
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  
ต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๒) 
 

๑ 

เอกสารแนบ ๒ 

ล าดับ 
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๒) 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

๑. โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียง        
และกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เพ่ือให้การขอรับ
อนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เกิดความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลของส านักงาน กสทช. 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม    
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก 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    
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

ไม่มี 
 

 

  

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 

๒. ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จ ากัด โดยคุณอมรรัตน์ ตั้งขันติธรรม เห็นว่า
การมีผลบังคับใช้ของประกาศ ควรมีทางเลือกอ่ืนให้ผู้ประกอบการเลือกใช้
ตามความสะดวก เนื่องจากกรณีของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตหลายสถานี     
และการใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนอาจยังไม่รองรับ หรืออาจ
ก าหนดช่วงระยะเวลาเพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมในการใช้งาน 

 

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจาก การจัดท าระบบการยื่น
ค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเพ่ิมช่องทางในการยื่น  
ค าขอรับอนุญาต รวมถึงการด าเนินการอ่ืนๆ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหากผู้ประกอบกิจการรายใดยังไม่มีความพร้อม 
หรือไม่ประสงค์จะด าเนินการผ่านระบบการยื่นค าขอรับอนุญาต     
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็สามารถด าเนินการผ่านช่องทางเดิม ได้แก่     
การน าส่งเอกสารด้วยตนเอง ณ ส านักงาน กสทช. หรือการน าส่ง
เอกสารทางไปรษณีย ์ก็ได ้

นอกจากนี้ การก าหนดให้ร่างประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  
นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็นการอ านวย       
ความสะดวกให้ผู้ประสงค์จะใช้บริการให้สามารถเข้าถึงระบบ      
การยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างทันท่วงที สะดวก 
รวดเร็ว และสนองนโยบายของรัฐในการเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคล (Social Distancing) อีกทั้ง ร่างประกาศฉบับนี้ เป็นการ
แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น     
ค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์         



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  
ต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๒) 
 

๒ 

เอกสารแนบ ๒ 

ล าดับ 
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๒) 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นประกาศหลักที่ก าหนดเนื้อหา
เกี่ยวกับการยื่นค าขอรับอนุญาตโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เอาไว้ 
และมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  

 
๓. ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่มีก าหนดไว้แล้ว ในประกาศนี้ 

ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 

๔. ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นบทนิยามในข้อ ๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาต   
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

“การด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า กระบวนการใด ๆ ในการอนุญาต 
รับรอง เห็นชอบ หรือด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดให้เป็นอ านาจของ กสทช. ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  

 “การพิสูจน์และยืนยันตัวตน” หมายความว่า กระบวนการพิสูจน์และยืนยันความถูกต้อง
ของตัวบุคคล ด้วยวิธีการลงทะเบียนตามประกาศนี้ 

 

บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด และบริษัท ซีนีเพล็กซ์ จ ากัด มีความเห็น 
๒ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ถ้อยค าตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น       
ค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประกาศฉบับ   
ที่ ๑) ในบางข้อยังคงถ้อยค าที่ระบุเฉพาะการขออนุญาตเท่านั้น โดยไม่ได้
รวมถึงการด าเนินการอ่ืนๆ ที่เพ่ิมเติมตามค านิยาม “การด าเนินการทาง
อิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งในกรณนีี้ 

(๑) หาก กสทช. มีเจตนารมณ์ที่จะให้การด าเนินการตามประกาศ
ฉบับที่ ๑ ครอบคลุมเพียงเฉพาะการขออนุญาต โดยไม่รวมถึงการด าเนินอ่ืนๆ 
ที่เพ่ิมเติมตามค านิยาม “การด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์” บริษัทฯ เสนอให้
ส านักงาน กสทช. พิจารณาเพ่ิมเติมถ้อยค าในร่างประกาศให้ชัดเจนว่า ในส่วน
ของการด าเนินการอ่ืนๆ นั้นจะต้องด าเนินการยื่นค าขอตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการใด  

(๒) หาก กสทช. มีเจตนารมณ์ให้การด าเนินการอ่ืนๆ ที่เพ่ิมเติม    
ตามค านิยาม “การด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์” เป็นไปตามประกาศฉบับ
ที่ ๑ บริษัทฯ เสนอให้มีการพิจารณาปรับปรุงถ้อยค าในประกาศฉบับที่ ๑     
ให้สอดคล้องกันเพื่อรองรับการด าเนินการอ่ืนๆ ด้วย 

 
๒. ค าว่า “การด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์” ตามร่างประกาศนี้       

มีถ้อยค าที่คล้ายกับค านิยาม “การด าเนินการ” ที่ก าหนดในร่างประกาศ กสทช. 
เรื่อง การอนุญาต รับรอง เห็นชอบ หรือการด าเนินการอ่ืนโดยวีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจท าให้การบังคับใช้ร่างประกาศฉบับนี้ และร่างประกาศ
ฉบับดังกล่าวเกิดความทับซ้อนกันได้ และประชาชนหรือผู้รับใบอนุญาตที่ต้อง
ด าเนินการใดๆ กับส านักงาน กสทช. ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อาจเกิดความ

 
 
 

 
 

๑. จากความเห็นของบริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด และบริษัท 
ซีนีเพล็กซ์ จ ากัด ในล าดับที่ ๑. เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจาก 
การเพ่ิมค านิยาม “การด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์” ในร่างประกาศ
ฉบับนี้ มีเจตนารมณ์เพ่ือรองรับการด าเนินกิจกรรมอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง
กับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่นอกเหนือจากการ
ขอรับอนุญาตตามประกาศฉบับที่ ๑ ดังนั้น หากเป็นการยื่นค าขอรับ
อนุญาตให้ด าเนินการตามประกาศฉบับที่  ๑ แต่หากเป็นการ
ด าเนินการอ่ืนให้ด าเนินการตามประกาศฉบับนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒. จากความเห็นของบริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด และบริษัท 
ซีนีเพล็กซ์ จ ากัด ในล าดับที่ ๒. เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจาก 
ค าว่า “การด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์” ตามร่างประกาศนี้ ไม่ทับ
ซ้อนกับกับค านิยาม “การด าเนินการ” ที่ก าหนดในร่างประกาศ 
กสทช. เรื่อง การอนุญาต รับรอง เห็นชอบ หรือการด าเนินการอ่ืน   
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก ร่างประกาศนี้เป็นหลักเณฑ์



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  
ต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๒) 
 

๓ 

เอกสารแนบ ๒ 

ล าดับ 
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๒) 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

สับสนว่าจะต้องด าเนินการตามประกาศฉบับใด ดังนั้น จึงเสนอให้มีการ
พิจารณาขอบเขตการบังคับใช้ของร่างประกาศฉบับนี้  โดยหาก กสทช.             
มีเจตนารมณ์จะใช้บังคับร่างประกาศส าหรับการด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ก็เสนอให้มีการชี้แจงและ
ท าความเข้าใจการบังคับใช้ร่างประกาศกับผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น ที บรอดคาสติ้ง โดยคุณนันทนา พุ่มศิริ 

เห็นว่า ค าว่า “การพิสูจน์และยืนยันตัวตน” ส่วนราชการควรหาวิธีการที่ง่าย
และสะดวกในการยืนยันตัวตน เช่น การลงทะเบียนแบบการรับสิทธิคนละ
ครึ่ง เราชนะ หรือการยืนยันโดยกรอกรหัส OTP เพราะง่าย สะดวก รวดเร็ว  

 

เฉพาะที่มี เจตนารมณ์จะใช้บั งคับส าหรับการด าเนินการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
เท่านั้น ส่วนร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การอนุญาต รับรอง เห็นชอบ 
หรือการด าเนินการอื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักเกณฑ์
ทั่วไปซึ่งหากไม่มีหลักเกณฑ์ใดก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้น า
หลักเกณฑ์นี้มาใช้บังคับ ทั้งนี้ ในส่วนการชี้แจงท าความเข้าใจขอบเขต
การบังคับใช้ร่างประกาศ ส านักงาน กสทช. จะด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
๓. จากความเห็นของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น ที บรอดคาสติ้ง 

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการพิสูจน์และยืนยันตัวตน   
ด้วยวิธีการการลงทะเบียนแบบการรับสิทธิคนละครึ่ง เราชนะ หรือ
การยืนยันโดยกรอกรหัส OTP เป็นการพิสูจน์เฉพาะ “ตัวบุคคล”     
ผู้ที่จะรับสิทธิ แต่ไม่ครอบคลุมถึงการพิสูจน์สภาพความเป็นอยู่ทาง
กฎหมายของ “นิติบุคคล”  
 

๕. ข้อ ๔ ให้แก้ไขความในข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๔ ผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู่ระบบการด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้พิสูจน์และยืนยันตัวตนได้ด้วยระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้” 

 
                  ประกาศ ณ วันที่                                         พ.ศ.  

 
                           พลเอก 

 (สุกิจ ขมะสุนทร) 
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ท าหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จ ากัด โดยคุณอมรรัตน์ ตั้งขันติธรรม เห็นด้วย
กับร่างประกาศ และเสนอว่าส านักงาน กสทช. ควรมีระบบที่จ ากัดการเข้าถึง
สิทธิต่างๆ เช่น การจ าแนกการเข้าถึงข้อมูลของผู้ประกอบกิจการ และตัวแทนที่
ด าเนินการแทน เพ่ือป้องกันการแอบอ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต 

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม ทั้งนี้ ในส่วนของประเด็นที่บริษัท 
ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จ ากัด ให้ข้อเสนอ ส านักงาน กสทช. ได้ด าเนินการ
จัดให้มีระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และระบบการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  
ต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๒) 
 

๔ 

เอกสารแนบ ๒ 

ล าดับ 
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๒) 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

๖. อ่ืนๆ 

 

บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จ ากัด โดยคุณอมรรัตน์ ตั้งขันติธรรม แสดง
ความเห็นเพิ่มเติมมา ๒ ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

๑. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการยื่นเอกสารหรือการด าเนินการอ่ืนๆ 
เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ควรมุ่งเน้นความส าคัญที่ผู้ประกอบการหรือ
ผู้ใช้บริการเป็นหลัก โดยเฉพาะในส่วนของวิทยุกระจายเสียงที่ผู้ประกอบการ
ส่วนมากมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดและอาจเข้าถึงยาก ฉะนั้น ควรมีช่องทาง
การสอบถามข้อมูลและให้ความช่วยเหลือในด้านการใช้งานโดยเฉพาะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
๒. การพิจารณาค่าด าเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ    

ควรพิจารณาอย่างเป็นธรรมเนื่องจากผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตหลายสถานี 
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ ระเบียบที่ กสทช. ก าหนด และได้รับบริการเท่ากับ
ผู้ประกอบการอ่ืนเมื่อเทียบกับอัตราก้าวหน้าที่จ าเป็นต้องช าระมากกว่า 

 
 
 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น ที บรอดคาสติ้ง โดยคุณนันทนา พุ่มศิริ เห็นว่า

การด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมมาก โดยเฉพาะ
ในช่วงที่มีโรคระบาดการเดินทางไม่สะดวกในปัจจุบันนี้ จึงอยากให้ กสทช.   
มีบริการยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกเรื่อง เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่       
ผู้ประกอบกิจการ 

 
 

 
 
๑. จากความเห็นล าดับที่ ๑. การจัดท าระบบการยื่นค าขอรับ

อนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเพ่ิมช่องทางในการยื่นค าขอรับ
อนุญาต รวมถึงการด าเนินการอ่ืนๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    
ซึ่งหากผู้ประกอบกิจการรายใดยังไม่มีความพร้อม หรือประสงค์จะ
ด าเนินการด้วยวิธีการอ่ืน ก็สามารถเลือกวิธีการด าเนินการตามความ
ประสงค์ของตนได้ นอกจากนี้ ในระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ก าหนดช่องทางการสอบถามข้อมูลและให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการเกี่ยวกับการใช้งานระบบไว้อยู่ แล้ว 
นอกจากนี้ ส านักงาน กสทช. ยังได้ก าหนดช่องทางอ่ืน ได้แก่ บริการ
ติดต่อผ่าน Aplication Line Official บริการให้ค าปรึกษาผ่านระบบ
คิวออนไลน์ เป็นต้น ในการให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ประกอบการอีกด้วย  

 
๒. จากความเห็นล าดับที่ ๒. การช าระค่าธรรมเนียมหรือ   

ค่าด าเนินการในอัตราก้าวหน้า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ก าหนด โดยส านักงาน กสทช. น าหลักเกณฑ์
ดังกล่าวมาใช้บังคับกับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตมากกว่า ๑ 
สถานีขึ้นไป โดยเท่าเทียมกันทุกกรณี 

 
๓. จากความเห็นของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น ที บรอดคาสติ้ง 

เห็นควรรับทราบตามข้อเสนอแนะ และส านักงาน กสทช. จะน าไป
ด าเนินการตามความเหมาะสมในล าดับต่อไป 

 

 


