
ภาคผนวก ก 
 

พระราชบัญญัติการพิมพ 
พุทธศักราช  2484 

---------------------------------- 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 

คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

(ตามประกาศประธานสภาอยูแทนราษฎร  ลงวนัที่  4  สิงหาคม  พทุธศักราช  2480) 

อาทิตย  ทิพอาภา   

พล.อ.  พิชเยนทรโยธิน 

ตราไว  ณ  วนัที่  26  กันยายน  พทุธศักราช  2484   

เปนปที ่ 8  ในรัชกาลปจจุบนั 

 โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวาสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการพิมพใหเหมาะสม 

ยิ่งขึ้น 

 จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบญัญัติข้ึนไว  โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภาผูแทนราษฎรดังตอไปนี ้

 มาตรา  1  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา  “พระราชบัญญตัิการพิมพ  พทุธศักราช  2484” 

 มาตรา  2  ใหใชพระราชบญัญัตินี้เมื่อพนกําหนดหกสบิวัน  นับแตวนัประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป 

 มาตรา  3  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการพิมพ  พุทธศักราช  2476  และบรรดากฎหมาย   

กฎ  และขอบงัคับอ่ืนๆ  ในสวนที่มีบัญญตัิไวแลวในพระราชบัญญัตินี้  หรือซ่ึงแยงกับบทแหง 

พระราชบัญญตัินี้ 

สวนที่  1 
บททั่วไป 

 มาตรา  4  ในพระราชบัญญตัินี้ 

 พิมพ  หมายความวา  ทําใหเปนตวัหนังสือหรือรูปรอยอยางใด ๆ โดยการกดหรือการใชพิมพ

หิน  เครื่องกล  วิธีเคม ี หรือวธิีอ่ืนใดอันอาจใหเกิดเปนสิ่งพิมพข้ึนหลายสําเนา 
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สิ่งพิมพ  หมายความวา  สมุด  แผนกระดาษ  หรือวัตถุใด ๆ ทีพ่ิมพข้ึน  รวมตลอดทั้ง   

บทเพลง  แผนที่  แผนผัง  แผนภาพ  ภาพวาด  ภาพระบายสี  ใบประกาศ  แผนเสียงหรือ ส่ิงอื่นใด 

อันมีลักษณะเชนเดียวกัน 

หนังสือพิมพ  หมายความวา  ส่ิงพิมพซึ่งมีชื่อจาหนา  เชนเดียวกันและออก  หรือเจตนา 

ออกตามลําดบัเร่ือยไป  มกีาํหนดระยะเวลาหรือไมก็ตาม  มีขอความตอเนื่องกนัหรือไมก็ตาม 

ผูพิมพ  หมายความวา  บคุคลซึ่งจัดการและรับผิดชอบในการพิมพ 

ผูโฆษณา  หมายความวา  บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการผลิตสิ่งพิมพ  และจัดใหส่ิงพมิพนัน้ 

แพรหลายดวยประการใด ๆ ไมวาจะเปนโดยการขาย  เสนอขาย  จายแจก  หรือเสนอจายแจก  และ 

ไมวาการนัน้จะเปนการใหเปลาหรือไม 

บรรณาธกิาร  หมายความวา  บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการจัดทํา  ตรวจแกคัดเลือกหรือ 

ควบคุมบทประพันธหรือส่ิงอื่นในหนงัสือพิมพ 

เจาของหนังสือพิมพ  หมายความวา  บคุคลซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์หนงัสือพิมพ 

รัฐมนตร ี หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ 

มาตรา  5  บุคคลผูเดียวจะเปนผูพิมพและผูโฆษณาสิง่พมิพ  นอกจากหนงัสือพมิพ  หรือเปน

ผูพิมพผูโฆษณา  บรรณาธกิาร  และเจาของหนงัสือพมิพในขณะเดยีวกนัก็ได 

บุคคลดังระบุไวในวรรคกอน  เวนแตบรรณาธิการ  จะเปนนิติบุคคลก็ได  ในกรณีเชนนี้ให 

ถือวาหุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  หรือหุนสวน  หรือกรรมการใด  ซึ่งไดรับมอบหมายเพื่อการนี ้ 

เปนผูแทนของนิติบุคคลนั้น  เพื่อความประสงคแหงพระราชบญัญัตินี้  แตผูแทนนัน้ตองมีคุณสมบัติ  

และไมเปนผูไมมีสิทธหิรือขาดสิทธ ิ ดังกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ในอันที่บุคคลธรรมดาจะเปน 

เจาของหนงัสอืพิมพ  ผูพิมพ  หรือผูโฆษณา 

มาตรา  6  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกส่ิงพมิพ  ดงัตอไปนี้ 

(1) ส่ิงพิมพของรัฐบาล 

(2) ส่ิงพิมพซึง่รัฐมนตรกีําหนด 

(3) บัตร  ตราสาร  แบบพิมพ  และรายงานซึ่งใชกันตามปกติในการสวนตวั  การสงัคม   

การเมือง  การคา  หรือกิจธุระ 
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 มาตรา  7  บุคคลใดประสงคจะตรวจดู  คัดสําเนา  หรือใหเจาหนาที่รับรอง  สําเนา   

สมุดทะเบยีน  ใบอนุญาตหิรือเอกสารใดเกีย่วกับสมุดทะเบียน  หรือใบอนุญาตนอกจากสวนซึง่เปน 

ความลับ  มีสิทธิทีจ่ะทําไดในเมื่อไดเสียคาธรรมเนยีม  ดังตอไปนี้ 

(1) คาตรวจดูและหรือคัดสําเนา  แผนละสิบสตางค  แตรวมทั้งเรื่องครั้งหนึ่งไมเกินกวา 

หนึง่บาท 

(2) คาเจาหนาที่รับรองสําเนา  แผนละยี่สิบสตางค  แตรวมทั้งเรื่องครั้งหนึ่งไมเกินกวา 

สองบาท   

แตถากระทาํในหนาที่ราชการ  ไมตองเสียคาธรรมเนียม 

มาตรา  8  อธบิดีกรมตํารวจหรือผูรักษาการแทนมีอํานาจออกคําสั่งโดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา     

หามสัง่การหรอืนําเขามาในราชอาณาจกัร  ซึง่สิ่งพิมพใด ๆ อันระบุชื่อไวในคําสัง่นัน้  โดยมี

กําหนดเวลาหรือไมก็ได 

 มาตรา  9  เมือ่ปรากฏวา  ไดมีการโฆษณา  หรือเตรียมการโฆษณาสิง่พิมพใด ๆ ซึง่ 

เจาพนักงานการพิมพเหน็วา  อาจจะขัดตอความสงบเรียบรอย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน   

เจาพนักงานการพิมพอาจมคีําสั่งเปนหนังสือแกผูหนึง่ผูใดโดยเฉพาะ  หรือมีคําสั่งทั่วไป  โดยประกาศ

ในราชกิจจานเุบกษา  หรือหนังสือพิมพรายวัน  หามการขายหรือจายแจกสิ่งพิมพนัน้  ทั้งจะใหยึด 

ส่ิงพิมพและแมพิมพนัน้ดวยก็ได 

 ถาผูมีสวนไดเสีย  รองขอใหแยกยึดแตเฉพาะสวนของสิง่พิมพ  หรือแมพิมพเทาทีจ่าํเปน  และ

การแยกเชนนีอ้าจทาํได  ก็ใหแยกยึดได  แตคาใชจายในการแยกนี้ใหผูรองขอเปนผูเสีย 

 ถาพนกาํหนดสามปแลว  เจาพนักงานการพิมพมิไดถอนการยึดสิ่งพิมพ  หรือแมพมิพซึ่งได 

ยึดไวเจาพนกังานการพิมพอาจสั่งใหทาํลายสิ่งพิมพนัน้เสียได  แตตองแจงใหเจาของทราบ  สวน 

แมพิมพนัน้อาจสั่งใหร้ือ  หรือทําโดยประการอื่นมิใหใชพมิพตอไป  แตตองคืนตัวพิมพและวัตถุแหง 

แมพิมพทัง้สิ้นที่เหลืออยูใหแกผูเปนเจาของ 

 มาตรา  10  คําสั่งของเจาพนักงานการพมิพตามมาตรา  9  วรรค  1  มาตรา  21  (2)  และ  

(3) มาตรา  27  มาตรา  28  มาตรา  36  เฉพาะที่ใหพักใชหรือถอนใบอนุญาตหรือใหงดการเปน 

ผูโฆษณาบรรณาธิการหรือเจาของหนงัสือพิมพ  และมาตรา  37  เฉพาะที่เกี่ยวกับผูโฆษณานั้น   
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ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในกาํหนดเจด็วันนบัแตวันไดทราบคําสั่งนั้น  แตการอุทธรณไมเปน 

การทุเลาการบังคับตามคําสั่งของเจาพนกังานการพิมพ 

 คําสั่งของรัฐมนตรีใหถือเปนเด็ดขาด 

 เมื่อคําสั่งของเจาพนักงานการพิมพเปนไปโดยสุจริต  แมรัฐมนตรีจะสั่งยกเลิก  หรือแกไข

ประการใดก็ตาม  เจาพนักงานการพิมพไมตองรับผิดในคาเสียหาย  อันเกิดแตคําสั่งนั้น 

 มาตรา  11  ใหผูพิมพทําทะเบียนสิง่พมิพที่ตนไดพิมพข้ึน  และใหผูโฆษณาทาํทะเบยีน 

ส่ิงพิมพที่ตนไดโฆษณาหรือมีไวเพื่อโฆษณา  โดยทาํตามแบบของเจาพนักงานการพิมพ  และ 

ตองแสดงตอเจาหนาที่ในเมือ่เจาหนาที่ตองการตรวจ 

 มาตรา  12  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานการพมิพกบัเจาหนาที่อ่ืน  และออกกฎกระทรวงวางระเบยีบ  เพื่อ

ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้

 กฎกระทรวงนัน้  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหใชบงัคับได 

 
สวนที่  2 

ส่ิงพิมพนอกจากหนังสือพิมพ 
มาตรา  13  ส่ิงพิมพซึง่พิมพข้ึนในราชอาณาจักร ตองมผูีพิมพและผูโฆษณา 

มาตรา  14  บุคคลใดจะเปนผูพิมพหรือโฆษณา  ตองมีคณุสมบัติตามมาตรา  15  และ 

ไมเปนผูไมมีสิทธิหรือขาดสทิธิตามมาตรา 16 ทั้งไดปฏิบัติตามมาตรา 17 แลว 

มาตรา  15  คุณสมบัติของผูพิมพและผูโฆษณา คือ 

  (1)  เปนผูบรรลุนิติภาวะ   และ 

(2)  มีถิน่ที่อยูประจําในราชอาณาจักร 

มาตรา  16  บุคคลยอมไมมีสิทธิ  หรือถามีสิทธิอยูแลวยอมขาดสิทธเิปนผูพิมพและผูโฆษณา 

ในระหวางเวลาที ่

(1)  ถูกจาํคุกอยูตามคําพิพากษาของศาล   ในคดีซึ่งมิใชความผิดฐานลหุโทษ  หรือความผิด 

ฐานประมาท   หรือ 
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(2)  ถูกงดการเปนผูพมิพหรือผูโฆษณา  หรือเปนผูพิมพที่ถูกงดใชเครื่องพิมพ  ซึ่งตนใชพิมพ 

ตามมาตรา  21  หรือถูกพักใช  หรือถอนใบอนุญาต   หรือถูกงดการเปนบรรณาธิการ  ผูโฆษณา  หรือ

เจาของหนงัสอืพิมพตามมาตรา  36  หรือ 

(3) ไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ  หรือจิตฟนเฟอน  ไมสมประกอบ 

มาตรา  17  ผูที่จะเปนผูพมิพหรือโฆษณา  ตองปฏิบัติ  ดังนี ้

(1) แจงความแกเจาพนักงานการพิมพ  โดยใชแบบพิมพของเจาพนกังานการพิมพ   
ซึ่งอยางนอยตองมีรายการดงัตอไปนี ้

(ก) ชื่อ  สัญชาติ  อายุ  อาชพี  ถิ่นที่อยู  และการงานที่ทาํหรือเคยทํา 

(ข) คํารับรองวา  มีคุณสมบัติตามมาตรา  15  และไมเปนผูไมมีสิทธ ิ หรือขาดสิทธิตาม 

มาตรา  16   

(ค) เปนผูพมิพหรือโฆษณา 

(ง) ในกรณีที่จะเปนผูพิมพ  ชื่อและที่ตั้งโรงพมิพ  หรือสถานที่พิมพในเมื่อไมมีที่ตัง้โรงพิมพ 
จํานวน ชนิด  และลักษณะของเครื่องพิมพ  และชื่อผูเปนเจาของเครื่องพิมพ 

(จ)   ในกรณีทีจ่ะเปนผูโฆษณา  ที่ตั้งสํานกังานของตน  และชื่อของสํานักงานถาม ี

(ฉ)   ในกรณีทีจ่ะเปนผูพิมพ  ถาเครื่องพิมพมิใชของตนตองสงใบอนญุาตใหใชเครื่องพิมพข 

เจาของไปพรอมกัน 

 มาตรา  18  ถาขอเท็จจริงเกีย่วกับรายละเอียดตามรายการในมาตรา  17  (1)  (ก)  เฉพาะ 

ชื่อ  สัญชาติ  ถิ่นที่อยู  (ง)  หรือ  (จ)  ไดเปลี่ยนแปลงไป  ผูพิมพและผูโฆษณาตองแจงความแก 

เจาพนักงานการพิมพโดยใชแบบพิมพของเจาพนักงานการพิมพ  ภายในกําหนดสิบหาวนันับแตวนั

เปลี่ยนแปลง 

 มาตรา  19  ในสิ่งพิมพทุกฉบับที่พมิพข้ึนในราชอาณาจกัร ใหแสดงปที่ปพิมพ ชื่อผูพิมพ ชื่อ

และที่ตั้งโรงพมิพหรือสถานที่พิมพ  ในเมือ่ไมมีที่ตั้งโรงพิมพ  ชื่อผูโฆษณา  และที่ตัง้สํานักงานของ 

ผูโฆษณาไวทีป่กหนา  หรือหนาสําหรับบอกชื่อพิมพนัน้ 

 บรรดาชื่อซ่ึงตองแสดงตามวรรคกอน  ใหใชชื่อเต็ม 

 มาตรา  20  ใหผูโฆษณาสงสิ่งพิมพที่พิมพข้ึนในราชอาณาจักรสองฉบับใหหอสมุดแหงชาติ

ภายในกาํหนดเจ็ดวัน  นับแตวันพมิพเสร็จโดยไมคิดราคาและคาสง 
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มาตรา  21  เมื่อไดมีการโฆษณาสิ่งพิมพ  ซึ่งเจาพนักงานการพิมพเหน็วา  อาจจะขดัตอ 

ความสงบเรียบรอย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  เจาพนักงานการพิมพอาจดาํเนนิการดังตอไปนี้ 

 (1)  ใหคําตักเตือนเปนหนงัสือแกผูพิมพและหรือโฆษณา  และในการใหคําตักเตือนนี้  จะเรียก

ผูพิมพและหรอืผูโฆษณาไปรับคําอธิบายดวยวาจา  และใหลงลายมือชื่อรับทราบดวยก็ได 

(2) ส่ังเปนหนังสือใหงดการเปนผูพิมพและหรอืผูโฆษณา  และหรือส่ังใหงดใชเครื่องพิมพ   

ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผูพิมพนั้น  มกีําหนดเวลาไมเกินสามสิบวัน  แตการสัง่เชนนีจ้ะทําได 

ตอเมื่อไดใหคําตักเตือนตามอนุมาตรา  1  แลว  และผูถูกตักเตือนไมสังวรในคําตักเตอืนนัน้ 

 (3)  ในคราวทีม่ีเหตุฉุกเฉนิในราชอาณาจกัรหรือมีเหตุคบัขันระหวางประเทศ  หรือมกีาร

สงครามสั่งเปนหนังสือใหงดการเปนผูพิมพและหรือผูโฆษณา  หรือส่ังใหงดใชเครื่องพิมพ  ซึง่อยูใน

ความรับผิดชอบของผูพิมพนั้นทันท ี โดยกําหนดเวลาหรือไมก็ได  และจะสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงคาํสั่ง

นั้นภายหลงักไ็ด  ตามแตเหน็สมควร 

 มาตรา  22  ผูพิมพหรือผูโฆษณาคนใดเปนผูพิมพ  หรือผูโฆษณา  หรือขาดคุณสมบัติตาม

มาตรา  15(2)  หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา  16(1)  ตองแจงความแกเจาพนกังานการพิมพ  โดยใช

แบบพิมพของเจาพนักงานการพิมพ  ภายในสิบหาวนั  นบัแตวันเลิกหรอืขาดคุณสมบัติหรือขาดสิทธ ิ

 
สวนที่  3 

หนังสือพิมพ 
 มาตรา  23  หนังสือพิมพซึ่งพิมพข้ึนในราชอาณาจักร  ตองมีผูพิมพ  ผูโฆษณา  บรรณาธิการ

และเจาของ 

 มาตรา  24  บุคคลใดจะเปนผูพิมพ  ผูโฆษณา  บรรณาธกิาร  หรือเจาของหนงัสือพมิพ  ตอง 

(1) มีคุณสมบัติตามมาตรา  15 

(2) ไมเปนผูไมมีสิทธิ  หรือขาดสทิธิตามมาตรา  16 

(3) มีสัญชาติไทย  หรือสัญชาตแิหงประเทศซึง่มีสนธิสัญญากับประเทศไทย 

(4) ทําหนงัสือพมิพที่เปนภาษาแหงประเทศของตน  หากจะมีภาษาอืน่ปนอยูบางก็เฉพาะ 

เปนการทวนความ  หรือการกลาวอางถอยคําสํานวน  เพยีงเพื่อประกอบบทประพนัธหรือขอความ  

เกี่ยวกับการโฆษณาในทางการคาหรือเปนขอความเพื่อประโยชนแกการศึกษาโดยเฉพาะ  แตทัง้นี ้

ตองไมมีมากเกินสมควร 
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(5) แจงความแกเจาพนักงานการพิมพ  โดยใชแบบพิมพของเจาพนกังานการพิมพ   
ซึ่งอยางนอยตองมีรายการดงัตอไปนี ้

(ก) ชื่อ  สัญชาติ  อายุ  อาชพี  ถิ่นที่อยูและการงานทีท่าํหรอืเคยทํา 

(ข) คํารับรองซึ่งมคีุณสมบัติตามมาตรา  15  และไมเปนผูไมมีสิทธหิรือขาดสิทธิตาม 

มาตรา  16 

(ค) เปนผูพมิพ  ผูโฆษณา  บรรณาธิการ  หรือเจาของหนงัสือพิมพ  และในกรณีที่ผูพิมพ   

ผูโฆษณา   หรือบรรณาธิการ  มิใชเจาของหนงัสือพมิพ  ตองสงหนงัสือรับรองของเจาของหนงัสือพมิพ

ไปพรอมกัน 

(ง) ชื่อหนงัสือพมิพ 
(จ) วัตถุประสงคและระยะเวลาออกหนงัสือ 

(ฉ) ภาษาที่หนังสอืพิมพจะออก 

(ช) ที่ตั้งสํานักงานของหนงัสือพมิพและที่ตัง้สาํนักงานของผูโฆษณา 

(ซ) ชื่อและที่ตั้งโรงพิมพ 
(ฌ) ในกรณีแหงบรรณาธิการ  สงรูปถายของตนตามที่กาํหนดไวในกฎกระทรวงแก 

เจาพนักงานการพิมพพรอมกับคําแจงความ 

 แตถาบุคคลทีจ่ะเปนผูพิมพ  ผูโฆษณา  บรรณาธิการ  หรือเจาของหนงัสือพิมพนัน้มสัีญชาติ

อ่ืนนอกจากทีร่ะบุไวใน  (3)  ก็ด ี หรือจะออกหนงัสือพิมพเปนภาษาอืน่  นอกจากทีร่ะบุไวใน  (4)  ก็ดี  

บุคคลนั้นจะเปนไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานการพิมพสําหรับหนงัสือพิมพนัน้ตาม 

มาตรา  27  แลว 

 มาตรา  25  คําขออนุญาตของผูพิมพ  ผูโฆษณา  บรรณาธิการ  หรือเจาของหนงัสือพิมพ  

ตามมาตรา  24  วรรคทาย  ใหยื่นตอเจาพนักงานการพมิพ  โดยใชแบบพิมพของเจาพนักงานการพิมพ  

ซึ่งอยางนอยจะตองมีรายการตามมาตรา  24(5)  และในกรณีแหงบรรณาธิการใหสงรูปถายของตนเอง

ตามทีก่ําหนดไวในกฎกระทรวงไปพรอมกนั 

 มาตรา  26  ทกุหาปใหบรรณาธิการหนงัสือพิมพ  สงรูปถายใหมของตนตามที่กําหนดไวใน 

กฎกระทรวง 
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มาตรา  27  เมื่อเจาพนักงานการพิมพ  ไดรับคําขออนุญาตอันถูกตองตาม  มาตรา  25   

แลวใหออกใบอนุญาตใหภายในสามสิบวนันับแตวนัรับคําขอ  เวนแตเห็นวาการอนญุาตนั้น  อาจจะม ี

ผลขัดตอความสงบเรียบรอย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 ถาไมอนุญาตแกผูใด  ใหเจาพนักงานการพิมพแจงเปนหนงัสือไปยังผูขออนุญาตภายใน

สามสิบวนันับแตวันรับคําขอ 

 มาตรา  28  ในกรณีที่ขออนญุาตเปนบรรณาธิการหนงัสือพิมพ  มากกวาหนึ่งฉบับ  ถา 

เจาพนักงานการพิมพเหน็วา  ผูขออนุญาตไมนาจะรับผิดชอบแตผูเดียวไดทุกฉบับตามที่ขอ   

จะสั่งอนุญาตแตบางฉบับกไ็ด 

 มาตรา  29  ชื่อหนงัสือพิมพ  วัตถุประสงคและระยะเวลาออกหนังสือพิมพ  ที่ไดแสดงไวใน 

คําแจงความตามรายการในมาตรา  24(5)  (ง)  และ  (จ)  นั้น  ถาจะเปลี่ยนแปลงประการใด  ผูพิมพ  

ผูโฆษณา  บรรณาธิการ  และเจาของหนงัสือพิมพ  จะตองแจงความตอเจาพนักงานการพิมพ  โดยใช

แบบพิมพของเจาพนักงานการพิมพ  กอนวันเปลีย่นแปลงไมนอยกวาเจ็ดวัน 

 ในกรณีผูพิมพ  ผูโฆษณา บรรณาธิการ  หรือเจาของหนังสือพิมพ  ตองมีใบอนุญาตการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวในวรรคกอน  ผูพิมพ  ผูโฆษณา บรรณาธิการ  และเจาของหนังสือพิมพ นั้นจะ

ทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานการพิมพแลว  คําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงนั้นใหใช 

แบบพิมพของเจาพนักงานการพิมพ  เมื่อเจาพนักงานการพิมพไดรับคําขอแลวจะอนุญาตหรือไม   

ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูขอภายในสามสิบวัน  นับแตวันรับคําขอ 

 มาตรา  30   ถาขอเท็จจริงเกี่ยวกับรายระเอียดตามรายการ  ในมาตรา  24(5)  (ก)  เฉพาะชื่อ

สัญชาติหรือถิ่นที่อยู  (ช)  หรือ  (ซ)  ของผูพิมพ  ผูโฆษณา  บรรณาธิการและเจาของหนังสือพิมพ 

คนใด  ไดเปลี่ยนแปลงไป  ใหผูนั้นแจงความตอเจาหนาที่พนักงานการพิมพ  โดยใชแบบพิมพของ 

เจาพนักงานการพิมพภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันเปลี่ยนแปลง 

 มาตรา  31  ใหหนังสือพิมพทุกฉบับที่พิมพข้ึนในราชอาณาจักรแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงาน

ของผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ เจาของ ชื่อและที่ตั้งสํานักงานของหนังสือพิมพ ชื่อและที่ตั้ง 

โรงพิมพที่พิมพหนังสือนั้นไวในหนาแรกหรือหนาหลัง 

 บรรดาชื่อตองแสดงตามวรรคกอนใหใชชื่อเต็ม 

 มาตรา  32  ใหผูโฆษณาสงหนังสือพิมพ  โดยไมคิดราคาและคาสง  ไปยังที่ทําการ 

เจาพนักงานการพิมพสามฉบับ  และหอสมุดแหงชาติสองฉบับ  ในวันที่ออกโฆษณา 
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 มาตรา  33  หามโฆษณาความลับของทางราชการในหนังสือพิมพ  กอนไดรับอนุญาตจาก 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

 มาตรา  34  เมื่อมีเหตุจําเปน  เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  อธิบดีกรมตํารวจ

หรือผูรักษาการแทน  มีอํานาจออกคําสั่งชั่วคราวเปนหนังสือ  แกกลุมบุคคลใด  หรือมีคําสั่งทั่วไป  โดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หรือหนังสือพิมพรายวัน  ระบุหามการโฆษณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับราชการ

ทหาร  หรือการเมืองระหวางประเทศ 

 มาตรา  35  ในคราวที่ประเทศมีเหตุฉุกเฉินหรือตกอยูในภาวะสงคราม  อธิบดีกรมตํารวจหรือ

ผูรักษาการแทน  มีอํานาจสั่งเปนหนังสือแกบุคคลใด  หรือประกาศโดยวิธีใดใหเสนอขอความทั้งสิ้น 

ที่จะโฆษณาในหนังสือพิมพ  ใหเจาหนาที่ตรวจขาวตรวจกอน 

 มาตรา  36  เมื่อไดมีการโฆษณาในหนังสือพิมพซึ่งเจาพนักงานการพิมพเห็นวา  อาจจะขัด 

ตอความสงบเรียบรอย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือฝาฝนคําสั่งหามตามความในมาตรา  34  

เจาพนักงานการพิมพอาจดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) ใหคําตักเตือนเปนหนังสือแกผูโฆษณา  บรรณาธิการ  และหรือเจาของ  หนังสือพิมพ  ใน 

การใหคําตักเตือนนี้  จะเรียกบุคคลที่กลาวแลวไปรับคําอธิบาย  และใหลงลายมือช่ือรับทราบดวยก็ได 

(2) ส่ังเปนหนังสือใหโฆษณา  บรรณาธิการ  และหรือเจาของหนังสือพิมพเสนอเรื่องหรือ 

ขอความที่จะโฆษณาในหนังสือพิมพตอไป  ใหเจาหนาที่ตรวจขาวตรวจกอนมีกําหนดเวลาไมเกิน 

สิบหาวัน  แตในการสั่งเชนนี้  จะทําไดก็ตอเมื่อใหคําตักเตือนตาม (1)  แลว  และผูถูกตักเตือนไมสังวร

ในคําตักเตือนนั้น 

(3) ในคราวที่มีเหตุฉุกเฉินภายในราชอาณาจักร  หรือมีเหตุคับขันระหวางประเทศหรือ 

มีการสงคราม  จะสั่งเปนหนังสือแกบุคคลใดใหเสนอเรื่อง  หรือขอความที่จะโฆษณาในหนังสือพิมพ

ตอไป  ใหเจาหนาที่ตรวจขาวตรวจกอน  หรือส่ังใหพักใช  หรือถอนใบอนุญาตหรือส่ังงดการเปน 

ผูโฆษณา  บรรณาธิการและหรือเจาของหนังสือพิมพ  ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผูนั้นทันที  โดยมี

กําหนดเวลาหรือไมก็ได  และจะสงเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้นภายหลังก็ได 

มาตรา  37  เมื่อผูโฆษณา  บรรณาธิการ  หรือเจาของหนังสือพิมพหลายฉบับถูกตักเตือน  

หรือตองเสนอเรื่องหรือขอความที่จะโฆษณาในหนังสือพิมพฉบับใด  เพื่อตรวจกอนโฆษณา   

ถาหนังสือพิมพฉบับอ่ืนในความรับผิดชอบของตน  ไดโฆษณาเรื่องคลายคลึงทํานองเดียวกันอีก   
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เจาพนักงานการพิมพมีอํานาจสั่งใหเสนอหนังสือพิมพฉบับใดฉบับหนึ่ง  หรือทุกฉบับในความ 

รับผิดชอบของผูนั้น  เพื่อตรวจกอนโฆษณาไดทีเดียว 

มาตรา  38   เมื่อผูโฆษณา  บรรณาธิการ  หรือเจาของหนังสือพิมพคนใดพอใจไมพอใจใน 

คําสั่งของเจาหนาที่ตรวจขาว  จะอุทธรณไปยังรัฐมนตรีก็ได  แตตองอุทธรณภายในกําหนดเจ็ดวัน 

นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง  คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนอันเด็จขาด  แตในระหวางรอคําสั่งอยูนั้นตองปฏิบัติ

ตามคําสั่งของเจาหนาที่ตรวจขาว 

ในจังหวัดพระนครและธนบุรี  ใหรัฐมนตรีส่ังภายในสามวัน  ในจังหวัดอื่นใหส่ังภายในเจ็ดวัน

นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

มาตรา  39  เมื่อผูโฆษณา  บรรณาธิการ  หรือเจาของหนังสือพิมพคนใดไดรับคําสั่งเปน

หนังสือใหเสนอหนังสือพิมพใหเจาหนาที่ตรวจขาวกอน  แตหนังสือพิมพนั้นยังออกโฆษณาโดยมิได

เสนอตอเจาหนาที่ตรวจขาวก็ดี  ลงขอความซึ่งเจาหนาที่ตรวจขาวมิไดอนุญาตใหโฆษณาตาม 

พระราชบัญญัตินี้ก็ดี  หรือไมปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งของเจาหนาที่ตรวจขาวก็ดี  เจาพนักงาน 

การพิมพอาจมีคําสั่งเปนหนังสือ  หามโฆษณาหนังสือพิมพที่ละเมิดนั้นตอไป  และจะใหยึด 

หนังสือพิมพนั้นทั้งหมดก็ได  และเมื่อยึดแลวใหนําบทบัญญัติในมาตรา  9  วรรค   3  มาใชบังคับ 

โดยอนุโลม 

มาตรา  40  หนังสือพิมพใด  โฆษณาเรื่องราชการคลาดเคลื่อนจากความจริงและอาจจะ 

เกิดความเสียหายขึ้นได  กระทรวงหรือกรมเจาหนาที่  ที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นหรือกรมโฆษณาการ  หรือ

เจาพนักงานการพิมพ  อาจสั่งเปนหนังสือใหบรรณาการหนังสือพิมพนั้นแกเองหรือลงพิมพหนังสือ  ซึ่ง

แกหรือปฏิเสธเรื่องนั้นภายในวันเวลาที่กําหนดให  แตตองเปนวันเวลาที่พอจะทันพิมพหนังสือพิมพนั้น  

ซึ่งจะออกโฆษณาตอไป 

มาตร  41  หนังสือพิมพใด  โฆษณาเรื่องเกี่ยวแกบุคคลใดคลาดเคลื่อน  จากความจริงและ

อาจจะเกิดความเสียหายแกบุคคลนั้น  บุคคลนั้นอาจแจงเปนหนังสือ  ของใหบรรณาธิการหนงัสอืพมิพ

นั้นแกเอง  หรือลงพิมพหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธเรื่องนั้น  การแกหรือลงพิมพหนังสือ  ซึ่งแกหรือปฏิเสธ

เร่ืองที่วานี้  จะตองลงพิมพในฉบับที่จะออกโฆษณาตอไปจากเวลาที่ไดรับคําขอดังกลาวแลว  หรือ 

ในฉบับที่ถัดไป 

เมื่อไดแกหรือลงพิมพหนังสือ  ซึ่งแกหรือปฏิเสธเรื่องที่วานี้โดยถูกตองแลว  สิทธิในการฟอง

ของบุคคลผูขอแกทั้งทางแพงและทางอาญาเปนอันระงับลง 
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มาตรา  42  ถาขอความที่ใหแก  หรือหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธเรื่องตมมาตรา  40  หรือ 

มาตรา  41  นั้น  ขัดกับกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือเปนการเสียดสี  หรือผูขอให 

แกมิไดแจงชื่อและที่อยูของตนใหชัดเจน  บรรณาธิการก็ไมตองแกหรือนําลงพิมพ 

มาตรา  43  เร่ืองหรือขอความใหแกหรือหนังสือที่ซึ่งแกหรือปฏิเสธตามมาตรา  40  หรือ

มาตรา  41  นั้น  บรรณาธิการจะตองแกหรือลงพิมพในหนังสือพิมพนั้น  โดยครบถวนในคราวเดียว  

และตองใหอยูในหนาเดียวกับเร่ือง  อันเปนเหตุใหแกหรือปฏิเสธนั้น 

เร่ืองหรือขอความที่ใหแก  หรือหนังสือซ่ึงแก  หรือปฏิเสธตามวรรคกอน  ตองนําลงพิมพใหโดย

ไมเรียกคาธรรมเนียม  แตหนังสื่อซ่ึงแกหรือปฏิเสธนั้น  ตองไมเกินกําหนดดังตอไปนี้ 

(1) ถาเรื่องอันเปนเหตุที่ขอใหลงพิมพหนังสือ  ซึ่งแกหรือปฏิเสธนั้นมีอยูไมถึงครึ่งแนว  

(คอลัมน)  หรือคร่ึงหนาหนังสือพิมพ  หนังสือซึ่งแกหรือปฏิเสธ ตองไมเกินกวาหนึ่งแนว  หรือหนึ่งหนา

หนังสือพิมพนั้น แลวแตกรณีโดยมีขนาดแนวและตัวอักษรในเนื้อเร่ืองเชนเดียวกัน 

(2) ถาเรื่องอันเปนเหตุที่ของใหลงพิมพหนังสือ  ซึ่งแกหรือปฏิเสธนั้นมีอยูตั้งแตคร่ึงแนว   

หรือคร่ึงหนาหนังสือพิมพข้ึนไป  หนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธตองไมเกินกวาสองเทาของเรื่อนั้น  แลวแต

กรณี  โดยมีขนาดแนวและตัวอักษรในเนื้อเร่ืองเชนเดียวกัน 

ถาหนังสือซ่ึงแกหรือปฏิเสธเรื่องเกินกําหนดที่วามานี้  เมื่อไดออกโฆษณาแลวเจาของ 

หนังสือพิมพมีสิทธิเรียกคาธรรมเนียมเฉพาะในสวนที่เกิน  จากผูขอใหลงพิมพตามอัตราคาแจงความ

ตามปกติได   

สิทธิขอใหแกหรือลงหนังสือ  ซึ่งแกหรือหรือปฏิเสธดังวามานี้เปนอันระงับลงภายหลังหกเดือน  

นับแตวันที่หนังสือพิมพนั้นออกโฆษณา 

มาตรา  44  ผูที่ไดแจงความหรือไดรับใบอนุญาตเปนผูพิมพ  ผูโฆษณา  บรรณาธิการ  หรือ 

เจาของหนังสือพิมพใด  ถาหนังสือพิมพนั้นไมเร่ิมออกโฆษณา  ภายในกําหนดเวลาหกสิบวัน  นับแต

วันที่ไดแจงหรือวันที่ไดรับใบอนุญาต  แลวแตกรณี  การเปนผูพิมพผูโฆษณา  บรรณาธิการ  หรือ 

เจาของหนังสือพิมพนั้นเปนอันสิ้นสุดลง 

 มาตรา  45  หนังสือพิมพรายวัน  ถามิไดออกโฆษณาตอเนื่องกันเปนระยะเวลาสามสิบวัน  

หรือหนังสือพิมพรายคาบ  ถามิไดออกโฆษณาตอเนื่องกันเปนระยะเวลาสี่คราว  หรือเกินกวาสองป  

การเปนผูพิมพ  ผูโฆษณา  บรรณาธิการ  และเจาของหนังสือพิมพนั้นเปนสิ้นสุดลง 
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มาตรา 46  ผูพิมพ  ผูโฆษณา  บรรณาธิการ  หรือเจาของหนังสือพิมพเลิกเปนผูพิมพ   

ผูโฆษณาบรรณาธิการ  หรือเจาของหนังสือพิมพใด  ที่ตนเปนอยูหรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา  15(2)  

หรือขาดสิทธิตามมาตรา  16(1)  ตองแจงความตอเจาพนักงานการพิมพโดยใชแบบพิมพของ 

เจาพนักงานการพิมพภายในสามสิบวันนับแตวันเลิกหรือขาดคุณสมบัติ  หรือขาดสิทธิ  ในกรณีที่มี 

ใบอนุญาตใหคืนใบอนุญาตินั้นดวย 

 
สวนที่  4 

ความผิดและบทกําเนิดโทษ 

 

มาตรา  47  เพื่อประโยชนแหงบทบัญญัติในมาตรา  54  และมาตรา  60  ใหสันนิษฐานไว 

กอนวาผูใดครอบครองเครื่องพิมพอยู  ผูนั้นเปนผูพิมพและผูโฆษณา 

 มาตรา  48  เมื่อมีความผิดนอกจากที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินั้นเกิดขึ้น  ดวยการโฆษณา 

ส่ิงพิมพนอกจากหนังสือพิมพ  ผูประพันธซึ่งตั้งใจใหโฆษณาบทประพันธนั้น  ตองรับผิดชอบเปน 

ตัวการ  ถาผูประพันธไมรับผิดชอบ  หรือไมไดตัวผูประพันธ  ก็ใหเอาโทษแกผูพิมพเปนตัวการ 

 ในกรณีแหงหนังสือพิมพ ผูประพันธและบทบรรณาธิการตองรับผิดเปนตัวการ  และถาไมได

ตัวผูประพันธ  ก็ใหเอาโทษแกผูพิมพเปนตัวการดวย 

 มาตรา  49  ในกรณีที่นิติบุคคลไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกระทําตาม 

ความผิดใด ๆ ดวยการโฆษณาสิ่งพิมพ  ผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองรับผิดชอบดวย  เทาที่ตนไดกระทํา 

 มาตรา  50  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบใหคดี

เลิกกันไดตามประมาลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 มาตรา  51  ส่ิงพิมพที่อธิบดีกรมตํารวจ  หรือผูรักษาการแทนไดประกาศหามตามมาตรา  8  

นั้น 

(1) ผูใดสั่ง  หรือนําเขามาในราชอาณาจักร  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 

สองรอยบาทหรือจําคุกไมเกินสองเดือน  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(2) ผูใดขาย  เสนอขาย  จายแจก  หรือเสนอจายแจก  มีความผิดตองระวางโทษปรับ 

ไมเกินสองรอยบาท 

ส่ิงพิมพที่วานี้ใหริบเสีย 
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มาตรา  52  ผูใดขาย  เสนอขาย  จายแจก  หรือเสนอจายแจกสิ่งพิมพ  ซึ่งเจาพนักงาน 

การพิมพไดหามการขายหรือจายแจก  ตามมาตรา  9  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 

สองรอยบาท  หรือจําคุกไมเกินสองเดือน  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา  53  ผูพิมพหรือผูโฆษณาคนใด 

(1) ละเลยไมทํา  หรือไมแสดงทะเบียน  ซึ่งเปนหนาที่ของตน  ตามมาตรา  11   

มีความผิดตองระวางโทษ  ปรับไมเกินหาสิบบาท 

(2) จงใจทําทะเบียน  ซึ่งเปนหนาที่ของตนตามมาตรา  11  เท็จในสาระสําคัญมีความผิด 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท 

มาตรา  54  ผูใดทําการในหนาที่เปนผูพิมพ  หรือผูโฆษณา  โดยฝาฝนบทบัญญัติมาตรา  14   

หรือในระหวางถูกงดเปนผูพิมพ  หรือผูโฆษณา  หรือใชเครื่องพิมพ  ซึ่งตนรูอยูแลววาถูกงดตาม 

มาตรา  21  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 

มาตรา  55  ผูใดจงใจแจงความเท็จแกเจาพนักงานการพิมพ  ในการแจงความเปนผูพิมพ   

หรือผูโฆษณาตามมาตรา  17  หรือในการแจงความ  หรือขออนุญาตเปนผูพิมพ  ผูโฆษณา  

บรรณาธิการ  หรือเจาของหนังสือพิมพ  ตามมาตรา  24  หรือมาตรา  25  มีความผิดตองระวางโทษ

ปรับไมเกินสองรอยบาท  หรือจําคุกไมเกินสองเดือน  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 มาตรา  56  ผูใดละเลยไมแจงแกเจาพนักงานการพิมพ  ตามหนาที่ของตนตามมาตรา  18

หรือ  มาตรา  22  มาตรา  30  หรือมาตรา  46  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกนิหนึ่งรอยบาท 

มาตรา  57  ถาไดมีการโฆษณาสิ่งพมิพ  ซึง่มิไดปฏิบัติใหถูกตองครบถวน  ตามมาตรา  19  

หรือมาตรา  31  ผูพิมพหรือผูโฆษณา  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาสบิบาทสาํหรับ 

ความผิดคราวหนึง่ 

มาตรา  58  ผูพิมพ  ผูโฆษณา  บรรณาธกิาร  หรือเจาของหนงัสือพมิพคนใดฝาฝนบทบัญญัติ

มาตรา  29  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึง่รอยบาท 

 มาตรา  59  ผูโฆษณาคนใดละเลยไมสงสิง่พิมพใหแกหอสมุดแหงชาติตามมาตรา  20  

หรือไมสงหนงัสือพิมพใหแกเจาพนักงานการพิมพ  หรือหอสมุดแหงชาติ  ตามมาตรา  32  มีความผิด

ตองระวางโทษปรับไมเกินสบิสองบาท 

มาตรา  60  ผูใดทําการในหนาที่ผูพมิพ  ผูโฆษณา  บรรณาธิการ  หรือเจาของหนงัสือพิมพ  

โดยฝาฝนบทบญัญัติมาตรา  24  หรือโดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา  27  หรือระหวางที่ใบอนญุาต
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ไดถูกพักใชหรือถูกถอน  หรือระหวางที่ถูกงดการเปนผูโฆษณา  บรรณาธิการหรือเจาของหนงัสือพิมพ

ตามมาตรา  36  หรือภายหลังที่การเปนผูพิมพ  ผูโฆษณา  บรรณาธกิาร  หรือเจาของหนงัสือพมิพได

ส้ินสุดลงตามมาตรา  44  หรือ  มาตรา  45  มีความรับผิดตองระวางโทษปรับไมเกนิสี่รอยบาท 

 มาตรา  61  บรรณาธิการหนงัสือพิมพใด  ไมสงรูปถายใหมเมื่อครบระยะเวลาหาปตาม 

มาตรา  26  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสิบสองบาท 

 มาตรา  62  บรรณาธิการ  หรือผูโฆษณา  หนงัสือพมิพคนใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา  33  

หรือฝาฝนคาํสั่งของอธิบดีกรมตํารวจ  หรือผูรักษาการแทน  ตามมาตรา  34  มีความรับผิดตองระวาง

โทษปรับไมเกนิหารอยบาท  หรือจําคกุไมเกินสามเดือน  หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 มาตรา  63  เมื่อหนงัสือพมิพใดโฆษณาเรือ่ง  หรือขอความซึ่งตองเสนอ  เพื่อตรวจกอน

โฆษณาตามมาตรา  35  มาตรา  36(3)  หรือมาตรา  37  ในกรณทีี่เกี่ยวเนื่องกับมาตรา  36(3)  โดย

เจาหนาที่ตรวจขาวยงัมิไดอนุญาตใหโฆษณาหรือไมปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งเจาหนาที่ตรวจขาว   

ผูโฆษณาและบรรณาธิการมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท  หรือจําคุกไมเกนิ 

สามเดือน  หรือทั้งปรับทั้งจาํ 

 ผูใดขาย  เสนอขาย  จายแจก  หรือเสนอจายแจกหนงัสอืพิมพใด  ซึง่โฆษณาโดยกระทําผิด  

ดังกลาวในวรรคกอน  โดยรูอยูแลววาหนังสือพิมพนัน้ไดออกโดยกระทาํผิดมีความผดิตองระวางโทษ

ปรับไมเกินสองรอยบาท  หรือจําคุกไมเกนิหนึง่เดือน  หรือทั้งปรับทั้งจาํ 

 มาตรา  64  เมื่อหนงัสือพมิพใดโฆษณาเรือ่ง  หรือขอความซึ่งตองเสนอ  เพื่อตรวจกอน

โฆษณาตามมาตรา  36(2)  หรือมาตรา  37  ในกรณีที่ไมเกี่ยวเนื่องกบัมาตรา  36(3)  โดยเจาหนาที่

ตรวจขาวยงัมไิดอนุญาตใหโฆษณา  หรือไมปฏิบัติใหถูกตองตามคําสัง่เจาหนาที่ตรวจขาว  ผูโฆษณา

และบรรณาธิการ  มีความผดิตองระวางโทษปรับไมเกนิสองรอยบาท 

 ผูใดขาย  เสนอขาย  จายแจก  หรือเสนอจายแจกหนงัสอืพิมพใด  ซึง่โฆษณาโดยกระทําผิด  

ดังกลาวในวรรคกอน  โดยรูอยูแลววาหนังสือพิมพนัน้ไดออกโดยกระทาํผิด  มีความผดิตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหนึง่รอยบาท 

 มาตรา  65  บรรณาธิการหนงัสือพิมพใดละเลยไมปฏิบัติใหถูกตองครบถวน  ในการแก 

ขอความหรือลงพิมพหนงัสอื  ซึง่แกหรือปฏิเสธเรื่องตามมาตรา  40  และมาตรา  41  หรือมาตรา  43  

มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึง่รอยบาท 
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สวนที่  5 
บทเฉพาะกาล 

 
มาตรา  66  ผูซึ่งมีใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการพิมพอยูกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ไม

จําตองปฏิบัติตามมาตรา 17 มาตรา 24 (5) และมาตรา 24 วรรคทายจนกวาจะพนกําหนดเกาสิบวัน

นับแตวันใชพระราชบัญญัติ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พิบูลสงคราม 

           นายกรัฐมนตรี 
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