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ผู้ประกอบกิจการ 

 

 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
คณะอนุกรรมการฯ 

 
คณะกรรมการ (กสท.) 

 
กสทช. 

                      

 
 

 
 

ยื่นแบบค ำขอ (ปส.09) 

ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน 

ครบถ้วน 

แก้ไข/เพิ่มเติมเอกสำร 
ภำยใน 30 วัน 

End 

Start 

ประกำศรำยชื่อผู้ยื่นแบบ
ค ำขอรับกำรสนับสนุน 
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำน กสทช. 

จัดท ำรำยงำนสรุปข้อมูล
และข้อเท็จจริงเสนอต่อ
คณะอนุกรรมกำรฯ เพื่อ
พิจำรณำกลั่นกรอง 

พิจำรณำกลั่นกรอง และ
ประเมินคุณภำพของผู้ยื่นค ำขอ 

ถูกต้อง/      
ไม่ถูกต้อง 

พิจำรณำค ำขอรับกำร
สนับสนุนของผู้ยื่นค ำขอ 

ถูกต้อง 

 

เสนอผลกำรพิจำรณำต่อ
คณะกรรมกำรกองทุน 
เพื่อเสนอควำมเห็น
เกี่ยวกับกำรจัดสรรเงิน 
ต่อ กสทช. เพื่อพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบ 

พิจำรณำเห็นชอบ 

แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้
ยื่นค ำขอทรำบเป็นลำย
ลักษณ์

อักษร และ
ประกำศลงในเว็บไซต์
ของส ำนักงำน กสทช.  

จัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ควำม
เหมำะสม ประวัติกำร

ประกอบกิจกำร หรือกำร
กระท ำควำมผิด เสนอต่อ

คณะกรรมกำร เพื่อพิจำรณำ 

ไม่ครบถ้วน 
ยื่นทัน 

ยื่นไม่ทัน 

ไม่ถูกต้อง 

Finish 

ภายใน 7 วัน 
ภายใน 60 วัน 

ภายใน 30 วัน 

ภายใน 30 วัน 

แผนภาพแสดงกระบวนการพิจารณาค าขอรับการสนับสนุน 
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ผู้ประกอบกิจการ 

 

 
ส านักงาน กสทช. 

                     

 

 

หมายเหตุ : ในกรณทีี่ผู้ประกอบกจิการไม่ด าเนินการตามขั้นตอนดงักล่าว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการอาจพิจารณามิให้ได้รับการ  
สนับสนนุในคราวต่อไป  

กำรน ำส่งข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวให้น ำส่งด้วยตนเอง ณ ส ำนักงำน กสทช. 
หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือช่องทำงอื่นใดที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

จัดท ำรำยงำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพของรำยกำร และ
ผลกำรด ำเนินงำน ตำมแบบที่ส ำนักงำนก ำหนด 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่/คณะกรรมกำร 

คณะอนุกรรมกำรน ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำร
กองทุนเพื่อทรำบ 

30 วัน 

จัดท ำบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนของสถำนี ช่วง 1ปี นับแต่ได้รับกำรสนับสนุน 

จัดท ำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินตำมที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก
กองทุน 

ร้องขอ 
30 วัน 

6 เดือน/ครั้ง 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดท ำรำยงำนข้อมูล เสนอคณะอนุกรรมกำรฯ เพื่อพิจำรณำ
ประเมินคุณภำพและประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยเงิน 

30 วัน นับแต่วนัสิ้นปปีฏิทนิ 

แผนภาพแสดงกระบวนการด าเนินการภายหลังได้รับการสนับสนุน
สนับสนุน 

คู่มือการปฎิบัติตามหลักเกณฑ์การส่งเสริมที่มีความพร้อม
และสนบัสนนุผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงบรกิารชมุชนทีมี่คณุภาพ 15



14 คู่มือการปฎิบัติตามหลักเกณฑ์การส่งเสริมที่มีความพร้อม
และสนบัสนนุผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงบรกิารชมุชนทีมี่คณุภาพ

2 

 
ผู้ประกอบกิจการ 

 

 
ส านักงาน กสทช. 

                     

 

 

หมายเหตุ : ในกรณทีี่ผู้ประกอบกจิการไม่ด าเนินการตามขั้นตอนดงักล่าว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการอาจพิจารณามิให้ได้รับการ  
สนับสนนุในคราวต่อไป  

กำรน ำส่งข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวให้น ำส่งด้วยตนเอง ณ ส ำนักงำน กสทช. 
หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือช่องทำงอื่นใดที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

จัดท ำรำยงำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพของรำยกำร และ
ผลกำรด ำเนินงำน ตำมแบบที่ส ำนักงำนก ำหนด 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่/คณะกรรมกำร 

คณะอนุกรรมกำรน ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำร
กองทุนเพื่อทรำบ 

30 วัน 

จัดท ำบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนของสถำนี ช่วง 1ปี นับแต่ได้รับกำรสนับสนุน 

จัดท ำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินตำมที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก
กองทุน 

ร้องขอ 
30 วัน 

6 เดือน/ครั้ง 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดท ำรำยงำนข้อมูล เสนอคณะอนุกรรมกำรฯ เพื่อพิจำรณำ
ประเมินคุณภำพและประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยเงิน 

30 วัน นับแต่วนัสิ้นปปีฏิทนิ 
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