
คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เครือ่งขยายเสียง 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธกีาร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู้ท่ีจะท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยก าลังไฟฟ้า จะต้องขอรับอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีก่อน 
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงท าการโฆษณาได้ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับอนุญาต และ
ให้มีอ านาจก าหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยเวลา สถานท่ี และเครื่องอุปกรณ์ขยายเสียงและผู้รับอนุญาต
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดนั้น โดยห้ามอนุญาตและห้ามใช้เสียงโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงใน
ระยะใกล้กว่า 100 เมตร จากโรงพยาบาล วัดหรือสถานท่ีบ าเพ็ญศาสนกิจ และทางแยกที่มีการสัญจรไปมา
คับคั่งอยู่เป็นปกติ และห้ามใช้เสียงโฆษณาในระยะใกล้กว่า 100 เมตร จากบริเวณโรงเรียนระหว่างท าการ
สอน ศาลสถิตยุติธรรมในระหว่างเวลาพิจารณา ผู้ย่ืนค าขอใบอนุญาติจะต้องยื่นค าร้องตามแบบ ฆ.ษ. 1 ต่อ
เจ้าพนักงานต ารวจเจ้าของท้องท่ีก่อนมาด าเนินการ 
  
ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 
อาคารส านักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก เทศบาลเมือง
อรญัญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
โทรศัพท์/โทรสาร : 055377730 ต่อ 100  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (บริการช่วงพักเท่ียง เวลา 12.00 - 
13.00 น.) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน 
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
ก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 1 ชั่วโมง 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้มีใบอนุญาตให้มีเพ่ือใช้เครื่องขยายเสียงและ
ไมโครโฟนประสงค์จะใช้เครื่องขยายเสียงและ
ไมโครโฟน มายื่นต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อตรวจสอบค าร้อง
และเอกสารประกอบค าขอ 

10 นาที เทศบาลเมือง
อรัญญิก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
(หมายเหตุ: -)  

2) การพิจารณา 
เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องเสนอความเห็นตามล าดับชั้นจนถึง
พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ออกใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -)  

20 นาที เทศบาลเมือง
อรัญญิก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก 

 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ

พนักงานเจ้าหน้าท่ีลงนามในใบอนุญาตให้ท าการ
โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ช าระค่าธรรมเนียม 
และรับใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -)  

30 นาที เทศบาลเมือง
อรัญญิก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก 

 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบคุคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ (พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทน
นิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล)) 

- 

3) 
 

หนังสือมอบอ านาจทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย (กรณี
ผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเอง) พร้อม
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับ
มอบอ านาจ) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

4) แบบค าร้องตามแบบ ฆ.ษ.1 ที่เจ้าพนักงานต ารวจเจ้าของ - 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
 ท้องที่แสดงความคิดเห็นแล้ว 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

5) 
 

แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งการใช้เครื่องขยายเสียง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) โฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในท านองการค้า 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
  
 

2) โฆษณาที่เป็นไปในท านองการค้า (โฆษณาเคลื่อนที่) 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 60 บาท 
  
 

3) โฆษณาที่เป็นไปในท านองการค้า (โฆษณาประจ าที่) 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 75 บาท 
  
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก   โทรศัพท์  :  0-5537-7730 ต่อ 
104 , โทรสาร  :  0-5537-7730 ต่อ 100 
(หมายเหตุ: -)  

2) ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองอรัญญิก   โทรศัพท์  :  0-5537-7730 ตอ่ 100 , โทรสาร  :  
0-5537-7730 ต่อ 100 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 



ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / 
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ส านักการสอบสวน
และนิติการ 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

  
1)พ.ร.บ.  ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง เทศบาลเมืองอรัญญิก 
อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


