- ร่าง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออานวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางให้แก่ผู้ประสงค์
ขออนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้สามารถขออนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๔) แห่ง พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔)
แห่ง พระราชบัญ ญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๕ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาขอรับอนุญาต
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กาหนดสามสิ บ วั นนั บ แต่ วัน ถั ด จากวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบีย บ ข้อ บั ง คับ หรื อค าสั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ มีก าหนดไว้ แล้ ว ใน
ประกาศนี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“อิเล็กทรอนิ กส์ ข้อมูล อิเล็ กทรอนิกส์ และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า
อิ เล็ กทรอนิ กส์ ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และลายมือ ชื ่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ตามกฎหมายว่ าด้ วยธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และตามที่คณะกรรมการกาหนด
“ระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ระบบงานของสานักงาน
กสทช. เพื่อรองรั บการยื่น คาขอรับ อนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทางอิเล็ กทรอนิกส์
หรือการดาเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
“การขออนุญาต” หมายความว่า การดาเนินการเพื่อขอรับใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการอนุญาต ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้
ลงทะเบียนขอใช้ระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ ไว้กับสานักงาน กสทช. จนเสร็จสมบูรณ์ตาม
ประกาศนี้
๑

“ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมพิจารณาคาขอ หรือค่าดาเนินการตามกฎหมาย
หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตแต่ละประเภท
“แบบคาขอ” หมายความว่า แบบฟอร์มตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้บริการใช้สาหรับยื่นขอรับใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการ
อนุญาต เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“หน่วยงานเจ้าของข้อมูล” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่เก็บ รวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูล ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามกฎหมายและ
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ โดยมีบัญชีผู้ใช้งาน
ในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้ระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้
หมวด ๑
การลงทะเบียน
ข้อ ๔ ให้ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตทางอิเล็กทรอกนิกส์ จะต้องลงทะเบียนเข้าใช้ระบบการ
ยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้
ข้อ ๕ การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ลงทะเบียน
ตามข้อ ๔ มี หน้ าที่ ต้อ งแสดงตั ว ตนต่ อ พนั กงานเจ้าหน้ าที่ เพื่ อขอเข้าใช้ ระบบการยื่ นค าขอรั บอนุญาตทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้
การแสดงตัว ตนตามวรรคหนึ่ง ให้ ดาเนินการผ่ านทางระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ดังนี้
(๑) กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือกลุ่มคน ต้องมีรายละเอียด ดังนี้
(๑.๑) ข้อมูลการจัดตั้งนิติบุคคลหรือกลุ่มคน
(๑.๒) ข้อมูลของผู้มีอานาจกระทาการแทน
(๑.๓) ข้อมูลที่จาเป็ นในการลงทะเบียน เช่น จดหมายอิเล็ กทรอนิกส์ (E-mail) ที่อยู่ที่
ติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ หรือตามที่สานักงาน กสทช. กาหนดเพิ่มเติม
(๒) กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีรายละเอียด ดังนี้
(๒.๑) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน
(๒.๒) ข้อมูลที่จาเป็ นในการลงทะเบียน เช่น จดหมายอิเล็ กทรอนิกส์ (E-mail) ที่อยู่ที่
ติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ หรือตามที่สานักงาน กสทช. กาหนดเพิ่มเติม
(๓) กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้รับมอบอานาจ ต้องมีรายละเอียด ดังนี้
(๓.๑) หนังสือมอบอานาจตามกฎหมาย
(๓.๒) ข้อมูลการจัดตั้งนิติบุคคลหรือกลุ่มคน ในกรณีนิติบุคคลหรือกลุ่มคนมอบอานาจให้
ดาเนินการแทน
(๓.๓) ข้อมูลของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
(๓.๔) ข้อมูลที่จาเป็ นในการลงทะเบียน เช่น จดหมายอิเล็ กทรอนิกส์ (E-mail) ที่อยู่ที่
ติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ หรือตามที่สานักงาน กสทช. กาหนดเพิ่มเติม
๒

ข้อ ๖ ให้ พนั กงานเจ้ าหน้าที่ ตรวจสอบข้ อมู ลการแสดงตั วตนตามข้ อ ๕ จากหน่ว ยงาน
เจ้ าของข้ อมูล เพื่อตรวจสอบตัว ตนและยื นยั นความถูก ต้องของข้อมูล ของผู้ ล งทะเบี ยน และให้ พนั กงาน
เจ้าหน้าที่กาหนดบัญชีผู้ใช้งานส่งให้ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) หรือระบบสารสนเทศอื่นใดทีส่ านักงาน กสทช. กาหนด ภายในวันถัดจากวันที่ลงทะเบียน
ข้อ ๗ บั ญ ชี ผู้ ใ ช้ ง านถื อ เป็ น สิ ท ธิ เ ฉพาะตั ว ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและให้ ถื อ เป็ น ลายมื อ ชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
การใช้บัญชีผู้ใช้งานในระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ ถือเป็นการลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) ของบัญชีผู้ใช้งานสามารถกระทาได้ตามขั้นตอนและ
วิธีการที่กาหนดในระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์
หมวด ๒
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาขอ
ข้อ ๘ ภายใต้การขออนุญาตตามกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้ผู้ใช้บริการสามารถขออนุญาตตามประกาศนี้ โดยดาเนินการตามขั้นตอน
การทางานของระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
(๑) ลงชื่อเข้าใช้ (Login) โดยใช้บัญชีผู้ใช้งานที่ได้รับจากพนักงานเจ้าหน้าที่
(๒) ระบุประเภทการขออนุญาตที่ประสงค์จะดาเนินการ
(๓) กรอกแบบคาขอหรื อข้อมูล ที่ประสงค์จะขออนุญาตตามที่กาหนดไว้ในระบบการยื่น
คาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งยื่นแบบคาขอและแนบเอกสารประกอบคาขอให้ครบถ้วนในรูปแบบ
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไฟล์ประเภท PDF ขนาดไฟล์ละไม่เกิน ๕ MB โดยถือว่าผู้ใช้บริการได้ตรวจสอบ
และรั บ รองแล้ วว่ าข้ อมูล อิเล็ กทรอนิ กส์ นั้ น มีความหมายหรือรูปแบบเหมือนกั บเอกสารและข้อความเดิ ม
แล้วจึงอัปโหลด (Upload) บนระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ กรณีที่เอกสารใดต้องได้รับ
การลงลายมือชื่อโดยผู้มีอานาจตามกฎหมายจะต้องมีการลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนก่อน และถือว่าผู้ใช้บริการได้รับ
รองว่ามีเอกสารดังกล่าวอันเป็นต้นฉบับอยู่ในครอบครอง
(๔) ในกรณีที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ต้องชาระค่าธรรมเนียม ให้ผู้ใช้บริการ
ชาระค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคารหรือช่องทางอื่นใดที่สานักงาน กสทช. กาหนด ภายในวันที่ยื่นคาขอ
หากไม่ชาระภายในระยะเวลาดังกล่าวหรือชาระไม่ครบถ้วน ให้ถือว่ามิได้ยื่นคาขอในระบบการยื่นคาขอรับ
อนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์
การชาระค่าธรรมเนียมให้ ถือว่าสานักงาน กสทช. ได้รับชาระค่าธรรมเนียมโดยสมบูรณ์ใน
วันที่ ปรากฎข้อมูลรายการค่าธรรมเนีย มเต็มจานวนในบัญชีธ นาคารที่สานักงาน กสทช. กาหนด ทั้งนี้ ให้
สานักงาน กสทช. ดาเนินการออกหลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน โดยมีรูปแบบ ขั้นตอน และระยะเวลาตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่สานักงาน กสทช. กาหนด
การยื่นคาขอในระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อ
ผู้ใช้บริการได้ดาเนินการตาม (๑) – (๔) แล้ว
๓

ข้อ ๙ เมื่อผู้ ใช้บ ริ การได้ยื่นคาขอในระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็ กทรอนิกส์ ตาม
ข้อ ๘ แล้ว ให้ พนักงานเจ้าหน้ าที่ ตรวจสอบคาขอและเอกสารประกอบคาขอ โดยให้แจ้งผลการตรวจสอบ
ความครบถ้วนของรายการเอกสารตามที่ ก ฎหมายหรือ ประกาศที่เ กี่ย วข้อ งกับ การขอรับใบอนุญาตแต่ล ะ
ประเภทกาหนดในวันถัดจากวันที่รับทราบการชาระค่าธรรมเนียม
กรณีวันที่การยื่นคาขอในระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ เสร็จสมบูรณ์เป็น
วันหยุดทาการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบตามวรรคแรกในวันทาการถัดไป
หากปรากฏว่าแบบคาขอหรือเอกสารที่จาเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้อง หรือไม่
ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอ พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการแก้ไขแบบคาขอ หรือจัดส่งเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมผ่านระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ ภ ายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกฎหมายหรือ
ประกาศที่เกี่ย วข้องกับ การขอรับใบอนุญาตแต่ละประเภท หากไม่ดาเนินการแก้ไขแบบคาขอหรือไม่จัดส่ง
เอกสารเพิ่มเติมภายในกาหนดระยะเวลา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยุติการพิจารณาคาขอในระบบการยื่นคาขอรับ
อนุ ญาตทางอิเล็ กทรอนิ กส์ พร้อมแจ้ งเหตุแห่งการยุติการพิจารณา โดยให้ ถือว่า ไม่เคยมีการยื่นคาขอตาม
ประกาศนี้
เมื่อปรากฏว่าการยื่นคาขอในระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาคาขอตามกระบวนการและระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่
เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตแต่ละประเภท และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ใช้บริการทราบ
การแจ้งผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
แจ้งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือระบบสารสนเทศอื่นใดที่สานักงาน กสทช. กาหนด ภายใน
เจ็ดวันนับถัดจากวันที่คณะกรรมการหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเสร็จ โดยให้ถือว่าการแจ้งดังกล่าว
เป็นหลักฐานในการดาเนินการยื่นคาขอและการแจ้งผลการตรวจสอบรายการคาขอ
ข้อ ๑๐ การแจ้งคาสั่งอนุญาต อนุมัติ ที่ได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้ให้ถือว่า
ผู้ใช้บริ การได้รับแจ้งคาสั่งอนุ ญาต อนุมัติ โดยชอบทันทีเมื่อได้รับคาสั่ งดังกล่าวผ่า นระบบการยื่น คาขอรับ
อนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือระบบสารสนเทศอื่นใดที่สานักงาน กสทช.
กาหนด
หมวด ๓
การจัดทาสิ่งพิมพ์ออกจากระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๑ สิ่งพิมพ์ออกจากระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็ กทรอนิกส์ ต้องจัดทาบน
กระดาษสีขาวว่างเปล่าขนาด A4 ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๘๐ แกรม ด้วยเครื่องพิมพ์ที่มีความละเอียดไม่น้อย
กว่า ๓๐๐ จุดต่อนิ้ว (dot per inch หรือ dpi) โดยใช้หมึกสีดา
สิ่งพิมพ์ออกตามวรรคหนึ่งต้องมีลายน้าแสดงสัญลักษณ์ของการพิมพ์ออกจากระบบการยื่น
คาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามตัวอย่างแนบท้ายประกาศนี้ โดยปรากฏชื่อผู้จัดพิมพ์และวันเวลาที่
จัดพิมพ์
ข้อ ๑๒ สิ่งพิมพ์ออกจากระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้เพื่อ
ยืนยันเป็นหลักฐานทางกฎหมายได้
๔

หมวดอื่น ๆ
ข้อ ๑๓ กรณีเกิดความไม่มั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติให้เป็นไปตามประกาศสานักงาน กสทช. เรื่อง แนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสานักงาน กสทช. โดยพลัน และให้แจ้งระงับการใช้
งานระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ ชั่วคราว พร้อมแจ้งเหตุแห่งการระงับการใช้งานระบบให้
ผู้ใช้บริการทราบโดยทันที
ข้อ ๑๔ ให้ผู้ใช้บริการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยทันที ที่พบปัญหาหรือความบกพร่องใน
ระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือพบเหตุที่อาจทาให้เกิดความไม่มั่นคงปลอดภัยในการใช้
งานระบบ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๕ ในระหว่างที่สานักงาน กสทช. ยังไม่มีประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออก
หลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้การออกหลักฐานและการชาระค่าธรรมเนียม
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์เดิมไปก่อน
ข้อ ๑๖ ในระยะเริ่มแรก มิให้นาหมวด ๓ การจัดทาสิ่งพิมพ์ออกจากระบบการยื่นคาขอรับ
อนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้บังคับ จนกว่า ระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ จะได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกตามกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการรับรองสิ่งพิมพ์ออก
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ.
พลเอก

(สุกิจ ขมะสุนทร)
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

๕

ตัวอย่างลายนาแสดงสัญลักษณ์ของการพิมพ์ออกจากระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์

๖

