
คูมือสําหรบัประชาชน: การขออนญุาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักการสอบสวนและนิติการ 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนญุาต หรือทีเ่กีย่วของ: 
1) พ.ร.บ.  ควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 

 
6. ระดบัผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พืน้ที่ใหบรกิาร: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบงัคบั/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอที่มากทีส่ดุ 0  
 จํานวนคําขอทีน่อยทีส่ดุ 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 

16/05/2015 20:43  
11. ชองทางการใหบรกิาร  
1) สถานที่ใหบรกิาร องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 88 หมูที ่4 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด

ขอนแกน  40110    โทรศพัท/โทรสาร 043-306130 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ - 

  
12. หลกัเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ผูที่จะทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงดวยกําลังไฟฟา จะตองขอรับอนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่กอน เมื่อไดรับ
อนุญาตแลวจึงทําการโฆษณาได โดยใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับอนุญาต และใหมีอํานาจกําหนด
เง่ือนไขลงในใบอนุญาตวาดวยเวลา สถานที ่และเครื่องอุปกรณขยายเสียงและผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่
กําหนดน้ัน โดยหามอนุญาตและหามใชเสยีงโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงในระยะใกลกวา 100 เมตร จาก
โรงพยาบาล วัดหรือสถานทีบํ่าเพ็ญศาสนกิจ และทางแยกที่มีการสญัจรไปมาคับคั่งอยูเปนปกติ และหามใชเสียงโฆษณา
ในระยะใกลกวา 100 เมตร จากบริเวณโรงเรียนระหวางทําการสอน ศาลสถิตยุติธรรมในระหวางเวลาพิจารณา ผูย่ืนคํา
ขอใบอนุญาติจะตองย่ืนคํารองตามแบบ ฆ.ษ. 1 ตอเจาพนักงานตํารวจเจาของทองที่กอนมาดําเนินการ 
 
 



13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบรกิาร 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รบัผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผูมีใบอนุญาตใหมีเพ่ือใชเครื่อง
ขยายเสียงและไมโครโฟน
ประสงคจะใชเครื่องขยายเสียง
และไมโครโฟน มาย่ืนตอ
เจาหนาที่เพ่ือตรวจสอบคํารอง
และเอกสารประกอบคําขอ 
 

10 นาที - (ที่ทําการปกครอง
อําเภอเปน
ผูรับผิดชอบ) 

2) การพิจารณา 
 

เจาหนาที่รับเรื่องเสนอความเห็น
ตามลําดับช้ันจนถึงพนักงาน
เจาหนาที่ผูออกใบอนุญาต 
 

20 นาที - (ที่ทําการปกครอง
อําเภอเปน
ผูรับผิดชอบ) 

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

พนักงานเจาหนาที่ลงนามใน
ใบอนุญาตใหทาํการโฆษณาโดย
ใชเครื่องขยายเสียง ชําระ
คาธรรมเนียม และรับใบอนุญาต 
 

30 นาที - (ที่ทําการปกครอง
อําเภอเปน
ผูรับผิดชอบ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 ช่ัวโมง 
 
 

14. งานบริการนี้ผานการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 1 3 ฉบับ - 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 1 3 ฉบับ (พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของ
ผูแทนนิติบุคคล (กรณีผู
ขอรับใบอนุญาตหรือผู
แจงเปนนิติบุคคล)) 



ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

3) หนังสือมอบอํานาจที่
ถูกตองตามกฎหมาย 
(กรณีผูประกอบการไม
สามารถมาย่ืนคําขอ
ดวยตนเอง) พรอม
สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูมอบ
อํานาจและผูรบัมอบ
อํานาจ) 

- 1 3 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรบัย่ืนเพิม่เติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) แบบคํารองตาม
แบบ ฆ.ษ.1 ทีเ่จา
พนักงานตํารวจ
เจาของทองที่
แสดงความ
คิดเห็นแลว 

- 1 3 ฉบับ - 

2) แผนทีส่ังเขป
แสดงที่ต้ังการใช
เครื่องขยายเสียง 

- 1 3 ฉบับ - 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) โฆษณากิจการที่ไมเปนไปในทํานองการคา 

คาธรรมเนียม10 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) โฆษณาทีเ่ปนไปในทาํนองการคา (โฆษณาเคลื่อนที)่ 
คาธรรมเนียม60 บาท 
หมายเหตุ - 
 

3) โฆษณาทีเ่ปนไปในทาํนองการคา (โฆษณาประจําที)่ 
คาธรรมเนียม75 บาท 
หมายเหตุ - 



17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 88 หมูที่ 4 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด

ขอนแกน  40110    โทรศพัท/โทรสาร 043-306130 
หมายเหตุ- 

 

2) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ (www.kheannuea.co.th)  
หมายเหตุ- 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 

วันทีพ่ิมพ 20/07/2558 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทาํโดย สุคนธา  วงษคาํหาร 
อนุมัติโดย จาสิบตํารวจธนัช  ศรีภูม ิ
เผยแพรโดย พิจิตรา  มูลวงศ 

 
 
 

 


