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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตท ำกำรโฆษณำโดยใช้เคร่ืองขยำยเสียง 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ:เทศบาลต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบรุี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนญุาตท าการโฆษณาโดยใชเ้ครื่องขยายเสียง 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:เทศบาลต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบรุี 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคมุการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีงพ.ศ. 2493 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: สว่นภมูิภาค, ทอ้งถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดอืน0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนญุาตท าการโฆษณาโดยใชเ้ครื่องขยายเสียงเทศบาลต าบลทรายขาวนิภา
พรส าเนาคูมื่อประชาชน 28/07/2015 10:14  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการเทศบาลต าบลทรายขาวอ าเภอสอยดาวจงัหวดัจนัทบรีุ 

601/15-16 ม.1 ต.ปะตงอ.สอยดาวจ.จนัทบรุี 22180 โทรศพัท์/โทรสาร : 039 421 468 
website : www.Tbsi.go.th /ตดิต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

2) สถานที่ให้บริการส านกัเขตทกุแหง่ของกรุงเทพมหานคร/ตดิต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

http://www.tbsi.go.th/
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3) สถานที่ให้บริการส านกังานเทศบาลทกุแหง่/ตดิต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ผูท่ี้จะท าการโฆษณาโดยใชเ้ครื่องขยายเสียงดว้ยก าลงัไฟฟ้าจะตอ้งขอรบัอนญุาตตอ่พนกังานเจา้หนา้ท่ีก่อนเม่ือไดร้บั
อนญุาตแลว้จงึท าการโฆษณาไดโ้ดยใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีออกใบอนญุาตใหแ้ก่ผูข้อรบัอนญุาตและใหมี้อ านาจก าหนด
เง่ือนไขลงในใบอนญุาตวา่ดว้ยเวลาสถานท่ีและเครื่องอุปกรณข์ยายเสียงและผูร้บัอนญุาตตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดนัน้โดยหา้มอนญุาตและหา้มใชเ้สียงโฆษณาโดยใชเ้ครื่องขยายเสียงในระยะใกลก้วา่ 100 เมตรจากโรงพยาบาล
วดัหรือสถานท่ีบ าเพ็ญศาสนกิจและทางแยกท่ีมีการสญัจรไปมาคบัคั่งอยูเ่ป็นปกตแิละหา้มใชเ้สียงโฆษณาในระยะใกล้
กวา่ 100 เมตรจากบรเิวณโรงเรียนระหวา่งท าการสอนศาลสถิตยตุธิรรมในระหวา่งเวลาพิจารณาผูย่ื้นค าขอใบอนญุาติ
จะตอ้งย่ืนค ารอ้งตามแบบฆ.ษ. 1 ตอ่เจา้พนกังานต ารวจเจา้ของทอ้งท่ีก่อนมาด าเนินการ 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูมี้ใบอนญุาตใหมี้เพ่ือใช้
เครื่องขยายเสียงและ
ไมโครโฟนประสงคจ์ะใช้
เครื่องขยายเสียงและ
ไมโครโฟนมาย่ืนตอ่
เจา้หนา้ท่ีเพ่ือตรวจสอบค า
รอ้งและเอกสารประกอบค า
ขอ 
 

10 นาที - (ท่ีท  าการปกครอง
อ าเภอเป็น
ผูร้บัผิดชอบ) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ท่ีรบัเรื่องเสนอ
ความเห็นตามล าดบัชัน้
จนถึงพนกังานเจา้หนา้ท่ีผู้
ออกใบอนญุาต 
 

20 นาที - (ท่ีท  าการปกครอง
อ าเภอเป็น
ผูร้บัผิดชอบ) 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีลงนาม
ในใบอนญุาตใหท้ าการ
โฆษณาโดยใชเ้ครื่องขยาย
เสียงช าระคา่ธรรมเนียม
และรบัใบอนญุาต 
 

30 นาที - (ท่ีท  าการปกครอง
อ าเภอเป็น
ผูร้บัผิดชอบ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 1 ชั่วโมง 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 1 3 ฉบบั - 

2) 

หนงัสือรบัรองนิติ
บคุคล 

- 1 3 ฉบบั (พรอ้มส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของ
ผูแ้ทนนิติบคุคล 
(กรณีผูข้อรบั
ใบอนญุำตหรือผู้
แจง้เป็นนิติ
บคุคล)) 

3) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจท่ีถกูตอ้ง
ตำมกฎหมำย 
(กรณี

- 1 3 ฉบบั - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ผูป้ระกอบกำรไม่
สำมำรถมำย่ืนค ำ
ขอดว้ยตนเอง) 
พรอ้มส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของผู้
มอบอ ำนำจและ
ผูร้บัมอบอ ำนำจ) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบค ำรอ้งตำม
แบบฆ.ษ.1 ท่ีเจำ้
พนกังำนต ำรวจ
เจำ้ของทอ้งท่ี
แสดงควำม
คดิเห็นแลว้ 

- 1 3 ฉบบั - 

2) 
แผนท่ีสงัเขป
แสดงท่ีตัง้กำรใช้
เครื่องขยำยเสียง 

- 1 3 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) โฆษณำกิจกำรทีไ่ม่เป็นไปในท ำนองกำรค้ำ 

ค่ำธรรมเนียม 10 บาท 
หมำยเหตุ - 

2) โฆษณำทีเ่ป็นไปในท ำนองกำรค้ำ (โฆษณำเคล่ือนที่) 
ค่ำธรรมเนียม 60 บาท 
หมำยเหตุ - 
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3) โฆษณำทีเ่ป็นไปในท ำนองกำรค้ำ (โฆษณำประจ ำที่) 

ค่ำธรรมเนียม75 บาท 
หมำยเหตุ - 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนเทศบาลต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบรุี  601/15-16 ม.1 ต.ปะตง       

อ.สอยดาว จ.จนัทบรุี 22180 โทรศพัท/์โทรสาร : 039 421 468 website : www.Tbsi.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนท่ีท  าการปกครองอ าเภอทกุแหง่ 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูยบ์รกิารประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูม่ือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ- 
 

วันทีพ่มิพ ์ 04/08/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย เทศบาลต าบลทรายขาวอ าเภอ

สอยดาวจงัหวดัจนัทบรุีสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


