
1/5 
 
คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

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

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 นาที  

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง  สํานักงานเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ ท่ีวาการอําเภอ/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

2) สถานท่ีใหบริการ สํานักเขตทุกแหงของกรุงเทพมหานคร/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

3) สถานท่ีใหบริการ สํานักงานเทศบาลทุกแหง/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 



2/5 
 

4) สถานท่ีใหบริการ สํานักการคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 70/21 ถนนถีนานนท อําเภอเมือง จังหวัด

กาฬสินธุ 46000 /หมายเลขโทรศัพท 043-821354-6 /www.kalasin-mu.go.th/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ (-) 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูท่ีจะทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงดวยกําลังไฟฟา จะตองขอรับอนุญาตตอพนักงานเจาหนาท่ีกอน เม่ือ

ไดรับอนุญาตแลวจึงทําการโฆษณาได โดยใหพนักงานเจาหนาท่ีออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับอนุญาต และใหมีอํานาจ

กําหนดเง่ือนไขลงในใบอนุญาตวาดวยเวลา สถานท่ี และเครื่องอุปกรณขยายเสียงและผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตาม

เง่ือนไขท่ีกําหนดนั้น โดยหามอนุญาตและหามใชเสียงโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงในระยะใกลกวา 100 เมตร จาก

โรงพยาบาล วัดหรือสถานท่ีบําเพ็ญศาสนกิจ และทางแยกท่ีมีการสัญจรไปมาคับค่ังอยูเปนปกติ และหามใชเสียง

โฆษณาในระยะใกลกวา 100 เมตร จากบริเวณโรงเรียนระหวางทําการสอน ศาลสถิตยุติธรรมในระหวางเวลา

พิจารณา ผูยื่นคําขอใบอนุญาติจะตองยื่นคํารองตามแบบ ฆ.ษ. 1 ตอเจาพนักงานตํารวจเจาของทองท่ีกอนมา

ดําเนินการ 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูมีใบอนุญาตใหมีเพ่ือใช

เครื่องขยายเสียงและ

ไมโครโฟนประสงคจะใช

เครื่องขยายเสียงและ

ไมโครโฟน มายื่นตอ

เจาหนาท่ีเพ่ือตรวจสอบคํา

รองและเอกสารประกอบคํา

ขอ 
 

10 นาที - (สํานักการคลัง  

สํานักงานเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีรับเรื่องเสนอ

ความเห็นตามลําดับชั้นจนถึง

พนักงานเจาหนาท่ีผูออก

ใบอนุญาต 
 

20 นาที - (สํานักการคลัง  

สํานักงานเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ) 



3/5 
 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

พนักงานเจาหนาท่ีลงนามใน

ใบอนุญาตใหทําการโฆษณา

โดยใชเครื่องขยายเสียง 

ชําระคาธรรมเนียม และรับ

ใบอนุญาต 
 

30 นาที - (สํานักการคลัง  

สํานักงานเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   1 ชั่วโมง 

 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 1 3 ฉบับ - 

2) 

หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 1 3 ฉบับ (พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของ

ผูแทนนิติบุคคล 

(กรณีผูขอรับ

ใบอนุญาตหรือผู

แจงเปนนิติบุคคล)) 

3) 

หนังสือมอบ

อํานาจท่ีถูกตอง

ตามกฎหมาย 

(กรณี

ผูประกอบการไม

สามารถมายื่นคํา

ขอดวยตนเอง) 

- 1 3 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของผู

มอบอํานาจและ

ผูรับมอบอํานาจ) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคํารองตาม

แบบ ฆ.ษ.1 ท่ีเจา

พนักงานตํารวจ

เจาของทองท่ี

แสดงความ

คิดเห็นแลว 

- 1 3 ฉบับ - 

2) 

แผนท่ีสังเขป

แสดงท่ีตั้งการใช

เครื่องขยายเสียง 

- 1 3 ฉบับ - 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) โฆษณากิจการท่ีไมเปนไปในทํานองการคา 

 คาธรรมเนียม 10 บาท 

หมายเหตุ -   

 

2) โฆษณาท่ีเปนไปในทํานองการคา (โฆษณาเคล่ือนท่ี) 

 คาธรรมเนียม 60 บาท 

หมายเหตุ -   

 

3) โฆษณาท่ีเปนไปในทํานองการคา (โฆษณาประจําท่ี) 

 คาธรรมเนียม 75 บาท 

หมายเหตุ -   
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17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมกระทรวง ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมอําเภอ 

หมายเหตุ (โทร 1567) 

2) ชองทางการรองเรียน ท่ีทําการปกครองอําเภอทุกแหง 

หมายเหตุ - 

3) ชองทางการรองเรียน สํานักการคลัง  สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 70/21 ถนนถีนานนท อําเภอเมือง จังหวัด

กาฬสินธุ 46000 /หมายเลขโทรศัพท 043-821354-6 /www.kalasin-mu.go.th 

หมายเหตุ (-) 

4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
 

19. หมายเหตุ 

สถานะ : เผยแพรคูมือบนเว็ปไซตแลว 

จัดทําโดย : ธีรญา พันเทศ 

อนุมัติโดย : จารุวัฒน บุญเพ่ิม 

เผยแพรโดย : อภิวัฒน ปะกิทัง 

วันท่ีพิมพ 24/08/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดย

สํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ สถ.

มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
 


