
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตทําการโฆษณาโดยใชเ้ครื#องขยายเสยีง 
หนว่ยงานที#ใหบ้รกิาร : เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชยับาดาล จังหวดัลพบรุ ีกระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื#อนไข (ถา้ม)ี ในการยื#นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
การยื นคํารอ้งขอทําการโฆษณา 
 
ขอ้ 1. ผูม้ใีบอนุญาตใหม้เีพื อใชเ้ครื องขยายเสยีงและไมโครโฟน ประสงคจ์ะใชเ้ครื องนั1นทําการโฆษณาใหย้ื นคํารอ้งตามแบบ 
ฆษ.1 ตอ่เจา้พนักงานตํารวจเจา้ของทอ้งที ซึ งผูย้ื นคาํรอ้งนั1นมภีมูลิําเนาอยู่หรอืสถานที โฆษณานั1นอยูใ่นเขตอํานาจ 
 
การยื นคํารอ้งโดยสภาพ ซึ งไดร้ับมอบฉันทะโดยถูกตอ้งจากผูม้ใีบอนุญาต คงพจิารณาใหท้ําได ้
 
ขอ้ 2. เป็นหนา้ที ของตํารวจทอ้งที ที ไดรั้บคํารอ้งนั1น พจิารณาคํารอ้งขอโดยคํานงึถงึสถานที  เวลา และเครื องอปุกรณ์ที จะทําการ
โฆษณา แลว้แสดงคดิเห็นไวใ้นคํารอ้งนั1นเพื อผูร้อ้งขอจะไดนํ้าไปแสดงต่อผูอ้อกใบอนุญาต 
 
 
 
 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที#ใหบ้รกิาร 
งานผลประโยชน ์สาํนักงานเทศบาลตําบลลํานารายณ์ 
อําเภอชัยบาดาล จงัหวดัลพบรุ ี15130 โทร. 0-3646-1758-9 
โทรสาร. 0-3663-0655/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที ทางราชการกําหนด) ตั 1งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที ยง) 

 

ข ั3นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที#รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 40 นาท ี
 

ลําดบั ข ั3นตอน ระยะเวลา สว่นที#รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูม้ใีบอนุญาตใหม้เีพื อใชเ้ครื องขยายเสยีงและไมโครโฟน
ประสงคจ์ะใชเ้ครื องขยายเสยีงและไมโครโฟน มายื นตอ่
เจา้หนา้ที เพื อตรวจสอบคํารอ้งและเอกสารประกอบคําขอ 
(หมายเหต:ุ (งานผลประโยชน ์เทศบาลตําบลลํานารายณ์))  

10 นาท ี เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที รับเรื องเสนอความเห็นตามลําดบัชั 1นจนถงึพนักงาน
เจา้หนา้ที ผูอ้อกใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (งานผลประโยชน ์เทศบาลตําบลลํานารายณ์))  

10 นาท ี เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
พนักงานเจา้หนา้ที ลงนามในใบอนุญาตใหทํ้าการโฆษณาโดยใช ้
เครื องขยายเสยีง ชําระคา่ธรรมเนียม และรับใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (งานผลประโยชน ์เทศบาลตําบลลํานารายณ์))  

20 นาท ี เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื#อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ#มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 



ลําดบั ชื#อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ#มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
2) 

 
หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 3 ฉบบั 
หมายเหต ุ(พรอ้มสาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูแ้ทนนติบิคุคล 
(กรณีผูข้อรับใบอนุญาตหรอืผูแ้จง้เป็นนติบิคุคล)) 

- 

3) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจที#ถูกตอ้งตามกฎหมาย (กรณีผูป้ระกอบการไม่
สามารถมายื#นคําขอดว้ยตนเอง) พรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชนของผูม้อบอํานาจและผูร้บัมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 3 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

แบบคํารอ้งตามแบบ ฆ.ษ.1 ที#เจา้พนกังานตํารวจเจา้ของทอ้งที#
แสดงความคดิเห็นแลว้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

แผนที#สงัเขปแสดงที#ต ั3งการใชเ้คร ื#องขยายเสยีง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 3 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) โฆษณากจิการที#ไมเ่ป็นไปในทํานองการคา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 75 บาท 
  
 

2) โฆษณาที#เป็นไปในทํานองการคา้ (โฆษณาเคลื#อนที#) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 60 บาท 
  
 

3) โฆษณาที#เป็นไปในทํานองการคา้ (โฆษณาประจําที#) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 75 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยด์ํารงธรรมกระทรวง ศนูยดํ์ารงธรรมจังหวัด ศนูยด์ํารงธรรมอาํเภอ 

(หมายเหต:ุ (โทร 1567))  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที  1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที  1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยร์ับเรื องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั 1น 2 ถนนแจง้วฒันะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรื องรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 



ลําดบั ชื#อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชื#อกระบวนงาน: การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเ้ครื องขยายเสยีง  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สาํนักการสอบสวนและนติกิาร กรมการปกครอง สาํนักการสอบสวนและนติกิาร 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที#ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที#เกี#ยวขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ.  ควบคมุการโฆษณาโดยใชเ้ครื องขยายเสยีง พ.ศ. 2493  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั วไป 

พื3นที#ใหบ้รกิาร: สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิ น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที#กําหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาที#กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที มากที สดุ 0 

 จํานวนคําขอที นอ้ยที สดุ 0 
 

ชื#ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเ้ครื องขยายเสยีง เทศบาลตําบลลํานารายณ์ 
18/07/2015 09:31 
 
 

เอกสารฉบับนี1ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที เผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที# 


