
คูมือสำหรับประชาชน : ขออนุญาตใหทำการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงพ.ศ.2493 การควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง

หมายถึงการที่เราจะโฆษณาสินคาหรือกิจการในรานของเราโดยมีการประกาศเสียงตามรถประชาสัมพันธหรือโฆษณาอยู

ประจำที่หรือรานแหงน้ันงานที่จะโฆษณาใชเสียงจะมีอยูดวยกัน 2 ประเภท 

กิจการประเภทที่1 คือการโฆษณาในกิจการที่ไมเปนไปในทำนองการคาขอใบอนุญาตไดคราวละไมเกิน15วันคาธรรมเนียม

ฉบับละ10บาทกิจการประเภทน้ีก็จะมีงานขึ้นบานใหมงานทำบุญบานงานไหวครูงานมหรสพตางๆ 

กิจการประเภทที่2 คือการโฆษณาที่เปนไปในทำนองการคาแบงไดเปน 2 ประเภทคือ 

ก. การโฆษณาเคลื่อนที่โดยใชรถประชาสัมพันธว่ิงตามเสนทางตางๆภายในเขตเทศบาลสามารถขออนุญาตไดคราวละไมเกิน

5วันคาธรรมเนียมโฆษณาเคลื่อนที่ฉบับละ60บาท 

ข. คือการโฆษณาประจำที่โดยประชาสัมพันธณรานหรือกิจการน้ันๆสามารถขออนุญาตไดคราวละไมเกิน15วัน

คาธรรมเนียมโฆษณาประจำที่ฉบับละ75บาท 

หามอนุญาตและหามใชเสียงโฆษณาในระยะใกลกวา100เมตรจากบริเวณสถานที่ใดสถานที่หน่ึงดังตอไปน้ี 

ก. โรงพยาบาล 

ข. วัดหรือสถานที่บำเพ็ญศาสนกิจและ 

ค. ทางแยกที่มกีารสัญจรไปมาคับคั่งอยูเปนปกติ 

หามใชเสียงโฆษณาในระยะใกลกวา100เมตรจากบริเวณสถานที่ใดสถานที่หน่ึงดังตอไปน้ี 

ก. โรงเรียนระหวางทำการสอน 

ข. ศาลสถิตยุติธรรมในระหวางเวลาพิจารณา 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
งานผลประโยชนฝายพัฒนารายไดกองคลัง   
เทศบาลเมืองทับกวาง  
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

 

 

 



ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :3.3 นาที 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตทำการโฆษณา   
โดยใชเครื่องขยายเสียง (แบบฆ.ษ.1)    
  (ระยะเวลา 1 นาที)  
 
(หมายเหตุ: -) 

1 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐาน 
(หมายเหตุ: -) 

0.3 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาพนักงานทองถิ่นผูมีอำนาจลงนามอนุญาต   
ใหทำการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง (แบบฆ.ษ.2) 
 
(หมายเหตุ: -) 

2 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
เมื่อไดรับอนุญาตใหทำการโฆษณาแลว 
ใหผูไดรับอนุญาตนำใบอนุญาตน้ันไปแสดง 
ตอนายตำรวจช้ันสัญญาบัตรดังตอไปน้ี 
(ก) โฆษณาประจำที่ใหแสดงตอสถานีตำรวจ   
(ข) เจาของทองที่น้ัน 
(ค) กรณีโฆษณาเคลื่อนที่จังหวัดพระนครธนบุรีใหแสดง 
ตอกองตำรวจจราจร 
(ง) กรณีโฆษณาเคลื่อนที่ขามเขตไปถึงเขตควบคุมการโฆษณา 
ทองที่ใดใหแสดงตอสถานีตำรวจทองที่น้ัน 
เมื่อนายตำรวจซึ่งเปนหัวหนาในสถานีตำรวจน้ัน 
หรือผูรักษาการแทนไดลงนามรับทราบในใบอนุญาตน้ัน 
แลวจึงทำการโฆษณาได 
 
(หมายเหตุ: -) 

0 นาท ี เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
สำเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาตและสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

ใบอนุญาตใหมีเพื่อใชซึง่เครื่องขยายเสยีงและไมโครโฟน  (ถามี) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

รายละเอียดของเครื่องขยายเสียงที่จะใชเชนกำลังไฟฟาที่ใช
กำลังขยายเสยีง 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

แผนที่แสดงทีต้ั่งใชเครื่องขยายเสียง 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) กิจการประเภทที่ 1  คือการโฆษณาในกิจการที่ไมเปนไปในทำนอง

การคาขอใบอนุญาตไดคราวละไมเกิน 15 วันคาธรรมเนียมฉบบัละ 
10 บาทกิจการประเภทนี้ก็จะมีงานขึ้นบานใหมงานทำบุญบานงาน
ไหวครูงานมหรสพตางๆ 
 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

2) กิจการประเภทที่ 2  คือการโฆษณาทีเ่ปนไปในทำนองการคาแบงได
เปน  2  ประเภทคือ 
ก. การโฆษณาเคลื่อนที่โดยใชรถประชาสมัพันธว่ิงตามเสนทาง
ตางๆภายในเขตเทศบาลสามารถขออนุญาตไดคราวละไมเกิน 5 วัน
คาธรรมเนียมโฆษณาเคลื่อนที่ฉบับละ 60 บาท 
ข. คือการโฆษณาประจำที่โดยประชาสมัพันธณรานหรอืกิจการนั้นๆ

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 



ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
สามารถขออนุญาตไดคราวละไมเกิน 15 วันคาธรรมเนียมโฆษณา
ประจำที่ฉบับละ 75 บาท 
 
(หมายเหตุ: -) 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่เทศบาลเมืองทับกวาง

ตำบลทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีงานผลประโยชนฝายพัฒนารายไดกองคลังโทรศัพท. 036-
357590-2  ตอ 112 - 113   โทรสาร. 036-357470 
(หมายเหตุ: (การดำเนินคดีและเพิกถอนใบอนุญาต 
ใหพนักงานสอบสวนเปนผูดำเนินคดีแกผูกระทำผิดตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช
เครื่องขยายเสียงพ.ศ.2493  
ใหพนักงานผูออกใบอนุญาตใชดุลยพินิจสั่งในการเพิกถอนใบอนุญาตตามที่เห็นสมควรหากมีความคิดเห็นของ
ตำรวจทองที่ก็ใหนำความคิดเห็นน้ันมาเปนหลักประกอบการพิจารณาดวย)) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:ขออนุญาตใหทำการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)พ.ร.บ.  ควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงพ.ศ. 2493 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ขออนุญาตใหทำการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 1.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:ขออนุญาตใหทำการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 17/08/2558 10:57 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่


