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คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : เทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : สํานักการสอบสวนและนิติการ
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ : สวนทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
16/05/2015 20:43
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการติดตอดวยตนเอง ณ งานผลประโยชน กองคลัง (ชั้น 1) สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โทรศัพท 054-382774 โทรสาร 054-335538
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูที่จะทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงดวยกําลังไฟฟา จะตองขอรับอนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่กอน เมือ่ ไดรับ
อนุญาตแลวจึงทําการโฆษณาได โดยใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับอนุญาต และใหมีอํานาจกําหนด
เงื่อนไขลงในใบอนุญาตวาดวยเวลา สถานที่ และเครื่องอุปกรณขยายเสียงและผูรบั อนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด
นั้น โดยหามอนุญาตและหามใชเสียงโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงในระยะใกลกวา 100 เมตร จากโรงพยาบาล วัดหรือ
สถานที่บําเพ็ญศาสนกิจ และทางแยกที่มีการสัญจรไปมาคับคั่งอยูเปนปกติ และหามใชเสียงโฆษณาในระยะใกลกวา 100
เมตร จากบริเวณโรงเรียนระหวางทําการสอน ศาลสถิตยุติธรรมในระหวางเวลาพิจารณา ผูยื่นคําขอใบอนุญาตจะตองยืน่
คํารองตามแบบ ฆ.ษ. 1 ตอเจาพนักงานตํารวจเจาของทองที่กอนมาดําเนินการ
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

10 นาที
ผูมีใบอนุญาตใหมีเพื่อใช
เครื่องขยายเสียงและ
ไมโครโฟนประสงคจะใช
เครื่องขยายเสียงและ
1)
ไมโครโฟน มายื่นตอ
เจาหนาที่เพือ่ ตรวจสอบ
คํารองและเอกสารประกอบ
คําขอ
20 นาที
การพิจารณา
เจาหนาที่รบั เรื่องเสนอ
ความเห็นตามลําดับชั้นจนถึง
2)
พนักงานเจาหนาที่ผูออก
ใบอนุญาต
พนักงานเจาหนาที่ลงนามใน 30 นาที
การลงนาม/
ใบอนุญาตใหทําการโฆษณา
คณะกรรมการมีมติ
โดยใชเครื่องขยายเสียง
3)
ชําระคาธรรมเนียม และรับ
ใบอนุญาต
ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 ชั่วโมง
การตรวจสอบเอกสาร

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

หมายเหตุ

-

(ที่ทําการปกครอง
อําเภอเปน
ผูรบั ผิดชอบ)

-

(ที่ทําการปกครอง
อําเภอเปน
ผูรบั ผิดชอบ)

-

(ที่ทําการปกครอง
อําเภอเปน
ผูรบั ผิดชอบ)

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผูออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
1
3
ฉบับ
1)
ประชาชน
หนังสือรับรอง
1
3
ฉบับ
(พรอมสําเนา
นิติบุคคล
บัตรประจําตัว
ประชาชนของ
ผูแทนนิติบุคคล
2)
(กรณีผูขอรับ
ใบอนุญาตหรือผู
แจงเปนนิติบุคคล)
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ที่

3)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
หนังสือมอบ
อํานาจที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย
(กรณี
ผูประกอบการ
ไมสามารถมายื่น
คําขอดวยตนเอง)
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูมอบอํานาจและ
ผูรบั มอบอํานาจ)

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
แบบคํารองตาม
แบบ ฆ.ษ.1 ที่
เจาพนักงาน
1)
ตํารวจ เจาของ
ทองที่แสดง
ความคิดเห็นแลว
แผนที่สงั เขป
2) แสดงที่ตั้งการใช
เครื่องขยายเสียง

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร
3
ฉบับ
-

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร
3
ฉบับ
-

1

16. คาธรรมเนียม
1) โฆษณากิจการที่ไมเปนไปในทํานองการคา
คาธรรมเนียม 10 บาท
หมายเหตุ 2) โฆษณาที่เปนไปในทํานองการคา (โฆษณาเคลื่อนที่)
คาธรรมเนียม 60 บาท
หมายเหตุ 3) โฆษณาที่เปนไปในทํานองการคา (โฆษณาประจําที่)
คาธรรมเนียม 75 บาท
หมายเหตุ -

3

ฉบับ

-
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17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย 999 หมู 14 ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
52000
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนโทรศัพท : 054-382774
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนเว็บไซต : www.pichaicity.go.th
หมายเหตุ4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

20/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
นางจุฑามาศ เรือนสอน
นายบุญสง สมพงษ
นายวรกมล ตันบุตร

