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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชกฤษฎีกา 
ใหใชพระราชบัญญตัิควบคมุการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 

พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๔๙๖ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖ 

เปนปที่ ๘ ในรัชกาลปจจุบนั 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรใหใชพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยาย

เสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ ในทองที่บางแหง 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ และมาตรา ๒ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตรา
พระราชกฤษฎีกาข้ึนไว ดังตอไปนี้ 

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติ

ควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหใชพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. 

๒๔๙๓ ในเขตเทศบาลตาง ๆ ในจังหวัดดังตอไปนี้ 
๑. จังหวัดกระบี ่
๒. จังหวัดกําแพงเพชร 
๓. จังหวัดขอนแกน 
๔. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๕. จังหวัดชัยนาท 
๖. จังหวัดชุมพร 
๗. จังหวัดเชียงราย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๐/ตอนที่ ๘/หนา ๑๘๕/๒๗ มกราคม ๒๔๙๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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๘. จังหวัดตาก 
๙. จังหวัดนครพนม 
๑๐. จังหวัดนนทบุรี 
๑๑. จังหวัดนราธิวาส 
๑๒. จังหวัดนาน 
๑๓. จังหวัดหนองคาย 
๑๔. จังหวัดบุรีรัมย 
๑๕. จังหวัดปทุมธาน ี
๑๖. จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
๑๗. จังหวัดปตตานี 
๑๘. จังหวัดพังงา 
๑๙. จังหวัดพัทลุง 
๒๐. จังหวัดพิจิตร 
๒๑. จังหวัดเพชรบูรณ 
๒๒. จังหวัดมหาสารคาม 
๒๓. จังหวัดแมฮองสอน 
๒๔. จังหวัดยะลา 
๒๕. จังหวัดรอยเอ็ด 
๒๖. จังหวัดระนอง 
๒๗. จังหวัดเลย 
๒๘. จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๙. จังหวัดสตูล 
๓๐. จังหวัดสมุทรสงคราม 
๓๑. จังหวัดสิงหบุรี 
๓๒. จังหวัดสุพรรณบุรี 
๓๓. จังหวัดสุรินทร 
๓๔. จังหวัดอางทอง 
๓๕. จังหวัดอุทัยธานี 
 
มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รักษาการ

ตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูพิมพ 
๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 
 

กองเกียรติ/ผูจัดทํา 
๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


