คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตติดตัง้ ป้ายโฆษณา
1. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
3. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
4. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 ตราเป็นเทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองชัยนาท
5. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
6. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น (เขตเทศบาลเมืองชัยนาท)
7. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
8. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
9. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา
1) สถานทีใ่ ห้บริการ : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม) ถ.วงษ์โต
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 เบอร์โทรติดต่อ 056-412430
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท.สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)
10. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์การขอใบอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกําหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกําหนดของ
ท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รบั ผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน

(2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่น
กําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 1 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
11. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับการขอใบอนุญาต
ติดตั้งป้ายโฆษณา
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
กําหนด

10 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิม่ เติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

30 นาที

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น)
-

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น
2. หากผู้ขอใบอนุญาต
ไม่แก้ไขคําขอหรือไม่
ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วนตามที่
กําหนดในแบบบันทึก
ความบกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนคําขอ
และเอกสารพร้อมแจ้ง
เป็นหนังสือถึงเหตุ
แห่งการคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539))

ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกําหนด

30 นาที

ประเภทขั้นตอน
-

5)

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชําระตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
ของจํานวนเงินที่ค้าง
ชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 0 วัน
12. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
-ได้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอนแล้ว
13. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
14. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งป้ายโฆษณาฉบับละไม่เกิน 200 บาทต่อเดือน
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)
15. ช่องทางการร้องเรียน
1)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยนาท
หมายเลขโทรศัพท์ 056-412430
1. Website WWW.chainatcity.go.th (ร้องทุกข์ ร้องเรียน)

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
-

2. ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 056-414444
เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
16. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)
17. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
สุมิตตรา อ่ําอินทร์
นางศุภริญ์ชยา กลําพา

