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คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ.  ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงพ.ศ. 2493 

 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให้บริการ:   
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงพ.ศ. 2493  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 1วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต่อเดือน5  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 10  
 จํานวนคําขอท่ีน้อยท่ีสุด 2  
10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงกายูบอเกาะ 18/07/2558 

20:32  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ    

โทรศัพท์๐-7320-4817      
โทรสาร๐-7325-4353 
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงพ.ศ.2493 การควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียงหมายถึงการท่ีเราจะโฆษณาสินค้าหรือกิจการในร้านของเราโดยมีการประกาศเสียงตามรถประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาอยู่
ประจําท่ี 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

- 
 

1.ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอ
อนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้ 
เครื่องขยายเสียง 
(แบบฆ.ษ.1) 
2.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
หลักฐาน 
3.เจ้าพนักงานท้องถ่ินผู้มี
อํานาจลงนามอนุญาต 
ให้ทําการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียง 
(แบบฆ.ษ.2) 
 
 

1 วัน - - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล

- 0 1 ฉบับ - 



3/7 

 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พร้อมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้แทนนิติ
บุคคล (กรณีผู้ขอรับ
ใบอนุญาตหรือผู้แจ้งเป็น
นิติบุคคล) 

3) 

หนังสือมอบอํานาจท่ี
ถูกต้องตามกฎหมายพร้อม
สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้มอบ
อํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจ 

- 1 0 ฉบับ ( กรณี
ผู้ประกอบการ

ไม่สามารถมายื่น
คําขอด้วย
ตนเอง) 

4) 

ใบอนุญาตให้ทําการ
โฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียงจากสถานีตํารวจใน
พ้ืนท่ี 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

หนังสือแสดงการป้องกัน
แก้ไขระงับเหตุรําคาญท่ีมี
ผู้พักอาศัยใกล้เคียงลง
ลายมือชื่อรับรอง 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 
แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้ง
การใช้เครื่องขยายเสียง 

- 1 0 ฉบับ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เพ่ือการกุศลโฆษณากิจการท่ีไม่เป็นการค้าไม่เกิน 15 วันครั้งละ 

ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) เพ่ือกิจการท่ัวไป (ประจําท่ี) ไม่เกิน 15 วันครั้งละ 
ค่าธรรมเนียม75 บาท 
หมายเหตุ - 
 

3) เพ่ือกิจการท่ัวไป (เคล่ือนท่ี) ไม่เกิน 5 วันครั้งละ 
ค่าธรรมเนียม 60 บาท 
หมายเหตุ - 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะอําเภอรามันจังหวัดยะลาโทรศัพท์๐-7320-4817 

หรือเว็ปไซต์  http://www.kayuboko.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) ตัวอย่างการขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 

- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ์ 22/07/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดทําโดย องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ

อําเภอรามัน จังหวัดยะลา สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 
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