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สรุปสาระส าคัญ 

พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ 

พสิิทธ์ิ ศรีวรานันท์1 

          ๑. สาระส าคัญ 

               พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ มีหลักการ

เพื่อให้การใช้เครื่องขยายเสียงเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเหมาะสมและให้ใช้ภาษาไทยในการโฆษณา 

และมีเหตุผลเพื่อมิให้มีการใช้เครื่องขยายเสียงดังเกินสมควรจนก่อให้เกิดความร าคาญแก่ประชาชน 

และห้ามมิให้ใช้ภาษาของชาติอื่นนอกจากภาษาไทยอันเป็นไปตามหลักทั่วไปของประเทศเอกราชอื่นๆ  

ประกอบด้วยมาตราทั้งหมด 10 มาตรา 

               ค าว่า “โฆษณา” หมายความว่า การบอกกล่าวแจ้งความ ชี้แจง แนะน า หรือแสดงความ

คิดเห็นแก่ประชาชน ซึ่งผูท้ี่จะท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยก าลังไฟฟ้า จะต้องขออนุญาต

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วจึงท าการโฆษณาได้ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ

ก าหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยเวลา สถานที่ และเครื่องอุปกรณ์ขยายเสียง หากผู้ใดฝ่าฝืน

กระท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยก าลังไฟฟ้าโดยไม่มีใบอนุญาต มคีวามผิดตอ้งระวางโทษ

ปรับไม่เกินสองร้อยบาท  

               พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจช้ันผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มีอ านาจสั่งผู้ใช้เสียงหรือผู้ควบคุมเครื่องขยายเสียงให้ลดเสียงลงได้ เมื่อปรากฏว่า

เสียงที่โฆษณานั้นก่อความร าคาญแก่ประชาชน   

                 ในกรณีที่การโฆษณาดังกล่าวมีลักษณะเป็นการกระท าที่ผิดเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่

ก าหนดไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ใช้เสียงหรือผู้ควบคุมเครื่องขยายเสียงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน

หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ที่สั ่งให้ลดเสียงลงเนื่องจากเสียงที่โฆษณานั้นก่อ

ความร าคาญแก่ประชาชน เจ้าพนักงานหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจช้ันผู้ใหญ่ มีอ านาจสั่งให้

หยุดโฆษณาได้ หากผู้ใช้เสียงหรือผู้ควบคุมเครื่องขยายเสียงไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินสองร้อยบาท และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ด้วย 

               พระราชบัญญัติฉบับนี้บังคับไว้โดยเคร่งครัดว่าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

จะต้องโฆษณาเป็นภาษาไทย โดยค าว่า “ภาษาไทย” นั้น ให้หมายความรวมถึงภาษาพื้นเมืองบาง

แห่งในประเทศไทยด้วย หากฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับ

ไม่เกินหา้ร้อยบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ และให้พนักงานเจา้หนา้ที่สั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 

                                         
1 หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและระเบยีบ ๒ ส่วนงานนิติการ ส านักการสอบสวนและนติิการ กรมการปกครอง 



๒ 

 
               การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงในกิจการบางอย่างได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกบังคับ

ตามกฎหมายฉบับนี ้ได้แก่ การโฆษณาค าสอนในทางศาสนา การโฆษณาของหน่วยราชการของรัฐ  การโฆษณา

หาเสียงเพื่อประโยชน์แก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล

ซึ่งโฆษณาเป็นภาษาไทย  การโฆษณาในกิจการของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทน สมาชิกสภาจังหวัด 

หรือสมาชิกสภาเทศบาลซึ่ง โฆษณาด้วยตนเองเป็นภาษาไทย  การโฆษณาในการประกอบกิจการ

เกี่ยวกับการมหรสพเฉพาะในโรงมหรสพและในระหว่างเวลาที่แสดงมหรสพ และการโฆษณาในกิจการ

ของนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอันเป็นสาธารณะกุศลซึ่งนิติบุคคลนั้นโฆษณาเป็นภาษาไทย 

          ๒. ผู้รักษาการและวันบังคับใช้ 

               นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการร่วมกัน  มีอ านาจ

ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตซึ่งต้องไม่เกิน

ฉบับละ ๑๐๐ บาทหรอืก าหนดกิจการอื่น ๆ เพือ่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ  

               พระราชบัญญัตินีป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๗ ตอนที่ ๘ หนา้ ๑๗๘ เมื่อวันที่ ๗ 

กุมภาพันธ์ ๒๔๙๓ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2493 โดยมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

          ๓. อัตราค่าธรรมเนียม 

              กฎกระทรวง (พ.ศ. 2493) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโฆษณา

โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่  26  กันยายน  2493  ได้ก าหนดแบบค าขอ

ใบอนุญาตท าการ (ฆษ.1) แบบของใบอนุญาต (ฆษ.2) ตลอดจนอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตไว้ 

โดยการโฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในท านองการค้า ฉบับละ 10 บาท ส่วนการโฆษณากิจการที่เป็นไป

ในท านองการค้านั้น ถ้าเป็นการโฆษณาเคลื่อนที ่ฉบับละ 60 บาท ถ้าเป็นโฆษณาประจ าที ่ฉบับละ 75 บาท  

          ๔. เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ 

              ประกาศส านักคณะรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 (ฉบับที่ 4) ได้แต่งตั้งพนักงาน

เจ้าหน้าที่ โดยในเขตเทศบาลให้นายกเทศมนตรีเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนนอกเขตเทศบาลให้นายอ าเภอ 

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตท้องที่ของตน (ในกรุงเทพมหานครผู้อ านวยการเขตในแต่ละเขตของ

กรุงเทพมหานครเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๙ (๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับประกาศฉบับนี้) 

          ๕. ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต 

               ระเบียบปฏิบัติการยื่นค าร้องและการพิจารณาออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุม

การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ฉบับลงวันที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๔๙๕ ก าหนดขั้นตอนและ

วิธีด าเนนิการไว้ ดังนี้ 



๓ 

 
                ๕.๑ การยื่นค าขอใบอนุญาต ผู้ขออนุญาตต้องยื่นค าขอตามแบบ ฆษ.๑ ต่อเจ้าพนักงาน

ต ารวจท้องที่ซึ่งผู้ยื่นค าขอมีภูมิล าเนาหรือสถานที่โฆษณาอยู่ในเขตอ านาจ เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

ต ารวจท้องที่ในการพิจารณาค าขอโดยค านึงถึงสถานที่ เวลา และเครื่องอุปกรณ์ที่จะท าการโฆษณาแล้ว

แสดงความคิดเห็นในค าขอนั้นเพื่อให้ผู้ยื่นค าขอน าไปยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่

ต้องน าความเห็นของเจ้าพนักงานต ารวจท้องที่มาประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตด้วย 

                     เมื่อได้รับใบอนุญาตให้ท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงแล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาต

ต้องน าใบอนุญาตไปแสดงต่อนายต ารวจช้ันสัญญาบัตร กรณีการโฆษณาประจ าที่ให้แสดงต่อสถานี

ต ารวจเจ้าของท้องที่นั้น กรณีการโฆษณาเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานครให้แสดงต่อกองบังคับการต ารวจ

จราจร ส่วนกรณีการเคลื่อนที่ข้ามเขต เมื่อไปถึงเขตควบคุมการโฆษณาในท้องที่ใด ให้แสดงต่อสถานี

ต ารวจนั้น เมื่อนายต ารวจซึ่งเป็นหัวหน้าหรือผู้รักษาการแทนได้ลงนามรับทราบในใบอนุญาตนั้นแล้วจึงท า

การโฆษณาได้ 

                ๕.๒ ใบอนุญาตให้ท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงตามแบบ ฆษ.๒ แบ่งเป็น ๒ ประเภท 

คือ ประเภทที่ ๑ การโฆษณาในกิจการที่ไม่เป็นไปในท านองการค้า อนุญาตได้คราวละไม่เกิน ๑๕ วัน 

และประเภทที่ ๒ การโฆษณาในกิจการที่เป็นไปในท านองการค้า แยกเป็นการโฆษณาเคลื่อนที่และ

การโฆษณาประจ าที่ อนุญาตได้คราวละไม่เกิน ๕ วัน 

                ๕.๓ ห้ามอนุญาตและห้ามใช้เสียงในระยะใกล้กว่า ๑๐๐ เมตร จากโรงพยาบาล หรือวัด

หรือสถานที่บ าเพ็ญศาสนกิจ และทางแยกที่มีการสัญจรไปมาคับคั่งอยู่เป็นปกติ  และห้ามใช้เสียง

ในระยะใกล้กว่า ๑๐๐ เมตร จากโรงเรียนระหว่างท าการสอน หรอืศาลสถิตยุติธรรมในระหว่างพิจารณา 

                ๕.๔ พนักงานเจ้าหน้าที่หรอืพนักงานฝา่ยปกครองหรือต ารวจช้ันผูใ้หญ่ตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา มีอ านาจสั่งให้หยุดการโฆษณากรณีที่การโฆษณาดังกล่าวมีลักษณะเป็นการ

กระท าที่ผิดเงื่อนไขที่พนักงานเจา้หน้าที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต หรอืผูใ้ช้เสียงหรือผูค้วบคุมเครื่องขยายเสียง

ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ที่สั่งให้ลดเสียงลง

เนื่องจากเสียงที่โฆษณานั้นก่อความร าคาญแก่ประชาชน คราวละไม่เกิน ๑๕ วัน 

                ๕.๕ ให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ด าเนินคดีแก่ผู้กระท าผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  

                ๕.๖ ในการใช้ดุลยพินิจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่หากมีความคิดเห็นของ

ต ารวจท้องที่ก็ให้น าความคิดเห็นนั้นมาประกอบการพิจารณาด้วย  

                   

  

กลุ่มกฎหมายและระเบียบ ๒ 

ส่วนงานนิตกิาร ส านักการสอบสวนและนิติการ 

กรมการปกครอง 

  


