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คู�มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช!เครื่องขยายเสียง 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลรัษฎา  อําเภอเมอืงภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 

1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช-เครื่องขยายเสียง 
2. หน�วยงานเจ!าของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลรัษฎา  อําเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให!อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข!อง : 

1) พ.ร.บ.  ควบคุมการโฆษณาโดยใช�เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 

6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป  
7. พื้นท่ีให!บริการ: ส�วนภูมภิาค, ท-องถ่ิน  
8. กฎหมายข!อบงัคับ/ข!อตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข!อกําหนด ฯลฯ 0  นาท ี

9. ข!อมูลสถิติ 
จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน  0  

 จํานวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด  0  
 จํานวนคาํขอท่ีน!อยท่ีสุด  0  

10. ชื่ออ!างอิงของคู�มอืประชาชน การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช-เครื่องขยายเสยีง   
 ทต.รัษฎา  เดชาคนี  สําเนาคู�มือประชาชน 02/09/2015 11:56  

11. ช�องทางการให!บริการ  
1) สถานท่ีให!บริการ  เทศบาลตําบลรัษฎา   17/58 ม.3 ต.รัษฎา ถ.รัษฎานุสรณ% อ.เมือง  

จ.ภูเก็ต  83000  /ติดต+อด�วยตนเอง ณ หน+วยงาน 

ระยะเวลาเป>ดให!บริการ เป.ดให�บริการวันจันทร%ถึงวันศุกร% (ยกเว�นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ตั้งแต+เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

12. หลักเกณฑ@ วิธีการ เงื่อนไข(ถ!ามี) ในการยืน่คาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
   ผู-ที่จะทําการโฆษณาโดยใช-เครื่องขยายเสียงด-วยกําลังไฟฟBาจะต-องขอรับอนุญาตต�อพนักงานเจ-าหน-าที่

ก�อนเมื่อได-รับอนุญาตแล-วจึงทําการโฆษณาได-โดยให-พนักงานเจ-าหน-าที่ออกใบอนุญาตให-แก�ผู-ขอรับอนุญาตและ
ให-มีอํานาจกําหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว�าด-วยเวลาสถานที่และเครื่องอุปกรณFขยายเสียงและผู-รับอนุญาตต-อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดน้ันโดยห-ามอนุญาตและห-ามใช-เสียงโฆษณาโดยใช-เครื่องขยายเสียงในระยะใกล-กว�า 
100 เมตรจากโรงพยาบาลวัดหรือสถานที่บําเพ็ญศาสนกิจและทางแยกที่มีการสัญจรไปมาคับค่ังอยู�เปIนปกติ
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และห-ามใช-เสียงโฆษณาในระยะใกล-กว�า 100 เมตร  จากบริเวณโรงเรียนระหว�างทําการสอนศาลสถิตยุติธรรม

ในระหว�างเวลาพิจารณาผู-ยื่นคําขอใบอนุญาติจะต-องยื่นคําร-องตาม แบบฆ.ษ. 1  ต�อเจ-าพนักงานตํารวจเจ-าของ
ท-องที่ก�อนมาดําเนินการ 

 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส�วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให!บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู-มใีบอนุญาตให-มีเพื่อใช-
เครื่องขยายเสียงและ
ไมโครโฟนประสงคFจะใช-

เครื่องขยายเสียงและ
ไมโครโฟนมาย่ืนต�อ
เจ-าหน-าทีเ่พื่อตรวจสอบคํา
ร-องและเอกสารประกอบ

คําขอ 

10 นาท ี - (ที่ทําการปกครอง
อําเภอเปIน
ผู-รับผิดชอบ) 

2) การพิจารณา 
 

เจ-าหน-าที่รับเรื่องเสนอ
ความเห็นตามลําดับช้ัน
จนถึงพนักงานเจ-าหน-าที่ผู-
ออกใบอนุญาต 

20 นาท ี - (ที่ทําการปกครอง
อําเภอเปIน
ผู-รับผิดชอบ) 

3) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

พนักงานเจ-าหน-าที่ลงนาม

ในใบอนุญาตให-ทําการ
โฆษณาโดยใช-เครื่องขยาย
เสียงชําระค�าธรรมเนียม
และรับใบอนุญาต 

30 นาท ี - (ที่ทําการปกครอง

อําเภอเปIน
ผู-รับผิดชอบ) 

 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม 1 ช่ัวโมง 

 
14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล!ว  
   ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนที่ออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู!ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 1 3 ฉบับ - 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 3 ฉบับ (พร-อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน

ของผู-แทนนิติบุคคล 
(กรณีผู-ขอรับ
ใบอนุญาตหรือผู-

แจ-งเปIนนิติบุคคล)) 

3) หนังสือมอบอํานาจ
ที่ถูกต-องตาม
กฎหมาย (กรณี
ผู-ประกอบการไม�

สามารถมายื่นคํา
ขอด-วยตนเอง) 
พร-อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน

ของผู-มอบอํานาจ
และผู-รับมอบ
อํานาจ) 

- 1 3 ฉบับ - 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู!ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) แบบคําร-องตาม

แบบฆ.ษ.1 ที่เจ-า
พนักงานตํารวจ
เจ-าของท-องที่แสดง
ความคิดเห็นแล-ว 

- 1 3 ฉบับ - 

2) แผนที่สังเขปแสดง

ที่ตั้งการใช-เครื่อง
ขยายเสียง 

- 1 3 ฉบับ - 

 
16. ค�าธรรมเนียม 

1) โฆษณากิจการท่ีไม�เปIนไปในทํานองการค!า 
ค�าธรรมเนียม  10 บาท 

2) โฆษณาท่ีเปIนไปในทํานองการค!า (โฆษณาเคลื่อนท่ี) 
ค�าธรรมเนียม  60 บาท 

3) โฆษณาท่ีเปIนไปในทํานองการค!า (โฆษณาประจําท่ี) 
ค�าธรรมเนียม  75 บาท 

 

17. ช�องทางการร!องเรียน 
1) ช�องทางการร!องเรียน  เทศบาลตําบลรัษฎา  17/58 ม.3 ต.รัษฎา  ถ.รัษฎานุสรณF  อ.เมือง 

จ.ภูเก็ต  83000 

หมายเหต ุ
1. ทางอินเทอร%เน็ต  (http://www.rasada.go.th) 

2. ทางโทรศัพท% ( 076-525779-85 )  โทรสาร (076 –  525788) 
3. ทางไปรษณีย% ( 17/58 ม.3  ต.รัษฎาถ.รัษฎานุสรณ%อ.เมืองจ.ภูเก็ต 83000) 
4. ศูนย%ดํารงธรรมจังหวัดภเูก็ต 

5. ร�องเรียนด�วยตนเอง 
6. ตู�รับฟPงความคิดเห็น (ต้ังอยู+ณศูนย%บริการข�อมูลข+าวสารของราชการ ) 
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2) ช�องทางการร!องเรียนศูนยFบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ตู�ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300/ สายด+วน 1111 / www.1111.go.th 

 
18. ตัวอย�างแบบฟอร@ม ตัวอย�าง และคู�มอืการกรอก  

ไม+มีแบบฟอร%ม ตัวอย+าง และคู+มือการกรอก 

 
19.   หมายเหต ุ
  - 
 

วันท่ีพิมพ@ 03/09/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลรัษฎาอาํเภอเมือง
ภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร�
โดย 

- 

 
 
 

 


