
สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน  

สําหรับใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
(กิจการท่ีไมใชคลื่นความถ่ี) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หนา   ๑  จาก  ๑๒ 

เลขรับที่.......................... 
 

วันที่รับ........................... 
 

การย่ืนขอรับใบอนุญาต 

 
 

[…] ย่ืนขอรับใบอนุญาตใหม  
[…]  ย่ืนขอประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเพ่ิมเติม       

[…] ใบอนุญาตเดิมเลขที่....................................................................... 
[…]    ย่ืนขอรับใบอนุญาตใหมกรณีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  
 […] ใบอนุญาตเดิมเลขที่...............วันหมดอายุ……............................ 

ประเภทกิจการ 
  […] กิจการกระจายเสียง 
  […] กิจการโทรทัศน 
รูปแบบการใหบริการ 
  […]  บอกรับสมาชิก 
  […]  ไมบอกรับสมาชิก 

สวนที่ ๑ ขอมูลผูยืน่คาํขอ (โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวน) 
 ๑.๑ ชื่อนิติบคุคล……....................................................................................................................................................... 
 เว็บไซต (Website) ….............................................................................................................................................. 
๑.๒ ที่ต้ังนิติบคุคล……..................................................................................................................................................... 
      เลขที่...........................ตรอก/ซอย...........................ถนน…….......................หมูที.่.................................................... 
  แขวง/ตําบล……..................................เขต/อําเภอ……................................จังหวัด……............................................    

 รหัสไปรษณีย…….......................โทรศัพท…….................................................โทรสาร..............................................                   
 E-mail...................................................................................................................................................................... 
 เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี......................................................................................................................................... 

๑.๓ ชื่อผูมีอํานาจกระทําผูกพัน (บุคคลที่ ๑) ..............................................................................................................       
 ตําแหนง..................................................................โทรศัพท.................................................................................. 
 โทรสาร..............................................................E-mail.......................................................................................... 
      อายุ.................ป สัญชาติ................บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืน (ระบุ)....................................................        

เลขที่บัตร.............................................. ออกให ณ อําเภอ/เขต.......................... จังหวัด.......................................              
อยูบานเลขที่......................... ตรอก/ซอย.............................ถนน..........................................................................                                               
หมูที่..................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...........................................................................                                 
จังหวัด...…......................................……..รหสัไปรษณีย........................................................................................... 

๑.๔ ชื่อผูมีอํานาจกระทําผูกพัน (บุคคลที่ ๒) ...........................................................................................................       
 ตําแหนง...............................................................โทรศัพท.................................................................................. 
 โทรสาร..............................................................E-mail...................................................................................... 
      อายุ.................ป สัญชาติ................บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืน (ระบุ)................................................        

เลขที่บัตร.............................................. ออกให ณ อําเภอ/เขต........................ จังหวัด.....................................              
อยูบานเลขที่......................... ตรอก/ซอย.............................ถนน.......................................................................                                               
หมูที่..................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...........................................................................                                 
จังหวัด...….............................................……..รหัสไปรษณีย................................................................................ 
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน  

สําหรับใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
(กิจการท่ีไมใชคลื่นความถ่ี) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หนา   ๒  จาก  ๑๒ 

เลขรับที่.......................... 
 

วันที่รับ........................... 
 

การย่ืนขอรับใบอนุญาต 

 
 

สวนที่ ๒ ขอมูลสถานี (โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวน) 
๒.๑ รายละเอียดสถาน ี
๒.๑.๑ ช่ือสถานี..............................................................................................................................................................         

.......................................................................................................................................................................... 
         วัตถุประสงคการจัดต้ังสถานี (พอสังเขป)............................................................................................................ 

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

๒.๑.๒ สถานทีต้ั่ง  
         (๑) ที่ต้ังสถานี  
         เลขที่.............. ช่ืออาคาร............................... หมายเลขหอง..................ตรอก/ซอย.......................................... 
     หมูที่................ถนน...................................................... แขวง/ตําบล................................................................. 
     เขต/อําเภอ................................................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย................................................... 
     โทรศัพท ................................โทรสาร................................E-mail.................................................................... 
         (๒) ที่ต้ังเครื่องสง (กรณีที่มีมากกวา ๑ จุด ใหกรอกขอมูลเพ่ิมเติมใหครบถวนพรอมแสดงจุดเช่ือมโยง)  
         เลขที่.............. ช่ืออาคาร........................................................ตรอก/ซอย............................................................ 
     หมูที่................ถนน...................................................... แขวง/ตําบล.................................................................. 
     เขต/อําเภอ................................................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย............................................. 
         โทรศัพท .........................................โทรสาร................................E-mail........................................................... 
 
๒.๑.๓  พ้ืนที่การใหบริการ พรอมแผนที่แสดงเขตพ้ืนที่การใหบริการ  
 ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบล....................................................................................................................................... 

อําเภอ............................................................................................................................................................... 
จังหวัด.............................................................................................................................................................. 
ลักษณะทางภูมิศาสตรของพ้ืนที่ใหบริการ (เชน ที่ราบ ที่เนินสูง ที่ราบสลับภูเขา เปนตน) 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
 
 
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน  

สําหรับใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
(กิจการท่ีไมใชคลื่นความถ่ี) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หนา   ๓  จาก  ๑๒ 

เลขรับที่.......................... 
 

วันที่รับ........................... 
 

การย่ืนขอรับใบอนุญาต 

 
 

๒.๑.๔  ระบบหรือวิธีการที่ใชเปนชองทางการใหบริการ (ใหกรอกขอมลูเพ่ิมเติมตามภาคผนวก ซ) 
          […]    โครงขายของตนเอง 
          […]    โครงขายของตนเองและของผูอ่ืน 
          […]    โครงขายของผูอ่ืน  
 
๒.๑.๕ สิ่งอํานวยความสะดวกที่ใชในการประกอบกิจการ (ใหกรอกขอมลูเพ่ิมเติมตามภาคผนวก ฌ) 
          […]    สิ่งอํานวยความสะดวกของตนเอง 
          […]    สิ่งอํานวยความสะดวกของตนเองและของผูอ่ืน 
          […]    สิ่งอํานวยความสะดวกของผูอ่ืน  
 
๒.๑.๖ ยานความถี่/คลื่นความถี่สง 
          […]    VHF BAND I                     […] VHF MIDBAND 
          […]    VHF SUPER BAND             […] VHF BAND III 
          […]    UHF BAND IV                   […] UHF BAND V 
          […]    อ่ืน (ระบุ).................................................................................... 
 
๒.๑.๗  ชองความถี่สง* ชอง.............................................................................................. 

ความถี่คลื่นพาหดานภาพ...............................................................เมกะเฮิรตซ 
ความถี่คลื่นพาหดานเสียง...............................................................เมกะเฮิรตซ 
 

๒.๑.๘  กําลังสง.................................................................................................. dBuV 
 
๒.๑.๙  ครอบคลุมพ้ืนที ่

[…]   ระดับชาติ (ภาค/จังหวัด)................................................................. 
[…]   ระดับทองถิ่น (ระบุช่ือตําบล/อําเภอ/จังหวัด).................................. 
[…]   อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................................... 
 

๒.๑.๑๐ จํานวนชองสง........................................... ชอง 
 
 
 
 
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน  

สําหรับใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
(กิจการท่ีไมใชคลื่นความถ่ี) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หนา   ๔  จาก  ๑๒ 

เลขรับที่.......................... 
 

วันที่รับ........................... 
 

การย่ืนขอรับใบอนุญาต 

 
 

๒.๑.๑๑ แผนที่ (แสดงสถานที่ ต้ังพรอมกําหนดพิกัดที่ ต้ังของสถานี (ใหแสดงคาเปนทศนิยม ๖ ตําแหนง)               
และเสาอากาศ) โดยสงัเขป พรอมระบุช่ือถนนใหชัดเจน 

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

 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน  

สําหรับใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
(กิจการท่ีไมใชคลื่นความถ่ี) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หนา   ๕  จาก  ๑๒ 

เลขรับที่.......................... 
 

วันที่รับ........................... 
 

การย่ืนขอรับใบอนุญาต 

 
 

๒.๒ รายละเอียดแผนการบริการกิจการ 
โครงสรางการบริหารจัดการของสถานี 
๒.๒.๑ ผูอํานวยการสถานี 
     ช่ือ.............................................................นามสกุล..................................................................................................    
     เลขที่............................ตรอก/ซอย...............................................หมูที่..................................................................... 
 ถนน.......................................................................แขวง/ตําบล................................................................................ 
 เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย......................................... 
     โทรศัพท...................................(มือถือ).................................................โทรสาร....................................................... 
๒.๒.๒ กรรมการบริหารสถานี (ถามี) 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
๒.๒.๓ ช่ือเจาหนาที่รายการ................................................................................................................................ 
๒.๒.๔ ช่ือเจาหนาที่ธุรการ.................................................................................................................................. 
๒.๒.๕ ช่ือเจาหนาที่เทคนิค................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน  

สําหรับใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
(กิจการท่ีไมใชคลื่นความถ่ี) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หนา   ๖  จาก  ๑๒ 

เลขรับที่.......................... 
 

วันที่รับ........................... 
 

การย่ืนขอรับใบอนุญาต 

 
 

สวนที่ ๓ ขอมูลการดําเนินการกิจการ (โปรดกรอกรายละเอียดพอสังเขป) 
รายละเอียดแผนบริการกิจการ  
๓.๑ ผังรายการ สัดสวนรายการ การผลิตรายการ และการออกอากาศ   
    ๓.๑.๑  ผังรายการและกาํหนดเวลาใหบริการ (พรอมแนบผังรายการประกอบ) 

[…]  วันจันทร-ศุกร ชวงเวลา........................................................................................................... 
[…]  วันเสาร-อาทิตย  ชวงเวลา.................................................................................................................... 
[…]  อ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………………….. 

 ๓.๑.๒  สัดสวนรายการ (ใหเลือกขอใดขอหน่ึง) 
[...]  ขาวสารหรือสาระที่ประโยชนตอสาธารณะ มีสัดสวนไมนอยกวารอยละ ๗๐  
[...]  ขาวสารหรือสาระที่ประโยชนตอสาธารณะ มีสัดสวนไมนอยกวารอยละ ๒๕     
[…]  อ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………………… 

๓.๑.๓  รูปแบบการจัดรายการ  (เลือกไดมากกวา ๑ ขอ) 
[...]  จัดรายการสด  
       รอยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห 

[...]  เช่ือมโยงสัญญาณ (ระบุแหลงที่เช่ือมโยงสัญญาณ)....................................................................... 
รอยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห 

[...]  เผยแพรโดยสื่ออ่ืน ๆ (เชน CD /DVD/INTERNET เปนตน) ........................................................ 
รอยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห 

๓.๑.๔ การผลติรายการ (เลือกไดมากกวา ๑ ขอ) 
[...]  ผลิตดวยตนเอง 

รอยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศทั้งหมดของสถานี 
[...]  รวมผลิตรายการ (ระบุช่ือผูรวมผลิต)............................................................................................ 

รอยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห 
[...]  จางผลิต (ระบุช่ือผูรับจาง) .......................................................................................................... 

รอยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสปัดาห 
[...]  ใหเชาชวงเวลา (ระบุช่ือผูเชา) ............................................................................................................ 

รอยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน  

สําหรับใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
(กิจการท่ีไมใชคลื่นความถ่ี) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หนา   ๗  จาก  ๑๒ 

เลขรับที่.......................... 
 

วันที่รับ........................... 
 

การย่ืนขอรับใบอนุญาต 

 
 

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

.................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
๓.๓ การสราง/ขยายการมีสวนรวม (เฉพาะกิจการบริการชุมชน/กิจการบริการสาธารณะ) 
   .................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 
   .................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
๓.๔ วิธีการและรูปแบบประเมินผลคณุภาพของสถานี   

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

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

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

 
 
 
 
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน  

สําหรับใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
(กิจการท่ีไมใชคลื่นความถ่ี) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หนา   ๘  จาก  ๑๒ 

เลขรับที่.......................... 
 

วันที่รับ........................... 
 

การย่ืนขอรับใบอนุญาต 

 
 

 […]  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ 
 […] สําเนาเอกสารแสดงการจัดต้ังนิติบุคคล เชน กฎหมายจัดต้ัง หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/สมาคม/
  มูลนิธิ บัญชีผูถือหุน หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับนิติบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ 
 […] บัญชีรายช่ือผูอํานวยการสถานี กรรมการทกุคน เจาหนาที่รายการ เจาหนาที่ธุรการ และเจาหนาที่เทคนิค 
  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน 
 […] สําเนาคําสั่ง หรือหนังสือแตงต้ังผูแทนนิติบุคคล 
 […]  อ่ืน ๆ ไดแก........................................................................................................................................................ 

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

สวนที่ ๔ เอกสารประกอบคาํขอ  
๔.๑  หลักฐานของสมาคม มูลนิธิ นิติบคุคล 

๔.๒  เอกสารหลักฐาน และขอมูลการใหบริการในดานตางๆ ทีเ่ก่ียวของ 

[...] สําเนาทะเบียนบานที่สถานี และ/หรือ เสาอากาศต้ังอยู 
[...]  แผนที่ต้ังสถานี และแผนที่ต้ังเสาอากาศสง ที่ระบุพิกัดที่ต้ังใหครบถวน 
[...]  เอกสาร หนังสือ หรือสญัญาการใหเชา หรือการใหใช โดยมีระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป                         

(กรณีเปนสถานที่ต้ัง  สถานี และ/หรือ เสาอากาศสงที่ผูย่ืนคําขอมิไดมีกรรมสิทธ์ิ) 
[...]  แผนที่แสดงเขตพ้ืนที่การใหบริการ โดยใหปรากฏขอมูลเขตพ้ืนที่ต้ังแตระดับตําบลขึ้นไป พรอมการระบุ          

ละติจูด ลองจิจูด (ใหแสดงคาเปนทศนิยม ๖ ตําแหนง) อยางนอย ๔ จุดรอบเขตพ้ืนที่การใหบริการ (ทิศเหนือ 
ทิศใต ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก) 

[...]  ภาพถายเสาอากาศสงที่แสดงใหเห็นสายอากาศโดยครบถวน   
[…]  ภาพถายเครื่องสง หองสง พรอมสถานีที่ปรากฏช่ือสถานีอยางชัดเจน (ตองเปนภาพถายจากสถานที่จริง) 
[…]  ผังรายการประจําสัปดาหของสถานีที่แสดงช่ือรายการ ช่ือผูจัดรายการ ภาษาที่ใชจัดรายการ จํานวนช่ัวโมง   

ในการออกอากาศของแตละรายการ 
[…]  อ่ืน ๆ ไดแก..................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน  

สําหรับใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
(กิจการท่ีไมใชคลื่นความถ่ี) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หนา   ๙  จาก  ๑๒ 

เลขรับที่.......................... 
 

วันที่รับ........................... 
 

การย่ืนขอรับใบอนุญาต 

 
 

๔.๓  ขอมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงนิผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชรีับอนุญาตและขอมูลเก่ียวกับการใหบริการท่ี
ผานมาทีส่อดคลองกับงบการเงนิ 

[…] กรณีนิติบคุคลที่จัดต้ังขึ้นมากกวาหนึ่งป   
[…] รายงานฐานะการเงินที่ผานการตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชีของผูขอรับใบอนุญาตยอนหลังตามอายุ

การจัดต้ังนิติบุคคลแตไมเกิน ๕ ป ประกอบดวย 
   […] รายงานงบดุล 
   […] งบกําไรขาดทุน 
   […] งบกระแสเงินสดพรอมดวยขอมูลอัตราสวนทางการเงินที่คํานวณจากรายงานดังกลาว 

[…] รายงานการใหบริการของผูขอรับใบอนุญาตยอนหลังตามอายุการจัดต้ังนิติบุคคลแตไมเกิน ๕ ป 
ประกอบดวย 

   […] ขอมูลโครงสรางรายไดที่แบงตามประเภทการใหบริการ ทีอ่ยางนอยจะตองแสดงรายการแยก
ตามแตละประเภทของแหลงที่มาของรายไดที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน/
เงินบริจาค/เงินอุดหนุน 

 […]   ขอมลูอัตราคาบริการตอหนวยในแตละประเภทบริการอันเปนแหลงที่มาของรายได                
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน 

 […]   ขอมลูจํานวนหนวยที่ใหบริการในแตละประเภทบริการอันเปนแหลงที่มาของรายได               
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน 

 […]   ขอมลูตนทุนการใหบริการในแตละประเภทบริการอันเปนแหลงที่มาของรายได                      
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน  

  […] ผลการวิเคราะหหรือความเห็นที่พิจารณาไดวาจะเปนประโยชนตอการประเมินฐานะการเงิน 

[…] กรณีนิติบคุคลที่จัดต้ังขึ้นใหมไมถึงหนึ่งปใหจัดสง 
  […] รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน (ถามี)  
  […] ผลการดําเนินงานของผูถือหุนรายใหญในนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาต 
   ยอนหลังตามอายุการจัดต้ังนิติบุคคลน้ัน แตไมเกิน ๓ ป (ถามี) 
  […] ขอมูลทีแ่สดงถงึศักยภาพทางการเงินของนิติบุคคล ไดแก 
                     […] รายละเอียดวงเงินสินเช่ือที่ไดรับจากสถาบันการเงิน 
    […] หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากที่ไดรับจากสถาบันการเงิน 

  […] ขอมูลที่เปนประโยชนอ่ืนๆ 
  […] อ่ืน ๆ ไดแก          
 
 
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน  

สําหรับใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
(กิจการท่ีไมใชคลื่นความถ่ี) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หนา   ๑๐  จาก  ๑๒ 

เลขรับที่.......................... 
 

วันที่รับ........................... 
 

การย่ืนขอรับใบอนุญาต 

 
 

๔.๔  ขอมูลแผนการใหบริการ แผนการลงทนุ และการประมาณการฐานะการเงนิในอนาคต 

[…] แผนการใหบรกิาร ประกอบดวย 

  […] วัตถุประสงคของการใหบริการ  
  […] ขอบเขตพ้ืนที่ในการใหบริการโครงขายกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
  […] คุณภาพของการใหบริการ 

             […]    นโยบายการตลาดหรือการแขงขัน 
  […] แนวทางการพัฒนาการใหบริการ 

              […] แนวทางการคุมครองผูใชบริการ หรือการรับเรือ่งรองเรียนจากผูใชบริการ  
             […] อ่ืน ๆ ไดแก          

[…] แผนการลงทนุ และแผนการจัดหาเงินทนุ ประกอบดวย 

  […] แหลงที่มาของการจัดหาเงินทุน  
  […] ความรูความเช่ียวชาญของผูบริหาร 

  […] สมมุติฐานในการจัดทําแผนการลงทุนและแผนการลงทุนโดยละเอียดที่สอดคลองกับประมาณการตนทุน    
ในการใหบริการในอนาคตตลอดอายุใบอนุญาต 

  […] ปจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอแผนการลงทนุและแผนการจัดหาเงินทุน 

  […] แนวทางการพัฒนากิจการของผูขอรับใบอนุญาต  
  […] อ่ืน ๆ ไดแก    
[…] การประมาณการฐานะการเงนิในอนาคต ๕ ป ประกอบดวย 

[…] ขอมูลประมาณการรายไดที่แบงตามประเภทการใหบริการ ที่อยางนอยจะตองแสดงรายการแยกตาม 
แตละประเภทของแหลงที่มาของรายไดที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน/เงินบริจาค/  
เงินอุดหนุน 

[…] ขอมูลประมาณการอัตราคาบริการตอหนวยในแตละประเภทบริการอันเปนแหลงที่มาของรายได         
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน 

[…] ขอมูลประมาณการจํานวนหนวยที่ใหบริการในแตละประเภทบริการอันเปนแหลงที่มาของรายได        
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน 

[…] ขอมูลประมาณการตนทุนการใหบริการในแตละประเภทบริการอันเปนแหลงที่มาของรายได             
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน  

[…]   ประมาณการงบกระแสเงินสด หรือฐานะการเงิน พรอมดวยขอมูลสมมติฐาน อัตราสวนทางการเงิน 

ระยะเวลาในการลงทุน และขอมูลอ่ืนๆ ที่เปนประโยชน 
[…] อ่ืน ๆ ไดแก    
 
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน  

สําหรับใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
(กิจการท่ีไมใชคลื่นความถ่ี) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หนา   ๑๑  จาก  ๑๒ 

เลขรับที่.......................... 
 

วันที่รับ........................... 
 

การย่ืนขอรับใบอนุญาต 

 
 

สวนที่ ๕ คํารบัรองของผูยื่นขอ 

๕.๑  ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดทุกประการและขอมูลที่ปรากฏในแบบคําขอน้ีพรอมเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตถูกตองครบถวนและเปนความจริง 

๕.๒  กรณีปรากฏในภายหลังวาขาพเจาขาดคุณสมบัติขอหน่ึงขอใด หรือทําเอกสารหลักฐานอันเปนเท็จ ขาพเจา
ยินยอมใหคณะกรรมการยกเลิก หรือเพิกถอนใบอนุญาตไดทันที  

๕.๓ ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ หรือเง่ือนไขขอกําหนดใดๆ อันเกี่ยวของกับการจัดสรรรายไดจากการใหบริการ
ใหแกกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

๕.๔ ขาพเจาไดอานและเขาใจหลักเกณฑตามประกาศ กสทช. เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการใหบริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศนทั้งหมดแลวและยินยอมปฏิบัติตามโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ 

 
 
 

    ลงช่ือ………………………………………ผูมีอํานาจกระทําการผูกพัน (บุคคลที่ ๑) 
           (…………………………………….) 
 
 

ลงช่ือ………………………………………ผูมีอํานาจกระทําการผูกพัน (บุคคลที่ ๒) 
           (…………………………………….) 
  วัน/เดือน/ป ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน  

สําหรับใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
(กิจการท่ีไมใชคลื่นความถ่ี) 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๕ 

หนา   ๑๒  จาก  ๑๒ 

เลขรับที่.......................... 
 

วันที่รับ........................... 
 

การย่ืนขอรับใบอนุญาต 

 
 

สําหรบัเจาหนาที ่

คําขอ : 
[   ] ขอความครบถวน          [   ] ขอความไมครบถวน 

เอกสารประกอบตามประกาศ : 
[   ] ครบถวน           
[   ] ไมครบถวน  
……………………….................................................................................................................................................... 
……………………….................................................................................................................................................... 
 
ความเห็นเจาหนาที่ผูตรวจสอบคําขอ 
……………………….................................................................................................................................................... 
……………………….................................................................................................................................................... 
……………………….................................................................................................................................................... 
 
วันที่รับคําขอ : 
 

เจาหนาที่ผูตรวจสอบคําขอ : 

 


