
คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 

หน่วยงานทีใ่ห้บริการ :เทศบาลต าบลหนองม่วง อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูท่ี้จะท าการโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียงดว้ยก าลงัไฟฟ้าจะตอ้งขอรับอนุญาตต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีก่อนเม่ือไดรั้บ

อนุญาตแลว้จึงท าการโฆษณาไดโ้ดยใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อรับอนุญาตและใหมี้อ านาจก าหนด

เง่ือนไขลงในใบอนุญาตวา่ดว้ยเวลาสถานท่ีและเคร่ืองอุปกรณ์ขยายเสียงและผูรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนดนั้นโดยหา้มอนุญาตและหา้มใชเ้สียงโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียงในระยะใกลก้วา่ 100 เมตรจากโรงพยาบาล

วดัหรือสถานท่ีบ าเพญ็ศาสนกิจและทางแยกท่ีมีการสัญจรไปมาคบัคัง่อยูเ่ป็นปกติและหา้มใชเ้สียงโฆษณาในระยะใกล้

กวา่ 100 เมตรจากบริเวณโรงเรียนระหวา่งท าการสอนศาลสถิตยติุธรรมในระหวา่งเวลาพิจารณาผูย้ืน่ค  าขอใบอนุญาติ

จะตอ้งยืน่ค าร้องตามแบบฆ.ษ. 1 ต่อเจา้พนกังานต ารวจเจา้ของทอ้งท่ีก่อนมาด าเนินการ 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานทีใ่ห้บริการ 
งานจัดเกบ็รายได้กองคลังเทศบาลต าบลหนองม่วง  199 ม.3 
ต.หนองม่วงอ.หนองม่วงจ.ลพบุรี 15170  โทรศัพท์  036-
431111 ต่อ 102  www.nongmuang.go.th/ติดต่อด้วยตนเองณ
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวนั
ศุกร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :1 ชัว่โมง 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูมี้ใบอนุญาตใหมี้เพื่อใชเ้คร่ืองขยายเสียงและไมโครโฟน
ประสงคจ์ะใชเ้คร่ืองขยายเสียงและไมโครโฟนมายืน่ต่อ
เจา้หนา้ท่ีเพื่อตรวจสอบค าร้องและเอกสารประกอบค าขอ 
(หมายเหตุ: -) 

10 นาที เทศบาลต าบลหนองม่วง
อ าเภอหนองม่วง 
จงัหวดัลพบุรี 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 
2) การพจิารณา 

เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองเสนอความเห็นตามล าดบัชั้นจนถึง
พนกังานเจา้หนา้ท่ีผูอ้อกใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -) 

20 นาที เทศบาลต าบลหนองม่วง
อ าเภอหนองม่วง 
จงัหวดัลพบุรี 

 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีลงนามในใบอนุญาตใหท้ าการโฆษณา
โดยใชเ้คร่ืองขยายเสียงช าระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -) 

30 นาที เทศบาลต าบลหนองม่วง
อ าเภอหนองม่ว 
จงัหวดัลพบุรี 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง1ฉบบั 
ส าเนา3ฉบบั 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง1ฉบบั 
ส าเนา3ฉบบั 
หมายเหตุ(พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูแ้ทนนิติบุคคล 
(กรณีผูข้อรับใบอนุญาตหรือผูแ้จง้เป็นนิติบุคคล)) 

- 

3) 
 

หนังสือมอบอ านาจทีถู่กต้องตามกฎหมาย (กรณผู้ีประกอบการไม่
สามารถมายืน่ค าขอด้วยตนเอง) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง1ฉบบั 
ส าเนา3ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

แบบค าร้องตามแบบฆ.ษ.1 ที่เจ้าพนักงานต ารวจเจ้าของท้องทีแ่สดง
ความคิดเห็นแล้ว 

- 



ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ฉบับจริง1ฉบบั 
ส าเนา3ฉบบั 
หมายเหตุ- 

5) 
 

แผนทีสั่งเขปแสดงทีต่ั้งการใช้เคร่ืองขยายเสียง 
ฉบับจริง1ฉบบั 
ส าเนา3ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอยีดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) โฆษณากจิการทีไ่ม่เป็นไปในท านองการค้า 

(หมายเหตุ: -) 
ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
 
 

2) โฆษณาทีเ่ป็นไปในท านองการค้า (โฆษณาเคลือ่นที)่ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 60 บาท 
 
 

3) โฆษณาทีเ่ป็นไปในท านองการค้า (โฆษณาประจ าที)่ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 75 บาท 
 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ศูนยด์ ารงธรรมกระทรวง ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั ศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 

(หมายเหตุ: (โทร 1567)) 
2) ท่ีท  าการปกครองอ าเภอทุกแห่ง 

(หมายเหตุ: -) 
3) 199 ม.3 สนง.เทศบาลต าบลหนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170โทรศพัท ์036-431111   



ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
www.nongmuang.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

4) ศูนยบ์ริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

ช่ือกระบวนงาน: การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียง 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านกัการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองส านกัการสอบสวนและนิติการ 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1)พ.ร.บ.  ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียงพ.ศ. 2493 
ระดับผลกระทบ:บริการทัว่ไป 

พืน้ทีใ่ห้บริการ:ส่วนภูมิภาค, ทอ้งถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:- 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีนอ้ยท่ีสุด  

ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน:การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียงเทศบาลต าบลหนองม่วงกมลภคั

ส าเนาคู่มือประชาชน 11/09/2015 11:14 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


