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คู่มอ
ื สาหรับประชาชน : 27. การขออนุญาตทาการโฆษณาโดยใช้เครื่อง
ขยายเสียง
หน่วยงานทีใ
่ ห้บริการ :เทศบาลตาบลชะอวด อาเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยืน
่ คาขอ และในการพิจารณา
อนุญาต
ผู้ที่จะทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกาลังไฟฟ้าจะต้องขอรับ
อนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงทาการโฆษณาได้
โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับอนุญาตและให้มี
อานาจกาหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยเวลาสถานที่และเครื่อง
อุปกรณ์ขยายเสียงและผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดนั้นโดย
ห้ามอนุญาตและห้ามใช้เสียงโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงในระยะใกล้
กว่า 100 เมตรจากโรงพยาบาลวัดหรือสถานที่บาเพ็ญศาสนกิจและทางแยก
ที่มีการสัญจรไปมาคับคั่งอยู่เป็นปกติและห้ามใช้เสียงโฆษณาในระยะใกล้
กว่า 100 เมตรจากบริเวณโรงเรียนระหว่างทาการสอนศาลสถิตยุติธรรมใน
ระหว่างเวลาพิจารณาผู้ยื่นคาขอใบอนุญาติจะต้องยื่นคาร้องตามแบบฆ.ษ. 1
ต่อเจ้าพนักงานตารวจเจ้าของท้องที่ก่อนมาดาเนินการ

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีใ่ ห้บริการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิด
ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์

147
ตาบลชะอวดโทร.075-381303/ติดต่อ
ด้วยตนเองณหน่วยงาน

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

(หมายเหตุ: -)

น. (มีพักเที่ยง)

กาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30

ขัน
้ ตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ บ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :30 นาที
ลาดั
บ
1)

ขัน
้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ผู้มีใบอนุญาตให้มีเพื่อใช้เครื่องขยาย
เสียงและไมโครโฟนประสงค์จะใช้
เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนมายื่น
ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบคาร้องและ
เอกสารประกอบคาขอ

ระยะเวลา

ส่วนที่
รับผิดชอบ

10 นาที

-

10 นาที

-

10 นาที

-

(หมายเหตุ: (ที่ทาการปกครองอาเภอ

เป็นผู้รับผิดชอบ))
2)

การพิจารณา
เจ้าหน้าที่รับเรื่องเสนอความเห็น
ตามลาดับชั้นจนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้
ออกใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (ที่ทาการปกครองอาเภอ

เป็นผู้รับผิดชอบ))
3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
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ลาดั
บ

ขัน
้ ตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่
รับผิดชอบ

พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามในใบอนุญาต
ให้ทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียงชาระค่าธรรมเนียมและรับ
ใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (ที่ทาการปกครองอาเภอ

เป็นผู้รับผิดชอบ))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดั ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม
บ
(ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน

หน่วยงานภาครัฐผูอ
้ อก
เอกสาร
-

ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา3ฉบับ
2)

หมายเหตุหนังสือรับรองนิตบ
ิ ค
ุ คล

-

ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา3ฉบับ
หมายเหตุ(พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับ
3)

ใบอนุญาตหรือผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล))
หนังสือมอบอานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
(กรณีผป
ู้ ระกอบการไม่สามารถมายืน
่ คาขอ

-
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ลาดั
บ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม
(ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผูอ
้ อก
เอกสาร

ด้วยตนเอง) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผูม
้ อบอานาจและผูร้ บ
ั มอบ
อานาจ)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา3ฉบับ
หมายเหตุ4)

แบบคาร้องตามแบบฆ.ษ.1 ที่เจ้าพนักงาน
ตารวจเจ้าของท้องที่แสดงความคิดเห็นแล้ว

-

ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา3ฉบับ
5)

หมายเหตุแผนที่สงั เขปแสดงที่ตงั้ การใช้เครือ
่ งขยาย
เสียง

-

ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา3ฉบับ
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลาดั
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
บ
1) โฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในทานองการค้า

ค่าธรรมเนียม (บาท /
ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 10 บาท
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ลาดั
บ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท /
ร้อยละ)

(หมายเหตุ: -)
2)

โฆษณาที่เ ป็น ไปในท านองการค้า (โฆษณา ค่าธรรมเนียม 60 บาท
เคลื่อนที่)
(หมายเหตุ: -)

3)

โฆษณาที่เ ป็น ไปในท านองการค้า (โฆษณา ค่าธรรมเนียม 75 บาท
ประจาที่)
(หมายเหตุ: -)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดั
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
บ
1) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวงศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
(หมายเหตุ: (โทร 1567))
2)

เทศบาลตาบลชะอวดตาบลชะอวดโทร.075-381303

3)

(หมายเหตุ: -)
ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน
1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต

กทม. 10300))
4)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
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ลาดั
บ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลอง

เกลืออาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /

โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption
Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The AntiCorruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคูม
่ ือการกรอก
ลาดั
ชื่อแบบฟอร์ม
บ

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
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-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:สานักการสอบสวนและนิติการกรมการ
ปกครองสานักการสอบสวนและนิติการ
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีใ
่ ห้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงพ.ศ. 2493
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
พื้นทีใ
่ ห้บริการ:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา:ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
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จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มอ
ื ประชาชน:การขออนุญาตทาการโฆษณาโดยใช้เครื่อง
ขยายเสียงสาเนาคู่มือประชาชน 27/07/2015 13:59 / กนกอรเสตะพันธ์

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือ
สาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

