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พระราชกฤษฎีกา 
ใหใชพระราชบัญญตัิควบคมุการโฆษณา 
โดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ 

พ.ศ. ๒๔๙๔ 
   

 
ในพระปรมาภิไธย 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ธานนีิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 

ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
ใหไว ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔ 

เปนปที่ ๖ ในรัชกาลปจจุบนั 
 
โดยที่เปนการสมควรใหใชพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยาย

เสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ ในทองที่บางแหง 
 
พระมหากษัตริย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 
พ.ศ. ๒๔๙๓ จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว ดังตอไปนี ้

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติ

ควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ พ.ศ. ๒๔๙๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหใชพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. 

๒๔๙๓ เฉพาะในเขตเทศบาลตาง ๆ ของจังหวัดดังตอไปนี้ 
๑. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒. จังหวัดลพบุรี 
๓. จังหวัดสระบุรี 
๔. จังหวัดนครนายก 
๕. จังหวัดปราจีนบุรี 
๖. จังหวัดชลบุรี 
๗. จังหวัดระยอง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๘/ตอนที่ ๓๙/หนา ๘๘๓/๒๖ มิถุนายน ๒๔๙๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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๘. จังหวัดตราด 
๙. จังหวัดสมุทรปราการ 
๑๐. จังหวัดจันทบุรี 
๑๑. จังหวัดนครราชสีมา 
๑๒. จังหวัดชัยภูมิ 
๑๓. จังหวัดอุบลราชธานี 
๑๔. จังหวัดอุดรธานี 
๑๕. จังหวัดสกลนคร 
๑๖. จังหวัดกาฬสินธุ 
๑๗. จังหวัดพิษณุโลก 
๑๘. จังหวัดสุโขทัย 
๑๙. จังหวัดนครสวรรค 
๒๐. จังหวัดลําปาง 
๒๑. จังหวัดเชียงใหม 
๒๒. จังหวัดลําพูน 
๒๓. จังหวัดแพร 
๒๔. จังหวัดอุตรดิตถ 
๒๕. จังหวัดนครปฐม 
๒๖. จังหวัดกาญจนบุรี 
๒๗. จังหวัดราชบุรี 
๒๘. จังหวัดเพชรบุรี 
๒๙. จังหวัดสมุทรสาคร 
๓๐. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๓๑. จังหวัดสุราษฎรธาน ี
๓๒. จังหวัดภูเก็ต 
๓๓. จังหวัดสงขลา 
๓๔. จังหวัดตรัง 
 
มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ

ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 

 
ปริยานุช/ผูพิมพ 

๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
 
 

กองเกียรติ/ผูจัดทํา 
๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 
 

 


