
 

คู่มือสําหรับประชาชน 

(คู่มือกลางสําหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 
 

งานทีใ่หบ้รกิาร ใหบ้รกิารเชา่เวลาโฆษณาปา้ยประชาสัมพนัธ์ (จอ LED) 
หน่วยงานที่รบัผดิชอบ เทศบาลเมืองเมืองพล 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑. กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองเมืองพล วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) 
ต้ังแต่เวลา ๐๘.3๐ - ๑2.0๐ น. และ 13.00 – 16.30 น. 

 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 เตรส (4) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ .  2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ใ นทรั พย์ สิ น ขอ งอ งค์ ก รปกครอ งส่ วนท้ อ งถิ่ น  พ .ศ .  2543 
ข้ อ  25  

หลักเกณฑ์ 

1. ผู้ประสงค์ขอใช้บริการต้องผลิตสปอตโฆษณา เป็นไฟล์ภาพ,flash,วีดีโอ ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 นาที มาย่ืนพร้อม
เอกสารใบคําร้องขออนุญาตและเอกสารที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งหากผ่านการพิจารณา เทศบาลเมืองเมืองพลจะจัดเวลาให้ตามความเหมาะสมตามอัตราชําระค่าธรรมเนียม 

2. หากเน้ือหาในรายการไม่เหมาะสม ขัดระเบียบ จารีตประเพณีของสังคมและความมัน่คงหรือโฆษณาไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายต่างๆ เทศบาลเมืองเมืองพลจะพิจารณาไม่ให้ออกอากาศรายการหรือโฆษณาน้ัน 

3. การพิจารณา ตรวจสอบของเทศบาลเมืองเมืองพล ถือเป็นที่สุด 
4. ผู้ขอใช้บริการต้องชําระค่าธรรมเนียม ก่อนวันที่เผยแพรอ่ย่างน้อย 1 วัน โดยชําระค่าธรรมเนียมในอัตรา 

ดังต่อไปน้ี 
4.1 เวลาออกอากาศ คือ 06.00-21.00 น. 

(1) สปอตความยาวไม่เกิน 1 นาที สําหรับภาพน่ิง คิดอัตรา 1,500 บาท ต่อเดือน หรือ 50 บาท 
ต่อวัน 

(2) สปอตความยาวไม่เกิน 1 นาท ีสาํหรับภาพเคลื่อนไหว คิดอัตรา 2,400 บาท ต่อเดือน   หรือ  80 บาท 
ต่อวัน 

(3) ลงโฆษณาวันละ 50 ครั้ง ต่อวัน 
(4) ลงโฆษณาต่อเน่ืองไม่น้อย 7 วัน ต่อการเช่าเวลาโฆษณา 1 ครั้ง 

5. อัตราค่าธรรมเนียมตามข้อ 4 ไม่รวมค่าผลิตสปอตโฆษณาและค่าแปลงไฟล์ข้อมูลให้เป็นรูปแบบที่ถูกต้อง 
6. หากวันเวลา ที่ลงโฆษณาตรงกับการถ่ายทอดข่าวสารกิจการของเทศบาลเมืองเมืองพล ที่เป็นการเร่งด่วน ทั้งมีเหตุ

ต้องทําการปรับปรุงซ่อมแซม เทศบาลเมืองเมืองพลขอสงวนสิทธ์ิในการชดเชยเวลาในการโฆษณาและไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ 
ทั้งน้ีให้อยู่ในดุลพินิจของนายกเทศมนตรีเมอืงเมืองพล โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบล่วงหน้า และผู้ย่ืนคําขอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆมิได้ 

7. การขอยกเว้นปฏิบัติตามระเบียบน้ี ให้เป็นอํานาจของนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล 
 



 
/ขั้นตอน 

 
-๒- 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 

ขั้นตอน 

๑. ผู้ประสงค์ขอใช้บริการต้องนําสปอตโฆษณาเป็นไฟล์ ภาพ,flash,วีดีโอ 
มาย่ืนคําร้องขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต 

ระยะเวลา ๕ นาที 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ 

งานประชาสัมพันธ์ 

กองวิชาการและแผนงาน 

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําร้องขออนุญาต เจ้าหน้าที่ดําเนินการพิจารณา
ตรวจสอบข้อมูลสปอตโฆษณา และเอกสารหลักฐานประกอบ 

ระยะเวลา 15 นาที 
 

งานประชาสัมพันธ์ 

กองวิชาการและแผนงาน 

๓. ชําระค่าธรรมเนียมที่กองคลัง  

ระยะเวลา ๕ นาที 
งานผลประโยชน์ฯ  กองคลัง 

4. นําสําเนาใบเสร็จค่าธรรมเนียมย่ืนที่กองวิชาการและแผนงาน 
ระยะเวลา ๕ นาที 

งานประชาสัมพันธ์ 

กองวิชาการและแผนงาน 

   

ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน  5 วัน นับต้ังแต่วันรับคําร้อง 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

1. แบบคําร้องขอเช่าเวลาโฆษณาป้ายประชาสัมพันธ์ (จอ LED)   จํานวน  1  ชุด 
2. ตัวอย่างของไฟล์ภาพ,flash,วีดีโอ      จํานวน  1  ชุด 
3. เอกสารหลัดฐานแสดงตนของผู้ย่ืนคําร้องขออนุญาต    จํานวน  1  ชุด 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

- สปอตความยาวไม่เกิน 1 นาที สําหรับภาพน่ิง  คิดอัตรา 1,500 บาท ต่อเดือน หรือ 50 บาท ต่อวัน 
-  สปอตความยาวไม่เกิน 1 นาที สําหรับภาพเคลื่อนไหว  คิดอัตรา 2,400 บาท ต่อเดือน หรือ 80 บาท ต่อวัน 

 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่ งานนิติการ กองวิชาการ 

และแผนงาน หมายเลขโทรศัพท์  043-415260 ต่อ 402 หรือ 202 

 



ภาพเคลื่อนไหว 

/ตัวอย่าง 
 

-3- 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 

 

แบบฟอร์มคําร้อง 
ขอเช่าเวลาโฆษณาปา้ยประชาสมัพันธ์ (จอ LED) 

           
เขียนที่......................................... 

       วันที่..............เดือน.................................. พ.ศ...................... 
ย่ืนต่อ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล 
  ด้วยข้าพเจ้า.......................................................อายุ...........ปี เช้ือชาติ.................... สัญชาติ.......................     
อยู่บ้านเลขที่................ถนน.................................ตําบล............................อําเภอ.....................จังหวัด.................................... 
 

มีความประสงค์ขอเช่าเวลาโฆษณาป้ายประชาสัมพันธ์ จอ(LED)  ประเภท                     
 

ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ระเบียบเทศบาลเมอืงเมืองพล ว่าด้วย หลักเกณฑ์
เง่ือนไขการให้บริการเช่าเวลาโฆษณาป้ายประชาสัมพันธ์ (จอ LED) พ.ศ. 2558 
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
                                                             ลงช่ือ.....................................................ผู้ย่ืนคําร้อง                                      

(.......................................................) 
ความเห็นเจ้าหน้าที่  

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 
คําสั่ง 

....................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

 ความยาว/นาที ราคาต่อวัน
(บาท) 

ต้ังแต่วันที่ ถึง วันที่  
วัน/เดือน/ปี 

รวมทั้งหมด 
(วัน) 

รวมเป็นเงิน
(บาท) 

ภาพน่ิง 1 50  

ภาพเคลื่อนไหว 1 80  

ภาพน่ิง 


