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คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลต าบลปราณบรีุ  อ าเภอปราณบรีุ  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 

1. ช่ือกระบวนงาน : การขออนญุาตท าการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลต าบลปราณบรีุ  อ าเภอปราณบรีุ  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง : 
    1) ระเบียบปฎิบตัิการย่ืนค าร้องการพิจารณาออกใบอนญุาติตามพระราชบญัญัติควบคมุการโฆษณาโดยใช้เคร่ือง

ขยายเสียง  พ.ศ. 2493 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ : ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา    ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0   วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ

 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน   0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด  0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน]  การขออนญุาตท าการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 
28/07/2558  13:57  

11. ช่องทางการให้บริการ  
    1) สถานที่ให้บริการกองคลงัเทศบาลต าบลปราณบรีุ 032-651806-7/ตดิตอ่ด้วยตนเอง  ณ  หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
  ผู้ ท่ีจะท าการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียงด้วยก าลงัไฟฟ้าจะต้องขอรับอนญุาตตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีก่อน 
เม่ือได้รับอนญุาตแล้วจงึท าการโฆษณาได้โดยให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีออกใบอนญุาตให้แก่ผู้ขอรับอนญุาตและให้มี 
อ านาจก าหนดเง่ือนไขลงในใบอนญุาตว่าด้วยเวลาสถานท่ีและเคร่ืองอปุกรณ์ขยายเสียงและผู้ รับอนญุาตต้องปฏิบตัิ 
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดนัน้โดยห้ามอนญุาตและห้ามใช้เสียงโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียงในระยะใกล้กวา่ 100  เมตร
จากโรงพยาบาลวดัหรือสถานท่ีบ าเพ็ญศาสนกิจและทางแยกท่ีมีการสญัจรไปมาคบัคัง่อยูเ่ป็นปกตแิละห้ามใช้เสียง
โฆษณาในระยะใกล้กว่า 100  เมตรจากบริเวณโรงเรียนระหวา่งท าการสอนศาลสถิตยตุธิรรมในระหว่างเวลาพิจารณา   
ผู้ ย่ืนค าขอใบอนญุาตจะต้องย่ืนค าร้องตาม แบบ ฆ.ษ. 1 ตอ่เจ้าพนกังานต ารวจเจ้าของท้องท่ีก่อนมาด าเนินการ 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ มีใบอนญุาตให้มีเพ่ือใช้เคร่ือง
ขยายเสียงและไมโครโฟน
ประสงค์จะใช้เคร่ืองขยายเสียง
และไมโครโฟนมาย่ืนตอ่
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบค าร้อง
และเอกสารประกอบค าขอ 

10 นาที - - 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองเสนอความเห็น
ตามล าดบัชัน้จนถึงพนกังาน
เจ้าหน้าท่ีผู้ออกใบอนญุาต 

20 นาที - - 

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีลงนามใน
ใบอนญุาตให้ท าการโฆษณา
โดยใช้เคร่ืองขยายเสียงช าระ
คา่ธรรมเนียมและรับใบอนญุาต 

10 นาที - - 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  40  นาที 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
       ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แบบค าร้องตาม แบบ ฆ.ษ.1 
ท่ีเจ้าพนกังานต ารวจเจ้าของ
ท้องท่ีแสดงความคดิเห็นแล้ว 

- 1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
  1) โฆษณากิจการท่ีไม่เป็นไปในท านองการค้า 

ค่าธรรมเนียม    10    บาท 
หมายเหตุ    - 

  2) โฆษณาที่เป็นไปในท านองการค้า (โฆษณาเคล่ือนที่) 
ค่าธรรมเนียม   60  บาท 
หมายเหตุ    - 

  3) โฆษณาที่เป็นไปในท านองการค้า (โฆษณาประจ าที่) 
ค่าธรรมเนียม   75 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
  1) ช่องทางการร้องเรียน  กองคลงั   เทศบาลต าบลปราณบรีุ    032-651806-7 

หมายเหตุ- 
  2) ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท่ี 1  ถ.พิษณโุลก  เขตดสุิต  กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก  เขตดสุิต  กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

      ไมมี่แบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูมื่อการกรอก 
 

19.   หมายเหตุ 
          - 
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วันท่ีพมิพ์ 05/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลปราณบรีุ 

อ าเภอปราณบรีุจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ 
สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


