
คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 

หน่วยงานท่ีให้บริการ : เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผู้ที่จะทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้า จะต้องขอรับอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน 

เมื่อได้รบัอนุญาตแล้วจึงทำการโฆษณาได้ โดยให้พนักงานเจา้หน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับอนุญาต 

และให้มอีำนาจกำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยเวลา สถานที่ 

และเครือ่งอปุกรณ์ขยายเสียงและผู้รบัอนญุาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทีก่ำหนดนั้น 

โดยห้ามอนญุาตและห้ามใช้เสียงโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงในระยะใกล้กว่า 100 เมตร จากโรงพยาบาล 

วัดหรือสถานที่บำเพ็ญศาสนกิจ และทางแยกที่มีการสญัจรไปมาคับค่ังอยูเ่ป็นปกติ และห้ามใช้เสียงโฆษณาในระยะใกลก้ว่า 

100 เมตร จากบริเวณโรงเรียนระหว่างทำการสอน ศาลสถิตยุติธรรมในระหว่างเวลาพจิารณา 

ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาติจะต้องยื่นคำร้องตามแบบ ฆ.ษ. 1 ต่อเจ้าพนักงานตำรวจเจ้าของท้องที่ก่อนมาดำเนินการ 

  

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 
งานจัดหาประโยชน์ ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
สำนักการคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 1 ช่ัวโมง 

 

 

 

 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้มีใบอนญุาตใหม้ีเพื่อใช้เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนประส
งค์จะใช้เครือ่งขยายเสียงและไมโครโฟน 
มายื่นต่อเจ้าหน้าทีเ่พื่อตรวจสอบคำรอ้งและเอกสารประกอบ
คำขอ 
(หมายเหต:ุ (ที่ทำการปกครองอำเภอเป็นผูร้ับผิดชอบ))  

10 นาท ี - 
 

2) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่รบัเรื่องเสนอความเห็นตามลำดับช้ันจนถึงพนกังานเ
จ้าหน้าทีผู่้ออกใบอนญุาต 
(หมายเหต:ุ (ที่ทำการปกครองอำเภอเป็นผูร้ับผิดชอบ))  

20 นาท ี - 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามในใบอนญุาตให้ทำการโฆษณาโดยใ
ช้เครื่องขยายเสียง ชำระค่าธรรมเนียม และรับใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ที่ทำการปกครองอำเภอเป็นผูร้ับผิดชอบ))  

30 นาท ี - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 3 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 3 ฉบับ 
หมายเหต ุ(พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 
(กรณีผู้ขอรบัใบอนญุาตหรอืผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล)) 
 
 

- 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
3) 

 
หนังสือมอบอำนาจท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 
(กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมายืน่คำขอด้วยตนเอง) 
พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอ
บอำนาจ) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 3 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

แบบคำร้องตามแบบ ฆ.ษ.1 
ท่ีเจ้าพนักงานตำรวจเจ้าของท้องท่ีแสดงความคิดเห็นแล้ว 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 3 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งการใช้เครื่องขยายเสยีง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 3 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ลำดับ รายละเอียดคา่ธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 
1) โฆษณากิจการท่ีไม่เป็นไปในทำนองการค้า 

(หมายเหต:ุ -)  
 ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
  
 

2) โฆษณาท่ีเป็นไปในทำนองการค้า (โฆษณาเคลื่อนท่ี) 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 60 บาท 
  
 

3) โฆษณาท่ีเป็นไปในทำนองการค้า (โฆษณาประจำท่ี) 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 75 บาท 
  
 

 



ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ 
1) งานจัดหาประโยชน์ ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ สำนักการคลงั เทศบาลนครนครราชสมีา โทร 04 

4234 735 หรือสายด่วน 1559 เว็บไซด์ www.koratcity.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลอื อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรบันักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 

Infographic 

ลำดับ ชื่อ 
ไม่มีข้อมูล 

 



 

 

ชื่อกระบวนงาน: การขออนญุาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  

ชื่อเรียกท่ัวไป: - 

หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง สำนักการสอบสวนและนิติการ 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง 

กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

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

พ้ืนท่ีให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0 นาที 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากทีสุ่ด 0 

 จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จันทรจ์ิรา สำนักการคลัง 

 

 

เอกสารฉบบันี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืสำหรบัประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


