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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเคร่ืองขยายเสียง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลอาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด 
          กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเคร่ืองขยายเสียง 
๒. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลอาจสามารถ 
๓. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
๔. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
๕. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
๑) พ.ร.บ.  ควบคุมการโฆษณาโดยใชเคร่ืองขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ 

 
๖. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
๗. พ้ืนที่ใหบริการ:  เทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด 
๘. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ ๐ นาที 
๙. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน๐  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด ๐  
 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด ๐  
๑๐. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเคร่ืองขยายเสียง                

๑๖/๐๕/๒๐๑๕ ๒๐:๔๓  
๑๑. ชองทางการใหบริการ  

 เทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด   
๑๙๙ ม.๗  ต.อาจสามารถ  อ.อาจสามารถ  จ.รอยเอ็ด  โทร ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑ /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา      
๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

  
  
 

๑๒. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูท่ีจะทําการโฆษณาโดยใชเคร่ืองขยายเสียงดวยกําลังไฟฟา จะตองขอรับอนุญาตตอพนักงานเจาหนาท่ีกอน เม่ือไดรับ
อนุญาตแลวจึงทําการโฆษณาได โดยใหพนักงานเจาหนาท่ีออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับอนุญาต และใหมีอํานาจกําหนด
เงื่อนไขลงในใบอนุญาตวาดวยเวลา สถานท่ี และเคร่ืองอุปกรณขยายเสียงและผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด
น้ัน โดยหามอนุญาตและหามใชเสียงโฆษณาโดยใชเคร่ืองขยายเสียงในระยะใกลกวา ๑๐๐ เมตร จากโรงพยาบาล วัดหรือ
สถานท่ีบําเพ็ญศาสนกิจ และทางแยกท่ีมีการสัญจรไปมาคับค่ังอยูเปนปกติ และหามใชเสียงโฆษณาในระยะใกลกวา ๑๐๐ 
เมตร จากบริเวณโรงเรียนระหวางทําการสอน ศาลสถิตยุติธรรมในระหวางเวลาพิจารณา ผูยื่นคําขอใบอนุญาติจะตองยื่นคํา
รองตามแบบ ฆ.ษ. ๑ ตอเจาพนักงานตํารวจเจาของทองท่ีกอนมาดําเนินการ 
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๑๓. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

๑) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูมีใบอนุญาตใหมีเพ่ือใช
เคร่ืองขยายเสียงและ
ไมโครโฟนประสงคจะใช
เคร่ืองขยายเสียงและ
ไมโครโฟน มายื่นตอ
เจาหนาท่ีเพ่ือตรวจสอบคํา
รองและเอกสารประกอบคํา
ขอ 
 

๑๐ นาที เทศบาลตําบล
อาจสามารถ 

(ที่ทําการปกครอง
อําเภอเปน
ผูรับผิดชอบ) 

๒) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีรับเร่ืองเสนอ
ความเห็นตามลําดับชั้นจนถึง
พนักงานเจาหนาท่ีผูออก
ใบอนุญาต 
 

๒๐ นาที เทศบาลตําบล
อาจสามารถ 

(ที่ทําการปกครอง
อําเภอเปน
ผูรับผิดชอบ) 

๓) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

พนักงานเจาหนาท่ีลงนามใน
ใบอนุญาตใหทําการโฆษณา
โดยใชเคร่ืองขยายเสียง 
ชําระคาธรรมเนียม และรับ
ใบอนุญาต 
 

๓๐ นาที เทศบาลตําบล
อาจสามารถ 

(ที่ทําการปกครอง
อําเภอเปน
ผูรับผิดชอบ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๑ ช่ัวโมง 
 
 

๑๔. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- ๑ ๓ ฉบับ - 

๒) หนังสือรับรองนิติ - ๑ ๓ ฉบับ (พรอมสําเนาบัตร



3/4 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บุคคล ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูแทนนิติบุคคล 
(กรณีผูขอรับ
ใบอนุญาตหรือผู
แจงเปนนิติบุคคล)) 

๓) 

หนังสือมอบ
อํานาจท่ีถูกตอง
ตามกฎหมาย 
(กรณี
ผูประกอบการไม
สามารถมาย่ืนคํา
ขอดวยตนเอง) 
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ) 

- ๑ ๓ ฉบับ - 

 
 
 
 
 

๑๕.๒) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) 

แบบคํารองตาม
แบบ ฆ.ษ.๑ ท่ีเจา
พนักงานตํารวจ
เจาของทองท่ี
แสดงความ
คิดเห็นแลว 

- ๑ ๓ ฉบับ - 

๒) 
แผนที่สังเขป
แสดงที่ต้ังการใช
เคร่ืองขยายเสียง 

- ๑ ๓ ฉบับ - 

 



4/4 
 

๑๖. คาธรรมเนียม 
๑) โฆษณากิจการที่ไมเปนไปในทํานองการคา 

คาธรรมเนียม๑๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 

๒) โฆษณาท่ีเปนไปในทํานองการคา (โฆษณาเคล่ือนท่ี) 
คาธรรมเนียม๖๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 

๓) โฆษณาท่ีเปนไปในทํานองการคา (โฆษณาประจําที่) 
คาธรรมเนียม๗๕ บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
๑๗. ชองทางการรองเรียน 
๑) เทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด   

๑๙๙ ม.๗  ต.อาจสามารถ  อ.อาจสามารถ  จ.รอยเอ็ด  โทร ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑  หรือเว็บไซต 
www.tessabanatsamat.go.th 

  
  

 
๑๘. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
๑๙. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘ 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย ไพรรินทร หาญสุริย 
อนุมัติโดย จรินทร สายเชื้อ 
เผยแพรโดย ศิริกุล/กิต 

 
 
 

 


