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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลบางเสร่ อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนญุาตท าการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสยีง 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลบางเสร่ อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคมุการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง พ.ศ. 2493 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นภมิูภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตท าการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสยีง 
16/05/2015 20:43  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการทีว่่าการอ าเภอ/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหต ุ- 

2) สถานที่ให้บริการส านกัเขตทกุแห่งของกรุงเทพมหานคร/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหต ุ- 

3) สถานที่ให้บริการส านกังานเทศบาลทกุแห่ง/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหต ุ- 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู้ ท่ีจะท าการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสยีงด้วยก าลงัไฟฟ้า จะต้องขอรับอนญุาตตอ่พนกังานเจ้าหน้าที่ก่อน เม่ือได้รับ
อนญุาตแล้วจึงท าการโฆษณาได้ โดยให้พนกังานเจ้าหน้าที่ออกใบอนญุาตให้แก่ผู้ขอรับอนญุาต และให้มีอ านาจก าหนด
เงื่อนไขลงในใบอนญุาตวา่ด้วยเวลา สถานท่ี และเคร่ืองอุปกรณ์ขยายเสยีงและผู้ รับอนญุาตต้องปฏิบติัตามเงื่อนไขที่
ก าหนดนัน้ โดยห้ามอนญุาตและห้ามใช้เสยีงโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสยีงในระยะใกล้กวา่ 100 เมตร จาก
โรงพยาบาล วดัหรือสถานท่ีบ าเพ็ญศาสนกิจ และทางแยกที่มีการสญัจรไปมาคบัคัง่อยูเ่ป็นปกติ และห้ามใช้เสยีง
โฆษณาในระยะใกล้กวา่ 100 เมตร จากบริเวณโรงเรียนระหวา่งท าการสอน ศาลสถิตยุติธรรมในระหวา่งเวลาพิจารณา ผู้
ยื่นค าขอใบอนญุาติจะต้องยื่นค าร้องตามแบบ ฆ.ษ. 1 ตอ่เจ้าพนกังานต ารวจเจ้าของท้องท่ีก่อนมาด าเนินการ 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ มีใบอนญุาตให้มีเพื่อใช้
เคร่ืองขยายเสยีงและ
ไมโครโฟนประสงค์จะใช้
เคร่ืองขยายเสยีงและ
ไมโครโฟน มายื่นตอ่
เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบค า
ร้องและเอกสารประกอบค า
ขอ 
 

10 นาที - (ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเป็น
ผู้ รับผิดชอบ) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่รับเร่ืองเสนอ
ความเห็นตามล าดบัชัน้
จนถึงพนกังานเจ้าหน้าที่ผู้
ออกใบอนญุาต 
 

20 นาที - (ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเป็น
ผู้ รับผิดชอบ) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

พนกังานเจ้าหน้าที่ลงนาม
ในใบอนญุาตให้ท าการ
โฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยาย
เสยีง ช าระคา่ธรรมเนียม 
และรับใบอนญุาต 
 

30 นาที - (ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเป็น
ผู้ รับผิดชอบ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 1 ชัว่โมง 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 1 3 ฉบบั - 

2) 

หนงัสอืรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 3 ฉบบั (พร้อมส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของ
ผู้แทนนิติบุคคล 
(กรณีผู้ขอรับ
ใบอนญุาตหรือผู้
แจ้งเป็นนิติ
บุคคล)) 

3) 

หนงัสอืมอบ
อ านาจท่ีถกูต้อง
ตามกฎหมาย 
(กรณี

- 1 3 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ผู้ประกอบการไม่
สามารถมายื่นค า
ขอด้วยตนเอง) 
พร้อมส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู้
มอบอ านาจและ
ผู้ รับมอบอ านาจ) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

แบบค าร้องตาม
แบบ ฆ.ษ.1 ท่ี
เจ้าพนกังาน
ต ารวจเจ้าของ
ท้องท่ีแสดงความ
คิดเห็นแล้ว 

- 1 3 ฉบบั - 

2) 
แผนท่ีสงัเขป
แสดงท่ีตัง้การใช้
เคร่ืองขยายเสยีง 

- 1 3 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) โฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในท านองการค้า 

ค่าธรรมเนียม10 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) โฆษณาที่เป็นไปในท านองการค้า (โฆษณาเคล่ือนที่) 
ค่าธรรมเนียม60 บาท 
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หมายเหตุ - 
 

3) โฆษณาที่เป็นไปในท านองการค้า (โฆษณาประจ าที่) 
ค่าธรรมเนียม75 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์ด ารงธรรมกระทรวง ศนูย์ด ารงธรรมจงัหวดั ศนูย์ด ารงธรรมอ าเภอ 

หมายเหต(ุโทร 1567) 
2) ช่องทางการร้องเรียนท่ีท าการปกครองอ าเภอทกุแหง่ 

หมายเหต-ุ 
3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
เทศบาลต าบลบางเสร่   www bangsary.go.th 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 

วันที่พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย  
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 

 
 


