
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
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๑ 

ล าดับ 
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๑. โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ิมช่องทางให้แก่          
ผู้ประสงคข์ออนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้สามารถขออนุญาตโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม   
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา 
๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๕ 
มาตรา ๗ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
จึงออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 

๒. ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๑. คุณกัญญา บ ารุงราษฎร์ จากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชุมพรซิตี้เรดิโอ    
เห็นว่า ประกาศนี้ควรมีผลใช้บังคับวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๒. คุณศรากรณ์ อิงคเพียรกุล จากห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นซีบี แฟมิลี่    
เรดิโอ เห็นว่า ประกาศนี้ควรมีผลใช้บังคับภายใน ๓๐ วัน 

๓. คุณสุวรรณา บัวสุขศรี จากกลุ่มวิทยุภาคประชาชนคนรากหญ้า     
เห็นว่า ประกาศนี้ควรมีผลใช้บังคับโดยเร็ว เนื่องจากระยะเวลา ๙๐ วันที่
ก าหนดไว้ค่อนข้างนาน จึงเสนอให้แก้ไขโดยให้มีผลบังคับใช้ ๓๐ – ๔๕ วัน     
นับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

๔. คุณเกษม ปานกลิ่น จากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไดมอนด์ พลัส มีเดีย    
เห็นว่า ประกาศนี้ควรมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น ๔๕ วันนับจากวันที่ประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว 

๕. คุณสรรค์ สามกองงาม จากสถานีวิทยุสบายดี เรดิโอ เห็นว่า ประกาศ
นี้ควรมีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ 

๖. คุณนิภาพร วงษ์ค าแก้ว จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นว่า 
ประกาศนี้ควรมีผลใช้บังคับในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ และควรก าหนดวันที่ให้

เห็นควรแก้ไขความในข้อ ๑ ของประกาศ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการให้สามารถเข้าถึง
กระบวนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และสนองนโยบายของรัฐในการเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล (Social Distancing) โดยแก้ไข ดังนี้ 

“ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” 
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ชัดเจน เพ่ือให้สะดวกต่อการจดจ าและบังคับใช้ และผู้ประกอบกิจการจะได้มี
เวลาเตรียมความพร้อม 

๗. คุณชัชชัย หาญเจริญ สื่อมวลชนอิสระ เห็นว่า ประกาศนี้ควรมีผลใช้
บังคับต้นปี ๒๕๖๔  

๘. ผู้แสดงความคิดเห็นจ านวน ๑๐ ราย ดังรายนามต่อไปนี้ เห็นด้วยกับ
ระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ ๑ ของร่างประกาศ  

- คุณประวิทย์ บัวเอ่ียม นักสื่อเอกชน 
- คุณพิชิตชัย ค าหงษา จากบริษัท พ. เจริญพาณิชย์ อิมพอร์ต       

เอ็กพอร์ต จ ากัด 
- คุณบัวบาล หมอป่า จากบริษัท แสนสุขวิชั่น จ ากัด 
- คุณพลภัทร ฝ่ายบุตร จากสถานีวิทยุเลิฟเอฟเอ็ม 97.25 MHz  
- คุณผุสชา อยู่สราญ จากสถานีวิทยุคลื่นความสุข สราญเรดิโอ 
- คุณชญา เปี่ยมปราชญ์ จากสถานีวิทยุ Happy Radio Station 
- คุณศิรชัช จิวเมือง ประชาชนทั่วไป 
- คุณสว่าง ราศรี ประชาชนทั่วไป 
- คุณอมรวดี อุตระศรี ประชาชนชั่วไป และ 
- คุณจีรศักดิ์ ตังโสภณ ประชาชนทั่วไป 

 
 

๓. ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่มีก าหนดไว้แล้วในประกาศนี้ 
ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
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๔. ข้อ ๓ ในประกาศนี ้
“อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า 

อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และตามที่คณะกรรมการก าหนด 

“ระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ระบบงานของส านักงาน 
กสทช. เพ่ือรองรับการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือการด าเนินการอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

“การขออนุญาต” หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือขอรับใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต 

คุณชะนาพันธ์ สืบสาย จากสถานีวิทยุบางสะพานน้อยเรดิโอ คุณชัชชัย 
หาญเจริญ สื่อมวลชนอิสระ และคุณผุสชา อยู่สราญ จากสถานีวิทยุคลื่น
ความสุข สราญเรดิโอ เห็นว่าควรเพิ่มเติมนิยามค าว่า “ระบบการยื่นค าขอรับ
อนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์” ให้หมายความรวมถึงแอพพลิเคชั่นด้วย 

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากนิยามค าว่า “ระบบการ
ยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์” ครอบคลุมความหมายของ
แอพพลิเคชั่น หรือเทคโนโลยีอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งจะน ามาใช้
ในการยื่นค าขอรับอนุญาตแล้ว 

 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

๓ 

ล าดับ 
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการอนุญาต ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
ได้ลงทะเบียนขอใช้ระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้กับส านักงาน กสทช. จนเสร็จ
สมบูรณ์ตามประกาศนี้ 

“ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอ หรือค่าด าเนินการตาม
กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตแต่ละประเภท 

“แบบค าขอ” หมายความว่า แบบฟอร์มตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้บริการใช้ส าหรับยื่นขอรับใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต หรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลการอนุญาต เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

“หน่วยงานเจ้าของข้อมูล” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่เก็บ รวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูล ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามกฎหมาย
และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมี
บัญชีผู้ใช้งานในการยืนยันตัวตนเพ่ือเข้าใช้ระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม
ประกาศนี้ 

 
 

๕. หมวด ๑ 
การลงทะเบียน 

 
 

ข้อ ๔ ให้ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตทางอิเล็กทรอกนิกส์ จะต้องลงทะเบียนเข้าใช้ ระบบ   
การยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้ 
   
 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 

๖. ข้อ ๕ การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ลงทะเบียน
ตามข้อ ๔ มีหน้าที่ต้องแสดงตัวตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือขอเข้าใช้ระบบการยื่นค าขอรับอนุญาต
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้  

การแสดงตัวตนตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการผ่านทางระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ดังนี้ 

๑. คุณศรากรณ์ อิงคเพียรกุล จากห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นซีบี แฟมิลี่   
เรดิโอ เห็นว่าควรใช้การยืนยันตัวตน ด้วยรหัส OTP ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 
และควรใช้รหัสสถานีในการลงทะเบียน 

 
 

๑. จากความเห็นล าดับที่ ๑ เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
เนื่องจากข้อ ๕ ของประกาศนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนตามกฎหมายของผู้ลงทะเบียนว่ามีสภาพบุคคลทาง
กฎหมายจริง (บุคคล/นิติบุคคล) ในขณะที่ OTP หรือ One Time 
Password ไม่สามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนตามกฎหมายของ       



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

๔ 

ล าดับ 
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

(๑) กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือกลุ่มคน ต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
(๑.๑) ข้อมูลการจัดตั้งนิติบุคคลหรือกลุ่มคน  
(๑.๒) ข้อมูลของผู้มีอ านาจกระท าการแทน 
(๑.๓) ข้อมูลที่จ าเป็นในการลงทะเบียน เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่อยู่ที่

ติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ หรือตามท่ีส านักงาน กสทช. ก าหนดเพ่ิมเติม 
(๒) กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

(๒.๑) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน  
(๒.๒) ข้อมูลที่จ าเป็นในการลงทะเบียน เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่อยู่ที่

ติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ หรือตามท่ีส านักงาน กสทช. ก าหนดเพ่ิมเติม 
 (๓) กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้รับมอบอ านาจ ต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

(๓.๑) หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมาย 
(๓.๒) ข้อมูลการจัดตั้งนิติบุคคลหรือกลุ่มคน ในกรณีนิติบุคคลหรือกลุ่มคนมอบ

อ านาจให้ด าเนินการแทน 
(๓.๓) ข้อมูลของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
(๓.๔) ข้อมูลที่จ าเป็นในการลงทะเบียน เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่อยู่ที่

ติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ หรือตามท่ีส านักงาน กสทช. ก าหนดเพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 
 
๒. คุณสรรค์ สามกองงาม จากสถานีวิทยุสบายดี เรดิโอ เห็นว่าควรใช้

รหัสสถานีของผู้ประกอบกิจการวิทยุหรือโทรทัศน์ ในการลงทะเบียน 
๓. คุณผุสชา อยู่สราญ จากสถานีวิทยุคลื่นความสุข สราญเรดิโอ เห็นว่า

ควรใช้รหัสสถานีในการลงทะเบียน เพราะแต่ละสถานีมีรหัสสถานีของตัวเอง
อยู่แล้ว 

๔. คุณฐิตาภา ตระกูลอภิทองค า จากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป๊อบปูล่าร์
อินเตอร์เนชั่นแนล เห็นว่าควรใช้รหัสสถานีในการลงทะเบียน 

๕ คุณนิภาพร วงษ์ค าแก้ว จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นว่าควรใช้
รหัสสถานีหรือเลขที่ใบอนุญาตในการลงทะเบียนเพื่อความปลอดภัย 
 

๖. คุณกัญญา บ ารุงราษฎร์ จากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชุมพรซิตี้เรดิโอ 
เสนอให้ผู้ลงทะเบียนต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจของนิติบุคคลก่อนจึงจะ
สามารถยืนยันตัวตนได้ 
 

 
 

๗. คุณเกษม ปานกลิ่น จากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไดมอนด์ พลัสมีเดีย 
เสนอว่า การแสดงตัวตนกรณีผู้ลงทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือกลุ่มคนตาม (๑) 
และกรณีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้รับมอบอ านาจตาม (๓) ควรรวมเป็นข้อเดียวกัน 
เนื่องจากเอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนไม่แตกต่างกัน 

ผู้ลงทะเบียนได้ เนื่องจาก OTP เป็นการใส่รหัสเพ่ือตรวจสอบและ
ยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้ว่ามีตัวตนอยู่จริงเท่านั้น ซึ่งเป็น
ขั้นตอนภายหลังการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว  

 
 
๒. จากความเห็นล าดับที่ ๑ –  ๕ เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 

เนื่องจากประกาศนี้ใช้บังคับกับผู้ที่ประสงค์จะยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ รวมถึงผู้ประสงค์
จะยื่นค าขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับ
ใบอนุญาตมาก่อน โดยไม่ได้ใช้กับผู้รับใบอนุญาตผู้ทดลองประกอบ
กิจการ หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ซึ่งมีรหัสสถานี
หรือเลขที่ใบอนุญาตแล้ว) เท่านั้น ดังนั้น การใช้รหัสสถานีในการ
ลงทะเบียนจึงไม่ครอบคลุมและไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 

 
๓. จากความเห็นล าดับที่ ๖ เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 

เนื่องจากข้อ ๕ (๓) ของประกาศนี้ ได้ก าหนดกรณีผู้ลงทะเบียนเป็น
ผู้รับมอบอ านาจต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจ เพ่ือยืนยันการได้รับ
อนุญาตจากผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคลไว้แล้ว 

 
  
๔. จากความเห็นล าดับที่ ๗ เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 

เนื่องจาก การแสดงตัวตนกรณีผู้ลงทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือ   
กลุ่มคนตาม (๑) และกรณีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้รับมอบอ านาจตาม (๓) 
แตกต่างกัน ทั้งนี้ ตาม (๑) การแสดงตัวตนกระท าโดยผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลหรือกลุ่มคน ในขณะที่ (๓) กระท าโดยผู้รับ
มอบอ านาจซึ่งไม่ได้มีอ านาจด าเนินการได้โดยตรงตามกฎหมาย
กฎหมาย การก าหนดเป็นคนละข้อกันจึงท าให้เกิดความชัดเจนและ
ป้องกันการน าข้อมูลมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

๕ 

ล าดับ 
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

๗. ข้อ ๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการแสดงตัวตนตามข้อ ๕ จากหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล เพ่ือตรวจสอบตัวตนและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลของผู้ลงทะเบียน และให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดบัญชีผู้ใช้งานส่งให้ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือระบบสารสนเทศอ่ืนใดที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด 

 

คุณชญา เปี่ยมปราชญ์ จากสถานีวิทยุ Happy Radio Station เสนอ
ให้เพ่ิมเติมระยะเวลาในการแจ้งผลการลงทะเบียนของพนักงานเจ้าหน้าที่ใน  
ข้อ ๖ ของร่างประกาศ 

เห็นควรแก้ไขความในข้อ ๖ ของร่างประกาศ โดยเพ่ิมเติม
ระยะเวลาการแจ้งผลการลงเบียน ดังนี้  

“ข้อ ๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการแสดงตัวตน
ตามข้อ ๕ จากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล เพ่ือตรวจสอบตัวตนและ
ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลของผู้ลงทะเบียน และให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก าหนดบัญชีผู้ใช้งานส่งให้ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจ 
สอบแล้ว ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือระบบ
สารสนเทศอ่ืนใดที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด ภายในวันถัดจากวันที่
ลงทะเบียน” 
 
 

๘. ข้อ ๗ บัญชีผู้ ใช้งานถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการและให้ถือเป็นลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

การใช้บัญชีผู้ใช้งานในระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ ถือเป็นการลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมาย 

การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) ของบัญชีผู้ใช้งานสามารถกระท าได้ตามขั้นตอนและ
วิธีการที่ก าหนดในระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์  

 
 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 

๙. หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอ 

 

 
ข้อ ๘ ภายใต้การขออนุญาตตามกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้ผู้ใช้บริการสามารถขออนุญาตตามประกาศนี้ โดยด าเนินการตาม
ขั้นตอนการท างานของระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

(๑) ลงชื่อเข้าใช้ (Login) โดยใช้บัญชีผู้ใช้งานที่ได้รับจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(๒) ระบุประเภทการขออนุญาตที่ประสงค์จะด าเนินการ 
(๓) กรอกแบบค าขอหรือข้อมูลที่ประสงค์จะขออนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในระบบการยื่น      

ค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งยื่นแบบค าขอและแนบเอกสารประกอบค าขอให้ครบถ้วน
ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไฟล์ประเภท PDF ขนาดไฟล์ละไม่เกิน ๕ MB โดยถือว่า

๑. คุณชัชชัย หาญเจริญ สื่อมวลชนอิสระ สอบถามว่าการยื่นแบบค าขอ
และแนบเอกสารประกอบค าขอสามารถส่งเป็นไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ประเภท 
JPEG ได้หรือไม ่

  
 
 
 
 
 

 
๒. คุณนิภาพร วงษ์ค าแก้ว จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคุณชญา 

เปี่ยมปราชญ์ จากสถานีวิทยุ Happy Radio Station เสนอให้เพ่ิมเติมอัตรา

๑. จากความเห็นล าดับที่ ๑ เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
เนื่องจาก ไฟล์ประเภท PDF เป็นสกุลไฟล์สากลในการจัดเก็บข้อมูล 
และการใช้ไฟล์ PDF ท าให้การรวบรวมและจัดเก็บเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ในขณะที่การใช้ไฟล์ประเภท JPEG เป็นการใช้ทรัพยากรเกิน
ความจ าเป็น และปัจจุบันได้มีช่องทางอ านวยความสะดวกในการ
จัดท าไฟล์ประเภท PDF ไว้หลากหลายช่องทางแล้ว เช่น การแปลง
ประเภทไฟล์ผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือ การแปลงไฟล์ผ่าน 
website เป็นต้น อีกทั้ง ส านักงาน กสทช. ได้จัดท าค าแนะน าในการ
แปลงไฟล์เป็น PDF เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการแล้ว 

 
๒. จากความเห็นล าดับที่  ๒ เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 

เนื่องจาก ประกาศนี้เป็นการก าหนดวิธีการและขั้นตอนการยื่นค าขอ



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

๖ 

ล าดับ 
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ผู้ใช้บริการได้ตรวจสอบ และรับรองแล้วว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับ
เอกสารและข้อความเดิมแล้วจึ งอัปโหลด (Upload) บนระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ กรณีท่ีเอกสารใดต้องได้รับการลงลายมือชื่อโดยผู้มีอ านาจตามกฎหมายจะต้องมีการ
ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนก่อน และถือว่าผู้ใช้บริการได้รับรองว่ามีเอกสารดังกล่าวอันเป็นต้นฉบับอยู่ใน
ครอบครอง 

(๔) ในกรณีที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องช าระค่าธรรมเนียม ให้
ผู้ใช้บริการช าระค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคารหรือช่องทางอ่ืนใดที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด 
ภายในวันที่ยื่นค าขอหรือวันถัดจากวันที่ยื่นค าขอ หากไม่ช าระภายในระยะเวลาดังกล่าวหรือช าระไม่
ครบถ้วน ให้ถือว่ามิได้ยื่นค าขอในระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การช าระค่าธรรมเนียมให้ถือว่าส านักงาน กสทช. ได้รับช าระค่าธรรมเนียมโดยสมบูรณ์    
ในวันที่ปรากฎข้อมูลรายการค่าธรรมเนียมเต็มจ านวนในบัญชีธนาคารที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด  

การยื่นค าขอในระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อ
ผู้ใช้บริการได้ด าเนินการตาม (๑) – (๔) แล้ว  

 

ค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอในประกาศนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน 
 
 
 

 
๓. บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด และบริษัท ซีนีเพล็กซ์ จ ากัด เสนอให้

แก้ไขข้อ ๘ (๔) โดยปรับปรุงระยะเวลาให้ผู้ใช้บริการช าระค่าธรรมเนียม
ภายใน ๓ วันท าการนับแต่วันที่ยื่นค าขอ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีระยะเวลา
พอสมควรในการจัดเตรียมหรือไปช าระค่าธรรมเนียมที่ธนาคาร และป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาการช าระค่าธรรมเนียมไม่ทันก าหนดหากเป็นกรณีที่ติดกับ
วันหยุด หรือระบบการโอนเงินของธนาคารขัดข้อง 

 
 
 
 

 
 

๔. บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด และบริษัท ซีนีเพล็กซ์ จ ากัด เสนอให้
เพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการออกหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียม
หลังจากส านักงาน กสทช. ตรวจสอบการช าระค่าธรรมเนียมแล้ว เช่น 
ก าหนดระยะเวลาการออกหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียม รูปแบบของ
หลักฐานการช าระเงินซึ่งให้ผู้ใช้บริการสามารถขอรับหลักฐานการช าระเงิน
เป็นเอกสารจริงได้ เป็นต้น 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมเติมจากวิธีการที่มีอยู่เดิม แต่ในส่วน
ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตมีกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
ก าหนดหลักเกณฑ์ตลอดจนอัตราค่าธรรมเนียมไว้เป็นการเฉพาะ   
อยู่แล้ว จึงไม่จ าต้องน ามาระบุไว้ในประกาศนี้อีก 
 

๓. จากความเห็นล าดับที่ ๓ เห็นควรแก้ไขความในข้อ ๘ (๔) 
ของประกาศนี้ เนื่องจากการก าหนดให้ผู้ใช้บริการช าระค่าธรรมเนียม
ภายในวันที่ยื่นค าขอหรือวันถัดจากวันที่ยื่นค าขอ อาจขัดต่อกฎหมาย
หรือประกาศหลักที่ก าหนดให้ผู้ยื่นค าขอต้องช าระค่าธรรมเนียม
ภายในวันเดียวกับวันที่ยื่นค าขอ จึงเห็นควรแก้ไข ดังนี้ 

“(๔) ในกรณีที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้อง
ช าระค่าธรรมเนียม ให้ผู้ใช้บริการช าระค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชี
ธนาคารหรือช่องทางอ่ืนใดที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด ภายในวันที่
ยื่นค าขอ หากไม่ช าระภายในระยะเวลาดังกล่าวหรือช าระไม่
ครบถ้วน ให้ถือว่ามิได้ยื่นค าขอในระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทาง
อิเล็กทรอนิกส์” 

๔. จากความเห็นล าดับที่  ๔ เห็นควรแก้ไขความในข้อ ๘     
วรรคสอง ของประกาศ ดังนี้  

“การช าระค่าธรรมเนียมให้ถือว่าส านักงาน กสทช. ได้รับ
ช าระค่าธรรมเนียมโดยสมบูรณ์ในวันที่ ปรากฎข้อมูลรายการ
ค่าธรรมเนียมเต็มจ านวนในบัญชีธนาคารที่ส านักงาน กสทช . 
ก าหนด ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการออกหลักฐานการ
ช าระค่าธรรมเนียมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน โดยมีรูปแบบ ขั้นตอน และระยะเวลาตามประกาศ
หรือหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด”  
 

๑๐. ข้อ ๙ เมื่อผู้ใช้บริการได้ยื่นค าขอในระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม    
ข้อ ๘ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบค าขอ โดยให้แจ้งผลการ
ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการเอกสารตามที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอรับ
ใบอนุญาตแต่ละประเภทก าหนดในวันถัดจากวันที่รับทราบการช าระค่าธรรมเนียม    

๑. คุณอุดม สุขุม จากสถานีวิทยุชุมชนท็อปเรดิโอ ๑๐๐.๒๕ MHz 
และคุณนิภาพร วงษ์ค าแก้ว จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นว่าการแจ้งผล
การพิจารณาควรแจ้งผ่าน SMS เพ่ือความรวดเร็วและผู้ประกอบการอาจไม่
สะดวกเปิดอีเมลล์ 

๑. จากความเห็นล าดับที่ ๑ – ๒ เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
เนื่องจากการแจ้งผลการพิจารณาการยื่นค าขอผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นการแจ้งผู้ใช้บริการไปตามข้อมูลที่ได้มี
การแสดงตัวตนและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องไว้แต่แรก การ



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

๗ 

ล าดับ 
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

กรณีวันที่การยื่นค าขอในระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสมบูรณ์
เป็นวันหยุดท าการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบตามวรรคแรกในวันท าการถัดไป  

หากปรากฏว่าแบบค าขอหรือเอกสารที่จ าเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอ พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการแก้ไขแบบค าขอ หรือจัดส่ง
เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมผ่านระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี ่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตแต่ละประเภท หากไม่
ด าเนินการแก้ไขแบบค าขอหรือไม่จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในก าหนดระยะเวลา ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ยุติการพิจารณาค าขอในระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมแจ้งเหตุแห่ง
การยุติการพิจารณา โดยให้ถือว่าไม่เคยมีการยื่นค าขอตามประกาศนี้ 

เมื่อปรากฏว่าการยื่นค าขอในระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสมบูรณ์
แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาค าขอตามกระบวนการและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือ
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตแต่ละประเภท และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ใช้บริการ
ทราบ 

การแจ้งผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีแ่จ้งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือระบบสารสนเทศอ่ืนใดที่ส านักงาน กสทช. 
ก าหนด ภายในเจ็ดวันนับถัดจากวันที่คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเสร็จ โดยให้
ถือว่าการแจ้งดังกล่าวเป็นหลักฐานในการด าเนินการยื่นค าขอและการแจ้งผลการตรวจสอบรายการ   
ค าขอ 

 

๒. คุณผุสชา อยู่สราญ จากสถานีวิทยุคลื่นควมสุข สราญเรดิโอ 
คุณชญา เปี่ยมปราชญ์ จากสถานีวิทยุ Happy Radio Station และคุณเกษม 
ปานกลิ่น จากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไดมอนด์ พลัสมีเดีย เห็นว่าการแจ้งผลการ
พิจารณาควรแจ้งผ่าน Application Line ด้วย 

 
 
 
 

๓. คุณชญา เปี่ยมปราชญ์ จากสถานีวิทยุ Happy Radio Station    
เห็นว่า การแจ้งผลการพิจารณาควรแจ้งให้ทราบภายใน ๓ วัน เนื่องจากเมื่อ
เป็นการยื่นค าขอผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแล้วท าให้การพิจารณาเร็วขึ้น 

 
 
 

๔. ผู้แสดงความคิดเห็นจ านวน ๗ ราย ดังรายนามต่อไปนี้ เห็นด้วยกับ
ระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ ๙ ของร่างประกาศ  

- คุณธวัช ไชยวงค์ จากสมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชน
เชียงใหม่ 

- คุณพิชิตชัย ค าหงษา จากบริษัท พ. เจริญพาณิชย์ อิมพอร์ต       
เอ็กพอร์ต จ ากัด 

- คุณญาณิน์ เรืองศิริ จากบริษัท วี.เอส.วาย. แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด 
- คุณพลภัทร ฝ่ายบุตร จากสถานีวิทยุเลิฟเอฟเอ็ม 97.25 MHz  
- คุณปรีชา จ าเนียรกาล จากพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา 
- คุณบรรดล ธงอาษา จากห้างหุ้นส่วนจ ากัด แบ่งปันกรุ๊ป และ 
- คุณศิรชัช จิวเมือง ประชาชนทั่วไป 
 

แจ้งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จึงเป็นการแจ้งโดย
ชอบด้วยกฎหมาย และในส่วนของการแจ้งผลการพิจารณาค าขอ
ผ่าน Application Line นั้น ถือเป็นระบบสารสนเทศอ่ืนใดที่
ส านักงาน กสทช. ก าหนดตามข้อ ๙ วรรคห้า ซึ่งปัจจุบันส านักงาน 
กสทช. ใช้เป็นช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสาร รวมถึงสิทธิการ
ประกอบกิจการอยู่แล้ว 

 
 
๒. จากความเห็นล าดับที่ ๓ เห็นควรยืนยันตามร่าง เนื่องจาก

ระยะเวลาการแจ้งผลการพิจารณาตามข้อ ๙ วรรคห้า สอดคล้องกับ
ระยะเวลาตามที่มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎหมาย
หรือประกาศท่ีเกี่ยวข้องก าหนดไว้  

 

๑๑. ข้อ ๑๐ การแจ้งค าสั่งอนุญาต อนุมัติ ที่ได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้ให้ถือ
ว่าผู้ใช้บริการได้รับแจ้งค าสั่งอนุญาต อนุมัติ โดยชอบทันทีเมื่อได้รับค าสั่งดังกล่าวผ่านระบบการยื่น   
ค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือระบบสารสนเทศอ่ืนใด   
ที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด  

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

๘ 

ล าดับ 
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

๑๒. หมวด ๓ 
การจัดท าสิ่งพิมพ์ออกจากระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
ข้อ ๑๑ สิ่งพิมพ์ออกจากระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดท าบน

กระดาษสีขาวว่างเปล่าขนาด A4 ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๘๐ แกรม ด้วยเครื่องพิมพ์ที่มีความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ จุดต่อนิ้ว (dot per inch หรือ dpi) โดยใช้หมึกสีด า 

สิ่งพิมพ์ออกตามวรรคหนึ่งต้องมีลายน้ าแสดงสัญลักษณ์ของการพิมพ์ออกจากระบบการ
ยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ตามตัวอย่างแนบท้ายประกาศนี้ โดยปรากฏชื่อผู้จัดพิมพ์และ
วันเวลาที่จัดพิมพ์ 

 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 

๑๓. ข้อ ๑๒ สิ่งพมิพ์ออกจากระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้เพ่ือ
ยืนยันเป็นหลักฐานทางกฎหมายได้ 

 

๑. คุณชญา เปี่ยมปราชญ์ จากสถานีวิทยุ Happy Radio Station 
สอบถามว่า ต่อไปนี้ส านักงาน กสทช. จะอนุญาตให้พิมพ์ใบอนุญาตผ่านระบบ
การยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ใช่หรือไม ่

๒. บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด และบริษัท ซีนีเพล็กซ์ จ ากัด เสนอให้
ส านักงาน กสทช. ก าหนดทางเลือกให้ผู้ใช้บริการสามารถขอรับใบอนุญาต
ฉบับจริงได้ หากผู้ใช้บริการมีความจ าเป็นต้องใช้ใบอนุญาตในรูปแบบเอกสาร
เพ่ือประกอบการด าเนินการต่างๆ  

 
 

จากความเห็นล าดับที่ ๑ – ๒ เห็นควรก าหนดเกี่ยวกับการออก
ใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อ ๑๖ ของบทเฉพาะกาล
ของประกาศนี้  

๑๔. หมวดอื่น ๆ 

 

ข้อ ๑๓ กรณีเกิดความไม่มั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติให้เป็นไปตามประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของส านักงาน กสทช. โดยพลัน และให้
แจ้งระงับการใช้งานระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว พร้อมแจ้งเหตุแห่งการ
ระงับการใช้งานระบบให้ผู้ใช้บริการทราบโดยทันที 

บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด และบริษัท ซีนีเพล็กซ์ จ ากัด เสนอให้
ส านักงาน กสทช. มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบหากข้อมูลผู้ใช้บริการ
ถูกเข้าถึงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือข้อมูลมีการรั่วไหล เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
ด าเนินการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย พร้อมทั้งเสนอ
ให้ส านักงาน กสทช. ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพ่ิมเติม เช่น 
ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามต าแหน่งที่ระบุไว้เท่านั้นที่มีอ านาจเข้าถึง
ข้อมูลผ่านทางระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากประกาศส านักงาน กสทช. 
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของส านักงาน กสทช. ได้ก าหนดหน้าที่ของผู้ดูแล
ระบบ (ส านักงาน กสทช.) ไว้แล้ว อาทิ การอนุมัติและก าหนดสิทธิ
การเข้าถึงระบบสารสนเทศของพนักงานเจ้าหน้าที่ การประเมินผล
กระทบกรณีระบบสารสนเทศเกิดการหยุดชะงัก การคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล การจัดการและแจ้งเหตุกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิด 
เป็นต้น 

 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

๙ 

ล าดับ 
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

๑๕. ข้อ ๑๔ ให้ผู้ใช้บริการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยทันทีที่พบปัญหาหรือความบกพร่อง
ในระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือพบเหตุที่อาจท าให้เกิดความไม่มั่นคงปลอดภัย
ในการใช้งานระบบ  

 
 ประกาศ ณ วันที่                                         พ.ศ.  

 
                           พลเอก 

 (สุกิจ ขมะสุนทร) 
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ท าหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 
 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 

 บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ ๑๕ ในระหว่างที่ส านักงาน กสทช. ยังไม่มีประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออก
หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ให้การออกหลักฐานและการช าระ
ค่าธรรมเนียมด าเนินการตามหลักเกณฑ์เดิมไปก่อน 

 

ไม่มี เพ่ิมเติมข้อ ๑๕ ในบทเฉพาะกาลของประกาศนี้ เพ่ือให้
ส านักงาน กสทช. สามารถออกหลักฐานการช าระเงินในรูปแบบเดิม
ไปก่อนได้ในระหว่างที่ประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มี
ผลใช้บังคับ และเพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับเอกสารเพ่ือใช้ยืนยันทาง
กฎหมายได้ 

 ข้อ ๑๖ ในระยะเริ่มแรก มิให้น าหมวด ๓ การจัดท าสิ่งพิมพ์ออกจากระบบการยื่นค าขอรับ
อนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ จนกว่าระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์จะ
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกตามกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง
สิ่งพิมพ์ออก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี เพ่ิมเติมข้อ ๑๖ ในบทเฉพาะกาลของประกาศนี้ เพ่ือรองรับ
การจัดพิมพ์ใบอนุญาต หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียม รวมถึง
เอกสารอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

๑๐ 

ล าดับ 
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

๑๖.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณเกษม ปานกลิ่น จากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไดมอนด์ พลัส มีเดีย เสนอ
ว่าข้อ ๑๑ ของประกาศนี้ ก าหนดให้สิ่งพิมพ์ออกใช้หมึกพิมพ์สีด า แต่ลายน้ า
แสดงสัญลักษณ์สิ่งพิมพ์ออกเป็นสีแดง จึงควรเปลี่ยนสีให้ตรงกันเพ่ือไม่ให้เกิด
ความสับสน 

การที่ข้อ ๑๑ ของประกาศนี้ ก าหนดให้สิ่งพิมพ์ออกใช้หมึก  
สีด า หมายถึงตัวอักษรหรือข้อความที่พิมพ์ออกมาจากระบบการยื่น
ค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไม่ได้หมายความรวมถึง
ลายน้ าแสดงสัญลักษณ์ซึ่งเป็นพ้ืนหลัง เพ่ือยืนยันว่าตัวอักษรหรือ
ข้อความดังกล่าวได้พิมพ์ออกมาจากระบบการยื่นค าขอรับอนุญาต
ทางอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความ
สับสน จึงเห็นควรแก้ไขสีของลายน้ าแสดงสัญลักษณ์สิ่งพิมพ์ออก
แนบท้ายประกาศนี้ โดยใช้หมึกสีด าเช่นกัน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗ อ่ืนๆ ๑. คุณสุวรรณา บัวสุขศรี จากกลุ่มวิทยุภาคประชาชนคนรากหญ้า และ
คุณชัชชัย หาญเจริญ สื่อมวลชนอิสระ เสนอให้ส านักงาน กสทช. จัดการ
ประชุมอบรมการยื่นค าขอตามประกาศนี้ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับทราบ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบขั้นตอนและเข้าไม่ถึงวิธีการ
ยื่นค าขอตามประกาศนี้ 

๒. คุณนิภาพร วงษ์ค าแก้ว จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นว่าการ
ยื่นค าขอตามประกาศนี้ ต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ด้วย 

๓. คุณบรรดล ธงอาษา จากห้างหุ้นส่วนจ ากัด แบ่งปันกรุ๊ป เสนอให้
ส านักงาน กสทช. เพ่ิมช่องทางการถาม-ตอบ ออนไลน์ ระหว่างส านักงาน 
กสทช. และผู้ใช้บริการ  

๑. จากความเห็นล าดับที่ ๑ – ๕ รับทราบตามข้อเสนอแนะ 
และส านักงาน กสทช. จะน าไปด าเนินการตามความเหมาะสมใน
ล าดับต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

๑๑ 

ล าดับ 
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

๔. คุณอุดม สุขุม จากสถานีวิทยุชุมชนท็อปเรดิโอ ๑๐๐.๒๕ MHz และ
คุณศิริขวัญ ดีสุข จากมูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เสนอให้ลดเอกสารที่
ใช้ประกอบการยื่นซ้ าๆ ทุกปีและให้กรอกเฉพาะข้อมูลส าคัญเท่านั้น 

๕. บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด และบริษัท ซีนีเพล็กซ์ จ ากัด เสนอให้
ส านักงาน กสทช. จัดการประชุมชี้แจงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับประกาศนี้เพ่ือ    
ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างชัดเจน เช่น ฐานอ านาจทางกฎหมายใน     
การด าเนินการออกใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ วีการป้องกันการปลอม
แปลงใบอนุญาต ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น 
 

๖. คุณชัชชัย หาญเจริญ สื่อมวลชนอิสระ สอบถามว่าการลงทะเบียน
แต่ละครั้งจะสามารถใช้บัญชีผู้ใช้งานได้นานเท่าไร 

๗. คุณผุสชา อยู่สราญ จากสถานีวิทยุคลื่นควมสุข สราญเรดิโอ เสนอ
ให้บัญชีผู้ใช้งานสามารถใช้ได้ตลอดอายุใบอนุญาต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
๒. จากความเห็นล าดับที่ ๖ – ๗ บัญชีผู้ใช้งานที่พนักงาน

เจ้าหน้าที่ก าหนดให้เพ่ือใช้งานระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้ สามารถใช้ได้และมีผลผูกพันทาง
กฎหมายจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


