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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 นาท ี 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง กองคลัง เทศบาลเมือง

บุรีรัมย  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการ กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (โทรศัพท 044602345 ตอ 204) 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 

ผูที่จะทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงดวยกําลังไฟฟาจะตองขอรับอนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่กอน เมื่อไดรับ

อนุญาตแลวจึงทําการโฆษณาไดโดยใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับอนุญาต และใหมีอํานาจกําหนด

เงื่อนไขลงในใบอนุญาตวาดวยเวลา สถานที่ และเครื่องอุปกรณขยายเสียงและผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

กําหนดน้ัน โดยหามอนุญาตและหามใชเสียงโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงในระยะใกลกวา 100 เมตร จาก
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โรงพยาบาล วดัหรือสถานที่บําเพ็ญศาสนกิจ และทางแยกที่มีการสัญจรไปมาคับค่ังอยูเปนปกติ และหามใชเสียง

โฆษณาในระยะใกลกวา 100 เมตร จากบริเวณโรงเรียนระหวางทําการสอน ศาลสถิตยุติธรรมในระหวางเวลาพิจารณา  

ผูยื่นคําขอใบอนุญาติจะตองยื่นคํารองตามแบบ ฆ.ษ. 1 ตอเจาพนักงานตํารวจเจาของทองที่กอนมาดําเนินการ 

การควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง คือ การที่เราจะโฆษณาสินคาหรือกิจการในรานของเรา โดยมีการ

ประกาศเสียงตามรถประชาสัมพันธ หรือโฆษณาอยูประจําที่หรือรานแหงนั้น งานที่จะโฆษณาใชเสียงมี 2 ประเภท 

กิจการประเภทที่ 1 คือ การโฆษณาในกิจการที่ไมเปนไปในทํานองการคา ขอใบอนุญาตไดคราวละไมเกิน 15 วัน กิจการ

ประเภทนี้ก็จะมี งานขึ้นบานใหม งานทําบุญบาน งานอุปสมบท  

กิจการประเภทที่ 2 คือ การโฆษณาที่เปนไปในทํานองการคา แบงไดเปน  2 ประเภท คือ  

 ก.การโฆษณาเคลื่อนท่ี โดยใชรถประชาสัมพันธวิ่งตามเสนทางตาง ๆ ภายในเขตเทศบาล สามารถขออนุญาตไดคราว

ละไมเกิน 15 วัน  

 ข.การโฆษณาประจําที่โดยประชาสัมพันธ ณ รานหรือกิจการอ่ืน ๆ สามารถขออนุญาตไดคราวละ ไมเกิน 15 วัน 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูมีใบอนุญาตใหมีเพื่อใชเครื่อง

ขยายเสียงและไมโครโฟน

ประสงคจะใชเครื่องขยายเสียง

และไมโครโฟน มายื่นตอ

เจาหนาที่เพื่อตรวจสอบคํารอง

และเอกสารประกอบคําขอ 

2 นาที - (ที่ทําการ

ปกครอง

อําเภอเปน

ผูรับผิดชอบ) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองและ

ออกใบอนุญาตทําการโฆษณา

โดยใชเครื่องเสียง (แบบ ฆ.ษ.2) 
 

1 นาที เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เสนอใบอนุญาตทําการโฆษณา

โดยใชเครื่องขยายเสียงใหเจา

พนักงานทองถิ่นหรือพนักงาน

เจาหนาที่ ผูมีอํานาจอนุญาตได

ลงนาม 

1 นาที เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

- 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ชําระคาธรรมเนียมและสงมอบ

ใบอนุญาต 
 

1 นาที เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   10 นาที 

 
13. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ - 

2) 

หนังสือมอบ

อํานาจที่ถูกตอง

ตามกฎหมาย 

(กรณี

ผูประกอบการไม

สามารถมายื่นคํา

ขอดวยตนเอง) 

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของผู

มอบอํานาจและ

ผูรับมอบอํานาจ) 

- 1 0 ฉบับ - 
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14.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคํารองตาม

แบบ ฆ.ษ.1 ที่

เจาพนักงาน

ตํารวจเจาของ

ทองที่แสดงความ

คิดเห็นแลว 

เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

1 0 ฉบับ - 

2) 

แผนที่สังเขป

แสดงที่ตั้งการใช

เครื่องขยายเสียง 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมคํารอง 

 คาธรรมเนียม 2 บาท 

หมายเหตุ -   

2) คาธรรมเนียมการโฆษณาใชเครื่องเสียงเพื่อการกุศล 

 คาธรรมเนียม 10 บาท 

หมายเหตุ -   

3) คาธรรมเนียมการโฆษณาที่เปนไปในทํานองการคา (โฆษณาเคลื่อนที่) 

 คาธรรมเนียม 60 บาท 

หมายเหตุ (ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย)   

4) คาธรรมเนียมการโฆษณาที่เปนไปในทํานองการคา (โฆษณาประจําที่) 

 คาธรรมเนียม 75 บาท 

หมายเหตุ -   

 

16. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมกระทรวง ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ศูนยดํารงธรรมอําเภอ 

หมายเหตุ (โทร 1567) 

2) ชองทางการรองเรียน กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

หมายเหตุ (โทรศัพท 044602345 ตอ 204) 
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3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

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

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) คํารองขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ.1) แผนหนา 

- 

2) คํารองขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ.1) แผนหลัง 

- 

3) ใบอนุญาตใหทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ.2) แผนหนา 

- 

4) ใบอนุญาตใหทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ.2) แผนหลัง 

- 
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