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คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช!เครื่องขยายเสียง
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
หนวยงานเจ!าของกระบวนงาน : สํานักการสอบสวนและนิตกิ าร
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให!อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข!อง:
พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให!บริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายข!อบังคับ/ข!อตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข!อกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข!อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น!อยที่สุด 0
10. ชื่ออ!างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
16/05/2015 20:43
11. ชองทางการให!บริการ
สถานที่ใหบริการ ฝายพัฒนารายได กองคลัง เทศบาลเมืองแม&ฮ&องสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแม&ฮ&องสอน โทร. 053 613008-10 ต&อ 109 /ติดต&อดวยตนเอง ณ หน&วยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป:ดใหบริการวันจันทร;ถึงวันศุกร; (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต&เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม&หยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
12. หลักเกณฑ? วิธีการ เงื่อนไข(ถ!ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูที่จะทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงดวยกําลังไฟฟCา จะตองขอรับอนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่กอน เมื่อ
ไดรับอนุญาตแลวจึงทําการโฆษณาได โดยใหพนักงานเจาหนาทีอ่ อกใบอนุญาตใหแกผูขอรับอนุญาต และใหมีอํานาจ
กําหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตวาดวยเวลา สถานที่ และเครื่องอุปกรณFขยายเสียงและผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่กําหนดนัน้ โดยหามอนุญาตและหามใชเสียงโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงในระยะใกลกวา 100 เมตร จาก
โรงพยาบาล วัดหรือสถานทีบ่ ําเพ็ญศาสนกิจ และทางแยกที่มีการสัญจรไปมาคับคัง่ อยูเปIนปกติ และหามใชเสียงโฆษณาใน
ระยะใกลกวา 100 เมตร จากบริเวณโรงเรียนระหวางทําการสอน ศาลสถิตยุติธรรมในระหวางเวลาพิจารณา ผูยื่นคําขอ
ใบอนุญาติจะตองยื่นคํารองตามแบบ ฆ.ษ. 1 ตอเจาพนักงานตํารวจเจาของทองที่กอนมาดําเนินการ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน/
ประเภท
ระยะเวลา
ที่
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
หนวยงานที่
หมายเหตุ
ขั้นตอน
ให!บริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ ผูมีใบอนุญาตใหมีเพื่อใชเครื่องขยายเสียง
10 นาที
เอกสาร
และไมโครโฟนประสงคFจะใชเครื่องขยาย
เสียงและไมโครโฟน มายืน่ ตอเจาหนาที่เพื่อ
ตรวจสอบคํารองและเอกสารประกอบคําขอ
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เจาหนาที่รับเรื่องเสนอความเห็นตามลําดับ
ชั้นจนถึงพนักงานเจาหนาทีผ่ ูออกใบอนุญาต

20 นาที

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
-

3) การลงนาม/
พนักงานเจาหนาที่ลงนามในใบอนุญาตใหทํา
คณะกรรมการ การโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง ชําระ
มีมติ
คาธรรมเนียม และรับใบอนุญาต
ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 ชั่วโมง

30 นาที

-

ที่

ประเภท
ขั้นตอน

2) การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให!บริการ

หมายเหตุ

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล!ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน จํานวน
ที่
รายการเอกสารยืนยันตัวตน ภาครัฐผู!ออก เอกสาร
ฉบับจริง
เอกสาร
1) บัตรประจําตัวประชาชน
1
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
1

3) หนังสือมอบอํานาจที่ถูก ตองตาม
กฎหมาย (กรณีผูประกอบ การ
ไมสามารถมายื่นคําขอดวย
ตนเอง)พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจ)

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ
ที่
เพิ่มเติม
ผู!ออกเอกสาร
1) แบบคํารองตามแบบ
ฆ.ษ.1 ที่เจาพนักงาน
ตํารวจเจาของทองที่
แสดงความคิดเห็นแลว
2) แผนที่สงั เขปแสดงที่ตงั้
การใชเครื่องขยาย
เสียง

1

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
1

1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
3
3

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ
ฉบับ

3

หมายเหตุ
(พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชา
ชนของผูแทนนิติ
บุคคล (กรณีผูขอ
รับใบอนุญาตหรือผู
แจงเปIนนิตบิ ุคคล))

ฉบับ

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
3
ฉบับ

3

ฉบับ

หมาย
เหตุ
-

-
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16. คาธรรมเนียม
1) โฆษณากิจการที่ไมเปHนไปในทํานองการค!า
คาธรรมเนียม 10 บาท
หมายเหตุ 2) โฆษณาที่เปHนไปในทํานองการค!า (โฆษณาเคลื่อนที)่ คาธรรมเนียม 60 บาท
หมายเหตุ 3) โฆษณาที่เปHนไปในทํานองการค!า (โฆษณาประจําที)่
คาธรรมเนียม 75 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการร!องเรียน
ถาการบริการไมเปIนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแม&ฮ&องสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแม&ฮ&องสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแม&ฮ&องสอน โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแม&ฮ&องสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแม&ฮ&องสอน รหัสไปรษณีย; 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแม&ฮ&องสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแม&ฮ&องสอน
18. ตัวอยางแบบฟอร?ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

ไม&มีแบบฟอร;ม ตัวอย&าง และคู&มือการกรอก
19. หมายเหตุ

วันที่พิมพ?
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตFแลว
อุทัย สุดใหม
ปกรณF จีนาคํา
สมบูรณF ใจเย็น

