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คูมือสําหรับประชาชน  :  การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  :  เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติว้ จังหวัดยโสธร 

กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1.  ชื่อกระบวนงาน  :  การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 

2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน  :  เทศบาลตําบลปาติว้อําเภอปาติ้ว     จังหวัดยโสธร 

3.  ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการทีเ่บ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว  

4.  หมวดหมูของงานบริการ  :  อนุญาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5.  กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ  : 

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

6.  ระดับผลกระทบ  :  บริการทั่วไป  

7.  พื้นที่ใหบริการ :  สวนภูมิภาค, ทองถิ่น  

8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา  

 -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0  นาท ี

9.  ขอมูลสถิต ิ

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  0  

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด   0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด   0  

10.  ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 19/07/2015 21:59การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่อง

ขยายเสียงเทศบาลตําบลปาติ้ว  

11.  ชองทางการใหบริการ  

1)   สถานที่ใหบริการ   

ที่วาการอําเภอ/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

(มีพักเที่ยง) 

   หมายเหตุ  

   - 
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2)   สถานที่ใหบริการ   

สํานักงานเทศบาลทุกแหง/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

(มีพักเที่ยง) 

   หมายเหต ุ

   - 

12.  หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูที่จะทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงดวยกําลังไฟฟาจะตองขอรับอนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่กอนเมื่อ

ไดรับอนุญาตแลวจึงทําการโฆษณาไดโดยใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับอนุญาตและใหมีอํานาจ

กําหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตวาดวยเวลาสถานที่และเครื่องอุปกรณขยายเสียงและผูรับอนุญาตตองปฏิบัตติามเงื่อนไขที่

กําหนดนั้นโดยหามอนุญาตและหามใชเสียงโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงในระยะใกลกวา 100 เมตรจากโรงพยาบาลวัด

หรือสถานที่บําเพ็ญศาสนกิจและทางแยกที่มีการสัญจรไปมาคับคั่งอยูเปนปกติและหามใชเสียงโฆษณาในระยะใกลกวา 

100 เมตรจากบริเวณโรงเรียนระหวางทําการสอนศาลสถิตยุติธรรมในระหวางเวลาพิจารณาผูยื่นคําขอใบอนุญาติจะตอง

ยื่นคํารองตามแบบฆ.ษ. 1 ตอเจาพนักงานตํารวจเจาของทองที่กอนมาดําเนินการ 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ  
หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ผูมีใบอนญุาตใหมีเพื่อใช

เครื่องขยายเสียงและ

ไมโครโฟนประสงคจะใช

เครื่องขยายเสียงและ

ไมโครโฟนมายื่นตอ

เจาหนาที่เพือ่ตรวจสอบคํา

รองและเอกสารประกอบคํา

ขอ 

10 นาท ี - (ที่ทําการปกครอง

อําเภอเปน

ผูรบัผิดชอบ) 

2) การพิจารณา 

 

เจาหนาที่รบัเรื่องเสนอ

ความเห็นตามลําดับชั้น

จนถึงพนักงานเจาหนาทีผู่

ออกใบอนญุาต 

 

20 นาท ี - (ที่ทําการปกครอง

อําเภอเปน

ผูรบัผิดชอบ) 

3) การลงนาม/

คณะกรรมการมี

มติ 

พนักงานเจาหนาที่ลงนามใน

ใบอนุญาตใหทําการโฆษณา

โดยใชเครื่องขยายเสียงชําระ

30 นาท ี - (ที่ทําการปกครอง

อําเภอเปน

ผูรบัผิดชอบ) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ  
หมายเหต ุ

 คาธรรมเนียมและรับ

ใบอนุญาต 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม  1 ชั่วโมง 

14.  งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัวประชาชน - 1 3 ฉบับ - 

2) หนังสือรบัรองนิติบุคคล - 1 3 ฉบับ (พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน

ของผูแทนนิติบุคคล 

(กรณผีูขอรบั

ใบอนุญาตหรือผูแจง

เปนนิติบุคคล)) 

3) หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตอง

ตามกฎหมาย (กรณี

ผูประกอบการไมสามารถมายื่น

คําขอดวยตนเอง) พรอมสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชนของผู

มอบอํานาจและผูรบัมอบ

อํานาจ) 

- 1 3 ฉบับ - 

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) แบบคํารองตามแบบฆ.ษ.1 ที่

เจาพนักงานตํารวจเจาของ

ทองที่แสดงความคิดเห็นแลว 

- 1 3 ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

2) แผนที่สงัเขปแสดงที่ตั้งการใช

เครื่องขยายเสียง 

- 1 3 ฉบับ - 

16.  คาธรรมเนียม 

 1) โฆษณากิจการที่ไมเปนไปในทํานองการคา 

คาธรรมเนียม  10 บาท 

หมายเหตุ - 

 2)  โฆษณาที่เปนไปในทํานองการคา (โฆษณาเคลื่อนที)่ 

คาธรรมเนียม  60 บาท 

หมายเหตุ - 

 3)  โฆษณาที่เปนไปในทํานองการคา (โฆษณาประจําที)่ 

คาธรรมเนียม  75 บาท 

หมายเหตุ - 

17.  ชองทางการรองเรียน 

1)  ศูนยดํารงธรรมกระทรวง  ศูนยดํารงธรรมจังหวัด  ศูนยดํารงธรรมอําเภอ  โทร 1567 

2)  ที่ทําการปกครองอําเภอทกุแหง 

18.  ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

- 

19.  หมายเหต ุ

- 

 

วันที่พิมพ 19/07/2558 

สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการ

จัดทํา / แกไข (User) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว

จังหวัดยโสธร สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 


