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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตท ำกำรโฆษณำโดยใช้เคร่ืองขยำยเสียง 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การขออนญุาตท าการโฆษณาโดยใชเ้ครื่องขยายเสียง 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบรกิารที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง : 

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

6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริกำร : ส่วนภมูิภาค, ทอ้งถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 นาที 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน  การขออนญุาตท าการโฆษณาโดยใชเ้ครื่องขยายเสียง เทศบาลนครระยอง  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสนิมหาราช ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000  

โทรศพัท์ : 0-3862-0111 / ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผูท้ี่จะท าการโฆษณาโดยใชเ้ครื่องขยายเสียงดว้ยก าลงัไฟฟ้า จะตอ้งขอรบัอนญุาตต่อพนกังานเจา้หนา้ที่ก่อน เมื่อไดร้บั
อนญุาตแลว้จึงท าการโฆษณาได ้โดยใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่ออกใบอนญุาตใหแ้ก่ผูข้อรบัอนญุาต และใหม้ีอ  านาจก าหนด
เงื่อนไขลงในใบอนญุาตว่าดว้ยเวลา สถานที่ และเครื่องอปุกรณข์ยายเสียงและผูร้บัอนญุาตตอ้งปฏิบติัตามเงื่อนไขที่
ก าหนดนัน้ โดยหา้มอนญุาตและหา้มใชเ้สียงโฆษณาโดยใชเ้ครื่องขยายเสียงในระยะใกลก้ว่า 100 เมตร จาก
โรงพยาบาล วดัหรือสถานที่บ  าเพ็ญศาสนกิจ และทางแยกที่มีการสญัจรไปมาคบัคั่งอยู่เป็นปกติ และหา้มใชเ้สียง
โฆษณาในระยะใกลก้ว่า 100 เมตร จากบรเิวณโรงเรียนระหว่างท าการสอน ศาลสถิตยติุธรรมในระหว่างเวลาพิจารณา ผู้
ยื่นค าขอใบอนญุาติจะตอ้งยื่นค ารอ้งตามแบบ ฆ.ษ. 1 ต่อเจา้พนกังานต ารวจเจา้ของทอ้งที่ก่อนมาด าเนินการ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูม้ีใบอนญุาตใหม้ีเพื่อใช้
เครื่องขยายเสียงและ
ไมโครโฟนประสงคจ์ะใช้
เครื่องขยายเสียงและ
ไมโครโฟน มายื่นต่อ
เจา้หนา้ที่เพื่อตรวจสอบค า
รอ้งและเอกสารประกอบค า
ขอ 

10 นาท ี เทศบาลนคร
ระยอง อ าเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

(ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเป็น
ผูร้บัผิดชอบ) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ที่รบัเรื่องเสนอ
ความเห็นตามล าดบัชัน้
จนถึงพนกังานเจา้หนา้ที่ผู ้
ออกใบอนญุาต 
 

20 นาท ี เทศบาลนคร
ระยอง อ าเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

(ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเป็น
ผูร้บัผิดชอบ) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

พนกังานเจา้หนา้ที่ลงนาม
ในใบอนญุาตใหท้ าการ
โฆษณาโดยใชเ้ครื่องขยาย
เสียง ช าระค่าธรรมเนียม 
และรบัใบอนญุาต 

30 นาท ี เทศบาลนคร
ระยอง อ าเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

(ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเป็น
ผูร้บัผิดชอบ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 1 ชั่วโมง 
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14. งำนบริกำรนีผ้่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 1 3 ฉบบั - 

2) 

หนงัสือรบัรองนิติ
บคุคล 

- 1 3 ฉบบั (พรอ้มส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของ
ผูแ้ทนนิติบคุคล 
(กรณีผูข้อรบั
ใบอนญุำตหรือผู้
แจง้เป็นนิติ
บคุคล)) 

3) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจที่ถกูตอ้ง
ตำมกฎหมำย 
(กรณี
ผูป้ระกอบกำรไม่
สำมำรถมำยื่นค ำ
ขอดว้ยตนเอง) 
พรอ้มส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของผู้
มอบอ ำนำจและ
ผูร้บัมอบอ ำนำจ) 

- 1 3 ฉบบั - 
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบค ำรอ้งตำม
แบบ ฆ.ษ.1 ที่
เจำ้พนกังำน
ต ำรวจเจำ้ของ
ทอ้งที่แสดงควำม
คิดเห็นแลว้ 

- 1 3 ฉบบั - 

2) 
แผนที่สงัเขป
แสดงที่ตัง้กำรใช้
เครื่องขยำยเสียง 

- 1 3 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) โฆษณำกิจกำรทีไ่ม่เป็นไปในท ำนองกำรค้ำ 

ค่ำธรรมเนียม 10 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

2) โฆษณำทีเ่ป็นไปในท ำนองกำรค้ำ (โฆษณำเคล่ือนที)่ 
ค่ำธรรมเนียม 60 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

3) โฆษณำทีเ่ป็นไปในท ำนองกำรค้ำ (โฆษณำประจ ำที่) 
ค่ำธรรมเนียม 75 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสนิมหาราช ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000  
โทรศพัท์ : 0-3862-0111  
หมายเหตุ- 
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2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศนูยด์ ารงธรรมกระทรวง  ศนูยด์  ารงธรรมจงัหวดั  ศนูยด์  ารงธรรมอ าเภอ  โทร.1567 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน  กรมการปกครองส านกับรหิารการทะเบียน โทร.1547 
หมายเหต ุ (ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ล าลูกกาคลอง 9  อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธาน ี โทร 
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th) 

4) 
 
 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศนูยบ์รกิารประชาชน  ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ  (เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันทีพิ่มพ ์ 21/09/2558 
สถำนะ เผยแพรคู่่มือบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดท ำโดย นางนงคช์ภรณ ์ โพธิ์ไพจิตร 
อนุมัติโดย นางกรรณิกา  วิโรจนแ์สงทอง 
เผยแพร่โดย นางสาวศกลวรรณ ปัญญานุภาพ 

 
 

 
 

http://www.bora.dopa.go.th/

