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คู่มือสาํหร ับประชาชน : การขออนุญาตทาํการโฆษณาโดยใช้เคร ื#องขยายเสียง 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื#อกระบวนงาน  : การขออนญุาตทาํการโฆษณาโดยใชเ้ครื
องขยายเสียง 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
3. ประเภทของงานบร ิการ : กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที#ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี#เก ี#ยวข ้อง : 

1) พ.ร.บ.  ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสียง พ.ศ.2493 
 

6. ระดับผลกระทบ : บรกิารทั
วไป  
7. พื6นท ี#ให ้บร ิการ : สว่นภมูิภาค, ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี#กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี#กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0 นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี#ยต่อเดอืน  0  
 จาํนวนคาํขอท ี#มากท ี#สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี#น้อยท ี#สุด 0  
10. ชื#ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน  การขออนญุาตทาํการโฆษณาโดยใชเ้ครื
องขยายเสียง เทศบาลนครระยอง  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการ เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  

โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั.งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื#อนไข(ถ้ามี) ในการยื#นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูที้
จะทาํการโฆษณาโดยใชเ้ครื
องขยายเสียงดว้ยกาํลงัไฟฟ้า จะตอ้งขอรบัอนญุาตตอ่พนกังานเจา้หนา้ที
ก่อน เมื
อไดร้บั
อนญุาตแลว้จงึทาํการโฆษณาได ้โดยใหพ้นกังานเจา้หนา้ที
ออกใบอนญุาตใหแ้ก่ผูข้อรบัอนญุาต และใหมี้อาํนาจกาํหนด
เงื
อนไขลงในใบอนญุาตวา่ดว้ยเวลา สถานที
 และเครื
องอปุกรณข์ยายเสียงและผูร้บัอนญุาตตอ้งปฏิบตัิตามเงื
อนไขที

กาํหนดนัDน โดยหา้มอนญุาตและหา้มใชเ้สียงโฆษณาโดยใชเ้ครื
องขยายเสียงในระยะใกลก้วา่ 100 เมตร จาก
โรงพยาบาล วดัหรือสถานที
บาํเพ็ญศาสนกิจ และทางแยกที
มีการสญัจรไปมาคบัคั
งอยูเ่ป็นปกติ และหา้มใชเ้สียง
โฆษณาในระยะใกลก้ว่า 100 เมตร จากบรเิวณโรงเรียนระหวา่งทาํการสอน ศาลสถิตยตุธิรรมในระหวา่งเวลาพิจารณา ผู้
ยื
นคาํขอใบอนญุาตจิะตอ้งยื
นคาํรอ้งตามแบบ ฆ.ษ. 1 ตอ่เจา้พนกังานตาํรวจเจา้ของทอ้งที
ก่อนมาดาํเนินการ 
 
13. ขั6นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที#ร ับผิดชอบ 

ท ี# ประเภทขั6นตอน 
รายละเอ ียดของขั6นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที#
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูมี้ใบอนญุาตใหมี้เพื
อใช้
เครื
องขยายเสียงและ
ไมโครโฟนประสงคจ์ะใช้
เครื
องขยายเสียงและ
ไมโครโฟน มายื
นตอ่
เจา้หนา้ที
เพื
อตรวจสอบคาํ
รอ้งและเอกสารประกอบคาํ
ขอ 

10 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

(ที
ทาํการปกครอง
อาํเภอเป็น
ผูร้บัผิดชอบ) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ที
รบัเรื
องเสนอ
ความเห็นตามลาํดบัชัDน
จนถึงพนกังานเจา้หนา้ที
ผู้
ออกใบอนญุาต 
 

20 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

(ที
ทาํการปกครอง
อาํเภอเป็น
ผูร้บัผิดชอบ) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

พนกังานเจา้หนา้ที
ลงนาม
ในใบอนญุาตใหท้าํการ
โฆษณาโดยใชเ้ครื
องขยาย
เสียง ชาํระคา่ธรรมเนียม 
และรบัใบอนญุาต 

30 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

(ที
ทาํการปกครอง
อาํเภอเป็น
ผูร้บัผิดชอบ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 1 ชั
วโมง 
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14. งานบร ิการนี6ผ่านการดาํเนินการลดขั6นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัDนตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื#นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที#ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี# รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

- 1 3 ฉบับ - 

2) 

หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 1 3 ฉบับ (พร้อมสาํเนาบัตร

ประจาํตัว

ประชาชนของ

ผู้แทนนิติบุคคล 

(กรณีผู้ขอรับ

ใบอนุญาตหรือผู้

แจ้งเป็นนิติ

บุคคล)) 

3) 

หนังสือมอบ

อํานาจที,ถูกต้อง

ตามกฎหมาย 

(กรณี

ผู้ประกอบการไม่

สามารถมายื,นคาํ

ขอด้วยตนเอง) 

พร้อมสาํเนาบัตร

ประจาํตัว

ประชาชนของผู้

มอบอํานาจและ

ผู้รับมอบอํานาจ) 

- 1 3 ฉบับ - 
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15.2) เอกสารอ ื#น ๆ  สาํหร ับยื#นเพ ิ#มเตมิ 

ท ี# รายการเอกสาร
ยื#นเพ ิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบคาํร้องตาม

แบบ ฆ.ษ.1 ที,

เจ้าพนักงาน

ตาํรวจเจ้าของ

ท้องที,แสดงความ

คิดเห็นแล้ว 

- 1 3 ฉบับ - 

2) 
แผนที,สังเขป

แสดงที,ตั6งการใช้

เครื,องขยายเสียง 

- 1 3 ฉบับ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) โฆษณากิจการท ี#ไม่เป็นไปในทาํนองการค้า 

ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) โฆษณาที#เป็นไปในทาํนองการค้า (โฆษณาเคลื#อนท ี#) 
ค่าธรรมเนียม 60 บาท 
หมายเหตุ - 
 

3) โฆษณาที#เป็นไปในทาํนองการค้า (โฆษณาประจาํท ี#) 
ค่าธรรมเนียม 75 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียน  เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  
โทรศัพท์ : 0-3862-0111  
หมายเหตุ- 
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2) ช่องทางการร ้องเร ียน  ศนูยด์าํรงธรรมกระทรวง  ศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดั  ศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอ  โทร.1567 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร ้องเร ียน  กรมการปกครองสาํนกับรหิารการทะเบียน โทร.1547 
หมายเหตุ  (สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี  โทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th) 
4) 
 
 
 

ช่องทางการร ้องเร ียน  ศนูยบ์รกิารประชาชน  สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ  (เลขที� 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี#พมิพ ์ 21/09/2558 
สถานะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดทาํโดย นางนงคช์ภรณ ์ โพธิJไพจิตร 
อนุมัตโิดย นางกรรณิกา  วิโรจนแ์สงทอง 
เผยแพร่โดย นายยคุลธร  บญุยงั 

 
 

 
 


