
 

 
 

 

คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานให้บริการ การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน 
โทรศัพท์ 053 - 441961 ต่อ 17, 20 

วันจันทร์ - วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

          พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 
          การควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง หมายถึง การที่เราจะโฆษณาสินค้าหรือกิจการในร้านของ
เราโดยมีการประกาศเสียงรถประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาอยู่ประจ าที่ร้านแห่งนั้น งานที่จะโฆษณาใช้ เสียงจะมีอยู่
ด้วยกัน 2 ประเภท  
          กิจการประเภทที่ 1 คือ การโฆษณาในกิจการที่ไม่เป็นไปในท านองการค้า ขอใบอนุญาตได้คราวละไม่เกิน 
15 วัน ค่าธรรมเนียมฉบับละ 10 บาท กิจการประเภทนี้ก็จะมีงานขึ้นบ้านใหม่ งานท าบุญบ้าน งานไหว้ครู     
งานมหรสพต่างๆ  
          กิจการประเภทที่ 2 คือ การโฆษณาที่เป็นไปในท านองการค้า แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
          1. การโฆษณาเคลื่อนที่โดยใช้รถประชาสัมพันธ์วิ่งตามเส้นทางต่างๆ ภายในเขตเทศบาล สามารถขอ
อนุญาตคราวละไม่เกิน 5 วัน ค่าธรรมเนียมโฆษณาเคลื่อนที่ฉบับละ 60 บาท 
          2. คือการโฆษณาประจ าที่โดยประชาสัมพันธ์ร้านหรือกิจการนั้นๆ สามารถขออนุญาตได้คราวละไม่เกิน 
15 วัน ค่าธรรมเนียมโฆษณาประจ าที่ฉบับละ 70 บาท 
          ห้ามอนุญาตและห้ามใช้เสียงโฆษณาในระยะใกล้กว่า 100 เมตร จากบริเวณสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ได้แก่ 
โรงพยาบาล วัดหรือสถานที่บ าเพ็ญศาสนกิจ และทางแยกที่มีการสัญจรไปมาคับคั่งอยู่เป็นปกติ 
          ห้ามใช้เสียงโฆษณาในระยะใกล้กว่า 100 เมตร จากบริเวณสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ได้แก่ โรงเรียน
ระหว่างท าการสอน และศาลสถิตยุติธรรมในระหว่างเวลาพิจารณา 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน กรณีแจ้ง ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้ขออนุญาตยื่นแบบค าขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ระยะเวลา 30 นาที) 

งานธุรการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความครบถ้วนของ งานธุรการ 

คู่มือกระบวนงานที่ 19 
ชื่อกระบวนงาน      การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 

 



เอกสาร กรณีไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข / เพ่ิมเติม
เพ่ือด าเนินการ (ระยะเวลา 20 นาที) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 

ขั้นตอน กรณีแจ้ง ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
3. ผู้ขออนุญาตน าใบอนุญาตไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือลงนาม
อนุญาตที่สถานีต ารวจในท้องที่ (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง) 

สถานีต ารวจในท้องที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ผู้ขออนุญาตน าใบอนุญาตยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา
ออกใบอนุญาต/ไม่อนุญาต (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง) 

นายกเทศมนตรี 
 

5. ออกใบอนุญาต และช าระค่าธรรมเนียมพร้อมใบเสร็จรับเงิน 
(ระยะเวลา 10 นาที) 

งานธุรการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

ระยะเวลาการให้บริการ 
 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  1  วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1. แบบค าขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จ านวน  1  ฉบับ 

2. บัตรประจ าตัวประชาชนผู้ขอใบอนุญาต  (ฉบับจริงหรือส าเนา) จ านวน  1  ฉบับ 

3. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใบอนุญาต  จ านวน  1  ฉบับ 

4. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็น
ผู้แจ้ง) 

จ านวน  1  ฉบับ 
 

5. หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบ
อ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน) 

จ านวน  1  ฉบับ 

6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับ
มอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน) 

จ านวน  1  ฉบับ 
 

7. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งการใช้เครื่องขยายเสียง จ านวน  1  ฉบับ 
 

ข้อควรทราบ 

ไม่มี 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
   1. โฆษณากิจการที่ไม่เป็นการค้า     ฉบับละ  10  บาท 
   2. โฆษณาท่ีเป็นการค้า  
       - โฆษณาเคลื่อนที่     ฉบับละ   60   บาท 
       - โฆษณาประจ าที่     ฉบับละ   70   บาท 
 
 



การรับเรื่องร้องเรียน 
หากพบปัญหา / ข้อสงสัยในการให้บริการ สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องที่ช่องทางดังต่อไปนี้ 
1. เขียนค าร้องทั่วไปทีส่ านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
2. ศูนย์รับเร่ืองการบริการสาธารณะ 
3. เว็บไซต์ www.baanwan.go.th 
4. Facebook : https://www.facebook.com/tbbaanwan 
5. อีเมล์ : info@baanwan.go.th 

 


