คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตทาการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสี ยง
หน่ วยงานทีใ่ ห้ บริการ :เทศบาลตาบลหนองม่วง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูท้ ี่จะทาการโฆษณาโดยใช้เครื่ องขยายเสี ยงด้วยกาลังไฟฟ้ าจะต้องขอรับอนุ ญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจึงทาการโฆษณาได้โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผขู ้ อรับอนุญาตและให้มีอานาจกาหนด
เงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยเวลาสถานที่และเครื่ องอุปกรณ์ขยายเสี ยงและผูร้ ับอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่
กาหนดนั้นโดยห้ามอนุ ญาตและห้ามใช้เสี ยงโฆษณาโดยใช้เครื่ องขยายเสี ยงในระยะใกล้กว่า 100 เมตรจากโรงพยาบาล
วัดหรื อสถานที่บาเพ็ญศาสนกิจและทางแยกที่มีการสัญจรไปมาคับคัง่ อยูเ่ ป็ นปกติและห้ามใช้เสี ยงโฆษณาในระยะใกล้
กว่า 100 เมตรจากบริ เวณโรงเรี ยนระหว่างทาการสอนศาลสถิตยุติธรรมในระหว่างเวลาพิจารณาผูย้ นื่ คาขอใบอนุญาติ
จะต้องยืน่ คาร้องตามแบบฆ.ษ. 1 ต่อเจ้าพนักงานตารวจเจ้าของท้องที่ก่อนมาดาเนินการ
ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีใ่ ห้ บริการ
งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตาบลหนองม่ วง 199 ม.3
ต.หนองม่ วงอ.หนองม่ วงจ.ลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 036431111 ต่ อ 102 www.nongmuang.go.th/ติดต่ อด้ วยตนเองณ
หน่ วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :1 ชัว่ โมง
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผูม้ ีใบอนุญาตให้มีเพื่อใช้เครื่ องขยายเสี ยงและไมโครโฟน
ประสงค์จะใช้เครื่ องขยายเสี ยงและไมโครโฟนมายืน่ ต่อ
เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบคาร้องและเอกสารประกอบคาขอ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
10 นาที

ส่ วนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลหนองม่วง
อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี

ลาดับ
ขั้นตอน
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่รับเรื่ องเสนอความเห็นตามลาดับชั้นจนถึง
พนักงานเจ้าหน้าที่ผอู้ อกใบอนุญาต
(หมายเหตุ: -)
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามในใบอนุญาตให้ทาการโฆษณา
โดยใช้เครื่ องขยายเสี ยงชาระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุ ญาต
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
20 นาที

ส่ วนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลหนองม่วง
อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี

30 นาที

เทศบาลตาบลหนองม่วง
อาเภอหนองม่ว
จังหวัดลพบุรี

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา3ฉบับ
หมายเหตุ2) หนังสื อรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา3ฉบับ
หมายเหตุ(พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูแ้ ทนนิติบุคคล
(กรณี ผขู้ อรับใบอนุญาตหรื อผูแ้ จ้งเป็ นนิติบุคคล))
3) หนังสื อมอบอานาจทีถ่ ูกต้ องตามกฎหมาย (กรณีผ้ ปู ระกอบการไม่
สามารถมายืน่ คาขอด้ วยตนเอง) พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา3ฉบับ
หมายเหตุ4) แบบคาร้ องตามแบบฆ.ษ.1 ที่เจ้ าพนักงานตารวจเจ้ าของท้ องทีแ่ สดง
ความคิดเห็นแล้ว

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

-

-

-

ลาดับ

5)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ามี)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา3ฉบับ
หมายเหตุแผนทีส่ ั งเขปแสดงทีต่ ้งั การใช้ เครื่องขยายเสี ยง
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา3ฉบับ
หมายเหตุ-

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

ค่ าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่ าธรรมเนียม
1) โฆษณากิจการทีไ่ ม่ เป็ นไปในทานองการค้ า
(หมายเหตุ: -)

ค่ าธรรมเนียม (บาท / ร้ อยละ)
ค่ าธรรมเนียม 10 บาท

2)

โฆษณาทีเ่ ป็ นไปในทานองการค้ า (โฆษณาเคลือ่ นที)่
(หมายเหตุ: -)

ค่ าธรรมเนียม 60 บาท

3)

โฆษณาทีเ่ ป็ นไปในทานองการค้ า (โฆษณาประจาที)่
(หมายเหตุ: -)

ค่ าธรรมเนียม 75 บาท

ช่ องทางการร้ องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่ องทางการร้ องเรียน / แนะนาบริการ
1) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
(หมายเหตุ: (โทร 1567))
2) ที่ทาการปกครองอาเภอทุกแห่ง
(หมายเหตุ: -)
3) 199 ม.3 สนง.เทศบาลตาบลหนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170โทรศัพท์ 036-431111

ลาดับ

4)

ช่ องทางการร้ องเรียน / แนะนาบริการ
www.nongmuang.go.th
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์บริ การประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))

แบบฟอร์ ม ตัวอย่ างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ ม
ไม่ มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตทาการโฆษณาโดยใช้เครื่ องขยายเสี ยง
หน่ วยงานกลางเจ้ าของกระบวนงาน: สานักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองสานักการสอบสวนและนิติการ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีใ่ ห้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1)พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใช้ เครื่ องขยายเสี ยงพ.ศ. 2493
ระดับผลกระทบ:บริ การทัว่ ไป
พืน้ ทีใ่ ห้ บริการ:ส่ วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้ อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่นอ้ ยที่สุด
ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน:การขออนุ ญาตทาการโฆษณาโดยใช้เครื่ องขยายเสี ยงเทศบาลตาบลหนองม่วงกมลภัค
สาเนาคู่มือประชาชน 11/09/2015 11:14

เอกสารฉบับนีด
้ าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเ่ ผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

