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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขออนุญาตทาการโฆษณาโดยใช้ เครื่ องขยายเสียง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลเมืองรามันห์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตทาการโฆษณาโดยใช้ เครื่ องขยายเสียง
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักการสอบสวนและนิตกิ าร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื ่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตทาการโฆษณาโดยใช้ เครื่ องขยายเสียง
16/05/2015 20:43
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ เทศบาลตาบลเมืองรามันห์ 222 ถนนเมืองรามันห์ ตาบลกายูบอเกาะ อาเภอรามัน จังหวัด
ยะลา 95140 โทร. 0-7329-5088 , Fax 0-7329-5537 WWW.MUANGRAMAN.GO.TH
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ที่จะทาการโฆษณาโดยใช้ เครื่ องขยายเสียงด้ วยกาลังไฟฟ้า จะต้ องขอรับอนุญาตต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ก่อน เมื่อได้ รับ
อนุญาตแล้ วจึงทาการโฆษณาได้ โดยให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ออกใบอนุญาตให้ แก่ผ้ ขู อรับอนุญาต และให้ มีอานาจกาหนด
เงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้ วยเวลา สถานที่ และเครื่ องอุปกรณ์ขยายเสียงและผู้รับอนุญาตต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่
กาหนดนัน้ โดยห้ ามอนุญาตและห้ ามใช้ เสียงโฆษณาโดยใช้ เครื่ องขยายเสียงในระยะใกล้ กว่า 100 เมตร จาก
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โรงพยาบาล วัดหรื อสถานที่บาเพ็ญศาสนกิจ และทางแยกที่มีการสัญจรไปมาคับคัง่ อยูเ่ ป็ นปกติ และห้ ามใช้ เสียง
โฆษณาในระยะใกล้ กว่า 100 เมตร จากบริเวณโรงเรี ยนระหว่างทาการสอน ศาลสถิตยุตธิ รรมในระหว่างเวลาพิจารณา ผู้
ยื่นคาขอใบอนุญาติจะต้ องยื่นคาร้ องตามแบบ ฆ.ษ. 1 ต่อเจ้ าพนักงานตารวจเจ้ าของท้ องที่ก่อนมาดาเนินการ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้มีใบอนุญาตให้ มีเพื่อใช้
10 นาที
เครื่ องขยายเสียงและ
ไมโครโฟนประสงค์จะใช้
เครื่ องขยายเสียงและ
ไมโครโฟน มายื่นต่อ
เจ้ าหน้ าที่เพื่อตรวจสอบคา
ร้ องและเอกสารประกอบคา
ขอ

-

(ที่ทาการปกครอง
อาเภอเป็ น
ผู้รับผิดชอบ)

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่รับเรื่ องเสนอ
ความเห็นตามลาดับชัน้
จนถึงพนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
ออกใบอนุญาต

20 นาที

-

(ที่ทาการปกครอง
อาเภอเป็ น
ผู้รับผิดชอบ)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

พนักงานเจ้ าหน้ าที่ลงนาม
ในใบอนุญาตให้ ทาการ
โฆษณาโดยใช้ เครื่ องขยาย
เสียง ชาระค่าธรรมเนียม
และรับใบอนุญาต

30 นาที

-

(ที่ทาการปกครอง
อาเภอเป็ น
ผู้รับผิดชอบ)

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 1 ชัว่ โมง
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
1
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 1
บุคคล

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
3

ฉบับ

-

3

ฉบับ

3

ฉบับ

(พร้ อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้แทนนิติบคุ คล
(กรณีผ้ ขู อรับ
ใบอนุญาตหรื อผู้
แจ้ งเป็ นนิติ
บุคคล))
-

2)

3)

หนังสือมอบ
อานาจที่ถกู ต้ อง
ตามกฎหมาย
(กรณี
ผู้ประกอบการไม่
สามารถมายื่นคา
ขอด้ วยตนเอง)
พร้ อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
มอบอานาจและ
ผู้รับมอบอานาจ)

1

หมายเหตุ
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคาร้ องตาม แบบ ฆ.ษ.1 ที่
เจ้ าพนักงาน
ตารวจเจ้ าของ
ท้ องที่แสดงความ
คิดเห็นแล้ ว
แผนที่สงั เขป
แสดงที่ตงการใช้
ั้
เครื่ องขยายเสียง

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

3

ฉบับ

-

3

ฉบับ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) โฆษณากิจการที่ไม่ เป็ นไปในทานองการค้ า
ค่ าธรรมเนียม 10 บาท
หมายเหตุ 2) โฆษณาที่เป็ นไปในทานองการค้ า (โฆษณาเคลื่อนที่)
ค่ าธรรมเนียม60 บาท
หมายเหตุ 3) โฆษณาที่เป็ นไปในทานองการค้ า (โฆษณาประจาที่)
ค่ าธรรมเนียม75 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1)
ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตาบลเมืองรามันห์ 222 ถนนเมืองรามันห์ ตาบลกายูบอเกาะ อาเภอรามัน
จังหวัดยะลา 95140 โทร. 0-7329-5088 , Fax 0-7329-5537 WWW.MUANGRAMAN.GO.TH
หมายเหตุ18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

