การขออนุญาตทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ที่จะทำกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียงด้วยกำลังไฟฟ้ำ จะต้องขอรับอนุญำตต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก่อน เมื่อ
ได้รับอนุญำตแล้วจึงทำกำรโฆษณำได้ โดยให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ออกใบอนุญำตให้แก่ผู้ขอรับอนุญำต และให้มีอำนำจ
กำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญำตว่ำด้วยเวลำ สถำนที่ และเครื่องอุปกรณ์ขยำยเสียงและผู้รับอนุญำตต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่
กำหนดนั้น โดยห้ำมอนุญำตและห้ำมใช้เสียงโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียงในระยะใกล้กว่ำ 100 เมตร จำกโรงพยำบำล
วัดหรือสถำนที่บำเพ็ญศำสนกิจ และทำงแยกที่มีกำรสัญจรไปมำคับคั่งอยู่เป็นปกติ และห้ำมใช้เสียงโฆษณำในระยะใกล้กว่ำ
100 เมตร จำกบริเวณโรงเรียนระหว่ำงทำกำรสอน ศำลสถิตยุติธรรมในระหว่ำงเวลำพิจำรณำ ผู้ยื่นคำขอใบอนุญำติจะต้อง
ยื่นคำร้องตำมแบบ ฆ.ษ. 1 ต่อเจ้ำพนักงำนตำรวจเจ้ำของท้องที่ก่อนมำดำเนินกำร
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กองคลัง เทศบาลตาบลไชยปราการ
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้มีใบอนุญำตให้มีเพื่อใช้เครื่องขยำยเสียงและไมโครโฟน
ประสงค์จะใช้เครื่องขยำยเสียงและไมโครโฟน มำยื่นต่อ
เจ้ำหน้ำที่เพื่อตรวจสอบคำร้องและเอกสำรประกอบคำขอ
หมายเหตุ: (ที่ทาการปกครองอาเภอเป็นผู้รับผิดชอบ)
2) การพิจารณา
เจ้ำหน้ำที่รับเรื่องเสนอควำมเห็นตำมลำดับชั้นจนถึงพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้ออกใบอนุญำต
หมายเหตุ: (ที่ทาการปกครองอาเภอเป็นผู้รับผิดชอบ)
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ลงนำมในใบอนุญำตให้ทำกำรโฆษณำโดย
ใช้เครื่องขยำยเสียง ชำระค่ำธรรมเนียม และรับใบอนุญำต
(มายเหตุ: (ที่ทาการปกครองอาเภอเป็นผู้รับผิดชอบ)

ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 1 ชั่วโมง
ระยะเวลา
ส่วนที่รับผิดชอบ
10 นำที
-

20 นำที

-

30 นำที

-

การขออนุญาตทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 3 ฉบับ
หมายเหตุ พร้อมรับรองสำเนำ
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 3 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้แทนนิติบุคคล
(กรณีผู้ขอรับใบอนุญำตหรือผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล))
3) หนังสือมอบอานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย (กรณีผู้ประกอบการไม่
สามารถมายื่นคาขอด้วยตนเอง) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 3 ฉบับ
หมายเหตุ พร้อมรับรองสำเนำ
4) แบบคาร้องตามแบบ ฆ.ษ.1 ที่เจ้าพนักงานตารวจเจ้าของท้องที่
แสดงความคิดเห็นแล้ว
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 3 ฉบับ
หมายเหตุ 5) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งการใช้เครื่องขยายเสียง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 3 ฉบับ
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) โฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในทานองการค้า
2) โฆษณาที่เป็นไปในทานองการค้า (โฆษณาเคลื่อนที่)
3) โฆษณาที่เป็นไปในทานองการค้า (โฆษณาประจาที่)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 10 บำท
ค่าธรรมเนียม 60 บำท
ค่าธรรมเนียม 75 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) เทศบำลตำบลไชยปรำกำร
หมายเหตุ:
(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.chaiprakran.go.th)
2. ทาง Social Media : facebook (http://facebook.com/chaiprakarnCMI)
3. ทางโทรศัพท์ 0-5345-7370 โทรสาร : 0-5345-7360
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ลาดับ

2)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
4. ทาง ไปรษณีย์ (สานักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตา อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
50320)
5. ศูนย์ดารงธรรม เทศบาลตาบลไชยปราการ (โทร. 0-5345-7370 ต่อ 901)
6. ร้อง เรียนด้วยตนเอง
7. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตาบลไชยปราการ))
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) คู่มือกำรกรอกเอกสำร “คำร้องขออนุญำตทำกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง” ในภาคผนวก ข 40
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
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(แบบ ฆษ ๑)

คำร้องขออนุญำตทำกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง
เขียนที่ ............................................................
วันที่.................เดือน..................................พ.ศ. .................
ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ.......................ปี
เชื้อชาติ.........................สัญชาติ..............................อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่..............
ถนน.........................ตาบล..........................อาเภอ............................จังหวัด...........................
เป็นผู้ครอบครองเครื่องขยายเสียงเลขหมายทะเบียนที่................................ไมโครโฟนเลขหมาย
ทะเบียนที่............................................และเครื่องบันทึกเสียงเลขหมายทะเบียนที่.......................
ขอทาคาร้องยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อที่ ๑ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้เครื่องดังกล่าวมานั้นเพื่อทาการโฆษณา
กิจการ ๑. ................................................................................................................................
๒. ............................................................................................................................................
๓. ............................................................................................................................................
ณ ที่ ......................................................เลขที่..................หมู่ที่..........................ถนน.................
ตาบล.................................อาเภอ...........................................จังหวัด.......................................
มีกาหนด.........................วัน ตั้งแต่วันที่............เดือน..........................พ.ศ......................ถึง
วันที.่ ...........เดือน...........................................พ.ศ. ...........................
ข้อที่ ๒ ข้าพเจ้ารับรองว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎข้อบังคับและ
เงื่อนไขว่าด้วยการควบคุมการโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียงทุกประการ
ข้อที่ ๓ ข้าพเจ้าได้แนบใบอนุญาตให้มีเพื่อใช้ฯ ซึ่งมีเลขหมายทะเบียนตามที่แจ้ง
ในคาร้องนีร้ วม................ฉบับ มาเพื่อประกอบพิจารณาด้วยแล้ว
(ลงชื่อ)...........................................ผูย้ ื่นคาร้อง
(..........................................)
เสนอ เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้วเห็นว่า..........................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
วันที่........./................/...............

-๒บันทึกของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คาสั่งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
เสนอ เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
.......................................................................
....................................................................... ……………………………………………………………………..
....................................................................... ………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)..........................................
(ลงชื่อ)........................................
(...........................................)
(........................................)
วันที่.........../............./............
วันที่............./........../.........

สำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ได้ออกใบอนุญาตให้ทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงเลขที่........................
และได้ค่าธรรมเนียม...............................................บาท (....................................................)
ตามใบอนุญาตเลขที่......................ไว้ถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)......................................................
ผูร้ ับเงิน
วันที่............./............./..............

(ลงชื่อ).........................................................
เจ้าหน้าที่
วันที่............../............../...............

Clear Data

แบบ ท.พ.
ปดอากร
10 บาท

หนังสือมอบอํานาจ
เขียนที่ ...............................................................
วันที่................................................................................................
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจาขอมอบอํานาจให .............................................................................................................................
................................................................................. ซึ่งเปนผูถือบัตร...................................................................................................
เลขที่ ................................................................................ ซึ่งออกให ณ ................................................................................................
................................................................................. เมื่อวันที่ ..............................................................................................................
อยูบานเลขที่ .............................................................. ตรอก/ซอย ..........................................................................................................
ถนน.......................................................................... แขวง (ตําบล) ......................................................................................................
เขต (อําเภอ)................................................................................... จังหวัด...........................................................................................
หมายเลขโทรศัพท ..........................................................................................................................(ของผูรับมอบอํานาจ) เปนผูมาขอยื่น
จดทะเบียน.............................................................................................................................................................................................
(พาณิชย, เปลี่ยนแปลง, เลิกพาณิชยกิจ)
ของ.............................................................................................................................................. ตอนายทะเบียนพาณิชย แทนขาพเจา
(ชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจ)
ตลอดจนใหมีอํานาจแกไขถอยคําหรือขอความใดๆ ในคําขอจดทะเบียนไดทั้งสิ้น และใหมีอํานาจรับทราบคําสั่งจากนายทะเบียนพาณิชย
แทนขาพเจาดวย
ขาพเจาขอรับผิดชอบซึ่งอาจจะมีขึ้นเนื่องจากการรับมอบอํานาจนี้โดยสิ้นเชิง
(ลงลายมือชื่อ).............................................................................. ผูมอบอํานาจ
(.............................................................................. )
(ลงลายมือชื่อ).............................................................................. ผูมอบอํานาจ
(.............................................................................. )
(ลงลายมือชื่อ).............................................................................. ผูรับมอบอํานาจ
(.............................................................................. )
(ลงลายมือชื่อ).............................................................................. พยาน
(.............................................................................. )

