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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตทำกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักการคลัง
สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักการสอบสวนและนิติการ
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
16/05/2015 20:43
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ1,3 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอร์โทรติดต่อ 0 2589 0500 , 0 2589 0505
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ที่จะทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกาลังไฟฟ้า จะต้องขอรับอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน เมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจึงทาการโฆษณาได้ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับอนุญาต และให้มีอานาจกาหนด
เงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยเวลา สถานที่ และเครื่องอุปกรณ์ขยายเสียงและผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
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กาหนดนั้น โดยห้ามอนุญาตและห้ามใช้เสียงโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงในระยะใกล้กว่า 100 เมตร จาก
โรงพยาบาล วัดหรือสถานที่บาเพ็ญศาสนกิจ และทางแยกที่มีการสัญจรไปมาคับคั่งอยู่เป็นปกติ และห้ามใช้เสียง
โฆษณาในระยะใกล้กว่า 100 เมตร จากบริเวณโรงเรียนระหว่างทาการสอน ศาลสถิตยุติธรรมในระหว่างเวลาพิจารณา ผู้
ยื่นคาขอใบอนุญาติจะต้องยื่นคาร้องตามแบบ ฆ.ษ. 1 ต่อเจ้าพนักงานตารวจเจ้าของท้องที่ก่อนมาดาเนินการ

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

หมำยเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้มีใบอนุญาตให้มีเพื่อใช้ 10 นาที
เครื่องขยายเสียงและ
ไมโครโฟนประสงค์จะใช้
เครื่องขยายเสียงและ
ไมโครโฟน มายื่นต่อ
เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบคา
ร้องและเอกสารประกอบคา
ขอ

-

(ที่ทาการปกครอง
อาเภอเป็น
ผู้รับผิดชอบ)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่รับเรื่องเสนอ
ความเห็นตามลาดับชั้น
จนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้
ออกใบอนุญาต

20 นาที

-

(ที่ทาการปกครอง
อาเภอเป็น
ผู้รับผิดชอบ)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนาม
ในใบอนุญาตให้ทาการ
โฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียง ชาระค่าธรรมเนียม
และรับใบอนุญาต

30 นาที

-

(ที่ทาการปกครอง
อาเภอเป็น
ผู้รับผิดชอบ)

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 1 ชั่วโมง
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14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
1
1)
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ 1
บุคคล

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
3

ฉบับ

-

3

ฉบับ

3

ฉบับ

(พร้อมสำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้แทนนิติบุคคล
(กรณีผู้ขอรับ
ใบอนุญำตหรือผู้
แจ้งเป็นนิติ
บุคคล))
-

2)

3)

หนังสือมอบ
อำนำจที่ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย
(กรณี
ผู้ประกอบกำรไม่
สำมำรถมำยื่นคำ
ขอด้วยตนเอง)
พร้อมสำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของผู้
มอบอำนำจและ
ผู้รับมอบอำนำจ)

1

หมำยเหตุ
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบคำร้องตำม แบบ ฆ.ษ.1 ที่
เจ้ำพนักงำน
ตำรวจเจ้ำของ
ท้องที่แสดงควำม
คิดเห็นแล้ว
แผนที่สังเขป
แสดงที่ตั้งกำรใช้
เครื่องขยำยเสียง

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

3

ฉบับ

-

3

ฉบับ

-

16. ค่ำธรรมเนียม
1) โฆษณำกิจกำรที่ไม่เป็นไปในทำนองกำรค้ำ
ค่ำธรรมเนียม10 บาท
หมำยเหตุ 2)

โฆษณำที่เป็นไปในทำนองกำรค้ำ (โฆษณำเคลื่อนที่)
ค่ำธรรมเนียม60 บาท
หมำยเหตุ -

3)

โฆษณำที่เป็นไปในทำนองกำรค้ำ (โฆษณำประจำที่)
ค่ำธรรมเนียม75 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน1,3 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอร์โทรติดต่อ 0 2589 0500 , 0 2589 0505
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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2)

หมายเหตุ ช่องทำงกำรร้องเรียนเว็บไซต์ : www.nakornnont.go.th
หมายเหตุ-

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลนครนนทบุรี
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
งานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์

