ํ หร ับประชาชน : การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเ้ ครือ
ี ง
คูม
่ อ
ื สา
# งขยายเสย
หน่วยงานทีใ# ห้บริการ :เทศบาลตําบลท่าข ้ามอําเภอปะเหลียนจังหวัดตรังกระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือ
# นไข (ถ้ามี) ในการยืน
# คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู ้ทีจะทําการโฆษณาโดยใช ้เครืองขยายเสียงด ้วยกําลังไฟฟ้ าจะต ้องขอรับอนุญาตต่อพนักงานเจ ้าหน ้าทีก่อนเมือได ้รับอนุญาต
แล ้วจึงทําการโฆษณาได ้โดยให ้พนักงานเจ ้าหน ้าทีออกใบอนุญาตให ้แก่ผู ้ขอรับอนุญาตและให ้มีอํานาจกําหนดเงือนไขลงใน
ใบอนุญาตว่าด ้วยเวลาสถานทีและเครืองอุปกรณ์ขยายเสียงและผู ้รับอนุญาตต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขทีกําหนดนัน
4 โดยห ้ามอนุญาต
และห ้ามใช ้เสียงโฆษณาโดยใช ้เครืองขยายเสียงในระยะใกล ้กว่า 100 เมตรจากโรงพยาบาลวัดหรือสถานทีบําเพ็ญศาสนกิจและ
ทางแยกทีมีการสัญจรไปมาคับคังอยูเ่ ป็ นปกติและห ้ามใช ้เสียงโฆษณาในระยะใกล ้กว่า 100 เมตรจากบริเวณโรงเรียนระหว่างทํา
การสอนศาลสถิตยุตธิ รรมในระหว่างเวลาพิจารณาผู ้ยืนคําขอใบอนุญาติจะต ้องยืนคําร ้องตามแบบฆ.ษ. 1 ต่อเจ ้าพนักงานตํารวจ
เจ ้าของท ้องทีก่อนมาดําเนินการ
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีใ# ห้บริการ
กองคลังเทศบาลตําบลท่าข ้ามโทร.075-289302 ต่อ 18/ติดต่อ
ด ้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวันจันทร์ถงึ วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตัง4 แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

ขนตอน
ั3
ระยะเวลา และส่วนงานทีร# ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :1 ชัวโมง
ลําด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั3
การตรวจสอบเอกสาร
ผู ้มีใบอนุญาตให ้มีเพือใช ้เครืองขยายเสียงและไมโครโฟน
ประสงค์จะใช ้เครืองขยายเสียงและไมโครโฟนมายืนต่อ
เจ ้าหน ้าทีเพือตรวจสอบคําร ้องและเอกสารประกอบคําขอ
(หมายเหตุ: (เทศบาลตําบลท่าข ้าม))
การพิจารณา
4 จนถึงพนักงาน
เจ ้าหน ้าทีรับเรืองเสนอความเห็นตามลําดับชัน
เจ ้าหน ้าทีผู ้ออกใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (เทสบาลตําบลท่าข ้าม))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
พนักงานเจ ้าหน ้าทีลงนามในใบอนุญาตให ้ทําการโฆษณาโดยใช ้
เครืองขยายเสียงชําระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (เทศบาลตําบลท่าข ้าม))

ระยะเวลา
10 นาที

ส่วนทีร# ับผิดชอบ
เทศบาลตําบลท่าข ้าม
อําเภอปะเหลียนจังหวัด
ตรัง

20 นาที

เทศบาลตําบลท่าข ้าม
อําเภอปะเหลียนจังหวัด
ตรัง

30 นาที

เทศบาลตําบลท่าข ้าม
อําเภอปะเหลียนจังหวัด
ตรัง

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
# เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
ลําด ับ
ชือ
# เติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง1ฉบับ
ํ เนา3ฉบับ
สา
หมายเหตุ2)
หนงั สือร ับรองนิตบ
ิ ุคคล
ฉบ ับจริง1ฉบับ
ํ เนา3ฉบับ
สา
หมายเหตุ(พร ้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู ้แทนนิตบ
ิ ค
ุ คล
(กรณีผู ้ขอรับใบอนุญาตหรือผู ้แจ ้งเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล))
3)
หนงั สือมอบอํานาจทีถ
# ูกต้องตามกฎหมาย (กรณีผป
ู ้ ระกอบการไม่
ํ เนาบ ัตรประจําต ัว
สามารถมายืน
# คําขอด้วยตนเอง) พร้อมสา
ประชาชนของผูม
้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจ)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

-

ลําด ับ

4)

5)

# เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
ชือ
# เติม (ถ้ามี)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
ํ เนา3ฉบับ
สา
หมายเหตุแบบคําร้องตามแบบฆ.ษ.1 ทีเ# จ้าพน ักงานตํารวจเจ้าของท้องที#
แสดงความคิดเห็ นแล้ว
ฉบ ับจริง1ฉบับ
ํ เนา3ฉบับ
สา
หมายเหตุั
แผนทีส
# งเขปแสดงที
ต
# งการใช
ั3
เ้ ครือ
# งขยายเสียง
ฉบ ับจริง1ฉบับ
ํ เนา3ฉบับ
สา
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
โฆษณากิจการทีไ# ม่เป็นไปในทํานองการค้า
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 10 บาท

2)

โฆษณาทีเ# ป็นไปในทํานองการค้า (โฆษณาเคลือ
# นที)#
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 60 บาท

3)

โฆษณาทีเ# ป็นไปในทํานองการค้า (โฆษณาประจําที)#
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 75 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
เทศบาลตําบลท่าข ้าม
(หมายเหตุ: (โทร 075289302 ต่อ 18))
2)
ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอปะเหลียน
(หมายเหตุ: (โทร.075289426))
3)
ศูนย์บริการประชาชนสํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ

# แบบฟอร์ม
ชือ

ไม่มแ
ี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม
่ อ
ื การกรอก

หมายเหตุ
-

ํ หร ับเจ้าหน้าที#
ข้อมูลสา
# กระบวนงาน:การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช ้เครืองขยายเสียง
ชือ
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:สํานักการสอบสวนและนิตก
ิ ารกรมการปกครองสํานั กการสอบสวนและนิตก
ิ าร
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีใ# ห้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ# กีย
# วข้อง:

1)พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใช ้เครืองขยายเสียงพ.ศ. 2493
ระด ับผลกระทบ:บริการทัวไป
3 ทีใ# ห้บริการ:ส่วนภูมภ
พืน
ิ าค, ท ้องถิน
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีก
# ําหนดระยะเวลา:ระยะเวลาทีก
# ําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน:
จํานวนเฉลียต่อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน ้อยทีสุด 0
# อ้างอิงของคูม
ชือ
่ อ
ื ประชาชน:การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช ้เครืองขยายเสียงสํานักงานเทศบาลตําบลท่าข ้ามอําเภอปะ
เหลียนจังหวัดตรัง
เอกสารฉบับนีด
4 าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สําหรั บประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

