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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตทาํการโฆษณาโดยใชเ้ครื�องขยายเสยีง 

หน่วยงานที�รับผิดชอบ:สาํนกังานเทศบาลตาํบลซาํสงู 

 

1. ชื�อกระบวนงาน:การขออนุญาตทาํการโฆษณาโดยใชเ้ครื�องขยายเสียง 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:สาํนกัการสอบสวนและนิติการ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที�เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  

5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคุมการโฆษณาโดยใชเ้ครื�องขยายเสยีง พ.ศ. 2493 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั�วไป  

7. พื�นที�ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ทอ้งถิ�น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0   นาที 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน   0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด   0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สดุ   0  

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาํเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตทาํการโฆษณาโดยใชเ้ครื�องขยายเสียง 

16/05/2015 20:43  

11. ช่องทางการให้บรกิาร  

 สถานที�ให้บริการ 

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั   เทศบาลตาํบลซาํสูง  /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกาํหนด) ตั�งแตเ่วลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที�ยง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธกีาร เงื�อนไข(ถา้ม)ี ในการยื�นคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

            ผูท้ี�จะทาํการโฆษณาโดยใชเ้ครื�องขยายเสียงดว้ยกาํลงัไฟฟ้า จะตอ้งขอรบัอนุญาตต่อพนกังานเจา้หนา้ที�ก่อน 

เมื�อไดร้บัอนุญาตแลว้จงึทาํการโฆษณาได ้โดยใหพ้นกังานเจา้หนา้ที�ออกใบอนญุาตใหแ้ก่ผูข้อรบัอนุญาต และใหม้ี

อาํนาจกาํหนดเงื�อนไขลงในใบอนุญาตว่าดว้ยเวลา สถานที� และเครื�องอปุกรณข์ยายเสียงและผูร้บัอนญุาตตอ้งปฏิบตัิ

ตามเงื�อนไขที�กาํหนดนั�น โดยหา้มอนุญาตและหา้มใชเ้สยีงโฆษณาโดยใชเ้ครื�องขยายเสียงในระยะใกลก้ว่า 100 เมตร 

จากโรงพยาบาล วดัหรือสถานที�บาํเพญ็ศาสนกจิ และทางแยกที�มีการสญัจรไปมาคบัคั�งอยูเ่ป็นปกติ และหา้มใชเ้สียง

โฆษณาในระยะใกลก้ว่า 100 เมตร จากบริเวณโรงเรียนระหว่างทาํการสอน ศาลสถิตยุติธรรมในระหว่างเวลาพิจารณา  
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ผูย้ื�นคาํขอใบอนญุาติจะตอ้งยื�นคาํรอ้งตามแบบ ฆ.ษ. 1 ตอ่เจา้พนกังานตาํรวจเจา้ของทอ้งที�ก่อนมาดาํเนนิการ 

 

13. ขั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั�นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูม้ีใบอนุญาตใหม้เีพื�อใช้

เครื�องขยายเสียงและ

ไมโครโฟนประสงคจ์ะใช้

เครื�องขยายเสียงและ

ไมโครโฟน มายื�นต่อ

เจา้หนา้ที�เพื�อตรวจสอบคาํ

รอ้งและเอกสารประกอบคาํ

ขอ 
 

10 นาที - (ที�ทาํการปกครอง

อาํเภอเป็น

ผูร้บัผิดชอบ) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ที�รบัเรื�องเสนอ

ความเห็นตามลาํดบัชั�น

จนถึงพนกังานเจา้หนา้ที�ผู ้

ออกใบอนุญาต 
 

20 นาที - (ที�ทาํการปกครอง

อาํเภอเป็น

ผูร้บัผิดชอบ) 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ
 

พนกังานเจา้หนา้ที�ลงนาม

ในใบอนุญาตใหท้าํการ

โฆษณาโดยใชเ้ครื�องขยาย

เสียง ชาํระค่าธรรมเนยีม 

และรบัใบอนญุาต 
 

30 นาที - (ที�ทาํการปกครอง

อาํเภอเป็น

ผูร้บัผิดชอบ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 1 ชั�วโมง 

 
14. งานบริการนี�ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว  

         ยงัไม่ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครฐั 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 1 3 ฉบบั - 

2) 

หนงัสือรบัรองนิติ

บุคคล 

- 1 3 ฉบบั (พรอ้มสาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชนของ

ผูแ้ทนนิตบิุคคล 

(กรณีผูข้อรบั

ใบอนุญาตหรือผู้

แจง้เป็นนิติ

บุคคล)) 

3) 

หนงัสือมอบ

อาํนาจที�ถกูตอ้ง

ตามกฎหมาย 

(กรณี

ผูป้ระกอบการไม่

สามารถมายื�นคาํ

ขอดว้ยตนเอง) 

พรอ้มสาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชนของผู้

มอบอาํนาจและ

ผูร้บัมอบอาํนาจ) 

- 1 3 ฉบบั - 
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15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� 
รายการเอกสาร

ยื�นเพิ�มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

แบบคาํรอ้งตาม

แบบ ฆ.ษ.1 ที�

เจา้พนกังาน

ตาํรวจเจา้ของ

ทอ้งที�แสดงความ

คิดเหน็แลว้ 

- 1 3 ฉบบั - 

2) 

แผนที�สงัเขป

แสดงที�ตั�งการใช้

เครื�องขยายเสียง 

- 1 3 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนยีม 

1) โฆษณากิจการที�ไมเ่ป็นไปในทาํนองการค้า 

ค่าธรรมเนยีม   10 บาท 

หมายเหตุ - 

 

2) โฆษณาที�เป็นไปในทาํนองการค้า (โฆษณาเคลื�อนที�) 

ค่าธรรมเนยีม    60 บาท 

หมายเหตุ - 

 

3) โฆษณาที�เป็นไปในทาํนองการค้า (โฆษณาประจาํที�) 

ค่าธรรมเนยีม     75 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

 งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้   กองคลงั   เทศบาลตาํบลซาํสงู 

โทรศพัท ์  ���-������   โทรสาร  ���������   หรือเว็บไซต ์  www.samsung.go.th 

หมายเหต ุ
��. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

       ไมม่ีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 
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