของหนังสือพิมพมีสิทธิ
เรียกคาธรรมเนียมเฉพาะในสวนที่เกินจากผูขอ ใหลงพิมพตามอัตราคาแจงความตามปกติได
สิท ธิขอใหแก หรือลงหนังสื อซึ่ งแก หรื อปฏิ เสธดั่ง วามานี้ เปน อันระงับลงภายหลั งหกเดื อน นับ แตวัน ที่
หนังสือพิมพนั้นออกโฆษณา
มาตรา ๔๔ ผูที่ไดแจงความหรือไดรับใบอนุญาตเปนผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการหรือ
เจาของหนังสือพิมพใด ถาหนังสือพิมพนั้นมิไดเริ่มออกโฆษณาภายในกําหนดเวลาหกสิบวัน นับแตวันที่ไดแจงหรือวันที่
ไดรับใบอนุญาตแลวแตกรณี การเปนผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพนั้นเปนอันสิ้นสุดลง
มาตรา ๔๕ หนังสือพิมพรายวัน ถามิไดออกโฆษณาตอเนื่องกันเปนระยะเวลาสามสิบวัน หรือหนังสือพิมพ
รายคาบ ถามิไดออกโฆษณาตอเนื่องกันเปนระยะเวลาสี่คราวหรือเกินกวาสองป การเปนผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ และ
เจาของหนังสือพิมพนั้นเปนอันสิ้นสุดลง

มาตรา ๔๖ ผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพ เลิกเปนผูพิมพ ผูโฆษณา
บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพใดที่ตนเปนอยู หรือขาดคุณสมบัติตาม มาตรา ๑๕ (๒) หรือขาดสิทธิตามมาตรา ๑๖
(๑) ตองแจงความแกเจาพนักงานการพิมพ โดยใชแบบพิมพของเจาพนักงานการพิมพภายในสามสิบวันนับแตวันเลิกหรือขาด
คุณสมบัติหรือขาดสิทธิ ในกรณีที่มีใบอนุญาตใหคืนใบอนุญาตนั้นดวย
สวนที่ ๔
ความผิดและบทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๗ เพื่อประโยชนแหงบทบัญญัติในมาตรา ๕๔ และมาตรา ๖๐ ใหสันนิษฐานไวกอนวา
ผูใดครอบครองเครื่องพิมพอยู ผูนั้นเปนผูพิมพและผูโฆษณา
มาตรา ๔๘ เมื่อมีความผิดนอกจากที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นดวยการโฆษณาสิ่งพิมพ
นอกจากหนังสือพิมพ ผูประพันธซึ่งตั้งใจใหโฆษณาบทประพันธนั้นตองรับผิดเปนตัวการ ถาผูประพันธไมตองรับผิดหรือ
ไมไดตัว ผูประพันธก็ใหเอาโทษแกผูพิมพเปนตัวการ
ในกรณีแหงหนังสือพิมพ
ผูประพันและบรรณาธิการตองรับผิดเปนตัวการ และถาไมไดตัวผูประพันธ
ก็ใหเอาโทษแกผูพิมพเปนตัวการดวย
มาตรา ๔๙ ในกรณีที่นิติบุคคลไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทําความผิดใด
ๆ ดวยการโฆษณาสิ่งพิมพ ผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองรับผิดดวยเทาที่ตนไดกระทํา
มาตรา ๕๐ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบใหคดีเลิกกัน
ไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๕๑ สิ่งพิมพซึ่งอธิบดีกรมตํารวจหรือผูรักษาการแทนไดประกาศหามตามมาตรา ๘ นั้น
(๑) ผูใดสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักร มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท
หรือจําคุกไมเกินสองเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา
(๒) ผูใดขาย เสนอขาย จายแจก หรือเสนอจายแจกมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท
สิ่งพิมพที่วานี้ ใหริบเสีย
มาตรา ๕๒ ผูใดขาย เสนอ จายแจก หรือเสนอจายแจก สิ่งพิมพซึ่งเจาพนักงานการพิมพไดหาม
การขายหรือจายแจก ตามมาตรา ๙ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท หรือจําคุกไมเกินสองเดือน หรือทั้งปรับ
ทั้งจํา
มาตรา ๕๓ ผูพิมพหรือผูโฆษณาคนใด
(๑) ละเลยไมทําหรือไมแสดงทะเบียนซึ่งเปนหนาที่ของตนตามมาตรา ๑๑ มีความผิดตองระวาง
โทษปรับไมเกินหาสิบบาท
(๒)
จงใจทําทะเบียนซึ่งเปนหนาที่ของตนตามมาตรา ๑๑ เท็จในสาระสําคัญมีความผิดตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท
มาตรา ๕๔ ผูใดกระทําการในหนาที่เปนผูพิมพ หรือผูโฆษณา โดยฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๔ หรือใน
ระหวางถูกงดเปนผูพิมพ หรือผูโฆษณา หรือใชเครื่องพิมพซึ่งตนรูอยูแลววาถูกงดตาม มาตรา ๒๑ มีความผิดตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองรอยบาท
มาตรา ๕๕
ผูใดจงใจแจงความเท็จแกเจาพนักงานการพิมพในการแจงความเปนผูพิมพผูโฆษณาตาม
มาตรา ๑๗ หรือในการแจงความหรือขออนุญาตเปนผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการหรือเจาของหนังสือพิมพตามมาตรา ๒๔
หรือมาตรา ๒๕ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท หรือจําคุกไมเกินสองเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา

มาตรา ๕๖
ผูใดละเลยไมแจงความแกเจาพนักงานการพิมพตามหนาที่ของตนตามมาตรา ๑๘
มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๔๖ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท
มาตรา ๕๗ ถาไดมีการโฆษณาสิ่งพิมพซึ่งมิไดปฏิบัติใหถูกตองครบถวน ตาม มาตรา ๑๙ หรือ
มาตรา ๓๑ ผูพิมพและผูโฆษณามีความผิดตองระวางโทษ ปรับไมเกินหาสิบบาทสําหรับความผิดคราวหนึ่ง
มาตรา ๕๘ ผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการหรือเจาของหนังสือพิมพคนใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท
มาตรา ๕๙
ผูโฆษณาคนใดละเลยไมสงสิ่งพิมพใหแกหอสมุดแหงชาติตามมาตรา ๒๐
หรือไมสง
หนังสือพิมพใหแกเจาพนักงานการพิมพหรือหอสมุดแหงชาติตามมาตรา ๓๒ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสิบสอง
บาท
มาตรา ๖๐
ผูใดทําการในหนาที่ผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพโดยฝาฝน
บทบัญญัติมาตรา ๒๔ หรือโดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา
๒๗ หรือระหวางที่ใบอนุญาตไดถูกพักใชหรือถูกถอน หรือ
ระหวางที่ถูกงดการเปนผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพตามมาตรา ๓๖
หรือภายหลังที่การเปนผูพิมพ ผู
โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพไดสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ มีความผิดตองระวางโทษปรับไม
เกินสี่รอยบาท
มาตรา ๖๐ ทวิ (ยกเลิก)
มาตรา ๖๑ บรรณาธิการหนังสือพิมพใด ไมสงรูปถายใหมเมื่อครบระยะเวลาหาปตามมาตรา ๒๖ มี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสิบสองบาท
มาตรา ๖๒ บรรณาธิการหรือผูโฆษณาหนังสือพิมพคนใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๓๓ หรือฝา
ฝนคําสั่งของอธิบดีกรมตํารวจหรือผูรักษาการแทนตามมาตรา ๓๔ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท หรือ
จําคุกไมเกิน สามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา ๖๓ เมื่อหนังสือพิมพใดโฆษณาเรื่องหรือขอความซึ่งตองเสนอเพื่อตรวจกอนโฆษณาตาม
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ (๓) หรือมาตรา ๓๗ ในกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรา ๓๖ (๓) โดยเจาหนาที่ตรวจขาวยังมิไดอนุญาตให
โฆษณา หรือไมปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งเจาหนาที่ตรวจขาว ผูโฆษณาและบรรณาธิการมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน
หารอยบาท หรือจําคุกไมเกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา
ผูใดขาย เสนอขาย จายแจก หรือเสนอจายแจกหนังสือพิมพใด ซึ่งโฆษณาโดยกระทําผิดดั่งกลาวในวรรค
กอนโดยรูอยูแลววาหนังสือพิมพนั้นไดออกโดยกระทําผิด มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท หรือจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา ๖๔ เมื่อหนังสือพิมพใดโฆษณาเรื่องหรือขอความซึ่งตองเสนอเพื่อตรวจกอนโฆษณาตามมาตรา
๓๖ (๒) หรือ มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ไมเกี่ยวเนื่องกับมาตรา ๓๖(๓) โดยเจาหนาที่ตรวจขาวยังมิไดอนุญาตใหโฆษณา หรือไม
ปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งเจาหนาที่ตรวจขาว ผูโฆษณา และบรรณาธิการมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท
ผูใดขาย เสนอขาย จายแจก หรือเสนอจายแจกหนังสือพิมพใด ซึ่งโฆษณาโดยกระทําผิดั่งกลาวในวรรค
กอน โดยรูอยูแลววาหนังสือพิมพนั้นได ออกโดยกระทําผิด มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท
มาตรา ๖๕ บรรณาธิการหนังสือพิมพใดละเลยไมปฏิบัติใหถูกตองครบถวนในการแกขอความ
หรือลงพิมพหนังสือซึ่งแกหรือปฏิเสธเรื่องตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๓ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่ง รอยบาท
สวนที่ ๕

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๖ ผูซึ่งมีใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการพิมพอยูกอนวันใช พระราชบัญญัตินี้ไม
จําตองปฏิบัติตาม มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๔ (๕) และ มาตรา ๒๔ วรรคทาย จนกวาจะพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันใช
พระราชบัญญัตินี้
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