คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตทำกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลหนองบัว อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ที่จะทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกาลังไฟฟ้า จะต้องขอรับอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน เมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจึงทาการโฆษณาได้ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับอนุญาต และให้มีอานาจกาหนด
เงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยเวลา สถานที่ และเครื่องอุปกรณ์ขยายเสียงและผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนด
นั้น โดยห้ามอนุญาตและห้ามใช้เสียงโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงในระยะใกล้กว่า 100 เมตร จากโรงพยาบาล วัดหรือ
สถานที่บาเพ็ญศาสนกิจ และทางแยกที่มีการสัญจรไปมาคับคั่งอยู่เป็นปกติ และห้ามใช้เสียงโฆษณาในระยะใกล้กว่า 100
เมตร จากบริเวณโรงเรียนระหว่างทาการสอน ศาลสถิตยุติธรรมในระหว่างเวลาพิจารณา ผู้ยื่นคาขอใบอนุญาติจะต้องยื่นคา
ร้องตามแบบ ฆ.ษ. 1 ต่อเจ้าพนักงานตารวจเจ้าของท้องที่ก่อนมาดาเนินการ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
สำนักงำนเทศบำลตำบลหนองบัว อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
41000 เบอร์โทรติดต่อ 042-932191-3 ต่อ 153/ติดต่อด้วย เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 3 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้มีใบอนุญาตให้มีเพื่อใช้เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน
ประสงค์จะใช้เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน มายื่นต่อ
เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบคาร้องและเอกสารประกอบคาขอ
(หมำยเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่รับเรื่องเสนอความเห็นตามลาดับชั้นจนถึงพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาต
(หมำยเหตุ: -)
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามในใบอนุญาตให้ทาการโฆษณาโดย
ใช้เครื่องขยายเสียง ชาระค่าธรรมเนียม และรับใบอนุญาต
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลหนองบัว
อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

1 วัน

เทศบาลตาบลหนองบัว
อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

1 วัน

เทศบาลตาบลหนองบัว
อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล
(กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล))
3) หนังสือมอบอำนำจที่ถูกต้องตำมกฎหมำย (กรณีผู้ประกอบกำรไม่
สำมำรถมำยื่นคำขอด้วยตนเอง) พร้อมสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 3 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) แบบคำร้องตำมแบบ ฆ.ษ.1 ที่เจ้ำพนักงำนตำรวจเจ้ำของท้องที่
แสดงควำมคิดเห็นแล้ว
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งกำรใช้เครื่องขยำยเสียง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) โฆษณำกิจกำรที่ไม่เป็นไปในทำนองกำรค้ำ
(หมำยเหตุ: -)
2)

โฆษณำที่เป็นไปในทำนองกำรค้ำ (โฆษณำเคลื่อนที่)
(หมำยเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
เทศบาลตาบลหนองบัว อาเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
เทศบาลตาบลหนองบัว อาเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

-

เทศบาลตาบลหนองบัว อาเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เทศบาลตาบลหนองบัว อาเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 10 บาท
ค่ำธรรมเนียม 60 บาท

ลำดับ
3)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
โฆษณำที่เป็นไปในทำนองกำรค้ำ (โฆษณำประจำที่)
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 75 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลตาบลหนอง
บัว
(หมำยเหตุ: (โทร 042-932191-3 ))
2) ที่ทาการปกครองอาเภอทุกแห่ง
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง สานักการสอบสวนและนิติการ
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พ.ร.บ. ควบคุมกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง พ.ศ. 2493
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขออนุญาตทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง เทศบาลตาบลหนองบัว

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

