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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตทาํการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง
หนว่ยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลําพนู จงัหวดัลําพนู
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ชือกระบวนงาน:การขออนญุาตทําการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลอโุมงค์อําเภอเมืองลําพนูจงัหวดัลําพนู
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:

1) พ.ร.บ. ควบคมุการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียงพ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัวไป
7. พืนทีให้บริการ: สว่นภมูิภาค, ท้องถิน
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถติิ

จาํนวนเฉลียต่อเดือน0
จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0
จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชน 08/08/2015 23:42การขออนญุาตทําการโฆษณาโดยใช้
เครืองขยายเสียง

11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีให้บริการเทศบาลตําบลอโุมงค์/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต
ผู้ ทีจะทําการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียงด้วยกําลงัไฟฟ้าจะต้องขอรับอนญุาตตอ่พนกังานเจ้าหน้าทีก่อนเมือ

ได้รับอนญุาตแล้วจงึทําการโฆษณาได้โดยให้พนกังานเจ้าหน้าทีออกใบอนญุาตให้แก่ผู้ขอรับอนญุาตและให้มีอํานาจ
กําหนดเงือนไขลงในใบอนญุาตวา่ด้วยเวลาสถานทีและเครืองอปุกรณ์ขยายเสียงและผู้ รับอนญุาตต้องปฏิบตัิตาม
เงือนไขทีกําหนดนั นโดยห้ามอนญุาตและห้ามใช้เสียงโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียงในระยะใกล้กว่า100 เมตรจาก
โรงพยาบาลวดัหรือสถานทีบําเพ็ญศาสนกิจและทางแยกทีมีการสญัจรไปมาคบัคังอยู่เป็นปกตแิละห้ามใช้เสียงโฆษณา
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ในระยะใกล้กว่า 100 เมตรจากบริเวณโรงเรียนระหวา่งทําการสอนศาลสถิตยตุธิรรมในระหวา่งเวลาพิจารณาผู้ ยืนคําขอ
ใบอนญุาตจิะต้องยืนคําร้องตามแบบฆ.ษ. 1 ตอ่เจ้าพนกังานตํารวจเจ้าของท้องทีก่อนมาดําเนินการ

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ

ที ประเภทขันตอน
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ
ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ผู้ มีใบอนญุาตให้มีเพือใช้
เครืองขยายเสียงและ
ไมโครโฟนประสงค์จะใช้
เครืองขยายเสียงและ
ไมโครโฟนมายืนตอ่
เจ้าหน้าทีเพือตรวจสอบคํา
ร้องและเอกสารประกอบคํา
ขอ

10 นาที กองคลงั
เทศบาลตําบล
อโุมงค์

2)

การพิจารณา เจ้าหน้าทีรับเรืองเสนอ
ความเห็นตามลําดบัชั น
จนถึงพนกังานเจ้าหน้าทีผู้
ออกใบอนญุาต

20 นาที กองคลงั
เทศบาลตําบล
อโุมงค์

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

พนกังานเจ้าหน้าทีลงนาม
ในใบอนญุาตให้ทําการ
โฆษณาโดยใช้เครืองขยาย
เสียงชําระคา่ธรรมเนียม
และรับใบอนญุาต

30 นาที กองคลงั
เทศบาลตําบล
อโุมงค์

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 1 ชัวโมง

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั นตอน
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บตัรประจําตวั
ประชาชน

- 1 3 ฉบบั -

2)

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล

- 1 3 ฉบบั (พร้อมสําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนของ
ผู้แทนนิติบคุคล
(กรณีผู้ขอรับ
ใบอนญุาตหรือผู้
แจ้งเป็นนิติ
บคุคล))

3)

หนงัสือมอบ
อํานาจทีถกูต้อง
ตามกฎหมาย
(กรณี
ผู้ประกอบการไม่
สามารถมายืนคํา
ขอด้วยตนเอง)
พร้อมสําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนของผู้
มอบอํานาจและ
ผู้ รับมอบอํานาจ)

- 1 3 ฉบบั -
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15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ

ที รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)

แบบคําร้องตาม
แบบฆ.ษ.1 ทีเจ้า
พนกังานตํารวจ
เจ้าของท้องที
แสดงความ
คดิเห็นแล้ว

- 1 3 ฉบบั -

2)
แผนทีสงัเขป
แสดงทีตั งการใช้
เครืองขยายเสียง

- 1 3 ฉบบั -

16. ค่าธรรมเนียม
1) โฆษณากิจการทีไม่เป็นไปในทาํนองการค้า

ค่าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ -

2) โฆษณาทีเป็นไปในทาํนองการค้า (โฆษณาเคลือนที)
ค่าธรรมเนียม60 บาท
หมายเหตุ -

3) โฆษณาทีเป็นไปในทาํนองการค้า (โฆษณาประจาํที)
ค่าธรรมเนียม75 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลตําบลอโุมงค์
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (www.umongcity.go.th)
2. ทางโทรศพัท์ (053-983222 ต่อ 107)
3. ทางไปรษณีย์ (234 หมู่ที 5 ต.อโุมงค์อ.เมืองจ.ลําพนู 51150)
4. ร้องเรียนดว้ยตนเองณสํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์
5. ตูร้ับฟังความคิดเห็นณสํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์
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2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ
-

วันทีพมิพ์ 21/08/2558
สถานะ รออนมุตัขิั นที1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer)
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลอโุมงค์อําเภอเมือง

ลําพนูจงัหวดัลําพนูสถ.มท.
อนุมัตโิดย -
เผยแพร่โดย -


