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คู่มอืส าหรบัประชาชน : 27. การขออนญุาตท าการโฆษณาโดยใชเ้ครื่อง

ขยายเสยีง 

หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ์ วธิกีาร เงื่อนไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณา

อนญุาต 

ผู้ที่จะท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยก าลังไฟฟ้าจะต้องขอรับ

อนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงท าการโฆษณาได้

โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับอนุญาตและให้มี

อ านาจก าหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยเวลาสถานที่และเครื่อง

อุปกรณ์ขยายเสียงและผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดนั้นโดย

ห้ามอนุญาตและห้ามใช้เสียงโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงในระยะใกล้

กว่า 100 เมตรจากโรงพยาบาลวัดหรือสถานที่บ าเพ็ญศาสนกิจและทางแยก

ท่ีมีการสัญจรไปมาคับคั่งอยู่เป็นปกติและห้ามใช้เสียงโฆษณาในระยะใกล้

กว่า 100 เมตรจากบริเวณโรงเรียนระหว่างท าการสอนศาลสถิตยุติธรรมใน

ระหว่างเวลาพิจารณาผู้ยื่นค าขอใบอนุญาติจะต้องยื่นค าร้องตามแบบฆ.ษ. 1 

ต่อเจ้าพนักงานต ารวจเจ้าของท้องที่ก่อนมาด าเนินการ 

 

 

ช่องทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเทศบาล

ระยะเวลาเปดิใหบ้รกิาร เปิด

ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 



147 

 

ต าบลชะอวดโทร.075-381303/ติดต่อ

ด้วยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -) 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการ

ก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 

น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :30 นาที 

 

ล าดั

บ 

ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่

รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้มีใบอนุญาตให้มีเพ่ือใช้เครื่องขยาย

เสียงและไมโครโฟนประสงค์จะใช้

เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนมายื่น

ต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบค าร้องและ

เอกสารประกอบค าขอ 

(หมายเหตุ: (ท่ีท าการปกครองอ าเภอ

เป็นผู้รับผิดชอบ)) 

10 นาที - 

 

2) การพจิารณา 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องเสนอความเห็น

ตามล าดับชั้นจนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้

ออกใบอนุญาต 

(หมายเหตุ: (ท่ีท าการปกครองอ าเภอ

เป็นผู้รับผิดชอบ)) 

10 นาที - 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 10 นาที - 
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ล าดั

บ 

ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่

รบัผดิชอบ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามในใบอนุญาต

ให้ท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย

เสียงช าระค่าธรรมเนียมและรับ

ใบอนุญาต 

(หมายเหตุ: (ท่ีท าการปกครองอ าเภอ

เป็นผู้รับผิดชอบ)) 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดั

บ 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิม่เตมิ 

(ถา้ม)ี 

หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา3ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา3ฉบับ 

หมายเหต(ุพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับ

ใบอนุญาตหรือผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล)) 

- 

3) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

(กรณผีูป้ระกอบการไม่สามารถมายืน่ค าขอ

- 
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ล าดั

บ 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิม่เตมิ 

(ถา้ม)ี 

หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 

ดว้ยตนเอง) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตวั

ประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบ

อ านาจ) 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา3ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

4) 

 

แบบค ารอ้งตามแบบฆ.ษ.1 ที่เจา้พนกังาน

ต ารวจเจา้ของทอ้งที่แสดงความคดิเหน็แลว้ 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา3ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

- 

5) 

 

แผนที่สงัเขปแสดงที่ตัง้การใช้เครือ่งขยาย

เสยีง 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส าเนา3ฉบับ 

หมายเหต-ุ 

- 

 

 

คา่ธรรมเนียม 

ล าดั

บ 

รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนียม (บาท / 

รอ้ยละ) 

1) โฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในท านองการค้า คา่ธรรมเนียม 10 บาท 
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ล าดั

บ 

รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนียม (บาท / 

รอ้ยละ) 

(หมายเหตุ: -)  

 

2) โฆษณาที่เป็นไปในท านองการค้า (โฆษณา

เคลื่อนที่) 

(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนียม 60 บาท 

 

 

3) โฆษณาที่เป็นไปในท านองการค้า (โฆษณา

ประจ าที่) 

(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนียม 75 บาท 

 

 

 

ช่องทางการรอ้งเรยีน แนะน าบริการ 

ล าดั

บ 

ช่องทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 

(หมายเหตุ: (โทร 1567)) 

2) เทศบาลต าบลชะอวดต าบลชะอวดโทร.075-381303 

(หมายเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 

1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต

กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
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ล าดั

บ 

ช่องทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 

- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต าบลคลอง

เกลืออ าเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120 

- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / 

โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption 

Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-

Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 

 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่ือการกรอก 

ล าดั

บ 

ชื่อแบบฟอรม์ 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหต ุ
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- 

 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 

หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:ส านักการสอบสวนและนิติการกรมการ

ปกครองส านักการสอบสวนและนิติการ 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวขอ้ง: 

 

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

ระดบัผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พื้นทีใ่ห้บรกิาร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบงัคบั/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:- 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ข้อมลูสถติิของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออา้งองิของคู่มอืประชาชน:การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เครื่อง

ขยายเสียงส าเนาคู่มือประชาชน 27/07/2015 13:59 / กนกอรเสตะพันธ์ 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือ

ส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


