
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตท ำกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมากระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ที่จะท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยก าลังไฟฟ้า จะต้องขอรับอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน เมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจึงท าการโฆษณาได้ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับอนุญาต และให้มีอ านาจก าหนด
เงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยเวลา สถานที่ และเครื่องอุปกรณ์ขยายเสียงและผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนด
นั้น โดยห้ามอนุญาตและห้ามใช้เสียงโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงในระยะใกล้กว่า 100 เมตร จากโรงพยาบาล วัดหรือ
สถานที่บ าเพ็ญศาสนกิจ และทางแยกที่มีการสัญจรไปมาคับคั่งอยู่เป็นปกติ และห้ามใช้เสียงโฆษณาในระยะใกล้กว่า 100 
เมตร จากบริเวณโรงเรียนระหว่างท าการสอน ศาลสถิตยุติธรรมในระหว่างเวลาพิจารณา ผู้ยื่นค าขอใบอนุญาติจะต้องยื่นค า
ร้องตามแบบ ฆ.ษ. 1 ต่อเจ้าพนักงานต ารวจเจ้าของท้องที่ก่อนมาด าเนินการ 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถำนที่ให้บริกำร 
ส านักงานเทศบาลต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 นาท ี
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้มีใบอนุญาตให้มีเพ่ือใช้เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน
ประสงค์จะใช้เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน มายื่นต่อ
เจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบค าร้องและเอกสารประกอบค าขอ 
 
 
(หมายเหตุ: -) 

10 นาท ี เทศบาลต าบลขุย
อ าเภอล าทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าที่รับเรื่องเสนอความเห็นตามล าดับชั้นจนถึงพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -) 

10 นาท ี เทศบาลต าบลขุย 
อ าเภอล าทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

 
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามในใบอนุญาตให้ท าการโฆษณาโดย
ใช้เครื่องขยายเสียง ช าระค่าธรรมเนียม และรับใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -) 

10 นาท ี เทศบาลต าบลขุย 
อ าเภอล าทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

- 

3) 
 

แบบค ำร้อง  ฆษ.1 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

- 

4) 
 

แผนผังแสดงสถำนที่ติดตั้งและใช้เครื่องเสียง โดยสังเขป 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) กำรโฆษณำกิจกำรที่ไม่เป็นไปในท ำนองกำรค้ำ ฉบับละ 10 บำท 
(หมายเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 10 บาท 
 
 

2) กำรโฆษณำกิจกำรที่เป็นไปในท ำนองกำรค้ำ (กำรโฆษณำเคลื่อนที่)  
ฉบับละ 60 บำท 
(หมายเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

3) กำรโฆษณำกิจกำรที่เป็นไปในท ำนองกำรค้ำ (กำรโฆษณำประจ ำที่) 
ฉบับละ 75 บำท 
(หมายเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270 โทรศัพท์ 0-4400 9818  
โทรสาร 0-4400 9818 หรือ www.khui.go.th 
(หมายเหตุ: -) 
 

http://www.khui.go.th/


ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบ ฆษ.1 
(หมายเหตุ: -) 

 


