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พระราชบัญญัติ 
ควบคุมการโฆษณาโดยใชเครือ่งขยายเสียง 

พ.ศ. ๒๔๙๓ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร 
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

ใหไว ณ วันที ่๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๓ 
เปนปที่ ๕ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
โดยที่เปนการสมควรควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงใหเปนระเบียบ

เรียบรอยและเหมาะสม และใหใชภาษาไทยในการโฆษณา 
 
พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการ

ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบญัญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช

เคร่ืองขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี

ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป สวนที่จะใชที่อื่นเมื่อใดใหประกาศโดย
พระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญตัินี ้คําวา “โฆษณา” หมายความวาการบอกกลาว 

แจงความ ชี้แจง แนะนํา หรือแสดงความคิดเห็น แกประชาชน 
 
มาตรา ๔  ผูท่ีจะทําการโฆษณาโดยใชเคร่ืองขยายเสียงดวยกําลังไฟฟา จะตอง

ขอรับอนุญาตตอพนักงานเจาหนาท่ีกอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงทําการโฆษณาได 
ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับอนุญาต และใหมีอํานาจ

กําหนดเง่ือนไขลงในใบอนุญาตวาดวยเวลา สถานท่ี และเครื่องอุปกรณขยายเสียงและผูรับ
อนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดนั้น 

 
 

                                      
๑ รก.๒๔๙๓/๘/๑๗๘/๗ กุมภาพันธ ๒๔๙๓  
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มาตรา ๕  ใบอนุญาตที่พนักงานเจาหนาที่ไดออกใหแกผูทําการโฆษณาตาม
ความในพระราชบัญญัตินี ้ใหคุมครองถึงผูใชเสียงและผูควบคุมเคร่ืองขยายเสียงในการโฆษณา 
และบุคคลเชนวานี้ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาตดวย 

 
มาตรา ๖  พนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอํานาจส่ังผูใชเสียงหรือผูควบคุมเครื่องขยายเสียง
ใหลดเสียงลงได เมื่อปรากฏวาเสียงที่โฆษณานั้นกอความรําคาญแกประชาชน 

ถาการโฆษณากระทําผิดเง่ือนไขในใบอนุญาต หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจา
พนักงานที่สั่งตามความในวรรคกอน ใหเจาพนักงานดังกลาวมีอํานาจส่ังใหหยุดโฆษณาได 

 
มาตรา ๗  การโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงจะตองโฆษณาเปนภาษาไทย 
คําวา “ภาษาไทย” นั้น ใหหมายความรวมถึงภาษาพื้นเมืองบางแหงในประเทศ

ไทยดวย 
 
มาตรา ๘  พระราชบัญญัตินี ้ไมใชบังคับแกการโฆษณา 
๑. คําสอนในทางศาสนา 
๒. ของหนวยราชการของรัฐ 
๓. หาเสียงเพื่อประโยชนแกการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน สมาชิกสภาจังหวัด 

หรือสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งโฆษณาเปนภาษาไทย 
๔. กิจการของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทน สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิก

สภาเทศบาล ซึ่งโฆษณาดวยตนเองเปนภาษาไทย 
๕. กิจการเกี่ยวกับการมหรสพ เฉพาะในโรงมหรสพ และในระหวางเวลาท่ีแสดง

มหรสพ 
๖. กิจการของนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคเพื่อการอันเปนสาธารณะกุศล ซ่ึงนิติ

บุคคลนั้นโฆษณาเปนภาษาไทย 
 
มาตรา ๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔ มาตรา ๕ หรือคําส่ังของเจาพนักงานท่ีส่ังตาม

ความในมาตรา ๖ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท และใหพนักงานเจาหนาท่ีมี
อํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไดดวย 

ผูใดฝาฝนมาตรา ๗ มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหพนักงานเจาหนาที่สั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียดวย 

 
มาตรา ๑๐  ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี ้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกกฎกระทรวง 
๑. กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการอนุญาตซึ่งตองไมเกินฉบับละ ๑๐๐ บาท 
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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 
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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 
 

๒. กําหนดกิจการอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตร ี

 
สุนันทา/แกไข 
๒๐/๐๙/๔๔ 
A+B (C) 

 
สุนันทา/นวพร/พัลลภ จัดทํา 

๒๗ พ.ค. ๒๕๔๖ 
 


