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๑. สาระสาคัญ
พระราชบัญ ญัติค วบคุม การโฆษณาโดยใช้เ ครื่อ งขยายเสีย ง พ.ศ. ๒๔๙๓ มีหลักการ
เพื่อให้การใช้เครื่องขยายเสียงเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเหมาะสมและให้ใช้ภาษาไทยในการโฆษณา
และมีเหตุผลเพื่อมิให้มีการใช้เครื่องขยายเสียงดังเกินสมควรจนก่อให้เกิดความราคาญแก่ประชาชน
และห้ามมิให้ใช้ภาษาของชาติอื่นนอกจากภาษาไทยอันเป็นไปตามหลักทั่วไปของประเทศเอกราชอื่นๆ
ประกอบด้วยมาตราทั้งหมด 10 มาตรา
คาว่า “โฆษณา” หมายความว่า การบอกกล่าวแจ้งความ ชี้แจง แนะนา หรือแสดงความ
คิดเห็นแก่ประชาชน ซึ่งผูท้ ี่จะทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกาลังไฟฟ้า จะต้องขออนุญาต
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วจึงทาการโฆษณาได้ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
กาหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญ าตว่าด้ว ยเวลา สถานที่ และเครื่องอุป กรณ์ขยายเสียง หากผู้ใดฝ่าฝืน
กระทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกาลังไฟฟ้าโดยไม่มีใบอนุญาต มีความผิดต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองร้อยบาท
พนักงานเจ้า หน้า ที่ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มีอานาจสั่งผู้ใช้เสียงหรือผู้ควบคุมเครื่องขยายเสียงให้ลดเสียงลงได้ เมื่อปรากฏว่ า
เสียงที่โฆษณานั้นก่อความราคาญแก่ประชาชน
ในกรณีที่การโฆษณาดังกล่าวมีลักษณะเป็นการกระทาที่ผิดเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่
กาหนดไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ใช้เสียงหรือผู้ควบคุมเครื่องขยายเสียงไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงาน
หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจชั้น ผู้ใ หญ่ที่สั่ง ให้ล ดเสีย งลงเนื่อ งจากเสีย งที่โ ฆษณานั้น ก่อ
ความราคาญแก่ประชาชน เจ้าพนักงานหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจชั้นผู้ใหญ่ มีอานาจสั่งให้
หยุด โฆษณาได้ หากผู้ใ ช้เ สีย งหรือผู้ค วบคุมเครื่อ งขยายเสีย งไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองร้อยบาท และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ด้วย
พระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้ บ ัง คับ ไว้โ ดยเคร่ง ครัด ว่า การโฆษณาโดยใช้เ ครื่อ งขยายเสีย ง
จะต้องโฆษณาเป็นภาษาไทย โดยคาว่า “ภาษาไทย” นั้น ให้หมายความรวมถึ ง ภาษาพื้ น เมื อ งบาง
แห่ ง ในประเทศไทยด้ ว ย หากฝ่ า ฝื น มี ค วามผิ ด ต้ อ งระวางโทษจาคุ ก ไม่ เ กิ น หนึ่ ง เดื อ น หรื อ ปรั บ
ไม่ เ กิ น ห้าร้อยบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น
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๒
การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงในกิจ การบางอย่า งได้รับ การยกเว้น ไม่ต้อ งถูก บั ง คับ
ตามกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ การโฆษณาคาสอนในทางศาสนา การโฆษณาของหน่วยราชการของรัฐ การโฆษณา
หาเสียงเพื่อประโยชน์แก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล
ซึ่งโฆษณาเป็นภาษาไทย การโฆษณาในกิจการของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทน สมาชิกสภาจัง หวั ด
หรือ สมาชิก สภาเทศบาลซึ่ง โฆษณาด้วยตนเองเป็นภาษาไทย การโฆษณาในการประกอบกิจการ
เกี่ยวกับการมหรสพเฉพาะในโรงมหรสพและในระหว่างเวลาที่แสดงมหรสพ และการโฆษณาในกิจการ
ของนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอันเป็นสาธารณะกุศลซึ่งนิติบุคคลนั้นโฆษณาเป็น ภาษาไทย
๒. ผู้รักษาการและวันบังคับใช้
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการร่วมกัน มีอานาจ
ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตซึ่งต้องไม่เกิน
ฉบับละ ๑๐๐ บาทหรือกาหนดกิจการอื่น ๆ เพือ่ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัตินปี้ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๗ ตอนที่ ๘ หน้า ๑๗๘ เมื่อวันที่ ๗
กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๔๙๓ มี ผลบั งคั บใช้ ตั้ งแต่ วั นที่ 8 กุ มภาพั นธ์ 2493 โดยมี จอมพล ป. พิ บู ลสงคราม
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
๓. อัตราค่าธรรมเนียม
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2493) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโฆษณา
โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 26 กันยายน 2493 ได้กาหนดแบบคาขอ
ใบอนุญาตทาการ (ฆษ.1) แบบของใบอนุญาต (ฆษ.2) ตลอดจนอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตไว้
โดยการโฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในทานองการค้า ฉบับละ 10 บาท ส่วนการโฆษณากิจการที่เป็นไป
ในทานองการค้านั้น ถ้าเป็นการโฆษณาเคลื่อนที่ ฉบับละ 60 บาท ถ้าเป็นโฆษณาประจาที่ ฉบับละ 75 บาท
๔. เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศสานัก คณะรัฐ มนตรีแ ละกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 (ฉบับที่ 4) ได้แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ โดยในเขตเทศบาลให้นายกเทศมนตรีเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนนอกเขตเทศบาลให้นายอาเภอ
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตท้องที่ของตน (ในกรุงเทพมหานครผู้อานวยการเขตในแต่ล ะเขตของ
กรุง เทพมหานครเป็น พนัก งานเจ้า หน้า ที่ ตามมาตรา ๖๙ (๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับ ประกาศฉบับนี้)
๕. ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต
ระเบียบปฏิบัติการยื่นคาร้องและการพิจารณาออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ ควบคุม
การโฆษณาโดยใช้ เ ครื่ อ งขยายเสี ย ง ฉบั บ ลงวั น ที่ ๒๙ สิ ง หาคม ๒๔๙๕ ก าหนดขั้ น ตอนและ
วิธีดาเนินการไว้ ดังนี้

๓
๕.๑ การยื่นคาขอใบอนุญาต ผู้ขออนุญาตต้องยื่นคาขอตามแบบ ฆษ.๑ ต่อเจ้าพนักงาน
ตารวจท้องที่ซึ่งผู้ยื่นคาขอมีภูมิลาเนาหรือสถานที่โฆษณาอยู่ในเขตอานาจ เป็นหน้าที่ของเจ้าพนัก งาน
ตารวจท้องที่ในการพิจารณาคาขอโดยคานึงถึงสถานที่ เวลา และเครื่องอุปกรณ์ที่จะทาการโฆษณาแล้ว
แสดงความคิด เห็นในคาขอนั้นเพื่อให้ผู้ยื่นคาขอนาไปยื่นต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องนาความเห็นของเจ้าพนักงานตารวจท้องที่มาประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตด้วย
เมื่อได้รับใบอนุญาตให้ทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงแล้ว ผู้ได้รับใบอนุญ าต
ต้องนาใบอนุญาตไปแสดงต่อนายตารวจชั้นสัญญาบัตร กรณีการโฆษณาประจาที่ให้แสดงต่ อสถานี
ตารวจเจ้าของท้องที่นั้น กรณีการโฆษณาเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานครให้แสดงต่อกองบังคับการตารวจ
จราจร ส่วนกรณีการเคลื่อนที่ข้ามเขต เมื่อไปถึงเขตควบคุมการโฆษณาในท้องที่ใด ให้ แ สดงต่อ สถานี
ตารวจนั้น เมื่อนายตารวจซึ่งเป็นหัวหน้าหรือผู้รักษาการแทนได้ลงนามรับทราบในใบอนุญาตนั้นแล้วจึงทา
การโฆษณาได้
๕.๒ ใบอนุญาตให้ทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงตามแบบ ฆษ.๒ แบ่งเป็น ๒ ประเภท
คือ ประเภทที่ ๑ การโฆษณาในกิจการที่ไม่เป็นไปในทานองการค้า อนุญาตได้คราวละไม่เกิน ๑๕ วัน
และประเภทที่ ๒ การโฆษณาในกิจการที่เป็นไปในทานองการค้า แยกเป็นการโฆษณาเคลื่อนที่และ
การโฆษณาประจาที่ อนุญาตได้คราวละไม่เกิน ๕ วัน
๕.๓ ห้ามอนุญาตและห้ามใช้เสียงในระยะใกล้กว่า ๑๐๐ เมตร จากโรงพยาบาล หรือวัด
หรือสถานที่บาเพ็ ญ ศาสนกิ จ และทางแยกที่มีก ารสัญ จรไปมาคับ คั่งอยู่เป็นปกติ และห้ามใช้เ สีย ง
ในระยะใกล้กว่า ๑๐๐ เมตร จากโรงเรียนระหว่างทาการสอน หรือศาลสถิตยุติธรรมในระหว่างพิจารณา
๕.๔ พนักงานเจ้า หน้า ที่ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจชั้นผูใ้ หญ่ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มีอานาจสั่งให้หยุดการโฆษณากรณีที่การโฆษณาดังกล่าวมีลักษณะเป็นการ
กระทาที่ผิดเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต หรือผูใ้ ช้เสียงหรือผูค้ วบคุมเครื่องขยายเสียง
ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจชั้น ผู้ใ หญ่ที่สั่ง ให้ลดเสี ย งลง
เนื่องจากเสียงที่โ ฆษณานั้นก่ อ ความราคาญแก่ประชาชน คราวละไม่เกิน ๑๕ วัน
๕.๕ ให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ดาเนินคดี แก่ผู้ก ระทาผิ ดตามพระราชบัญ ญั ติฉ บับ นี้
๕.๖ ในการใช้ดุลยพินิจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่หากมีความคิด เห็น ของ
ตารวจท้องที่ก็ ใ ห้นาความคิ ด เห็ นนั้น มาประกอบการพิจ ารณาด้วย
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