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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลสบแมขาอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลสบแมขาอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงพ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 18/07/2015 16:41 การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช
เครื่องขยายเสียงองคการบริหารสวนตําบลสบแมขา
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการองคการบริหารสวนตําบลสบแมขาเลขที่ 163 หมู 3 ตําบลสบแมขาอําเภอหางดงจังหวัด
เชียงใหม 50230 โทรศัพท 053-368405 โทรสาร 053-368006/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูที่จะทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงดวยกําลังไฟฟาจะตองขอรับอนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่กอนเมื่อไดรับ
อนุญาตแลวจึงทําการโฆษณาไดโดยใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับอนุญาตและใหมีอํานาจกําหนด
เงื่อนไขลงในใบอนุญาตวาดวยเวลาสถานที่และเครื่องอุปกรณขยายเสียงและผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

2/5

กําหนดนั้นโดยหามอนุญาตและหามใชเสียงโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงในระยะใกลกวา 100 เมตรจากโรงพยาบาล
วัดหรือสถานที่บําเพ็ญศาสนกิจและทางแยกที่มีการสัญจรไปมาคับคั่งอยูเปนปกติและหามใชเสียงโฆษณาในระยะใกล
กวา 100 เมตรจากบริเวณโรงเรียนระหวางทําการสอนศาลสถิตยุติธรรมในระหวางเวลาพิจารณาผูยื่นคําขอใบอนุญาติ
จะตองยื่นคํารองตามแบบฆ.ษ. 1 ตอเจาพนักงานตํารวจเจาของทองที่กอนมาดําเนินการ

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลสบแม
ขาอําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ

(องคการบริหาร
สวนตําบลสบแม
ขาเปน
ผูรับผิดชอบ)

การตรวจสอบเอกสาร

ผูมีใบอนุญาตใหมีเพื่อใช 10 นาที
เครื่องขยายเสียงและ
ไมโครโฟนประสงคจะใช
เครื่องขยายเสียงและ
ไมโครโฟนมายื่นตอ
เจาหนาที่เพื่อตรวจสอบคํา
รองและเอกสารประกอบคํา
ขอ

การพิจารณา

เจาหนาที่รับเรื่องเสนอ
ความเห็นตามลําดับชั้น
จนถึงพนักงานเจาหนาที่ผู
ออกใบอนุญาต

20 นาที

องคการบริหาร
สวนตําบลสบแม
ขาอําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม

(องคการบริหาร
สวนตําบลสบแม
ขาเปน
ผูรับผิดชอบ)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

พนักงานเจาหนาที่ลงนาม
ในใบอนุญาตใหทําการ
โฆษณาโดยใชเครื่องขยาย
เสียงชําระคาธรรมเนียม
และรับใบอนุญาต

30 นาที

องคการบริหาร
สวนตําบลสบแม
ขาอําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม

(องคการบริหาร
สวนตําบลสบแม
ขาเปน
ผูรับผิดชอบ)

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 ชั่วโมง
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
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ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
1
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 1
บุคคล

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
3

ฉบับ

-

3

ฉบับ

3

ฉบับ

(พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูแทนนิติบุคคล
(กรณีผูขอรับ
ใบอนุญาตหรือผู
แจงเปนนิติ
บุคคล))
-

2)

3)

หนังสือมอบ
อํานาจที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย
(กรณี
ผูประกอบการไม
สามารถมายื่นคํา
ขอดวยตนเอง)
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

1

หมายเหตุ
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ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
แบบคํารองตาม แบบฆ.ษ.1 ที่เจา
พนักงานตํารวจ
เจาของทองที่
แสดงความ
คิดเห็นแลว
แผนทีส่ ังเขป
แสดงที่ตั้งการใช
เครื่องขยายเสียง

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

16. คาธรรมเนียม
1) โฆษณากิจการที่ไมเปนไปในทํานองการคา
คาธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ 2)

โฆษณาที่เปนไปในทํานองการคา (โฆษณาเคลื่อนที่)
คาธรรมเนียม60 บาท
หมายเหตุ -

3)

โฆษณาที่เปนไปในทํานองการคา (โฆษณาประจําที่)
คาธรรมเนียม75 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
ไมมีขอมูลชองทางการรองเรียน
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

3

ฉบับ

-

3

ฉบับ

-
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องคการบริหารสวนตําบลสบแมขา
อําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหมสถ.
มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

