
พระราชบัญญัติการพิมพ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 
คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎรลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐) 
อาทิตยทิพอาภา  

พล อ. พิชเยนทรโยธิน ตราไว ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
เปนปท่ี ๘ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
โดยท่ีสภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการพิมพใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงมีพระ

บรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดั่งตอไปน้ี  
       มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา "พระราชบัญญัติการพิมพ พุทธศักราช ๒๔๘๔"  
       มาตรา ๒ ใหใชพระราชบัญญัตินี้เมื่อพนกําหนดหกสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป  
       มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการพิมพ พุทธศักราช ๒๔๗๖ และ บรรดากฎหมาย กฎและ
ขอบังคับอ่ืนๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซ่ึงแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้  

 
สวนที่ ๑  
บททั่วไป  

       มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
       "พิมพ" หมายความวา ทําใหเปนตัวหนังสือหรือรูปรอยอยางใด ๆ โดย การกดหรือการใชพิมพ
หิน เครื่องกล วิธีเคมี หรือวิธีอ่ืนใดอันอาจใหเกิดเปน ส่ิงพิมพข้ึนหลายสําเนา  
       "ส่ิงพิมพ" หมายความวา สมุด แผนกระดาษ หรือวัตถุใด ๆ ท่ีพิมพข้ึน รวมตลอดทั้งบทเพลง 
แผนที่ แผนผัง แผนภาพ ภาพวาด ภาพระบายสี ใบประกาศแผนเสียง หรือส่ิงอ่ืนใดอันมีลักษณะเชนเดียวกัน  
       "หนังสือพิมพ" หมายความวา ส่ิงพิมพซ่ึงมีชื่อจาหนาเชนเดียวกัน และ ออก หรือเจตนาจะออก
ตามลําดับเรื่อยไป มีกําหนดระยะเวลาหรือไมก็ตาม มีขอความตอเนื่องกันหรือไมก็ตาม  
       "ผูพิมพ" หมายความวา บุคคลซึ่งจัดการและรับผิดชอบในการพิมพ  
       "ผูโฆษณา" หมายความวา บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการผลิตส่ิงพิมพและจัดใหส่ิงพิมพนั้น
แพรหลายดวยประการใดๆ ไมวาจะเปนโดยการขาย เสนอขายจายแจก หรือเสนอจายแจก และไมวาการนั้นจะเปนการให
เปลาหรือไม 
       "บรรณาธิการ" หมายความวา บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการจัดทํา ตรวจ แก คัดเลือก หรือ
ควบคุมบทประพันธหรือส่ิงอ่ืนในหนังสือพิมพ  
       "เจาของหนังสือพิมพ" หมายความวา บุคคลซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์หนังสือพิมพ  
       "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการใหเปนไปตามพระราช บัญญัตินี้  
       มาตรา ๕ บุคคลผูเดียวจะเปนผูพิมพและผูโฆษณาสิ่งพิมพนอกจากหนังสือพิมพหรือเปนผูพิมพ 
ผูโฆษณา บรรณาธิการ และเจาของหนังสือพิมพในขณะ เดียวกันก็ได  

บุคคลดังระบุไวในวรรคกอน เวนแตบรรณาธิการ จะเปนนิติบุคคลก็ได ในกรณีเชนนี้ใหถือวา หุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ หรือหุนสวน หรือ กรรมการใดซึ่งไดรับมอบหมายเพื่อการนี้ เปนผูแทนของนิติบุคคลนั้นเพ่ือความ



ประสงคแหงพระราชบัญญัติน้ี แตผูแทนน้ันตองมีคุณสมบัติและไมเปนผูไมมีสิทธิหรือขาดสิทธิดังกําหนดในพระราชบัญญัตินี้
ในอันท่ีบุคคลธรรมดาจะเปนเจาของหนังสือพิมพ ผูพิมพ หรือผูโฆษณา  

มาตรา ๖ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกส่ิงพิมพ ดั่งตอไปน้ี คือ  
       (๑)ส่ิงพิมพของรัฐบาลหรือเทศบาล  
       (๒) ส่ิงพิมพซ่ึงรัฐมนตรีกําหนด  
       (๓) บัตร ตราสาร แบบพิมพ และรายงานซึ่งใชกันตามปกติในการสวน ตัว การสังคม การเมือง การคา 
หรือกิจธุระ  
       มาตรา ๗ บุคคลใดประสงคจะตรวจดู คัดสําเนา หรือใหเจาหนาท่ีรับรองสําเนา สมุดทะเบียน 
ใบอนุญาตหรือเอกสารใดเกี่ยวกับสมุดทะเบียนหรือใบอนุญาต นอกจากสวนซ่ึงเปนความลับ มีสิทธิที่จะทําไดในเมื่อไดเสียคา 
ธรรมเนียมดั่งตอไปนี้แลว  
       (๑) คาตรวจดู และ หรือ คัดสําเนา แผนละสิบสตางค แตรวมท้ังเรื่องครั้งหน่ึงไมเกินกวาหนึ่ง
บาท 
       (๒) คาเจาหนาที่รับรองสําเนา แผนละยี่สิบสตางค แตรวมทั้งเรื่องครั้งหน่ึงไมเกินกวาสองบาท  

แตถากระทําในหนาที่ราชการ ไมตองเสียคาธรรมเนียม  
       มาตรา ๘ อธิบดีกรมตํารวจหรือผูรักษาการแทนมีอํานาจออกคําส่ังโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา หามการสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักร ซ่ึง ส่ิงพิมพใด ๆ อันระบุชื่อไวในคําส่ังน้ันโดยมีกําหนดเวลาหรือไมก็ได  
       มาตรา ๙ เมื่อปรากฏวาไดมีการโฆษณา หรือเตรียมการโฆษณาสิ่งพิมพ ใด ๆ ซ่ึงเจาพนักงานการพิมพ
เห็นวาอาจจะขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เจาพนักงานการพิมพอาจมีคําส่ังเปนหนังสือแกผูหนึ่ง
ผูใดโดยเฉพาะหรือมีคําส่ังทั่วไปโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือหนังสือพิมพรายวัน หามการขายหรือจายแจกสิ่งพิมพนั้น 
ทั้งจะใหยึดส่ิงพิมพและแมพิมพนั้นดวย ก็ได 

ถาผูมีสวนไดเสียรองขอใหแยกยึดแตเฉพาะสวนของสิ่งพิมพหรือแมพิมพเทาที่จําเปน และการแยกเชนนี้อาจ
ทําได ก็ใหแยกยึดได แตคาใชจายในการแยกนี้ใหผูรองขอเปนผูเสีย  

ถาพนกําหนดสามปแลว เจาพนักงานการพิมพมิไดถอนการยึดส่ิงพิมพหรือแมพิมพซ่ึงไดยึดไว เจา
พนักงานการพิมพอาจสั่งใหทําลายส่ิงพิมพนั้นเสียได แตตองแจงใหเจาของทราบ สวนแมพิมพน้ันอาจสั่งใหรื้อ หรือทําโดย
ประการอ่ืนมิใหใชพิมพตอไป แตตองคืนตัวพิมพและวัตถุแหงแมพิมพทั้งส้ินที่เหลืออยูใหแกผูเปนเจาของ  
      มาตรา ๑๐ คําส่ังของเจาพนักงานการพิมพตาม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ (๒) และ (๓) มาตรา ๒๗ 
มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๖ เฉพาะที่ ใหพักใช หรือถอนใบอนุญาต หรือใหงดการเปนผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือ เจาของ
หนังสือพิมพ และมาตรา ๓๗ เฉพาะที่เก่ียวกับผูโฆษณานั้น ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดทราบ
คําส่ังนั้น แตการอุทธรณไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังของเจาพนักงานการพิมพ  

คําส่ังของรัฐมนตรีใหถือเปนเด็ดขาด  
เมื่อคําส่ังของเจาพนักงานพิมพเปนไปโดยสุจริต แมรัฐมนตรีจะสั่งยกหรือแกไขประการใดก็ตาม เจา

พนักงานการพิมพไมตองรับผิดในคาเสียหายอันเกิดแตคําส่ังนั้น  
       มาตรา ๑๑ ใหผูพิมพทําทะเบียนส่ิงพิมพท่ีตนไดพิมพข้ึนและใหผูโฆษณาทําทะเบียนส่ิงพิมพที่
ตนไดโฆษณาหรือมีไวเพื่อโฆษณาโดยทําตามแบบของเจาพนักงานการพิมพ และตองแสดงตอเจาหนาที่ในเมื่อเจาหนาที่
ตองการตรวจ  



       มาตรา ๑๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ใหมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานการพิมพกับเจาหนาที่อ่ืนและออกกฎกระทรวงวางระเบียบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราช 
บัญญัติน้ี  

กฎกระทรวงนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได  
 

สวนท่ี ๒  
สิ่งพิมพนอกจากหนังสือพิมพ  

       มาตรา ๑๓ ส่ิงพิมพซ่ึงพิมพข้ึนในราชอาณาจักร 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) ถูกจําคุกอยูตามคําพิพากษาของศาลในคดีซ่ึงมิใชความผิดฐานลหุโทษ หรือความผิดฐาน
ประมาท หรือ  
       (๒) ถูกงดการเปนผูพิมพหรือผูโฆษณา หรือเปนผูพิมพท่ีถูกงดใชเครื่องพิมพซ่ึงตนใชพิมพตาม
มาตรา ๒๑ หรือถูกพักใชหรือถอนใบอนุญาต หรือถูกงดการเปนบรรณาธิการ  ผูโฆษณา หรือเจาของหนังสือพิมพตาม มาตรา 
๓๖ หรือ  
       (๓)ไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  
       มาตรา ๑๗ ผูที่จะเปนผูพิมพหรือผูโฆษณา ตองปฏิบัติดั่งนี้  
       (๑) แจงความแกเจาพนักงานการพิมพ โดยใชแบบพิมพของเจาพนักงานการพิมพซ่ึงอยางนอย
ตองมีรายการดั่งตอไปนี้  
            (ก) ชื่อ สัญชาติ อายุ อาชีพ ถิ่นที่อยู และการงานที่ทําหรือเคยทํา  
            (ข) คํารับรองวา มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๕ และไมเปนผูไมมีสิทธิหรือขาดสิทธิตาม
มาตรา ๑๖  
            (ค) เปนผูพิมพหรือผูโฆษณา  
            (ง) ในกรณีที่จะเปนผูพิมพ ชื่อและที่ตั้งโรงพิมพหรือสถานท่ีพิมพในเมื่อไมมีที่ตั้งโรง
พิมพ จํานวน ชนิด และลักษณะของเครื่องพิมพ และชื่อผู เปนเจาของเครื่องพิมพ  
            (จ) ในกรณีที่จะเปนผูโฆษณา ที่ตั้งสํานักงานของตนและชื่อของสํานักงาน ถามี  
       (๒) ในกรณีท่ีจะเปนผูพิมพ ถาเครื่องพิมพมิใชของตน ตองสงหนังสืออนุญาตใหใชเครื่องพิมพ
ของจาของไปพรอมกัน  
      มาตรา ๑๘ ถาขอเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดตามรายการในมาตรา ๑๗ (๑) (ก) เฉพาะชื่อ สัญชาติ ถ่ินที่อยู 
(ง) หรือ (จ) ไดเปลี่ยนแปลงไป  ผูพิมพและผูโฆษณาตองแจงความแกเจาพนักงานการพิมพโดยใชแบบพิมพของเจาพนักงาน
การพิมพภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันเปลี่ยนแปลง  



       มาตรา ๑๙ ในส่ิงพิมพทุกฉบับที่พิมพข้ึนในราชอาณาจักร ใหแสดงปที่พิมพ ชื่อผูพิมพ ชื่อและ
ที่ตั้งโรงพิมพหรือสถานที่พิมพในเมื่อไมมีที่ตั้งโรงพิมพ  ชื่อผูโฆษณา และที่ตั้งสํานักงานของผูโฆษณาไวที่ปกหนาหรือหนา
สําหรับบอกชื่อส่ิงพิมพน้ัน  

บรรดาชื่อซ่ึงตองแสดงตามวรรคกอน ใหใชชื่อเต็ม 
       มาตรา ๒๐ ใหผูโฆษณาสงส่ิงพิมพที่พิมพข้ึนในราชอาณาจักรสองฉบับใหหอสมุดแหงชาติ
ภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันพิมพเสร็จโดยไมคิดราคาและ คาสง  
       มาตรา ๒๑ เมื่อไดมีการโฆษณาสิ่งพิมพซ่ึงเจาพนักงานการพิมพเห็นวาอาจจะขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เจาพนักงานการพิมพอาจดําเนินการดั่งตอไปนี้  
       (๑) ใหคําตักเตือนเปนหนังสือแกผูพิมพ และ หรือผูโฆษณา และในการ ใหคําตักเตือนน้ี จะ
เรียกผูพิมพและ  หรือผูโฆษณาไปรับคําอธิบายดวยวาจาและใหลงลายมือชื่อรับทราบดวยก็ได  
       (๒) ส่ังเปนหนังสือใหงดการเปนผูพิมพ และ หรือผูโฆษณา และ  หรือ  ส่ังใหงดใชเครื่องพิมพ
ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของผูพิมพน้ัน  มีกําหนดเวลาไมเกินสามสิบวันแตการส่ังเชนนี้จะทําไดตอเมื่อไดใหคําตักเตือนตาม
อนุมาตรา๑ แลว  และผูถูกตักเตือนไมสังวรในคําตักเตือนน้ัน  
       (๓) ในคราวที่มีเหตุฉุกเฉินในราชอาณาจักร  หรือมีเหตุคับขันระหวางประเทศหรือมีการ
สงคราม ส่ังเปนหนังสือใหงดการเปนผูพิมพ และ หรือผู โฆษณาหรือส่ังใหงดใชเครื่องพิมพซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของผู
พิมพนั้นทันที โดยมีกําหนดเวลาหรือไมก็ได  และจะสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงคําส่ังน้ันภายหลังก็ไดตามแตเห็นสมควร  
       มาตรา ๒๒ ผูพิมพหรือผูโฆษณาคนใดเลิกเปนผูพิมพหรือผูโฆษณา  หรือขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๕ (๒) หรือขาดสิทธิตามมาตรา ๑๖ (๑)  ตอง แจงความแกเจาพนักงานการพิมพ โดยใชแบบพิมพของเจาพนักงาน
การพิมพ ภายในในสิบหาวันนับแตวันเลิกหรือขาดคุณสมบัติหรือขาดสิทธิ  
 

สวนที่ ๓  
หนังสือพิมพ  

        มาตรา ๒๓ หนังสือพิมพซ่ึงพิมพข้ึนในราชอาณาจักรตองมีผูพิมพ  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) ทําหนังสือพิมพท่ีเปนภาษาแหงประเทศของตน หากจะมีภาษาอื่นปนอยูบางก็เฉพาะเปน
การทวนความ  หรือการกลาวอางถอยคําหรือสํานวนเพียงเพ่ือประกอบบทประพันธ  หรือขอความเกี่ยวกับการโฆษณาในทาง
การคา  หรือเปนขอความเพื่อประโยชนแกการศึกษาภาษาโดยเฉพาะ  แตทั้งนี้ตองมีไมมากเกินสมควร  
        (๕) แจงความแกเจาพนักงานการพิมพโดยใชแบบพิมพของเจาพนักงานการพิมพซ่ึงอยางนอย
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) ท่ีตั้งสํานักงานของหนังสือพิมพและที่ตั้งสํานักงานของผูโฆษณา  
              (ซ) ชื่อและท่ีตั้งโรงพิมพ  
         (๖) ในกรณีแหงบรรณาธิการ  สงรูปถายของตนตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงแกเจา
พนักงานการพิมพพรอมกับคําแจงความ  
        (๗) (ยกเลิก)  

แตถาบุคคลท่ีจะเปนผูพิมพ  ผูโฆษณา  บรรณาธิการ  หรือเจาของหนังสือพิมพนั้นมีสัญชาติอ่ืนนอกจาก
ที่ระบุไวใน (๓) ก็ดี  หรือจะออกหนังสือพิมพเปนภาษา อ่ืนนอกจากที่ระบุไวใน (๔) ก็ดี  บุคคลนั้นจะเปนไดก็ตอเมื่อไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานการพิมพสําหรับหนังสือพิมพนั้นตามมาตรา ๒๗ แลว  
        มาตรา ๒๕ คําขออนุญาตเปนผูพิมพ  ผูโฆษณา  บรรณาธิการ   หรือเจาของหนังสือพิมพตาม
มาตรา ๒๔ วรรคทาย  ใหย่ืนตอเจาพนักงานการพิมพโดยใชแบบพิมพของเจาพนักงานการพิมพ  ซ่ึงอยางนอยจะตองมีรายการ
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  วัตถุประสงคและระยะเวลาออกหนังสือพิมพท่ีไดแสดงไวในคํา
แจงความตามรายการในมาตรา ๒๔ (๕) (ง) และ (จ) น้ัน 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
น้ันแจงความตอเจาพนักงานการพิมพโดยใชแบบพิมพของเจาพนักงานการพิมพภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันเปลี่ยนแปลง  



       มาตรา ๓๑ ใหหนังสือพิมพทุกฉบับที่พิมพข้ึนในราชอาณาจักร แสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงานของ
ผูพิมพ  ผูโฆษณา  บรรณาธิการ  เจาของ  ชื่อและที่ตั้งสํานักงานของหนังสือพิมพ   ชื่อและที่ตั้งโรงพิมพที่พิมพหนังสือพิมพนั้น
ไวในหนาแรกหรือหนาหลัง  

บรรดาชื่อซ่ึงตองแสดงตามวรรคกอนใหใชชื่อเต็ม  
      มาตรา ๓๒ ใหผูโฆษณาสงหนังสือพิมพโดยไมคิดราคาและคาสงไปยังท่ีทําการเจาพนักงานการพิมพสาม
ฉบับและหอสมุดแหงชาติสองฉบับ  ในวันที่ออกโฆษณา  
       มาตรา ๓๓ หามโฆษณาความลับของทางราชการในหนังสือพิมพกอนไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ  
       มาตรา ๓๔ เมื่อมีเหตุจําเปนเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน อธิบดีกรมตํารวจหรือ
ผูรักษาการแทนมีอํานาจออกคําส่ังชั่วคราวเปนหนังสือแกบุคคลใด  หรือมีคําส่ังทั่วไป  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือ
หนังสือ พิมพรายวัน  ระบุหามการโฆษณาเรื่องใดที่เก่ียวกับราชการทหารหรือการเมืองระหวางประเทศ  
      มาตรา ๓๕ ในคราวที่ประเทศมีเหตุฉุกเฉินหรือตกอยูในภาวะสงครามอธิบดีกรมตํารวจหรือผูรักษาการ
แทนมีอํานาจสั่งเปนหนังสือแกบุคคลใด หรือ ประกาศโดยวิธีใดใหเสนอขอความทั้งส้ินที่จะโฆษณาในหนังสือพิมพใหเจา 
หนาที่ตรวจขาวตรวจกอน  
       มาตรา ๓๖ เมื่อไดมีการโฆษณาในหนังสือพิมพซ่ึงเจาพนักงานการพิมพเห็นวาอาจจะขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือฝาฝนคําส่ังหามตามความในมาตรา ๓๔  เจาพนักงานการพิมพอาจ
ดําเนินการดั่งตอไปนี้  
       (๑) ใหคําตักเตือนเปนหนังสือแกผูโฆษณา บรรณาธิการ และหรือเจาของหนังสือพิมพ  ในการ
ใหคําตักเตือนนี้จะเรียกบุคคลที่กลาวแลวไปรับคําอธิบายและใหลงลายมือชื่อรับทราบดวยก็ได  
       (๒) ส่ังเปนหนังสือใหผูโฆษณา บรรณาธิการ  และหรือเจาของหนังสือพิมพเสนอเรื่องหรือ
ขอความที่จะโฆษณาในหนังสือพิมพตอไปใหเจาหนาท่ีตรวจขาวตรวจกอน  มีกําหนดเวลาไมเกินสิบหาวัน  แตในการสั่งเชนนี้
จะทําไดก็ตอเมื่อไดใหคําตักเตือนตาม (๑) แลว  และผูถูกตักเตือนไมสังวรในคําตักเตือนนั้น 
       (๓) ในคราวที่มีเหตุฉุกเฉินภายในราชอาณาจักร  หรือมีเหตุคับขันระหวางประเทศหรือมีการ
สงคราม  จะสั่งเปนหนังสือแกบุคคลใดใหเสนอเรื่องหรือขอความท่ีจะโฆษณาในหนังสือพิมพตอไปใหเจาหนาที่ตรวจขาวกอน 
หรือส่ังใหพักใช  หรือถอนใบอนุญาตหรือส่ังงดการเปนผูโฆษณา บรรณาธิการ และ  หรือ  เจาของหนังสือพิมพซ่ึงอยูในความ
รับผิดชอบของผูนั้นทันทีโดยมีกําหนดเวลาหรือไมก็ไดและจะสั่งเปลี่ยนแปลงคําส่ังน้ันภายหลังก็ได 
       มาตรา ๓๗ เมื่อผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพหลายฉบับ  ถูกตักเตือนหรือ
ตองเสนอเรื่องหรือขอความที่จะโฆษณาในหนังสือพิมพฉบับใดเพื่อตรวจกอนโฆษณา  ถาหนังสือพิมพฉบับอ่ืนในความ
รับผิดชอบของตนไดโฆษณาเรื่องคลายคลึงทํานองเดียวกันนั้นอีก  เจาพนักงานการพิมพมีอํานาจส่ังใหเสนอหนังสือพิมพ ฉบับ
ใดฉบับหนึ่งหรือทุกฉบับในความรับผิดชอบของผูนั้นเพื่อตรวจกอนโฆษณาไดทีเดียว  
       มาตรา ๓๘ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพคนใดไมพอใจในคําส่ังของ
เจาหนาท่ีตรวจขาว  จะอุทธรณไปยังรัฐมนตรีก็ได  แตตองอุทธรณภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง  คําส่ังของ
รัฐมนตรีใหเปน อันเด็ดขาด   แตในระหวางรอคําส่ังอยูนั้น  ตองปฏิบัติตามคําส่ังของเจาหนาที่ ตรวจขาว  

ในจังหวัดพระนครและธนบุรี  ใหรัฐมนตรีส่ังภายในสามวัน  ในจังหวัดอ่ืนใหส่ังภายในเจ็ดวัน  นับแตวันที่
ไดรับอุทธรณ  
       มาตรา ๓๙ ถาผูโฆษณา บรรณาธิการหรือเจาของหนังสือพิมพใดไดรับคําส่ังเปนหนังสือให
เสนอหนังสือพิมพใหเจาหนาท่ีตรวจขาวตรวจกอน  แตหนังสือพิมพนั้นยังออกโฆษณาโดยมิไดเสนอตอเจาหนาที่ตรวจขาวก็ดี  



ลงขอ ความซึ่งเจาหนาท่ีตรวจขาวมิไดอนุญาตใหโฆษณาตามพระราชบัญญัติน้ีก็ดี  หรือไมปฏิบัติใหถูกตองตามคําส่ังของ
เจาหนาท่ีตรวจขาวก็ดี  เจาพนักงานการพิมพอาจมีคําส่ังเปนหนังสือ  หามโฆษณาหนังสือพิมพท่ีละเมิดนั้นตอไป  และจะใหยึด 
หนังสือพิมพน้ันทั้งหมดก็ได  และเมื่อยึดแลวใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๙ วรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม  
       มาตรา ๔๐ หนังสือพิมพใดโฆษณาเรื่องราชการคลาดเคลื่อนจากความจริงและอาจจะเกิดความ
เสียหายขึ้นได  กระทรวงหรือกรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในเรื่องน้ัน  หรือกรมโฆษณาการ  หรือเจาพนักงานการพิมพอาจสั่งเปน
หนังสือ ใหบรรณาธิการหนังสือพิมพนั้นแกเองหรือลงพิมพหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธเรื่องน้ัน  ภายในวันเวลาที่กําหนดให  แต
ตองเปนวันเวลาที่พอจะทันพิมพหนังสือพิมพนั้นซ่ึงจะออกโฆษณาตอไป  
       มาตรา ๔๑ หนังสือพิมพใดโฆษณาเรื่องเกี่ยวแกบุคคลใดคลาดเคลื่อนจากความจริง และอาจจะ
เกิดความเสียหายแกบุคคลน้ัน บุคคลน้ันอาจแจงเปนหนังสือขอใหบรรณาธิการหนังสือพิมพน้ันแกเอง  หรือลงพิมพหนังสือซ่ึง
แก หรือปฏิเสธเรื่องนั้น  การแกหรือลงพิมพหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธเรื่องท่ีวานี้  จะตองพิมพในฉบับที่จะออกโฆษณา
ตอไปจากเวลาที่ไดรับคําขอดั่งกลาวแลว  หรือในฉบับที่ถัดไป  

เมื่อไดแกหรือลงพิมพหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธเรื่องที่วานี้โดยถูกตองแลว  สิทธิในการฟองของบุคคลผูขอ
แกทั้งทางแพงและทางอาญาเปนอันระงับลง  
       มาตรา ๔๒ ถาขอความที่ใหแกหรือหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธเรื่องตามมาตรา ๔๐ หรือมาตรา 
๔๑ นั้น ขัดกับกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเปนการเสียดสี  หรือผูขอใหแกมิไดแจงชื่อและที่อยูของตนให
ชัดเจน   บรรณาธิการก็ไมตองแกหรือนําลงพิมพ  
       มาตรา ๔๓ เรื่องหรือขอความที่ใหแกหรือหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธตามมาตรา ๔๐ หรือมาตรา 
๔๑ นั้นบรรณาธิการจะตองแกหรือพิมพในหนังสือพิมพนั้นโดยครบถวนในคราวเดียว  และตองใหอยูในหนาเดียวกับเรื่อง
อันเปน เหตุการณใหแกหรือปฏิเสธนั้น  

เรื่องหรือขอความที่ใหแก  หรือหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธตามวรรคกอนตองนําลงพิมพใหโดยไมเรียก
คาธรรมเนียม  แตหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธนั้น  ตองไมเกินกําหนดดั่งตอไปนี้  
       (๑) ถาเรื่องอันเปนเหตุที่ขอใหลงพิมพหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธนั้นมีอยูไมถึงครึ่งแนว 
(คอลัมน) หรือครึ่งหนาหนังสือพิมพ หนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธตองไมเกินกวาหนึ่งแนวหรือหนึ่งหนาหนังสือพิมพน้ัน  แลวแต
กรณี  โดยมีขนาด แนวและตัวอักษรในเนื้อเรื่องเชนเดียวกัน  
       (๒) ถาเรื่องอันเปนเหตุที่ขอใหลงพิมพหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธนั้นมีอยูตั้งแตครึ่งแนวหรือครึ่ง
หนาหนังสือพิมพข้ึนไป  หนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธตองไมเกินกวาสองเทาของเรื่องน้ัน แลวแตกรณี  โดยมีขนาดแนวและ
ตัวอักษรในเน้ือเรื่องเชนเดียวกัน  

ถาหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธเรื่องเกินกําหนดที่วามานี้เมื่อไดออกโฆษณาแลว  เจาของหนังสือพิมพมีสิทธิ
เรียกคาธรรมเนียมเฉพาะในสวนที่เกินจากผูขอ ใหลงพิมพตามอัตราคาแจงความตามปกติได  

สิทธิขอใหแกหรือลงหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธดั่งวามาน้ีเปนอันระงับลงภายหลังหกเดือน นับแตวันที่
หนังสือพิมพน้ันออกโฆษณา  
       มาตรา ๔๔ ผูที่ไดแจงความหรือไดรับใบอนุญาตเปนผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการหรือ
เจาของหนังสือพิมพใด  ถาหนังสือพิมพนั้นมิไดเริ่มออกโฆษณาภายในกําหนดเวลาหกสิบวัน  นับแตวันที่ไดแจงหรือวันที่
ไดรับใบอนุญาตแลวแตกรณี  การเปนผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพน้ันเปนอันส้ินสุดลง  
     มาตรา ๔๕ หนังสือพิมพรายวัน  ถามิไดออกโฆษณาตอเนื่องกันเปนระยะเวลาสามสิบวัน  หรือหนังสือพิมพ
รายคาบ  ถามิไดออกโฆษณาตอเน่ืองกันเปนระยะเวลาสี่คราวหรือเกินกวาสองป การเปนผูพิมพ  ผูโฆษณา บรรณาธิการ และ
เจาของหนังสือพิมพนั้นเปนอันส้ินสุดลง  



       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 เมื่อมีความผิดนอกจากที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินี้เกิดข้ึนดวยการโฆษณาสิ่งพิมพ
นอกจากหนังสือพิมพ  ผูประพันธซ่ึงตั้งใจใหโฆษณาบทประพันธนั้นตองรับผิดเปนตัวการ  ถาผูประพันธไมตองรับผิดหรือ
ไมไดตัว ผูประพันธก็ใหเอาโทษแกผูพิมพเปนตัวการ  

ในกรณีแหงหนังสือพิมพ  ผูประพันและบรรณาธิการตองรับผิดเปนตัวการ  และถาไมไดตัวผูประพันธ  
ก็ใหเอาโทษแกผูพิมพเปนตัวการดวย  
       มาตรา ๔๙ ในกรณีท่ีนิติบุคคลไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกระทําความผิดใด 
ๆ ดวยการโฆษณาสิ่งพิมพ  ผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองรับผิดดวยเทาที่ตนไดกระทํา  
       มาตรา ๕๐ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบใหคดีเลิกกัน
ไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
       มาตรา ๕๑ ส่ิงพิมพซ่ึงอธิบดีกรมตํารวจหรือผูรักษาการแทนไดประกาศหามตามมาตรา ๘ นั้น  
       (๑) ผูใดสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักร  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท  
หรือจําคุกไมเกินสองเดือน  หรือท้ังปรับทั้งจํา  

(๒) ผูใดขาย เสนอขาย จายแจก หรือเสนอจายแจกมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท  
ส่ิงพิมพที่วาน้ี ใหริบเสีย  

       มาตรา ๕๒ ผูใดขาย เสนอ จายแจก หรือเสนอจายแจก  ส่ิงพิมพซ่ึงเจาพนักงานการพิมพไดหาม
การขายหรือจายแจก  ตามมาตรา ๙ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท หรือจําคุกไมเกินสองเดือน หรือทั้งปรับ
ทั้งจํา 
       มาตรา ๕๓ ผูพิมพหรือผูโฆษณาคนใด  
       (๑) ละเลยไมทําหรือไมแสดงทะเบียนซ่ึงเปนหนาที่ของตนตามมาตรา ๑๑ มีความผิดตองระวาง
โทษปรับไมเกินหาสิบบาท  
       (๒) จงใจทําทะเบียนซ่ึงเปนหนาที่ของตนตามมาตรา ๑๑ เท็จในสาระสําคัญมีความผิดตอง
ระวางโทษปรับไมเกนิหน่ึงรอยบาท  

มาตรา ๕๔ ผูใดกระทําการในหนาท่ีเปนผูพิมพ  หรือผูโฆษณา โดยฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๔ หรือใน
ระหวางถูกงดเปนผูพิมพ หรือผูโฆษณา  หรือใชเครื่องพิมพซ่ึงตนรูอยูแลววาถูกงดตาม 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 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงรอยบาท  
       มาตรา ๕๗ ถาไดมีการโฆษณาสิ่งพิมพซ่ึงมิไดปฏิบัติใหถูกตองครบถวน ตาม มาตรา ๑๙ หรือ 
มาตรา ๓๑ ผูพิมพและผูโฆษณามีความผิดตองระวางโทษ ปรับไมเกินหาสิบบาทสําหรับความผิดคราวหนึ่ง  
      มาตรา ๕๘ ผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการหรือเจาของหนังสือพิมพคนใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท  
      มาตรา ๕๙ ผูโฆษณาคนใดละเลยไมสงส่ิงพิมพใหแกหอสมุดแหงชาติตามมาตรา ๒๐ หรือไมสง
หนังสือพิมพใหแกเจาพนักงานการพิมพหรือหอสมุดแหงชาติตามมาตรา ๓๒ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสิบสอง
บาท  
      มาตรา ๖๐ ผูใดทําการในหนาที่ผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพโดยฝาฝน
บทบัญญัติมาตรา ๒๔ หรือโดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๗ หรือระหวางที่ใบอนุญาตไดถูกพักใชหรือถูกถอน หรือ
ระหวางที่ถูกงดการเปนผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพตามมาตรา ๓๖ หรือภายหลังท่ีการเปนผูพิมพ ผู
โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพไดส้ินสุดลงตามมาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ มีความผิดตองระวางโทษปรับไม 
เกินส่ีรอยบาท  
       มาตรา ๖๐ ทวิ  (ยกเลิก) 

มาตรา ๖๑ บรรณาธิการหนังสือพิมพใด ไมสงรูปถายใหมเมื่อครบระยะเวลาหาปตามมาตรา ๒๖ มี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสิบสองบาท  
       มาตรา ๖๒ บรรณาธิการหรือผูโฆษณาหนังสือพิมพคนใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๓๓ หรือฝา
ฝนคําส่ังของอธิบดีกรมตํารวจหรือผูรักษาการแทนตามมาตรา ๓๔ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท  หรือ
จําคุกไมเกิน สามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา  
       มาตรา ๖๓ เมื่อหนังสือพิมพใดโฆษณาเรื่องหรือขอความซึ่งตองเสนอเพื่อตรวจกอนโฆษณาตาม
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ (๓) หรือมาตรา ๓๗ ในกรณีท่ีเกี่ยวเนื่องกับมาตรา ๓๖ (๓) โดยเจาหนาที่ตรวจขาวยังมิไดอนุญาตให
โฆษณา หรือไมปฏิบัติใหถูกตองตามคําส่ังเจาหนาที่ตรวจขาว ผูโฆษณาและบรรณาธิการมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน
หารอยบาท หรือจําคุกไมเกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา  

ผูใดขาย เสนอขาย จายแจก หรือเสนอจายแจกหนังสือพิมพใด ซ่ึงโฆษณาโดยกระทําผิดดั่งกลาวในวรรค
กอนโดยรูอยูแลววาหนังสือพิมพนั้นไดออกโดยกระทําผิด  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท หรือจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือน  หรือทั้งปรับทั้งจํา  

มาตรา ๖๔ เมื่อหนังสือพิมพใดโฆษณาเรื่องหรือขอความซึ่งตองเสนอเพื่อตรวจกอนโฆษณาตามมาตรา 
๓๖ (๒) หรือ มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ไมเกี่ยวเนื่องกับมาตรา ๓๖(๓) โดยเจาหนาที่ตรวจขาวยังมิไดอนุญาตใหโฆษณา  หรือไม
ปฏิบัติใหถูกตองตามคําส่ังเจาหนาที่ตรวจขาว ผูโฆษณา และบรรณาธิการมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท  

ผูใดขาย เสนอขาย จายแจก หรือเสนอจายแจกหนังสือพิมพใด  ซ่ึงโฆษณาโดยกระทําผิดั่งกลาวในวรรค
กอน  โดยรูอยูแลววาหนังสือพิมพน้ันได ออกโดยกระทําผิด  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงรอยบาท  
       มาตรา ๖๕ บรรณาธิการหนังสือพิมพใดละเลยไมปฏิบัติใหถูกตองครบถวนในการแกขอความ
หรือลงพิมพหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธเรื่องตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๓  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่ง รอยบาท  
 

สวนที่ ๕  



บทเฉพาะกาล  
       มาตรา ๖๖ ผูซ่ึงมีใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการพิมพอยูกอนวันใช พระราชบัญญัตินี้ไม
จําตองปฏิบัติตาม มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๔ (๕) และ มาตรา ๒๔ วรรคทาย  จนกวาจะพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันใช
พระราชบัญญัตินี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อางอิง : 
http://www.krisdika.go.th/lawChar.jsp?head=3&item=3&process=show
TitleOfLaw&id=2&group=ก&lawCode=ก29&linkID=headLaw 


