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คู่มือส ำหรับประชำชน  :  กำรขออนุญำตท ำกำรโฆษณำโดยใช้เคร่ืองขยำยเสียง 
 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ : เทศบำลต ำบลบะหว้ำ อ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร 
กระทรวง : กระทรวงมหำดไทย กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรขออนุญำตท ำกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบำลต ำบลบะหว้ำ อ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 
6. ระดับผลกระทบ : บรกิำรทั่วไป  
7. พ้ืนท่ีให้บริกำร : ส่วนภูมิภำค, ท้องถ่ิน  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ  -  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ - นำที 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  -  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด  -  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด  -   
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน กำรขออนุญำตท ำกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ  ที่ว่าการอ าเภอ/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการ  วันจันทร์ถึงวันศุกร ์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

2) สถานท่ีให้บริการ  ส านักเขตทกุแหง่ของกรุงเทพมหานคร/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

3) สถานท่ีให้บริการ  เทศบาลต าบลบะหว้า  อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  โทร. 0-4270-4934  
www.bawalocal.go.th/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

http://www.bawalocal.go.th/%20ติดต่อด้วยตนเอง
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
  ผู้ที่จะท ำกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียงด้วยก ำลังไฟฟ้ำจะต้องขอรับอนุญำตต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก่อนเมื่อได้รบั
อนุญำตแล้วจงึท ำกำรโฆษณำได้โดยให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ออกใบอนุญำตให้แก่ผู้ขอรับอนญุำตและให้มีอ ำนำจก ำหนดเงือ่นไข
ลงในใบอนญุำตว่ำด้วยเวลำสถำนที่และเครื่องอุปกรณ์ขยำยเสียงและผู้รบัอนุญำตต้องปฏิบัติตำมเงือ่นไขที่ก ำหนดนั้นโดย
ห้ำมอนุญำตและห้ำมใช้เสียงโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียงในระยะใกล้กว่ำ 100 เมตรจำกโรงพยำบำลวัดหรือสถำนที่
บ ำเพ็ญศำสนกจิและทำงแยกทีม่ีกำรสญัจรไปมำคับค่ังอยู่เปน็ปกติและห้ำมใช้เสียงโฆษณำในระยะใกลก้ว่ำ 100 เมตรจำก
บริเวณโรงเรียนระหว่ำงท ำกำรสอนศำลสถิตยุติธรรมในระหว่ำงเวลำพิจำรณำผู้ยื่นค ำขอใบอนุญำติจะต้องยื่นค ำรอ้งตำม 
แบบ ฆ.ษ. 1 ต่อเจ้ำพนักงำนต ำรวจเจ้ำของท้องที่ก่อนมำด ำเนินกำร 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) กำรตรวจสอบ
เอกสำร 
 

ผู้มีใบอนญุำตใหม้ีเพื่อใช้
เครื่องขยำยเสียงและ
ไมโครโฟนประสงค์จะใช้
เครื่องขยำยเสียงและ
ไมโครโฟนมำย่ืนต่อเจ้ำหน้ำที่
เพื่อตรวจสอบค ำร้องและ
เอกสำรประกอบค ำขอ 
 

10 นำท ี - (เทศบำลต ำบลบะหว้ำ
อ ำเภออำกำศอ ำนวย
จังหวัดสกลนครโทร.  
0-4270-4934  
www.bawalocal.go. 
th) 

2) กำรพิจำรณำ 
 

เจ้ำหน้ำที่รบัเรื่องเสนอ
ควำมเห็นตำมล ำดับช้ันจนถึง
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ออก
ใบอนุญำต 
 

20 นำท ี - (เทศบำลต ำบลบะหว้ำ
อ ำเภออำกำศอ ำนวย
จังหวัดสกลนครโทร.  
0-4270-4934  
www.bawalocal.go. 
th) 

3) กำรลงนำม/
คณะกรรมกำรมีมต ิ
 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ลงนำมใน
ใบอนุญำตใหท้ ำกำรโฆษณำ
โดยใช้เครื่องขยำยเสียงช ำระ
ค่ำธรรมเนียมและรับ
ใบอนุญำต 
 

30 นำท ี - (เทศบำลต ำบลบะหว้ำ
อ ำเภออำกำศอ ำนวย
จังหวัดสกลนครโทร.  
0-4270-4934  
www.bawalocal.go. 
th) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 1 ช่ัวโมง 
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14. งำนบริกำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
     ยังไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) บัตรประจ ำตัว
ประชำชน 

- 1 3 ฉบับ - 

2) หนังสือรบัรองนิติ
บุคคล 

- 1 3 ฉบับ (พร้อมส ำเนำบัตร
ประจ ำตัว
ประชำชนของ
ผู้แทนนิติบุคคล 
(กรณีผู้ขอรบั
ใบอนุญำตหรือผู้
แจ้งเป็นนิติบุคคล)) 

3) หนังสือมอบ
อ ำนำจที่ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย 
(กรณี
ผู้ประกอบกำรไม่
สำมำรถมำยื่นค ำ
ขอด้วยตนเอง) 
พร้อมส ำเนำบัตร
ประจ ำตัว
ประชำชนของผู้
มอบอ ำนำจและ
ผู้รบัมอบอ ำนำจ) 

- 1 3 ฉบับ - 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) แบบค ำร้องตำม
แบบฆ.ษ.1 ที่เจ้ำ
พนักงำนต ำรวจ
เจ้ำของท้องที่
แสดงควำม
คิดเห็นแล้ว 

- 1 3 ฉบับ - 

2) แผนที่สงัเขป
แสดงที่ตั้งกำรใช้
เครื่องขยำยเสียง 

- 1 3 ฉบับ - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) โฆษณำกิจกำรท่ีไม่เป็นไปในท ำนองกำรค้ำ 

ค่ำธรรมเนียม  10  บำท 
หมำยเหตุ - 
 

2) โฆษณำท่ีเป็นไปในท ำนองกำรค้ำ (โฆษณำเคลื่อนท่ี) 
ค่ำธรรมเนียม  60 บำท 
หมำยเหตุ - 
 

3) โฆษณำท่ีเป็นไปในท ำนองกำรค้ำ (โฆษณำประจ ำท่ี) 
ค่ำธรรมเนียม  75 บำท 
หมำยเหตุ - 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์ด ำรงธรรมกระทรวง  ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัด  ศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอ 

หมายเหตุ  (โทร 1567) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอทุกแห่ง 

หมายเหตุ - 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน  เทศบำลต ำบลบะหว้ำ  อ ำเภออำกำศอ ำนวย  จังหวัดสกลนคร  โทร. 0-4270-4934  

www.bawalocal.go.th 
หมายเหตุ  - 
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4) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริกำรประชำชนส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111  
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

- ค าร้องขออนญุาตท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 

 
19. หมำยเหต ุ
        - 
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