คูมือสำหรับประชาชน : ขออนุญาตใหทำการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกี ระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงพ.ศ.2493 การควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
หมายถึงการที่เราจะโฆษณาสินคาหรือกิจการในรานของเราโดยมีการประกาศเสียงตามรถประชาสัมพันธหรือโฆษณาอยู
ประจำที่หรือรานแหงนั้นงานที่จะโฆษณาใชเสียงจะมีอยูดวยกัน 2 ประเภท
กิจการประเภทที่1 คือการโฆษณาในกิจการที่ไมเปนไปในทำนองการคาขอใบอนุญาตไดคราวละไมเกิน15วันคาธรรมเนียม
ฉบับละ10บาทกิจการประเภทนี้ก็จะมีงานขึ้นบานใหมงานทำบุญบานงานไหวครูงานมหรสพตางๆ
กิจการประเภทที่2 คือการโฆษณาที่เปนไปในทำนองการคาแบงไดเปน 2 ประเภทคือ
ก. การโฆษณาเคลื่อนที่โดยใชรถประชาสัมพันธวิ่งตามเสนทางตางๆภายในเขตเทศบาลสามารถขออนุญาตไดคราวละไมเกิน
5วันคาธรรมเนียมโฆษณาเคลื่อนที่ฉบับละ60บาท
ข. คือการโฆษณาประจำที่โดยประชาสัมพันธณรานหรือกิจการนั้นๆสามารถขออนุญาตไดคราวละไมเกิน15วัน
คาธรรมเนียมโฆษณาประจำที่ฉบับละ75บาท
หามอนุญาตและหามใชเสียงโฆษณาในระยะใกลกวา100เมตรจากบริเวณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งดังตอไปนี้
ก. โรงพยาบาล
ข. วัดหรือสถานที่บำเพ็ญศาสนกิจและ
ค. ทางแยกที่มกี ารสัญจรไปมาคับคั่งอยูเปนปกติ
หามใชเสียงโฆษณาในระยะใกลกวา100เมตรจากบริเวณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งดังตอไปนี้
ก. โรงเรียนระหวางทำการสอน
ข. ศาลสถิตยุตธิ รรมในระหวางเวลาพิจารณา
ชองทางการใหบริการ
สถานทีใ่ หบริการ
งานผลประโยชนฝายพัฒนารายไดกองคลัง
เทศบาลเมืองทับกวาง
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม :3.3 นาที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผูขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตทำการโฆษณา
โดยใชเครื่องขยายเสียง (แบบฆ.ษ.1)
(ระยะเวลา 1 นาที)
2)

3)

4)

(หมายเหตุ: -)
การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐาน
(หมายเหตุ: -)
การตรวจสอบเอกสาร
เจาพนักงานทองถิ่นผูมีอำนาจลงนามอนุญาต
ใหทำการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง (แบบฆ.ษ.2)
(หมายเหตุ: -)
การตรวจสอบเอกสาร
เมื่อไดรับอนุญาตใหทำการโฆษณาแลว
ใหผูไดรับอนุญาตนำใบอนุญาตนั้นไปแสดง
ตอนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรดังตอไปนี้
(ก) โฆษณาประจำที่ใหแสดงตอสถานีตำรวจ
(ข) เจาของทองที่นั้น
(ค) กรณีโฆษณาเคลื่อนที่จังหวัดพระนครธนบุรีใหแสดง
ตอกองตำรวจจราจร
(ง) กรณีโฆษณาเคลื่อนที่ขามเขตไปถึงเขตควบคุมการโฆษณา
ทองที่ใดใหแสดงตอสถานีตำรวจทองที่นั้น
เมื่อนายตำรวจซึ่งเปนหัวหนาในสถานีตำรวจนั้น
หรือผูรักษาการแทนไดลงนามรับทราบในใบอนุญาตนั้น
แลวจึงทำการโฆษณาได
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 นาที

สวนทีร่ ับผิดชอบ
เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด
สระบุรี

0.3 นาที

เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด
สระบุรี

2 นาที

เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด
สระบุรี

0 นาที

เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด
สระบุรี

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) สำเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาตและสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนา1ฉบับ
หมายเหตุ2) ใบอนุญาตใหมีเพื่อใชซงึ่ เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน (ถามี)
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนา1ฉบับ
หมายเหตุ3) รายละเอียดของเครื่องขยายเสียงที่จะใชเชนกำลังไฟฟาที่ใช
กำลังขยายเสียง
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนา1ฉบับ
หมายเหตุ4) แผนที่แสดงทีต่ ั้งใชเครื่องขยายเสียง
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนา1ฉบับ
หมายเหตุ-

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

คาธรรมเนียม
ลำดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
1) กิจการประเภทที่ 1 คือการโฆษณาในกิจการที่ไมเปนไปในทำนอง คาธรรมเนียม 0 บาท
การคาขอใบอนุญาตไดคราวละไมเกิน 15 วันคาธรรมเนียมฉบับละ
10 บาทกิจการประเภทนี้ก็จะมีงานขึ้นบานใหมงานทำบุญบานงาน
ไหวครูงานมหรสพตางๆ
2)

(หมายเหตุ: -)
กิจการประเภทที่ 2 คือการโฆษณาทีเ่ ปนไปในทำนองการคาแบงได คาธรรมเนียม 0 บาท
เปน 2 ประเภทคือ
ก. การโฆษณาเคลื่อนที่โดยใชรถประชาสัมพันธวงิ่ ตามเสนทาง
ตางๆภายในเขตเทศบาลสามารถขออนุญาตไดคราวละไมเกิน 5 วัน
คาธรรมเนียมโฆษณาเคลื่อนที่ฉบับละ 60 บาท
ข. คือการโฆษณาประจำที่โดยประชาสัมพันธณรานหรือกิจการนั้นๆ

ลำดับ

รายละเอียดคาธรรมเนียม
สามารถขออนุญาตไดคราวละไมเกิน 15 วันคาธรรมเนียมโฆษณา
ประจำที่ฉบับละ 75 บาท

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)

(หมายเหตุ: -)
ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ
ลำดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ
1) ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่เทศบาลเมืองทับกวาง
ตำบลทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีงานผลประโยชนฝายพัฒนารายไดกองคลังโทรศัพท. 036357590-2 ตอ 112 - 113 โทรสาร. 036-357470
(หมายเหตุ: (การดำเนินคดีและเพิกถอนใบอนุญาต
ใหพนักงานสอบสวนเปนผูดำเนินคดีแกผูกระทำผิดตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช
เครื่องขยายเสียงพ.ศ.2493
ใหพนักงานผูออกใบอนุญาตใชดุลยพินิจสั่งในการเพิกถอนใบอนุญาตตามที่เห็นสมควรหากมีความคิดเห็นของ
ตำรวจทองที่ก็ใหนำความคิดเห็นนั้นมาเปนหลักประกอบการพิจารณาดวย))
2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอื การกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอรม
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

ข้อมูลสําหร ับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนงาน:ขออนุญาตใหทำการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวของ:
1)พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงพ.ศ. 2493
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ขออนุญาตใหทำการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 1.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:ขออนุญาตใหทำการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 17/08/2558 10:57
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