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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้ เครื่ องขยายเสียง
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลภูผาม่าน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื ่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้ เครื่ องขยายเสียง
16/05/2015 20:43
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สํานักงานเทศบาลตําบลภูผาม่ าน ต.ภูผาม่ าน อ.ภูผาม่ าน จ.ขอนแก่ น 40350 โทร.
043396022/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ที่จะทําการโฆษณาโดยใช้ เครื่ องขยายเสียงด้ วยกําลังไฟฟ้า จะต้ องขอรับอนุญาตต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ก่อน เมื่อได้ รับ
อนุญาตแล้ วจึงทําการโฆษณาได้ โดยให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ออกใบอนุญาตให้ แก่ผ้ ขู อรับอนุญาต และให้ มีอํานาจกําหนด
เงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้ วยเวลา สถานที่ และเครื่ องอุปกรณ์ขยายเสียงและผู้รับอนุญาตต้ องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่
กําหนดนัน้ โดยห้ ามอนุญาตและห้ ามใช้ เสียงโฆษณาโดยใช้ เครื่ องขยายเสียงในระยะใกล้ กว่า 100 เมตร จาก
โรงพยาบาล วัดหรื อสถานที่บําเพ็ญศาสนกิจ และทางแยกที่มีการสัญจรไปมาคับคัง่ อยูเ่ ป็ นปกติ และห้ ามใช้ เสียง
โฆษณาในระยะใกล้ กว่า 100 เมตร จากบริ เวณโรงเรี ยนระหว่างทําการสอน ศาลสถิตยุตธิ รรมในระหว่างเวลาพิจารณา ผู้
ยื่นคําขอใบอนุญาติจะต้ องยื่นคําร้ องตามแบบ ฆ.ษ. 1 ต่อเจ้ าพนักงานตํารวจเจ้ าของท้ องที่ก่อนมาดําเนินการ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้มีใบอนุญาตให้ มีเพื่อใช้
10 นาที
เครื่ องขยายเสียงและ
ไมโครโฟนประสงค์จะใช้
เครื่ องขยายเสียงและ
ไมโครโฟน มายื่นต่อ
เจ้ าหน้ าที่เพื่อตรวจสอบคํา
ร้ องและเอกสารประกอบคํา
ขอ

-

(ที่ทําการปกครอง
อําเภอเป็ น
ผู้รับผิดชอบ)

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่รับเรื่ องเสนอ
ความเห็นตามลําดับชัน้
จนถึงพนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
ออกใบอนุญาต

20 นาที

-

(ที่ทําการปกครอง
อําเภอเป็ น
ผู้รับผิดชอบ)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

พนักงานเจ้ าหน้ าที่ลงนาม
ในใบอนุญาตให้ ทําการ
โฆษณาโดยใช้ เครื่ องขยาย

30 นาที

-

(ที่ทําการปกครอง
อําเภอเป็ น
ผู้รับผิดชอบ)

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

เสียง ชําระค่าธรรมเนียม
และรับใบอนุญาต
ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 ชัว่ โมง
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
1
1)
ประชาชน
1
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
3

ฉบับ

-

3

ฉบับ

3

ฉบับ

(พร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผู้แทนนิตบิ คุ คล
(กรณีผ้ ขู อรับ
ใบอนุญาตหรื อผู้
แจ้ งเป็ นนิติ
บุคคล))
-

2)

3)

หนังสือมอบ
อํานาจที่ถกู ต้ อง
ตามกฎหมาย
(กรณี
ผู้ประกอบการไม่
สามารถมายื่นคํา
ขอด้ วยตนเอง)

1

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
พร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคําร้ องตาม แบบ ฆ.ษ.1 ที่
เจ้ าพนักงาน
ตํารวจเจ้ าของ
ท้ องที่แสดงความ
คิดเห็นแล้ ว
แผนที่สงั เขป
แสดงที่ตงการใช้
ั้
เครื่ องขยายเสียง

1

1

16. ค่ าธรรมเนียม
1) โฆษณากิจการที่ไม่ เป็ นไปในทํานองการค้ า
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ 2)

โฆษณาที่เป็ นไปในทํานองการค้ า (โฆษณาเคลื่อนที่)
ค่ าธรรมเนียม60 บาท
หมายเหตุ -

3)

โฆษณาที่เป็ นไปในทํานองการค้ า (โฆษณาประจําที่)

3

ฉบับ

-

3

ฉบับ

-
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ค่ าธรรมเนียม 75 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์ดํารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
หมายเหตุ(โทร 1567)
2) ช่ องทางการร้ องเรียน สํานักงานเทศบาลตําบลภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทร.043396022
3) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
ผกาภรณ์ เรื องขจรไพโรจน์
ศักดิช์ ยั แตงฮ่อ
ANUSORN JIRAPITAK

