
 
 

คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

 พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ : ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0  นาท ี
9. ช่องทางการให้บริการ  

 สถานที่ให้บริการ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย / ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

10. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
   ผู้ที่จะท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยก าลังไฟฟ้า จะต้องขอรับอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงท าการโฆษณาได้ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับอนุญาต และ
ให้มีอ านาจก าหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยเวลา สถานที ่และเครื่องอุปกรณ์ขยายเสียง และผู้รับอนุญาตต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดนั้น โดยห้ามอนุญาตและห้ามใช้เสียงโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงในระยะใกล้กว่า 
100 เมตร จากโรงพยาบาล วัด หรือสถานที่บ าเพ็ญศาสนกิจ และทางแยกที่มีการสัญจรไปมาคับคั่งอยู่เป็นปกติ 
และห้ามใช้เสียงโฆษณาในระยะใกล้กว่า 100  เมตรจากบริเวณโรงเรียนระหว่างท าการสอน ศาลสถิตยุติธรรมใน
ระหว่างเวลาพิจารณา ผู้ยื่นค าขอใบอนุญาติจะต้องยื่นค าร้องตาม แบบ ฆ.ษ. 1 ต่อเจ้าพนักงานต ารวจเจ้าของ
ท้องที่ก่อนมาด าเนินการ 
11. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู้มีใบอนุญาตให้มีเพื่อใช้เครื่องขยายเสียงและ
ไมโครโฟน ประสงค์จะใช้เครื่องขยายเสยีงและ
ไมโครโฟนมายื่นต่อเจา้หน้าท่ีเพื่อตรวจสอบค าร้อง
และเอกสารประกอบค าขอ 

10 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง เสนอความเห็นตามล าดับชั้นจนถึง
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาต 
 

20 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย 

- 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการ
มีมต ิ

พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามในใบอนญุาตให้ท าการ
โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ช าระค่าธรรมเนียม
และรับใบอนญุาต 

30 นาที องค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย 

- 



 
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 1 ชั่วโมง 

12. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
13. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

13.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน - 1 3 ฉบับ - 

2) 

หนังสือรับรองนิติบุคคล - 1 3 ฉบับ (พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของ
ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้
ขอรับใบอนุญาตหรอืผู้
แจ้งเป็นนิติบุคคล)) 

3) 

หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย (กรณีผูป้ระกอบการไม่
สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเอง) 
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้มอบอ านาจและผูร้ับ
มอบอ านาจ) 

- 1 3 ฉบับ - 

13.2) เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 
แบบค าร้องตามแบบฆ.ษ.1 ที่เจ้าพนักงาน
ต ารวจเจ้าของท้องที่แสดงความคดิเห็นแล้ว 

- 1 3 ฉบับ - 

2) แผนที่สังเขปแสดงท่ีตั้งการใช้เครือ่งขยายเสียง - 1 3 ฉบับ - 
 

14. ค่าธรรมเนียม 
1) โฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในท านองการค้า            ค่าธรรมเนียม  10  บาท 
2) โฆษณาที่เป็นไปในท านองการค้า (โฆษณาเคลื่อนที่) ค่าธรรมเนียม  60  บาท 
3) โฆษณาที่เป็นไปในท านองการค้า (โฆษณาประจ าที่) ค่าธรรมเนียม  75  บาท 

15. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด  ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 

หมายเหตุ  (โทร 1567) 
2) ช่องทางการร้องเรียน  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

หมายเหตุ  (โทรศัพท์ 053 – 730322 / www.maesalongnai.go.th) 
3) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ  (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111  
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

16. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 



 
 
 


