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คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
หนวยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตําบลเกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลเกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวของ :
1) พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
2) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2493) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : ตําบลทาเทววงษ
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย/ขอกําหนด ฯลฯ 60 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ เทศบาลตําบลเกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอและในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 กําหนดใหการโฆษณาโดยการบอกกลาว
แจงความ ชี้แจง แนะนํา หรือแสดงความคิดเห็นแกประชาชนซึ่งใชเครื่องขยายเสียง จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ โดยมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
1. เทศบาลตําบลเกาะสีชัง ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
2. แจงใหผูที่จะทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงดวยกําลังไฟฟา จะตองขอรับอนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่
กอน เมื่อไดรับแลวจึงทําการโฆษณาได
3. ผูที่จะทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงดวยกําลังไฟฟา ยื่นคํารองขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่อง
ขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ. 1)
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4. เทศบาลตําบลเกาะสีชังตรวจสอบคํารองขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ. 1)
5. พนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาตใหทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ. 1) ใหแกผูขอรับอนุญาต
และใหมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตวาดวยเวลา สถานที่ และอุปกรณขยายเสียง และผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนดเทานั้น (ผูขอรับอนุญาตชําระเงินคาธรรมเนียมทันทีหรือภายในกําหนดเวลา)
6. ใบอนุ ญ าตที่ พนั กงานเจ า หน า ที่ หรือพนั กงานฝายปกครอง หรือตํารวจชั้น ผูใหญตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 มีอํานาจสั่งผูใชเสียงหรือผูควบคุมเครื่องขยายเสียงใหลดเสียงลงได เมื่อปรากฏวาเสียงที่
โฆษณานั้นกอความรําคาญแกประชาชน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน/
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
หนวยงานที่
หมายเหตุ
ที่
ประเภทขั้นตอน
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร ผูที่จะทําการโฆษณาโดยใช
10 นาที กองคลัง เทศบาล
เครื่องขยายเสียงดวย
ตําบลเกาะสีชัง
กําลังไฟฟา จะตองยื่นคํารอง
ขออนุญาตทําการโฆษณา
โดยใชเครื่องขยายเสียง
(แบบ ฆ.ษ. 1) กอนทําการ
โฆษณาโดยใชเครื่องขยาย
เสียง
2) การพิจารณา
พนักงานเจาหนาทีผ่ ูออก
20 นาที กองคลัง เทศบาล
ใบอนุญาตตรวจสอบคํารอง
ตําบลเกาะสีชัง
ขออนุญาตทําการโฆษณา
โดยใชเครื่องขยายเสียง
(แบบ ฆ.ษ. 1) และผูร ับ
อนุญาตตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนดตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539
3) การลงนาม/
ผูขอรับอนุญาตชําระเงิน
30 นาที กองคลัง เทศบาล
คณะกรรมการมีมติ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตให
ตําบลเกาะสีชัง
ทําการโฆษณาโดยใชเครื่อง
ขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ. 1)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ทันทีหรือภายในกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัว
1
1
ประชาชน
2) ทะเบียนบาน
1
1
3) รายละเอียดของ
1
เครื่องขยายเสียง
ที่จะใช เชน
กําลังไฟฟาที่ใช
กําลังขยายเสียง
จํานวนกําลังขับ
เสียง ลําโพงที่ใช
4) แผนที่แสดงที่ตั้งที่
1
จะใชเครื่องขยาย
เสียง
5) หนังสือยินยอมให
1
ใชสถานที่หรือ
สัญญาเชา กรณีผู
ขออนุญาตไมมี
กรรมสิทธิ์ใน
อาคารหรือ
สถานที่ที่ขอ
อนุญาต

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ

ฉบับ
ชุด

-

ชุด

-

ชุด

-

-
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ที่
6)

7)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
หนังสือรับรองนิติ
1
บุคคลและงบ
แสดงฐานะ
การเงิน (กรณีนิติ
บุคคล)
หนังสือมอบ
1
อํานาจกรณีให
ผูอื่นทําการแทน

2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) การโฆษณากิจการที่ไมเปนไปในทํานองการคา
2) การโฆษณากิจการที่เปนไปในทํานองการคา
2.1) โฆษณาเคลื่อนที่
2.2) โฆษณาประจําที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา
-

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

-

ฉบับ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
-

หมายเหตุ

ฉบับละ
10 บาท
60 บาท
75 บาท

17. ชองทางการรองเรียน
1) สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง เลขที่ 70 ม.5 ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี โทร. 0 3821 6224
2) เว็บไซต www.kohsichang.go.th
3) ศูนยดํารงธรรม เทศบาลตําบลเกาะสีชัง โทร. 0 3821 6141
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) คํารองขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ. 1)
19. หมายเหตุ
-
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วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

26/04/2564
คูมือสําหรับประชาชนอยูระหวาง
การจัดทํา/แกไข (User)
วรรณี ถนอมศิริและมาฆะ วีระจิตต
-

