เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๙ ง

หนา้ ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๙ เมษายน ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการจัดทาแผนประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ รวมถึงการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามบทเฉพาะกาล
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๗๔ แห่ งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๗ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๖/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกนิยามคาว่า “คณะกรรมการ” ในข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นวรรคสองในข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริ การ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๙ ง

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙ เมษายน ๒๕๖๒

“ผู้รับอนุ ญาตให้ ใช้งานคลื่น ความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงตามมาตรา ๘๓
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ประสงค์จะให้บริการกระจายเสียง ให้ยื่นแผนประกอบกิจการ
กระจายเสียง ตามภาคผนวก ฎ และคาขอประกอบกิจการและเอกสารหลักฐานตามข้อ ๘ และข้อ ๙
ต่อคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่จะสิ้นสุดลง”
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ภาคผนวก ฎ
หลักเกณฑ์การจัดทา และพิจารณาแผนประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทบริการสาธารณะ
ของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามมาตรา ๘๓
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
----------------------------------------๑. รายละเอียดข้อมูลและเอกสารประกอบแผนประกอบกิจการกระจายเสียง
๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน
๑.๑.๑ ชื่อหน่วยงาน พร้อมเอกสารจัดตั้งหน่วยงาน
๑.๑.๒ บัญชีรายชื่อผู้บริหาร
(๑) บัญชีรายชื่อผู้บริหารหน่วยงาน (ต้นสังกัด)
(๒) บัญชีรายชื่อผู้บริหารสถานี พร้อมประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานี
และผู้ปฏิบัติห น้าที่ หรือคาสั่งที่มีรายละเอียดของการมอบหมายอานาจหน้าที่และการดาเนินงานของ
สถานี
๑.๑.๓ ผังโครงสร้าง และการบริหารจัดการสถานี
๑.๑.๔ รายละเอียดของหน่วยงานที่ติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของสถานี
๑.๒ ข้อมูลการประกอบกิจการ
๑.๒.๑ ชื่อสถานี
๑.๒.๒ นโยบายของสถานี
๑.๒.๓ วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานี
๑.๒.๔ วิสัยทัศน์ของสถานี
๑.๒.๕ พันธกิจ / ภารกิจของสถานี
๑.๒.๖ ยุทธศาสตร์ และแผนงานของสถานี
๑.๒.๗ หลั กฐานข้อมูล เชิงนโยบายในการกาหนดทิศ ทางการน าเสนอ เนื้อหา รายการของสถานี
ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ
๑.๒.๘ มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพด้านกิจการกระจายเสียง โดยแสดงให้เห็นถึง
หน้าที่และความรับผิดชอบของสถานี และบุคลากรของสถานีต่อมาตรฐานทางจริยธรรม
๑.๒.๙ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของสถานี
๑.๓ ข้อมูลการออกอากาศ
๑.๓.๑ ผังรายการหลักประจาปีของแต่ละสถานี โดยให้มีรายละเอียด ดังนี้
๑.๓.๑.๑ ระยะเวลาในการออกอากาศ
๑.๓.๑.๒ สัดส่วนรายการที่ออกอากาศแยกตามประเภทรายการ

๑.๓.๑.๓ สัดส่วนรายการข่าว ข่าวสาร สารประโยชน์ ต่อสาธารณะ
๑.๓.๒ บั นทึกรายการที่ได้ออกอากาศไม่น้อยกว่าสามสิ บวันล่ วงหน้าก่อนการยื่นแผนต่อคณะกรรมการ
และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอเพื่อประโยชน์ในการประเมินแผนและเนื้อหารายการ
๑.๓.๓ ชื่อผู้อานวยการสถานี พร้อมคาสั่งแต่งตั้งผู้อานวยการสถานี
๑.๓.๔ สัดส่วนการผลิตรายการ
๑.๓.๔.๑ สัดส่วนรายการที่ผลิตเอง
๑.๓.๔.๒ สัดส่วนรายการที่มีผู้ร่วมผลิตรายการ (ถ้ามี)
๑.๓.๔.๓ สัดส่วนรายการที่มีการแบ่งเวลาให้ผู้อื่น (ถ้ามี) โดยให้แสดงรายละเอียด ดังนี้
(๑) รายชื่อผู้ที่ได้รับการแบ่งเวลา
(๒) ช่วงเวลา และจานวนระยะเวลาทีแ่ บ่งเวลา
๑.๔ ข้อมูลด้านรายได้
๑.๔.๑ งบการเงิน
๑.๔.๒ บัญชีรายรับรายจ่าย
๑.๔.๓ เอกสารหลักฐานการแยกบัญชีกิจกรรมทางการเงินที่แสดงรายละเอียดแหล่งที่มาของรายได้ของ
สถานี เช่น งบประมาณแผ่นดิน รายได้จากการโฆษณาเชิงภาพลักษณ์ รายได้จากการแบ่งเวลาให้บุคคลอื่นดาเนิน
รายการ การขอรับบริจาค สนับสนุน หรืออุดหนุน หรือรายได้อื่น ๆ (ถ้ามี)
๑.๔.๔ กรณีส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งกฎหมายกาหนดให้สามารถหารายได้จากการโฆษณา
ได้ให้แสดงข้อมูล ดังนี้
(๑) รายได้จากการโฆษณา
(๒) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสถานี
(๓) ค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการของสถานี
(๔) ข้อมูลอื่นๆ ที่ประกาศ หรือคณะกรรมการกาหนด
๑.๕ ข้อมูลด้านเทคนิค
๑.๕.๑ จานวนคลื่นความถี่ที่ถือครอง หมายเลขคลื่นความถี่ที่ใช้งาน
๑.๕.๒ พืน้ ที่การออกอากาศในแต่ละสถานี
๑.๕.๓ รายงานตรวจสอบการรบกวนของคลื่นความถี่
๑.๕.๔ รายงานมาตรฐานทางเทคนิคสอดคล้องตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิค
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม. ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ระบบ เอ.เอ็ม.
๑.๕.๕ รายละเอียดการดาเนินการแสดงถึงความเหมาะสมต่อสภาพการณ์ทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
และเปลี่ยนแปลง

๑.๖ ข้อมูลการดาเนินการที่แสดงความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
๑.๗ ข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์
๒. ขั้นตอนกระบวนการพิจารณาแผนการประกอบกิจการ
๒.๑ ขั้นตอนการยื่นแผน
๒.๑.๑ วิธีการยื่นแผน
(๑) ยื่นด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบอานาจ
(๒) วิธีอื่นใดที่สานักงาน กสทช. กาหนด
๒.๑.๒ สถานที่รับยื่น
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เลขที่ ๘๗ ซอยพหลโยธิน ๘ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
๒.๑.๓ เอกสารที่ต้องยื่น
๒.๑.๓.๑ แผนการประกอบกิจการพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ จานวน ๑ ชุด และข้อมูล
แผนประกอบกิจการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จานวน ๑ ชุด
๒.๑.๓.๒ แบบค าขอประกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง พร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานประกอบ
จานวน ๑ ชุด และข้อมูลแผนการประกอบกิจการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จานวน ๑ ชุด
๒.๒ ขั้นตอนการพิจารณาแผนประกอบกิจการกระจายเสียง
๒.๒.๑ การตรวจสอบเอกสารคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงให้ปฏิบัติตามหมวด ๑
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒.๒.๒ ให้สานักงาน กสทช. ตรวจสอบความครบถ้วนของรายละเอียดแผนการประกอบกิจการกระจายเสียง
และเอกสารหลักฐานประกอบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแผนประกอบกิจการกระจายเสียงและเอกสาร
หลักฐานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยอาจมีการขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน ๑๕ วัน (สิบห้าวัน)
ให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบเพื่อประเมินผลการดาเนินการตามแผนการประกอบ
กิจการกระจายเสียงของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการ
กระจายเสียง ตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งดาเนินการจัดทารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินความ
เหมาะสมแผนการประกอบกิจการ และนาเสนอต่อคณะกรรมการ ตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดทั้ง ๔ ด้านตามข้อ
(๑) ถึง (๔) ดังต่อไปนี้
(๑) ด้านโครงสร้างและการบริหารจัดการองค์กร
(๑.๑) โครงสร้างและการจัดการองค์กร ต้องสะท้อนความเป็ นอิสระในการประกอบกิจการ
และความโปร่งใสในการดาเนินการ ลดแนวโน้มการผูกขาดอานาจ รวมถึงความสามารถที่จะวางตัวเป็นกลางในการ

นาเสนอข้อมูล ข่าวสาร สื่อสารต่อประชาชน และสังคมได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง มีแนวทางดูแล
องค์กรให้ทาหน้าที่อย่างมีมาตรฐาน สังคมตรวจสอบได้
(๑.๒) โครงสร้างและการจัดการองค์กร ต้องสะท้อนทิศทางการจัดการองค์กรที่เป็นอิสระ
ควรเป็นข้อมูลในเชิงนโยบายในการกาหนดทิศทางการนาเสนอ เนื้อหา รายการของสถานี ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะ
(๑.๓) โครงสร้างและการจัดการองค์กร ต้องสะท้อนมาตรฐานในการนาเสนอเนื้อหารายการที่
มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อสาธารณะ มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหารายการ รวมถึงจริยธรรมที่
ออกอากาศผ่านสถานี
(๑.๔) มีแนวทางการกากับดูแลเพื่อให้องค์กรสามารถทาหน้าที่และมีความรับผิดชอบ
อย่างมีมาตรฐาน เปิดกว้างและโปร่งใส ต้องสะท้อนทิศทางการจัดการองค์กรที่เป็นอิสระ
(๑.๕) มี ก ารจั ด ท ามาตรฐานทางจริ ย ธรรมการประกอบวิ ช าชี พ สื่ อ ที่ ป ระกาศใช้
อย่างเป็นทางการ
(๑.๖) ต้องสะท้อนโครงสร้างด้านงบประมาณที่ชัดเจน มีความชัดเจนในการเป็นองค์กร
ไม่แสวงหากาไรในทางธุรกิจ
(๒) ด้านเนื้อหาและรายการ
(๒.๑) น าเสนอเนื้ อ หาที่ มี คุ ณ ภาพ มี แ หล่ งข้ อ มู ล ที่ ดี ข้ อ เท็ จ จริงถู ก ต้ อ งเที่ ย งธรรม
สะท้อนความแปลกใหม่ มีคุณภาพ มีเนื้อหาสาระ ตามที่ประกาศกาหนด
(๒.๒) รู ป แบบรายการสะท้ อ นต่ อ ประเภทบริ ก ารสาธารณะตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ของการประกอบกิจการกระจายเสียงขององค์กร
(๓) ด้านการหารายได้
สะท้อนแผนการเงินที่มีวินัย มีความชัดเจนของแหล่งรายได้มีการวางแนวทางจัดทารายงาน
การเงินที่ละเอียดชัดเจนและเปิดเผยต่อสาธารณะ
(๔) ด้านเทคนิค
(๔.๑) มี ศั ก ยภาพการใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสิ ท ธิ ก ารสื่ อ สารในสั ง คมไทย
บูรณาการเทคโนโลยีระดับชาติ ภูมิภาค ท้องถิ่น
(๔.๒) สะท้ อ นหลั ก การเป็ น บริ ก ารสาธารณะที่ ค านึ ง ถึ ง ผู้ บ ริ โ ภคให้ ได้ รั บ บริ ก าร
ตามมาตรฐานที่กาหนด

