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สารบัญ 
 

เร่ือง หน้า 
 

๑. ข้อควรรู้ในการยื่นแบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ๑  

๒. ประเภทการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ๒  

๓. ลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ๓ 

๔. การยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจกรโทรทัศน์ ๕ 

๕. กระบวนการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ๑๖ 

๖. การชําระค่าธรรมเนียมพิจารณาคําขอ ๒๓ 

 

ภาคผนวก ก  

ตัวอย่างการกรอกแบบคําขอการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ๒๗ 

ภาคผนวก ข  

ตัวอย่างการกรอกแบบคําขอการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ๓๗ 

ภาคผนวก ค   

ตัวอย่างการกรอกแบบคําขอการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถ่ี) ๔๗ 
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ข้อควรรู้ในการย่ืนแบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ 

 
เพ่ือให้การยื่นแบบคําขอประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และสามารถดําเนินการได้ครบถ้วน ขอให้ท่านเตรียมความพร้อม ดังนี้ :  
 

๑. โปรดจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบคําขอประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการ
โทรทัศน์ โดยครบถ้วน ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕  
- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

 พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

๒. สถานท่ีท่ีสามารถยื่นคําขอประกอบกิจการกระจายเสียง ดังนี้ 
๒.๑ ยื่นแบบคําของประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน จัดส่งมาตามท่ีอยู่  
“สํานักงาน กสทช. (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ )  
เลขท่ี ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐” 
 
ท้ังนี้ โดยวงเล็บมุมซองว่า “ย่ืนแบบคําขอประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (บริการ
โครงข่าย) หรือ (บริการกระจายเสียง) หรือ (บริการโทรทัศน์) หรือ (บริการส่ิงอํานวยความ
สะดวก)” 
 

๒.๒ สํานักงาน กสทช. จะจัดให้มีการรับเอกสารแบบคําขอประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการ
โทรทัศน์ ในวันท่ี ๒ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ อาคารศูนย์ประชุมแจ้ง
วัฒนะ  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
โดยสามารถมายื่นแบบคําขอประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ได้ด้วยตนเอง ตามวัน 
เวลา และสถานท่ีดังกล่าว 
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ประเภทการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์มี ๔ ลักษณะ ดังนี้ 
๑   การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หมายความว่า การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์เพ่ือให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับท่ีสามารถรับชมหรือ
รับฟัง การให้บริการนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่นความถ่ี ระบบสาย ระบบแสง 
ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอ่ืนระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน หรือการ
ให้บริการอ่ืนทํานองเดียวกันท่ีคณะกรรมการ กําหนดให้เป็นกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์  

๒ การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หมายความว่า การให้บริการระบบ
เชื่อมโยงของกลุ่มเครื่องส่งหรือถ่ายทอดสัญญาณเสียงหรือภาพท่ีใช้ในการส่งข่าวสารสาธารณะ
หรือรายการ จากสถานีไปยังเครื่องรับ ไม่ว่าจะโดยสื่อตัวนําท่ีเป็นสาย คลื่นความถ่ี แสง  
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือสื่อตัวนําใด 

๓  การให้บริการส่ิงอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  หมายความว่า 
โครงสร้างพ้ืนฐานหรือสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็น ท่ีดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เสา ระบบสาย สายอากาศ ท่อ หรือสิ่งอ่ืนใด
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  

๔ การให้บริการแบบประยุกต์ หมายความว่า หมายความว่า การให้บริการเสียง การให้บริการ
ข้อมูลการให้บริการสื่อประสม หรือการให้บริการอ่ืนทํานองเดียวกัน โดยผ่านโครงข่ายกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ท่ีเป็นการให้บริการโดยตรงต่อผู้รับบริการ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าบริการ 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดหรือไม่ก็ตาม 

  
 
 



คู่มือการกรอกแบบคําขอใบอนุญาต ตามประกาศ กสทช. 
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ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาต ิเรือ่ง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์ได้กําหนด
ลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ไว ้ดงันี ้

 
 

จากการแบ่งลกัษณะและประเภทการประกอบกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์

ขา้งต้น คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

(กสทช.) จึงได้กําหนดประกาศ กสทช. เรื+อง หลกัเกณฑ์และวธิีการอนุญาตการใหบ้รกิาร

กระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์ การใหบ้รกิารสิ+งอํานวยความสะดวกดา้นกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์ 

การใหบ้รกิารโครงขา่ยกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์ โดยการยื+นคาํขออนุญาตประกอบกจิการทั 2ง 

๓ ลกัษณะดงักล่าว สามารถดาํเนินการยื+นคาํขอไดต้ามลกัษณะและประเภท ดงันี2  

(๑)    การใหบ้ริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์ 
(๑.๑)  กิจการท่ีใช้คล่ืนความถี่ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี ้

(๑.๑.๑)   กิจการบริการสาธารณะ ไดแ้ก ่บริการท่ีมวีตัถุประสงคเ์พ่ือบริการ
สาธารณะ  แบ่งเป็นสามประเภท ดังนี ้ 
(ก)  กิจการบริการสาธารณะประเภทท่ีหนึ่ง เพ่ือการส่งเสริม

ความรู้ การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม การเกษตร และการส่งเสริมอาชีพ

ลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 



คู่มือการกรอกแบบคําขอใบอนุญาต ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 
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อ่ืน ๆ สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  

(ข) กิจการบริการสาธารณะประเภทท่ีสอง เพ่ือความมั่นคงของรัฐ
หรือ ความปลอดภัยสาธารณะ   

(ค)  กิจการบริการสาธารณะประเภทท่ีสาม เพ่ือการกระจายข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับ
ประชาชนและรัฐสภากับประชาชน การกระจายข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่และให้
การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริการ
ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะแก่คนพิการ คนด้อย
โอกาส หรือกลุ่มความสนใจท่ีมีกิจกรรม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะหรือบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์
สาธารณะอ่ืน  

(๑.๑.๒)    กิจการบริการชุมชน ไดแ้ก ่บริการท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือบรกิาร
สาธารณะแตต่้องเป็นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนหรือ
ท้องถิน่ท่ีรับบริการ  

(๑.๑.๓)    กิจการทางธรุกิจ ไดแ้ก ่บริการท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือแสวงหากาํไร
ในทางธรุกิจ แบ่งเปน็สามประเภท ดังนี ้ 
(ก) บริการทางธุรกิจระดับชาต ิ 
(ข) บริการทางธุรกิจระดับภูมิภาค  
(ค) บริการทางธุรกิจระดับท้องถิ่น  

 (๑.๒)  กจิการท่ีไม่ใช้คล่ืนความถี่ คือ การให้บริการกระจายเสียงหรอืโทรทัศนท่ี์              
ไม่ตอ้งขอรับการจัดสรรคล่ืนความถี ่

(๒) การให้บริการโครงข่าย  
(๓) การให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก 
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เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการสิง่อํานวยความสะดวกดา้นกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 
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กิจการที่ใช้คลื่นความถี่ 
 ผู้ท่ีประสงค์จะให้บรกิารกระจายเสียงหรอืโทรทัศนท่ี์ใช้คล่ืนความถี ่ผู้ขอรับใบอนุญาตควรตอ้ง
ดําเนินการย่ืนคําขออนญุาตใช้คล่ืนความถี่ ควบคู่ไปกับการย่ืนคําขออนญุาตประกอบกิจการ และการย่ืน
คําขออนุญาต มี ใช้ เครือ่งวทิยุคมนาคม และตั้งสถานีวทิยุคมนาคม เพ่ือให้การเริม่ประกอบกิจการได ้
 การย่ืนคําขออนญุาต ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนญุาตจะตอ้งดําเนนิการให้มีคุณสมบตั ิผังรายการ
สัดส่วนรายการ รูปแบบการหารายได ้ตามท่ีกฎหมายกําหนด ดังนี ้

๑. คุณสมบตัิผู้ขอรับใบอนุญาต 
ผู้ขอรับใบอนุญาตนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และ

มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม สรุปได้ ดังนี้ 

ลําดับ คุณสมบัติ /คุณสมบัตติ้องห้าม 
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สา
ธา
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ะ 

ชุม
ชน

 
ธุร

กิจ
 

๑ บุคคลสัญชาติไทย และไม่อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือถกูเพิกถอนใบอนุญาต
ให้บริการกระจายเสียงหรอืโทรทัศนม์าแล้วยังไม่ครบสามป ี

/ / / 

๒ กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญู องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
มหาชน หรือหนว่ยงานอ่ืนใดของรัฐท่ีมิใช่รัฐวิสาหกิจ ซึง่มีหน้าท่ีตามกฎหมายหรือมีความ
จําเป็นต้องดําเนนิกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน ์

/   

๓ สมาคม มูลนิธ ิหรือนติิบุคคลอ่ืนท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการดําเนิน
กิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยไมแ่สวงหากําไรในทางธุรกิจ ซึ่งมคีวามเหมาะสมกับการ
ประกอบกิจการบริการสาธารณะ 

/ /  

๔ สถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือการใช้ประโยชนด์้านการเรียนการสอนหรือการเผยแพร่ความรู้ สู่
สังคม 

/   

๕ กลุ่มคนในท้องถิ่นจํานวนไมน่้อยกวา่ ๕ คน ซึ่งสมาชิกแต่ละคนสามารถแสดงหลักฐานเชิง
ประจักษ์ของการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในด้านต่างๆ 

 /  

๖ นิติบคุคลท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือเปน็รฐัวิสาหกิจ บริษัทท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทย ท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

  / 

๗ บุคคลผู้มอํีานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับมีสัญชาติไทย / / / 

การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
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๘ ไม่มีกรรมการหรือบุคคลผู้มอํีานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตท่ีเคยเปน็กรรมการ
หรือบคุคลผู้มอํีานาจกระทําการผูกพันของผู้รับใบอนุญาตอ่ืน ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนญุาต                
อันเปน็ผลมาจาก การบริหารกิจการของผู้นัน้และระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตยัง
ไม่ครบกําหนดสามป ี

/ / / 

๙ เป็นนิตบิุคคลซึ่งมีบุคคลผู้มสัีญชาตไิทยลงทุนหรือถือหุน้อันเป็นทุนไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
ทุนท้ังหมดของนติิบุคคลนัน้  

- กรณีเปน็บริษัท กรรมการไม่น้อยกว่าสามในส่ีของกรรมการท้ังหมดและกรรมการผู้มี
อํานาจกระทําการผูกพันต้องเป็นผู้มีสัญชาตไิทย 

- กรณีเปน็หา้งหุน้ส่วนจํากัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หุน้ส่วนผู้จัดการหรอื
ผู้จัดการต้องเปน็บุคคลท่ีมีสัญชาตไิทย 

  / 

๑๐ เป็นนิตบิุคคลซึ่งมีบุคคลผู้มสัีญชาตไิทยมีอาํนาจตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับหรือตาม
ข้อตกลงในการอกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนคะแนนเสียงท่ีมีสิทธิออก
เสียงท้ังหมดของนิตบิุคคลนัน้ 

  / 

๑๑ ไม่เปน็บคุคลล้มละลาย หรอืถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามคาํส่ังศาล หรือถกูศาลมีคําส่ังให้ฟ้ืนฟู
กิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 

/ / / 

๑๒ กรรมการหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เป็นบคุคล ท่ีมี
รายช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือบคุคลท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็น
ผู้บริหารตามขอ้บังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

/ / / 

๑๓ ผู้ขอรับใบอนญุาต กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรบั
ใบอนุญาตต้องไม่เคยถูกศาลมีคําพิพากษาถงึท่ีสุดว่ามีความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม กฎหมาย
ว่าดว้ยการประกอบกิจการโทรคมนาคม กฎหมายวา่ดว้ยการแข่งขันทางการค้า กฎหมาย
ว่าดว้ยข้อมูลข่าวสาร กฎหมายว่าดว้ยทรัพย์สินทางปญัญา กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด 
ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั และความผิดตาม
กฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ภายใน
ระยะเวลาสองปีกอ่นการย่ืนขอรับใบอนญุาต 

/ / / 

๑๔ กรรมการสถาน ีผู้อํานวยการสถาน ีจะต้องไมเ่ป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาท้องถิน่ ผู้บริหารท้องถิน่ ผู้ดํารงตําแหนง่ทางการเมือง 

/ /  



คู่มือการกรอกแบบคําขอใบอนุญาต ตามประกาศ กสทช. 
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ประเภท 

สา
ธา

รณ
ะ 

ชุม
ชน

 
ธุร

กิจ
 

๑๕ กรณีให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์ประเภทกิจการทางธุรกิจ ระดับภูมิภาคและ
ระดบัท้องถิ่นต้องมีผู้ถือหุ้นอันเปน็ทุนหรือท่ีผู้ลงทุนไมน่้อยกวา่หนึ่งในสามมีภูมิลําเนาอยู่ใน
เขตพ้ืนท่ีการให้บรกิารในระดับภูมิภาคหรือระดับท้องถิน่แล้วแต่กรณี 

  / 

๑๖ มีฐานะทางการเงนิมั่นคง มรีะบบการตรวจสอบบัญชีและมีลักษณะอ่ืนใด ซึ่งประกนัความ
มั่นคงในการประกอบกิจการตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

  / 

 
 
๒. สัดส่วนรายการ 
ประเภทกิจการ สัดส่วนรายการ 

กิจการบริการสาธารณะ ข่าวสารสารประโยชน์ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ ๗๐ 
กิจการบริการชุมชน ข่าวสารสารประโยชน์ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ ๗๐ 
กิจการบริการทางธุรกิจ ข่าวสารสารประโยชน์ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ ๒๕ 

 
๓. การหารายได ้

ประเภทกิจการ การหารายได ้
การใหบ้ริการกิจการ
สาธารณะประเภทท่ีหนึง่
และประเภทท่ีสาม  
 

• หารายได้จากการโฆษณาไมไ่ด ้ 
• เว้นแตเ่ปน็การหารายได้โดยการโฆษณาหรือเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกบังานหรือ

กิจการของหนว่ยงานของรัฐหรือรฐัวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธ ิหรือนติิบุคคลอ่ืนท่ี
มีวัตถุประสงค์ในการดําเนนิกิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยไมแ่สวงหากําไร
ในทางธรุกิจ หรือการเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัท และกิจการโดยมิได้มี
การโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน ์หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม 

การใหบ้ริการกิจการ
สาธารณะประเภทท่ีสอง 

• ให้หารายได้จากการโฆษณาได้เท่าท่ีเพียงพอต่อการประกอบกิจการโดยไม่เนน้
การแสวงหากาํไร 

การใหบ้ริการกิจการชุมชน  
 

• ห้ามมิให้หารายได้จากการโฆษณาแต่อาจมีรายได้จากการบริจาค การอุดหนุน
ของสถานี หรือรายได้ทางอ่ืนซึ่งมิใช่การโฆษณาให้สถานี โดยการบริจาค การ
อุดหนุนจะต้องสะท้อนถึงเงื่อนไขของการได้รับการทดลองประกอบกิจการ
บริการชุมชน และไม่มีการแทรกแซง ไม่มีอิทธิพลต่อการบริหารสถานี หรือไม่
ส่งผลกระทบใดๆ ต่อทิศทางการดําเนินงาน การผลิตรายการและเนื้อหา



คู่มือการกรอกแบบคําขอใบอนุญาต ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการโครงข่ายกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการสิง่อํานวยความสะดวกดา้นกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 

 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
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ประเภทกิจการ การหารายได ้
รายการท่ีออกอากาศ การประกาศเกี่ยวกับผู้อุดหนุนหรือผู้บริจาคต้องระบุถึง
ช่ือหรือองค์กรให้ชัดเจนแต่จะต้องแยก 

• ส่วนจากเนื้อหารายการ ท้ังนี้ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนเชิงพาณิชย์  

• การอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการ 

โทรคมนาคม เพ่ือประโยชนส์าธารณะ 
ให้บริการกิจการทางธรุกิจ  

 
• หารายไดโ้ดยการโฆษณา การบรกิารธุรกิจ การจัดเก็บค่าสมาชิก หรือโดยวิธี

อ่ืนใดได ้ดังนี ้
- กิจการท่ีใช้คล่ืนความถี ่ให้หารายได้จากการโฆษณาและการบริการธุรกิจได้
ไม่เกนิช่ัวโมงละสิบสองนาทีครึ่ง โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาและการบริการ
ธุรกิจตลอดท้ังวันเฉล่ียแล้วต้องไม่เกนิช่ัวโมงละสิบนาที 

- ท่ีใช้คล่ืนความถีท่ี่มีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บค่าบริการอ่ืน ให้หา
รายได้จากการโฆษณาและการบรกิารธุรกิจได้ไมเ่กินช่ัวโมงละหกนาที โดย
เมื่อรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจตลอดท้ังวันเฉล่ียแล้วต้องไม่เกนิ
ช่ัวโมงละห้านาที 

 
๔. อายุใบอนุญาต  

ให้อายุใบอนญุาตเปน็ไปตามระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถีต่ามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการกรอกแบบคําขอใบอนุญาต ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการโครงข่ายกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการสิง่อํานวยความสะดวกดา้นกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 

 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
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กิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี ่
 

๑. คุณสมบตัิผู้ขอรับใบอนุญาต 

ลําดับ คุณสมบัติ /คุณสมบัตติ้องห้าม 

๑ บุคคลสัญชาติไทย และไม่อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือถกูเพิกถอนใบอนุญาตให้บริการกระจาย
เสียงหรอืโทรทัศนม์าแล้วยังไม่ครบสามป ี

๒ บุคคลผู้มอํีานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับมีสัญชาติไทย 
๓ ไม่มีกรรมการหรือบุคคลผู้มอํีานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตท่ีเคยเปน็กรรมการหรือบุคคลผู้มี

อํานาจกระทําการผูกพันของผู้รับใบอนุญาตอ่ืน ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต  อันเปน็ผลมาจาก การบรหิาร
กิจการของผู้นั้นและระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่ครบกําหนดสามป ี

๔ เป็นนิตบิุคคลซึ่งมีบุคคลผู้มสัีญชาตไิทยลงทุนหรือถือหุน้อันเป็นทุนไม่น้อยกว่าสามในส่ีของทุนท้ังหมดของ
นิติบคุคลนั้น  

- กรณีเปน็บริษัท กรรมการไม่น้อยกว่าสามในส่ีของกรรมการท้ังหมดและกรรมการผู้มีอํานาจกระทํา
การผูกพันต้องเปน็ผู้มีสัญชาติไทย 

- กรณีเปน็หา้งหุน้ส่วนจํากัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หุน้ส่วนผู้จัดการหรอืผู้จัดการตอ้ง
เป็นบคุคลท่ีมีสัญชาติไทย 

๕ เป็นนิตบิุคคลซึ่งมีบุคคลผู้มสัีญชาตไิทยมีอาํนาจตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับหรือตามข้อตกลงในการอก
เสียงลงคะแนนไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจํานวนคะแนนเสียงท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนติิบุคคลนัน้ 

๖ ไม่เปน็บคุคลล้มละลาย หรอืถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามคาํส่ังศาล หรือถกูศาลมีคําส่ังให้ฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมาย
ว่าดว้ยล้มละลาย 

๗ กรรมการหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เป็นบคุคล ท่ีมีรายช่ืออยู่ในบญัชี
รายช่ือบคุคลท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเหน็วา่ไม่สมควรเป็นผู้บรหิารตามขอ้บังคบัตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

๘ ผู้ขอรับใบอนญุาต กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรบัใบอนญุาตต้องไมเ่คย
ถูกศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่ามีความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ์กฎหมายว่าด้วยวทิยุคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วย
การแข่งขันทางการค้า กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร กฎหมายว่าดว้ยทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายว่า
ด้วยยาเสพติด ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั และความผิดตามกฎหมาย
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ภายในระยะเวลาสองปีก่อนการย่ืน
ขอรับใบอนญุาต 



คู่มือการกรอกแบบคําขอใบอนุญาต ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการโครงข่ายกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการสิง่อํานวยความสะดวกดา้นกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 

 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
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ลําดับ คุณสมบัติ /คุณสมบัตติ้องห้าม 

๙ กรรมการสถาน ีผู้อํานวยการสถาน ีจะต้องไมเ่ป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ท้องถิน่ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ดํารงตําแหนง่ทางการเมือง 

๑๐ กรณีให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์ประเภทกิจการทางธุรกิจ ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิน่ตอ้งมีผู้
ถือหุน้อันเป็นทุนหรือท่ีผู้ลงทุนไมน่้อยกว่าหนึ่งในสามมภูีมิลําเนาอยู่ในเขตพ้ืนท่ีการให้บริการในระดับ
ภูมิภาคหรอืระดับท้องถิน่แล้วแต่กรณี 

๑๑ มีฐานะทางการเงนิมั่นคง มรีะบบการตรวจสอบบัญชีและมีลักษณะอ่ืนใด ซึ่งประกนัความมัน่คงในการ
ประกอบกิจการตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 

 
๒. สัดส่วนรายการ :  ไม่กําหนด 
 
๓. การหารายได ้

ประเภทกิจการ การหารายได ้
บอกรบัสมาชิกหรือเรียก
เก็บค่าบรกิารอ่ืน 
 

หารายได้จากการโฆษณาและการบริการธุรกิจ ได้ไมเ่กนิช่ัวโมงละหกนาที โดยเมื่อ
รวมเวลาโฆษณาและการบรกิารธรุกิจตลอดท้ังวันเฉล่ียแล้วต้องไมเ่กินช่ัวโมงละห้า
นาที 

ไม่มีการบอกรบัสมาชิก 
หรือเรียกเกบ็ค่าบริการอ่ืน 

การหารายได้จากการโฆษณาให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ 
ประกาศกาํหนด 

 
๔. อายุใบอนุญาต 

ครั้งท่ี อายุใบอนุญาต เง่ือนไข 
ครั้งแรก ๑ ปี - 
ครั้งท่ีสอง ไม่เกิน ๑๔ ปี ไม่ปรากฏว่าเคยละเมิดต่อเงื่อนไขการอนุญาตการ

ให้บริการกิจการกระจายเสียง ให้ได้รับใบอนุญาต 
 

 
 
 
 



คู่มือการกรอกแบบคําขอใบอนุญาต ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการโครงข่ายกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการสิง่อํานวยความสะดวกดา้นกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 

 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๘๗ ถนนพหลโยธนิ ซอย ๘ (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ – ๖๐ ต่อ  ๘๗๓ และ ๒๘๘  โทรสาร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๕๗๘  
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ผู้ท่ีประสงค์จะนําเอาโครงขา่ยของตนเองไปให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์จะต้องย่ืนขอรับ

ใบอนุญาตใหบ้ริการโครงข่ายจากคณะกรรมการ โดยจะต้องมคีุณสมบัต ิหรอืไมม่ีคณุสมบัตติ้องห้าม ดังนี ้
 

ลําดับ คุณสมบัติ /คุณสมบัตติ้องห้าม 

๑ บุคคลสัญชาติไทย และไม่อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือถกูเพิกถอนใบอนุญาตให้บริการกระจาย
เสียงหรอืโทรทัศนม์าแล้วยังไม่ครบสามป ี

๒ บุคคลผู้มอํีานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับมีสัญชาติไทย 
๓ ไม่มีกรรมการหรือบุคคลผู้มอํีานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตท่ีเคยเปน็กรรมการหรือบุคคลผู้มี

อํานาจกระทําการผูกพันของผู้รับใบอนุญาตอ่ืน ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต  อันเปน็ผลมาจาก การบรหิาร
กิจการของผู้นั้นและระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่ครบกําหนดสามป ี

๔ เป็นนิตบิุคคลซึ่งมีบุคคลผู้มสัีญชาตไิทยลงทุนหรือถือหุน้อันเป็นทุนไม่น้อยกว่าสามในส่ีของทุนท้ังหมดของ
นิติบคุคลนั้น  

- กรณีเปน็บริษัท กรรมการไม่น้อยกว่าสามในส่ีของกรรมการท้ังหมดและกรรมการผู้มีอํานาจกระทํา
การผูกพันต้องเปน็ผู้มีสัญชาติไทย 

- กรณีเปน็หา้งหุน้ส่วนจํากัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หุน้ส่วนผู้จัดการหรอืผู้จัดการตอ้ง
เป็นบคุคลท่ีมีสัญชาติไทย 

๕ เป็นนิตบิุคคลซึ่งมีบุคคลผู้มสัีญชาตไิทยมีอาํนาจตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับหรือตามข้อตกลงในการอก
เสียงลงคะแนนไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจํานวนคะแนนเสียงท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนติิบุคคลนัน้ 

๖ ไม่เปน็บคุคลล้มละลาย หรอืถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามคาํส่ังศาล หรือถกูศาลมีคําส่ังให้ฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมาย
ว่าดว้ยล้มละลาย 

๗ กรรมการหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เป็นบคุคล ท่ีมีรายช่ืออยู่ในบญัชี
รายช่ือบคุคลท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเหน็วา่ไม่สมควรเป็นผู้บรหิารตามขอ้บังคบัตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

๘ ผู้ขอรับใบอนญุาต กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรบั 
ใบอนุญาต ต้องไมเ่คยถกูศาลมีคําพิพากษาถงึท่ีสุดว่ามีโทษทางอาญาซึง่เปน็ความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ย 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์กฎหมายว่าดว้ยวิทยุคมนาคม กฎหมายวา่ดว้ย 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม กฎหมายวา่ดว้ยการแข่งขันทางการค้า กฎหมายว่าดว้ยข้อมูลข่าวสาร 
กฎหมายว่าดว้ยทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน 
ความผิดเกี่ยวกบัเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการเสนอราคา 

การให้บริการโครงข่าย 



คู่มือการกรอกแบบคําขอใบอนุญาต ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการโครงข่ายกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการสิง่อํานวยความสะดวกดา้นกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 

 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๘๗ ถนนพหลโยธนิ ซอย ๘ (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ – ๖๐ ต่อ  ๘๗๓ และ ๒๘๘  โทรสาร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๕๗๘  
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ลําดับ คุณสมบัติ /คุณสมบัตติ้องห้าม 

ต่อหน่วยงานของรัฐ และความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวา่ดว้ยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจรติ ภายในระยะเวลาสองปีก่อนการย่ืนขอรบัใบอนุญาต 

๙ กรรมการสถาน ีผู้อํานวยการสถาน ีจะต้องไมเ่ป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ท้องถิน่ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ดํารงตําแหนง่ทางการเมือง 

๑๐ กรณีให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์ประเภทกิจการทางธุรกิจ ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิน่ตอ้งมีผู้
ถือหุน้อันเป็นทุนหรือท่ีผู้ลงทุนไมน่้อยกว่าหนึ่งในสามมภูีมิลําเนาอยู่ในเขตพ้ืนท่ีการให้บริการในระดับ
ภูมิภาคหรอืระดับท้องถิน่แล้วแต่กรณี 

๑๑ มีฐานะทางการเงนิมั่นคง มรีะบบการตรวจสอบบัญชีและมีลักษณะอ่ืนใด ซึ่งประกนัความมัน่คงในการ
ประกอบกิจการตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการกรอกแบบคําขอใบอนุญาต ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการโครงข่ายกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการสิง่อํานวยความสะดวกดา้นกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 

 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๘๗ ถนนพหลโยธนิ ซอย ๘ (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ – ๖๐ ต่อ  ๘๗๓ และ ๒๘๘  โทรสาร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๕๗๘  
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ผู้ท่ีประสงค์จะนําเอาส่ิงอํานวยความสะดวกของตนเองไปให้บรกิารกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์ 

จะต้องย่ืนขอรับใบอนุญาตให้บรกิารโครงข่ายจากคณะกรรมการ โดยจะต้องมีคุณสมบัต ิหรือไม่มี
คุณสมบตัิต้องหา้ม ดังนี ้

 

ลําดับ คุณสมบัติ /คุณสมบัตติ้องห้าม 

๑ บุคคลสัญชาติไทย และไม่อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือถกูเพิกถอนใบอนุญาตให้บริการกระจาย
เสียงหรอืโทรทัศนม์าแล้วยังไม่ครบสามป ี

๒ บุคคลผู้มอํีานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับมีสัญชาติไทย 
๓ ไม่มีกรรมการหรือบุคคลผู้มอํีานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตท่ีเคยเปน็กรรมการหรือบุคคลผู้มี

อํานาจกระทําการผูกพันของผู้รับใบอนุญาตอ่ืน ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต  อันเปน็ผลมาจาก การบรหิาร
กิจการของผู้นั้นและระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่ครบกําหนดสามป ี

๔ เป็นนิตบิุคคลซึ่งมีบุคคลผู้มสัีญชาตไิทยลงทุนหรือถือหุน้อันเป็นทุนไม่น้อยกว่าสามในส่ีของทุนท้ังหมดของ
นิติบคุคลนั้น  

- กรณีเปน็บริษัท กรรมการไม่น้อยกว่าสามในส่ีของกรรมการท้ังหมดและกรรมการผู้มีอํานาจกระทํา
การผูกพันต้องเปน็ผู้มีสัญชาติไทย 

- กรณีเปน็หา้งหุน้ส่วนจํากัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หุน้ส่วนผู้จัดการหรอืผู้จัดการตอ้ง
เป็นบคุคลท่ีมีสัญชาติไทย 

๕ เป็นนิตบิุคคลซึ่งมีบุคคลผู้มสัีญชาตไิทยมีอาํนาจตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับหรือตามข้อตกลงในการอก
เสียงลงคะแนนไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจํานวนคะแนนเสียงท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนติิบุคคลนัน้ 

๖ ไม่เปน็บคุคลล้มละลาย หรอืถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามคาํส่ังศาล หรือถกูศาลมีคําส่ังให้ฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมาย
ว่าดว้ยล้มละลาย 

๗ กรรมการหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เป็นบคุคล ท่ีมีรายช่ืออยู่ในบญัชี
รายช่ือบคุคลท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเหน็วา่ไม่สมควรเป็นผู้บรหิารตามขอ้บังคบัตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

๘ ผู้ขอรับใบอนญุาต กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน ผู้ขอรับ 
ใบอนุญาตต้องไม่เคยถูกศาลมีคําพิพากษาถงึท่ีสุดว่ามีโทษทางอาญาซึง่เปน็ความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วย 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์กฎหมายว่าดว้ยวิทยุคมนาคม กฎหมายวา่ดว้ย 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม กฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติด ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงนิ 

การให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก 



คู่มือการกรอกแบบคําขอใบอนุญาต ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการโครงข่ายกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการสิง่อํานวยความสะดวกดา้นกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 

 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
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ลําดับ คุณสมบัติ /คุณสมบัตติ้องห้าม 

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาตอ่หน่วยงานของรัฐและความผิดตามกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญ ว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ภายในระยะเวลาสองปีกอ่นการย่ืนขอรับ 
ใบอนุญาต 

๙ กรรมการสถาน ีผู้อํานวยการสถาน ีจะต้องไมเ่ป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ท้องถิน่ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ดํารงตําแหนง่ทางการเมือง 

๑๐ กรณีให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์ประเภทกิจการทางธุรกิจ ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิน่ตอ้งมีผู้
ถือหุน้อันเป็นทุนหรือท่ีผู้ลงทุนไมน่้อยกว่าหนึ่งในสามมภูีมิลําเนาอยู่ในเขตพ้ืนท่ีการให้บริการในระดับ
ภูมิภาคหรอืระดับท้องถิน่แล้วแต่กรณี 

๑๑ มีฐานะทางการเงนิมั่นคง มรีะบบการตรวจสอบบัญชีและมีลักษณะอ่ืนใด ซึ่งประกนัความมัน่คงในการ
ประกอบกิจการตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



คู่มือการกรอกแบบคําขอใบอนุญาต ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการสิง่อํานวยความสะดวกดา้นกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๘๗ ถนนพหลโยธนิ ซอย ๘ (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ – ๖๐ ต่อ  ๘๗๓ และ ๒๘๘  โทรสาร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๕๗๘  
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ให้ผู้ ท่ีประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ บริการโครงข่าย หรือบริการสิ่งอํานวยความสะดวกยื่นแบบคําขอท่ีกรอกข้อมูล
ครบถ้วนแล้วและเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลท่ีจําเป็นต้องใช้ในการอนุญาต พร้อมสําเนาเอกสารดังกล่าวและ
จัดทําข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จํานวนอย่างละ ๑ ชุด ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ 
สํานักงาน กสทช. 
 
 
 

ให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตยื่นแบบคําขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

การให้บริการโครงข่าย 
๑. แบบคําขอ แบบ ปส. ๐๒ ท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว โดยสามารถศึกษาวิธีการกรอกแบบคําขอได้ในหน้า ๒๔ 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณา ตามประกาศข้อ ๘ 

๒.๑ เอกสารหลักฐานของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๒.๒ ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 

          ๒.๓ ข้อมูลแผนการประกอบกิจการ 
๒.๔ ข้อมูลด้านเทคนิคและเทคโนโลย ี
๒.๕ ข้อมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

                ตามกฎหมาย และข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการท่ีผ่านมาท่ีสอดคล้องกับงบการเงิน และข้อมูลเก่ียวกับการ
ให้บริการท่ีผ่านมาท่ีสอดคล้องกับงบการเงิน 

๒.๖ ข้อมูลแผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน 
๒.๗ ข้อมูลการประมาณการฐานะการเงินในอนาคต 
๒.๘ ข้อมูลอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

การให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก 
๑. แบบคําขอ แบบ ปส. ๐๓ ท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว โดยสามารถศึกษาวิธีการกรอกแบบคําขอได้ในหน้า ๓๒ 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณา ตามประกาศข้อ ๘ 

๒.๑ เอกสารหลักฐานของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๒.๒ ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 

          ๒.๓ ข้อมูลด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
๒.๔ ข้อมูลทางเทคนิคเพ่ือให้ผู้มาใช้บริการรับทราบถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางเทคนิคท่ีมีอยู่ 

                (ถ้ามี) 
๒.๕ ข้อมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และข้อมูลเก่ียวกับการ

ให้บริการท่ีผ่านมาท่ีสอดคล้องกับงบการเงิน 
๒.๖ ข้อมูลแผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน 
๒.๗ ข้อมูลการประมาณการฐานะการเงินในอนาคต 
๒.๘ ข้อมูลอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

การย่ืนคําขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

เอกสารย่ืนประกอบคําขออนุญาต 



คู่มือการกรอกแบบคําขอใบอนุญาต ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการสิง่อํานวยความสะดวกดา้นกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๘๗ ถนนพหลโยธนิ ซอย ๘ (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ – ๖๐ ต่อ  ๘๗๓ และ ๒๘๘  โทรสาร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๕๗๘  

http://www.nbtc.go.th 
 

 

การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
๑. แบบคําขอ แบบ ปส. ๐๔ หรือ ปส. ๐๕ ท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว โดยสามารถศึกษาวิธีการกรอกแบบคําขอ

ได้ในหน้า ๔๐ 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณา ตามประกาศข้อ ๙ 

๒.๑ เอกสารหลักฐานของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๒.๒ เอกสารเก่ียวกับสถานีโดยให้แสดงข้อมูลและรายละเอียดสถานี 
๒.๓ ข้อมูลด้านการบริหารจัดการสถานี (ภาคผนวก ง) 

         ๒.๔ ข้อมูลแผนการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ภาคผนวก จ) 
๒.๕ ข้อมูลแผนประกอบกิจการ แนวทางการพัฒนากิจการ (ภาคผนวก ฉ) 
๒.๖ รูปแบบ ประเภทการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยต้องแสดงรายละเอียด 

               สัดสว่นรายการ ผังรายการ ข้อมูลเก่ียวกับสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา การหารายได้ของผู้ 
               ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  (ภาคผนวก ช) 

๒.๗ ข้อมูลระบบหรือวิธีการท่ีจะใช้เป็นช่องทางการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
(ภาคผนวก ซ) 

๒.๘ ข้อมูลสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตามภาคผนวก ฌ 
๒.๙ ขอบเขตพ้ืนท่ีการให้บริการ เช่น จังหวัดหรือภูมิภาค 
๒.๑๐ ข้อมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและข้อมูล 
๒.๑๑ เก่ียวกับการให้บริการท่ีผ่านมาท่ีสอดคล้องกับงบการเงิน 
๒.๑๒ ข้อมูลแผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน 
๒.๑๓ ข้อมูลการประมาณการฐานะการเงินในอนาคต 
๒.๑๔ ข้อมูลอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
 

 
 
 
 กระบวนการ และข้ันตอนการพิจารณาอนุญาต ปรากฏตามแผนภาพของแต่ละประเภท ดังนี้ 

๑. การให้บริการโครงข่ายกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Network) 
๒. การให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก (Facility) 
๓. การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  (Service) 
 

 

กระบวนการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 



   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

กระบวนการการอนุญาตและการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  (Service) 

วเิคราะห์ใบอนุญาต 

จดัทาํ 
รายงานการวเิคราะห์ + 

ร่างใบอนุญาต 

 
ขอ้มูลตาม 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ขอรับใบอนุญาตขอ้ ๙ 

(ขอ้มูลจาํเป็น) 

ไม่ใช่ 

แจ้งชําระค่าธรรมเนียม
พิ จ า ร ณ า คํ า ข อ 
(ภาคผนวก ญ) ในวนัที/
ยื/นคาํขอ 

แจง้ใหป้รับปรุง   
ภายใน ๑๕ วนั 

  

ไม่ใช่ 

ใช่ 

 เอกสาร +

คุณสมบตัิ 
 

กระบวนการ 
         ตรวจสอบ       
(๑๕ วนัทาํการ+๗ วนั ) 
 

ภายใน ๖๐ วนั  + (๑๕ วนั ไม่

เกนิ ๒ ครั3ง) 

ผู้ขอรับใบอนุญาต 

การยื7นคําขอ การตรวจสอบเอกสารและแจ้งผล การพจิารณาใบอนุญาต ค่าธรรมเนียม 

ใบอนุญาต 

ชาํระค่าใชจ้่ายอื/นๆ  

ภายใน ๑๕ วนั 

แจง้มติการพิจารณา
คาํขอแก่สาธารณะ     

ไม่เกิน ๑๕ วนั 

แบบคาํขอ + 

หลกัฐาน/ขอ้มูล 

( ภาคผนวก ง 

  ภาคผนวก จ 

  ภาคผนวก ฉ 

  ภาคผนวก ช 

  ภาคผนวก ซ 

  ภาคผนวก ฌ 

  ภาคผนวก ญ) 

 คณะกรรมการ

กสท.พิจารณา 

เสนอ กสท.  

ภายในไม่เกนิ ๑๕ วนั 

 กสท. พจิารณา  

ภายใน ๓๐ วนั 

แจง้ใหป้รับปรุง   
ภายใน ๓๐ วนั 

  

 คุณสมบตัิ 

 
ขอ้มูลตาม 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ขอรับใบอนุญาตขอ้ 
๑๑( วิเคราะห์ความ

เหมาะสม) 

พนกังานเจา้หนา้ที/               
กลั/นกรอง 

  

ไม่ใช่ 

มติการพิจารณา 

ใช่ 



   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

กระบวนการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน์  (Network) 

 คุณสมบตัิ 

วเิคราะห์ใบอนุญาต 

จดัทาํ 
รายงานการวเิคราะห์ + 

ร่างใบอนุญาต 

 
ขอ้มูล 

ทางเทคนิค  แผนการลงทุน 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

แจ้งชําระค่าธรรมเนียม
พิจารณาคาํขอ 
(ภาค ผนวก ก  ในวนัที+
ยื+นคาํขอ) 

แจง้ 
ใหป้รับปรุง   

ภายใน ๑๕ วนั 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

 เอกสาร +

คุณสมบตัิ 
 

กระบวนการ 
ตรวจสอบ 

(๑๕ วนัทาํการ+ไม่เกิน ๗ 

พจิารณาไม่เกนิ  

 ๖๐ วนั+๑๕ วนัไม่เกนิ ๒ ครั4ง 

ผู้ขอรับใบอนุญาต 

การยื7นคําขอ การตรวจเอกสารและแจ้งผล การพจิารณาใบอนุญาต ค่าธรรมเนียม 

ใบอนุญาต 

ชาํระค่าใชจ้่ายอื+นๆ  

ภายใน ๑๕ วนั 

แบบคาํขอ + 

หลกัฐาน/ขอ้มูล 

(ภาคผนวก ข  

ภาคผนวก  ค  

ภาคผนวก  ง) 

 คณะกรรมการ

กสท.พิจารณา 

ทดลองใหบ้ริการ ๓๐ วนั 
ภายในกาํหนด ๑๘๐ วนั 

 
ดําเนินการแก้ไข 
ภายใน ๑๕ วนั 

ไม่ใช่ 

ผลการทดลอง 

พนกังานเจา้หนา้ที+               
กลั+นกรอง 

  

แจง้มติการพิจารณา
คาํขอแก่สาธารณะ     

ไม่เกิน ๑๕ วนั 

แจง้ใหป้รับปรุง   
ภายใน ๓๐ วนั 

  

มติการพิจารณา 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

เสนอ กสท.  

ภายในไม่เกนิ ๑๕ วนั 

 กสท. พจิารณา  

ภายใน ๓๐ วนั 



   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

กระบวนการอนุญาตให้บริการสิ�งอาํนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทศัน์  (Facility) 

 คุณสมบตัิ 

วเิคราะห์ใบอนุญาต 

จดัทาํ 
รายงานการวเิคราะห์ + 

ร่างใบอนุญาต 

 
ขอ้มูล 

ตามภาคผนวก ค 
  

ใช่ 

ไม่ใช่ 

แจ้งชําระค่าธรรมเนียม
พิ จ า ร ณ า คํ า ข อ
(ภาคผนวก ก)  ในวนัที,
ยื,นคาํขอ 

แจง้ใหป้รับปรุง   
ภายใน ๑๕ วนั 

 ทาํการ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

 เอกสาร +

คุณสมบตัิ 
 
กระบวนการ 
ตรวจสอบ 

(๑๕ วนัทาํการ+๗วนั) 

ภายในไม่เกนิ  ๖๐ วนั+

(๑๕วนัไม่เกนิ๒ ครั5ง) 

ผู้ขอรับใบอนุญาต 

การยื�นคําขอ การตรวจเอกสารและแจ้งผล การพจิารณาใบอนุญาต ค่าธรรมเนียม 

ใบอนุญาต 

ชาํระค่าใชจ้่ายอื,นๆ  

ภายใน ๑๕ วนั 

 
 

แจง้มติการพิจารณา
คาํขอแก่สาธารณะ     

ไม่เกิน ๑๕ วนั 

แบบคาํขอ + 

หลกัฐาน/ขอ้มูล 

(ภาคผนวก ข 

 ภาคผนวก ค) 

 คณะกรรมการ

กสท.พิจารณา 

แกไ้ขตามมติ 

กสท. ใน ๓๐ วนั 

การบริหาร

จดัการ 

เจา้หนา้เสนอผลกลั,นกรอง 

มติการพิจารณา 

ไม่ใช่ 

เสนอ กสท.  

ภายในไม่เกนิ ๑๕ วนั 

 กสท. พจิารณา  

ภายใน ๓๐ วนั 



คู่มือการกรอกแบบค าขอใบอนุญาต ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการสิง่อ านวยความสะดวกดา้นกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๘๗ ถนนพหลโยธนิ ซอย ๘ (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ – ๖๐ ต่อ  ๘๗๓ และ ๒๘๘  โทรสาร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๕๗๘  
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การช าระค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอ 
๑. อัตราค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอ 

 
ประเภทกิจการ ค่าพิจารณา     

ค าขอ 
(บาท) 

ค่าภาษ ี
มูลค่าเพิ่ม 
(ร้อยละ ๗) 

รวม* 

กิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
(Service Provider) ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตัวเอง 

 
๕,๐๐๐ 

 
๓๕๐ 

 
๕,๓๕๐ 

กิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
(Service Provider) ที่มีโครงข่ายแต่ไม่ใช้คลื่นความถี่ 
ระดับท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาค 
ระดับชาติ 

 
 

๕,๐๐๐   
๕๐,๐๐๐   

๒๕๐,๐๐๐   

 
 

๓๕๐ 
๓,๕๐๐ 

๑๗,๕๐๐ 

 
 

๕,๓๕๐ 
๕๓,๕๐๐ 

๒๖๗,๕๐๐ 
กิจการบริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
(Network Provider) 
ระดับท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาค 
ระดับชาติ 

            
 

๑๐,๐๐๐   
๑๐๐,๐๐๐   
๕๐๐,๐๐๐   

 
 

๗๐๐ 
๗,๐๐๐ 

๓๕,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๗๐๐ 
๑๐๗,๐๐๐ 
๕๓๕,๐๐๐ 

กิจการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ (Facility Provider)  
ระดับท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาค 
ระดับชาติ 

 
 

๕,๐๐๐   
๕๐,๐๐๐   

๒๕๐,๐๐๐   

 
 

๓๕๐ 
๓,๕๐๐ 

๑๗,๕๐๐ 

 
 

๕,๓๕๐ 
๕๓,๕๐๐ 

๒๖๗,๕๐๐ 
หมายเหตุ  * จ านวนเงินรวมยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอ่ืน ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินตามท่ี

ธนาคารเรียกเก็บ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการกรอกแบบค าขอใบอนุญาต ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการสิง่อ านวยความสะดวกดา้นกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๘๗ ถนนพหลโยธนิ ซอย ๘ (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ – ๖๐ ต่อ  ๘๗๓ และ ๒๘๘  โทรสาร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๕๗๘  
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๒. วิธีการช าระค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอ 
 ผู้ยื่นค าขอสามารถช าระค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขออนุญาตตามประเภทกิจการ โดยมีวิธีการ
ช าระเงินผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑  กรณียื่นค าขอ ณ ส านักงาน กสทช. (กรุงเทพมหานคร) 
     ภายหลังผู้ยื่นค าขอ ยื่นแบบค าขออนุญาตประกอบกิจการและชุดเอกสารหลักฐานที่

ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์แล้ว ให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการช าระเงินค่าธรรมเนียม ที่เคาน์เตอร์รับช าระเงิน ชั้น ๒ 
อาคาร ๒ ส านักงาน กสทช. โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้ 

  ๒.๑.๑  ช าระด้วยเงินสด  
   ๒.๑.๒  ช าระด้วยบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น โดยลูกค้าต้องรับภาระ 

ในการเสียค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตราร้อยละ ๑.๕ ของยอดช าระรวม หรืออัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ 
   ๒.๑.๓  ช าระเงินด้วยเช็คท่ีผู้ขอใช้เช็คเซ็นสั่งจ่ายโดยตรงและมีเง่ือนไขดังนี้ 
    ๒.๑.๓.๑   จ านวนเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
    ๒.๑.๓.๒  ต้องเป็นเช็คธนาคารในกรุงเทพมหานครเพ่ือช าระในเขตกรุงเทพมหานคร 
    ๒.๑.๓.๓   เป็นเช็คลงวันที่วันเดียวกันกับที่ช าระเงิน หรือลงวันที่ก่อนวันช าระ

เงินไม่เกิน ๗ วัน 
    ๒.๑.๓.๔  ไม่รับเช็คลงวันที่สั่งจ่ายล่วงหน้า 
   ๒.๑.๔ ช าระด้วยแคชเชียร์เช็ค กรณียอดช าระเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยสั่งจ่าย 

ในนาม “ส านักงาน กสทช.” เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 

   ๒.๑.๕  ช าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ชื่อบัญชี “ส านักงาน กสทช. บัญชีที่ ๑” ธนาคาร
กสิกรไทย สาขาส านักพหลโยธิน ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี ๗๙๙-๒-๙๖๑๔๐-๐ ด้วยการโอนเงินสด 
หรือด้วยเช็ค  

  ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นค าขอได้ช าระค่าธรรมเนียมครบถ้วนตามข้อ (๒.๑.๑) หรือ (๒.๑.๒) หรือ 
(๒.๑.๓) หรือ (๒.๑.๔) ให้ผู้ยื่นค าขอน าส าเนาใบเสร็จรับเงิน หรือส าเนาใบน าฝาก หรือส าเนา Statement  
ที่แสดงการตัดยอดเงินจากบัญชีกระแสรายวัน (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) แล้วแต่กรณี แนบกับแบบค าขอ
อนุญาตประกอบกิจการและชุดเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์  ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
วันที่ยื่นค าขอ 

 
 
 
 



คู่มือการกรอกแบบค าขอใบอนุญาต ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการสิง่อ านวยความสะดวกดา้นกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๘๗ ถนนพหลโยธนิ ซอย ๘ (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ – ๖๐ ต่อ  ๘๗๓ และ ๒๘๘  โทรสาร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๕๗๘  
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 ๒.๒  กรณียื่นค าขอ ณ วันประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อท าความเข้าใจต่อ 
ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ๓ ฉบับ๑  

   ภายหลังผู้ยื่นค าขอ ยื่นแบบค าขออนุญาตประกอบกิจการและชุดเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์แล้ว ให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการช าระเงินค่าธรรมเนียม ณ จุดช าระเงิน โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้ 

 ๒.๒.๑  ช าระด้วยเงินสด  
  ๒.๒.๒  ช าระด้วยเช็คท่ีผู้ขอใช้เช็คเซ็นสั่งจ่ายโดยตรงและมีเง่ือนไขดังนี้ 
    ๒.๒.๒.๑   จ านวนเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
    ๒.๒.๒.๒  ต้องเป็นเช็คธนาคารในกรุงเทพมหานครเพ่ือช าระในเขตกรุงเทพมหานคร 
    ๒.๒.๒.๓   เป็นเช็คลงวันที่วันเดียวกันกับที่ช าระเงิน หรือลงวันที่ก่อนวันช าระ

เงินไม่เกิน ๗ วัน 
    ๒.๒.๒.๔  ไม่รับเช็คลงวันที่สั่งจ่ายล่วงหน้า 
  ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นค าขอได้ช าระค่าธรรมเนียมครบถ้วนตามข้อ (๒.๒.๑) หรือ (๒.๒.๒) ให้ผู้ยื่น

ค าขอน าส าเนาใบเสร็จรับเงิน แนบกับแบบค าขออนุญาตประกอบกิจการและชุดเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ยื่นค าขอ 

 
 ๒.๓  กรณีส่งค าขอผ่านทางไปรษณีย์ส่งยังส านักงาน กสทช. ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)  
  ก่อนจัดส่งแบบค าขออนุญาตประกอบกิจการและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนทาง

ไปรษณีย์ต่อส านักงาน กสทช. (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒) เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘  
(สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ให้ผู้ประสงค์ยื่นค าขออนุญาตประกอบกิจการ
ด าเนินการช าระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ชื่อบัญชี “ส านักงาน กสทช. บัญชีที่ ๑” ธนาคารกสิกรไทย 
สาขาส านักพหลโยธิน ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๗๙๙-๒-๙๖๑๔๐-๐ เมื่อด าเนินการโอนเงินแล้ว  
ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

  ๑. ระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้ประกอบกิจการที่ถูกต้องลงในส าเนาใบน าฝาก โดยส่งทางโทรสารที่
หมายเลข ๐๒ -๒๗๑ -๒๕๑๔ หรือ ๐๒ -๒๗๑ -๐๕๕๔ พร้อมทั้ ง โทรยืนยันการส่งส า เนาใบน าฝาก 
ที่หมายเลข ๐๒-๒๗๑-๐๑๕๑ ต่อ ๗๒๔  

   ๒.  ท าส าเนาใบน าฝากพร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ที่ถูกต้องแนบมาพร้อมกับแบบค าขออนุญาต
ประกอบกิจการและ เอกสารค าขอที่ ครบถ้ วน  เ พ่ือส่ งทางไปรษณีย์ มายั ง  ส านั กงาน กสทช .  
(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒) เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

                                                           
๑ วันประชุมเชิงปฏิบัตกิาร (Workshop) เพื่อท าความเขา้ใจต่อ ประกาศ กสทช. เกี่ยวกบัการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ๓ ฉบับ จัดขึ้น ระหวา่งวันที่ ๒ - ๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา แจ้งวฒันะ ห้องประชุมวายภุักษ ์ชั้น 
๔ กรุงเทพมหานคร 



คู่มือการกรอกแบบค าขอใบอนุญาต ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการสิง่อ านวยความสะดวกดา้นกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๘๗ ถนนพหลโยธนิ ซอย ๘ (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ – ๖๐ ต่อ  ๘๗๓ และ ๒๘๘  โทรสาร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๕๗๘  
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 ทั้งนี้ หากท่านไม่ด าเนินการตามข้อ (๑) และ (๒) ดังกล่าวข้างต้น จะท าให้การยืนยัน
จ านวนเงินผิดพลาดและจะท าให้ได้รับเอกสารใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษีล่าช้า และจะถือว่าค าขอ 
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  

 
หมายเหตุ: การแจ้งชื่อ ที่อยู่ ในใบเสร็จรับเงิน 
  กรณีนิติบุคล ที่เป็น บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน จ ากัด หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ให้ถูกต้องและตรงกับที่อยู่ในทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐) 
 
 



คู่มือการกรอกแบบคําขอใบอนุญาต ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการสิง่อํานวยความสะดวกดา้นกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๘๗ ถนนพหลโยธนิ ซอย ๘ (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ – ๖๐ ต่อ  ๘๗๓ และ ๒๘๘  โทรสาร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๕๗๘  
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การชําระค่าธรรมเนียมพิจารณาคําขอ 
๑. อัตราค่าธรรมเนียมพิจารณาคําขอ 

 
ประเภทกิจการ ค่าพิจารณา     

คําขอ 
(บาท) 

ค่าภาษี 
มูลค่าเพ่ิม 
(ร้อยละ ๗) 

รวม* 

กิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
(Service Provider) ท่ีไม่มีโครงข่ายเป็นของตัวเอง 

 
๕,๐๐๐ 

 
๓๕๐ 

 
๕,๓๕๐ 

กิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
(Service Provider) ท่ีมีโครงข่ายแต่ไม่ใช้คล่ืนความถ่ี 
ระดับท้องถ่ิน 
ระดับภูมิภาค 
ระดับชาติ 

 
 

๕,๐๐๐  
๕๐,๐๐๐  

๒๕๐,๐๐๐  

 
 

๓๕๐ 
๓,๕๐๐ 

๑๗,๕๐๐ 

 
 

๕,๓๕๐ 
๕๓,๕๐๐ 

๒๖๗,๕๐๐ 
กิจการบริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
(Network Provider) 
ระดับท้องถ่ิน 
ระดับภูมิภาค 
ระดับชาติ 

           
 

๑๐,๐๐๐  
๑๐๐,๐๐๐  
๕๐๐,๐๐๐  

 
 

๗๐๐ 
๗,๐๐๐ 

๓๕,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๗๐๐ 
๑๐๗,๐๐๐ 
๕๓๕,๐๐๐ 

กิจการบริการส่ิงอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ (Facility Provider)  
ระดับท้องถ่ิน 
ระดับภูมิภาค 
ระดับชาติ 

 
 

๕,๐๐๐  
๕๐,๐๐๐  

๒๕๐,๐๐๐  

 
 

๓๕๐ 
๓,๕๐๐ 

๑๗,๕๐๐ 

 
 

๕,๓๕๐ 
๕๓,๕๐๐ 

๒๖๗,๕๐๐ 
หมายเหตุ  * จํานวนเงินรวมยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนอ่ืน ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินตามท่ี

ธนาคารเรียกเก็บ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการกรอกแบบคําขอใบอนุญาต ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการสิง่อํานวยความสะดวกดา้นกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๘๗ ถนนพหลโยธนิ ซอย ๘ (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ – ๖๐ ต่อ  ๘๗๓ และ ๒๘๘  โทรสาร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๕๗๘  
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๒. วิธีการชําระค่าธรรมเนียมพิจารณาคําขอ 
 ผู้ยื่นคําขอสามารถชําระค่าธรรมเนียมพิจารณาคําขออนุญาตตามประเภทกิจการ โดยมีวิธีการ
ชําระเงินผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑  กรณีย่ืนคําขอ ณ สํานักงาน กสทช. (กรุงเทพมหานคร) 
     ภายหลังผู้ยื่นคําขอ ยื่นแบบคําขออนุญาตประกอบกิจการและชุดเอกสารหลักฐานท่ี

ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์แล้ว ให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการชําระเงินค่าธรรมเนียม ท่ีเคาน์เตอร์รับชําระเงิน ชั้น ๒ 
อาคาร ๒ สํานักงาน กสทช. โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้ 

  ๒.๑.๑  ชําระด้วยเงินสด  
   ๒.๑.๒  ชําระด้วยบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น โดยลูกค้าต้องรับภาระ 

ในการเสียค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตราร้อยละ ๑.๕ ของยอดชําระรวม หรืออัตราท่ีธนาคารเรียกเก็บ 
   ๒.๑.๓  ชําระเงินด้วยเช็คท่ีผู้ขอใช้เช็คเซ็นสั่งจ่ายโดยตรงและมีเง่ือนไขดังนี้ 
    ๒.๑.๓.๑   จํานวนเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
    ๒.๑.๓.๒  ต้องเป็นเช็คธนาคารในกรุงเทพมหานครเพ่ือชําระในเขตกรุงเทพมหานคร 
    ๒.๑.๓.๓   เป็นเช็คลงวันท่ีวันเดียวกันกับท่ีชําระเงิน หรือลงวันท่ีก่อนวันชําระ

เงินไม่เกิน ๗ วัน 
    ๒.๑.๓.๔  ไม่รับเช็คลงวันท่ีสั่งจ่ายล่วงหน้า 
   ๒.๑.๔  ชําระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ชื่อบัญชี “สํานักงาน กสทช. บัญชีท่ี ๑” ธนาคาร

กสิกรไทย สาขาสํานักพหลโยธิน ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี ๗๙๙-๒-๙๖๑๔๐-๐ ด้วยการโอนเงินสด 
หรือด้วยเช็ค  

  ท้ังนี้ เม่ือผู้ยื่นคําขอได้ชําระค่าธรรมเนียมครบถ้วนตามข้อ (๒.๑.๑) หรือ (๒.๑.๒) หรือ 
(๒.๑.๓) หรือ (๒.๑.๔) ให้ผู้ยื่นคําขอนําสําเนาใบเสร็จรับเงิน หรือสําเนาใบนําฝาก หรือสําเนา Statement  
ท่ีแสดงการตัดยอดเงินจากบัญชีกระแสรายวัน (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง) แล้วแต่กรณี แนบกับแบบคําขอ
อนุญาตประกอบกิจการและชุดเอกสารหลักฐานท่ีครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายใน
วันท่ียื่นคําขอ 

 
 
 
 



คู่มือการกรอกแบบคําขอใบอนุญาต ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการสิง่อํานวยความสะดวกดา้นกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๘๗ ถนนพหลโยธนิ ซอย ๘ (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ – ๖๐ ต่อ  ๘๗๓ และ ๒๘๘  โทรสาร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๕๗๘  
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 ๒.๒  กรณีย่ืนคําขอ ณ วันประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือทําความเข้าใจต่อ 
ประกาศ กสทช. เก่ียวกับการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ๓ ฉบับ๑  

   ภายหลังผู้ยื่นคําขอ ยื่นแบบคําขออนุญาตประกอบกิจการและชุดเอกสารหลักฐานท่ีครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์แล้ว ให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการชําระเงินค่าธรรมเนียม ณ จุดชําระเงิน โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้ 

 ๒.๒.๑  ชําระด้วยเงินสด  
  ๒.๒.๒  ชําระด้วยเช็คท่ีผู้ขอใช้เช็คเซ็นสั่งจ่ายโดยตรงและมีเง่ือนไขดังนี้ 
    ๒.๒.๒.๑   จํานวนเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
    ๒.๒.๒.๒  ต้องเป็นเช็คธนาคารในกรุงเทพมหานครเพ่ือชําระในเขตกรุงเทพมหานคร 
    ๒.๒.๒.๓   เป็นเช็คลงวันท่ีวันเดียวกันกับท่ีชําระเงิน หรือลงวันท่ีก่อนวันชําระ

เงินไม่เกิน ๗ วัน 
    ๒.๒.๒.๔  ไม่รับเช็คลงวันท่ีสั่งจ่ายล่วงหน้า 
  ท้ังนี้ เม่ือผู้ยื่นคําขอได้ชําระค่าธรรมเนียมครบถ้วนตามข้อ (๒.๒.๑) หรือ (๒.๒.๒) ให้ผู้ยื่น

คําขอนําสําเนาใบเสร็จรับเงิน แนบกับแบบคําขออนุญาตประกอบกิจการและชุดเอกสารหลักฐานท่ีครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายในวันท่ียื่นคําขอ 

 
 ๒.๓  กรณีส่งคําขอผ่านทางไปรษณีย์ส่งยังสํานักงาน กสทช. ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)  
  ก่อนจัดส่งแบบคําขออนุญาตประกอบกิจการและเอกสารหลักฐานท่ีครบถ้วนทาง

ไปรษณีย์ต่อสํานักงาน กสทช. (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒) เลขท่ี ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘  
(สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ให้ผู้ประสงค์ยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการ
ดําเนินการชําระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ชื่อบัญชี “สํานักงาน กสทช. บัญชีท่ี ๑” ธนาคารกสิกรไทย 
สาขาสํานักพหลโยธิน ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี ๗๙๙-๒-๙๖๑๔๐-๐ เม่ือดําเนินการโอนเงินแล้ว  
ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

  ๑. ระบุชื่อ ท่ีอยู่ของผู้ประกอบกิจการท่ีถูกต้องลงในสําเนาใบนําฝาก โดยส่งทางโทรสารท่ี
หมายเลข ๐๒-๒๗๑-๒๕๑๔ หรือ ๐๒-๒๗๑-๐๕๕๔ พร้อมท้ังโทรยืนยันการส่งสํา เนาใบนําฝาก 
ท่ีหมายเลข ๐๒-๒๗๑-๐๑๕๑ ต่อ ๗๒๔  

   ๒.  ทําสําเนาใบนําฝากพร้อมระบุชื่อ ท่ีอยู่ท่ีถูกต้องแนบมาพร้อมกับแบบคําขออนุญาต
ประกอบกิจการและ เอกสาร คําขอ ท่ีครบถ้วน เ พ่ือส่ งทางไปรษณีย์มายั ง  สํ านั กงาน กสทช .  
(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒) เลขท่ี ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

                                                           
๑ วันประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อทําความเขา้ใจต่อ ประกาศ กสทช. เกี่ยวกบัการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ๓ ฉบับ จัดขึ้น ระหวา่งวันท่ี ๒ - ๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา แจ้งวฒันะ ห้องประชุมวายภุักษ ์ช้ัน 
๔ กรุงเทพมหานคร 



คู่มือการกรอกแบบคําขอใบอนุญาต ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการสิง่อํานวยความสะดวกดา้นกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๘๗ ถนนพหลโยธนิ ซอย ๘ (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ – ๖๐ ต่อ  ๘๗๓ และ ๒๘๘  โทรสาร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๕๗๘  

http://www.nbtc.go.th 

 

 ท้ังนี้ หากท่านไม่ดําเนินการตามข้อ (๑) และ (๒) ดังกล่าวข้างต้น จะทําให้การยืนยัน
จํานวนเงินผิดพลาดและจะทําให้ได้รับเอกสารใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษีล่าช้า และจะถือว่าคําขอ 
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  

 
หมายเหตุ: การแจ้งช่ือ ท่ีอยู่ ในใบเสร็จรับเงิน 
  กรณีนิติบุคล ท่ีเป็น บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กรุณาแจ้งชื่อ ท่ีอยู่ให้ถูกต้องและตรงกับท่ีอยู่ในทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ. ๒๐) 
 
 



 

 

ภาคผนวก ก 

ตัวอย่างการกรอกแบบคําขอ 

การให้บริการโครงข่าย 

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

หมายเลขเอกสาร 
แบบ ปส. ๐๒ 

หน้า  ๑  จาก ๗ 

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

 

 
 

การย่ืนขอรับใบอนุญาต 

[�]   ยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่    
[…]    ยื่นขอประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพ่ิมเติม  
 [...] ใบอนุญาตเดิมเลขท่ี.............................................................. 
[…]    ยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่กรณีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  
 [...] ใบอนุญาตเดิมเลขท่ี.................................................วันหมดอายุ……...................................    

ส่วนท่ี ๑. ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาต  (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) 

๑.๑ ช่ือนิติบุคคล บริษัท สมชาย รุ่งเรือง จํากัด   
 Homepage http://www.ruamjai.com     

 

 

๑.๒ ท่ีอยู่ปัจจุบัน/สถานท่ีติดต่อ เลขท่ี ๘๘ ตรอก/ซอย  สายลม    
 ถนน  พหลโยธิน   แขวง/ตําบล สามเสนใน    
 เขต/อําเภอ  พญาไท  จังหวัด  กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐  
 โทรศัพท์ ๐๒ ๘๘๘ ๘๘๘๘  โทรสาร ๐๒ ๙๙๙ ๙๙๙๙ E-mail    

 

๑.๓ ช่ือผู้มีอํานาจกระทําการ (บุคคลท่ี ๑) นายสมชาย รุ่งเรือง       
 ตําแหน่ง กรรมการบริหาร     โทรศัพท์ ๐๒ ๘๘๘ ๘๘๘๘  
โทรสาร  ๐๒ ๙๙๙ ๙๙๙๙    E-mail      

๑.๔ ช่ือผู้มีอํานาจกระทําการ (บุคคลท่ี ๒) นายสมหมาย รุ่งโรจ         
 ตําแหน่ง กรรมการบริหาร     โทรศัพท์ ๐๒ ๘๘๘ ๘๘๘๘  
 โทรสาร ๐๒ ๙๙๙ ๙๙๙๙     E-mail     

๑.๕ ช่ือผู้มีอํานาจกระทําการ (บุคคลท่ี ๓) นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง       
 ตําแหน่ง กรรมการบริหาร     โทรศัพท์ ๐๒ ๘๘๘ ๘๘๘๘  
 โทรสาร ๐๒ ๙๙๙ ๙๙๙๙     E-mail     

๑.๖ ช่ือบุคคลท่ีสามารถติดต่อได้  นายสมหมาย รุ่งเรือง       
 ตําแหน่ง ผู้รับมอบอํานาจ     โทรศัพท์ ๐๒ ๑๒๓ ๔๕๖๗๘  
 โทรสาร ๐๒ ๙๘๗ ๖๕๔๓     E-mail     

 

วิธีการกรอก : ชื่อนิติบุคคลให้กรอกชื่อนิติบุคคลให้ตรงตามเอกสารการจัดต้ังนิติบุคคลท่ีแนบมาพร้อมคําขอ 
                : เว็บไซต์ของนิติบุคคล (ถ้ามี) ให้กรอกให้ครบถ้วนถูกต้อง 
 

กรอกท่ีอยู่ของนิติบุคคล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีปรากฏในแบบคําขอ 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

หมายเลขเอกสาร 
แบบ ปส. ๐๒ 

หน้า  ๒  จาก ๗ 

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

 

 
 

 

 

 

 

ส่วนท่ี ๒. รายละเอียดข้อมูลการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์(โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) 

๒.๑ ระบุเขตพ้ืนท่ีให้บริการท่ีประสงค์จะดําเนินการให้ชัดเจน  

๒.๒ ลักษณะและประเภทการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

        […]    ให้เช่าใช้โครงข่ายกระจายเสียงเพ่ือให้บริการกระจายเสียง 
       [�]    ให้เช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 
       […]    ประสงค์จะสร้างโครงข่ายกระจายเสียงใหม่เพ่ือให้บริการกระจายเสียง 
       […]    ประสงค์จะสร้างโครงข่ายโทรทัศน์ใหม่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

๒.๓ ประเภทโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
       [�]   โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ทางสาย (Wireline Network) 
 […]   โครงข่ายสายทองแดง (Copper Wire Network) 
                     [�]   โครงข่ายเคเบ้ิล (Coaxial Network) 
 […]   โครงข่ายใยแก้วนําแสง (Fiber Optic Network) 
 […]   โครงข่ายสายไฟฟ้า (Power Line Network) 
 […]   อ่ืน ๆ ได้แก่         
       [�]   โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ไร้สาย (Wireless Network) 
 […]   โครงข่ายใช้คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดิน (Terrestrial Radio Waves Network) 
 [�]   โครงข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Network) 
 […]   อ่ืน ๆ ได้แก่          
       […]   โครงข่ายระบบอ่ืน (Other Network) ได้แก่       
              
               
 
 
 
 
 
 
 

    ให้กรอกข้อมูลตําแหน่ง, ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดอ่ืนๆ ของผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน 
    นิติบุคคล ซ่ึงมีชื่อระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยชื่อผู้มีอํานาจกระทําการจะมี 
    เป็นจํานวนเท่าไหร่ ข้ึนอยู่กับข้อตกลงท่ีระบุไว้ในหนังสือจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลนั้นกรณีมีมากกว่า  
    ๒ ท่าน ให้กรอกรายละเอียดของบุคคลใน ๒ ลําดับแรก 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

หมายเลขเอกสาร 
แบบ ปส. ๐๒ 

หน้า  ๓  จาก ๗ 

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

 

 
 

ส่วนท่ี ๓. เอกสารประกอบคําขอ 

 ๓.๑ หลักฐานนิติบุคคล 
 [�] สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  และข้อบังคับนิติบุคคล 
 [�] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล 
 [�] หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมาย  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน 
  ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน 
 […] อ่ืน ๆ ได้แก่            
                
                 
 
๓.๒ เอกสารข้อมูลด้านการบริหารจัดการ  
      [�]  ผังโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร (Organization Chart)  
  [�]  ข้อมูลนิติบุคคล (Corporate Profile)  เก่ียวกับ 
                  [�]   รายชื่อ ท่ีอยู่ และสัญชาติของบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาต 
                         และของกรรมการ 
                  [�]   รายชื่อ ท่ีอยู่ และสัญชาติของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนแต่ละราย และสัดส่วน 
                         การถือหุ้นท้ังหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ลงทุน 
                         หรือผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนแต่ละรายตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับหรือตามข้อตกลง 
                         ของผู้ขอรับใบอนุญาต            
 […]   อ่ืน ๆ ได้แก่           
              
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรับ 
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๓.๓ ข้อมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการ  
ท่ีผ่านมาท่ีสอดคล้องกับงบการเงิน  

 [�] กรณีนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตั้งแต่หนึ่งปีข้ึนไปให้จัดส่ง 
[�] รายงานฐานะการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญาตย้อนหลัง     

[�] อายุการจัดต้ังนิติบุคคลแต่ไม่เกิน ๕ ปี ประกอบด้วย 
   [�] รายงานงบดุล 
   [�] งบกําไรขาดทุน 
   [�] งบกระแสเงินสดพร้อมด้วยข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินท่ีคํานวณจากรายงานดังกล่าว 

  [�] รายงานการให้บริการของผู้ขอรับใบอนุญาตย้อนหลังตามอายุการจัดต้ังนิติบุคคลแต่ไม่เกิน ๕ ปี 
ประกอบด้วย 
[�]    ข้อมูลโครงสร้างรายได้ท่ีแบ่งตามประเภทการให้บริการ ท่ีอย่างน้อยจะต้องแสดงรายการ     

แยกตามแต่ละประเภทของแหล่งท่ีมาของรายได้ท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์/เงินบริจาค/เงินอุดหนุน 

[�] ข้อมูลอัตราค่าบริการต่อหน่วยในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้             
ท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

[�]   ข้อมูลจํานวนหน่วยท่ีให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้             
ท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

[�]     ข้อมูลต้นทุนการให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้                  
ท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  

[�] ผลการวิเคราะห์หรือความเห็นท่ีพิจารณาได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินฐานะการเงิน 

 […] กรณีนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนใหม่ไม่ถึงหนึ่งปีให้จัดส่ง 
[…]  รายงานเก่ียวกับฐานะการเงิน (ถ้ามี)  
[…] ผลการดําเนินงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในนิติบุคคลท่ีขอรับใบอนุญาตย้อนหลังตามอายุการจัดต้ัง    

นิติบุคคลนั้น แต่ไม่เกิน ๓ ปี (ถ้ามี) 
[…] ข้อมูลท่ีแสดงถึงศักยภาพทางการเงินของนิติบุคคล ได้แก่ 

                   […]   รายละเอียดวงเงินสินเชื่อท่ีได้รับจากสถาบันการเงิน 
   […]    หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากท่ีได้รับจากสถาบันการเงิน 

[…]   ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์อ่ืนๆ 
[…]    อ่ืน ๆ ได้แก่           
 
 

 
 
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

หมายเลขเอกสาร 
แบบ ปส. ๐๒ 

หน้า  ๕  จาก ๗ 

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

 

 
 

๓.๔  ข้อมูลแผนการให้บริการ แผนการลงทุน และการประมาณการฐานะการเงินในอนาคต 
[�] แผนการให้บริการ ประกอบด้วย 

[�] วัตถุประสงค์ของการให้บริการ  
[�] ขอบเขตพ้ืนท่ีในการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
[�] คุณภาพของการให้บริการ 
[�]  นโยบายการตลาดหรือการแข่งขัน 
[�] แนวทางการพัฒนาการให้บริการ 
[�] แนวทางการคุ้มครองผู้ใช้บริการ หรือการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ  
[…] อ่ืน ๆ ได้แก่           

[�] แผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน ประกอบด้วย 
  [�] แหล่งท่ีมาของการจัดหาเงินทุน  
  [�] ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร 
  [�] สมมติฐานในการจัดทําแผนการลงทุนและแผนการลงทุนโดยละเอียดท่ีสอดคล้องกับประมาณการต้นทุน  

ในการให้บริการในอนาคตตลอดอายุใบอนุญาต 
  [�] ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบต่อแผนการลงทุนและแผนการจัดหาเงินทุน 
  [�] แนวทางการพัฒนากิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต  
  […]   อ่ืน ๆ ได้แก่           
[�] การประมาณการฐานะการเงินในอนาคต ๕ ปี ประกอบด้วย 

[�] ข้อมูลประมาณการรายได้ท่ีแบ่งตามประเภทการให้บริการท่ีอย่างน้อยจะต้องแสดงรายการ         
แยกตามแต่ละประเภทของแหล่งท่ีมาของรายได้ท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์/    
เงินบริจาค/เงินอุดหนุน 

[�] ข้อมูลประมาณการอัตราค่าบริการต่อหน่วยในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้     
ท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

[�] ข้อมูลประมาณการจํานวนหน่วยท่ีให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้     
ท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

[�] ข้อมูลประมาณการต้นทุนการให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้           
ท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  

[�] ประมาณการงบกระแสเงินสด หรือฐานะการเงิน พร้อมด้วยข้อมูลสมมติฐาน อัตราส่วนทางการเงิน 
ระยะเวลาในการลงทุน และข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

 […] อ่ืน ๆ ได้แก่           
 

 

 

 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

หมายเลขเอกสาร 
แบบ ปส. ๐๒ 

หน้า  ๖  จาก ๗ 

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

 

 
 

๓.๕  ข้อมูลด้านเทคนิคและเทคโนโลยี  
[�]  สถาปัตยกรรมโครงข่าย  
[�]  อุปกรณ์โครงข่าย 
[�]  รายละเอียดการมีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และการต้ังสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วย    

วิทยุคมนาคม 
[�]  จุดให้เข้าใช้โครงข่าย และขอบเขตพ้ืนท่ีการให้บริการโครงข่าย 
[�]  อ่ืน ๆ ได้แก่           

๓.๖ ข้อมูลเก่ียวกับสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา 
๓.๗ ข้อมูลเก่ียวกับการบริการโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม 

ส่วนท่ี ๔. คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๔.๑  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ มี คุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกําหนดทุกประการและข้อมูลท่ีปรากฏในแบบคําขอนี้ 

พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง 
๔.๒  กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือทําเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้า

ยินยอมให้คณะกรรมการยกเลิก หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันที  
๔.๓ ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือเง่ือนไขข้อกําหนดใดๆ อันเก่ียวข้องกับการจัดสรรรายได้ 
        จากการให้บริการให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม      

เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
๔.๔ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการ

โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ท้ังหมดแล้วและยินยอมปฏิบัติตามโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ 
 

ลงชื่อ……………………………………………………ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลท่ี ๑) 
           (…นายสมชาย รุ่งเรือง…….) 
วัน/เดือน/ปี………………………………… 
 
ลงชื่อ……………………………………………………ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลท่ี ๒) 
           (…นายสมหมาย รุ่งโรจ.......) 
วัน/เดือน/ปี………………………………… 
 
ลงชื่อ…………………………….………………………ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลท่ี ๓) 
           (…นายสมศักดิ์ รุ่งโรจ.....….) 
วัน/เดือน/ปี……………………………… 

 

 

 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

หมายเลขเอกสาร 
แบบ ปส. ๐๒ 

หน้า  ๗  จาก ๗ 

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

 

 
 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 

คําขอ : 
[   ] เรียบร้อย          [   ] ไม่เรียบร้อย 

เอกสารประกอบครบถ้วนตามประกาศ : 
[   ] ครบถ้วน           [   ] ไม่ครบถ้วน 

ความเห็นเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบคําขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ีรับคําขอ : 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบคําขอ : 

บันทึกมอบหมายงาน Note 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างการกรอกแบบคําขอ 

การให้บริการส่ิงอํานวยความสะดวก

ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 



 

สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์     

สําหรับให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก                        
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

หมายเลขเอกสาร 
แบบ ปส. ๐๓ 

หน้า    ๑   จาก  ๖  

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

 

การย่ืนขอรับใบอนุญาต 
[�]   ยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่    
[…]    ยื่นขอประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพ่ิมเติม  
       [...] ใบอนุญาตเดิมเลขท่ี................. 
[…]    ยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่กรณีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  
       […] ใบอนุญาตเดิมเลขท่ี.........................................วนัหมดอายุ……..................    

ส่วนท่ี ๑. ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาต  (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) 
๑.๑ ช่ือนิติบุคคล บริษัท สมชาย รุ่งเรือง จํากัด        
      Homepage http://www.ruamjai.com        
 
 
 
๑.๒ ท่ีอยู่ปัจจุบัน/สถานท่ีติดต่อ เลขท่ี ๘๘ ตรอก/ซอย สายลม     
  ถนน พหลโยธิน    แขวง/ตําบล สามเสนใน    
  เขต/อําเภอ  พญาไท  จังหวัด กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐  
  โทรศัพท์ ๐๒ ๘๘๘ ๘๘๘๘   โทรสาร ๐๒ ๙๙๙ ๙๙๙๙ E-mail   
 
 
 
๑.๓ ช่ือผู้มีอํานาจกระทําการ (บุคคลท่ี ๑) นายสมชาย รุ่งเรือง       
 ตําแหน่ง กรรมการบริหาร     โทรศัพท์ ๐๒ ๘๘๘ ๘๘๘๘  
 โทรสาร ๐๒ ๙๙๙ ๙๙๙๙     E-mail     
๑.๔ ช่ือผู้มีอํานาจกระทําการ (บุคคลท่ี ๒) นายสมหมาย รุ่งโรจ       
 ตําแหน่ง กรรมการบริหาร     โทรศัพท์ ๐๒ ๘๘๘ ๘๘๘๘  
 โทรสาร ๐๒ ๙๙๙ ๙๙๙๙     E-mail     
๑.๕ ช่ือผู้มีอํานาจกระทําการ (บุคคลท่ี ๓) นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง       
 ตําแหน่ง กรรมการบริหาร     โทรศัพท์ ๐๒ ๘๘๘ ๘๘๘๘  
 โทรสาร ๐๒ ๙๙๙ ๙๙๙๙     E-mail     

วิธีการกรอก : ชื่อนิติบุคคลให้กรอกชื่อนิติบุคคลให้ตรงตามเอกสารการจัดต้ังนิติบุคคลท่ีแนบมาพร้อมคําขอ
      : เว็บไซต์ของนิติบุคคล (ถ้ามี) ให้กรอกให้ครบถ้วนถูกต้อง 

กรอกท่ีอยู่ของนิติบุคคล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีปรากฏในแบบคําขอ 



 

สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์     

สําหรับให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก                        
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

หมายเลขเอกสาร 
แบบ ปส. ๐๓ 

หน้า    ๒   จาก  ๖  

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

 

๑.๖ ช่ือบุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ นายสมชาย รุ่งเรือง        
 ตําแหน่ง ผู้รับมอบอํานาจ     โทรศัพท์ ๐๒ ๘๘๘ ๘๘๘๘  
 โทรสาร ๐๒ ๙๙๙ ๙๙๙๙     E-mail     
 

 

 

 

 
ส่วนท่ี ๒. รายละเอียดข้อมูลการให้บริการส่ิงอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์                   

(โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) 

๒.๑  ระบุเขตพ้ืนท่ีให้บริการท่ีประสงค์จะดําเนินการให้ชัดเจน 
๒.๒  ประเภทส่ิงอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

[�]   ท่ีดิน 
[�]  อาคาร 
[�]  สิ่งปลูกสร้าง 
[�]  เสา 
[�]  ระบบสาย 
[�]  สายอากาศ  
[�]  ท่อ 
[…]  อ่ืน ๆ ได้แก่                

ส่วนท่ี ๓. เอกสารประกอบคําขอ  

๓.๑  หลักฐานนิติบุคคล 

 [�] สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  และข้อบังคับนิติบุคคล 
 [�] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล 
 [�] หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมาย  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน 
  ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน 
 […] อ่ืน ๆ ได้แก่          

ให้กรอกข้อมูลตําแหน่ง, ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดอ่ืนๆ ของผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน 
นิติบุคคล ซ่ึงมีชื่อระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยชื่อผู้มีอํานาจกระทําการจะมีเป็น
จํานวนเท่าไหร่ ข้ึนอยู่กับข้อตกลงท่ีระบุไว้ในหนังสือจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลนั้น  
กรณีมีมากกว่า ๓ ท่าน ให้กรอกรายละเอียดของบุคคลใน ๓ ลําดับแรก 



 

สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์     

สําหรับให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก                        
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

หมายเลขเอกสาร 
แบบ ปส. ๐๓ 

หน้า    ๓   จาก  ๖  

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

 

๓.๒  เอกสารข้อมูลด้านการบริหารจัดการ  
      [�]   ผังโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร (Organization Chart)  
      [�]   ข้อมูลนิติบุคคล (Corporate Profile)  เก่ียวกับ 
                  [�]  รายชื่อ ท่ีอยู่ และสัญชาติของบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาต 
                        และของกรรมการ 
                  [�]  รายชื่อ ท่ีอยู่ และสัญชาติของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนแต่ละราย และสัดส่วน 
                        การถือหุ้นท้ังหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ลงทุน 
                        หรือผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนแต่ละรายตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับหรือตามข้อตกลง 
                        ของผู้ขอรับใบอนุญาต            
 […]  อ่ืน ๆ ได้แก่         
 
๓.๓ ข้อมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการ   

ท่ีผ่านมาท่ีสอดคล้องกับงบการเงิน 

 [�] กรณีนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตั้งแต่หนึ่งปีข้ึนไปให้จัดส่ง   
         [�] รายงานฐานะการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญาตย้อนหลังตามอายุ   

การจัดต้ังนิติบุคคลแต่ไม่เกิน ๕ ปี ประกอบด้วย 
   [�] รายงานงบดุล 
   [�] งบกําไรขาดทุน 
   [�] งบกระแสเงินสดพร้อมด้วยข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินท่ีคํานวณจากรายงานดังกล่าว 

  [�] รายงานการให้บริการของผู้ขอรับใบอนุญาตย้อนหลังตามอายุการจัดต้ังนิติบุคคลแต่ไม่เกิน ๕ ปี 
ประกอบด้วย 

   [�] ข้อมูลโครงสร้างรายได้ท่ีแบ่งตามประเภทการให้บริการ ท่ีอย่างน้อยจะต้องแสดงรายการแยก
ตามแต่ละประเภทของแหล่งท่ีมาของรายได้ท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน/์    
เงินบริจาค/เงินอุดหนุน 

  [�]   ข้อมูลอัตราค่าบริการต่อหน่วยในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้               
ท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  

  [�]   ข้อมูลจํานวนหน่วยท่ีให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้               
ท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

  [�]   ข้อมูลต้นทุนการให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้                    
ท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  

  [�] ผลการวิเคราะห์หรือความเห็นท่ีพิจารณาได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินฐานะการเงิน 



 

สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์     

สําหรับให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก                        
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

หมายเลขเอกสาร 
แบบ ปส. ๐๓ 

หน้า    ๔   จาก  ๖  

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

 

  

[...] กรณีนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนใหม่ไม่ถึงหนึ่งปีให้จัดส่ง 
  [...] รายงานเก่ียวกับฐานะการเงิน (ถ้ามี)  
  [...] ผลการดําเนินงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในนิติบุคคลท่ีขอรับใบอนุญาต 
   ย้อนหลังตามอายุการจัดต้ังนิติบุคคลนั้น แต่ไม่เกิน ๓ ปี (ถ้ามี) 
  [...] ข้อมูลท่ีแสดงถึงศักยภาพทางการเงินของนิติบุคคล ได้แก่ 
                    [...]    รายละเอียดวงเงินสินเชื่อท่ีได้รับจากสถาบันการเงิน 
    [...]    หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากท่ีได้รับจากสถาบันการเงิน 

  [...]    ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์อ่ืนๆ 
 […] อ่ืน ๆ ได้แก่          
 
 
๓.๔  ข้อมูลแผนการให้บริการ แผนการลงทุน และการประมาณการฐานะการเงินในอนาคต 
[�] แผนการให้บริการ ประกอบด้วย 

[�] วัตถุประสงค์ของการให้บริการ  
[�] ขอบเขตพ้ืนท่ีในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
[�] คุณภาพของการให้บริการ 
[�]     นโยบายการตลาดหรือการแข่งขัน 
[�] แนวทางการพัฒนาการให้บริการ 
[�] แนวทางการคุ้มครองผู้ใช้บริการ หรือการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ  
[…] อ่ืน ๆ ได้แก่          

[�] แผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน ประกอบด้วย 
[�] แหล่งท่ีมาของการจัดหาเงินทุน  
[�] ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร 
[�]     สมมุติฐานในการจัดทําแผนการลงทุนและแผนการลงทุนโดยละเอียดท่ีสอดคล้องกับประมาณการ     
        ต้นทุนในการให้บริการในอนาคตตลอดอายุใบอนุญาต 
[�] ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบต่อแผนการลงทุนและแผนการจัดหาเงินทุน 
[�] แนวทางการพัฒนากิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต  
[…]     อ่ืน ๆ ได้แก่    

[�] การประมาณการฐานะการเงินในอนาคต ๕ ปี ประกอบด้วย 
[�]      ข้อมูลประมาณการรายได้ท่ีแบ่งตามประเภทการให้บริการ ท่ีอย่างน้อยจะต้องแสดงรายการแยก



 

สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรับ 
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หน้า    ๕   จาก  ๖  

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

 

ตามแต่ละประเภทของแหล่งท่ีมาของรายได้ท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์/    
เงินบริจาค/เงินอุดหนุน 

[�]      ข้อมูลประมาณการอัตราค่าบริการต่อหน่วยในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้       
ท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

[�]      ข้อมูลประมาณการจํานวนหน่วยท่ีให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้      
ท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

[�]      ข้อมูลประมาณการต้นทุนการให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้           
ท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  

[�]      ประมาณการงบกระแสเงินสด หรือฐานะการเงิน พร้อมด้วยข้อมูลสมมติฐาน อัตราส่วนทางการเงิน 
ระยะเวลาในการลงทุน และข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

  […] อ่ืน ๆ ได้แก่           
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ส่วนท่ี ๔. คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต  
๔.๑  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกําหนดทุกประการและข้อมูลท่ีปรากฏในแบบคําขอนี้    

พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง 
๔.๒ กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือทําเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้

คณะกรรมการยกเลิก หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันที  
๔.๓ ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือเง่ือนไขข้อกําหนดใดๆ อันเก่ียวข้องกับการจัดสรรรายได้จากการ

ให้บริการให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ 

๔.๔ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์ตามประกาศ กสทช. เรื ่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการ  
สิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ท้ังหมดแล้วและยินยอมปฏิบัติตามโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ 

 
 

ลงชื่อ………………………………………ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลท่ี ๑) 
       (…นายสมชาย รุ่งเรือง..........) 
วัน/เดือน/ปี………………………………… 
 
 
ลงชื่อ………………………………………ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลท่ี ๒) 
       (…นายสมหมาย รุ่งโรจ..........) 
วัน/เดือน/ปี………………………………… 
 
 
ลงชื่อ………………………………………ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลท่ี ๓) 
       (…นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง............) 
วัน/เดือน/ปี………………………………… 
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สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
คําขอ : 
[   ] เรียบร้อย          [   ] ไม่เรียบร้อย 
เอกสารประกอบครบถ้วนตามประกาศ : 
[   ] ครบถ้วน          [   ] ไม่ครบถ้วน 
ความเห็นเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบคําขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ีรับคําขอ : 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบคําขอ : 

บันทึกมอบหมายงาน Note 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ค 

ตัวอย่างการกรอกแบบคําขอ 

การให้บริการกระจายเสียง 

หรือโทรทัศน์ 

(กิจการท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี) 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  

สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หน้า   ๑  จาก  ๑๒ 
เลขรับท่ี.......................... 
 
วันท่ีรับ........................... 

 

การยื่นขอรับใบอนุญาต 

 
 

[�] ยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่  
[…]  ยื่นขอประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพ่ิมเติม       

[…] ใบอนุญาตเดิมเลขท่ี....................................................................... 
[…]    ยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่กรณีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  
 […] ใบอนุญาตเดิมเลขท่ี...............วันหมดอายุ……............................ 

ประเภทกิจการ 
  […] กิจการกระจายเสียง 
  [�] กิจการโทรทัศน์ 
รูปแบบการให้บริการ 
  [�]  บอกรับสมาชิก 
  […]  ไม่บอกรับสมาชิก 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลผู้ย่ืนคําขอ (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) 
 ๑.๑ ช่ือนิติบุคคล……บริษัท สมชาย รุ่งเรือง จํากัด....................................................................................................... 
 เว็บไซต์ (Website) (ถ้ามี)…........http://www.ruamjai.com............................................................................... 
 
 
 
๑.๒ ท่ีตั้งนิติบุคคล…….อาคารสํานักงานรุ่งเรือง.............................................................................................................. 
      เลขท่ี.......๘๘...........ตรอก/ซอย......สายลม.......ถนน…….พหลโยธิน........หมู่ท่ี..................-..................................... 
  แขวง/ตําบล……...สามเสนใน.............เขต/อําเภอ……....พญาไท...........จังหวัด……..........กรุงเทพฯ........................ 

 รหัสไปรษณีย์…….๑๐๔๐๐........โทรศัพท์……...๐๒ ๘๘๘ ๘๘๘๘............โทรสาร.........๐๒ ๙๙๙ ๙๙๙๙...............          
 E-mail...................................................................................................................................................................... 
 เลขท่ีประจําตัวผู้เสียภาษี........๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐...................................................................................................... 
 

 
๑.๓ ช่ือผู้มีอํานาจกระทําผูกพัน (บุคคลท่ี ๑) .............นายสมชาย รุ่งเรือง...................................................................      
 ตําแหน่ง..........กรรมการบริหาร............................โทรศัพท์.................๐๒ ๘๘๘ ๘๘๘๘........................................ 
 โทรสาร......๐๒ ๙๙๙ ๙๙๙๙........E-mail............ http://www.ruamjai.com.................................................... 
      อายุ......๔๐.......ปี สัญชาติ.....ไทย....บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืน (ระบุ).....................................................        

เลขท่ีบัตร....๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐๑๑...... ออกให้ ณ อําเภอ/เขต.......พญาไท.... จังหวัด........กรุงเทพฯ......................             
อยู่บ้านเลขท่ี........๘๘......... ตรอก/ซอย......สายลม..........ถนน..............พหลโยธิน.................................................            
หมู่ท่ี......-.........ตําบล/แขวง.......สามเสนใน..........อําเภอ/เขต................พญาไท....................................................                               
จังหวัด...….......กรุงเทพฯ..................……..รหัสไปรษณีย์...........๑๐๔๐๐................................................................. 

วิธีการกรอก : ชื่อนิติบุคคลให้กรอกชื่อนิติบุคคลให้ตรงตามเอกสารการจัดต้ังนิติบุคคลท่ีแนบมาพร้อมคําขอ 
                : เว็บไซต์ของนิติบุคคล (ถ้ามี) ให้กรอกให้ครบถ้วนถูกต้อง 
 

กรอกท่ีอยู่ของนิติบุคคล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีปรากฏในแบบคําขอ 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  

สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หน้า   ๒  จาก  ๑๒ 
เลขรับท่ี.......................... 
 
วันท่ีรับ........................... 

 

การยื่นขอรับใบอนุญาต 

 
 

๑.๔ ช่ือผู้มีอํานาจกระทําผูกพัน (บุคคลท่ี ๒) ....นายสมหมาย รุ่งโรจ..........................................................................      
 ตําแหน่ง.........กรรมการบริหาร...................โทรศัพท์........๐๒ ๘๘๘ ๘๘๘๘.......................................................... 
 โทรสาร..........๐๒ ๙๙๙ ๙๙๙๙........................E-mail............................................................................................ 
      อายุ.....๔๐.......ปี สัญชาติ.....ไทย.....บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืน (ระบุ).....................................................        

เลขท่ีบัตร.......๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐๑๑............ ออกให้ ณ อําเภอ/เขต......พญาไท........ จังหวัด.....กรุงเทพฯ............             
อยู่บ้านเลขท่ี.......๘๘......... ตรอก/ซอย........สายลม...........ถนน..............พหลโยธิน..............................................            
หมู่ท่ี......-..........ตําบล/แขวง........สามเสนใน..............อําเภอ/เขต...........พญาไท..................................................                               
จังหวัด...…......กรุงเทพฯ.....................……..รหัสไปรษณีย์...............๑๐๔๐๐........................................................... 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๒ ข้อมูลสถานี (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) 
๒.๑ รายละเอียดสถานี 
๒.๑.๑ ชื่อสถานี............SPORT TV.................................................................................................................................         

............................................................................................................................................................................. 
         วัตถุประสงค์การจัดต้ังสถานี (พอสังเขป).............ให้บริการข่าวสารเก่ียวกับกีฬา ท้ังในและนอกประเทศ..............

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

        
๒.๑.๒ สถานท่ีตั้ง  
         (๑) ท่ีตั้งสถานี  
         เลขท่ี....๘๘... ชื่ออาคาร......รุ่งเรือง.......... หมายเลขห้อง........-........ตรอก/ซอย...............สายลม................. 
     หมู่ท่ี......-.......ถนน..............พหลโยธิน....................... แขวง/ตําบล..............สามเสนใน............................... 
     เขต/อําเภอ..............พญาไท......................จังหวัด......กรุงเทพฯ........รหัสไปรษณีย์............๑๐๔๐๐.................. 
     โทรศัพท์ ....๐๒ ๘๘๘ ๘๘๘๘.........โทรสาร......๐๒ ๙๙๙ ๙๙๙๙....E-mail................................................... 
         (๒) ท่ีตั้งเครื่องส่ง (กรณีท่ีมีมากกว่า ๑ จุด ให้กรอกข้อมูลเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนพร้อมแสดงจุดเชื่อมโยง)  
         เลขท่ี...๘๘..... ชื่ออาคาร.....รุ่งเรือง....................................ตรอก/ซอย..........สายลม.................................... 
     หมู่ท่ี.......-........ถนน.........พหลโยธิน.......................... แขวง/ตําบล............สามเสนใน................................. 
     เขต/อําเภอ...........พญาไท....................จังหวัด......กรุงเทพฯ........รหัสไปรษณีย์........๑๐๔๐๐..................... 
         โทรศัพท์....๐๒ ๘๘๘ ๘๘๘๘.......โทรสาร..๐๒ ๙๙๙ ๙๙๙๙......E-mail........................................................... 
 

    ให้กรอกข้อมูลตําแหน่ง, ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดอ่ืนๆ ของผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน 
    นิติบุคคล ซ่ึงมีชื่อระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยชื่อผู้มีอํานาจกระทําการจะมี 
    เป็นจํานวนเท่าไหร่ ข้ึนอยู่กับข้อตกลงท่ีระบุไว้ในหนังสือจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลนั้นกรณีมีมากกว่า  
    ๒ ท่าน ให้กรอกรายละเอียดของบุคคลใน ๒ ลําดับแรก 

กรอกชื่อสถานีพร้อมกับวัตถุประสงค์ในการดําเนินการของสถานีให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง 
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  

สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หน้า   ๓  จาก  ๑๒ 
เลขรับท่ี.......................... 
 
วันท่ีรับ........................... 

 

การยื่นขอรับใบอนุญาต 

 
 

 
 
 
 
๒.๑.๓  พ้ืนท่ีการให้บริการ พร้อมแผนท่ีแสดงเขตพ้ืนท่ีการให้บริการ  
 ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบล......................................................................................................................................... 

อําเภอ................................................................................................................................................................ 
จังหวัด............................................................................................................................................................... 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนท่ีให้บริการ (เช่น ท่ีราบ ท่ีเนินสูง ท่ีราบสลับภูเขา เป็นต้น) 
.....................พ้ืนท่ีการให้บรกิารท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย..................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 

๒.๑.๔  ระบบหรือวิธีการท่ีใช้เป็นช่องทางการให้บริการ (ให้กรอกข้อมูลเพ่ิมเติมตามภาคผนวก ซ) 
          […]    โครงข่ายของตนเอง 
          […]    โครงข่ายของตนเองและของผู้อ่ืน 
          [�]    โครงข่ายของผู้อ่ืน  
 
๒.๑.๕ สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีใช้ในการประกอบกิจการ (ให้กรอกข้อมูลเพ่ิมเติมตามภาคผนวก ฌ) 
          […]    สิ่งอํานวยความสะดวกของตนเอง 
          […]    สิ่งอํานวยความสะดวกของตนเองและของผู้อ่ืน 
          [�]    สิ่งอํานวยความสะดวกของผู้อ่ืน  
 
๒.๑.๖ ย่านความถ่ี/คลื่นความถ่ีส่ง 
          […]    VHF BAND I                     […] VHF MIDBAND 
          […]    VHF SUPER BAND             […] VHF BAND III 
          […]    UHF BAND IV                   […] UHF BAND V 
          [�]     อ่ืน (ระบุ).........C Band และ Ku Band............................................. 
 
 
 

กรอกข้อมูลท่ีตั้งของสถานีและเสาอากาศตามความเป็นจริง หากท่ีตั้งสถานีและเสาอากาศต้ังอยู่ 
ในพ้ืนท่ีบริเวณเดียวกันให้กรอกรายละเอียดท่ีอยู่เดียวกัน  

 กรอกรายละเอียดพ้ืนท่ีส่งกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ท่ีสถานีออกอากาศครอบคลุมถึงในระดับ
ตําบล อําเภอ และจังหวัด พร้อมลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนท่ีดังกล่าว             



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  

สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หน้า   ๔  จาก  ๑๒ 
เลขรับท่ี.......................... 
 
วันท่ีรับ........................... 

 

การยื่นขอรับใบอนุญาต 

 
 

๒.๑.๗ ช่องความถ่ีส่ง* ช่อง..................-............................................................................ 
ความถ่ีคลื่นพาห์ด้านภาพ.......-......................................................เมกะเฮิรตซ์ 
ความถ่ีคลื่นพาห์ด้านเสียง.......-.......................................................เมกะเฮิรตซ์ 
 

๒.๑.๘  กําลังส่ง....................................-............................................................ dBuV 
๒.๑.๙  ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

[�]   ระดับชาติ (ภาค/จังหวัด)...........ท่ัวประเทศไทย.............................. 
[…]   ระดับท้องถ่ิน (ระบุชื่อตําบล/อําเภอ/จังหวัด).................................. 
[…]   อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................................... 
 

๒.๑.๑๐ จํานวนช่องส่ง...................1........................ ช่อง 
 
๒.๑.๑๑ แผนท่ี (แสดงสถานท่ีต้ังพร้อมกําหนดพิกัดท่ี ต้ังของสถานี  (ให้แสดงค่าเป็นทศนิยม ๖ ตําแหน่ง)               

และเสาอากาศ) โดยสังเขป พร้อมระบุชื่อถนนให้ชัดเจน 
   พิกัดท่ีตั้งสถานี : (ละติจูด)...............12.345678.........................................................................................  
                        (ลองจิจูด)..............100.561234..........................................................................................   
 

 
 

 
     



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  

สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หน้า   ๕  จาก  ๑๒ 
เลขรับท่ี.......................... 
 
วันท่ีรับ........................... 

 

การยื่นขอรับใบอนุญาต 

 
 

๒.๒ รายละเอียดแผนการบริการกิจการ 
โครงสร้างการบริหารจัดการของสถานี 
๒.๒.๑ ผู้อํานวยการสถานี 
     ชื่อ.....นายขันติ..........................นามสกุล................จึงสุขม่ันคง............................................................................    
     เลขท่ี........๓๓๔๑....................ตรอก/ซอย........................-.......................หมู่ท่ี......-................................................. 
 ถนน.....พหลโยธิน........................................................แขวง/ตําบล.......สามเสนใน.............................................. 
 เขต/อําเภอ......พญาไท................................จังหวัด........กรงุเทพฯ...........................รหสัไปรษณีย์.....๑๐๔๐๐..... 
     โทรศัพท์.........-...................(มือถือ).....๐๘ ๙๒๒๒ ๒๒๒๒...................โทรสาร.....๐๒ ๑๑๑ ๑๑๑๑..................... 
 
 
 
๒.๒.๒ กรรมการบริหารสถานี (ถ้ามี) 
     .....๑. นายมานะ พากเพียร..................................................................................................................................... 
     .....๒. นายขันติ จึงสุขม่ันคง.................................................................................................................................... 
     .....๓. นางเมตตา ใจกรุณา...................................................................................................................................... 
     .....๔. นายโสรัจจะ รักสงบ....................................................................................................................................... 
     .....๕. นายธงชัย ท้องถ่ินไทย.................................................................................................................................... 
 
 
 
 
๒.๒.๓ ชื่อเจ้าหน้าท่ีรายการ......นางดรุณี เมฆสีทอง...................................................................................................... 
๒.๒.๔ ชื่อเจ้าหน้าท่ีธุรการ.....นางสาวสุพรรษา ใจกรุณา............................................................................................. 
๒.๒.๕ ชื่อเจ้าหน้าท่ีเทคนิค.....นายวิชิต รักความยุติธรรม............................................................................................. 
 
 
 
 
 

 กรอกข้อมูลท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ของผู้อํานวยการสถานี พร้อมเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลอ่ืนๆ  
 ตามท่ีปรากฏในแบบคําขอ 

 กรอกชื่อ – นามสกุล ของกรรมการบริหารสถานีตามจริง (ถ้ามี) แต่ถ้าไม่มีให้เว้นว่างไว้  
 โดยกรรมการบริหารสถานี หมายถึง กรรมการท่ีผู้ยื่นแบบคําขอประกอบกิจการแต่งต้ังให้ 
 บริหารจัดการสถานี 

กรอกชื่อ – นามสกุล ของเจ้าหน้าท่ีรายการ เจ้าหน้าท่ีธุรการ และเจ้าหน้าท่ีเทคนิค ของสถานี 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  

สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หน้า   ๖  จาก  ๑๒ 
เลขรับท่ี.......................... 
 
วันท่ีรับ........................... 

 

การยื่นขอรับใบอนุญาต 

 
 

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

[�]  วันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา.........................๐๖.๐๐ – ๒๒.๐๐ น............................................................ 
[�]  วันเสาร-์อาทิตย์  ช่วงเวลา.....................๐๖.๐๐ – ๒๔.๐๐ น........................................................... 
[…]  อ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………………….. 

  
 
 
 
๓.๑.๒  สัดส่วนรายการ (ให้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 

[...]  ข่าวสารหรือสาระท่ีประโยชน์ต่อสาธารณะ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  
[…]  ข่าวสารหรือสาระท่ีประโยชน์ต่อสาธารณะ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕     
[…]  อ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
๓.๑.๓  รูปแบบการจัดรายการ  (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

[…]  จัดรายการสด  
       ร้อยละ ..................ของจํานวนรายการท่ีออกอากาศของสัปดาห์ 

[�]  เชื่อมโยงสัญญาณ (ระบุแหล่งท่ีเชื่อมโยงสัญญาณ)..............EURO SPORT....... 
ร้อยละ ......๑๐๐......ของจํานวนรายการท่ีออกอากาศของสัปดาห์ 

[...]   เผยแพร่โดยสื่ออ่ืน ๆ (เช่น CD /DVD/INTERNET เป็นต้น) ........................................................ 
ร้อยละ ................ของจํานวนรายการท่ีออกอากาศของสัปดาห์ 

 
 
 
 
 
๓.๑.๔ การผลิตรายการ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

[...]  ผลิตด้วยตนเอง 
ร้อยละ ..................ของจํานวนรายการท่ีออกอากาศท้ังหมดของสถานี 

ทําเครื่องหมาย � หน้าหัวข้อข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๒๕ ซ่ึงเป็นไปตามภาคผนวก ค แนบท้ายประกาศฯ 

ทําเครื่องหมาย � ระบุรูปแบบการจัดรายการของสถานีโดยสามารถเลือกได้มากกว่า ๑ รูปแบบ  
พร้อมระบุร้อยละของรายการท่ีจัดในรูปแบบดังกล่าวเทียบกับจํานวนชั่วโมงรวมของรายการท้ังหมด 
ท่ีออกอากาศใน ๑ สัปดาห์ 

 ทําเครื่องหมาย � หน้าหัวข้อแสดงวันท่ีสถานีออกอากาศ พร้อมระบุช่วงเวลาออกอากาศ  
 และให้แนบเอกสารผังรายการออกอากาศของสถานีประกอบแบบคําขอด้วย 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  

สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หน้า   ๗  จาก  ๑๒ 
เลขรับท่ี.......................... 
 
วันท่ีรับ........................... 

 

การยื่นขอรับใบอนุญาต 

 
 

[...]  ร่วมผลิตรายการ (ระบุชื่อผู้ร่วมผลิต).................................................................................................... 
ร้อยละ ................ของจํานวนรายการท่ีออกอากาศของสัปดาห์ 

[�...]  จ้างผลิต (ระบุชื่อผู้รับจ้าง) ............EURO SPORT.......................................................................... 
ร้อยละ ....๑๐๐....ของจํานวนรายการท่ีออกอากาศของสัปดาห์ 

[…]  ให้เช่าช่วงเวลา (ระบุชื่อผู้เช่า) ............................................................................................................ 
ร้อยละ .................ของจํานวนรายการท่ีออกอากาศของสัปดาห์ 
 

หมายเหตุ   :   “ผลิตด้วยตนเอง” หมายถึง การจัดเตรียมเน้ือหาและแหล่งท่ีมาของเน้ือหา เพื่อผลิตรายการ ตลอดจนการจัดรายการโดยสถานีของผู้ทดลอง 
                   ประกอบกิจการ 
                  “ร่วมผลิตรายการ” หมายถึง การผลิตรายการท่ีมีบุคลากรหรือหน่วยงานภายนอกสถานี เข้าร่วมผลิตรายการโดยอาจร่วมดําเนินการหรือ 
                   ดําเนินการแต่เพยีงผู้เดียวในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงหรือหลายขัน้ตอนรวมกันเพื่อผลิตรายการ 
                  “จ้างผลิต” หมายถึง การท่ีผู้ทดลองประกอบกิจการมอบหมายหรือว่าจ้างบุคลากรหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อให้จัดเตรียมเน้ือหาเพือ่ผลิต 

                 รายการ เพื่อใช้ในการดําเนินการทดลองประกอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ การบริหารจัดการสถานี 
   ................การบริหารจัดการสถานีได้กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารสถานีซ่ึงประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๕ คน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๑ ปี กระบวนการคัดเลือกจะมาจากการลงมติ    
ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการมีหน้าท่ีกําหนดทิศทางการดําเนินการของสถานีในด้านต่างๆ เช่น       
การกําหนดผังรายการและเนื้อหารายการของสถานี การคัดเลือกผู้ดําเนินรายการของสถานี การหารายได้   
ของสถานี เป็นต้น 
 
 
 
 
 
๓.๓ การสร้าง/ขยายการมีส่วนร่วม (เฉพาะกิจการบริการชุมชน/กิจการบริการสาธารณะ) 
   .................................................................................................................................................................................... 

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

กรอกข้อมูลเก่ียวกับการผลิตรายการของสถานีว่าเป็นรูปแบบใดบ้าง (ผลิตด้วยตนเอง/ร่วมผลิต 
รายการ/จ้างผลิต) ในแต่ละรูปแบบคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด โดยพิจารณาจากความหมาย 
ของคําว่า “ผลิตด้วยตนเอง” “ร่วมผลิตรายการ” และ “จ้างผลิต” ท่ีได้กําหนดไว้ในหมายเหตุข้างต้น 

กรอกข้อมูลเพ่ือแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานีโดยสังเขปว่าทางสถานีมีแนวทาง 
บริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเทคนิค ด้านเนื้อหารายการและผังรายการ ด้านการหารายได้ 
เป็นต้น 

 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  

สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หน้า   ๘  จาก  ๑๒ 
เลขรับท่ี.......................... 
 
วันท่ีรับ........................... 

 

การยื่นขอรับใบอนุญาต 

 
 

 [�] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล/สมาคม/
มูลนิธิ 

 [�] สําเนาเอกสารแสดงการจัดต้ังนิติบุคคล เช่น กฎหมายจัดต้ัง หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/สมาคม/
 มูลนิธิ บัญชีผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับนิติบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ 
 [�] บัญชีรายชื่อผู้อํานวยการสถานี กรรมการทุกคน เจ้าหน้าท่ีรายการ เจ้าหน้าท่ีธุรการ และเจ้าหน้าท่ีเทคนิค 
 พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสาํเนาทะเบียนบ้าน 
 [�] สําเนาคําสั่ง หรือหนังสือแต่งต้ังผู้แทนนิติบุคคล 
 […]  อ่ืน ๆ ได้แก่........................................................................................................................................................ 

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

ส่วนท่ี ๔ เอกสารประกอบคําขอ  
๔.๑  หลักฐานของสมาคม มูลนิธิ นิติบุคคล 

   .................................................................................................................................................................................... 
๓.๔ วิธีการและรูปแบบประเมินผลคุณภาพของสถานี    
   ....................ทางสถานีได้มีการจัดประเมินผลการดําเนินงานของสถานีในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
                 ๑. ด้านบุคลากร มีการประเมินผลงานของบุคลากรทุกปี เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะผู้ดําเนินรายการจะต้องสอบได้ใบผู้ประกาศ............................................................................................. 
                 ๒. ด้านเทคนิค มีการตรวจสอบคุณภาพ การใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคท่ีกําหนดไว้ในเง่ือนไข………………………………………………………………………….. 
                 ๓. ด้านการเงิน มีการจัดทําบัญชีท่ีถูกต้องและได้มาตรฐานทางบัญชี โดยมีการสรุปผลการ
ดําเนินงานเป็นรายปี และมีการจัดทําประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละปี นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ   
พิจารณาอนุมัติ 
                 ๔. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการดําเนินงานของสถานีในด้านต่าง ๆ เช่น      
การดําเนินรายการ ผังรายการและเนื้อหารายการ เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 

ให้กรอกข้อมูลเก่ียวกับวิธีการและรูปแบบการประเมินผลของสถานีว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  

สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หน้า   ๙  จาก  ๑๒ 
เลขรับท่ี.......................... 
 
วันท่ีรับ........................... 

 

การยื่นขอรับใบอนุญาต 

 
 

๔.๒  เอกสารหลักฐาน และข้อมูลการให้บริการในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

[�] สําเนาทะเบียนบ้านท่ีสถานี และ/หรือ เสาอากาศต้ังอยู่ 
[�]  แผนท่ีตั้งสถานี และแผนท่ีตั้งเสาอากาศส่ง ท่ีระบุพิกัดท่ีตั้งให้ครบถ้วน 
[�]  เอกสาร หนังสือ หรือสัญญาการให้เช่า หรือการให้ใช้ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี                         

(กรณีเป็นสถานท่ีตั้ง  สถานี และ/หรือ เสาอากาศส่งท่ีผู้ยื่นคําขอมิได้มีกรรมสิทธิ์) 
[�]  แผนท่ีแสดงเขตพ้ืนท่ีการให้บริการ โดยให้ปรากฏข้อมูลเขตพ้ืนท่ีตั้งแต่ระดับตําบลข้ึนไป พร้อมการระบุ          

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

[...]  ภาพถ่ายเสาอากาศส่งท่ีแสดงให้เห็นสายอากาศโดยครบถ้วน   
[�]  ภาพถ่ายเครื่องส่ง ห้องส่ง พร้อมสถานีท่ีปรากฏชื่อสถานีอย่างชัดเจน (ต้องเป็นภาพถ่ายจากสถานท่ีจริง) 
[�]  ผังรายการประจําสัปดาห์ของสถานีท่ีแสดงชื่อรายการ ชื่อผู้จัดรายการ ภาษาท่ีใช้จัดรายการ จํานวนชั่วโมง   

ในการออกอากาศของแต่ละรายการ 
[…]  อ่ืน ๆ ได้แก่..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  

สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หน้า   ๑๐  จาก  ๑๒ 
เลขรับท่ี.......................... 
 
วันท่ีรับ........................... 

 

การยื่นขอรับใบอนุญาต 

 
 

๔.๓  ข้อมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการท่ี
ผ่านมาท่ีสอดคล้องกับงบการเงิน 

[�] กรณีนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนมากกว่าหนึ่งปี   
[�] รายงานฐานะการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญาตย้อนหลังตามอายุ

การจัดต้ังนิติบุคคลแต่ไม่เกิน ๕ ปี ประกอบด้วย 
   [�] รายงานงบดุล 
   [�] งบกําไรขาดทุน 
   [�] งบกระแสเงินสดพร้อมด้วยข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินท่ีคํานวณจากรายงานดังกล่าว 

[�] รายงานการให้บริการของผู้ขอรับใบอนุญาตย้อนหลังตามอายุการจัดต้ังนิติบุคคลแต่ไม่เกิน ๕ ปี 
ประกอบด้วย 

   [�] ข้อมูลโครงสร้างรายได้ท่ีแบ่งตามประเภทการให้บริการ ท่ีอย่างน้อยจะต้องแสดงรายการแยก
ตามแต่ละประเภทของแหล่งท่ีมาของรายได้ท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์/
เงินบริจาค/เงินอุดหนุน 

 [�]   ข้อมูลอัตราค่าบริการต่อหน่วยในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้                
ท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

[�]   ข้อมูลจํานวนหน่วยท่ีให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้               
ท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

 [�]   ข้อมูลต้นทุนการให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้                      
ท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  

  [�] ผลการวิเคราะห์หรือความเห็นท่ีพิจารณาได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินฐานะการเงิน 

[…] กรณีนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนใหม่ไม่ถึงหนึ่งปีให้จัดส่ง 
  […] รายงานเก่ียวกับฐานะการเงิน (ถ้ามี)  
  […] ผลการดําเนินงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในนิติบุคคลท่ีขอรับใบอนุญาต 
   ย้อนหลังตามอายุการจัดต้ังนิติบุคคลนั้น แต่ไม่เกิน ๓ ปี (ถ้ามี) 
  […] ข้อมูลท่ีแสดงถึงศักยภาพทางการเงินของนิติบุคคล ได้แก่ 
                     […] รายละเอียดวงเงินสินเชื่อท่ีได้รับจากสถาบันการเงิน 
    […] หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากท่ีได้รับจากสถาบันการเงิน 

  […] ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์อ่ืนๆ 
  […] อ่ืน ๆ ได้แก่          
 
 
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  

สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หน้า   ๑๑  จาก  ๑๒ 
เลขรับท่ี.......................... 
 
วันท่ีรับ........................... 

 

การยื่นขอรับใบอนุญาต 

 
 

๔.๔  ข้อมูลแผนการให้บริการ แผนการลงทุน และการประมาณการฐานะการเงินในอนาคต 

[�] แผนการให้บริการ ประกอบด้วย 
  [�] วัตถุประสงค์ของการให้บริการ  
  [�] ขอบเขตพ้ืนท่ีในการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
  [�] คุณภาพของการให้บริการ 
             [�]    นโยบายการตลาดหรือการแข่งขัน 
  [�] แนวทางการพัฒนาการให้บริการ 
             [�] แนวทางการคุ้มครองผู้ใช้บริการ หรือการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ  
             […] อ่ืน ๆ ได้แก่          

[�] แผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน ประกอบด้วย 
  [�] แหล่งท่ีมาของการจัดหาเงินทุน  
  [�] ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร 
  [�] สมมุติฐานในการจัดทําแผนการลงทุนและแผนการลงทุนโดยละเอียดท่ีสอดคล้องกับประมาณการต้นทุน    

ในการให้บริการในอนาคตตลอดอายุใบอนุญาต 
  [�] ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบต่อแผนการลงทุนและแผนการจัดหาเงินทุน 
  [�] แนวทางการพัฒนากิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต  
  […] อ่ืน ๆ ได้แก่    
[�] การประมาณการฐานะการเงินในอนาคต ๕ ปี ประกอบด้วย 

[…] ข้อมูลประมาณการรายได้ท่ีแบ่งตามประเภทการให้บริการ ท่ีอย่างน้อยจะต้องแสดงรายการแยกตาม 
แต่ละประเภทของแหล่งท่ีมาของรายได้ท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์/เงินบริจาค/  
เงินอุดหนุน 

[�] ข้อมูลประมาณการอัตราค่าบริการต่อหน่วยในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้         
ท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

[�] ข้อมูลประมาณการจํานวนหน่วยท่ีให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้        
ท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

[�] ข้อมูลประมาณการต้นทุนการให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้             
ท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  

[�]   ประมาณการงบกระแสเงินสด หรือฐานะการเงิน พร้อมด้วยข้อมูลสมมติฐาน อัตราส่วนทางการเงิน 
ระยะเวลาในการลงทุน และข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

[…] อ่ืน ๆ ได้แก่    
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  

สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หน้า   ๑๒  จาก  ๑๒ 
เลขรับท่ี.......................... 
 
วันท่ีรับ........................... 

 

การยื่นขอรับใบอนุญาต 

 
 

ส่วนท่ี ๕ คํารับรองของผู้ย่ืนขอ 

๕.๑  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการอนุญาต และการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ทุกประการ ท้ังนี้ ข้อมูลท่ีปรากฏในแบบคําขอนี้พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคําขอ       
มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ  

๕.๒  กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือทําเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ เพ่ือให้ได้มาซ่ึง
สิทธิทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาต   
ได้ทันที 

๕.๓ ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และเง่ือนไขข้อกําหนดใดๆ อันเก่ียวข้องกับ            
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามประเภทท่ีได้ยื่นคําขอไว้ทุกประการ 

 
 

    ลงชื่อ………………………………………ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน (บุคคลท่ี ๑) 
           (…นายสมชาย รุ่งเรือง….) 
 
 

ลงชื่อ………………………………………ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน (บุคคลท่ี ๒) 
           (…นายสมหมาย รุ่งโรจ….) 
  วัน/เดือน/ปี ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  

สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หน้า   ๑๓  จาก  ๑๒ 
เลขรับท่ี.......................... 
 
วันท่ีรับ........................... 

 

การยื่นขอรับใบอนุญาต 

 
 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
คําขอ : 
[   ] ข้อความครบถ้วน          [   ] ข้อความไม่ครบถ้วน 

เอกสารประกอบตามประกาศ : 
[   ] ครบถ้วน           
[   ] ไม่ครบถ้วน  
……………………….................................................................................................................................................... 
……………………….................................................................................................................................................... 
 
ความเห็นเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบคําขอ 
……………………….................................................................................................................................................... 
……………………….................................................................................................................................................... 
……………………….................................................................................................................................................... 
 
วันท่ีรับคําขอ : 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบคําขอ : 

 


