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หลักการ
เพื่อให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตาบลศรีสุนทร เรื่อง การควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียง พ.ศ.๒๕๕๙ ไว้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลศรีสุนทร

เหตุผล
เนื่องจากเทศบาลตาบลศรีสุนทร ได้พิจารณาเห็นสมควรที่จะกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข ตลอดจนอัตราค่าธรรมเนียมในการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง โดยอาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบ
กับมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติ ควบคุมการโฆษณาเครื่องขยายเสียง พ.ศ.๒๔๙๓
ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๔๙๙ เทศบาลตาบลศรีสุนทร จึงตราเทศบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงที่
ออกตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ให้ง่ายต่อการควบคุ มกากับดูแลเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องและบังคับใช้ใน
เขตเทศบาลตาบลศรีสุนทร

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลศรีสุนทร
เรื่อง การควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
พ.ศ.๒๕๕๙
..........................................................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลศรีสุนทร ว่าด้วยการควบคุมการโฆษณา
โดยใช้เครื่องขยายเสียง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาเครื่องขยายเสียง
พ.ศ.๒๔๙๓ ฉบั บ ที่ ๓ พ.ศ.๒๔๙๙ เทศบาลต าบลศรี สุ น ทร โดยความเห็ น ชอบของสภาเทศบาลต าบล
ศรีสุนทรและผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบั ญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลศรีสุนทร เรื่อง การควบคุมการ
โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.๒๕๕๙”
ข้อ ๒ เทศบัญญัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลศรีสุนทร ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผยที่สานักงานเทศบาลตาบลศรีสุนทรแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“การโฆษณา” หมายความว่า การบอกกล่าว แจ้งความ ชี้แจง แนะนา หรือการ
สื่อสาร การนาเสนอความเห็น หรือการแสดงใดแก่ประชาชนให้สนองความต้องการตามวัตถุประสงค์ในสิ่งนั้น
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลศรีสุนทร
ข้อ ๕ การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง มี ๒ ประเภท คือ
(๑.) การโฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในทานองการค้า
(๒.) การโฆษณากิจการที่เป็นในทานองการค้า
ข้อ ๖ การโฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในทานองการค้า ได้แก่ การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสี ย ง เพื่อให้ คนส่ว นใหญ่ทราบเกี่ยวกับ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒ นธรรม กิจกรรมทางศาสนา ซึ่งไม่มี
จุดประสงค์ในการแสวงหาผลประโยชน์ หรือกาไรเพื่อตนเองหรือเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ

-๒ข้อ ๗ การโฆษณากิจการที่เป็นไปในทานองการค้า ได้ แก่ การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียง เพื่อให้ คนส่วนใหญ่ทราบถึงกิจกรรมหรือการกระทาของคนหรือกลุ่มคน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในลักษณะ
แสวงหาผลประโยชน์ให้กับคนหรือกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ
ข้อ ๘ ผู้ใดจะทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงในเขตเทศบาลตาบลศรีสุนทร จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงโฆษณาได้
พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งออกใบอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาต มีอานาจกาหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาต
ว่าด้วยเวลา สถานที่ และอุปกรณ์ขยายเสียง และผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดนั้น
ข้อ ๙ การแสดงหลักฐานในการขออนุญาต ผู้ขออนุญาตต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนมา
แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีโฆษณาในที่สาธารณะผู้ขออนุญาตต้องนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่มา
แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย มิฉะนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่ออกใบอนุญาตให้
ข้อ ๑๐ ใบอนุญาตให้ทาการโฆษณานั้น มีกาหนดอายุตามที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
ระบุไว้ในใบอนุญาตเป็นประเภทๆ ดังต่อไปนี้
ประเภทที่ ๑ การโฆษณาในกิจการที่ไม่เป็นไปทานองการค้า คราวละไม่เกิน
๑๕ วัน
ประเภทที่ ๒ การโฆษณาที่เป็นไปทานองการค้า
ก.โฆษณาเคลื่อนที่ คราวละไม่เกิน ๕ วัน
ข.โฆษณาประจาที่ คราวละไม่เกิน ๑๕ วัน
ข้อ ๑๑ สถานที่ดังต่อไปนี้ ไม่อนุญาตและห้ามใช้เสียงโฆษณาในระยะใกล้กว่า ๑๐๐ เมตร
จากบริเวณสถานที่ใดสถานที่ที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้
ก.โรงพยาบาล
ข.วัดหรือสถานที่บาเพ็ญศาสนกิจ
ค.ทางแยกที่มีการสัญจรไปมาคับคั่งอยู่เป็นปกติ
ข้อ ๑๒ สถานที่ดังต่อไปนี้ห้ ามใช้เสี ยงโฆษณาในระยะใกล้กว่า ๑๐๐ เมตร จากบริเวณ
สถานที่ใดสถานที่ที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้
ก.โรงเรียนระหว่างทาการสอน
ข.ศาลสถิตยุติธรรมในระหว่างการพิจารณาคดี
ค.สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐที่มีการจัดศาสนพิธีหรือดาเนินกิจกรรมใดๆ
อยู่ในขณะนั้น
ข้อ ๑๓ เทศบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การโฆษณา
(๑.) คาสอนในทางศาสนา
(๒.) การโฆษณาของหน่วยงานรัฐ
(๓.) กา ร หา เ สี ย ง เพื่ อ ปร ะ โ ย ช น์ แ ก่ กา ร เลื อ กตั้ ง สม า ชิ ก วุ ฒิ ส ภ า
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิก
สภาเทศบาล การเลื อกตั้ ง ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ า น กรรมการหมู่บ้ า น ซึ่ ง
โฆษณาด้วยตนเองเป็นภาษาไทย

-๓(๔.) กิจการของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการ
หมู่บ้าน ซึ่งโฆษณาด้วยตนเองเป็นภาษาไทย
(๕.) กิจการเกี่ยวกับมหรสพเฉพาะในโรงมหรสพ
(๖.) กิจการของนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอันเป็นสาธารณกุศล ซึ่ง
นิติบุคคลนั้นโฆษณาด้วยตนเองด้วยภาษาไทย
ข้อ ๑๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอานาจสั่งให้ผู้ใช้เสียง หรือผู้ควบคุมเครื่องขยายเสียงให้ลดลง
ได้เมื่อปรากฏว่าเสียงโฆษณานั้นก่อเหตุความราคาญแก่ประชาชน
ถ้ า การโฆษณากระท าผิ ด เงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ ใ นใบอนุ ญ าต หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งการตามวรรคแรก พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งหยุดให้โฆษณาได้
ข้อ ๑๕ หากมีก ารฝ่ า ฝื น ตามข้อ ๘ หรือ ตามค าสั่ ง พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ที่ สั่ ง ตามข้ อ ๑๔
มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.๒๔๙๓
ข้อ ๑๖ อัตราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง
(๑.) การโฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในทานองการค้า ฉบับละ ๑๐ บาท
(๒.) การโฆษณาที่เป็นไปในทานองการค้า
ก.โฆษณาเคลื่อนที่ ฉบับที่ ๖๐ บาท
ข.โฆษณาประจาที่ ฉบับละ ๗๕ บาท
ข้อ ๑๗ ให้นายกเทศมนตรีตาบลศรีสุนทร รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายวรวุฒิ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตาบลศรีสุนทร
(นายจาเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)
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