
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตท ำกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลห้วยยอด อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง กระทรวงมหาดไทย 

 
 หลักเกณฑ์ วิธกีำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 ผู้ท่ีจะท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยก าลังไฟฟ้า จะต้องขอรับอนุญาตต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงท าการโฆษณาได้ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีออกใบอนุญาตให้แก่ผู้
ขอรับอนุญาต และให้มีอ านาจก าหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยเวลา สถานท่ี และเครื่ องอุปกรณ์ขยาย
เสียงและผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดนั้น โดยห้ามอนุญาตและห้ามใช้เสียงโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียงในระยะใกล้กว่า 100 เมตร จากโรงพยาบาล วัดหรือสถานท่ีบ าเพ็ญศาสนกิจ และทางแยก
ท่ีมีการสัญจรไปมาคับคั่งอยู่เป็นปกติ และห้ามใช้เสียงโฆษณาในระยะใกล้กว่า 100 เมตร จากบริเวณ
โรงเรียนระหว่างท าการสอน ศาลสถิตยุติธรรมในระหว่างเวลาพิจารณา ผู้ยื่นค าขอใบอนุญาตจะต้องยื่นค าร้อง
ตามแบบฆ.ษ.1ต่อเจ้าพนักงานต ารวจเจ้าของท้องท่ีก่อนมาด าเนินการ 
 
 ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
กองคลัง  เทศบาลต าบลห้วยยอด โทรศัพท์ 0-7527-1582 ,   
0-7527-1331 ต่อ 19  โทรสาร 0-7527-1332 
หรือเว็บไซต์ www. huaiyodcity.go.th  หรือ  
www.facebook.com/huaiyodcity.trang 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 1 ชั่วโมง 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้มีใบอนุญาตให้มีเพ่ือใช้เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน
ประสงค์จะใช้เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน มายื่นต่อ
เจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบค าร้องและเอกสารประกอบค าขอ 
(หมายเหตุ: -)  

10 นาที เทศบาลต าบลห้วยยอด 
อ าเภอห้วยยอด   

จังหวัดตรัง 
 

2) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่รับเรื่องเสนอความเห็นตามล าดับชั้นจนถึงพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -)  

20 นาที เทศบาลต าบลห้วยยอด 
อ าเภอห้วยยอด   

จังหวัดตรัง 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามในใบอนุญาตให้ท าการโฆษณาโดย
ใช้เครื่องขยายเสียง ช าระค่าธรรมเนียม และรับใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -)  

30 นาที เทศบาลต าบลห้วยยอด 
อ าเภอห้วยยอด   

จังหวัดตรัง 
 

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

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ (พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 
(กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล)) 

- 

3) 
 

หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย (กรณีผู้ประกอบการไม่
สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเอง) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

แบบค าร้องตามแบบ ฆ.ษ.1 ที่เจ้าพนักงานต ารวจเจ้าของท้องที่
แสดงความคิดเห็นแล้ว 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
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) กองคลัง  เทศบาลต าบลห้วยยอด โทรศัพท์ 0-7527-1582 , 0-7527-1331 ต่อ 19  โทรสาร 0-7527-1332  
หรือเว็บไซต์ www. huaiyodcity.go.th  หรือ  www.facebook.com/huaiyodcity.trang 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(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 
 
หมายเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ส านักการสอบสวนและนิติการ 
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  
1) พ.ร.บ.  ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493  

 
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ : ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 



ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน : การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ทต.ห้วยยอด ส าเนาคู่มือประชาชน 
06/09/2015 15:58 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 


