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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลบ้านขา่อ าเภอศรีสงครามจงัหวดันครพนม  
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนญุาตท าการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง  
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลบ้านขา่อ าเภอศรีสงครามจงัหวดันครพนม  

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนญุาตท าการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียงเทศบาลต าบลบ้านขา่   
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการส านกัปลดัเทศบาลต าบลบา้นข่าต าบลบา้นข่าอ าเภอศรีสงครามจงัหวดันครพนม  
โทรศพัท์/โทรสาร : 0-4205-5255 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผู้ ท่ีจะท าการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียงด้วยก าลงัไฟฟ้าจะต้องขอรับอนญุาตตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีก่อนเม่ือได้รับ
อนญุาตแล้วจงึท าการโฆษณาได้โดยให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีออกใบอนญุาตให้แก่ผู้ขอรับอนญุาตและให้มีอ านาจก าหนด
เง่ือนไขลงในใบอนญุาตวา่ด้วยเวลาสถานท่ีและเคร่ืองอปุกรณ์ขยายเสียงและผู้ รับอนญุาตต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดนัน้โดยห้ามอนญุาตและห้ามใช้เสียงโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียงในระยะใกล้กวา่ 100 เมตรจากโรงพยาบาล
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วดัหรือสถานท่ีบ าเพ็ญศาสนกิจและทางแยกท่ีมีการสญัจรไปมาคบัคัง่อยูเ่ป็นปกตแิละห้ามใช้เสียงโฆษณาในระยะใกล้
กวา่ 100 เมตรจากบริเวณโรงเรียนระหวา่งท าการสอนศาลสถิตยตุธิรรมในระหวา่งเวลาพิจารณาผู้ ย่ืนค าขอใบอนญุาติ
จะต้องย่ืนค าร้องตามแบบฆ.ษ. 1 ตอ่เจ้าพนกังานต ารวจเจ้าของท้องท่ีก่อนมาด าเนินการ  
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ มีใบอนญุาตให้มีเพ่ือใช้
เคร่ืองขยายเสียงและ
ไมโครโฟนประสงค์จะใช้
เคร่ืองขยายเสียงและ
ไมโครโฟนมาย่ืนตอ่
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบค า
ร้องและเอกสารประกอบค า
ขอ 
 

10 นาที เทศบาลต าบล
บ้านขา่อ าเภอศรี
สงครามจงัหวดั
นครพนม 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองเสนอ
ความเห็นตามล าดบัชัน้
จนถึงพนกังานเจ้าหน้าท่ีผู้
ออกใบอนญุาต 
 

20 นาที เทศบาลต าบล
บ้านขา่อ าเภอศรี
สงครามจงัหวดั
นครพนม 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีลงนาม
ในใบอนญุาตให้ท าการ
โฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยาย
เสียงช าระคา่ธรรมเนียม
และรับใบอนญุาต 
 

30 นาที เทศบาลต าบล
บ้านขา่อ าเภอศรี
สงครามจงัหวดั
นครพนม 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 1 ชัว่โมง 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 1 3 ฉบบั - 

2) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 1 3 ฉบบั (พร้อมส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของ
ผู้แทนนิตบิคุคล 
(กรณีผู้ขอรับ
ใบอนญุาตหรือผู้
แจ้งเป็นนิติ
บคุคล)) 

3) 

หนงัสือมอบ
อ านาจท่ีถกูต้อง
ตามกฎหมาย 
(กรณี
ผู้ประกอบการไม่
สามารถมาย่ืนค า
ขอด้วยตนเอง) 
พร้อมส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู้
มอบอ านาจและ
ผู้ รับมอบอ านาจ) 

- 1 3 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบค าร้องตาม
แบบฆ.ษ.1 ท่ีเจ้า
พนกังานต ารวจ
เจ้าของท้องท่ี
แสดงความ
คดิเห็นแล้ว 

- 1 3 ฉบบั - 

2) 
แผนท่ีสงัเขป
แสดงท่ีตัง้การใช้
เคร่ืองขยายเสียง 

- 1 3 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) โฆษณากิจการท่ีไม่เป็นไปในท านองการค้า 

ค่าธรรมเนียม10 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) โฆษณาที่เป็นไปในท านองการค้า (โฆษณาเคล่ือนท่ี) 
ค่าธรรมเนียม60 บาท 
หมายเหตุ - 
 

3) โฆษณาที่เป็นไปในท านองการค้า (โฆษณาประจ าที่) 
ค่าธรรมเนียม75 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนส านกัปลดัเทศบาลต าบลบ้านขา่  

หมายเหตุ(ส านกังานเทศบาลต าบลบา้นข่า 
เลขที ่217 หมู่ 1 ต าบลบา้นข่าอ าเภอศรีสงครามจงัหวดันครพนม 48150 
โทรศพัท์/โทรสาร : 0-4205-5255  
website: http://www.bkl.go.th , www.facebook.com/bklgoth) 
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2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 26/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลบ้านขา่อ าเภอศรี

สงครามจงัหวดันครพนมสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


