
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขออนญุาตท าการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีง 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลเวยีงเทงิอ าเภอเทงิจังหวดัเชยีงรายกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูท้ีจ่ะท าการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีงดว้ยก าลงัไฟฟ้าจะตอ้งขอรับอนุญาตตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีก่อ่นเมือ่ไดรั้บอนุญาต

แลว้จงึท าการโฆษณาไดโ้ดยใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีอ่อกใบอนุญาตใหแ้กผู่ข้อรับอนุญาตและใหม้อี านาจก าหนดเงือ่นไขลงใน

ใบอนุญาตวา่ดว้ยเวลาสถานทีแ่ละเครือ่งอปุกรณ์ขยายเสยีงและผูรั้บอนุญาตตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ าหนดนัน้โดยหา้มอนุญาต

และหา้มใชเ้สยีงโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีงในระยะใกลก้วา่ 100 เมตรจากโรงพยาบาลวดัหรอืสถานทีบ่ าเพ็ญศาสนกจิและ

ทางแยกทีม่กีารสญัจรไปมาคับคัง่อยูเ่ป็นปกตแิละหา้มใชเ้สยีงโฆษณาในระยะใกลก้วา่ 100 เมตรจากบรเิวณโรงเรยีนระหวา่งท า

การสอนศาลสถติยตุธิรรมในระหวา่งเวลาพจิารณาผูย้ืน่ค าขอใบอนุญาตจิะตอ้งยืน่ค ารอ้งตามแบบฆ.ษ. 1 ตอ่เจา้พนักงานต ารวจ

เจา้ของทอ้งทีก่อ่นมาด าเนนิการ 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 

กองคลงัส านักงานเทศบาลต าบลเวยีงเทงิเลขที ่3 หมู ่15 ต.
เวยีงอ.เทงิจ.เชยีงราย 57160 โทร. 0-5379-5321 โทรสาร .0-

5366-9041 www.wiangthoeng.g.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :1 ชัว่โมง 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูม้ใีบอนุญาตใหม้เีพือ่ใชเ้ครือ่งขยายเสยีงและไมโครโฟน
ประสงคจ์ะใชเ้ครือ่งขยายเสยีงและไมโครโฟนมายืน่ตอ่

เจา้หนา้ทีเ่พือ่ตรวจสอบค ารอ้งและเอกสารประกอบค าขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ

อ าเภอเทงิจังหวดั
เชยีงราย 

 

2) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งเสนอความเห็นตามล าดบัชัน้จนถงึพนักงาน
เจา้หนา้ทีผู่อ้อกใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -) 

20 นาท ี เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ

อ าเภอเทงิจังหวดั
เชยีงราย 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
พนักงานเจา้หนา้ทีล่งนามในใบอนุญาตใหท้ าการโฆษณาโดยใช ้

เครือ่งขยายเสยีงช าระคา่ธรรมเนยีมและรับใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -) 

30 นาท ี เทศบาลต าบลเวยีงเทงิ
อ าเภอเทงิจังหวดั

เชยีงราย 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา3ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส าเนา3ฉบบั 

หมายเหตุ(พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผูแ้ทนนติบิคุคล 
(กรณีผูข้อรับใบอนุญาตหรอืผูแ้จง้เป็นนติบิคุคล)) 

- 

3) หนงัสอืมอบอ านาจทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย (กรณีผูป้ระกอบการไม่ - 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 สามารถมายืน่ค าขอดว้ยตนเอง) พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา3ฉบบั 
หมายเหตุ- 

4) 

 

แบบค ารอ้งตามแบบฆ.ษ.1 ทีเ่จา้พนกังานต ารวจเจา้ของทอ้งที่

แสดงความคดิเห็นแลว้ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา3ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

5) 

 

แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ ัง้การใชเ้ครือ่งขยายเสยีง 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส าเนา3ฉบบั 

หมายเหตุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) โฆษณากจิการทีไ่มเ่ป็นไปในท านองการคา้ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 

 

2) โฆษณาทีเ่ป็นไปในท านองการคา้ (โฆษณาเคลือ่นที)่ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 60 บาท 
 

 

3) โฆษณาทีเ่ป็นไปในท านองการคา้ (โฆษณาประจ าที)่ 

(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 75 บาท 

 

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) กองคลงัส านักงานเทศบาลต าบลเวยีงเทงิเลขที ่3 หมู ่15 ต.เวยีงอ.เทงิจ.เชยีงราย 57160 โทร. 0-5379-5321 
โทรสาร .0-5366-9041 www.wiangthoeng.g.go.th 

(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยด์ ารงธรรมกระทรวงศนูยด์ ารงธรรมจังหวดัศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอ 
(หมายเหต:ุ (โทร 1567)) 

3) ทีท่ าการปกครองอ าเภอทกุแห่ง 

(หมายเหต:ุ -) 

4) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



ชือ่กระบวนงาน:(ใสช่ือ่กระบวนงาน) 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:(ชือ่หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ในสว่นของกระบวนงาน) (Division, Department, Ministry) 

ประเภทของงานบรกิาร:(ใสช่ือ่ประเภทงานบรกิาร) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: (ใสช่ือ่ประเภทงานบรกิาร) 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง:(ใสช่ือ่ก.ม.ทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต) 

ระดบัผลกระทบ:(ใสร่ะดบัผลกระทบ) 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:(ใสพ่ืน้ทีใ่หบ้รกิาร) 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:(ใสก่ฎหมายทีก่ าหนดระยะเวลา) 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: (ใสร่ะยะเวลาตามทีก่ฎหมายก าหนด) 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน  

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ  

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ  
 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


