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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้ เครื องขยายเสียง
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
ชือกระบวนงาน:การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้ เครื องขยายเสียง
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลอุโมงค์อําเภอเมืองลําพูนจังหวัดลําพูน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื องขยายเสี ยงพ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พื นทีให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 08/08/2015 23:42การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้
เครื องขยายเสียง
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการเทศบาลตํ าบลอุโมงค์ /ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ทีจะทําการโฆษณาโดยใช้ เครื องขยายเสียงด้ วยกําลังไฟฟ้าจะต้ องขอรับอนุญาตต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที ก่อนเมือ
ได้ รับอนุญาตแล้ วจึงทําการโฆษณาได้ โดยให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที ออกใบอนุญาตให้ แก่ผ้ ขู อรับอนุญาตและให้ มีอํานาจ
กําหนดเงือนไขลงในใบอนุญาตว่าด้ วยเวลาสถานทีและเครื องอุปกรณ์ขยายเสียงและผู้รับอนุญาตต้ องปฏิบตั ิตาม
เงือนไขทีกําหนดนั นโดยห้ ามอนุญาตและห้ ามใช้ เสียงโฆษณาโดยใช้ เครื องขยายเสียงในระยะใกล้ กว่า 100 เมตรจาก
โรงพยาบาลวัดหรื อสถานทีบําเพ็ญศาสนกิจและทางแยกทีมีการสัญจรไปมาคับคังอยู่เป็ นปกติและห้ ามใช้ เสียงโฆษณา
1.
2.
3.
4.
5.
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ในระยะใกล้ กว่า 100 เมตรจากบริ เวณโรงเรี ยนระหว่างทําการสอนศาลสถิตยุตธิ รรมในระหว่างเวลาพิจารณาผู้ยื นคําขอ
ใบอนุญาติจะต้ องยืนคําร้ องตามแบบฆ.ษ. 1 ต่อเจ้ าพนักงานตํารวจเจ้ าของท้ องทีก่อนมาดําเนินการ
13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขั นตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
กองคลัง
เทศบาลตําบล
อุโมงค์

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้มีใบอนุญาตให้ มีเพือใช้
10 นาที
เครื องขยายเสียงและ
ไมโครโฟนประสงค์จะใช้
เครื องขยายเสียงและ
ไมโครโฟนมายืนต่อ
เจ้ าหน้ าทีเพือตรวจสอบคํา
ร้ องและเอกสารประกอบคํา
ขอ

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีรับเรื องเสนอ
ความเห็นตามลําดับชั น
จนถึงพนักงานเจ้ าหน้ าทีผ้ ู
ออกใบอนุญาต

20 นาที

กองคลัง
เทศบาลตําบล
อุโมงค์

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

พนักงานเจ้ าหน้ าทีลงนาม
ในใบอนุญาตให้ ทําการ
โฆษณาโดยใช้ เครื องขยาย
เสียงชําระค่าธรรมเนียม
และรับใบอนุญาต

30 นาที

กองคลัง
เทศบาลตําบล
อุโมงค์

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 ชัวโมง
14. งานบริการนี ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขั นตอน

หมายเหตุ
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
1
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ
1
บุคคล

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
3

ฉบับ

-

3

ฉบับ

3

ฉบับ

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

2)

3)

หนังสือมอบ
อํานาจทีถกู ต้ อง
ตามกฎหมาย
(กรณี
ผู้ประกอบการไม่
สามารถมายืนคํา
ขอด้ วยตนเอง)
พร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ)

-

1

หมายเหตุ
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15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

-

1

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคําร้ องตาม
แบบฆ.ษ.1 ทีเจ้ า
พนักงานตํารวจ
เจ้ าของท้ องที
แสดงความ
คิดเห็นแล้ ว
แผนทีสงั เขป
แสดงทีตั งการใช้
เครื องขยายเสียง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

3

ฉบับ

-

3

ฉบับ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) โฆษณากิจการทีไม่ เป็ นไปในทํานองการค้ า
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ 2) โฆษณาทีเป็ นไปในทํานองการค้ า (โฆษณาเคลือนที)
ค่ าธรรมเนียม60 บาท
หมายเหตุ 3) โฆษณาทีเป็ นไปในทํานองการค้ า (โฆษณาประจําที)
ค่ าธรรมเนียม75 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเทศบาลตําบลอุโมงค์
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (www.umongcity.go.th)
2.
ทางโทรศัพท์ (053-983222 ต่อ 107)
3.
ทางไปรษณี ย์ (234 หมู่ที 5 ต.อุโมงค์ อ.เมื องจ.ลําพูน 51150)
4.
ร้องเรี ยนด้วยตนเองณสํ านักงานเทศบาลตํ าบลอุโมงค์
5.
ตูร้ ับฟั งความคิ ดเห็นณสํ านักงานเทศบาลตํ าบลอุโมงค์
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2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
21/08/2558
รออนุมตั ขิ ั นที 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
เทศบาลตําบลอุโมงค์อําเภอเมือง
ลําพูนจังหวัดลําพูนสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันทีพมิ พ์
สถานะ

