
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตท ำกำรโฆษณำโดยใชเ้ครือ่งขยำยเสยีง 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลหา้งฉัตร อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผูท้ีจ่ะท าการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีงดว้ยก าลงัไฟฟ้า จะตอ้งขอรับอนุญาตตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีก่อ่น เมือ่ไดรั้บอนุญาต

แลว้จงึท าการโฆษณาได ้โดยใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีอ่อกใบอนุญาตใหแ้กผู่ข้อรับอนุญาต และใหม้อี านาจก าหนดเงือ่นไขลงใน

ใบอนุญาตวา่ดว้ยเวลา สถานที ่และเครือ่งอปุกรณ์ขยายเสยีงและผูรั้บอนุญาตตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ าหนดนัน้ โดยหา้ม

อนุญาตและหา้มใชเ้สยีงโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีงในระยะใกลก้วา่ 100 เมตร จากโรงพยาบาล วัดหรอืสถานทีบ่ าเพ็ญ

ศาสนกจิ และทางแยกทีม่กีารสญัจรไปมาคบัคัง่อยูเ่ป็นปกต ิและหา้มใชเ้สยีงโฆษณาในระยะใกลก้วา่ 100 เมตร จากบรเิวณ

โรงเรยีนระหวา่งท าการสอน ศาลสถติยตุธิรรมในระหวา่งเวลาพจิารณา ผูย้ืน่ค าขอใบอนุญาตจิะตอ้งยืน่ค ารอ้งตามแบบ ฆ.ษ. 1 

ตอ่เจา้พนักงานต ารวจเจา้ของทอ้งทีก่อ่นมาด าเนนิการ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
งานพัฒนารายได ้ กองคลงั  เทศบาลต าบลหา้งฉต้ร/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 ชัว่โมง 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูม้ใีบอนุญาตใหม้เีพือ่ใชเ้ครือ่งขยายเสยีงและไมโครโฟน

ประสงคจ์ะใชเ้ครือ่งขยายเสยีงและไมโครโฟน มายืน่ตอ่

เจา้หนา้ทีเ่พือ่ตรวจสอบค ารอ้งและเอกสารประกอบค าขอ 
(หมายเหต:ุ (งานพัฒนารายได ้ กองคลงั  เทศบาลต าบลหา้ง
ฉัตร))  

10 นาท ี - 
 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งเสนอความเห็นตามล าดบัชัน้จนถงึพนักงาน

เจา้หนา้ทีผู่อ้อกใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (งานพัฒนารายได ้ กองคลงั  เทศบาลต าบลหา้ง
ฉัตร))  

20 นาท ี - 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
พนักงานเจา้หนา้ทีล่งนามในใบอนุญาตใหท้ าการโฆษณาโดยใช ้

เครือ่งขยายเสยีง ช าระคา่ธรรมเนยีม และรับใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (งานพัฒนารายได ้ กองคลงั  เทศบาลต าบลหา้ง
ฉัตร))  

30 นาท ี - 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 3 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 3 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผูแ้ทนนติบิคุคล 

(กรณีผูข้อรับใบอนุญาตหรอืผูแ้จง้เป็นนติบิคุคล)) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

3) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจทีถู่กตอ้งตำมกฎหมำย (กรณีผูป้ระกอบกำรไม่

สำมำรถมำยืน่ค ำขอดว้ยตนเอง) พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชนของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจ) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 3 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 
 

แบบค ำรอ้งตำมแบบ ฆ.ษ.1 ทีเ่จำ้พนกังำนต ำรวจเจำ้ของทอ้งที่
แสดงควำมคดิเห็นแลว้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 3 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ ัง้กำรใชเ้ครือ่งขยำยเสยีง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 3 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) โฆษณำกจิกำรทีไ่มเ่ป็นไปในท ำนองกำรคำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 10 บาท 

  
 

2) โฆษณำทีเ่ป็นไปในท ำนองกำรคำ้ (โฆษณำเคลือ่นที)่ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 60 บาท 

  
 

3) โฆษณำทีเ่ป็นไปในท ำนองกำรคำ้ (โฆษณำประจ ำที)่ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 75 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) งานพัฒนารายได ้ กองคลงั  เทศบาลต าบลหา้งฉัตร  314  หมู ่1  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง  

52190 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 



- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีง  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส านักการสอบสวนและนติกิาร กรมการปกครอง ส านักการสอบสวนและนติกิาร 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

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

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน งานพัฒนารายได ้ กองคลงั  เทศบาลต าบลหา้งฉัตร 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


