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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน ์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน ์
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
หรือกิจการโทรทัศน์สําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ให้สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  กําหนด
ลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  และเพื่อให้ผู้ประสงค์จะประกอบ
กิจการได้ทราบล่วงหน้าเก่ียวกับคุณสมบัติ  ของผู้ขอรับใบอนุญาต  วิธีการขอรับใบอนุญาต  หลักเกณฑ์ 
ในการออกใบอนุญาต  เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการอนุญาต  วิธีการพิจารณาในการ
ออกใบอนุญาต  ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและขอบเขตการอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าว  
รวมทั้งเงื่อนไขอ่ืนที่จําเป็นสําหรบัการประกอบกิจการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  (๖)  และ  (๒๔)  และมาตรา  ๔๑   
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
ประกอบกับมาตรา  ๗  มาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติ  การประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัด 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๔๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียง 
หรือโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
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ข้อ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับหรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้  
หรือซ่ึงขัด  หรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้   
“การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์”  หมายความว่า  การประกอบกิจการกระจายเสียง  

หรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟัง  
การให้บริการนั้น ๆ  ได้  ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคล่ืนความถี่  ระบบสาย  ระบบแสง  ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า  
หรือระบบอ่ืน  ระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน  หรือการให้บริการอ่ืนทํานองเดียวกัน 
ที่คณะกรรมการกําหนดให้เป็นกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์   

“การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ใช้คล่ืนความถี่”  หมายความว่า  การให้บริการ   
การส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟังการให้บริการนั้น ๆ  ได้   
ซ่ึงต้องขอรับการจัดสรรคล่ืนความถี่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม 

“การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คล่ืนความถี่”  หมายความว่า  การให้บริการ  
การส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟังการให้บริการนั้น ๆ  ได้   
ซ่ึงไม่ต้องขอรับการจัดสรรคล่ืนความถี่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม   

“การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป”  หมายความว่า  การให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ใช้คล่ืนความถี่ที่ผู้ใช้บริการสามารถรับชมได้เป็นการทั่วไปโดยไม่กําหนด
เงื่อนไขในการได้รับบริการทั้งหมด 

“การบอกรับสมาชิก”  หมายความว่า  บริการโทรทัศน์หรือกระจายเสียงที่ผู้ใช้บริการประสงค ์
จะรับบริการดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกําหนด  โดยผู้ให้บริการไม่ประสงค์จะให้บริการเป็นการทั่วไป  
ซ่ึงจะมีค่าบริการหรือไม่ก็ตาม 

“โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์”  หมายความว่า  ระบบเชื่อมโยงของกลุ่มเครื่องส่งหรือ
ถ่ายทอดสัญญาณเสียงหรือภาพที่ใช้ในการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการจากสถานีไปยังเครื่องรับ   
ไม่ว่าจะโดยส่ือตัวนําที่เป็นสาย  คล่ืนความถี่  แสง  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าหรือส่ือตัวนําใด 

“ส่ิงอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์”  หมายความว่า  โครงสร้างพื้นฐาน 
หรือส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  ไม่ว่าจะเป็น  ที่ดิน  
อาคาร  ส่ิงปลูกสร้าง  เสา  ระบบสาย  สายอากาศ  ท่อ  หรือส่ิงอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการกําหนด 

“ผู้ขอรับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ตามประกาศนี้ 

“สถานี”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้สําหรับทําการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการของการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  ไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านโครงข่ายของตนเองหรือ   
ของผู้อ่ืนก็ตาม   
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“ผังรายการ”  หมายความว่า  ข้อมูลแสดงวันและเวลาออกอากาศรายการสําหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

“รายการ”  หมายความว่า  เนื้อหาที่ผลิตขึ้นเพือ่ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ทีมิ่ใช่โฆษณา  
โดยผลิตขึ้นเองหรือจัดหาจากผู้อ่ืนผลิต 

“ภาษาไทย”  หมายความว่า  ภาษาราชการ  และให้รวมถึงภาษาไทยพื้นเมืองท้องถิ่นต่าง ๆ  
ของประเทศไทยด้วย   

“โฆษณา”  หมายความว่า  โฆษณาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค  และการกระทํา  
ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ  ให้ประชาชนได้เห็นหรือรับทราบสรรพคุณ  คุณประโยชน์  หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์  
เพื่อประโยชน์ในการแสวงหากําไรในทางธุรกิจ  โดยให้หมายความรวมถึงการโฆษณาตามหลักเกณฑ์ว่าด้วย  
การกํากับดูแลการโฆษณาที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

“รายได้”  หมายความว่า  รายได้จากการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต  ค่าสมาชิก  ค่าการโฆษณา
ทั้งทางตรงและทางอ้อม  หรือรายได้อ่ืนที่เก่ียวเนื่องกับการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต   

“การบริจาค”  หมายความว่า  การให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือส่ิงอ่ืนใดที่มิใช่การสนับสนุนรายการใด
โดยเฉพาะ  โดยไม่มีการกําหนดเงื่อนไขการให้ซ่ึงอาจเกิดจากการเชิญชวน  ระดมทุน  เป็นต้น   

“การอุดหนุน”  หมายความว่า  การให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือส่ิงอ่ืนใด  โดยต้องไม่มีวัตถุประสงค์  
ที่ขัดต่อการประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาต  หรือการอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  
สําหรับกิจการบริการชุมชนจะต้องมิใช่การสนับสนุนรายการใดโดยเฉพาะ 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และ
กิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

“ปีงบประมาณ”  หมายความว่า  ระหว่างวันที่  ๑  มกราคม  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ในปีเดียวกัน 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
“สํานักงาน  กสทช.”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามประกาศนี้ 
ข้อ ๕ การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  มีดังนี้ 
(๑) การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ต้องขอรับการจัดสรรคล่ืนความถี่แบ่งออกเป็น  

สามประเภท  ดังนี้   
 (๑.๑) กิจการบริการสาธารณะ  ได้แก่  บริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสาธารณะ  

แบ่งเป็นสามประเภท  ดังนี้   
   (๑.๑.๑) กิจการบริการสาธารณะประเภทที่หนึ่ง  เพื่อการส่งเสริมความรู้  การศึกษา  

ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม  การเกษตร  และการส่งเสริม
อาชีพอ่ืน ๆ  สุขภาพ  อนามัย  กีฬา  หรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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   (๑.๑.๒) กิจการบริการสาธารณะประเภทที่สอง  เพื่อความม่ันคงของรัฐหรือความ
ปลอดภัยสาธารณะ 

   (๑.๑.๓) กิจการบริการสาธารณะประเภทที่สาม  เพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสาร   
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน  การกระจายข้อมูลข่าวสาร  
เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  บริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะ 
แก่คนพิการ  คนด้อยโอกาส  หรือกลุ่มความสนใจที่มีกิจกรรม  เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือบริการข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะอ่ืน 

 (๑.๒) กิจการบริการชุมชน  ได้แก่  บริการที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสาธารณะ   
แต่ตอ้งเป็นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการ   

 (๑.๓) กิจการทางธุรกิจ  ได้แก่  บริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากําไรในทางธุรกิจ  
แบ่งเป็นสามประเภท  ดังนี้   

   (๑.๓.๑) บริการทางธุรกิจระดับชาติ   
   (๑.๓.๒) บริการทางธุรกิจระดับภูมิภาค   
   (๑.๓.๓) บริการทางธุรกิจระดับท้องถิ่น 
(๒) การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ต้องขอรับการจัดสรรคล่ืนความถี่ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ต้องขอรับการจัดสรรคล่ืนความถี่จะต้องมีคุณสมบัติ  ลักษณะผังรายการ  

สัดส่วนรายการ  การหารายได้  ตามภาคผนวก  ก  ภาคผนวก  ข  หรือภาคผนวก  ค  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาต 
 

 

ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จะต้องได้รับใบอนุญาต  ประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์จากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด   
ในประกาศนี้ 

การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ใช้คล่ืนความถี่  ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่  
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด   

ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้  
ในมาตรา  ๘  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  แล้ว  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้   

(๑) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามคําส่ังศาล  หรือถูกศาลมีคําส่ังให้ฟื้นฟู
กิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย   
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(๒) กรรมการหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เป็นบุคคล 
ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหาร 
ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาต  กรรมการ  ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับ
ใบอนุญาต  ต้องไม่เคยถูกศาลมีคําพิพากษาถึงที่ สุดว่ามีโทษทางอาญาซ่ึงเป็นความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม  กฎหมาย 
ว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า  กฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสาร  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด  ความผิดมูลฐานตามกฎหมาย
ฟอกเงิน  ความผิดเก่ียวกับเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต  ภายในระยะเวลาสองปีก่อนการยื่นขอรับใบอนุญาต 

ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ประสงค์จะประกอบกิจการตามประกาศนี้  ให้ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตต่อคณะกรรมการ  ดังนี้ 

(๑) ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดแนบท้ายประกาศนี้  โดยจะต้องระบุ
ประเภทบริการ  สถานที่ให้บริการ  ระบบและวิธีการที่จะใช้ในการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  เอกสารหลักฐาน  และข้อมูลตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๙  โดยให้ยื่นแบบคําขอ
ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่ จําเป็นต้องใช้ในการอนุญาตตามข้อ  ๙   
พร้อมสําเนาเอกสารดังกล่าวและจัดทําข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จํานวนอย่างละ  ๑  ชุด  ด้วยตนเอง
หรือทางไปรษณีย์ตอบรับ  ณ  สํานักงาน  กสทช.   

(๒) ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมตามตารางแนบท้ายภาคผนวก  ญ  ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ยื่นคําขอ  หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์  วิธีการขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแล  หรือประโยชน์สาธารณะ  
อ่ืนใด  คณะกรรมการอาจเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตก็ได้โดยจะประกาศ 
ให้ทราบล่วงหน้า 

ขอ้ ๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จําเป็นเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา  
โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูล  ดังต่อไปนี้   

(๑) เอกสารหลักฐานของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 (๑.๑) สําเนาเอกสารแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล  เช่น  กฎหมายจัดตั้ง  หนังสือรับรอง   

การจดทะเบียนนิติบุคคล  สมาคม  มูลนิธิ  บัญชีผู้ถือหุ้น  หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับนิติบุคคล  
สมาคม  มูลนิธิ 
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 (๑.๒) สําเนาเอกสารแสดงการจัดตั้งกลุ่มคน  เช่น  หลักฐานเชิงประจักษ์ในการรวมตัว  
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในลักษณะต่าง ๆ  ของกลุ่มคน   

 (๑.๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจกระทําการ
ผูกพันนิติบุคคล 

 (๑.๔) หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมายพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน 

(๒) เอกสารเก่ียวกับสถานีโดยให้แสดงข้อมูลและรายละเอียดบ้านเลขที่  ชื่ออาคาร  หมายเลข
ห้อง  ถนน  ซอย  แขวงหรือตําบล  เขตหรืออําเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  หมายเลขโทรศัพท์  
หมายเลขโทรสาร  พร้อมทั้งพิกัดที่ตั้ง  (ละติจูดและลองจิจูด  โดยให้แสดงค่าเป็นทศนิยม  ๖  ตําแหน่ง)  
ทั้งนี้  หากมิใช่สถานที่ที่ผู้ยื่นแบบคําขอมีกรรมสิทธิ์อยู่จะต้องมีเอกสาร  หนังสือ  หรือสัญญาเช่า  และหรือ
เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการให้ใช้  โดยมีระยะเวลาเช่าหรือให้ใช้ไม่น้อยกว่าสองปี  ซ่ึงได้มีการรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ยื่นแบบคําขอ 

(๓) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการสถานี  ตามภาคผนวก  ง 
 (๓.๑) ผังโครงสร้างการบริหารจัดการสถานี   
 (๓.๒) ข้อมูลนิติบุคคล  ซ่ึงอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูล  ดังนี้   
   (๓.๒.๑) รายชื่อ  ที่อยู่  และสัญชาติของบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับ

ใบอนุญาต  และของกรรมการ 
   (๓.๒.๒) รายชื่อ  ที่อยู่และสัญชาติของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนแต่ละราย  

และสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น  พร้อมสิทธิออกเสียงลงคะแนนของ 
ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนแต่ละรายตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับหรือตามข้อตกลงของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต 

 (๓.๓) ข้อมูลกลุ่มคน  ซ่ึงอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูล  ดังนี้ 
   (๓.๓.๑) รายชื่อ  ที่อยู่  และสัญชาติของคนในกลุ่มคนทุกคน 
   (๓.๓.๒) รายชื่อ  ที่อยู่  และสัญชาติของผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาต 
(๔) ข้อมูลแผนการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ตามภาคผนวก  จ 
(๕) ข้อมูลแผนประกอบกิจการ  แนวทางการพัฒนากิจการ  ตามภาคผนวก  ฉ 
(๖) รูปแบบ  ประเภทการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  โดยต้องแสดงรายละเอียด

สัดส่วนรายการ  ผังรายการ  ข้อมูลเก่ียวกับสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา  การหารายได้ของผู้ให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ตามภาคผนวก  ช 

(๗) ข้อมูลระบบหรือวิธีการที่จะใช้เป็นช่องทางการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์   
ตามภาคผนวก  ซ 

(๘) ข้อมูลส่ิงอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์  ตามภาคผนวก  ฌ 
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(๙) ขอบเขตพื้นที่การให้บริการ  เช่น  จังหวัดหรือภูมิภาค 
(๑๐) ข้อมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและข้อมูล

เก่ียวกับการให้บริการที่ผ่านมาที่สอดคล้องกับงบการเงิน 
(๑๑) ข้อมูลแผนการลงทุน  และแผนการจัดหาเงินทุน   
(๑๒) ข้อมูลการประมาณการฐานะการเงินในอนาคต   
(๑๓) ข้อมูลอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อ  ๑๐  เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแบบคําขอตามข้อ  ๘  พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ 

คําขอแล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอภายใน
สิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับคําขอ  ทั้งนี้  อาจขยายระยะเวลาได้ไม่เกินเจ็ดวันทําการ 

หากปรากฏว่าแบบคําขอหรือเอกสารหลักฐานที่จําเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน  หรือไม่เพียงพอ  พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะแจ้ง 
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขแบบคําขอ  หรือจัดส่งเอกสารหลักฐานที่จําเป็นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาสิบห้าวันทําการ  และจะยังไม่พิจารณานําเสนอคณะกรรมการจนกว่าจะได้แก้ไขแบบคําขอ  
หรือไดร้ับเอกสารหลักฐานที่จําเป็นเพียงพอต่อการพิจารณา 

เม่ือปฏิบัติถูกต้องตามวรรคหนึ่ง  หรือวรรคสองแล้ว  พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่คณะกรรมการ
มอบหมายจะพิจารณากล่ันกรองเพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์  และจัดทําร่างใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้คณะกรรมการพิจารณาภายในหกสิบวันทําการ   
ทั้งนี้  อาจยื่นขอขยายระยะเวลาต่อคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนครบกําหนดระยะเวลา  การขยาย
ระยะเวลา  ให้กระทําได้ไม่เกินสิบห้าวันและขอขยายได้ไม่เกินสองครั้ง 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเสนอผลการกล่ันกรองต่อ
คณะกรรมการภายในระยะเวลาอันสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ระยะเวลาตามวรรคสอง
ส้ินสุดลง   

ข้อ ๑๑ การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพื่อให้บริการกระจายเสียง 
หรือโทรทัศน์ให้พิจารณาโดยต้องคํานึงถึงปัจจัยอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   

(๑) วัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์   
(๒) ความสามารถในการบริหารจัดการ  พร้อมฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงานที่ม่ันคงสามารถ

ดําเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง 
(๓) ความเหมาะสมและสอดคล้องของแผนการลงทุน  และแนวทางการพัฒนากิจการของ   

ผู้ขอรับใบอนุญาต 
(๔) ความต้องการของผู้บริโภค   
(๕) ความเสมอภาคในการแข่งขันเสรีของผู้ประกอบกิจการ   
(๖) คุณภาพรายการ 
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สําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ใช้คล่ืนความถี่นอกจากปัจจัยการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของการประกอบกิจการตามวรรคแรกแล้ว  ให้คํานึงถึงสัดส่วนการจัดสรรคล่ืนความถี่ 
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่  และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  และการใช้ประโยชน์คล่ืนความถี่โดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพด้วย  
หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาโดยคํานึงถึงปัจจัยตามข้อ  ๑๑  เม่ือได้รับความเห็น  
ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันทําการ   

กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขข้อเสนอเพิ่มเติม  ให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตยื่นข้อเสนอที่แก้ไขภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสํานักงาน  กสทช.  หรือตามที่
คณะกรรมการกําหนด  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 

กรณีการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ใช้คล่ืนความถี่  เม่ือคณะกรรมการพิจารณา
อนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่แล้ว  ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ตามประกาศนี้ด้วย 

กรณีการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ มีโครงข่ายเพื่อให้บริการกระจายเสียง 
หรือโทรทัศน์ของตนเอง  เม่ือคณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตตามประกาศนี้แล้ว  ให้ถือว่าได้รับ
อนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย  
ทั้งนี้เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ระบุในคําขออนุญาต  โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ   ที่เก่ียวข้องตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนดให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

เม่ือคณะกรรมการมีมติแล้ว  ให้สํานักงาน  กสทช.  แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบเป็นหนังสือ  พร้อมเปิดเผยข้อมูลและผลการพิจารณาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสํานักงาน  
กสทช.  แก่สาธารณะภายในสิบห้าวันทําการ 

หมวด  ๒ 
สิทธิและหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๓ ผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์อาจสร้างส่ิงอํานวยความสะดวก  
หรือโครงข่ายเพื่อใช้ในการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของตนเองก็ได้  โดยจะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดเก่ียวกับส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือโครงข่ายสําหรับกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน ์

ข้อ ๑๔ ขอบเขตและเงื่อนไขการอนุญาต   
(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ  ๕  วรรค  ๒  และ  ข้อ  ๗  ตลอดระยะเวลา 

ที่ได้รับใบอนุญาต 



หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง  จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมด 
หรือบางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้มีอํานาจประกอบกิจการแทนมิได้  หรือจะโอนสิทธิ 
ในใบอนุญาตไม่ว่าทั้งหมด  หรือบางส่วนให้กับบุคคลอ่ืนอันทําให้มีผลกระทบต่อการประกอบกิจการตามที่
ได้รับใบอนุญาตไม่ได้  แต่อาจแบ่งเวลาให้ผู้อ่ืนเช่าเวลาดําเนินรายการบางช่วงเวลาได้ตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

(๓) ผู้รับใบอนุญาตสามารถให้บริการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถ
รับชม  หรือรับฟังการให้บริการนั้น ๆ  ได้  ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคล่ืนความถี่  ระบบสาย  ระบบแสง  
ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า  หรือระบบอ่ืน  ระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน  หรือการให้บริการอ่ืน
ทํานองเดียวกันที่คณะกรรมการกําหนดให้เป็นกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์   

(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องเริ่มดําเนินการเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตามแผนการ
ให้บริการ  หรือแผนการลงทุนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 

(๕) ผู้รับใบอนุญาตต้องให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการอนุญาต  
และหากประสงค์จะเลิกการให้บริการก่อนวันที่ ใบอนุญาตส้ินอายุ  จะต้องแจ้งเหตุแห่งการเลิก   
การให้บริการพร้อมทั้งกําหนดมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการ  ให้คณะกรรมการเห็นชอบล่วงหน้า 
ก่อนเลิกกิจการโดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดก่อนเลิกกิจการ 

(๖) ผู้รับใบอนุญาตจะพักหรือหยุดการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้  เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการ 

(๗) ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งและรับรองข้อมูลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มให้บริการ  ดังนี้   
 (๗.๑) ชื่อผู้อํานวยการสถานี  เจ้าหน้าที่เทคนิคของสถานี  และผู้ดําเนินรายการ  (ถ้ามี)   
 (๗.๒) ผังรายการที่ใช้ในการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของสถานี  โดยให้มีข้อมูล

ชื่อรายการ  ช่วงเวลาที่จะให้บริการ  กําหนดเวลาออกอากาศประจําวัน  สัดส่วนของประเภทรายการ  
ลักษณะประเภทของรายการ  ที่มาของรายการ  ภาษาที่ใช้  โดยให้เสนอผังรายการอย่างน้อยสิบห้าวัน
ก่อนเริ่มให้บริการ  ทั้งนี้  การจัดทําผังรายการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
สําหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท   

 (๗.๓) เอกสาร  หลักฐาน  หรือหนังสือรับรองการแพร่ภาพหรือกระจายเสียงของรายการ  
ที่ไม่มีลักษณะเป็นการขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา  และกฎหมายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

 (๗.๔) ระบบหรือวิธีการที่จะใช้เป็นช่องทางการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
(๘) ผู้รับใบอนุญาตจะออกอากาศรายการที่มิได้กําหนดไว้ในผังรายการมิได้  เว้นแต่จะได้แจ้ง  

การเปล่ียนแปลงผังรายการพร้อมด้วยเหตุผลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   
หรือเป็นกรณีที่ มีเหตุ จําเป็น  เหตุ สุดวิ สัย   ที่อาจก่อให้เ กิดผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ   
อาจออกอากาศแตกต่างจากผังรายการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้  หรือเป็นการ
ดําเนินการตามคําส่ังของทางราชการโดยแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบทันทีที่สามารถกระทําได้ 
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(๙) ผู้รับใบอนุญาตต้องแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทย  เป็นผู้อํานวยการสถานีประจําแต่ละสถานี
เพื่อควบคุมดูแลให้มีการออกอากาศให้เป็นไปตามที่ได้รับใบอนุญาต  และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแล 
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของสถานีให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

ผู้รับใบอนุญาตต้องรับผิดในการกระทําของผู้อํานวยการสถานีที่ได้กระทําไปในการควบคุม  ดูแล  
และบริหารกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เสมือนเป็นการกระทําของตนเองเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า  
การกระทําดังกล่าว  ตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วยและได้ใช้ความระมัดระวังในการป้องกันตามสมควรแล้ว 

การเปล่ียนแปลงผู้อํานวยการสถานี  ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลง 

(๑๐) ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการคัดเลือก  จัดหา  กํากับดูแลรายการ  
เนื้อหารายการใด ๆ  รวมถึงการประกาศหรือการโฆษณาที่ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรมของสื่อ 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมีผู้ดําเนินรายการ  เพื่อทําหน้าที่ประกาศหรือแจ้งข้อความ  ที่แพร่ภาพ
หรือกระจายเสียง  ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ในการสรรหาหรือคัดเลือกผู้ดําเนินรายการที่สามารถอ่าน  
พูด  และออกเสียง  อักขระวิธี  หลักภาษาได้อย่างเหมาะสม  ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๑๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องตรวจสอบ  แก้ไข  ปรับปรุง  หรือระงับรายการที่มีเนื้อหาสาระ   
ที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  หรือที่มี
ผลกระทบต่อความม่ันคงของรัฐ  ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือมีการกระทําซ่ึง  
เข้าลักษณะลามกอนาจาร  หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพ 
ของประชาชนอย่างร้ายแรง 

(๑๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการบันทึกรายการที่ได้ให้บริการหรือแพร่ภาพกระจายเสียง   
ไปแล้ว  โดยอาจบันทึกไว้ในเทปหรือวัสดุโทรทัศน์อย่างอ่ืน  หรือด้วยวิธีการใด ๆ  ที่สามารถถ่ายทอด
กลับมาเป็นรายการนั้นได้  และเก็บรักษาไว้เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบได้โดยระยะเวลา
การจัดเก็บต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  เว้นแต่คณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน  ทั้งนี้  การบันทึก
รายการดงักล่าวจะต้องไม่ดําเนินการแก้ไข  หรือดัดแปลงให้แตกต่างจากรายการที่ให้บริการหรือแพร่ภาพ
กระจายเสียง 

(๑๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องให้บริการแพร่ภาพหรือกระจายเสียง  แจ้งข่าวหรือเตือนภัย   
ให้ประชาชนทราบในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน  หรือกรณีซ่ึงมีความจําเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
สาธารณะ  เม่ือรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องร้องขอ  หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๑๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องมีหรือได้รับสิทธิในการเผยแพร่  ทําซํ้า  ดัดแปลง  แก้ไข  หรือสิทธิ   
ทางทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนใดที่จําเป็นก่อนการนํารายการมาให้บริการหรือแพร่ภาพกระจายเสียง  ทําซํ้า  
แก้ไข  ดัดแปลงหรือก่อนการกระทําการอ่ืนใด  และต้องได้รับสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาที่จําเป็นในงาน
ที่เป็นงานประกอบอ่ืนที่ติดมากับรายการดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้  คณะกรรมการมีสิทธิเรียกให้ผู้รับใบอนุญาต
ส่งเอกสาร  หรือหลักฐานการได้รับสิทธิดังกล่าว 
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(๑๕) กรณีผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการเพื่อการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์เพิ่มเติม  ภายหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว  ให้ผู้รับใบอนุญาตขอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  
โดยให้นําความในข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้  การอนุญาตดังกล่าว  
ผู้รับใบอนุญาตจะต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการในส่วนที่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมตามที่
คณะกรรมการกําหนด   

(๑๖) การหารายได้จากการโฆษณาให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ   
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   

 (๑๖.๑) การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ ใช้คล่ืนความถี่ ให้เป็นไปตาม  
ภาคผนวก  ก  ภาคผนวก  ข  หรือ  ภาคผนวก  ค 

 (๑๖.๒) การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คล่ืนความถี่ที่มีการบอกรับสมาชิก
หรือเรียกเก็บค่าบริการอ่ืน  ให้หารายได้จากการโฆษณาและการบริการธุรกิจ  ได้ไม่เกินชั่วโมงละหกนาที  
โดยเม่ือรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจตลอดทั้งวันเฉล่ียแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละห้านาที 

 (๑๖.๓) การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คล่ืนความถี่ที่ไม่มีการบอกรับสมาชิก
หรือเรียกเก็บค่าบริการอ่ืน  การหารายได้จากการโฆษณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

(๑๗) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องกําหนดอัตราค่าบอกรับสมาชิกที่สมเหตุสมผล  และไม่เป็นการค้า
กําไรเกินควรและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ  
ทั้งนี้  โดยให้คํานึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค  และการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม 

(๑๘) ผู้รับใบอนุญาตให้บริการทางธุรกิจ  จะต้องจัดให้มีสัญญาการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน
ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

(๑๙) ผู้รับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตราร้อยละสองของรายได้ก่อน
หักค่าใช้จ่าย  หากไม่ชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กําหนด  ผู้รับใบอนุญาตจะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าผู้รับใบอนุญาตสละสิทธิในการขอรับ
ใบอนุญาต   

กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียม  ให้ถือว่าใบอนุญาตนั้นส้ินผลนับถัดจากวันครบกําหนดการชําระค่าธรรมเนียม   
โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดก่อนเลิกกิจการ   

(๒๐) ในรอบระยะเวลาบัญชีของปี  ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดทํารายงานแสดงจํานวนผู้รับบริการ  
รายงานแสดงสถานะทางการเงินส่งให้สํานักงาน  กสทช.  ทุกส้ินปีงบประมาณ 

(๒๑) ผู้รับใบอนุญาตให้บริการทางธุรกิจ  ต้องนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ  ในอัตราร้อยละ  ๒  
ของรายได้  ก่อนหักรายจ่ายที่ได้จากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อมและรายได้อ่ืนที่เก่ียวเนื่องกับการ
ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตตามประกาศฉบับนี้  หรือตามอัตราและระยะเวลาที่คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนด 
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ผู้รับใบอนุญาตที่ประกอบกิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ทางธุรกิจแบบบอกรับสมาชิก  
เงินรายปีตามวรรคหนึ่ง  ให้คํานวณจากค่าสมาชิก  รายได้จากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม   
และรายได้อ่ืนที่เก่ียวเนื่องกับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ทางธุรกิจแบบบอกรับสมาชิก 
ที่เรียกเก็บก่อนหักรายจ่าย  ซ่ึงได้รับอนุญาตตามประกาศฉบับนี้   

(๒๒) ผู้รับใบอนุญาตที่ใช้คล่ืนความถี่  หากถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่  ให้ถือว่า 
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  และใบอนุญาตให้มีและใช้ 
เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคม  ที่ใช้ในการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ใช้คล่ืนความถี่นั้นด้วย   

(๒๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  โดยใช้โครงข่าย  ส่ิงอํานวยความสะดวก  
ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเท่านั้น 

(๒๔) ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป  มีหน้าที่ส่งผ่านสัญญาณการให้บริการ
โทรทัศน์ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปหรือตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด   

(๒๕) กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจะควบรวมกิจการหรือเข้าร่วมกันเป็นบริษัทคู่ค้ากับผู้รับใบอนุญาต
รายอ่ืน  หรือมีการทําสัญญาใดที่ให้ผู้รับใบอนุญาตอีกฝ่ายมีอํานาจควบคุมกํากับดูแล  หรือส่ังการ 
หรือกระทําการแทนคู่สัญญาอีกฝ่ายที่เป็นผู้รับใบอนุญาต  หรือล่วงรู้ข้อมูลทางการค้าของผู้รับใบอนุญาต
อีกฝ่ายอันมีลักษณะที่ เป็นหรืออาจเป็นการกีดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในตลาดจะต้องขอ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

(๒๖) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า  และจะต้อง 
ไม่กระทําการใดที่คณะกรรมการเห็นว่ามีวัตถุประสงค์หรือมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบต่อการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมอย่างมีนัยสําคัญสําหรับการให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ได้รับ
อนุญาต  โดยอาจมีลักษณะ  ดังนี้ 

 (๒๖.๑) การเข้าทําสัญญา  หรือความตกลงอ่ืนใดโดยสมรู้กัน  หรือดําเนินการร่วมมือ 
กับบุคคลอ่ืนอันส่งผลกระทบต่อสภาวการณ์การแข่งขันของผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนและผู้บริโภค 

 (๒๖.๒) การเข้าทําสัญญาหรือความตกลงกับบุคคลอ่ืนใดเก่ียวกับค่าบริการหรือ
ค่าธรรมเนียม  อันมีลักษณะเป็นการทําลาย  กีดกัน  บ่ันทอน  หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม   

 (๒๖.๓) การเข้าจัดการโดยมีผล  หรืออาจมีผลเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้รับใบอนุญาตรายใด
รายหนึ่งเข้าถึงการให้บริการ   

 (๒๖.๔) การดําเนินการอ่ืนใดอันมีผลทําให้มีการอุดหนุนการบริการ  การอุดหนุนไขว้  
การทุ่มตลาด  การกําหนดราคาต่ํากว่าต้นทุน  การกําหนดราคา  ที่มีผลทําให้ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน 
ไม่สามารถแข่งขันได้หรือเลือกปฏิบัติในทางราคา 
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(๒๗) ในกรณีที่ มีเหตุสําคัญหรือจําเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ  หรือกฎหมาย 
หรือพฤติการณ์เปล่ียนแปลงไป  คณะกรรมการมีอํานาจแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตและเงื่อนไขในการอนุญาต
ได้ตามความจําเป็น 

(๒๘) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการคุ้มครองผู้ใช้บริการกระจายเสียง 
หรือโทรทัศน์ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๒๙) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการสําหรับคนพิการ  และคนด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึง
บริการได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป  หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด   

(๓๐) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่ อนไขที่คณะกรรมการกําหนดไว้ในใบอนุญาต 
โดยเคร่งครัด 

ข้อ ๑๕ อายุใบอนุญาตตามประกาศนี้   
(๑) กรณีการยื่นขอรับใบอนุญาตสําหรับบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คล่ืนความถี่ 

เป็นครั้งแรกให้มีอายุใบอนุญาตหนึ่งปี  และการยื่นคําขออนุญาตใหม่ในกรณีที่ใบอนุญาตส้ินอายุ   
หากไม่ปรากฏว่าเคยละเมิดต่อเงื่อนไขการอนุญาตการให้บริการกิจการกระจายเสียง  ให้ได้รับใบอนุญาต
อายุไม่เกินสิบส่ีปี 

(๒) กรณีผู้รับใบอนญุาตที่ใช้คล่ืนความถี่  ให้อายุใบอนุญาตเป็นไปตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้คล่ืนความถี่ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตส้ินอายุตามข้อ  ๑๕  หากผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว  มีความประสงค์  
จะประกอบกิจการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ใหม่  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อคณะกรรมการ  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้   

(๑) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นแบบคําขอรับใบอนุญาตใหม่ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ก่อนวันที่ใบอนุญาตเดิมส้ินอายุ  พร้อมส่งเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการออกใบอนุญาต  
ตามที่กําหนดในข้อ  ๘  และข้อ  ๙ 

(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตใหม่ต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในข้อ  ๕  วรรค  ๒  และข้อ  ๗  และ
ไม่เคยถูกคณะกรรมการพิจารณาวา่กระทําผิดเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์  ตามประกาศฉบับนี้ในลักษณะที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างร้ายแรง   

(๓) วิธีการพิจารณาของคณะกรรมการให้นําความในข้อ  ๑๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  แต่ทั้งนี้  
คณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับคําขอรับ
ใบอนุญาตใหม่ 

(๔) ในระหวา่งการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตใหม่ตาม  (๓)  ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
นั้นต่อไปได้จนกว่าคณะกรรมการจะส่ังไม่อนุญาต  ซ่ึงหากคณะกรรมการมีคําส่ังไม่อนุญาต  ในกรณีนี้ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตใหม่มีหน้าที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามส่วนด้วย 

(๕) อายุใบอนุญาตที่ได้รับการพิจารณาใหม่  อาจมีระยะเวลาแตกต่างจากอายุใบอนุญาตเดิม  
ซ่ึงจะเป็นไปตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 
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ข้อ ๑๗ ให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมรายปีในอัตราร้อยละสองของรายได้ก่อนหัก
ค่าใช้จ่าย  โดยให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ในการประเมินค่าธรรมเนียมรายปีที่ต้องชําระ  และจัดทํา
รายละเอียด  การคํานวณค่าธรรมเนียมรายปีตามที่ผู้รับใบอนุญาตประเมินยื่นให้สํานักงาน  กสทช. 

เพื่อประโยชน์ในการคํานวณค่าธรรมเนียมรายปีของผู้รับใบอนุญาต  ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่
จัดส่งงบการเงินประจําปีที่มีการแยกรายได้และต้นทุนตามประเภทบริการที่ได้รับใบอนุญาตอย่างชัดเจน 
ที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายให้แก่คณะกรรมการหรือข้อมูลอ่ืนที่จําเป็นต่อการ
พิจารณากําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามที่คณะกรรมการจะกําหนด 

หมวด  ๓ 
การกํากับดูแลการประกอบกิจการ 

 
 

ข้อ ๑๘ การส้ินสุดการอนุญาต  นอกจากครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ  ๑๕  แล้ว  ใบอนุญาต
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์อาจส้ินผล  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้รับใบอนุญาตแจ้งยกเลิกการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต  และได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดก่อนเลิกกิจการแล้ว 

(๒) คณะกรรมการมีคําส่ังให้เพิกถอนใบอนุญาต  เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์   
ที่คณะกรรมการกําหนด 

(๓) กรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความม่ันคงของรัฐ  รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  
หรือมีความจําเป็นที่ต้องปกป้องความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน   

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในการอนุญาตตามประกาศนี้  หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ
ตักเตือน  เป็นลายลักษณ์อักษร  หรือส่ังให้ผู้รับใบอนุญาตระงับการกระทําที่ฝ่าฝืน  หรือแก้ไขปรับปรุง  
หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ได้  ซ่ึงให้รวมถึงอํานาจการส่ังให้ชี้แจง 
หรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน  เพื่อประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตซ่ึงได้รับคําส่ังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๑๙  ไม่พอใจ 
ในคําส่ังดังกล่าว  ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําส่ังดังกล่าว  
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตยังเพิกเฉยไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง  หรือกรณีที่มีความเสียหายร้ายแรง   
ต่อประโยชน์สาธารณะ  ให้คณะกรรมการมีอํานาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้  ทั้งนี้  การพักใช้
ใบอนุญาตให้กระทําได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งเดือน 

การดําเนินการตามวรรคสองให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  มาใช้บังคับ  
โดยอนุโลม 
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ข้อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ในการจัดให้มีมาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดต่อผู้ใช้บริการ
ภายหลังการส้ินสุดการอนุญาตให้ประกอบกิจการตามประกาศน้ี  และให้รวมถึงกรณีที่มีการพักหรือหยุด
การให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๒ ให้ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  และผู้รับอนุญาต  สัมปทานหรือ
สัญญาจากส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามบทเฉพาะกาล  มาตรา  ๗๓  มาตรา  ๗๔  
และมาตรา  ๗๕  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
ประกอบกิจการนั้นต่อไปภายใต้ขอบเขตการได้รับอนุญาตเดิมที่มีอยู่จนถึงวันที่กําหนดในแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและ  กิจการโทรทัศน์  และแผนแม่บทบริหารคล่ืนความถี่  โดยให้นําเอาหมวด  ๒   
และหมวด  ๓  มาบังคับใช้โดยอนุโลม   

ข้อ ๒๓ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ ใ ห้บริการกระจายเสียง   
หรือโทรทัศน์โดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ตามบทเฉพาะกาลมาตรา  ๗๘  (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  หากประสงค์ 
จะให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ต่อไป  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนด 
ในประกาศดังนี้ 

(๑) กิจการที่ไม่ใช้คล่ืนความถี่  ให้ยื่นคําขอภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  
และเม่ือได้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการแล้วให้มีสิทธิให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับแจ้งไม่อนุญาตจากคณะกรรมการ 

(๒) กิจการที่ใช้คล่ืนความถี่  ก่อนประกาศใช้แผนความถี่วิทยุของแต่ละประเภทกิจการ  ให้ยื่น  
คําขอตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าดว้ยหลักเกณฑ์การทดลองประกอบกิจการ 

ให้นําเอาหมวด  ๒  และหมวด  ๓  มาบังคับใช้โดยอนุโลมกับผู้ประกอบกิจการตามวรรคแรก 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
พันเอก  นที  ศุกลรัตน์ 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



- ๑ - 

 

ภาคผนวก  ก 
คุณสมบัติ  ลักษณะผังรายการ  สัดส่วนรายการ  และการหารายได้ 

การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ประเภทกิจการบริการสาธารณะ 
------------------------------------------------ 

๑. คุณสมบัติ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  จะต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้   
๑.๑ จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์มาแล้วยังไม่ครบสามปี 
๑.๒ จะต้องเป็นนิติบุคคล  ซ่ึงเป็น 

๑.๒.๑ กระทรวง  ทบวง  กรม  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐท่ีมิใช่รัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือมีความจําเป็นต้อง
ดําเนินกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

๑.๒.๒ สมาคม  มูลนิธิ  หรือนิติบุคคลอ่ืนทีจ่ัดตั้งขึน้ตามกฎหมายไทยที่มีวัตถปุระสงคใ์นการดําเนิน
กิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจ  ซ่ึงมีความเหมาะสมกับการประกอบกิจการ
บริการสาธารณะ 

๑.๒.๓ สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนหรือการเผยแพร่ความรู้   
สู่สังคม 

๑.๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ประเภทกิจการบริการสาธารณะตาม   
ข้อ  ๑.๒.๒  และ  ๑.๒.๓  นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุข้างต้นแล้ว  ยังต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

๑.๓.๑ บุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสัญชาติไทย 
๑.๓.๒ ไม่มีกรรมการหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตที่เคยเป็นกรรมการ

หรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันของผู้รับใบอนุญาตอ่ืน  ซ่ึงถูกเพิกถอนใบอนุญาต  อันเป็นผลมาจาก   
การบริหารกิจการของผู้น้ันและระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่ครบกําหนดสามปี 

๑.๓.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามคําสั่งศาล  หรือถูกศาลมีคําสั่งให้ฟ้ืนฟู
กิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 

๑.๓.๔  กรรมการหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เป็นบุคคล   
ท่ีมีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

๑.๓.๕  ผู้ขอรับใบอนุญาต  กรรมการ  ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับ
ใบอนุญาตต้องไม่เคยถูกศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์  กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม  กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า  กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา  
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด  ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน  ความผิดเก่ียวกับเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  และความผิดตามกฎหมาย
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ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ภายในระยะเวลาสองปีก่อนการย่ืนขอรับ
ใบอนุญาต 

๑.๓.๖  กรรมการสถานี  ผู้อํานวยการสถานี  จะต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิก
วุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

๒. ใบอนุญาตการให้บรกิารกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์  กิจการบรกิารสาธารณะแบ่งเป็นสามประเภท  ดังต่อไปน้ี 
๒.๑  กิจการบริการสาธารณะประเภทท่ีหน่ึง  ออกให้สําหรับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ท่ีมี

วัตถุประสงค์หลกัเพ่ือการสง่เสริมความรู้  การศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม  การเกษตร  และการส่งเสริมอาชีพอ่ืนๆ  สุขภาพ  อนามัย  กีฬา  หรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

๒.๒  กิจการบริการสาธารณะประเภทท่ีสอง  ออกให้สําหรับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ท่ีมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ 

๒.๓  กิจการบริการสาธารณะประเภทท่ีสาม  ออกให้สําหรับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ท่ีมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภา
กับประชาชน  การกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชน
เก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  บริการข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ประโยชน์สาธารณะแก่คนพิการ  คนด้อยโอกาส  หรือกลุ่มความสนใจที่มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือ
บริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะอ่ืน 

๓.  ลักษณะผังรายการและสัดส่วนรายการ 
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  ต้องมีรายการท่ีเป็นข่าวสาร

หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดสว่นไมน้่อยกวา่ร้อยละเจ็ดสบิ  โดยคํานวณจากผังรายการตามวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการกําหนด   

รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามวรรคหน่ึง  หมายความรวมถึงรายการ
ข่าวสาร  รายการสง่เสรมิความรู้  ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  รายการส่งเสริมการศึกษา  
จริยธรรม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  คุณภาพชีวิต  และ
สิ่งแวดล้อม 
 
๔.   การหารายได้ 

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทท่ีหนึ่งและประเภทท่ีสาม  จะหารายได้จากการ
โฆษณาไม่ได้  เว้นแต่เป็นการหารายได้โดยการโฆษณาหรือเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับงานหรือกิจการของหน่วยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  สมาคม  มูลนิธิ  หรือนิติบุคคลอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการเพ่ือประโยชน์
สาธารณะโดยไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจ  หรือการเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร  บริษัท  และกิจการโดยมิได้มี
การโฆษณาสรรพคุณ  คุณประโยชน์  หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องท้ังทางตรงและทางอ้อม   

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทท่ีสอง  ให้หารายได้จากการโฆษณาได้เท่าท่ี
เพียงพอต่อการประกอบกิจการโดยไม่เน้นการแสวงหากําไร 
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ภาคผนวก  ข 
คุณสมบัติ  ลักษณะผังรายการ  สัดส่วนรายการ  และการหารายได้ 

การให้บริการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์  ประเภทกิจการบริการชุมชน 
------------------------------------ 

๑. คุณสมบัติ 
 ๑.๑  ผู้ประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียงกิจการบริการชมุชนจะต้องเป็นสมาคม  มูลนิธิ  หรือนิติบุคคลท่ี
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยซ่ึงไมใ่ช่หน่วยงานของรฐั  หรือกลุ่มคนในท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยกว่า  ๕  คน  ซ่ึงสมาชิก
แต่ละคนสามารถแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ของการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในด้านต่างๆ  ท่ีระบุในข้อ  
๑.๑.๑  โดยมีวัตถุประสงคใ์นการดําเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  ไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 
 การย่ืนขอประกอบกิจการบริการชุมชนตามวรรคแรกต้องแสดงให้เห็นถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ถึง
กิจกรรมท่ีแสดงการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสองปี  และต้องมีหลักฐานที่ชัดเจน
ของการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ  จากชุมชนท่ีรับบริการ  ดังต่อไปน้ี 

๑.๑.๑  หลักฐานเชิงประจักษ์ของการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ  ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อรวมกันอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่าสองปี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสร้างเสริมประชาธิปไตยและกระจายอํานาจสู่ชุมชน 
(๒) การเสริมสร้างสิทธิพลเมืองในด้านต่างๆ 
(๓) การสร้างการมีส่วนร่วมของคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และคนชายขอบในชุมชน 
(๔) การลดปัญหาความยากจนในชุมชนและการส่งเสริมอาชีพอื่นๆ 
(๕) การสร้างธรรมาภิบาล  และสํานึกเก่ียวกับความรับผิดในชุมชน 
(๖) การส่งเสริมให้เกิดการบรรลเุป้าหมายการพัฒนาในด้านต่างๆ  เช่น  สุขภาพ  อนามัย  

กีฬา  การศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  การเกษตร  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  การดํารงชีวิต 

(๗) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ 
(๘) การสร้างเสริมสันติภาพและการบรรเทาความขัดแย้ง 
(๙) การเสริมพลังให้กับผู้หญิง  คนพิการ  ชนกลุ่มน้อยและคนด้อยโอกาส 
(๑๐) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(๑๑) การส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
(๑๒) การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรของชุมชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(๑๓) การเปิดพ้ืนท่ีหรือเป็นเวทีในการแสวงหาทางออกสําหรับปัญหาท่ีชุมชนประสบ  

กิจกรรมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  หรือบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะอ่ืน 
๑.๑.๒  หลักฐานเชิงประจักษ์ของการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ  จากชุมชนท่ีรับบริการ 

   (๑)  การมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ  เช่น  การให้สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมจัดต้ัง  กําหนด
นโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังสถานี  การบริจาคเงินให้สถานีและการอุดหนุนทางการเงินแก่สถานีที่ไม่ใช่   
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ในรูปแบบของการโฆษณาหรือการสนับสนุนรายการ 
   (๒)  การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  เช่น  การให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมเป็น

คณะกรรมการบริหารหรือดําเนินงานของสถานีในด้านต่าง  ๆ   
   (๓)  การมีส่วนร่วมในการจัดรายการ  เช่น  การจัดให้อาสาสมัครในชุมชนเข้ามาร่วมจัด
รายการ  หรือร่วมรายการ  การเปิดให้สถานีเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ในชุมชน  และตัวเชื่อมโยงความร่วมมือ
ต่างๆ  ในชุมชนผ่านเนื้อหาท่ีออกอากาศ 
   (๔)  การมีส่วนร่วมในลักษณะอื่นๆ  เช่น  การจัดเวทีประจําปีเพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะจาก
ผู้ฟังในชุมชนเก่ียวกับทิศทางการพัฒนา  การบริหารจัดการ  และการจัดทํารายการของสถานี  การส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของผูฟ้ังของสถานีเพ่ือเฝ้าระวังเนื้อหาท่ีออกอากาศ  การจัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับรายการที่ออกอากาศ  และการประชาสัมพันธ์สถานีให้เป็นท่ีรู้จักในชุมชน  เป็นต้น 

๑.๒  บุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้รับใบอนุญาตประเภทบริการชุมชนต้องมีสัญชาติไทย 
๑.๓  ไม่มีกรรมการหรือบุคคลผูมี้อํานาจกระทําการผูกพันผู้รับใบอนุญาตประเภทบริการชุมชนท่ีเคยเป็น

กรรมการหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการบริการชุมชนอ่ืน  
ซ่ึงถูกเพิกถอนใบอนุญาตอันเป็นผลมาจากการบริหารกิจการของผู้น้ัน 

๑.๔  กรรมการสถานี  ผู้อํานวยการสถานี  จะต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

๒. ผังรายการและสัดส่วนรายการ   
๒.๑  ต้องมีรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ

เจ็ดสิบ  โดยต้องนําเสนอรายการทีมี่เน้ือหาเก่ียวกับชมุชนเป้าหมายที่รับบริการและผลิตโดยคนในชุมชนเป้าหมาย
ท่ีรับบริการไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าสิบของเวลาออกอากาศท้ังหมด   

๒.๒  กรณีท่ีชุมชนเป้าหมายท่ีรับบริการมีภาษาท้องถิ่นเป็นของตนเองที่ไม่ใช่ภาษาราชการสามารถ
นําเสนอรายการต่างๆ  ของสถานีเป็นภาษาท้องถิ่นได้โดยให้มีการประกาศชื่อสถานีและเวลาด้วยภาษาราชการ  
ทุกต้นชั่วโมงท่ีดําเนินรายการ 

๒.๓  รายการตามข้อ  ๒.๑  รายการข่าวสาร  หมายถึง  รายการท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  
หรือเหตุการณ์ที่เป็นขอ้เท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรอืท่ีเกิดขึ้นโดยเน้นเหตุการณ์ในชมุชน  แล้วแต่กรณี  
ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบรายการขา่วสด  เล่าข่าวและวเิคราะห์ขา่ว  รายการสนทนาปัญหา  เหตุการณ์ปัจจุบัน  ซ่ึงรวมถึง
เน้ือหาท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีมีความคิดเห็นโต้แย้งกันในสังคม  ประเด็นทางการเมือง  ท้ังในระดับชาติ 
และในระดับท้องถิ่น  และประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายสาธารณะ  และรายการสาระประโยชน์  หมายถึง  
รายการท่ีสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชน  โดยส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความ
คิดเห็นระหว่างกัน  ให้การศึกษา  ความรู้  และทักษะที่จําเป็นต่อประชาชนผู้ฟัง  มีเน้ือหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาใน
ระดับชุมชน  ในประเด็นสุขภาพ  สิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจ  ประชาธิปไตย  ประเพณีวัฒนธรรม  เป็นต้น  รวมถึงให้
ความเข้าใจท่ีดีเก่ียวกับประโยชน์สาธารณะหรือชุมชนน้ันๆ  และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

๒.๔  ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแสดงข้อมูล  เน้ือหารายการ  สัดส่วนรายการ  โดยให้มีรายละเอียด   
ตามภาคผนวก  ช  นอกเหนือจากที่ได้แสดงข้อมูลตามข้อ  ๙  (๖) 
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๓. การหารายได้ 
๓.๑  การประกอบกิจการบริการชุมชน  ห้ามมิให้หารายได้จากการโฆษณา  แต่อาจมีรายได้จากการ

บริจาค  การอุดหนุนของสถานี  หรือรายได้ทางอื่นซ่ึงมิใช่การโฆษณาให้สถานี  โดยการบริจาค  การอุดหนุน
จะต้องสะท้อนถึงเง่ือนไขของการได้รับการทดลองประกอบกิจการบริการชุมชน  และไม่มีการแทรกแซง  ไม่มี
อิทธิพลต่อการบริหารสถานี  หรือไม่ส่งผลกระทบใดๆ  ต่อทิศทางการดําเนินงาน  การผลิตรายการและเน้ือหา
รายการที่ออกอากาศ 

๓.๒  การประกาศเก่ียวกับผู้อุดหนุนหรือผู้บริจาคต้องระบุถึงชื่อหรือองค์กรให้ชัดเจนแต่จะต้องแยก
ส่วนจากเน้ือหารายการ  ทั้งน้ี  จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนเชิงพาณิชย์   

๓.๓  การอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
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ภาคผนวก  ค 
คุณสมบัติ  ลักษณะผังรายการ  สัดส่วนรายการ  และการหารายได้ 
การให้บริการกระจายเสยีงหรอืโทรทัศน์  ประเภทกิจการทางธุรกิจ 

------------------------------------ 

๑. คุณสมบัติ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ประเภทกิจการทางธุรกิจ  จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังน้ี   

๑.๑  เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย  หรือเป็นรัฐวิสาหกิจ  บริษัทท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทย  ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

๑.๒  กรณีให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ประเภทกิจการทางธุรกิจ  ระดับภูมิภาคและระดับ
ท้องถิ่นต้องมีผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนหรือที่ผู้ลงทุนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นท่ีการให้บริการใน
ระดับภูมิภาคหรือระดับท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

๑.๓  ต้องมีฐานะทางการเงินม่ันคง  มีระบบการตรวจสอบบัญชีและมีลักษณะอื่นใด  ซ่ึงประกันความ
ม่ันคงในการประกอบกิจการตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

๒. ผังรายการและสัดส่วนรายการ   
ต้องมีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบห้า   
ให้รายการข่าวสารตามวรรคแรก  หมายถึง  รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  หรือเหตุการณ์ท่ี

เป็นข้อเท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบรายการข่าว  เล่าข่าวและวิเคราะห์ข่าวรายการ
สนทนาปัญหา  เหตุการณ์ปัจจุบัน  และรวมถึงเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับประเด็นท่ีมีความคิดเห็นโต้แย้งกันในสังคม  
ประเด็นทางการเมืองท้ังในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น  และประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายสาธารณะ  และ
รายการสาระประโยชน์  หมายถึง  รายการท่ีสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชนโดยส่งเสริมให้มี  
การแลกเปลีย่นขอ้มูลและความคดิเห็นระหวา่งกัน  ให้การศึกษา  ความรู้  และทักษะท่ีจําเป็นต่อประชาชนผู้ฟังมี
เน้ือหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาในประเด็นสุขภาพ  สิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจ  ประชาธิปไตย  ประเพณีวัฒนธรรม  เป็นต้น  
รวมถึงให้ความเข้าใจที่ดีเก่ียวกับประโยชน์สาธารณะ 

๓. การหารายได้ 
ในการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ประเภทกิจการทางธุรกิจ  ให้ดําเนินการหารายได้โดยการ

โฆษณา  การบริการธุรกิจ  การจัดเก็บค่าสมาชิก  หรือโดยวิธีอ่ืนใดได้   
๓.๑  การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ประเภทกิจการทางธุรกิจที่ใช้คลื่นความถี่  ให้หารายได้จาก

การโฆษณาและการบรกิารธรุกิจได้ไม่เกินชัว่โมงละสบิสองนาทีครึง่  โดยเม่ือรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจ
ตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละสิบนาที   

๓.๒  การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ประเภทกิจการทางธุรกิจท่ีใช้คลื่นความถี่ที่มีการบอกรับ
สมาชิกหรือเรียกเก็บค่าบริการอ่ืน  ให้หารายได้จากการโฆษณาและการบริการธุรกิจได้ไม่เกินชั่วโมงละหกนาที  
โดยเม่ือรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละห้านาที 
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ภาคผนวก  ง 

ข้อมูลด้านบริการจัดการสถานี 
----------------------------------------- 

ผังโครงสร้างการบริหารจัดการสถานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  (๑)  คณะกรรมการบริหารสถานีของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์อาจจะมีมากกว่า  ๕  

คน  โดยถ้ามีมากกว่า  ๕  คน  ให้ทําแผนผังโครงสร้างการบริหารจัดการสถานีให้เป็นไป
ตามลักษณะเดียวกันกับตัวอย่างท่ีปรากฏ 

(๒) คุณสมบัติของคณะกรรมการ  ผู้อํานวยการสถานี  เจ้าหน้าท่ีรายการ  เจ้าหน้าท่ีเทคนิค  
และเจ้าหน้า ท่ีธุรการจะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติหรือ คุณสมบัติต้องห้ามตามท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อกรรมการ ชื่อกรรมการ ชื่อกรรมการ ชื่อกรรมการ ชื่อกรรมการ 

ผู้อํานวยการสถานี 

เจ้าหน้าที่รายการ เจ้าหน้าที่เทคนิค เจ้าหน้าที่ธรุการ 
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ข้อมูลนิติบุคคล  มีรายละเอียด  ดังนี ้
 ๑. ให้แสดงผังโครงสร้างการถือหุ้น  รายชื่อ  ท่ีอยู่  และสัญชาติ  พร้อมท้ังสัดส่วนการถือหุ้น
ของ  ผู้ขอรับใบอนุญาต   

ชื่อ  –  สกลุผูถ้ือหุ้น 

(ก) 

สัดสว่นการถอืหุ้น 

(ข) 

ท่ีอยู่ 

(ค) 
สัญชาติ 

    

    

หมายเหตุ (ก)  ให้ระบุรายชื่อผู้ถือหุ้นให้ครบทุกคน  โดยจะต้องมีสัดส่วนการถือหุ้น 

  (ข)  ให้นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย 

  (ค)  ให้ระบุท่ีอยู่ท่ีเป็นภูมิลําเนาของผู้ถือหุ้น 

๒. รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต   
๒.๑  ให้แสดงรายละเอียดของผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาต  

และของกรรมการ  ตามตารางดังน้ี 

ชื่อ-  สกุล/  
ตําแหน่ง 

 
(ก) 

สัดสว่นการ
ถือหุ้นในนิติ

บุคคล 
(ข) 

ความสมัพันธ์ทาง
ครอบครวัระหวา่ง

ผู้บริหาร 
(ค) 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ  ๕  ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง 
ชื่อหนว่ยงาน/บริษัท/  

ประเภทธุรกิจ 
(ง) 

      
      

 หมายเหตุ (ก)  สําหรับกรรมการให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย  เช่น  กรรมการผู้มี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามท่ีกําหนดในหนังสือรับรอง 
 (ข)  ให้นับรวมหุ้นของคู่สมรส  และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย 
 (ค)  ให้ระบุถึงความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน  โดย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวหมายถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต  ความสัมพันธ์โดยการสมรส  และความสัมพันธ์
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  ท้ังน้ี  ให้ระบุเฉพาะความสัมพันธ์ลําดับ  บิดา  มารดา  คู่สมรส  บุตร  พ่ีน้อง  
ลุง  ป้า  น้า  อา  รวมท้ังคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว 
 (ง)  ให้ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

๒.๒  ให้แสดงรายละเอียดของผูล้งทุนหรือผู้ถอืหุ้นอันเป็นทุนแต่ละรายและสัดสว่นการถือหุ้น
ดังกล่าวทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต  พร้อมสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนแต่ละราย  
ตามตารางดังน้ี 
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ข้อมูลกลุ่มคน 
 

๑. ให้แสดงบัญชีรายชื่อ  ท่ีอยู่  และสัญชาติ  ของกลุ่มคนทุกคนซึ่งสมาชิกแต่ละคนสามารถ
แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ของการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในด้านต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง  ไม่น้อยกว่าสองปี  
และต้องมีหลักฐานท่ีชัดเจนของการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ  จากชุมชนท่ีรับบริการ 

๒. ให้แสดงข้อมูลโดยสังเขปเก่ียวกับความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และประสบการณ์ของ
สมาชิกของคณะกรรมการบริหารสถานี  ผู้บริหารสถานี  เจ้าหน้าท่ีประจํา  และอาสาสมัครที่ทํางานให้สถานี 
แต่ละคนท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน 
 
 
 
 

รายชื่อผูถ้ือหุ้น สัดสว่นการถอืหุ้น 
สิทธิการออกเสียง 

ชื่อ/สกุล ท่ีอยู่ สัญชาต ิ จํานวนหุ้น สัดสว่น  (%) 
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ภาคผนวก  จ 
ข้อมูลแผนการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

----------------------------------------- 

๑.  การดําเนินการระหว่างออกอากาศ 
๑.๑  เวลาในการออกอากาศจะดําเนินการออกอากาศ 

  (ประจําทุกวัน/วัน……………………………..) 
  ต้ังแต่เวลา  …………..น.  ถึงเวลา....................น. 

 ๑.๒ พ้ืนท่ีการให้บริการได้กําหนดเขตพื้นท่ีในการให้บริการครอบคลุมเขตพื้นท่ีตําบล...............................
อําเภอ....................................จังหวัด................................................ 
๑.๓  กลุ่มเป้าหมาย  .......................................................................... 
๑.๔  รูปแบบการออกอากาศ   

การจัดรายการสด 
การถ่ายทอดสัญญาณเสียงจาก...................................... 
การเปิดรายการจากเทปหรือสื่อวัสดุโทรทัศน์  หรือสื่ออ่ืนใด 
อ่ืน  ๆ  (โปรดระบุ)  .......................................................... 

๒.  รายชื่อกลุ่มคน/องค์กรท่ีร่วมจัดรายการ 

ลําดับที่ รายชื่อกลุ่มคน/องค์กรท่ีร่วมจัดรายการ ท่ีตั้ง ชื่อรายการ 
    
    
 
๓. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  ให้มีรายละเอียดอย่างน้อย  ดังน้ี 

๓.๑  นโยบาย  (  Policy  )   
๓.๒  วัตถุประสงค์  (  Objective  ) 
๓.๓  วิสัยทัศน์  (  Vision  )   
๓.๔  พันธกิจ  (  Mission  ) 
๓.๔  แผนงานและยุทธศาสตร์  (  Plan  and  Strategy  ) 

หมายเหตุ  :  วิสัยทัศน์และพันธกิจจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานี 
  :  ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ  
๔. การขยายการมีส่วนร่วม  (เฉพาะกิจการบริการสาธารณะและกิจการบริการชุมชน) 
๕. การประเมินผลการประกอบกิจการ 
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ภาคผนวก  ฉ 

ข้อมูลแผนประกอบกิจการ  แนวทางการพัฒนากิจการ 

----------------------------------------- 
ให้จัดทําข้อมูลแผนประกอบกิจการ  แนวทางการพัฒนากิจการ  โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปน้ี 
๑  แนวทางการพัฒนากิจการ   
๒  ข้อมูลแผนประกอบกิจการ   

๒.๑  แผนการติดต้ังระบบกระจายเสียง/ส่งสัญญาณ 
๒.๒  แผนการเสนอให้บริการ 
๒.๓  ขีดความสามารถในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการ 
๒.๔  แผนคุ้มครองผู้ใช้บริการ 
๒.๕  ช่องทางการจัดจําหน่าย 
๒.๖  แผนการจัดเก็บค่าบริการ 
๒.๗  แผนการตลาด   
๒.๘  แผนส่งเสริมการขาย 
๒.๙  แผนการเงินการลงทุน  และแผนการจัดหาเงินทุน 

๒.๙.๑   แหล่งท่ีมาของการจัดหาเงินทุน   
๒.๙.๒    ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร 
๒.๙.๓   สมมติฐานในการจัดทําแผนการลงทุนโดยละเอียดท่ีสอดคล้องกับประมาณการต้นทุนใน

การให้บริการในอนาคตตลอดอายุใบอนุญาต 
๒.๙.๔   ปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อแผนการลงทุนและแผนการจัดหาเงินทุน   

๒.๑๐  เง่ือนไขและอัตราค่าบริการ  (ให้อธิบายพร้อมเอกสารตัวอย่างประกอบ) 
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ภาคผนวก  ช 

ข้อมูลรูปแบบ  ประเภทการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

----------------------------------------- 
ให้จัดทําข้อมูลรูปแบบ  ประเภทการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย  

ดังต่อไปน้ี 
๑. ประเภทการให้บริการ   

[......]  กิจการกระจายเสียง  [......]  กิจการโทรทัศน์ 
   [......]  บริการสาธารณะ 
   [......]  ประเภทท่ี  ๑  ........................................... 
   [......]  ประเภทท่ี  ๒  ........................................... 
   [......]  ประเภทท่ี  ๓  ........................................... 
   [......]  บริการชุมชน 
   [......]  บริการทางธุรกิจ 
   [......]  ระดับท้องถิ่น  จังหวัด  ............................... 
   [......]  ระดับภูมิภาค  จังหวัด  ...............................     
 [......]  ระดับชาติ  ................................................ 
 

๒. รูปแบบการให้บริการ 
[......]  แบบให้บริการเป็นการทั่วไป  [......]  แบบบอกรับสมาชิก 
 

๓. ผังรายการ  (ตามตัวอย่างแนบท้ายภาคผนวก  ช) 
[......]  วันจันทร์-ศุกร์  ช่วงเวลา.................น.  ถึงเวลา..............น. 
[......]  วันเสาร์-อาทิตย์  ช่วงเวลา.................น.  ถึงเวลา...........น. 
[......]  อ่ืน  ๆ  ........................................................................... 
 

๔. สัดส่วนรายการ  ให้แสดงข้อมูลอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
๔.๑  ชื่อรายการ  ประเภทรายการ  และจํานวนชั่วโมงท่ีออกอากาศรายสัปดาห์ 

ลาํดับ ชื่อรายการ ประเภทของรายการ จํานวนชั่วโมง 
ท่ีออกอากาศ 

หมายเหตุ 
 

๑.     
๒.     
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 ๔.๒  สรุปสัดส่วนรายการ 
 (๑)  จํานวนรายการของสถานีได้ดําเนินการออกอากาศ  โดยแบ่งเป็น 

 (๑.๑)  รายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระประโยชน์   
 จํานวน  ......  รายการ 

 (๑.๒)  รายการข่าวสาร  สาระประโยชน์  และบันเทิง   
 จํานวน  ......  รายการ 

 (๑.๓)  รายการบันเทิง   
 จํานวน  ......  รายการ 

 (๑.๔)  รายการอ่ืน  ๆ  ………………………………...........  จํานวน  ......  รายการ 
(๒)  สัดส่วนรายการ 

(๒.๑)  รายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระประโยชน์    
  ร้อยละ.............................   
(๒.๒)  รายการข่าวสาร  สาระประโยชน์  และบันเทิง   
  ร้อยละ............................ 
(๒.๓)  รายการบันเทิง        
  ร้อยละ  ......................... 
(๒.๔)  รายการอ่ืน  ๆ  ………………………………...........   
  ร้อยละ.......................... 
 

๕.  การผลิตรายการ 
๕.๑  ผลิตรายการออกอากาศด้วยตนเอง  ร้อยละ........................ 
๕.๒  นํารายการจากผู้อื่นมาดําเนินการออกอากาศ  ร้อยละ  ........  โดยนํามาจาก............................... 
๕.๓  การให้เช่าเวลา  ร้อยละ........................ 
 

 ๖.  ข้อมูลด้านการดําเนินงานด้านรายการ  (เฉพาะกิจการบริการชุมชน) 
การดําเนินงานด้านรายการที่มีความแตกต่างจากสถานีวิทยุท่ีให้บริการอยู่ในพ้ืนที่การออกอากาศเดียวกัน

ให้แสดงข้อมูล  ดังนี้ 
(๑)  รายชื่อสถานีที่ดําเนินการออกอากาศอยู่ในเขตพ้ืนที่เดียวกัน 

ท่ี ชื่อสถาน ี
คลื่นความถี่  

(MHz) 
ท่ีตั้ง 

อําเภอ จังหวัด 
๑ ............................. ................ ................. .................... 
๒ ............................. ................ ................. .................... 
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(๒)  รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการของสถานีท่ีมีความแตกต่างจากสถานีวิทยุท่ีให้บริการอยู่ใน
พ้ืนท่ีการออกอากาศเดียวกัน  ในหัวข้อดังต่อไปน้ี 

(๑)   การให้บริการข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
(๒) เน้ือหาประเภทบันเทิงและสาระบันเทิง 
(๓) เน้ือหาประเภทศิลปวัฒนธรรม 

 
๗. ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา  (ตามแบบแนบท้ายภาคผนวก  ช) 

 
๘. การหารายได้ 

๘.๑  กรณีการให้บริการกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สอง  ให้แสดงประมาณการรายได้จากการ
โฆษณา  ตามตัวอย่างดังน้ี 

วันออกอากาศ ช่วงเวลาออกอากาศ 
อัตราคา่เชา่เวลา

ต่อนาที 
(บาท) 

ระยะเวลาการโฆษณา 
ในแต่ละชว่งเวลาออกอากาศ 

(นาที) 
หมายเหต ุ

วันจันทร์ ๐๐.๐๑-๐๑.๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๒  
 ๐๑.๓๐-๐๒.๓๐ ๔๕,๐๐๐ ๖  

๘.๒  กรณีการให้บริการกิจการบริการทางธุรกิจ  ให้แสดงประมาณการรายได้  (กรอกข้อมูลได้มากกว่า  
๑  หัวข้อ)  ตามตัวอย่างดังน้ี 

  (๘.๒.๑)  รายได้จากการโฆษณาและการบริการธุรกิจ 

วันออกอากาศ ช่วงเวลาออกอากาศ 
อัตราคา่เชา่เวลา

ต่อนาที 
(บาท) 

ระยะเวลาการโฆษณา 
ในแต่ละชว่งเวลาออกอากาศ 

(นาที) 
หมายเหตุ 

วันจันทร์ ๐๐.๐๑-๐๑.๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๒  
 ๐๑.๓๐-๐๒.๓๐ ๔๕,๐๐๐ ๖  

(๘.๒.๒)  รายได้จากการจัดเก็บค่าสมาชิก 
ประเภทสมาชกิ อัตราคา่สมาชิกรายเดือน อัตราคา่สมาชิกรายป ี หมายเหตุ 

    
(๘.๒.๓)  รายได้จากวิธีอื่นใด  (ถ้ามี) 

ลาํดับท่ี วิธกีารรายได้ คา่ตอบแทนที่ได้รบั หมายเหตุ 
๑ การสง่ข้อความสั้น ครัง้ละ  ๖  บาท  
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๘.๓  กรณีการให้บริการกิจการบริการชุมชน  ให้แสดงข้อมูลรายได้  ดังน้ี 
๘.๓.๑  ข้อมูลเก่ียวกับรายได้ของผู้ขอรับใบอนุญาต  ให้มีข้อมูลอย่างน้อย  ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 

๘
.
๘.๓.๒  ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตในปีท่ีผ่านมา  ให้มีข้อมูลอย่างน้อย  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทของรายได้ จํานวนเงิน  (บาท) 
แหล่งท่ีมาของรายได ้

(ระบุชื่อองค์กรหรือบคุคล) 
การบริจาค   
การอุดหนุนของสถานี   
รายได้ทางอื่นซ่ึงมิใช่การโฆษณา 
ให้สถานี 

  

รวมรายได้ทั้งหมด   

ประเภทของคา่ใชจ้า่ย จํานวนเงิน  (บาท) 

ค่าจัดทํารายการ  
ค่า ใช้จ่า ยทาง เทคนิค   เช่น  อุปกรณ์  เครื่ อง มือ  
เทคโนโลยีต่างๆ 

 

ค่ากิจกรรมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม  
ค่าบริหารจัดการท่ัวไป  
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด  
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ตัวอย่างแนบท้ายภาคผนวก  ช 
การแสดงผังรายการของสถานี...............................................................................  ระหว่างเดือน  .........................  -  ...............................  พ.ศ.  ๒๕..... 

เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์   เสาร์   อาทิตย์ 

๖.๐๐  น. ชื่อรายการ  :  ……………….. ชื่อรายการ  :  ……………….. ชื่อรายการ  :  ……………….. ชื่อรายการ  :  ……………….. ชื่อรายการ  :  ……………….. ชื่อรายการ  :  ……………….. ชื่อรายการ  :  ……………….. 

   ประเภทรายการ  [….] ประเภทรายการ  [….] ประเภทรายการ  [….] ประเภทรายการ  [….] ประเภทรายการ  [….] ประเภทรายการ  [….] ประเภทรายการ  [….] 

   ระดับความเหมาะสม  [….] ระดับความเหมาะสม  [….] ระดับความเหมาะสม  [….] ระดับความเหมาะสม  [….] ระดับความเหมาะสม  [….] ระดับความเหมาะสม  [….] ระดับความเหมาะสม  [….] 

   ภาษาที่ใช้  [….]   ภาษาที่ใช้  [….]   ภาษาที่ใช้  [….]   ภาษาที่ใช้  [….]   ภาษาที่ใช้  [….]   ภาษาที่ใช้  [….]   ภาษาที่ใช้  [….]   

๗.๐๐  น. ชื่อรายการ  :  ……………….. ชื่อรายการ  :  ……………….. ชื่อรายการ  :  ……………….. ชื่อรายการ  :  ……………….. ชื่อรายการ  :  ……………….. ชื่อรายการ  :  ……………….. ชื่อรายการ  :  ……………….. 

ประเภทรายการ  [….] ประเภทรายการ  [….] ประเภทรายการ  [….] ประเภทรายการ  [….] ประเภทรายการ  [….] ประเภทรายการ  [….] ประเภทรายการ  [….] 

   ระดับความเหมาะสม  [….] ระดับความเหมาะสม  [….] ระดับความเหมาะสม  [….] ระดับความเหมาะสม  [….] ระดับความเหมาะสม  [….] ระดับความเหมาะสม  [….] ระดับความเหมาะสม  [….] 

   ภาษาที่ใช้  [….]   ภาษาที่ใช้  [….]   ภาษาที่ใช้  [….]   ภาษาที่ใช้  [….]   ภาษาที่ใช้  [….]   ภาษาที่ใช้  [….]   ภาษาที่ใช้  [….]   

หมายเหตุ  :  ให้กรอกข้อมูลโดยการนําเอารหัสไปกรอกใน  [….]  ให้ครบถ้วน 
รหัส ประเภทรายการ ระดับความเหมาะสม ภาษาที่ใช้ 
๐๑ รายการข่าวสาร ป ภาษาราชการ 
๐๒ รายการส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ด ภาษาไทยท้องถิ่น 
๐๓ รายการส่งเสริมการศึกษา  จริยธรรม  ศิลปะ  วัฒนธรรม ท ภาษาต่างประเทศ 
๐๔ รายการให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  คุณภาพชีวิต  และสิ่งแวดล้อม น๑๓ 

   

๐๕ รายการเด็กและเยาวชน น๑๘ 

๐๖ รายการท้องถิ่น ฉ 

๐๗ รายการวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 

   

๐๘ รายการกีฬา 
๐๙ รายการข่าวสารและบันเทิง 
๑๐ รายการบันเทิง 
๑๑ รายการพิเศษ 
๑๒ รายการเพลง 
๑๓ รายการภาพยนตร์ 
๑๔ รายการตลก 
๑๕ รายการละคร 
๑๖ รายการภาพยนตร์สารคดี 
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สํานักงาน  กสทช. 

แบบแสดงข้อมูลสิทธิการเผยแพร่รายการ  และข้อมูล
ทรัพย์สินทางปัญญา 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ  ปส.๐๖ 

หน้า  .....  จาก  ..... 

เลขรับท่ี.......................... 
วันท่ีรับ........................... 

 
เรียน คณะกรรมการ 
 
  ตามท่ี............................................................................ได้ย่ืนขอรับใบอนุญาต/รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  จึงขอย่ืนข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการเผยแพร่รายการ  และสิทธิ
เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาของรายการ  ไว้ต่อคณะกรรมการ  ดังนี้   
ลําดบัที ่ รายการ* แหลง่กําเนดิ 

รายการ 
(ผลิตเอง/ร่วมผลิต/

ได้รับสิทธิ) 

ประเภทรายการ  
(ข่าวสาร/สาระ/
บนัเทิง/อื่นๆ  

(ระบ)ุ) 

ภาษาที่ใช้ในการ
ออกอากาศ   
(ภาษาไทย/  

ภาษาต่างประเทศ) 

สทิธิในการเผยแพร่ 
 

ได้รับสิทธิ เจ้าของสิทธิ 

๑.       
๒.       
๓.       
๔.       
๕.       
๖.       
๗.       
๘.       
๙.       
๑๐.       
๑๑.       

ผู้รบัใบอนุญาต  ขอรับรองวา่การดําเนินการแพรภ่าพออกอากาศของสถานี  เป็นการดําเนินการโดย
ถูกต้องตามพระราชบญัญัตลิขิสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  หรือกฎหมายใดๆ  ท่ีเก่ียวข้องแลว้ทุกประการ 

 
ลงชื่อ.......................................................ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน   
  (………………………..…………..) 
ลงชื่อ.......................................................ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน   
  (………………………..…………..) 
  วัน/เดือน/ปี...................................... 

หมายเหตุ:  กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการของสถานี  จะดําเนินการแสดงขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องตามตารางข้างต้น
ต่อคณะกรรมการตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 
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ภาคผนวก  ซ 
ข้อมูลระบบหรือวิธีการที่จะใช้เป็นช่องทางการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

(โครงข่ายการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์) 
  ใช้โครงข่ายของตนเอง     ใช้โครงข่ายของตนเองและผู้อื่น     ใช้โครงข่ายของผู้อื่น 

พื้นที่การให้บรกิาร
โครงข่าย 

ประเภทโครงข่ายที่ให้บริการ 
ชื่อผู้ไดร้ับอนุญาต
ให้บรกิารโครงข่าย 

หมายเหตุ 

 
 
 
 

ระดับชาติ 
 
 

 

โครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ทางสาย  
(Wireline  Network) 

  โครงข่ายสายทองแดง  (Copper  Wire  Network) 
  โครงข่ายใยแก้วนําแสง  (Fiber  Optic  Network) 
  โครงข่ายสายไฟฟ้า  (Power  Line  Network) 
  อื่นๆ  ได้แก่  ........................................................ 

  
 
 
 
 
 
 
 

โครงข่ายกระจายเสียง
หรือ โทรทัศน์ ไ ร้ส าย
(Wireless  Network) 

  โครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม  (Fixed  Satellite  Network) 
  โครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ ผ่านดาวเ ทียม   (Broadcasting  

Satellite  Network) 
  โครงข่ายคลื่นความถี่ภาคพื้นดิน  (Terrestrial  Network) 
  อื่นๆ  ได้แก่  ........................................................ 

 

โค ร ง ข่ า ย ร ะ บ บอื่ น  
(Other  Network) 

ได้แก่  ....................................................................... 
................................................................................ 
 
 
 
 

             กิจการวทิยุ  
   กิจการโทรทัศน ์
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พื้นที่การให้บริการ
โครงข่าย 

ประเภทโครงข่ายที่ให้บริการ 
ชื่อผู้ได้รับอนญุาต
ให้บรกิารโครงข่าย 

หมายเหตุ 

 
 
 
 

 
ระดับภูมิภาค 

 
 

โครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ทางสาย  
(Wireline  Network) 

  โครงข่ายสายทองแดง  (Copper  Wire  Network) 
  โครงข่ายใยแก้วนําแสง  (Fiber  Optic  Network) 
  โครงข่ายสายไฟฟ้า  (Power  Line  Network) 
  อื่นๆ  ได้แก่  ........................................................ 

  

โครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ไร้สาย  

(Wireless  Network) 

  โครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม  (Fixed  Satellite  Network) 
  โครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  (Broadcasting  

Satellite  Network) 
โครงข่ายคลื่นความถี่ภาคพื้นดิน  (Terrestrial  Network) 
  อื่นๆ  ได้แก่  ........................................................ 

โครงข่ายระบบอื่น  (Other
Network) 

ได้แก่........................................................................ 
 
 

 
 
 
 
 

ระดับท้องถิ่น 
 
 

 

โครงข่ายกระจายเสยีง
หรือโทรทัศน์ทางสาย  
(Wireline  Network) 

  โครงข่ายสายทองแดง  (Copper  Wire  Network) 
  โครงข่ายใยแก้วนําแสง  (Fiber  Optic  Network) 
  โครงข่ายสายไฟฟ้า  (Power  Line  Network) 
  อื่นๆ  ได้แก่  ............................................................. 

  

โครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ไ ร้สา ย  
(Wireless  Network) 

  โครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม  (Fixed  Satellite  Network) 
  โครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  (Broadcasting  

Satellite  Network) 
  โครงข่ายคลื่นความถี่ภาคพื้นดิน  (Terrestrial  Network) 
  อื่นๆ  ได้แก่  ............................................................. 

โ ค ร ง ข่ า ย ร ะ บ บ อื่ น  
(Other  Network) 

ได้แก่............................................................................ 
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สถาปัตยกรรมโครงขา่ย  (Network  Architecture) 
(สําหรับกิจการท่ีใช้คล่ืน) 

--------------------------------- 

๑. ระบบโดยรวมของโครงข่ายของผู้ขอรับใบอนุญาต 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

๒. รายละเอียดอุปกรณ์โครงข่าย 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

๓. ลักษณะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์โครงข่าย 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
๔. แบบจําลองโครงข่าย 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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ตัวอย่าง  Network  Architecture  ของวิทยุกระจายเสยีงในระบบแอนะล็อก 
รูปที่  ๑  Analog  Network  Architecture   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายอากาศ 
(Antenna) 

เครื่องส่งวิทยุ 
(Transmitter) 

ห้องผลิตรายการ 
(Studio) 

 Studio Link 

เครื่องรับวิทยุ 
(Receiver) 
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ตัวอย่าง  Network  Configuration  ของวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก 
รูปที่  ๒  Analog  Network  Configuration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modulation Frequency  Modulation 

Power  Output ๓๐๐  วัตต์  (Watt) 
Antenna  Gain ๓  dBd 

Antenna  Pattern Isotropic 

กําลังส่งออกอากาศ   
(Effective  Radiated  Power:  ERP) 

๖๐๐  W 

Audio Amplifier 

ANTENNA 

Audio Frequency 

RF Amplifier Modulation 

Oscillator 
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ตัวอย่าง  Network  Architecture  ของโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
รูปที่  ๓  Digital  Network  Architecture 
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สถาปัตยกรรมโครงข่าย  (Network  Architecture) 
สําหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถ่ี 

---------------------------- 

การใช้โครงข่ายเพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ต้องแสดงรายละเอียด  ดังนี้ 
 ๑.  โครงข่ายของตนเอง  ดังน้ี 
  ๑.๑.  ข้อมูลสถานีส่งสัญญาณ  และสถานีถ่ายทอดสัญญาณ  ดังน้ี 
   ๑.๑.๑  ให้ระบุพิกัดภูมิศาสตร์  (Geographic  Coordinates)  (ละติจูดและลองจิจูด  
โดยให้แสดงค่าเป็นทศนิยม  ๖  ตําแหน่ง)  และรายละเอียดสถานท่ีต้ังของสถานีส่งสัญญาณทั้งหมด  เช่น  ที่ต้ัง
ของอาคาร  ชั้น  ห้อง  บ้านเลขที่  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด  ประเทศ  เป็นต้น 
   ๑.๑.๒  ให้ระบุพิกัดภูมิศาสตร์  (Geographic  Coordinates)  (ละติจูดและลองจิจูด  
โดยให้แสดงค่าเป็นทศนิยม  ๖  ตําแหน่ง)  และรายละเอียดสถานที่ต้ังของสถานีถ่ายทอดสัญญาณทั้งหมด  เช่น  
ท่ีตั้งของอาคาร  ชั้น  ห้อง  บ้านเลขที่  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด  ประเทศ  เป็นต้น 
   ๑.๑.๓  หากมีการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  
(Broadcasting  Satellite  Network)  ให้ระบุพิกัดภูมิศาสตร์  (Geographic  Coordinates)  (ละติจูดและ
ลองจิจูด  โดยให้แสดงค่าเป็นทศนิยม  ๖  ตําแหน่ง)  และรายละเอียดสถานท่ีตั้งของสถานีส่งภาคพ้ืนดิน  ไปยัง
ดาวเทียมที่ใช้งาน  (Uplink  Station)  ชื่อดาวเทียมที่ใช้งาน  ประเทศเจ้าของดาวเทียมที่ใช้งาน  ตําแหน่งวง
โคจรของดาวเทียมที่ใช้งาน  และสถานีรับภาคพ้ืนดินของดาวเทียมที่ใช้งาน  (Downlink  Station)  (หากมี)   
  ๑.๒  ข้อมูลโครงข่าย  ดังนี้ 
     ๑.๒.๑  ให้แสดงรายละเอียดพื้นท่ีให้บริการ  (Coverage  Area  Service)  ของโครงข่าย 
แต่ละประเภทที่ให้บริการ  หากมีการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศ น์ผ่านดาวเทียม   
(Broadcasting  Satellite  Network)  ต้องแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีการให้บริการดาวเทียม  (Footprint)  ด้วย 
   ๑.๒.๒  ให้แสดงแผนภาพรวมโครงข่าย  (Network  Architecture)  พร้อมรายละเอียด
เส้นทาง  (Routing)  จากสถานีส่งสัญญาณ  สถานีถ่ายทอดสัญญาณ  และสื่อกลางในการสื่อสารที่ให้ 
ผู้รับชมเข้าถึง  หากมีหลายเส้นทาง  หรือหลายทอดช่วง  ต้องแสดงรายละเอียดดังกล่าวท้ังหมด 
   ๑.๒.๓  ให้แสดงรายละเอียดโครงข่ายแต่ละประเภทท่ีให้บริการท้ังหมด  ดังนี้ 
    ๑.๒.๓.๑  ให้ระบุรายละเอียดโครงข่ายแต่ละประเภทท่ีเป็นโครงข่ายของตนเอง 
    ๑.๒.๓.๒  หากมีการใช้โครงข่ายของผู้อื่นหรือเครือข่ายเฉพาะกลุ่มอ่ืนใด  ให้
ระบุรายละเอียดของโครงข่ายหรือเครือข่ายเฉพาะกลุ่มท่ีใช้น้ัน   
    ๑.๒.๓.๓  หากมีการใช้โครงข่ายอินเตอร์เน็ต  ให้ระบุโครงข่ายของผู้ให้บริการ
อินเตอร์เน็ต  (ISP:  Internet  Service  Provider)  ท่ีใช้ส่งสัญญาณ 
    ๑.๒.๓.๔  หากมีการใช้เพียงบางส่วนของโครงข่ายด้วยเง่ือนไขเชิงพ้ืนท่ี  ให้
ระบุรายละเอียดและแสดงพ้ืนท่ีให้บริการเฉพาะส่วนท่ีใช้น้ัน 
   ๑.๒.๔  หากมีการให้บริการผ่านโครงข่ายระบบอ่ืนๆ  ท้ังแบบท่ีต้องขอรับการจัดสรร
คลื่นความถี่และไม่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่  ต้องแสดงรายละเอียดความถี่  ช่องสัญญาณ  (Signal  
Channel)  กําลังส่ง  ทิศทาง  ชนิด  และประเภทเสาส่ง 
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  ๑.๓  ข้อมูลการใช้สื่อกลางในการส่งสัญญาณเชิงเทคนิค  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
   ๑.๓.๑  ให้ระบุประเภทเทคโนโลยีที่ใช้ส่งสัญญาณ  หากใช้เทคโนโลยีผสมผสานให้ระบุ
ทุกเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง 
   ๑.๓.๒  ให้แสดงรายละเอียดวิธีการเข้ารหัส  (Encryption)  หรือเงื่อนไขการเข้าถึง  
(Conditional  Access)  (หากมี) 
   ๑.๓.๓  หากมีการให้บริการโครงข่ายโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  
(Broadcasting  Satellite  Network)  ต้องแสดงรายละเอียด  ชื่อช่อง  (Transponder  Name)  ความถี่วิทยุ
ขาส่ง  (Downlink  Frequency)  โพลาไรเซชั่น  (Polarization)  อัตราสัญลักษณ์  (Symbol  Rate) 

 ๒.  โครงข่ายของผู้อื่น  ดังน้ี 
  ๒.๑  ให้ระบุชื่อเจ้าของโครงข่ายท่ีใช้งานเพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
  ๒.๒  ให้แสดงหลักฐานสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สําหรับ
ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของเจ้าของโครงข่ายท่ีใช้งานในข้อ  ๒.๑ 

 ๓.  โครงข่ายของตนเองและของผู้อื่น  ดังน้ี 
  ๓.๑  โครงข่ายของตนเองให้แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ  ๑ 
  ๓.๒  โครงข่ายของผู้อ่ืนให้แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ  ๒ 
 

-------------------------------------------- 
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ตัวอย่าง  Network  Architecture  ของโทรทัศน์ดาวเทียม  (Satellite  TV) 
 

 
 

 
 
 

ตัวอย่าง  Network  Architecture  ของโทรทัศน์ดาวเทียม  (Satellite  TV) 
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ตัวอย่าง  Network  Architecture  ของโทรทัศน์ทางสาย  (Cable  TV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอย่าง  Network  Architecture  ของโทรทัศน์ทางสาย  (Cable  TV) 
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ตัวอย่าง  Network  Architecture  ของโทรทัศน์ไอพี  (IPTV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอย่าง  Network  Architecture  ของโทรทัศน์ไอพี  (IPTV) 
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ภาคผนวก  ฌ 

ข้อมูลสิง่อํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์ 

--------------------------- 

การใช้ส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ต้องแสดงรายละเอียด  ดังน้ี 
 ๑.๑  สิ่งอํานวยความสะดวกของตนเอง  ดังน้ี  
  ๑.๑.๑  ให้ระบุประเภทหรือชนิดของสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่จะ
ให้บริการ 
  ๑.๑.๒  ให้แสดงรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคตามประเภทหรือชนิดของสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ท่ีจะให้บริการที่ระบุในข้อ  ๑.๑.๑   
  ๑.๑.๓  ให้ระบุพิกัดภูมิศาสตร์  (Geographic  Coordinates)  (ละติจูดและลองจิจูด  โดยให้
แสดงค่าเป็นทศนิยม  ๖  ตําแหน่ง)  และรายละเอียดสถานท่ีต้ังของสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ท่ีจะให้บริการ  เช่น  ท่ีตั้งของอาคาร  ชั้น  ห้อง  บ้านเลขท่ี  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด  ประเทศ  เป็นต้น 
  ๑.๑.๔  ให้ระบุพ้ืนท่ีให้บริการ  (Coverage  Area  Service)  ท่ีประสงค์จะดําเนินการของสิ่ง
อํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ท่ีจะให้บริการ  (หากมี) 
  ๑.๑.๕  ให้แสดงรูปลักษณะของสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่จะ
ให้บริการ  เช่น  ภาพถ่าย  พิมพ์เขียว  เป็นต้น 
    ๑.๑.๖  ให้แสดงแผนผังรายละเอียดของลักษณะทิศทางและแนวเขตของสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ท่ีจะให้บริการ   

 ๑.๒  สิ่งอํานวยความสะดวกของผู้อื่น  ดังน้ี 
  ๑.๒.๑  ให้ระบุชื่อเจ้าของสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใช้งานเพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ 
  ๑.๒.๒  ให้แสดงหลักฐานสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สําหรับ
ให้บริการสิง่อํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของเจ้าของสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใช้งานใน  ข้อ  
๑.๒.๑ 

 ๑.๓  สิ่งอํานวยความสะดวกของตนเองและของผู้อื่น  ดังน้ี 
  ๑.๓.๑  สิ่งอํานวยความสะดวกของตนเองให้แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ  ๑.๑ 

  ๑.๓.๒  สิ่งอํานวยความสะดวกของผู้อ่ืนให้แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ  ๑.๒ 
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ข้อมูลสิง่อํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์ 

 
 
 

๑. ประเภทหรือชนิดของสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ท่ีจะให้บริการ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
๒. รูปลักษณะของสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ตลอดจนสถานท่ีตั้งของสิ่งอํานวย

ความสะดวก 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

๓. แผนผังแสดงท่ีต้ังรายละเอียดของลักษณะทิศทางและแนวเขตของสิ่งอํานวยความสะดวกดา้นกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใช้สิ่งอํานวยความสะดวกของตนเอง    ใช้สิ่งอาํนวยความสะดวกของตนเองและผู้อ่ืน      ใช้สิ่งอํานวยความสะดวกของผู้อ่ืน 
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ภาคผนวก  ญ 
อัตราค่าธรรมเนียมพิจารณาคําขอ 

-------------------------------- 

 

ประเภทกิจการย่ืนคําขออนุญาต ค่าพิจารณาคําขอ 
กิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  (Service  Provider)   
ท่ีไม่มีโครงข่ายเป็นของตัวเอง 

๕,๐๐๐  บาท 

กิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  (Service  Provider)   
ท่ีมีโครงข่ายแต่ไม่ใช้คล่ืนความถี่ 
ระดับท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาค 
ระดับชาติ 

 
 

๕,๐๐๐  บาท 
๕๐,๐๐๐  บาท 

๒๕๐,๐๐๐  บาท 
กิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  (Service  Provider  )   
ท่ีมีโครงข่าย  และใช้คลื่นความถ่ี 
ระดับท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาค 
ระดับชาติ 

 
 

๑๐,๐๐๐  บาท 
๑๐๐,๐๐๐  บาท 
๕๐๐,๐๐๐  บาท 

กิจการบริการชุมชน  (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ๒,๐๐๐  บาท 
ค่าทําสําเนาคู่ฉบับใบอนุญาต  ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 
ค่าถ่ายเอกสารใบอนุญาต  ฉบับละ ๕๐๐  บาท 



 

สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์  

สําหรับใหบ้รกิารกระจายเสียงหรอืโทรทศัน ์
(กิจการที่ใช้คลื่นความถ่ี) 

 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๔ 

หน้า  ๑   จาก ๑๔ 

เลขรับที่.......................... 
 
วันที่รับ........................... 

 

การย่ืนขอรบัใบอนุญาต 

 

[…] ย่ืนขอรับใบอนุญาตใหม่  
[...]  ย่ืนขอประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพิ่มเติม  

[ ] ใบอนุญาตเดิมเลขที่....................... 
[...]    ย่ืนขอรับใบอนุญาตใหม่กรณีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  
 [ ] ใบอนุญาตเดิมเลขที่.......................วันหมดอายุ……................. 
 

ประเภทผู้ย่ืนคําขอ 
  […]   นิติบุคคล 
  […]   กลุ่มคน 
ประเภทกจิการ 
  […]   กิจการกระจายเสียง 
  […]   กิจการโทรทัศน์ 
รูปแบบการให้บริการ 
  […]   บอกรับสมาชิก 
  […]   ให้บริการเป็นการทั่วไป 
 

ประเภทบริการ 
  […]  สาธารณะ                                        […]  ชุมชน                        […]  ธุรกิจ 
          […] ประเภทที่หน่ึง                                                                        […] ระดับชาติ 
          […] ประเภทที่สอง                                                                         […] ระดับภูมิภาค 
          […] ประเภทที่สาม                                                                         […] ระดับท้องถ่ิน 
 
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลผู้ยื่นคําขอ (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) 
๑.๑ ข้อมูลผู้ยื่นคําขอกรณีนิติบุคคล 
๑.๑.๑ ชื่อนิติบุคคล….................................................................................................................................................... 
  เว็บไซต์ (Website) ……...................................................................................................................................... 
 
๑.๑.๒ ท่ีต้ังนิติบุคคล……............................................................................................................................................... 
       เลขที่...........................ตรอก/ซอย...........................ถนน…….......................หมู่ที.่................................................ 
 แขวง/ตําบล……..................................เขต/อําเภอ……................................จังหวัด…….........................................    
 รหสัไปรษณีย์……................. โทรศัพท…์…....................................... โทรสาร ......................................................    
 E-mail............................................เลขทีป่ระจําตัวผู้เสียภาษี.............................................................................. 
 



 

สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์  

สําหรับใหบ้รกิารกระจายเสียงหรอืโทรทศัน ์
(กิจการที่ใช้คลื่นความถ่ี) 

 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๔ 

หน้า  ๒   จาก ๑๔ 

เลขรับที่.......................... 
 
วันที่รับ........................... 

 

การย่ืนขอรบัใบอนุญาต 

 

๑.๑.๓ ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการแทน  
   ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการแทน (บุคคลท่ี ๑) .................................................................................................     
   ตําแหน่ง...............................................................โทรศัพท์................................................................................ 
   โทรสาร..............................................................E-mail...................................................................................... 
         อายุ.................ปี สญัชาติ................บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น (ระบุ)................................................   

  เลขทีบ่ัตร.............................................. ออกให้ ณ อําเภอ/เขต........................ จังหวัด.....................................   
         อยู่บ้านเลขที่......................... ตรอก/ซอย.............................ถนน.......................................................................   

  หมู่ที่..................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...........................................................................    
  จังหวัด...…......................................……..รหสัไปรษณีย์....................................................................................... 

  ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการแทน (บุคคลท่ี ๒) ...................................................................................................   
   ตําแหน่ง...............................................................โทรศัพท์.................................................................................. 
   โทรสาร..............................................................E-mail...................................................................................... 
         อายุ.................ปี สญัชาติ................บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น (ระบุ)................................................   

  เลขทีบ่ัตร.............................................. ออกให้ ณ อําเภอ/เขต........................ จังหวัด.....................................   
         อยู่บ้านเลขที่......................... ตรอก/ซอย.............................ถนน.......................................................................   

  หมู่ที่..................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...........................................................................    
  จังหวัด...…......................................……..รหสัไปรษณีย์....................................................................................... 
 ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการแทน (บุคคลท่ี ๓) ...................................................................................................   

   ตําแหน่ง...............................................................โทรศัพท์.................................................................................. 
   โทรสาร..............................................................E-mail...................................................................................... 
         อายุ.................ปี สญัชาติ................บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น (ระบุ)................................................   

  เลขทีบ่ัตร.............................................. ออกให้ ณ อําเภอ/เขต........................ จังหวัด.....................................   
         อยู่บ้านเลขที่......................... ตรอก/ซอย.............................ถนน.......................................................................   

  หมู่ที่..................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...........................................................................    
  จังหวัด...…......................................……..รหสัไปรษณีย์....................................................................................... 

 
 



 

สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์  

สําหรับใหบ้รกิารกระจายเสียงหรอืโทรทศัน ์
(กิจการที่ใช้คลื่นความถ่ี) 

 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๔ 

หน้า  ๓   จาก ๑๔ 

เลขรับที่.......................... 
 
วันที่รับ........................... 

 

การย่ืนขอรบัใบอนุญาต 

 

๑.๒ ข้อมูลผู้ยื่นคําขอใบอนุญาต (กรณีกลุ่มคน) 
๑.๒.๑ ชื่อกลุ่มคน....….................................................................................................................................................... 
  เว็บไซต์ (Website) ……...................................................................................................................................... 
๑.๒.๒ ท่ีต้ังกลุ่มคน ..……............................................................................................................................................... 
       เลขที่...........................ตรอก/ซอย...........................ถนน…….......................หมู่ที.่................................................ 
 แขวง/ตําบล……..................................เขต/อําเภอ……................................จังหวัด…….........................................    
 รหสัไปรษณีย์……................. โทรศัพท…์…....................................... โทรสาร ......................................................    
 E-mail............................................เลขทีป่ระจําตัวผู้เสียภาษี.............................................................................. 
๑.๒.๓ รายชื่อสมาชิกกลุ่มคน (สามารถแนบรายช่ือเพิ่มเติมได้) 

๑. ช่ือ……...................................................................นามสกุล.................................................................................. 
อยู่บ้านเลขที่.................................. หมูท่ี่......................... ตรอก/ซอย..................................................................      
ถนน............................................................ แขวง/ตําบล.....................................................................................      
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...............................      
โทรศัพท.์............................................ โทรสาร......................................... E-mail...............................................      
เลขทีบ่ัตรประชาชน.............................................................................................................................................. 
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต.................................... จังหวัด........................... วันหมดอายุ........................................... 

๒. ช่ือ……...................................................................นามสกุล.................................................................................. 
อยู่บ้านเลขที่.................................. หมูท่ี่......................... ตรอก/ซอย..................................................................      
ถนน............................................................ แขวง/ตําบล.....................................................................................      
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...............................      
โทรศัพท.์............................................ โทรสาร......................................... E-mail...............................................      
เลขทีบ่ัตรประชาชน.............................................................................................................................................. 
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต.................................... จังหวัด........................... วันหมดอายุ........................................... 

๓. ช่ือ……...................................................................นามสกุล.................................................................................. 
อยู่บ้านเลขที่.................................. หมูท่ี่......................... ตรอก/ซอย..................................................................      
ถนน............................................................ แขวง/ตําบล.....................................................................................      
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...............................      
โทรศัพท.์............................................ โทรสาร......................................... E-mail...............................................      
เลขทีบ่ัตรประชาชน.............................................................................................................................................. 
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต.................................... จังหวัด........................... วันหมดอายุ........................................... 



 

สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์  

สําหรับใหบ้รกิารกระจายเสียงหรอืโทรทศัน ์
(กิจการที่ใช้คลื่นความถ่ี) 

 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๔ 

หน้า  ๔   จาก ๑๔ 

เลขรับที่.......................... 
 
วันที่รับ........................... 

 

การย่ืนขอรบัใบอนุญาต 

 

ส่วนท่ี  ๒ ข้อมูลสถานี (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) 
๒.๑ รายละเอียดสถานี 
๒.๑.๑ ช่ือสถานี..............................................................................................................................................................    

.......................................................................................................................................................................... 
         วัตถุประสงค์การจัดต้ังสถานี (พอสังเขป)............................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................    
๒.๑.๒ สถานที่ต้ัง  
         (๑) ที่ต้ังสถานี  
         เลขที่.............. ช่ืออาคาร............................... หมายเลขห้อง..................ตรอก/ซอย.......................................... 
     หมู่ที่................ถนน...................................................... แขวง/ตําบล................................................................. 
     เขต/อําเภอ................................................จงัหวัด.....................รหสัไปรษณีย์................................................... 
     โทรศัพท ์................................โทรสาร................................E-mail.................................................................... 
         (๒) ที่ต้ังเครื่องสง่  
         เลขที่.............. ช่ืออาคาร........................................................ตรอก/ซอย............................................................ 
     หมู่ที่................ถนน...................................................... แขวง/ตําบล................................................................... 
     เขต/อําเภอ................................................จงัหวัด.....................รหสัไปรษณีย์..................................................... 
         โทรศัพท ์ ................................โทรสาร................................E-mail.................................................................... 
๒.๑.๓  พื้นที่การให้บริการ พร้อมแผนที่แสดงเขตพื้นที่การให้บริการ (สําหรับกิจการที่ใช้คลื่นความถ่ี) 
 (๑) รัศมีการออกอากาศ และพื้นทีก่ารให้บริการ 
               กิจการบริการสาธารณะ (ไม่เกิน ...... กิโลเมตร)  จังหวัด...................... อําเภอ ..................... ตําบล........... 
               กิจการบริการชุมชน      (ไม่เกิน ...... กิโลเมตร)  จังหวัด...................... อําเภอ ..................... ตําบล........... 
               กิจการทางธุรกิจ          (ไม่เกิน ...... กิโลเมตร)  จังหวัด...................... อําเภอ ..................... ตําบล........... 

 จังหวัด...................... อําเภอ ..................... ตําบล........... 
 (๒) ครอบคลุมพื้นที่ตําบล................................................................................................................................. 

อําเภอ............................................................................................................................................................... 
จังหวัด............................................................................................................................................................... 
(๓) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ให้บริการ (เช่น ที่ราบ ที่เนินสงู ที่ราบสลับภูเขา เป็นต้น) 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  



 

สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์  

สําหรับใหบ้รกิารกระจายเสียงหรอืโทรทศัน ์
(กิจการที่ใช้คลื่นความถ่ี) 

 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๔ 

หน้า  ๕   จาก ๑๔ 

เลขรับที่.......................... 
 
วันที่รับ........................... 

 

การย่ืนขอรบัใบอนุญาต 

 

 (๔) แผนที่ (แสดงสถานที่ ต้ังพร้อมกําหนดพิกัดที่ ต้ังของสถานี (ให้แสดงค่าเป็นทศนิยม ๖ ตําแหน่ง)  
และเสาอากาศ) โดยสังเขป พร้อมระบุช่ือถนนให้ชัดเจน 

   พิกัดที่ต้ังสถานี : (ละติจูด).............................................................................................................................  
                       (ลองจิจูด)...........................................................................................................................    
   พิกัดที่ต้ังเสาอากาศ : (ละติจูด)..................................................................................................................... 

                                      (ลองจจิูด).................................................................................................................... 
 ๒.๑.๔  ระบบหรือวิธีการที่ใช้เป็นช่องทางการใหบ้รกิาร (ให้กรอกข้อมลูเพิม่เติมตามภาคผนวก ซ) 
               โครงข่ายของตนเอง 
               โครงข่ายของตนเองและของผู้อื่น 
               โครงข่ายของผู้อื่น  
๒.๑.๕ สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีใช้ในการประกอบกจิการ (ให้กรอกข้อมลูเพิม่เติมตามภาคผนวก ฌ) 
               สิ่งอํานวยความสะดวกของตนเอง 
               สิ่งอํานวยความสะดวกของตนเองและของผูอ้ื่น 
               สิ่งอํานวยความสะดวกของผูอ้ื่น  
๒.๑.๖ ลักษณะเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในการประกอบกิจการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหลักฐานและข้อมลู
ส่วนที่ ๔.๕) 
๒.๑.๗ ลักษณะรายละเอียดของกิจการที่ใช้คลื่นความถ่ี 

(๑) กําลงัสง่ของเครื่องส่ง ไมเ่กิน ............... วัตต์ 
(๒) ความสูงของสายอากาศและเสาอากาศ (วัดระยะจากความสูงของสิง่ปลูกสร้างที่ใช้ติดต้ังสายอากาศ)  

  (๒.๑) ความสูงสายอากาศ .............. เมตร ไมเ่กิน ........... เมตร 
  (๒.๒) ความสูงเสาอากาศ .............. เมตร ไม่เกิน ........... เมตร 
๒.๑.๘ ย่านความถ่ี/คลื่นความถ่ีส่ง 

 ๒.๑.๘.๑ กิจการโทรทัศน์ 
[…]    VHF BAND I                     […] VHF MIDBAND 
[…]    VHF SUPER BAND             […] VHF BAND III 
[…]    UHF BAND IV                   […] UHF BAND V 
[…]    อื่น (ระบ)ุ.................................................................................... 
๒.๑.๘.๒ กิจการกระจายเสียง 

          […]  .....................................................เมกกะเฮิรตซ์ 
          […]  .....................................................เมกกะเฮิรตซ์  
 
 



 

สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์  

สําหรับใหบ้รกิารกระจายเสียงหรอืโทรทศัน ์
(กิจการที่ใช้คลื่นความถ่ี) 

 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๔ 

หน้า  ๖   จาก ๑๔ 

เลขรับที่.......................... 
 
วันที่รับ........................... 

 

การย่ืนขอรบัใบอนุญาต 

 

๒.๒ รายละเอียดแผนการบริการกิจการ 
โครงสร้างการบรหิารจัดการของสถานี 
๒.๒.๑ ผู้อํานวยการสถานี 
     ช่ือ.............................................................นามสกลุ..................................................................................................    
     เลขที่............................ตรอก/ซอย...............................................หมู่ที่..................................................................... 
 ถนน.............................................................แขวง/ตําบล.......................................................................................... 
 เขต/อําเภอ......................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์...................................................... 
     โทรศัพท.์...........................(มือถือ)..........................................โทรสาร...................................................................... 
๒.๒.๒ กรรมการบริหารสถานี (ถ้ามี) 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................. 
    .................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................. 
๒.๒.๓ ช่ือเจ้าหน้าที่รายการ............................................................................................................................................. 
๒.๒.๔ ช่ือเจ้าหน้าที่ธุรการ............................................................................................................................................... 
๒.๒.๕ ช่ือเจ้าหน้าที่เทคนิค.............................................................................................................................................. 
 



 

สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์  

สําหรับใหบ้รกิารกระจายเสียงหรอืโทรทศัน ์
(กิจการที่ใช้คลื่นความถ่ี) 

 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๔ 

หน้า  ๗   จาก ๑๔ 

เลขรับที่.......................... 
 
วันที่รับ........................... 

 

การย่ืนขอรบัใบอนุญาต 

 

ส่วนท่ี ๓ ข้อมูลการดําเนินการกิจการ (โปรดกรอกรายละเอียดพอสังเขป) 
รายละเอียดแผนบริการกิจการ  

๓.๑ ผังรายการ สัดส่วนรายการ การผลิตรายการ และการออกอากาศ   
    ๓.๑.๑  ผังรายการและกําหนดเวลาให้บริการ (พรอ้มแนบผังรายการประกอบ) 

[…]  วันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา......................................................................................................................... 
[…]  วันเสาร์-อาทิตย์  ช่วงเวลา................................................................................................................... 
[…]  อื่น ๆ .................................................................................................................................... 

 ๓.๑.๒  สัดส่วนรายการ (ให้เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
[...]  ข่าวสารหรือสาระทีป่ระโยชน์ต่อสาธารณะ มสีัดส่วนไมน้่อยกว่าร้อยละ ๗๐  
[...]  ข่าวสารหรือสาระทีป่ระโยชน์ต่อสาธารณะ มสีัดส่วนไมน้่อยกว่าร้อยละ ๒๕     
[…]  อื่น ๆ ................................................................................................................... 

๓.๑.๓  รูปแบบการจัดรายการ  (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
[...]  จัดรายการสด  
       ร้อยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห ์
[...]  เช่ือมโยงสัญญาณ (ระบุแหลง่ทีเ่ช่ือมโยงสัญญาณ)................................................................................ 

ร้อยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสปัดาห์ 
[...]  เผยแพรโ่ดยสื่ออื่น ๆ (เช่น CD /DVD/INTERNET เป็นต้น) ................................................................. 

ร้อยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสปัดาห์ 
๓.๑.๔ การผลิตรายการ (เลอืกได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

[...]  ผลิตด้วยตนเอง ร้อยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศทั้งหมดของสถานี 
[...]  ร่วมผลิตรายการ (ระบุช่ือผูร้่วมผลิต)................................................................................................... 

ร้อยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสปัดาห์ 
[...]  จ้างผลิต (ระบุช่ือผูร้ับจ้าง) ................................................................................................................. 

ร้อยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสปัดาห์ 
 [...]  ให้เช่าช่วงเวลา รอ้ยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสปัดาห ์
 
 



 

สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์  

สําหรับใหบ้รกิารกระจายเสียงหรอืโทรทศัน ์
(กิจการที่ใช้คลื่นความถ่ี) 

 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๔ 

หน้า  ๘   จาก ๑๔ 

เลขรับที่.......................... 
 
วันที่รับ........................... 

 

การย่ืนขอรบัใบอนุญาต 

 

๓.๒ การบริหารจัดการสถานี 
   .................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
   ..................................................................................................................................................................................... 
๓.๓ การสร้าง/ขยายการมสี่วนร่วม (เฉพาะกิจการบริการชุมชน/กิจการบริการสาธารณะ) 
   .................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
๓.๔ วิธีการและรปูแบบประเมินผลคุณภาพของสถานี   

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

................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
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สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์  

สําหรับใหบ้รกิารกระจายเสียงหรอืโทรทศัน ์
(กิจการที่ใช้คลื่นความถ่ี) 

 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๔ 

หน้า  ๙   จาก ๑๔ 

เลขรับที่.......................... 
 
วันที่รับ........................... 

 

การย่ืนขอรบัใบอนุญาต 

 

ส่วนท่ี ๔ เอกสารประกอบคําขอ 
๔.๑  หลักฐานของสมาคม มูลนิธิ นิติบุคคล กลุ่มคน 

  ๔.๑.๑ หลักฐานของสมาคม มูลนิธิ นิติบุคคล 

[…] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอีํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล/สมาคม/มูลนิธิ 
[…] สําเนาเอกสารแสดงการจัดต้ังนิติบุคคล เช่น กฎหมายจัดต้ัง หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/สมาคม/

มูลนิธิ บัญชีผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับนิติบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ 
[…] บัญชีรายช่ือผู้อํานวยการสถานี กรรมการทุกคน เจ้าหน้าที่รายการ เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่เทคนิค 

พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน 
[…] สําเนาคําสั่ง หรือหนังสือแต่งต้ังผู้แทนนิติบุคคล 
[…] อื่น ๆ ได้แก่........................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................. 

  ๔.๑.๒ หลักฐานของกลุ่มคน 

[…]  สําเนาหนังสือจัดต้ังกลุม่คนที่แสดงให้เห็นว่าจัดต้ังกลุม่มาแล้วไม่ตํ่ากว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ย่ืนแสดงความประสงค์  
[…] หนังสือมอบอํานาจบุคคลธรรมดาให้มาดําเนินการย่ืนแสดงความประสงค์แทนกลุ่มคน 
[…] หลักฐานเชิงประจักษ์ในการรวมตัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่มคน                 
[…] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจกระทําการแทนกลุ่มคน 
[…]  บัญชีรายช่ือผู้อํานวยการสถานี กรรมการทุกคน เจ้าหน้าที่รายการ เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่เทคนิค 

พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน 
[…]  บัญชีรายช่ือสมาชิกกลุ่มคนทุกคน พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน 
[…] อื่น ๆ ได้แก่.............................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 



 

สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์  

สําหรับใหบ้รกิารกระจายเสียงหรอืโทรทศัน ์
(กิจการที่ใช้คลื่นความถ่ี) 

 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๔ 

หน้า  ๑๐   จาก ๑๔ 

เลขรับที่.......................... 
 
วันที่รับ........................... 

 

การย่ืนขอรบัใบอนุญาต 

 

๔.๒  เอกสารหลักฐาน และข้อมลูการให้บริการในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

    [...]   สําเนาทะเบียนบ้านที่สถานี และ/หรือ เสาอากาศต้ังอยู่ 
 [...]   แผนที่ต้ังสถานี และแผนที่ต้ังเสาอากาศส่ง ที่ระบุพิกัดที่ต้ัง (ละติจูดและลองจิจูด โดยให้แสดงค่าเป็นทศนิยม 

๖ ตําแหน่ง) ให้ครบถ้วน 
 [...]   เอกสาร หนังสือ หรือสัญญาการให้เช่า หรือการให้ใช้ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี (กรณีเป็นสถานที่ต้ัง 

สถานี และ/หรอื เสาอากาศส่งที่ผู้ย่ืนคําขอมิได้มีกรรมสิทธ์ิ) 
 [...]   แผนที่แสดงเขตพื้นที่การให้บริการ โดยให้ปรากฏข้อมูลเขตพ้ืนที่ต้ังแต่ระดับตําบลข้ึนไป พร้อมการระบุ  

ละติจูด ลองจิจูด (ให้แสดงค่าเป็นทศนิยม ๖ ตําแหน่ง) อย่างน้อย ๔ จุดรอบเขตพื้นที่การให้บริการ  
(ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก) 

 [...]   ภาพถ่ายเสาอากาศส่งที่แสดงให้เห็นสายอากาศโดยครบถ้วน   
 […]   ภาพถ่ายเครื่องส่ง ห้องส่ง พร้อมสถานีที่ปรากฏช่ือสถานีอย่างชัดเจน (ต้องเป็นภาพถ่ายจากสถานที่จริง) 
 […]   ผังรายการประจําสัปดาห์ของสถานีที่แสดงช่ือรายการ ช่ือผู้จัดรายการ ภาษาที่ใช้จัดรายการ จํานวนช่ัวโมง 

ในการออกอากาศของแต่ละรายการ 
     […]   อื่น ๆ ได้แก่................................................................................................................................................... 

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

 



 

สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์  

สําหรับใหบ้รกิารกระจายเสียงหรอืโทรทศัน ์
(กิจการที่ใช้คลื่นความถ่ี) 

 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๔ 

หน้า  ๑๑   จาก ๑๔ 

เลขรับที่.......................... 
 
วันที่รับ........................... 

 

การย่ืนขอรบัใบอนุญาต 

 

๔.๓  ข้อมลูเก่ียวกับฐานะทางการเงินผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและข้อมลูเก่ียวกับการให้บริการท่ี
ผ่านมาท่ีสอดคล้องกับงบการเงิน 

[…] กรณีนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นมากกว่าหน่ึงปี   
         […] รายงานฐานะการเงินทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบญัชีของผู้ขอรับใบอนุญาตย้อนหลงัตามอายุ

การจัดต้ังนิติบุคคลแต่ไมเ่กิน ๕ ปี ประกอบด้วย 
   […] รายงานงบดุล 
   […] งบกําไรขาดทุน 
   […] งบกระแสเงินสดพร้อมด้วยข้อมลูอัตราส่วนทางการเงินที่คํานวณจากรายงานดังกล่าว 

  […] รายงานการให้บริการของผู้ขอรบัใบอนุญาตย้อนหลังตามอายุการจัดต้ังนิติบุคคลแต่ไมเ่กิน ๕ ปี 
ประกอบด้วย 

   […] ข้อมูลโครงสร้างรายได้ที่แบง่ตามประเภทการให้บริการ ทีอ่ย่างน้อยจะต้องแสดงรายการแยก
ตามแต่ละประเภทของแหล่งที่มาของรายได้ที่เกี่ยวกับกจิการกระจายเสียงหรือกจิการโทรทัศน์/
เงินบริจาค/เงินอุดหนุน 

[…] ข้อมูลอัตราค่าบรกิารต่อหน่วยในแต่ละประเภทบริการอันเปน็แหล่งที่มาของรายได้                    
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

[…] ข้อมูลจํานวนหน่วยที่ใหบ้ริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหลง่ทีม่าของรายได้                    
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

 […]  ข้อมูลต้นทุนการให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหลง่ที่มาของรายได้                        
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  

  […] ผลการวิเคราะห์หรือความเหน็ที่พจิารณาได้ว่าจะเปน็ประโยชน์ต่อการประเมินฐานะการเงิน 

[…]  กรณีนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นใหม่ไม่ถึงหน่ึงปีให้จัดส่ง 
  […] รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน (ถ้ามี)  
  […] ผลการดําเนินงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาต 
   ย้อนหลงัตามอายุการจัดต้ังนิติบุคคลน้ัน แต่ไม่เกิน ๓ ป ี(ถ้าม)ี 
  […] ข้อมูลที่แสดงถึงศักยภาพทางการเงินของนิติบุคคล ได้แก่ 
                   […] รายละเอียดวงเงินสินเช่ือที่ได้รับจากสถาบันการเงิน 
   […] หนังสอืยืนยันยอดบญัชีเงินฝากที่ได้รับจากสถาบันการเงนิ 

 […] ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ 
    […] อื่น ๆ ได้แก ่          
 
 



 

สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์  

สําหรับใหบ้รกิารกระจายเสียงหรอืโทรทศัน ์
(กิจการที่ใช้คลื่นความถ่ี) 

 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๔ 

หน้า  ๑๒   จาก ๑๔ 

เลขรับที่.......................... 
 
วันที่รับ........................... 

 

การย่ืนขอรบัใบอนุญาต 

 

๔.๔  ข้อมลูแผนการให้บริการ แผนการลงทุน และการประมาณการฐานะการเงินในอนาคต 

[…]  แผนการให้บริการ ประกอบด้วย 
  […] วัตถุประสงค์ของการให้บริการ  
  […] ขอบเขตพื้นที่ในการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
  […] คุณภาพของการให้บริการ 
             […]    นโยบายการตลาดหรือการแข่งขัน 
  […] แนวทางการพฒันาการใหบ้รกิาร 
             […] แนวทางการคุ้มครองผู้ใช้บรกิาร หรือการรบัเรือ่งร้องเรยีนจากผู้ใช้บริการ  
           […] อื่น ๆ ได้แก ่          

[…]  แผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน ประกอบด้วย 
  […] แหล่งที่มาของการจดัหาเงินทนุ  
  […] ความรู้ความเช่ียวชาญของผูบ้รหิาร 
  […] สมมุติฐานในการจัดทาํแผนการลงทุนและแผนการลงทนุโดยละเอยีดทีส่อดคลอ้งกับประมาณการต้นทุนใน

การใหบ้รกิารในอนาคตตลอดอายุใบอนุญาต 
  […] ปัจจัยเสีย่งที่อาจมผีลกระทบต่อแผนการลงทุนและแผนการจัดหาเงินทุน 
  […] แนวทางการพฒันากจิการของผู้ขอรบัใบอนุญาต  
  […] อื่น ๆ ได้แก ่    
[…] การประมาณการฐานะการเงินในอนาคต ๕ ปี ประกอบด้วย 

[…] ข้อมูลประมาณการรายได้ที่แบ่งตามประเภทการใหบ้รกิาร ที่อย่างน้อยจะต้องแสดงรายการแยกตาม 
แต่ละประเภทของแหล่งทีม่าของรายได้ที่เกี่ยวกบักจิการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์/เงินบรจิาค/
เงินอุดหนุน 

[…] ข้อมูลประมาณการอัตราค่าบรกิารต่อหน่วยในแต่ละประเภทบรกิารอันเป็นแหลง่ที่มาของรายได้        
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

[…] ข้อมูลประมาณการจํานวนหน่วยที่ใหบ้ริการในแต่ละประเภทบรกิารอันเป็นแหลง่ที่มาของรายได้        
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

[…] ข้อมูลประมาณการต้นทุนการใหบ้รกิารในแต่ละประเภทบรกิารอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้             
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  

[…]   ประมาณการงบกระแสเงินสด หรือฐานะการเงิน พรอ้มด้วยข้อมูลสมมติฐาน อัตราส่วนทางการเงิน 
ระยะเวลาในการลงทุน และข้อมลูอื่นๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ 

[…] อื่น ๆ ได้แก ่    
 



 

สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์  

สําหรับใหบ้รกิารกระจายเสียงหรอืโทรทศัน ์
(กิจการที่ใช้คลื่นความถ่ี) 

 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๔ 

หน้า  ๑๓   จาก ๑๔ 

เลขรับที่.......................... 
 
วันที่รับ........................... 

 

การย่ืนขอรบัใบอนุญาต 

 

๔.๕  ข้อมลูหลักฐานเชิงประจักษ์สําหรับผู้ขอรับใบอนุญาตบริการชมุชน 

๔.๕.๑ หลักฐานเชิงประจักษ์ของการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อรวมกันอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่าสองปี 

 [...]   การสร้างเสริมประชาธิปไตยและกระจายอํานาจสู่ชุมชน 
    [...]   การเสริมสร้างสิทธิพลเมืองในด้านต่างๆ  
     [...]  การสร้างการมีส่วนร่วมของคนพิการ คนด้อยโอกาส และคนชายขอบในชุมชน 

 [...]  การลดปัญหาความยากจนในชุมชนและการส่งเสริมอาชีพอื่นๆ 
 [...]  การสร้างธรรมาภิบาล และสํานึกเกี่ยวกับความรับผิดในชุมชน 
 [...]  การส่งเสริมให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ อนามัย กีฬา การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การเกษตร ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การดํารงชีวิต 
 [...]  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และภัยธรรมชาติ 

   [...]  การสร้างเสริมสันติภาพและการบรรเทาความขัดแย้ง 
 [...]  การเสริมพลังให้กับผู้หญิง คนพิการ ชนกลุ่มน้อย และคนด้อยโอกาส 
 [...]  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 [...]  การส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 [...]  การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

     […]  การเปิดพื้นที่ หรือเป็นเวทีในการแสวงหาทางออกสําหรับปญัหาที่ชุมชนประสบ กิจกรรมเพ่ือประโยชน์   
สาธารณะ หรอืบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชนส์าธารณะอื่น 

 
 ๔.๕.๒ หลักฐานเชิงประจักษ์ของการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ จากชุมชนท่ีรับบริการ 

[...]  การมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ  
[...]  การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
[...]  การมีส่วนร่วมในการจัดรายการ      
[...]  การมีส่วนร่วมในลักษณะอื่นๆ  
 
 
 
 



 

สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์  

สําหรับใหบ้รกิารกระจายเสียงหรอืโทรทศัน ์
(กิจการที่ใช้คลื่นความถ่ี) 

 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๔ 

หน้า  ๑๔   จาก ๑๔ 

เลขรับที่.......................... 
 
วันที่รับ........................... 

 

การย่ืนขอรบัใบอนุญาต 

 

ส่วนท่ี ๕ คํารับรองของผู้ยื่นขอ 

๕.๑ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ ๕ วรรค ๒ และข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการอนุญาต และการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ทุกประการ ทั้งน้ี ข้อมูลที่ปรากฏในแบบคําขอน้ีพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคําขอ   
มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ 

๕.๒  กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหน่ึงข้อใด หรือทําเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิทธิทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันที 

๕.๓ ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขข้อกําหนดใดๆ อันเกี่ยวข้องกับ  
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามประเภทที่ได้ย่ืนคําขอไว้ทุกประการ 

      ลงช่ือ………………………………………ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพนั 
                        (…………………………………….) 
  ลงช่ือ………………………………………ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพนั 
                        (…………………………………….) 
 

          วัน/เดือน/ปี ………………………………...…… 
สําหรับเจ้าหน้าท่ี 

คําขอ : 
[   ] ข้อความครบถ้วน          [   ] ข้อความไม่ครบถ้วน 

เอกสารประกอบตามประกาศ : 
[   ] ครบถ้วน           
[   ] ไม่ครบถ้วน  
………………………............................................................................................................................................................ 
………………………............................................................................................................................................................ 
ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคําขอ 
………………………............................................................................................................................................................ 
………………………............................................................................................................................................................ 
วันที่รับคําขอ : 
 

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคําขอ : 

 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์  

สําหรับใหบ้รกิารกระจายเสียงหรอืโทรทศัน ์
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หน้า   ๑  จาก  ๑๒ 
เลขรับที่.......................... 
 
วันที่รับ........................... 

 

การย่ืนขอรบัใบอนุญาต 

 
 

[…] ย่ืนขอรับใบอนุญาตใหม่  
[…]  ย่ืนขอประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพิ่มเติม  

[…] ใบอนุญาตเดิมเลขที่....................................................................... 
[…]    ย่ืนขอรับใบอนุญาตใหม่กรณีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  
 […] ใบอนุญาตเดิมเลขที่...............วันหมดอายุ……............................ 

ประเภทกจิการ 
  […] กิจการกระจายเสียง 
  […] กิจการโทรทัศน์ 
รูปแบบการให้บริการ 
  […]  บอกรับสมาชิก 
  […]  ไม่บอกรับสมาชิก 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลผู้ยื่นคําขอ (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) 
 ๑.๑ ชื่อนิติบุคคล……....................................................................................................................................................... 
 เว็บไซต์ (Website) ….............................................................................................................................................. 
๑.๒ ท่ีต้ังนิติบุคคล……..................................................................................................................................................... 
      เลขที่...........................ตรอก/ซอย...........................ถนน…….......................หมู่ที.่.................................................... 
  แขวง/ตําบล……..................................เขต/อําเภอ……................................จังหวัด……............................................   

 รหัสไปรษณีย์…….......................โทรศัพท…์….................................................โทรสาร..............................................   
 E-mail...................................................................................................................................................................... 
 เลขที่ประจําตัวผูเ้สียภาษี......................................................................................................................................... 

๑.๓ ชื่อผู้มีอํานาจกระทําผูกพัน (บุคคลท่ี ๑) ..............................................................................................................    
 ตําแหน่ง..................................................................โทรศัพท.์................................................................................. 
 โทรสาร..............................................................E-mail.......................................................................................... 
      อายุ.................ปี สัญชาติ................บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น (ระบุ)....................................................    

เลขทีบ่ัตร.............................................. ออกให้ ณ อําเภอ/เขต.......................... จังหวัด.......................................    
อยู่บ้านเลขที่......................... ตรอก/ซอย.............................ถนน..........................................................................    
หมู่ที่..................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...........................................................................     
จังหวัด...…......................................……..รหสัไปรษณีย์........................................................................................... 

๑.๔ ชื่อผู้มีอํานาจกระทําผูกพัน (บุคคลท่ี ๒) ...........................................................................................................      
 ตําแหน่ง...............................................................โทรศัพท์.................................................................................. 
 โทรสาร..............................................................E-mail...................................................................................... 
      อายุ.................ปี สัญชาติ................บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น (ระบุ)................................................       

เลขทีบ่ัตร.............................................. ออกให้ ณ อําเภอ/เขต........................ จังหวัด.....................................       
อยู่บ้านเลขที่......................... ตรอก/ซอย.............................ถนน.......................................................................       
หมู่ที่..................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...........................................................................       
จังหวัด...….............................................……..รหัสไปรษณีย์................................................................................ 
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์  

สําหรับใหบ้รกิารกระจายเสียงหรอืโทรทศัน ์
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หน้า   ๒  จาก  ๑๒ 
เลขรับที่.......................... 
 
วันที่รับ........................... 

 

การย่ืนขอรบัใบอนุญาต 

 
 

ส่วนท่ี ๒ ข้อมูลสถานี (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) 
๒.๑ รายละเอียดสถานี 
๒.๑.๑ ช่ือสถานี..............................................................................................................................................................    

.......................................................................................................................................................................... 
         วัตถุประสงค์การจัดต้ังสถานี (พอสังเขป)............................................................................................................ 

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

๒.๑.๒ สถานที่ต้ัง  
         (๑) ที่ต้ังสถานี  
         เลขที่.............. ช่ืออาคาร............................... หมายเลขห้อง..................ตรอก/ซอย.......................................... 
     หมู่ที่................ถนน...................................................... แขวง/ตําบล................................................................. 
     เขต/อําเภอ................................................จงัหวัด.....................รหสัไปรษณีย์................................................... 
     โทรศัพท ์................................โทรสาร................................E-mail.................................................................... 
         (๒) ที่ต้ังเครื่องสง่ (กรณีที่มีมากกว่า ๑ จุด ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนพร้อมแสดงจุดเช่ือมโยง)  
         เลขที่.............. ช่ืออาคาร........................................................ตรอก/ซอย............................................................ 
     หมู่ที่................ถนน...................................................... แขวง/ตําบล.................................................................. 
     เขต/อําเภอ................................................จงัหวัด...........................รหสัไปรษณีย์............................................. 
         โทรศัพท ์ .........................................โทรสาร................................E-mail........................................................... 
 
๒.๑.๓  พื้นที่การให้บริการ พร้อมแผนที่แสดงเขตพื้นที่การให้บริการ  
 ครอบคลมุพื้นที่ตําบล....................................................................................................................................... 

อําเภอ............................................................................................................................................................... 
จังหวัด.............................................................................................................................................................. 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ให้บริการ (เช่น ที่ราบ ทีเ่นินสูง ที่ราบสลบัภูเขา เป็นต้น) 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
 
 
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์  

สําหรับใหบ้รกิารกระจายเสียงหรอืโทรทศัน ์
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หน้า   ๓  จาก  ๑๒ 
เลขรับที่.......................... 
 
วันที่รับ........................... 

 

การย่ืนขอรบัใบอนุญาต 

 
 

๒.๑.๔  ระบบหรือวิธีการท่ีใช้เป็นช่องทางการให้บริการ (ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามภาคผนวก ซ) 
          […]    โครงข่ายของตนเอง 
          […]    โครงข่ายของตนเองและของผู้อื่น 
          […]    โครงข่ายของผู้อื่น  
 
๒.๑.๕ สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีใช้ในการประกอบกจิการ (ให้กรอกข้อมลูเพิม่เติมตามภาคผนวก ฌ) 
          […]    สิ่งอํานวยความสะดวกของตนเอง 
          […]    สิ่งอํานวยความสะดวกของตนเองและของผูอ้ื่น 
          […]    สิ่งอํานวยความสะดวกของผู้อื่น  
 
๒.๑.๖ ย่านความถ่ี/คลื่นความถ่ีส่ง 
          […]    VHF BAND I                     […] VHF MIDBAND 
          […]    VHF SUPER BAND             […] VHF BAND III 
          […]    UHF BAND IV                   […] UHF BAND V 
          […]    อื่น (ระบ)ุ.................................................................................... 
 
๒.๑.๗  ช่องความถ่ีส่ง* ช่อง.............................................................................................. 

ความถ่ีคลื่นพาห์ด้านภาพ...............................................................เมกะเฮิรตซ ์
ความถ่ีคลื่นพาห์ด้านเสียง...............................................................เมกะเฮิรตซ ์
 

๒.๑.๘  กําลังส่ง.................................................................................................. dBuV 
 
๒.๑.๙  ครอบคลมุพื้นที ่

[…]   ระดับชาติ (ภาค/จังหวัด)................................................................. 
[…]   ระดับท้องถ่ิน (ระบุช่ือตําบล/อําเภอ/จังหวัด).................................. 
[…]   อื่น ๆ (ระบ)ุ.................................................................................... 
 

๒.๑.๑๐ จํานวนช่องสง่........................................... ช่อง 
 
 
 
 
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์  

สําหรับใหบ้รกิารกระจายเสียงหรอืโทรทศัน ์
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หน้า   ๔  จาก  ๑๒ 
เลขรับที่.......................... 
 
วันที่รับ........................... 

 

การย่ืนขอรบัใบอนุญาต 

 
 

๒.๑ .๑๑ แผนที่ (แสดงสถานที่ ต้ังพร้อมกําหนดพิกัดที่ ต้ังของสถานี (ให้แสดงค่าเป็นทศนิยม ๖ ตําแหน่ง )  
และเสาอากาศ) โดยสังเขป พร้อมระบุช่ือถนนให้ชัดเจน 

   พิกัดที่ต้ังสถานี : (ละติจูด).............................................................................................................................  
                        (ลองจิจูด)..........................................................................................................................   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์  

สําหรับใหบ้รกิารกระจายเสียงหรอืโทรทศัน ์
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หน้า   ๕  จาก  ๑๒ 
เลขรับที่.......................... 
 
วันที่รับ........................... 

 

การย่ืนขอรบัใบอนุญาต 

 
 

๒.๒ รายละเอียดแผนการบริการกิจการ 
โครงสร้างการบรหิารจัดการของสถานี 
๒.๒.๑ ผู้อํานวยการสถานี 
     ช่ือ.............................................................นามสกลุ..................................................................................................    
     เลขที่............................ตรอก/ซอย...............................................หมู่ที่..................................................................... 
 ถนน.......................................................................แขวง/ตําบล................................................................................ 
 เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด............................................รหสัไปรษณีย์......................................... 
     โทรศัพท.์..................................(มือถือ).................................................โทรสาร....................................................... 
๒.๒.๒ กรรมการบริหารสถานี (ถ้ามี) 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
๒.๒.๓ ช่ือเจ้าหน้าที่รายการ................................................................................................................................ 
๒.๒.๔ ช่ือเจ้าหน้าที่ธุรการ.................................................................................................................................. 
๒.๒.๕ ช่ือเจ้าหน้าที่เทคนิค................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์  

สําหรับใหบ้รกิารกระจายเสียงหรอืโทรทศัน ์
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หน้า   ๖  จาก  ๑๒ 
เลขรับที่.......................... 
 
วันที่รับ........................... 

 

การย่ืนขอรบัใบอนุญาต 

 
 

ส่วนท่ี ๓ ข้อมูลการดําเนินการกิจการ (โปรดกรอกรายละเอียดพอสังเขป) 
รายละเอียดแผนบริการกิจการ  
๓.๑ ผังรายการ สัดส่วนรายการ การผลิตรายการ และการออกอากาศ   
    ๓.๑.๑  ผังรายการและกําหนดเวลาให้บริการ (พรอ้มแนบผังรายการประกอบ) 

[…]  วันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา........................................................................................................... 
[…]  วันเสาร์-อาทิตย์  ช่วงเวลา.................................................................................................................... 
[…]  อื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………….. 

 ๓.๑.๒  สัดส่วนรายการ (ให้เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
[...]  ข่าวสารหรือสาระทีป่ระโยชน์ต่อสาธารณะ มสีัดส่วนไมน้่อยกว่าร้อยละ ๗๐  
[...]  ข่าวสารหรือสาระทีป่ระโยชน์ต่อสาธารณะ มสีัดส่วนไมน้่อยกว่าร้อยละ ๒๕     
[…]  อื่น ๆ …………………………………………………………………………………………… 

๓.๑.๓  รูปแบบการจัดรายการ  (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
[...]  จัดรายการสด  
       รอ้ยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห ์
[...]  เช่ือมโยงสัญญาณ (ระบุแหลง่ทีเ่ช่ือมโยงสัญญาณ)....................................................................... 

ร้อยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสปัดาห์ 
[...]  เผยแพรโ่ดยสื่ออื่น ๆ (เช่น CD /DVD/INTERNET เป็นต้น) ........................................................ 

ร้อยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสปัดาห์ 
๓.๑.๔ การผลิตรายการ (เลอืกได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

[...]  ผลิตด้วยตนเอง 
ร้อยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศทั้งหมดของสถานี 

[...]  ร่วมผลิตรายการ (ระบุช่ือผูร้ว่มผลิต)............................................................................................ 
ร้อยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสปัดาห์ 

[...]  จ้างผลิต (ระบุช่ือผูร้ับจ้าง) .......................................................................................................... 
ร้อยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสปัดาห์ 

[...]  ให้เช่าช่วงเวลา (ระบุช่ือผูเ้ช่า) ............................................................................................................ 
ร้อยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสปัดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์  

สําหรับใหบ้รกิารกระจายเสียงหรอืโทรทศัน ์
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หน้า   ๗  จาก  ๑๒ 
เลขรับที่.......................... 
 
วันที่รับ........................... 

 

การย่ืนขอรบัใบอนุญาต 

 
 

๓.๒ การบริหารจัดการสถานี 
   .................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
๓.๓ การสร้าง/ขยายการมสี่วนร่วม (เฉพาะกิจการบริการชุมชน/กิจการบริการสาธารณะ) 
   .................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 
   .................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
๓.๔ วิธีการและรปูแบบประเมินผลคุณภาพของสถานี   

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

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

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

 
 
 
 
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์  

สําหรับใหบ้รกิารกระจายเสียงหรอืโทรทศัน ์
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หน้า   ๘  จาก  ๑๒ 
เลขรับที่.......................... 
 
วันที่รับ........................... 

 

การย่ืนขอรบัใบอนุญาต 

 
 

 […]  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบา้นของผูม้ีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ 
 […] สําเนาเอกสารแสดงการจัดต้ังนิติบุคคล เช่น กฎหมายจัดต้ัง หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/สมาคม/
  มูลนิธิ บัญชีผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับนิติบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ 
 […] บัญชีรายช่ือผู้อํานวยการสถานี กรรมการทุกคน เจ้าหน้าทีร่ายการ เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าทีเ่ทคนิค 
  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน 
 […] สําเนาคําสั่ง หรือหนังสือแต่งต้ังผู้แทนนิติบุคคล 
 […]  อื่น ๆ ได้แก่........................................................................................................................................................ 

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

ส่วนท่ี ๔ เอกสารประกอบคําขอ  
๔.๑  หลักฐานของสมาคม มูลนิธิ นิติบุคคล 

๔.๒  เอกสารหลักฐาน และข้อมลูการให้บริการในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

[...] สําเนาทะเบียนบ้านที่สถานี และ/หรือ เสาอากาศต้ังอยู่ 
[...]  แผนที่ต้ังสถานี และแผนที่ต้ังเสาอากาศส่ง ที่ระบุพิกัดที่ต้ังให้ครบถ้วน 
[...]  เอกสาร หนังสือ หรือสัญญาการใหเ้ช่า หรือการให้ใช้ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี                         

(กรณีเป็นสถานที่ต้ัง  สถานี และ/หรือ เสาอากาศสง่ทีผู่้ย่ืนคําขอมิได้มีกรรมสิทธ์ิ) 
[...]  แผนที่แสดงเขตพื้นที่การใหบ้รกิาร โดยใหป้รากฏข้อมลูเขตพื้นที่ต้ังแต่ระดับตําบลข้ึนไป พร้อมการระบุ          

ละติจูด ลองจิจูด (ให้แสดงค่าเป็นทศนิยม ๖ ตําแหน่ง) อย่างน้อย ๔ จุดรอบเขตพื้นทีก่ารใหบ้ริการ (ทิศเหนือ 
ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก) 

[...]  ภาพถ่ายเสาอากาศส่งที่แสดงให้เห็นสายอากาศโดยครบถ้วน   
[…]  ภาพถ่ายเครื่องส่ง ห้องส่ง พร้อมสถานีที่ปรากฏช่ือสถานีอย่างชัดเจน (ต้องเป็นภาพถ่ายจากสถานที่จริง) 
[…]  ผังรายการประจําสัปดาห์ของสถานีที่แสดงช่ือรายการ ช่ือผู้จัดรายการ ภาษาที่ใช้จัดรายการ จํานวนช่ัวโมง   

ในการออกอากาศของแต่ละรายการ 
[…]  อื่น ๆ ได้แก่..................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์  

สําหรับใหบ้รกิารกระจายเสียงหรอืโทรทศัน ์
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หน้า   ๙  จาก  ๑๒ 
เลขรับที่.......................... 
 
วันที่รับ........................... 

 

การย่ืนขอรบัใบอนุญาต 

 
 

๔.๓  ข้อมลูเก่ียวกับฐานะทางการเงินผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและข้อมลูเก่ียวกับการให้บริการท่ี
ผ่านมาทีส่อดคล้องกับงบการเงิน 

[…] กรณีนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นมากกว่าหน่ึงปี   
[…] รายงานฐานะการเงินทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบญัชีของผู้ขอรับใบอนุญาตย้อนหลงัตามอายุ

การจัดต้ังนิติบุคคลแต่ไมเ่กิน ๕ ปี ประกอบด้วย 
   […] รายงานงบดุล 
   […] งบกําไรขาดทุน 
   […] งบกระแสเงินสดพร้อมด้วยข้อมลูอัตราส่วนทางการเงินที่คํานวณจากรายงานดังกล่าว 

[…] รายงานการให้บริการของผู้ขอรบัใบอนุญาตย้อนหลังตามอายุการจัดต้ังนิติบุคคลแต่ไมเ่กิน ๕ ปี 
ประกอบด้วย 

   […] ข้อมูลโครงสร้างรายได้ที่แบง่ตามประเภทการให้บริการ ทีอ่ย่างน้อยจะต้องแสดงรายการแยก
ตามแต่ละประเภทของแหล่งที่มาของรายได้ที่เกี่ยวกับกจิการกระจายเสียงหรือกจิการโทรทัศน์/
เงินบริจาค/เงินอุดหนุน 

 […]   ข้อมูลอัตราค่าบริการต่อหน่วยในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหลง่ทีม่าของรายได้                
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

 […]   ข้อมูลจํานวนหน่วยที่ใหบ้รกิารในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้               
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสยีงหรือกิจการโทรทัศน์ 

 […]   ข้อมูลต้นทุนการให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้                      
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  

  […] ผลการวิเคราะห์หรือความเหน็ที่พจิารณาได้ว่าจะเปน็ประโยชน์ต่อการประเมินฐานะการเงิน 

[…] กรณีนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นใหม่ไม่ถึงหน่ึงปีให้จัดส่ง 
  […] รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน (ถ้ามี)  
  […] ผลการดําเนินงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาต 
   ย้อนหลงัตามอายุการจัดต้ังนิติบุคคลน้ัน แต่ไม่เกิน ๓ ปี (ถ้ามี) 
  […] ข้อมูลที่แสดงถึงศักยภาพทางการเงินของนิติบุคคล ได้แก่ 
                     […] รายละเอียดวงเงินสินเช่ือที่ได้รับจากสถาบันการเงิน 
    […] หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากที่ได้รบัจากสถาบันการเงิน 

  […] ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ 
  […] อื่น ๆ ได้แก่          
 
 
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์  

สําหรับใหบ้รกิารกระจายเสียงหรอืโทรทศัน ์
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หน้า   ๑๐  จาก  ๑๒ 
เลขรับที่.......................... 
 
วันที่รับ........................... 

 

การย่ืนขอรบัใบอนุญาต 

 
 

๔.๔  ข้อมลูแผนการให้บริการ แผนการลงทุน และการประมาณการฐานะการเงินในอนาคต 

[…] แผนการให้บริการ ประกอบด้วย 
  […] วัตถุประสงค์ของการให้บริการ  
  […] ขอบเขตพื้นที่ในการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
  […] คุณภาพของการให้บริการ 
             […]    นโยบายการตลาดหรือการแข่งขัน 
  […] แนวทางการพฒันาการใหบ้รกิาร 
              […] แนวทางการคุ้มครองผู้ใช้บรกิาร หรือการรบัเรือ่งร้องเรยีนจากผู้ใช้บริการ  
             […] อื่น ๆ ได้แก ่          

[…] แผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน ประกอบด้วย 
  […] แหล่งที่มาของการจดัหาเงินทนุ  
  […] ความรู้ความเช่ียวชาญของผูบ้รหิาร 
  […] สมมุติฐานในการจัดทาํแผนการลงทุนและแผนการลงทนุโดยละเอยีดทีส่อดคลอ้งกับประมาณการต้นทุน    

ในการให้บริการในอนาคตตลอดอายุใบอนุญาต 
  […] ปัจจัยเสีย่งที่อาจมผีลกระทบต่อแผนการลงทุนและแผนการจัดหาเงินทุน 
  […] แนวทางการพฒันากจิการของผู้ขอรบัใบอนุญาต  
  […] อื่น ๆ ได้แก ่    
[…] การประมาณการฐานะการเงินในอนาคต ๕ ปี ประกอบด้วย 

[…] ข้อมูลประมาณการรายได้ที่แบ่งตามประเภทการใหบ้รกิาร ที่อย่างน้อยจะต้องแสดงรายการแยกตาม 
แต่ละประเภทของแหล่งทีม่าของรายได้ที่เกี่ยวกบักจิการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์/เงินบรจิาค/  
เงินอุดหนุน 

[…] ข้อมูลประมาณการอัตราค่าบรกิารต่อหน่วยในแต่ละประเภทบรกิารอันเป็นแหลง่ที่มาของรายได้         
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

[…] ข้อมูลประมาณการจํานวนหน่วยที่ใหบ้ริการในแต่ละประเภทบรกิารอันเป็นแหลง่ที่มาของรายได้        
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

[…] ข้อมูลประมาณการต้นทุนการใหบ้รกิารในแต่ละประเภทบรกิารอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้             
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  

[…]   ประมาณการงบกระแสเงินสด หรือฐานะการเงิน พรอ้มด้วยข้อมูลสมมติฐาน อัตราส่วนทางการเงิน 
ระยะเวลาในการลงทุน และข้อมลูอื่นๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ 

[…] อื่น ๆ ได้แก ่    
 
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์  

สําหรับใหบ้รกิารกระจายเสียงหรอืโทรทศัน ์
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หน้า   ๑๑  จาก  ๑๒ 
เลขรับที่.......................... 
 
วันที่รับ........................... 

 

การย่ืนขอรบัใบอนุญาต 

 
 

ส่วนท่ี ๕ คํารับรองของผู้ยื่นขอ 

๕.๑  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการอนุญาต และการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ทุกประการ ทั้งน้ี ข้อมูลที่ปรากฏในแบบคําขอน้ีพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคําขอ  
มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ  

๕.๒  กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหน่ึงข้อใด หรือทําเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิทธิทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาต  
ได้ทันที 

๕.๓ ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขข้อกําหนดใดๆ อันเกี่ยวข้องกับ  
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามประเภทท่ีได้ย่ืนคําขอไว้ทุกประการ 

 
 

    ลงช่ือ………………………………………ผู้มอีํานาจกระทําการผกูพัน (บุคคลที่ ๑) 
           (…………………………………….) 
 
 

ลงช่ือ………………………………………ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพนั (บุคคลที่ ๒) 
           (…………………………………….) 
  วัน/เดือน/ปี ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์  

สําหรับใหบ้รกิารกระจายเสียงหรอืโทรทศัน ์
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หน้า   ๑๒  จาก  ๑๒ 
เลขรับที่.......................... 
 
วันที่รับ........................... 

 

การย่ืนขอรบัใบอนุญาต 

 
 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
คําขอ : 
[   ] ข้อความครบถ้วน          [   ] ข้อความไม่ครบถ้วน 

เอกสารประกอบตามประกาศ : 
[   ] ครบถ้วน           
[   ] ไม่ครบถ้วน  
……………………….................................................................................................................................................... 
……………………….................................................................................................................................................... 
 
ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคําขอ 
……………………….................................................................................................................................................... 
……………………….................................................................................................................................................... 
……………………….................................................................................................................................................... 
 
วันที่รับคําขอ : 
 

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคําขอ : 

 


