
คู่มือส ำหรบัประชำชน

ขัน้ตอน

การขออนญุาตใชเ้สียง

จัดท ำโดย
งำนรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง
ส ำนักปลดัเทศบำลต ำบลป่งไฮ

ขอ้ควรปฏิบติัการใชเ้ครือ่งขยายเสียงรถโฆษณา

เคลื่อนท่ี

ชว่งเวลาท่ีไมค่วรใชเ้คร่ืองขยายเสียง 

(๑) การโฆษณารปูแบบไมเ่ป็นไปในท านองการคา้

๑.๑ วันท างาน กอ่นเวลา ๐๘.00 น. และหลงั ๑๘.00 น.

๑.๒ วันหยดุ กอ่นเวลา ๐๙.๐๐ น. และหลงั ๑๗.00 น. 

(๒) การโฆษณารปูแบบที่เป็นไปในท านองการคา้การ

โฆษณาทางการเมือง

๒.๑.วันท างาน กอ่นเวลา ๐๘.00 น. และหลงั ๑๘.00 น. 

๒.๒ วันหยดุ กอ่นเวลา ๐๙.00 น. และหลงั ๑๗.๐๐ น

ข้อปฏิบัตใินการโฆษณาใช้เสียง 
(๑) หา้มอนุญาตและหา้มใชเ้สียงโฆษณาในระยะใกลก้วา่ 

900 เมตร จากบริเวณสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี
๑.๑ โรงพยาบาล 
๑.๒ วดั หรือสถานท่ีบ าเพญ็ศาสนกิจและสถานท่ีราชการ 
๑.๓ ทางแยกท่ีมีการสญัจรไปมาคบัคัง่อยูเ่ป็นปกติ

(๒) หา้มใชเ้สียงโฆษณาในระยะใกลก้วา่ 900 เมตร จาก
บริเวณสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี

๒.๑.โรงเรียนระหวา่งท าการสอน 
๒.๒ ศาลสถิตยติุธรรมในระหวา่งเวลาพิจารณา

ความผิดตามกฎหมาย
ความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เคร่ือง

ขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓
๑. การโฆษณาโดยใชเ้สียงโดยไม่ไดร้บัอนญุาตโทษปรบัสูงสุดไม่เกิน 
๕๐๐บาท (ม.๔) 
๒. ผูใ้ช้เสียงและผู้ควบคุมเครื่องขยายเสียงไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดในใบอนญุาตโทษปรบัสงูสดุไม่เกิน ๕๐๐ บาท (ม.๔) 
๓. เสียงท่ีโฆษณาก่อความร  าคาญแก่ประชาชนตอ้งลดเสียงตาม
ค าสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ี (ม.๖)
ความผิดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กรณีไม่ปฏิบตัิตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถิ่นในการลดเสียงท่ีก่อ
ความร  าคาญโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ เดือนหรือปรับไม่เกิน ๒๕,๐๐๐
บาทหรือทัง้จ  าทัง้ปรบั (ม.๗๔)
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ท าใหเ้กิดเสียงหรือกระท าความอือ้องึโดยไม่มีเหตอุนัสมควรจนท าให้
ประชาชนตกใจหรือเดือดรอ้นโทษปรบัไม่เกิน ๙๐๐ บาท (ม.๓๗๐)



ขั้นตอนการขออนุญาตการใช้เสียง
1. กำรขออนุญำตโฆษณำโดยใชเ้ครื่องขยำยเสียง หมายถึง การที่เราจะ

โฆษณาสินคา้หรือกิจการในรา้นคา้ของเราโดยมีการประกาศเสียงตามรถ

ประชาสมัพนัธห์รือโฆษณาอยูป่ระจ าหรือที่รา้นแห่งนัน้การโฆษณาใชเ้สียงจะ

มีอยูด่ว้ยกนัสองประเภทคือ

(ก) กิจกำรประเภทท่ี ๑ คือ การโฆษณาในกิจการที่ไม่เป็นไปในท านอง

การคา้ขอใบอนุญาตไดค้ราวละไม่เกิน ๑๕ วนัค่าธรรมเนียมฉบบัละ ๑๐ 

บาท กิจการประเภทน้ี เชน่ ท าบุญขึ้นบา้นใหม่ , งานบวช , งานแต่งงาน ,

งานศพ , งานไหวค้รูและงานมหรสพตา่งๆ เป็นตน้ |

(ข) กิจกำรประเภทท่ี ๒ คือ การโฆษณาที่เป็นไปในท านองการคา้ แบ่งได ้

เป็น ๒ ประเภทคือ

๑. การโฆษณาเคล่ือนทีโ่ดยใชร้ถประชาสมัพนัธว์ิง่ตามเสน้ทางต่างๆภายใน

เขตเทศบาลสามารถขออนุญาตไดค้ราวละไม่เกิน ๕ วนัค่าธรรมเนียม

โฆษณาเคล่ือนที ่ฉบบัละ ๖0 บาท

๒. การโฆษณาประจ าที ่ประชาสมัพนัธ ์ณ รา้นหรือกิจการนัน้ๆ สามารถขอ

อนุญาตไดค้ราวละไม่เกิน ๑๕ วนั ค่าธรรมเนียมโฆษณาประจ าที่ ฉบบัละ 

๗๕ บาท

ขั้นตอนการขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง
1.1 ขั้นตอนการขออนุญาตกจิการประเภทท่ี ๑

ขั้นตอนที่ ๑ ให้ผูข้ออนุญาตยื่นค าขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้
เคร่ืองขยายเสียง (ตามแบบ ฆษ.1) ท่ีงานเทศกิจ เทศบาลต าบลป่งไฮ
พร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาดงัน้ี

๑. ทะเบียนบา้น,บตัรประจ าตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต 
๒. ใบอนุญาตใหมี้เพื่อใชเ้คร่ืองขยายเสียงและไมโครโฟน (ถา้ม)ี 
๓. รายละเอียดของเคร่ืองขยายเสียงท่ีจะใช้ เช่น ก าลงัไฟฟ้าท่ีใช้

ก าลงัขยายเสียง 
๔. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งใชเ้คร่ืองขยายเสียง
๕. สัญญาเช่า (กรณีเช่าท่ีเอกชน เพ่ือจัดงาน) หรือหนังสือยินยอม

ของเจา้ของท่ีตั้งเคร่ืองขยาย เสียง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
ส าเนาทะเบียนบา้นของผูใ้หเ้ช่าหรือผูใ้หค้วามยนิยอม

ขั้นตอนที่ ๒ ใหผู้ย้ื่นค าขอน าเอกสารค าขออนุญาต พร้อมเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง ให้ประธานชุมชนในเขตพ้ืนท่ี เคร่ืองขยายเสียงตั้งอยู่ท่ีจะท า
การแสดงดนตรีพิจารณาให้ความเห็นประกอบการใชเ้สียงและ เพื่อให้
พนักงาน เจา้หน้าท่ีต ารวจทอ้งท่ีและ พนักงานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง
ทอ้งท่ี แลว้แต่กรณีการจดักิจกรรมพิจารณา ใบอนุญาตค าขอโดยให้มี
อ  านาจก าหนดเง่ือนไข ค าขอตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด

ขันตอนที่ ๓ ใหผู้ย้ืน่ค  าขออนุญาต พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง น าเร่ือง
ดงักล่าวกลบัมาให้ทางเทศบาลต าบลป่ง เพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาต
โดยให้นายกเทศมนตรีต าบลป่งไฮ มีอ านาจก าหนดเง่ือนไข ค าขอตาม
อ านาจหนา้ท่ี ขอ้ปฏิบติัในการโฆษณาใชเ้สียงท่ีกฎหมายก าหนดต่อไป
ขั้นตอนท่ี 4 เม่ือนายกเทศมนตรีต าบลป่งไฮ เพื่อพิจารณาอนุญาตแลว้
ให้น า ใบอ นุญาตให้ท  า ก ารโฆษณาโดยใช้ เ ค ร่ื อ งขยา ย เ สี ย ง 
(แบบ ฆ.ษ. 2) ไปยืน่ที่สถานีต ารวจภูธรป่งไฮเพื่อให้เจา้หน้าท่ีต ารวจลง
นามรับทราบ 

1.2 ขั้นตอนการขออนุญาตกจิการประเภทท่ี ๒
ขั้นตอนที่ ๑ ใหผู้ข้ออนุญาตยืน่ค  าขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้

เคร่ืองขยายเสียง (ตามแบบ ฆษ.๑) ท่ีงานเทศกิจ เทศบาลต าบลป่งไฮ
พร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาดงัน้ี

๑. ทะเบียนบา้น, บตัรประจ าตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต 
๒. ใบอนุญาตใหมี้เพื่อใชเ้คร่ืองขยายเสียงและไมโครโฟน (ถา้ม)ี 
๓. รายละเอียดของเคร่ืองขยายเสียงท่ีจะใช ้เช่น ก าลงัไฟฟ้าท่ีใช้

ก าลงัขยายเสียง
๔. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งใชเ้คร่ืองขยายเสียง (กรณีโฆษณาประจ าท่ี) 

ขั้นตอนที่ ๒ ใหผู้ย้ืน่ค  าขอน าเอกสารค าขออนุญาต (แบบ ฆษ.๑) พร้อม
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหพ้นกังาน เจา้หนา้ท่ีต ารวจทอ้งท่ีและ พนกังาน
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองทอ้งท่ี แลว้แต่กรณีการจดักิจกรรมพิจารณา 
ใบอนุญาตค าขอโดยใหมี้อ  านาจก าหนดเง่ือนไข ค าขอตามอ านาจหนา้ท่ีท่ี
กฎหมายก าหนด 

ขั้นตอนที่ ๓ ใหผู้ย้ืน่ค  าขออนุญาต พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง น าเร่ือง
ดงักล่าวกลบัมาใหเ้ทศบาลต าบลป่งไฮ เพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาตโดย
ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลป่งไฮ มีอ านาจก าหนดเง่ือนไข ค าขอตามอ านาจ
หนา้ท่ี ขอ้ปฏิบติัในการโฆษณาใชเ้สียงท่ีกฎหมายก าหนดต่อไป

ขั้นตอนที่ 4 เม่ือนายกเทศมนตรีต าบลป่งไฮ เพื่อพิจารณาอนุญาตแลว้ให้
น าใบอนุญาตใหท้  าการโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ. 2) ไป
ยืน่ที่สถานีต ารวจภูธรป่งไฮ เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจลงนามรับทราบ


