
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครือ่งขยายเสยีง 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลตําบลร่อนพบิลูย ์ อําเภอร่อนพบิลูย ์ จังหวัดนครศรธีรรมราช  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูท้ีจ่ะทําการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีงดว้ยไฟฟ้า จะตอ้งขอรับอนุญาตต่อเจา้พนักงานเจา้หนา้ทีก่อ่น 
เมือ่ไดร้ับอนุญาตแลว้จงึทําการโฆษณาได ้โดยใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีอ่อกใบอนุญาตใหแ้กผู้ข้อรับอนุญาต 
และใหม้อํีานาจกําหนดเงือ่นไขลงในใบอนุญาตวา่ดว้ยเวลา สถานที ่
และเครือ่งอปุกรณ์ขยายเสยีงและผูร้ับอนุญาตตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขทีกํ่าหนดนัน้ 
โดยหา้มอนุญาตและหา้มใชเ้สยีงโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีงในระยะใกลก้ว่า 100 เมตร จากโรงพยาบาล วัด 
หรอืสถานทีบํ่าเพ็ญศาสนกจิ และทางแยกทีม่กีารสญัจรไปมาคับค่ังอยูเ่ป็นปกต ิและหา้มใชเ้สยีงโฆษณาในระยะใกลก้วา่ 100 
เมตร จากบรเิวณโรงเรยีนระหวา่งทําการสอน ศาลสถติยตุธิรรมในระหวา่งพจิารณา ผูย้ืน่คําขอใบอนุญาตจะตอ้งยืน่รอ้งตามแบบ 
ฆ.ษ.1 ต่อเจา้พนักงานตําราจเจา้ของทอ้งทีก่อ่นมาดําเนนิการ 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
สํานักงานเทศบาลตําบลร่อนพบิลูย/์ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 1 ชัว่โมง 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูม้ใีบอนุญาตใหม้เีพือ่ใชเ้ครือ่งขยายเสยีงและไมโครโฟนประ  
สงคจ์ะใชเ้ครือ่งขยายเสยีงและไมโครโฟน 
มายืน่ตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ตรวจสอบคํารอ้งและเอกสารประกอบคํา 
ขอ 
 
 

10 นาท ี - 
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีร่ับเรือ่งเสนอความเห็นตามลําดับขัน้จนถงึพนักงานเจา้
หนา้ทีผู่อ้อกใบอนุญาต 
 

20 นาท ี - 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
พนักงานเจา้หนา้ทีล่งนามในใบอนุญาตใหทํ้าการโฆษณาโดยใช ้
เครือ่งขยายเสยีง ชําระคา่ธรรมเนียมและรับใบอนุญาต 
 

30 นาท ี - 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูร้ับใบอนุญาตเป็นนติบิคุคล 
ยืน่พรอ้มสําเนาบัตรประชาชนของผูแ้ทนนติบิคุคล ) 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
3) 

 
หนงัสอืมอบอํานาจทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบการไมส่ามารถมายืน่คําขอดว้ยตนเอง 
ยืน่พรอ้มสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนชองผูร้ับมอบอํานาจ ) 

- 

4) 
 

แบบคํารอ้งตามแบบ ฆ.ษ.1 
ทีเ่จา้พนกังานตํารวจเจา้ของทอ้งทีแ่สดงความคดิเห็นแลว้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ ัง้การใชเ้ครือ่งขยายเสยีง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) โฆษณากจิการทีไ่มเ่ป็นไปในทํานองการคา้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  
 

2) โฆษณาทีเ่ป็นไปในทํานองการคา้ (โฆษณาเคลือ่นที)่ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 60 บาท 
  
 

3) โฆษณาทีเ่ป็นไปในทํานองการคา้ (โฆษณาประจําที)่ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 75 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

2) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุต่างชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคู่มอืการกรอก 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
 


