
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตใหท้ าการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีง 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาลส านักงานเขตทววีฒันา  กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

พระราชบญัญัตคิวบคมุการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีง พ .ศ.2493 ก าหนดใหผู้ท้ีจ่ะท าการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีง

ดว้ยก าลงัไฟฟ้าจะตอ้งขอรับใบอนุญาตตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีก่อ่น เมือ่ไดรั้บอนุญาตแลว้จงึท าการโฆษณาได ้  

 

การยืน่ค ารอ้งขออนุญาตท าการโฆษณา ใหป้ฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตักิารยืน่ค ารอ้งและการพจิารณาออกใบอนุญาตตาม

พระราชบญัญัตคิวบคมุการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีง พ .ศ.2493 

 

 

 ผูม้ใีบอนุญาตใหม้เีพือ่ใชเ้ครือ่งขยายเสยีงและไมโครโฟน ประสงคจ์ะใชเ้ครือ่งนัน้ท าโฆษณา ใหย้ืน่ค ารอ้งขอตามแบบ 

ฆ.ษ.1 ตอ่เจา้พนักงานต ารวจเจา้ของทอ้งที่ซึง่ผูย้ืน่ค ารอ้งนัน้มภีมูลิ าเนาอยู ่หรอืสถานทีโ่ฆษณานัน้อยูใ่นเขตอ านาจ  

 การยืน่ค ารอ้งโดยผูแ้ทนซึง่ไดรั้บมอบฉันทะ โดยถกูตอ้งจากผูม้ใีบอนุญาต คงอนุญาตใหท้ าได ้ 

 เป็นหนา้ทีข่องต ารวจทอ้งที ่ทีไ่ดรั้บค ารอ้งขอนัน้พจิารณาค ารอ้งขอโดยค านงึถงึสถานทีเ่วลา และเครือ่งอุ ปกรณ์ทีจ่ะท า

การโฆษณาแลว้แสดงความคดิเห็นไวใ้นค ารอ้งขอนัน้ เพือ่ผูร้อ้งขอจะไดน้ าไปแสดงตอ่พนักงานผูอ้นุญาต  

 

 

ขอ้ก าหนดและประเภทใบอนุญาต 

 

ประเภท 1 การโฆษณากจิการทีไ่มเ่ป็นไปในท านองการคา้ มกี าหนดอายคุราวละไมเ่กนิ 15 วนั 

 

ประเภท 2 การโฆษณาทีเ่ป็นไปในท านองการคา้ 

 

ก. โฆษณาเคลือ่นที ่มกี าหนดอายคุราวละไมเ่กนิ 5 วนั 

 

ข. โฆษณาประจ าที ่มกี าหนดอายคุราวละไมเ่กนิ 15 วนั 

 

หมายเหต ุ1.ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 2.กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถ

พจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้ง

ด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ 

โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ ้

ยืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงัก ลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 3.เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้

เสร็จ ตามมาตรา 10 แหง่ พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ.2558 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ฝ่ายส ิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาล ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 

ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 
โทร. 024414973 โทรสาร 024414734/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:00 - 16:00 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 3 วนัท าการ 
 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูม้ใีบอนุญาตใหม้เีพือ่ใชเ้ครือ่งขยายเสยีงและไมโครโฟน ยืน่ค า
รอ้งขอตามแบบ ฆ.ษ.1 ทีเ่จา้พนักงานต ารวจเจา้ของทอ้งทีใ่ห ้

ความเห็นชอบแลว้ พรอ้มหลกัฐาน และเจา้หนา้ทีล่งทะเบยีน
รับค ารอ้งขอ 

(หมายเหต:ุ (การนับเวลาจะเริม่นับเมือ่เจา้หนา้ทีไ่ดรั้บค าขอและ
หลกัฐานทีถ่กูตอ้งครบถว้น))  

1 ชัว่โมง ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและ

สขุาภบิาลส านักงานเขต
ทววีฒันา 

 

2) การพจิารณา 

พจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต และเมือ่ไดรั้บใบอนุญาตแลว้ ผูย้ืน่
ค ารอ้งขอตอ้งน าใบอนุญาตมาแจง้ตอ่สถานตี ารวจนครบาล

ทอ้งทีล่งนามรับทราบกอ่นจงึจะด าเนนิการโฆษณาได  ้

(หมายเหต:ุ -)  

3 วนั ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและ

สขุาภบิาลส านักงานเขต
ทววีฒันา 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณี บคุคลธรรมดา -คนไทย) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ (กรณี บคุคลธรรมดา -คนไทย) 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

3) 
 

หนงัสอืเดนิทางและใบอนุญาตท างาน  
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (กรณี บคุคลธรรมดา,นติบิคุคล -คนตา่งดา้ว) 

กองหนังสอืเดนิทาง 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ (กรณี นติบิคุคล -คนไทย, คนตา่งดา้ว) 

กรมการคา้ตา่งประเทศ 

5) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณี นติบิคุคล -คนไทย) 

กรมการปกครอง 

6) 

 

 ค ารอ้งขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีง 

(แบบ ฆ.ษ.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรุงเทพมหานคร 

7) 

 

 หนงัสอืมอบอ านาจทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายพรอ้มส าเนา

บตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ
แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (กรณีผูข้ออนุญาตไมส่ามารถมายืน่ค าขอดว้ยตนเอง ) 

- 

8) 

 

 หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีห่รอืสญัญาเชา่ กรณีผูข้อ

อนุญาตไมม่กีรรมสทิธิใ์นอาคารหรอืสถานทีท่ ีข่ออนุญาต  
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

9)  ส าเนาทะเบยีนรถยนต ์(กรณีเป็นการโฆษณาเคลือ่นที่) ที่ กรมการขนสง่ทางบก 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 ระบุชือ่ผูย้ ืน่ค ารอ้ง หรอืหนงัสอืยนิยอมใหใ้ชร้ถยนต ์กรณีทีไ่มใ่ช่

เจา้ของรถยนต ์พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของเจา้ของ
รถยนต ์

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหตุ - 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) การออกใบอนุญาตใหท้ าการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีง  
กรณี โฆษณากจิการทีไ่มเ่ป็นไปในท านองการคา้ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  

 

2) การออกใบอนุญาตใหท้ าการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีง  
กรณี ทีเ่ป็นไปในท านองการคา้ (โฆษณาเคลือ่นที)่  

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 60 บาท 
  

 

3) การออกใบอนุญาตใหท้ าการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีง  

กรณี ทีเ่ป็นไปในท านองการคา้ (โฆษณาประจ าที)่  

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 75 บาท 

  

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาล ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา 
กรุงเทพฯ 10170 โทร. 024414973 โทรสาร 024414734 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยรั์บแจง้ทกุข ์กทม. 1555 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค ารอ้งขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีง (แบบ ฆ.ษ.1) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การออกใบอนุญาตใหท้ าการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีง   

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : ส านักอนามัย ส านักอนามัย ส านักอนามัย  

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

  
1)กฎกระทรวง (พ.ศ.2493) ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคมุการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีง พ .ศ.2493  

  

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



2)พระราชบญัญัตคิวบคมุการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีง พ .ศ.2493  

  
3)ระเบยีบปฏบิตักิารยืน่ค ารอ้งการพจิารณาออกใบอนุญาตตามพระราชบญัญัตคิวบคมุการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีง 
พ.ศ.2493  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:  พระราชบญัญัตคิวบคมุการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีง พ .ศ.2493 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 3.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การออกใบอนุญาตใหท้ าการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีง ส านักงานเขตทววีฒันา สวีกิา 

20/07/2015 07:43 
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