1/5

คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานเทศบาลตําบลซําสูง
1. ชือกระบวนงาน:การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักการสอบสวนและนิติการ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัวไป
7. พืนทีให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิน
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0
10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง
16/05/2015 20:43
11. ช่องทางการให้บริการ
สถานทีให้บริการ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตําบลซําสูง /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทียง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูท้ ีจะทําการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียงด้วยกําลังไฟฟ้า จะต้องขอรับอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าทีก่อน
เมือได้รบั อนุญาตแล้วจึงทําการโฆษณาได้ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าทีออกใบอนุญาตให้แก่ผขู้ อรับอนุญาต และให้มี
อํานาจกําหนดเงือนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยเวลา สถานที และเครืองอุปกรณ์ขยายเสียงและผูร้ บั อนุญาตต้องปฏิบตั ิ
ตามเงือนไขทีกําหนดนัน โดยห้ามอนุญาตและห้ามใช้เสียงโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียงในระยะใกล้กว่า 100 เมตร
จากโรงพยาบาล วัดหรือสถานทีบําเพ็ญศาสนกิจ และทางแยกทีมีการสัญจรไปมาคับคังอยูเ่ ป็ นปกติ และห้ามใช้เสียง
โฆษณาในระยะใกล้กว่า 100 เมตร จากบริเวณโรงเรียนระหว่างทําการสอน ศาลสถิตยุติธรรมในระหว่างเวลาพิจารณา
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ผูย้ ืนคําขอใบอนุญาติจะต้องยืนคําร้องตามแบบ ฆ.ษ. 1 ต่อเจ้าพนักงานตํารวจเจ้าของท้องทีก่อนมาดําเนินการ
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูม้ ีใบอนุญาตให้มเี พือใช้ 10 นาที
เครืองขยายเสียงและ
ไมโครโฟนประสงค์จะใช้
เครืองขยายเสียงและ
ไมโครโฟน มายืนต่อ
เจ้าหน้าทีเพือตรวจสอบคํา
ร้องและเอกสารประกอบคํา
ขอ

-

(ทีทําการปกครอง
อําเภอเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบ)

การพิจารณา

เจ้าหน้าทีรับเรืองเสนอ
ความเห็นตามลําดับชัน
จนถึงพนักงานเจ้าหน้าทีผู้
ออกใบอนุญาต

20 นาที

-

(ทีทําการปกครอง
อําเภอเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบ)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

พนักงานเจ้าหน้าทีลงนาม
ในใบอนุญาตให้ทาํ การ
โฆษณาโดยใช้เครืองขยาย
เสียง ชําระค่าธรรมเนียม
และรับใบอนุญาต

30 นาที

-

(ทีทําการปกครอง
อําเภอเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบ)

1)

2)

3)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 ชัวโมง
14. งานบริการนีผ่านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขันตอน
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

บัตรประจําตัว
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

1

3

ฉบับ

-

1

3

ฉบับ

หนังสือมอบ
อํานาจทีถูกต้อง
ตามกฎหมาย
(กรณี
ผูป้ ระกอบการไม่
สามารถมายืนคํา
ขอด้วยตนเอง)
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
มอบอํานาจและ
ผูร้ บั มอบอํานาจ)

1

3

ฉบับ

(พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล
(กรณีผูข้ อรับ
ใบอนุญาตหรือผู้
แจ้งเป็นนิติ
บุคคล))
-

2)

3)

หมายเหตุ
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15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคําร้องตาม แบบ ฆ.ษ.1 ที
เจ้าพนักงาน
ตํารวจเจ้าของ
ท้องทีแสดงความ
คิดเห็นแล้ว
แผนทีสังเขป
แสดงทีตังการใช้
เครืองขยายเสียง

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร
3

ฉบับ

-

3

ฉบับ

-

16. ค่าธรรมเนียม
1) โฆษณากิจการทีไม่เป็ นไปในทํานองการค้า
ค่าธรรมเนียม 10 บาท
หมายเหตุ 2)

โฆษณาทีเป็ นไปในทํานองการค้า (โฆษณาเคลือนที)
ค่าธรรมเนียม 60 บาท
หมายเหตุ -

3)

โฆษณาทีเป็ นไปในทํานองการค้า (โฆษณาประจําที)
ค่าธรรมเนียม 75 บาท
หมายเหตุ -

หมายเหตุ

17. ช่องทางการร้องเรียน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตําบลซําสูง
โทรศัพท์
โทรสาร
หรือเว็บไซต์ www.samsung.go.th
หมายเหตุ
. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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