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คู่มอืส าหรับประชาชน: การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ: ส านกังานเทศบาลเมืองนราธิวาส (กองคลงั) เลขท่ี 410  ถ.พิชิตบ ารุง ต.บางนาคา อ.เมือง จ.
นราธิวาส  
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียง 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกัการสอบสวนและนิติการ 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกีย่วข้อง: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  
7. พืน้ที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉลีย่ต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ช่ืออ้างองิของคู่มอืประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียง 

16/05/2015 20:43  
11. ช่องทางการให้บริการ  

 สถานที่ให้บริการ ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส (กองคลงั) /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ - 

 
12. หลกัเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข(ถ้าม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูท่ี้จะท าการโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียงดว้ยก าลงัไฟฟ้า จะตอ้งขอรับอนุญาตต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีก่อน เม่ือไดรั้บ
อนุญาตแลว้จึงท าการโฆษณาได ้โดยใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อรับอนุญาต และใหม้ีอ  านาจก าหนด
เง่ือนไขลงในใบอนุญาตว่าดว้ยเวลา สถานท่ี และเคร่ืองอุปกรณ์ขยายเสียงและผูรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี
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ก าหนดนั้น โดยหา้มอนุญาตและหา้มใชเ้สียงโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียงในระยะใกลก้ว่า 100 เมตร จากโรงพยาบาล 
วดัหรือสถานท่ีบ าเพญ็ศาสนกิจ และทางแยกท่ีมีการสญัจรไปมาคบัคัง่อยูเ่ป็นปกติ และหา้มใชเ้สียงโฆษณาในระยะใกล้
กว่า 100 เมตร จากบริเวณโรงเรียนระหว่างท าการสอน ศาลสถิตยติุธรรมในระหว่างเวลาพิจารณา ผูย้ืน่ค  าขอใบอนุญาติ
จะตอ้งยืน่ค  าร้องตามแบบ ฆ.ษ. 1 ต่อเจา้พนกังานต ารวจเจา้ของทอ้งท่ีก่อนมาด าเนินการ 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูม้ีใบอนุญาตใหม้ีเพื่อใช้
เคร่ืองขยายเสียงและ
ไมโครโฟนประสงคจ์ะใช้
เคร่ืองขยายเสียงและ
ไมโครโฟน มายืน่ต่อ
เจา้หนา้ท่ีเพื่อตรวจสอบค า
ร้องและเอกสารประกอบค า
ขอ 
 

10 นาที - (ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเป็น
ผูรั้บผดิชอบ) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองเสนอ
ความเห็นตามล าดบัชั้น
จนถึงพนกังานเจา้หนา้ท่ีผู ้
ออกใบอนุญาต 
 

20 นาที - (ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเป็น
ผูรั้บผดิชอบ) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีลงนาม
ในใบอนุญาตใหท้ าการ
โฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยาย
เสียง ช าระค่าธรรมเนียม 
และรับใบอนุญาต 
 

30 นาที - (ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเป็น
ผูรั้บผดิชอบ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 1 ชัว่โมง 
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14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่ค าขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยนืยนัตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 1 3 ฉบบั - 

2) 

หนงัสือรับรอง
นิติบุคคล 

- 1 3 ฉบบั (พร้อมส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของ
ผูแ้ทนนิติบุคคล 
(กรณีผูข้อรับ
ใบอนุญาตหรือผู ้
แจง้เป็นนิติ
บุคคล)) 

3) 

หนงัสือมอบ
อ านาจท่ีถกูตอ้ง
ตามกฎหมาย 
(กรณี
ผูป้ระกอบการไม่
สามารถมายืน่ค  า
ขอดว้ยตนเอง) 
พร้อมส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู ้
มอบอ านาจและ
ผูรั้บมอบอ านาจ) 

- 1 3 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอืน่ ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิ 



4/5 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบค าร้องตาม
แบบ ฆ.ษ.1 ท่ีเจา้
พนกังานต ารวจ
เจา้ของทอ้งท่ี
แสดงความ
คิดเห็นแลว้ 

- 1 3 ฉบบั - 

2) 
แผนท่ีสงัเขป
แสดงท่ีตั้งการใช้
เคร่ืองขยายเสียง 

- 1 3 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) โฆษณากจิการที่ไม่เป็นไปในท านองการค้า 

ค่าธรรมเนียม10 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) โฆษณาที่เป็นไปในท านองการค้า (โฆษณาเคลือ่นที)่ 
ค่าธรรมเนียม60 บาท 
หมายเหตุ - 
 

3) โฆษณาที่เป็นไปในท านองการค้า (โฆษณาประจ าที่) 
ค่าธรรมเนียม75 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียน ณ กองคลงั เทศบาลเมืองนราธิวาส (ช่องทางท่ียืน่ค  าขอ) 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 
- 
 

วนัที่พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จดัท าโดย ผกาภรณ์ เรืองขจรไพโรจน ์
อนุมตัโิดย ศกัด์ิชยั แตงฮ่อ 
เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 

 
 

 
 


