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คู่มือสาํหรับประชาชน: การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตทาํการโฆษณาโดยใช้เครื�องเสียง 

หนว่ยงานที�รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลนาใน อําเภอพรรณนานิคม จงัหวดัสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื�อกระบวนงาน: การจดัเก็บคา่ธรรมเนียมและใบอนญุาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื�องเสียง 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลนาใน อําเภอพรรณนานิคม จงัหวดัสกลนคร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที�เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั�วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ�น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนัทําการ  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การจดัเก็บคา่ธรรมเนียมและใบอนญุาตทําการโฆษณาโดย

ใช้เครื�องเสียง ไกรทอง ศริิบํารุง 11/08/2558 17:15  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการ เทศบาลตําบลนาใน เลขที� 19 หมู่ 10 ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 โทรศพัท์ 

042-704754/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที�ยง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผู้ ที�จะทําการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสียงด้วยกําลงัไฟฟ้า จะต้องขอรับอนญุาตตอ่พนกังานเจ้าหน้าที�ก่อน เมื�อได้รับ

อนญุาตแล้วจงึทําการโฆษณาได้ โดยให้พนกังานเจ้าหน้าที�ออกใบอนญุาตให้แก่ผู้ขอรับอนญุาต และให้มีอํานาจกําหนด

เงื�อนไขลงในใบอนญุาตวา่ด้วยเวลา สถานที� และเครื�องอปุกรณ์ขยายเสียงและผู้ รับอนญุาตต้องปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�

กําหนดนั �น โดยห้ามอนญุาตและห้ามใช้เสียงโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสียงในระยะใกล้กวา่ 100 เมตร จาก
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โรงพยาบาล วดัหรือสถานที�บําเพ็ญศาสนกิจ และทางแยกที�มีการสญัจรไปมาคบัคั�งอยูเ่ป็นปกติ และห้ามใช้เสียง

โฆษณาในระยะใกล้กว่า 100 เมตร จากบริเวณโรงเรียนระหวา่งทําการสอน ศาลสถิตยตุธิรรมในระหวา่งเวลาพิจารณา ผู้

ยื�นคําขอใบอนญุาตจิะต้องยื�นคําร้องตามแบบ ฆ.ษ. 1 ตอ่เจ้าพนกังานตํารวจเจ้าของท้องที�ก่อนมาดําเนินการ 

13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที� รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที�

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ มีใบอนญุาตให้มีเพื�อใช้

เครื�องขยายเสียงและ

ไมโครโฟนประสงค์จะใช้

เครื�องขยายเสียงและ

ไมโครโฟน มายื�นตอ่

เจ้าหน้าที�เพื�อตรวจสอบคํา

ร้องและเอกสารประกอบคํา

ขอ 
 

10 นาที เทศบาลตําบล

นาใน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที�รับเรื�องเสนอ

ความเห็นตามลําดบัชั �น

จนถึงพนกังานเจ้าหน้าที�ผู้

ออกใบอนญุาต 
 

20 นาที เทศบาลตําบล

นาใน 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

พนกังานเจ้าหน้าที�ลงนาม

ในใบอนญุาตให้ทําการ

โฆษณาโดยใช้เครื�องขยาย

เสียง ชําระคา่ธรรมเนียม 

และรับใบอนญุาต 
 

30 นาที เทศบาลตําบล

นาใน 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   1 ชั�วโมง 

 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� 
รายการเอกสาร

ยื�นเพิ�มเตมิ 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั ((พร้อมสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของ

ผู้แทนนิติบคุคล

(กรณีผู้ขอรับ

ใบอนญุาตหรือผู้

แจ้งเป็นนิติบคุคล) 

) 

2) 

หนงัสือมอบ

อํานาจที�ถกูต้อง

ตามกฎหมาย 

(กรณี

ผู้ประกอบการไม่

สามารถมายื�นคํา

ขอด้วยตนเอง) 

พร้อมสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของผู้

มอบอํานาจและ

- 1 1 ฉบบั - 
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ที� 
รายการเอกสาร

ยื�นเพิ�มเตมิ 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผู้ รับมอบอํานาจ) 

3) 

แบบคําร้องตาม

แบบ ฆ.ษ.1 ที�

เจ้าพนกังาน

ตํารวจเจ้าของ

ท้องที�แสดงความ

คดิเห็นแล้ว 

- 1 1 ฉบบั - 

4) 

แผนที�สงัเขป

แสดงที�ตั �งการใช้

เครื�องขยายเสียง 

- 1 1 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) โฆษณากิจการที�ไม่เป็นไปในทาํนองการค้า 

 

 

 ค่าธรรมเนียม 10 บาท 

หมายเหตุ -   

 

2) โฆษณาที�เป็นไปในทาํนองการค้า (โฆษณาเคลื�อนที�) 

 
 

 ค่าธรรมเนียม 60 บาท 

หมายเหตุ -   

 

3) โฆษณาที�เป็นไปในทาํนองการค้า (โฆษณาประจาํที�) 

 

 

 ค่าธรรมเนียม 75 บาท 

หมายเหตุ -   
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลนาใน เลขที� 19 หมู ่10 ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 

โทรศพัท์ 042-704754 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที� 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที�พมิพ์ 28/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิั �นที� 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลนาใน อําเภอ

พรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร สถ.

มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


