
คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผู้ที่จะท าการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียงด้วยก าลงัไฟฟ้า จะต้องขอรับอนญุาตต่อพนกังานเจ้าหน้าที่ก่อน เมื่อได้รับอนญุาตแล้ว      
จึงท าการโฆษณาได้ โดยให้พนกังานเจ้าหน้าที่ออกใบอนญุาตให้แก่ผู้ขอรับอนญุาต และให้มีอ านาจก าหนดเง่ือนไขลงในใบอนญุาต       
วา่ด้วยเวลา สถานท่ี และเคร่ืองอปุกรณ์ขยายเสียงและผู้ รับอนญุาตต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดนัน้ โดยห้ามอนญุาตและห้ามใช้
เสียงโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียงในระยะใกล้กว่า 100 เมตร จากโรงพยาบาล วดัหรือสถานที่บ าเพ็ญศาสนกิจ และทางแยกที่มี           
การสญัจรไปมาคบัคั่งอยู่เป็นปกติ และห้ามใช้เสียงโฆษณาในระยะใกล้กว่า 100 เมตร จากบริเวณโรงเรียนระหว่างท าการสอน         
ศาลสถิตยตุิธรรมในระหว่างเวลาพิจารณา ผู้ยื่นค าขอใบอนญุาติจะต้องยื่นค าร้องตามแบบ ฆ .ษ. 1 ต่อเจ้าพนกังานต ารวจเจ้าของ
ท้องที่ก่อนมาด าเนินการ 
ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนกงาำนททบบำตต ำบตพธธ์กงตำา  262  หมู่ 4 ต ำบตพธธ์กงตำา  
อ ำทภอทมือานครรำชสีมำ  จกาหวกดนครรำชสีมำ  30000  พทรบกธท์ 
044-930238-9  พทรสำร  044-930238/ต์ดต่อด้วยตนทอา ณ 
หน่วยาำน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
ทป์ดให้บร์งำรวกน จกนทร์ ถึา วกนบุงร์ (ยงทว้นวกนหยุดที่ทำา
รำชงำรง ำหนด) ตกา้แต่ทวตำ 08:30 - 16:30 น. (มีธกงททีย่า) 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 1 ชัว่โมง 
ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้มีใบอนุญาตให้มีเพื่อใช้เคร่ืองขยายเสียงและไมโครโฟนประสงค์จะใช้เคร่ือง
ขยายเสียงและไมโครโฟน มายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบค าร้องและเอกสาร
ประกอบค าขอ 

10 นาที เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมือนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสมีา 
 

2) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่รับเร่ืองเสนอความเห็นตามล าดบัชัน้จนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออก
ใบอนญุาต 

20 นาที เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมือนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสมีา 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
พนกังานเจ้าหน้าที่ลงนามในใบอนญุาตให้ท าการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสยีง 
ช าระคา่ธรรมเนียม และรับใบอนญุาต 

30 นาที เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมือนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสมีา 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 3 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 3 ฉบบั 
หมายเหตุ (พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับ
ใบอนญุาตหรือผู้แจ้งเป็นนิติบคุคล)) 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
3) 
 

หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมา
ยื่นค าขอด้วยตนเอง) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ
และผู้รับมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 3 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

แบบค าร้องตามแบบ ฆ.ษ.1 ที่ เจ้าพนักงานต ารวจเจ้าของท้องที่แสดงความ
คิดเห็นแล้ว 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 3 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

แผนที่สังเขปแสดงที่ตัง้การใช้เคร่ืองขยายเสียง 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 3 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) โฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในท านองการค้า  ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
2) โฆษณาที่เป็นไปในท านองการค้า (โฆษณาเคลื่อนที่)  ค่าธรรมเนียม 60 บาท 
3) โฆษณาที่เป็นไปในท านองการค้า (โฆษณาประจ าที่)  ค่าธรรมเนียม 75 บาท 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ส านกังานเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  262  หมู่ 4 ต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา  30000  

โทรศพัท์ 044-930238-9  โทรสาร  044-930238 
2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

(หมำยทหต:ุ ( ทตขที่ 1 ถ.ธ์ษณพุตง ทขตดส์ุต งทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 ทตขที่ 1              
ถ.ธ์ษณพุตง ทขตดส์ุต งทม. 10300))  

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตกวอย่ำา แตะคู่มืองำรงรอง 
หมายเหตุ 
- 
 
 


