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คู่มอืสําหรับประชาชน: การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ: สาํนกังานเทศบาลเมืองนราธิวาส (กองคลงั) เลขที 410  ถ.พิชิตบาํรุง ต.บางนาคา อ.เมือง จ.

นราธิวาส  

 

1. ชือกระบวนงาน:การขออนุญาตทาํการโฆษณาโดยใชเ้ครืองขยายเสียง 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สาํนกัการสอบสวนและนิติการ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกยีวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง พ.ศ. 2493 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทีให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0นาที 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0  

10. ชืออ้างองิของคู่มอืประชาชน [สาํเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตทาํการโฆษณาโดยใชเ้ครืองขยายเสียง 

16/05/2015 20:43  

11. ช่องทางการให้บริการ  

 สถานทีให้บริการ สาํนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส (กองคลงั) /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุทีทางราชการกาํหนด) ตังแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น.  

หมายเหตุ - 

 

12. หลกัเกณฑ์ วธิีการ เงือนไข(ถ้าม)ี ในการยนืคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูที้จะทาํการโฆษณาโดยใชเ้ครืองขยายเสียงดว้ยกาํลงัไฟฟ้า จะตอ้งขอรับอนุญาตต่อพนกังานเจา้หนา้ทีก่อน เมือไดรั้บ

อนุญาตแลว้จึงทาํการโฆษณาได ้โดยใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อรับอนุญาต และใหม้ีอาํนาจกาํหนด

เงือนไขลงในใบอนุญาตว่าดว้ยเวลา สถานที และเครืองอุปกรณ์ขยายเสียงและผูรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขที
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กาํหนดนนั โดยหา้มอนุญาตและหา้มใชเ้สียงโฆษณาโดยใชเ้ครืองขยายเสียงในระยะใกลก้ว่า 100 เมตร จากโรงพยาบาล 

วดัหรือสถานทีบาํเพญ็ศาสนกิจ และทางแยกทีมีการสญัจรไปมาคบัคงัอยูเ่ป็นปกติ และหา้มใชเ้สียงโฆษณาในระยะใกล้

กว่า 100 เมตร จากบริเวณโรงเรียนระหว่างทาํการสอน ศาลสถิตยติุธรรมในระหว่างเวลาพิจารณา ผูย้นืคาํขอใบอนุญาติ

จะตอ้งยนืคาํร้องตามแบบ ฆ.ษ. 1 ต่อเจา้พนกังานตาํรวจเจา้ของทอ้งทีก่อนมาดาํเนินการ 

 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผดิชอบ 

ที ประเภทขนัตอน 
รายละเอยีดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูม้ีใบอนุญาตใหม้ีเพือใช้

เครืองขยายเสียงและ

ไมโครโฟนประสงคจ์ะใช้

เครืองขยายเสียงและ

ไมโครโฟน มายนืต่อ

เจา้หนา้ทีเพือตรวจสอบคาํ

ร้องและเอกสารประกอบคาํ

ขอ 
 

10 นาที - (ทีทาํการปกครอง

อาํเภอเป็น

ผูรั้บผดิชอบ) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ทีรับเรืองเสนอ

ความเห็นตามลาํดบัชนั

จนถึงพนกังานเจา้หนา้ทีผู ้

ออกใบอนุญาต 
 

20 นาที - (ทีทาํการปกครอง

อาํเภอเป็น

ผูรั้บผดิชอบ) 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

พนกังานเจา้หนา้ทีลงนาม

ในใบอนุญาตใหท้าํการ

โฆษณาโดยใชเ้ครืองขยาย

เสียง ชาํระค่าธรรมเนียม 

และรับใบอนุญาต 
 

30 นาที - (ทีทาํการปกครอง

อาํเภอเป็น

ผูรั้บผดิชอบ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 ชวัโมง 
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14. งานบริการนีผ่านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผา่นการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยนืคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตวัตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยนืยนัตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 1 3 ฉบบั - 

2) 

หนงัสือรับรอง

นิติบุคคล 

- 1 3 ฉบบั (พร้อมสาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชนของ

ผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรณีผูข้อรับ

ใบอนุญาตหรือผู ้

แจง้เป็นนิติ

บุคคล)) 

3) 

หนงัสือมอบ

อาํนาจทีถกูตอ้ง

ตามกฎหมาย 

(กรณี

ผูป้ระกอบการไม่

สามารถมายนืคาํ

ขอดว้ยตนเอง) 

พร้อมสาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชนของผู ้

มอบอาํนาจและ

ผูรั้บมอบอาํนาจ) 

- 1 3 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอนื ๆ สําหรับยนืเพมิเตมิ 
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ที 
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคาํร้องตาม

แบบ ฆ.ษ.1 ทีเจา้

พนกังานตาํรวจ

เจา้ของทอ้งที

แสดงความ

คิดเห็นแลว้ 

- 1 3 ฉบบั - 

2) 

แผนทีสงัเขป

แสดงทีตงัการใช้

เครืองขยายเสียง 

- 1 3 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) โฆษณากจิการทีไม่เป็นไปในทํานองการค้า 

ค่าธรรมเนียม10 บาท 

หมายเหตุ - 

 

2) โฆษณาทีเป็นไปในทํานองการค้า (โฆษณาเคลอืนท)ี 

ค่าธรรมเนียม60 บาท 

หมายเหตุ - 

 

3) โฆษณาทีเป็นไปในทํานองการค้า (โฆษณาประจาํที) 

ค่าธรรมเนียม75 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียน ณ กองคลงั เทศบาลเมืองนราธิวาส (ช่องทางทียนืคาํขอ) โทร.0-7351-1048 ต่อ 

301-303 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนราธิวาส  
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หมายเหตุ โทร. 0-7351-1048 ต่อ 0 หรือ โทร. 0-7351-6175 

3) ช่องทางการร้องเรียนเวบ็ไซต ์ : www.naracity.go.th 

หมายเหตุ- 

 

18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วนัทีพมิพ์ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 

จดัทําโดย ผกาภรณ์ เรืองขจรไพโรจน ์

อนุมตัโิดย ศกัดิชยั แตงฮ่อ 

เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 

 

 

 
 


