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คู�มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช!เครื่องขยายเสียง 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลบ�านฆ�อง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช�เครื่องขยายเสียง 
2. หน�วยงานเจ!าของกระบวนงาน:สํานักการสอบสวนและนิติการ 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให!อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข!อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคุมการโฆษณาโดยใช�เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให!บริการ: ส�วนภูมิภาค, ท�องถ่ิน  
8. กฎหมายข!อบังคับ/ข!อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข!อกําหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข!อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน!อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ!างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช�เครื่องขยาย

เสียง 16/05/2015 20.43  
11. ช�องทางการให!บริการ  

1) สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านฆ�อง 
โทรศัพทB : ๐๓๒-๗๔๔๒๔๑-๒ ต�อ ๑๑๐๗  (กองคลัง) /ติดต�อด�วยตนเอง ณ หน�วยงาน 
ระยะเวลาเป>ดให!บริการ เปJดให�บริการวันจันทรBถึงวันศุกรB (ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต�เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ@ วิธีการ เง่ือนไข(ถ!ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  ผู� ท่ีจะทําการโฆษณาโดยใช�เครื่องขยายเสียงด�วยกําลังไฟฟPา จะต�องขอรับอนุญาตต�อพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีก�อน เม่ือได�รับอนุญาตแล�วจึงทําการโฆษณาได� โดยให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีออกใบอนุญาตให�แก�ผู�ขอรับ
อนุญาต และให�มีอํานาจกําหนดเง่ือนไขลงในใบอนุญาตว�าด�วยเวลา สถานท่ี และเครื่องอุปกรณBขยายเสียงและ
ผู�รับอนุญาตต�องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดนั้น โดยห�ามอนุญาตและห�ามใช�เสียงโฆษณาโดยใช�เครื่องขยาย
เสียงในระยะใกล�กว�า 100 เมตร จากโรงพยาบาล วัดหรือสถานท่ีบําเพ็ญศาสนกิจ และทางแยกท่ีมีการสัญจร
ไปมาคับค่ังอยู�เปRนปกติ และห�ามใช�เสียงโฆษณาในระยะใกล�กว�า 100 เมตร จากบริเวณโรงเรียนระหว�างทํา
การสอน ศาลสถิตยุติธรรมในระหว�างเวลาพิจารณา ผู�ยื่นคําขอใบอนุญาติจะต�องยื่นคําร�องตามแบบ ฆ.ษ. 1 ต�อ
เจ�าพนักงานตํารวจเจ�าของท�องท่ีก�อนมาดําเนินการ 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให!บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู�มีใบอนุญาตให�มีเพ่ือใช�
เครื่องขยายเสียงและ
ไมโครโฟนประสงคBจะใช�
เครื่องขยายเสียงและ
ไมโครโฟน มายื่นต�อเจ�าหน�าท่ี
เพ่ือตรวจสอบคําร�องและ
เอกสารประกอบคําขอ 
 

10 นาที - (ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ
เปRนผู�รับผิดชอบ) 

2) การพิจารณา 
 

เจ�าหน�าท่ีรับเรื่องเสนอ
ความเห็นตามลําดับชั้นจนถึง
พนักงานเจ�าหน�าท่ีผู�ออก
ใบอนุญาต 
 

20 นาที - (ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ
เปRนผู�รับผิดชอบ) 

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมี
มติ 
 

พนักงานเจ�าหน�าท่ีลงนามใน
ใบอนุญาตให�ทําการโฆษณา
โดยใช�เครื่องขยายเสียง ชําระ
ค�าธรรมเนียม และรับ
ใบอนุญาต 
 

30 นาที - (ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ
เปRนผู�รับผิดชอบ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 ชั่วโมง 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล!ว  
     ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู!ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 1 3 ฉบับ - 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 3 ฉบับ (พร�อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผู�แทนนิติบุคคล 
(กรณีผู�ขอรับ
ใบอนุญาตหรือผู�
แจ�งเปRนนิติบุคคล)) 

3) หนังสือมอบอํานาจท่ี
ถูกต�องตามกฎหมาย 
(กรณีผู�ประกอบการ
ไม�สามารถมายื่นคํา
ขอด�วยตนเอง) พร�อม
สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู�มอบ
อํานาจและผู�รับมอบ
อํานาจ) 

- 1 3 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู!ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แบบคําร�องตามแบบ 
ฆ.ษ.1 ท่ีเจ�า
พนักงานตํารวจ
เจ�าของท�องท่ีแสดง
ความคิดเห็นแล�ว 

- 1 3 ฉบับ - 

2) แผนท่ีสังเขปแสดง
ท่ีตั้งการใช�เครื่อง
ขยายเสียง 

- 1 3 ฉบับ - 
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16. ค�าธรรมเนียม 
1) โฆษณากิจการท่ีไม�เปIนไปในทํานองการค!า 

ค�าธรรมเนียม 10 บาท 
หมายเหตุ - 

2) โฆษณาท่ีเปIนไปในทํานองการค!า (โฆษณาเคล่ือนท่ี) 
ค�าธรรมเนียม 60 บาท 
หมายเหตุ - 

3) โฆษณาท่ีเปIนไปในทํานองการค!า (โฆษณาประจําท่ี) 
ค�าธรรมเนียม 75 บาท 
หมายเหตุ - 

 
17. ช�องทางการร!องเรียน 

1) ช�องทางการร!องเรียนร�องเรียนณช�องทางท่ียื่นคําขอ 
หมายเหตุ เทศบาลตําบลบ�านฆ�อง ๐๓๒-๗๔๔๒๔๑-๒ ต�อ ๑๑๐๗  (กองคลัง) 

2) ช�องทางการร!องเรียนเว็บไซตB  : www.baankhong.go.th 
หมายเหตุ- 

 
18. ตัวอย�างแบบฟอร@ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

ไม�มีแบบฟอรBม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
      - 
 

วันท่ีพิมพ@  
สถานะ  
จัดทําโดย สุมน  พรพิทักษBพงศB 
อนุมัติโดย ประเสริฐ  ทองสาด 
เผยแพร�โดย  

 
 
 

 


