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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่ เ ป็น การสมควรกํ าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี การอนุ ญ าตประกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง
หรื อ กิ จ การโทรทั ศ น์ สํ า หรั บ การให้ บ ริ ก ารสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกด้ า นกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์
ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และเพื่อให้
ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการได้ท ราบล่วงหน้าเกี่ยวกับคุณ สมบัติของผู้ขอรับใบอนุญ าต วิธีการขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาต เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการอนุญาต
วิธีก ารพิ จารณาในการออกใบอนุญ าต ระยะเวลาการพิจ ารณาอนุ ญ าตและขอบเขตการอนุญ าตให้
ประกอบกิจการดังกล่าว รวมทั้งเงื่อนไขอื่นที่จําเป็นสําหรับการประกอบกิจการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔) และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิท ยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อั น เป็ น กฎหมายที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๗ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสีย งและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อัน เป็นกฎหมายที่มีบทบัญ ญัติ
บางประการเกี่ย วกับการจํากัด สิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และ
มาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญ าตประกอบกิจการกระจายเสีย งหรือกิจการโทรทัศน์ ประเภท
การให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“สิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์” หมายความว่า โครงสร้างพื้น ฐาน
หรือสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน
อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เสา ระบบสาย สายอากาศ ท่อ หรือสิ่งอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
“การให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์” หมายความว่า การให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐาน หรือสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เสา ระบบสาย สายอากาศ ท่อ หรือสิ่ง อื่น ใด ตามที่
คณะกรรมการกําหนด
“การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์” หมายความว่า การประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟัง
การให้บริการนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า
หรื อ ระบบอื่ น ระบบใดระบบหนึ่ ง หรือ หลายระบบรวมกั น หรื อ การให้ บริ ก ารอื่ น ทํ านองเดี ย วกั น
ที่คณะกรรมการกําหนด ให้เป็นกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ยื่น คําขอรับใบอนุญ าตประกอบกิจการกระจายเสีย ง
หรือกิจการโทรทัศน์ตามประกาศนี้
“รายได้” หมายความว่า รายได้จากการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต หรือรายได้อื่นที่เกี่ยวเนื่อง
กับการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“สํานักงาน กสทช.” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามประกาศนี้
หมวด ๑
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จะต้อง
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์สําหรับให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้
ผู้รับใบอนุญ าตประกอบกิจการกระจายเสีย งหรือกิจการโทรทัศน์ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์และหากประสงค์จะให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกนั้นด้วย ให้แจ้งความประสงค์
ต่อคณะกรรมการตามแบบที่กําหนดแนบท้ายประกาศนี้ และเมื่อได้แ จ้งให้ค ณะกรรมการทราบแล้ว
คณะกรรมการจะออกใบอนุญาตให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพิ่มเติม
ตามประกาศนี้

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาตนอกจากจะมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ ในมาตรา ๘
มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การประกอบกิจการกระจายเสีย งและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว ต้องมีคุณ สมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ท รัพ ย์ตามคําสั่งศาล หรือถูกศาลมีคําสั่งให้ฟื้น ฟู
กิจการตามกฎหมายล้มละลาย
(๒) กรรมการหรื อ บุ ค คลผู้ มี อํ า นาจกระทํ า การผู ก พั น ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งไม่ เ ป็ น บุ ค คล
ที่มีร ายชื่ออยู่ใ นบัญ ชีร ายชื่อบุ คคลที่ ตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทยเห็น ว่าไม่สมควรเป็น ผู้ บริหาร
ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(๓) ผู้ข อรับใบอนุญ าต กรรมการ ผู้จัด การหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตต้องไม่เคยถูกศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่ามีโทษทางอาญาซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม กฎหมายว่าด้ว ย
การประกอบกิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้ว ยยาเสพติด ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน
ความผิด ตามกฎหมายว่าด้ว ยการเสนอราคาต่อหน่ว ยงานของรัฐและความผิด ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ภายในระยะเวลาสองปีก่อนการยื่นขอรับ
ใบอนุญาต
ข้อ ๗ ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะให้ บ ริ ก ารสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกด้ า นกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์
ตามประกาศนี้ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตต่อคณะกรรมการ ดังนี้
(๑) ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะต้องระบุ
ประเภท และเขตพื้นที่ให้บริการที่ประสงค์จะดําเนินการให้ชัดเจนด้วย
(๒) ยื่นแบบคําขอที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วและเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ใน
การอนุญาตตามข้อ ๘ พร้อมสําเนาเอกสารดังกล่าวและจัดทําข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน
อย่างละ ๑ ชุด ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ สํานักงาน กสทช.
(๓) ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมพิจารณาคําขอตามภาคผนวก ก ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ยื่นคําขอ หรือตามประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์วิธีการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
สําหรับการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์บางประเภท เพื่อประโยชน์
ในการกํากับดูแลหรือประโยชน์สาธารณะอื่นใด คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการ
ขอรับใบอนุญาตก็ได้โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า
ข้อ ๘ เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการยื่นขอรับใบอนุญาต
ผู้ข อรับใบอนุญ าตต้องส่ง เอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จําเป็นเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูล ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารหลักฐานของผู้ขอรับใบอนุญาต
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(๑.๑) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
นิติบุคคล
(๑.๒) สํา เนาบัต รประจํ า ตั ว ประชาชนและสํ าเนาทะเบี ย นบ้ านของผู้มี อํ า นาจกระทํ า
การผูกพันนิติบุคคล
(๑.๓) หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมายพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน
(๒) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
(๒.๑) ผังโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร (Organization Chart)
(๒.๒) ข้อมูลนิติบุคคล (Corporate Profile) ตามภาคผนวก ข ซึ่งอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูล
ดังนี้
(๒.๒.๑) รายชื่ อ ที่ อ ยู่ และสั ญ ชาติ ข องบุ ค คลผู้ มี อํ า นาจกระทํ า การผู ก พั น
ผู้ขอรับใบอนุญาต และของกรรมการ
(๒.๒.๒) รายชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนแต่ละราย
และสัด ส่วนการถือหุ้น ดังกล่าวทั้ง หมดของผู้ขอรับใบอนุญ าตนั้น พร้อมสิท ธิออกเสีย งลงคะแนนของ
ผู้ลงทุน หรือผู้ถือหุ้นอัน เป็น ทุนแต่ละรายตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับหรือตามข้อตกลงของผู้ข อรับ
ใบอนุญาต
(๓) ข้อมูลด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
ให้ส่งข้อมูลตามภาคผนวก ค ซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อมูล ดังนี้
(๓.๑) ประเภทหรื อ ชนิ ด ของสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกด้ า นกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์
ที่จะให้บริการ
(๓.๒) รูปลักษณะของสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตลอดจน
สถานที่ตั้งของสิ่งอํานวยความสะดวกดังกล่าว
(๓.๓) แผนผังแสดงรายละเอียดของลักษณะทิศทางและแนวเขตของสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(๔) ข้อมูลทางเทคนิคเพื่อให้ผู้มาใช้บริการรับทราบถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางเทคนิคที่มีอยู่
(ถ้ามี)
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และข้อมูล
เกี่ยวกับการให้บริการที่ผ่านมาที่สอดคล้องกับงบการเงิน
(๖) ข้อมูลแผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน
(๗) ข้อมูลการประมาณการฐานะการเงินในอนาคต
(๘) ข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
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ข้อ ๙ วิธีการพิจารณาในการออกใบอนุญาตให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบแบบคําขอ
ที่กรอกแล้ว และเอกสารหลักฐานที่จําเป็นต้องใช้ในการอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วน ภายในสิบห้าวัน
ทําการนับแต่วันที่ได้รับคําขอ ทั้งนี้ อาจขยายระยะเวลาได้ไม่เกินเจ็ดวันทําการ
(๒) หากปรากฏแบบคําขอและเอกสารหลักฐานที่จําเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ จะแจ้ง
ให้ ผู้ข อรั บ ใบอนุ ญ าตแก้ ไขแบบคํา ขอหรื อ จัด ส่ง เอกสารหลัก ฐานที่จํ าเป็ น เพิ่ม เติ ม ภายในระยะเวลา
สิ บ ห้ า วั น ทํ า การ และจะยั ง ไม่ พิ จ ารณานํ า เสนอคณะกรรมการจนกว่ า จะได้ แ ก้ ไ ขแบบคํ า ขอหรื อ
ได้รับเอกสารหลักฐานที่จําเป็นเพียงพอต่อการพิจารณา
(๓) หากปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว นตาม (๑) หรื อ (๒) แล้ ว พนั กงานเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะดําเนินการพิจารณากลั่นกรอง เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของการประกอบกิจการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์และจัดทํา
ร่างใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบวันทําการ ทั้งนี้
อาจยื่น ขอขยายระยะเวลาต่ อคณะกรรมการเป็น การล่ว งหน้า ก่อ นครบกํา หนดระยะเวลาการขยาย
ระยะเวลาให้กระทําได้ไม่เกิน สิบห้าวันและขอขยายได้ไม่เกินสองครั้ง โดยต้องคํานึงถึงปัจจัยอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(๓.๑) วัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ
(๓.๒) ความสามารถในการบริหารจัดการ
(๓.๓) ศั ก ยภาพในการติ ด ตั้ ง สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกด้ า นกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์
รวมถึงในการดําเนินการอื่นใด ให้ได้ตามแผนที่นําเสนอ
ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการเสนอผลการกลั่ น กรอง
ต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลาอัน สมควรแต่ต้องไม่เกิน สิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่ระยะเวลาตาม (๓)
วรรคหนึ่งสิ้นสุดลง
(๔) เมื่อได้รับความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย ให้คณะกรรมการ
ประชุมพิจ ารณาให้ แ ล้วเสร็จ ภายในสามสิบวัน ทํ าการโดยคํานึงถึง ปัจจัย ตาม (๓) โดยให้ สํานักงาน
กสทช. แจ้ง มติ คณะกรรมการให้ ผู้ข อรั บใบอนุญ าตทราบเป็ น หนัง สือ พร้ อมเปิ ด เผยข้อ มูล และผล
การพิจารณาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสํานักงาน กสทช. แก่สาธารณะภายในสิบห้าวันทําการ
(๕) กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขข้อเสนอเพิ่มเติม
ให้ผู้ข อรับใบอนุญ าตยื่นข้อเสนอที่แก้ไขภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสํานักงาน กสทช.
หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
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(๖) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตตามประกาศนี้แล้ว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาต
ได้รับอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย
ทั้งนี้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ระบุในคําขออนุญาต โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนดให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ข้อ ๑๐ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือผู้ได้รับอนุญาต สัมปทานหรือสัญญา
ให้เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามที่บัญ ญัติในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญ ญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้มีสิทธิยื่น ขอรับใบอนุญ าตเพื่อให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตามประกาศนี้
ผู้รั บใบอนุ ญ าตตามวรรคแรกมี หน้ าที่ ต้ องชํ าระค่ า ธรรมเนีย มการประกอบกิ จ การในอัต รา
ร้อยละ ๒ จากรายได้ที่ได้จากการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตตามประกาศฉบับนี้ก่อนหักรายจ่าย
ทั้งหมดหรือตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หมวด ๒
สิทธิและหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
ข้อ ๑๑ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ บ ริ ก ารสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกด้ า นกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์
ที่ประสงค์จะสร้างหรือจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการให้บริการ
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดเกี่ย วกับการใช้สิทธิในการปัก
หรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ในการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ข้อ ๑๒ ขอบเขตและเงื่อนไขการอนุญาต
(๑) ใบอนุญาตเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับใบอนุญาต จะโอนแก่กันมิได้ ต้องประกอบกิจการ
ด้วยตนเอง จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอํานาจประกอบ
กิจการแทนมิได้ หรือจะโอนสิท ธิในใบอนุญ าตไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่ว นให้กับบุคคลอื่น อัน ทําให้มี
ผลกระทบต่อการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตไม่ได้
(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาต
(๓) ผู้รับใบอนุญ าตต้องเริ่มดําเนิน การโครงสร้างพื้นฐาน หรือสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อ
การให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามที่ได้รับอนุญาต แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสองปี นับแต่
วันที่ได้รับใบอนุญาต เว้นแต่คณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอื่น
(๔) ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งให้ บ ริ ก ารโครงสร้ า งพื้ น ฐาน หรื อ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก เพื่ อ
การให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ได้ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการอนุญาต และหาก
ประสงค์จะเลิกการให้บริการดังกล่าวก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้องแจ้งเหตุแห่งการบอกเลิกประกอบ
กิจการพร้ อมทั้ งกําหนดมาตรการเยี ยวยาผู้ ใช้ บริ การให้ คณะกรรมการเห็ นชอบล่ วงหน้าก่ อนเลิ กกิ จการ
โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดก่อนเลิกกิจการ
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(๕) ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตมี ห น้ า ที่ ต้ อ งชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตรายปี ใ นอั ต ราร้ อ ยละ ๒
ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย โดยให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ในการประเมินค่าธรรมเนียมรายปีที่ต้องชําระ
และจัด ทํารายละเอีย ดการคํานวณค่าธรรมเนีย มรายปี ต ามที่ผู้รับใบอนุญ าตประเมิน ยื่น ให้สํานักงาน
กสทช. หากไม่ชําระค่าธรรมเนี ย มดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กํา หนด ผู้รับ ใบอนุญ าตจะต้องชําระ
ค่าธรรมเนีย มเพิ่ มตามอัต ราที่คณะกรรมการกําหนด มิฉ ะนั้นจะถื อว่าผู้ข อรับใบอนุญาตสละสิท ธิ์ใ น
การขอรับใบอนุญาต
กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนด
ชํา ระค่ า ธรรมเนี ย มให้ ถื อ ว่ า ใบอนุ ญ าตนั้ น สิ้ น ผลนั บ ถั ด จากวั น ครบกํ า หนดการชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย ม
โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดก่อนเลิกกิจการ
เพื่อประโยชน์ในการคํานวณค่าธรรมเนียมรายปีของผู้รับใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่
จัดส่งงบการเงินประจําปีที่มีการแยกรายได้และต้นทุนตามประเภทบริการที่ได้รับใบอนุญาตอย่างชัดเจน
ที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายให้แ ก่คณะกรรมการหรือข้อมูลอื่นที่จําเป็นต่อ
การพิจารณากําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามที่คณะกรรมการจะกําหนด
(๖) ผู้รับใบอนุญ าตมีหน้าที่ต้องนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสีย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะในอัตราร้อยละ ๒ ของรายได้ก่อนหัก
ค่าใช้จ่าย หรือตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติกําหนด
(๗) ผู้รับใบอนุญ าตต้อ งให้บริก ารสิ่งอํา นวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสีย ง
หรือกิจการโทรทัศน์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์จากคณะกรรมการเท่านั้น
(๘) ผู้รับใบอนุญ าตต้องให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทั ศ น์ แ ก่ ผู้รั บ ใบอนุ ญ าตรายอื่ น อย่า งเท่ า เที ย มกั น ไม่ มี ลัก ษณะเป็ น การเลื อ กปฏิบั ติ ห รื อ กี ด กั น
การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม
(๙) การประกอบกิ จ การตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งจั ด ทํ า ข้ อ เสนอการใช้
สิ่งอํานวยความสะดวกกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ
(๑๐) ในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีซึ่งมีความจําเป็นเพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ
ผู้รับใบอนุญาตต้องให้บริการแพร่ภาพหรือกระจายเสียง แจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ เมื่อรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๑๑) กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตควบรวมกิจการหรือเข้าร่วมกันเป็นบริษัทคู่ค้ากับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น
หรือมีการทําสัญญาใดที่ให้ผู้รับใบอนุญาตอีกฝ่ายมีอํานาจควบคุมกํากับดูแล หรือสั่งการ หรือกระทําการ
แทนคู่สัญญาอีกฝ่ายที่เป็นผู้รับใบอนุญาต หรือล่วงรู้ข้อมูลทางการค้าของผู้รับใบอนุญาต อีกฝ่ายจะต้อง
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
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ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการตามวรรคหนึ่งมีผลที่เป็นหรืออาจเป็น
การกี ด กัน การแข่ง ขั น อย่ างเป็ น ธรรมในตลาด คณะกรรมการอาจกํ า หนดมาตรการเฉพาะให้ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตปฏิบัติก็ได้
(๑๒) ผู้รั บใบอนุญ าตจะต้อ งปฏิบั ติต ามกฎหมายว่ าด้ ว ยการแข่ง ขัน ทางการค้า และจะต้ อ ง
ไม่ ก ระทํ า การใดที่ ค ณะกรรมการเห็ น ว่ า มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ มี ผ ลกระทบ หรื อ อาจมี ผ ลกระทบต่ อ
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในตลาดอย่างมีนัยสําคัญสําหรับการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก และบริการ
กิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาตของผู้รับใบอนุญาต หรือเครื่องอุปกรณ์กระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ของบุคคลอื่น โดยรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้
(๑๒.๑) การเข้ าทํา สัญ ญา หรือ ความตกลงอื่ น ใดโดยสมรู้กั น หรือดํ าเนิน การร่ว มมื อ
กับบุคคลอื่นอันส่งผลกระทบต่อสภาวการณ์การแข่งขันของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นและผู้บริโภค
(๑๒.๒) การเข้ า ทํ า สั ญ ญา หรื อ ความตกลงกั บ บุ ค คลอื่ น ใดเกี่ ย วกั บ ค่ า บริ ก ารหรื อ
ค่าธรรมเนียม หรือเครื่องอุปกรณ์กระจายเสียงหรือโทรทัศน์อันมีลักษณะเป็นการทําลาย กีดกัน บั่นทอน
หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือขัดขวางต่อการเข้าตลาดของผู้ประกอบกิจการรายใหม่
(๑๒.๓) การร่วมกันไม่ข ายหรือให้บริการกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น หรือบุคคลอื่น ที่มิใช่
บริษัทลูก หรือบริษัทในเครือของตน
(๑๒.๔) การเข้าจัด การแต่เพีย งผู้เ ดีย ว หรือร่ว มกันหลายคน โดยมีผล หรืออาจมีผ ล
เป็นการกีดกันไม่ให้คู่แข่งเข้าถึง หรือมีช่องทางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่จะแข่งขันกันผลิตภัณฑ์
หรือบริการของผู้รับใบอนุญาต หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของตน
(๑๒.๕) การทําสัญญา หรือความตกลงใด ๆ กับผู้ประกอบกิจการในธุรกิจกระจายเสีย ง
หรือโทรทัศน์ หรือผู้ให้บริการเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์กระจายเสียงหรือโทรทัศน์รายอื่น เพื่อแบ่งส่วนแบ่ง
ทางการตลาดโดยการตกลงแบ่งตามแนวพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรือแนวทางอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นว่า
เป็นการตกลงแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด หรือจัดระเบียบของตลาดโดยมิชอบ
(๑๒.๖) การให้ สิ ท ธิ พิ เ ศษอย่ า งไม่ เ หมาะสม หรื อ การรั บ ประโยชน์ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรม
จากบริษั ท ในเครื อหรื อการเลื อกปฏิบัติ ใด ๆ อัน มี ผลกระทบต่อ การแข่ง ขัน อย่างเป็น ธรรมในตลาด
หากคณะกรรมการเห็นว่าผู้รับใบอนุญาตรายอื่นอาจตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบในการแข่งขันอย่างมาก
หรือทําให้การแข่งขันลดลงอย่างมีนัยสําคัญ หรือจะมีผลเป็นการกีดกันการเข้าตลาดของผู้ประกอบกิจการ
รายใหม่
(๑๒.๗) การดํ าเนิน การอื่น ใดอั น มี ผลทํา ให้มี การอุ ด หนุ น การบริ ก าร การอุด หนุ น ไขว้
การถื อ ครองธุ ร กิ จ ในประเภทเดี ย วกั น การใช้ อํ า นาจทางการตลาดที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม การทุ่ ม ตลาด
การกําหนดราคาต่ํากว่าต้นทุน การกําหนดราคาที่มีผลทําให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นไม่สามารถแข่งขันได้
หรือเลือกปฏิบัติในทางราคา

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

(๑๓) ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตจะต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล การใช้ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกที่ จํ า เป็ น ให้ กั บ
คณะกรรมการทุกไตรมาส
(๑๔) ผู้รับใบอนุญ าตต้องปฏิบัติต าม ระเบีย บ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมาตรการ
ที่คณะกรรมการกําหนดเกี่ยวกับเรื่อง ดังนี้
(๑๔.๑) การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
(๑๔.๒) การใช้ทรัพยากรกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(๑๔.๓) การเชื่อมต่อและใช้ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(๑๔.๔) การใช้สิ ท ธิในการปักหรื อตั้งเสา หรื อเดินสาย วางท่อ หรือติด ตั้ งอุปกรณ์
ในการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(๑๔.๕) การคุ้มครองผู้บริโภค
(๑๔.๖) การปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
(๑๔.๗) ค่าธรรมเนียม และค่าบริการ
(๑๔.๘) การระงับข้อพิพาท
(๑๔.๙) หลักเกณฑ์หรือมาตรการอื่นใดที่คณะกรรมการกําหนดเพิ่มเติม
(๑๔.๑๐) ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๑๕) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือมาตรการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนดเพิ่มเติม
(๑๖) ผู้รับใบอนุญาตต้องรายงานผลการประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตต่อคณะกรรมการ
ตามแบบรายงานที่ คณะกรรมการกํ าหนดเป็ น ประจํา ทุก ปี ภายในระยะเวลาสามสิบ วัน นับ แต่ วัน ที่
ครบกําหนดชําระค่าธรรมเนียมรายปี
(๑๗) ผู้รับใบอนุญ าตมีหน้าที่ต้องบํารุง ดูแ ล รักษา และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
(๑๘) การตั้งหรือการขอเปลี่ยนแปลงความสูงสายอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง สําหรับ
ผู้รั บ ใบอนุญ าตที่ ตั้ งอยู่ ในบริ เวณเขตปลอดภั ย การเดิน อากาศ จะต้ องได้ รับ อนุญ าตจากหน่ ว ยงาน
ที่ มี อํ า นาจตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการเดิ น อากาศก่ อ นการยื่ น ขอใบอนุ ญ าตตั้ ง สถานี วิ ท ยุ ค มนาคม
ต่อคณะกรรมการ
(๑๙) การจั ด ตั้ ง หรื อ สร้ า งสิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ ใ ช้ ติ ด ตั้ ง สายอากาศจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๒๐) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดไว้ในใบอนุญาตโดยเคร่งครัด
ข้อ ๑๓ ในกรณี ที่ มี เ หตุ สํ า คั ญ หรื อ จํ า เป็ น เพื่ อ คุ้ ม ครองประโยชน์ ส าธารณะหรื อ กฎหมาย
หรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการมีอํานาจแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตและเงื่อนไขในการอนุญาต
ได้ตามความจําเป็น
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ข้อ ๑๔ ผู้รับใบอนุญ าตจะพักหรือหยุด การให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่ว นไม่ได้ เว้น แต่
จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ข้อ ๑๕ ระยะเวลาการอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์
ให้มีอายุไม่เกินสิบห้าปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ข้อ ๑๖ การยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหม่
ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตตามข้ อ ๑๕ สิ้ น อายุ หากผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตดั ง กล่ า วมี ค วามประสงค์
จะประกอบกิ จการให้บ ริ ก ารสิ่ ง อํ านวยความสะดวกด้ า นกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์ใ ห้ ยื่ น คํา ขอรั บ
ใบอนุญาตใหม่ต่อคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องยื่น แบบคําขอรับใบอนุญาตล่ว งหน้าอย่างน้อยเก้าสิบวัน แต่ไม่เกิน
สองปี ก่ อ นวั น ที่ ใ บอนุ ญ าตเดิ ม สิ้ น อายุ พร้ อ มส่ ง เอกสารหลั ก ฐานหรื อ ข้ อ มู ล ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ใ น
การออกใบอนุญาตตามที่กําหนดในข้อ ๘
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตใหม่ต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในข้อ ๖ และไม่เคยถูกคณะกรรมการ
พิจารณาว่ากระทําผิดเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
(๓) วิธีการพิจารณาของคณะกรรมการให้นําความในข้อ ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ทั้งนี้
คณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้ แ ล้วเสร็จ ภายในหกสิ บวัน นับแต่ วัน ที่คณะกรรมการได้ รับคําขอรั บ
ใบอนุญาตใหม่
(๔) ในระหว่า งการพิจารณาคําขอรับใบอนุ ญ าตใหม่ต าม (๓) ให้ผู้รั บใบอนุญ าตประกอบ
กิจการนั้นต่อไปได้จนกว่าคณะกรรมการจะสั่งไม่อนุญาต ซึ่งหากคณะกรรมการมีคําสั่งไม่อนุญาต ในกรณีนี้
ผู้ขอรับใบอนุญาตใหม่มีหน้าที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามส่วนด้วย
(๕) อายุใบอนุญาตที่ได้รับการพิจารณาใหม่ อาจมีระยะเวลาแตกต่างจากอายุใบอนุญาตเดิม
ซึ่งจะเป็นไปตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
การกํากับดูแลการประกอบกิจการ
ข้อ ๑๗ การสิ้นสุดการอนุญาต นอกจากครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ ๑๕ แล้ว ใบอนุญาต
ให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์อาจสิ้นผล ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้รั บ ใบอนุ ญ าตแจ้ ง ยกเลิ ก การประกอบกิ จการตามที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าต และได้ ป ฏิ บั ติ
ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดก่อนเลิกกิจการแล้ว
(๒) คณะกรรมการมีคําสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาต เนื่องจากปฏิบัติผิด เงื่อนไขตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกําหนด
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ข้อ ๑๘ ในกรณี ที่ ป รากฏแก่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามเงื่อนไขในการอนุญาตตามประกาศนี้ หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอํานาจตักเตือนเป็น ลายลักษณ์อักษร หรือสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตระงับการกระทําที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไข
ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ได้ ซึ่งให้รวมถึงอํานาจการสั่งให้ชี้แจง
หรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญ าตซึ่งได้รับคําสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต ามข้อ ๑๘ ไม่พ อใจ
ในคําสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ผู้ รับใบอนุ ญ าตยังเพิกเฉยไม่ปฏิบัติใ ห้ถูกต้อง หรือกรณีที่มีค วามเสีย หายร้ายแรง
ต่อประโยชน์สาธารณะ ให้คณะกรรมการมีอํานาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ ทั้งนี้ การพักใช้
ใบอนุญาตให้กระทําได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งเดือน
การดําเนินการตามวรรคสองให้นํากฎหมายว่าด้ว ยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ ๒๐ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตมี ห น้ า ที่ ใ นการจั ด ให้ มี ม าตรการเยี ย วยาผลกระทบที่ จ ะเกิ ด
ต่อผู้ใช้บริการภายหลังการสิ้นสุดการอนุญาตให้ประกอบกิจการตามประกาศนี้ และให้ร วมถึงกรณีที่มี
การพักหรือหยุดการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้า นกระจายเสี ย งหรือ โทรทั ศ น์ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมายอยู่ ใ นวั น ที่ ประกาศนี้ ใ ช้บั ง คับ หากประสงค์
จะให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์โดยชอบด้วยกฎหมายต่อไป ให้ยื่น
คําขอรั บใบอนุ ญ าตตามหลัก เกณฑ์ที่ กําหนดในประกาศนี้ ภายในหกสิบ วัน นับแต่วัน ที่ ประกาศนี้มีผ ล
ใช้ บั ง คั บ และเมื่ อ ได้ ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตจากคณะกรรมการแล้ ว ให้ มี สิ ท ธิ ใ ห้ บ ริ ก ารสิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับแจ้งไม่อนุญาตจากคณะกรรมการ
ข้อ ๒๒ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคม หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต สั ม ปทาน
หรือสัญญาให้เป็น ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามที่บัญ ญัติในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญ ญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสีย ง
หรือโทรทัศน์โ ดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ในวัน ที่ประกาศนี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะให้บริการสิ่งอํานวย
ความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ดังกล่าวต่อไป ให้ยื่น คําขอรับใบอนุญ าตตามหลักเกณฑ์
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ที่กํ า หนดในประกาศนี้ ภายในหกสิบ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศนี้ มีผ ลใช้บั ง คับ และเมื่ อได้ ยื่น คํ าขอรั บ
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการแล้ว ให้มีสิทธิให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับแจ้งไม่อนุญาตจากคณะกรรมการ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

๑
ภาคผนวก ก
อัตราค่าธรรมเนียมพิจารณาคําขอ
----------------------------------------ประเภทกิจการยื่นคําขออนุญาต
กิจการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(Facility Provider)
ระดับท้องถิ่น
ระดับภูมิภาค
ระดับชาติ
กิจการบริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน)
ค่าทําสําเนาคู่ฉบับใบอนุญาต ฉบับละ
ค่าถ่ายเอกสารใบอนุญาต ฉบับละ

ค่าพิจารณาคําขอ

๕,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒

ภาคผนวก ข
รายละเอียดข้อมูลนิติบุคคล (Corporate Profile)
----------------------------------------ข้อมูลนิติบุคคล (Corporate Profile) มีรายละเอียด ดังนี้
๑. ให้ แ สดงผั ง โครงสร้ า งการถื อ หุ้ น รายชื่ อ ที่ อ ยู่ และสั ญ ชาติ พร้ อ มทั้ ง สั ด ส่ ว น
การถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญาต
๒. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มอี ํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต
๒.๑ ให้แสดงรายละเอียดของผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาต
และของกรรมการ ตามตาราง ดังนี้
ชื่อ- สกุล/
ตําแหน่ง
(ก)

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัท
ผู้บริหาร
(ข)
(ค)

ประสบการณ์ทํางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตําแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
(ง)

หมายเหตุ (ก) สําหรับกรรมการให้ร ะบุป ระเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กําหนดในหนังสือรับรอง
(ข) ให้นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
(ค) ให้ ระบุ ถึ งความสั มพั นธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้ บริ หารด้ วยกั น
โดยความสัม พันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ท างสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และ
ความสัมพันธ์ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้ระบุเฉพาะความสัมพันธ์ลําดับ บิดา มารดา คู่สมรส
บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว
(ง) ให้ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
๒.๒ ให้แสดงรายละเอียดของผู้ล งทุนหรือผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนแต่ละราย และสัดส่วน
การถือหุ้นดังกล่าวทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมสิทธิอ อกเสียงลงคะแนนของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้น
อันเป็นทุนแต่ละรายตามตาราง ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
สิทธิการออกเสียง
ชื่อ/สกุล
ที่อยู่
สัญชาติ
จํานวนหุ้น สัดส่วน (%)

๓

ภาคผนวก ค
ข้อมูลด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
--------------------------------๑. ประเภทหรือชนิดของสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่จะให้บริการ
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
๒. รูปลักษณะของสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตลอดจนสถานที่ตั้งของสิ่งอํานวยความสะดวก
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
๓. แผนผังแสดงที่ตั้งรายละเอียดของลักษณะทิศทางและแนวเขตของสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

๔

(ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสิ่งอํานวยความสะดวก)
ภาคผนวก ค
ข้อมูลสิ่งอํานวยความสะดวก
---------------------การใช้สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ต้องแสดงรายละเอียด ดังนี้
๑.๑ สิ่งอํานวยความสะดวกของตนเอง ดังนี้
๑.๑.๑ ให้ระบุประเภทหรือชนิดของสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ที่จะให้บริการ
๑.๑.๒ ให้ แสดงรายละเอี ยดข้ อมูลทางเทคนิ คตามประเภทหรื อชนิ ดของสิ่ งอํ านวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่จะให้บริการที่ระบุในข้อ ๑.๑.๑
๑.๑.๓ ให้ระบุพิกั ดภูมิ ศาสตร์ (Geographic Coordinates) (ละติ จูดและลองจิจูด โดยให้ แสดงค่ า
เป็นทศนิยม ๖ ตําแหน่ง) และรายละเอียดสถานที่ตั้งของสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ที่จะให้บริการ เช่น ที่ตั้งของอาคาร ชั้น ห้อง บ้านเลขที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ประเทศ เป็นต้น
๑.๑.๔ ให้ระบุพื้นที่ให้บริการ (CoverageAreaService) ที่ประสงค์จะดําเนินการของสิ่งอํานวยความ
สะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่จะให้บริการ (หากมี)
๑.๑.๕ ให้แ สดงรู ป ลั ก ษณะของสิ่ง อํา นวยความสะดวกด้า นกระจายเสี ยงหรื อ โทรทัศ น์
ที่จะให้บริการ เช่น ภาพถ่าย พิมพ์เขียว เป็นต้น
๑.๑.๖ ให้แสดงแผนผังรายละเอียดของลักษณะทิศทางและแนวเขตของสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่จะให้บริการ
๑.๒ สิ่งอํานวยความสะดวกของผู้อื่น ดังนี้
๑.๒.๑ ให้ระบุชื่อเจ้าของสิ่ง อํานวยความสะดวกที่ใช้ง านเพื่อให้บริก ารกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์
๑.๒.๒ ให้แสดงหลักฐานสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สําหรับ
ให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของเจ้าของสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใช้งาน
ในข้อ ๑.๒.๑
๑.๓ สิ่งอํานวยความสะดวกของตนเองและของผู้อื่น ดังนี้
๑.๓.๑ สิ่งอํานวยความสะดวกของตนเองให้แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ ๑.๑
๑.๓.๒ สิ่งอํานวยความสะดวกของผู้อื่นให้แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ ๑.๒
----------------------------

สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
การยื่นขอรับใบอนุญาต

[…] ยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่
[…] ยืน่ ขอประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพิม่ เติม
[...] ใบอนุญาตเดิมเลขที่.................
[…] ยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่กรณีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ
[…] ใบอนุญาตเดิมเลขที่.........................................วันหมดอายุ……..................
ส่วนที่ ๑. ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาต (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
๑.๑ ชื่อนิติบุคคล
Homepage
๑.๒ ที่อยู่ปัจจุบัน/สถานที่ติดต่อ เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
๑.๓ ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการ (บุคคลที่ ๑)
ตําแหน่ง
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
๑.๔ ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการ (บุคคลที่ ๒)
ตําแหน่ง
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
๑.๕ ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการ (บุคคลที่ ๓)
ตําแหน่ง
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
๑.๖ ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้
ตําแหน่ง
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๓
หน้า ๑ จาก ๖
เลขรับที่............................
วันที่รับ
...............................

สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๓
หน้า ๒ จาก ๖
เลขรับที่............................
วันที่รับ
...............................

ส่วนที่ ๒. รายละเอียดข้อมูลการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
๒.๑ ระบุเขตพื้นที่ให้บริการที่ประสงค์จะดําเนินการให้ชัดเจน
๒.๒ ประเภทสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
[…] ที่ดิน
[…] อาคาร
[…] สิ่งปลูกสร้าง
[…] เสา
[…] ระบบสาย
[…] สายอากาศ
[…] ท่อ
[…] อื่น ๆ ได้แก่
ส่วนที่ ๓. เอกสารประกอบคําขอ
๓.๑ หลักฐานนิติบุคคล
[…] สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับนิติบุคคล
[…] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล
[…] หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้มอบอํานาจและผู้รบั มอบอํานาจ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน
[…] อื่น ๆ ได้แก่
๓.๒ เอกสารข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
[…] ผังโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร (Organization Chart)
[…] ข้อมูลนิติบุคคล (Corporate Profile) เกี่ยวกับ
[…] รายชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของบุคคลผู้มอี ํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาต
และของกรรมการ
[…] รายชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของผูล้ งทุนหรือผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนแต่ละราย และสัดส่วน
การถือหุ้นทัง้ หมดของผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ลงทุน
หรือผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนแต่ละรายตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับหรือตามข้อตกลง
ของผู้ขอรับใบอนุญาต
[…] อื่น ๆ ได้แก่

สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๓
หน้า ๓ จาก ๖
เลขรับที่............................
วันที่รับ
...............................

๓.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ
ที่ผ่านมาที่สอดคล้องกับงบการเงิน
[…] กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปให้จัดส่ง
[…] รายงานฐานะการเงินทีผ่ ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญาตย้อนหลังตามอายุ

การจัดตัง้ นิติบุคคลแต่ไม่เกิน ๕ ปี ประกอบด้วย
[…] รายงานงบดุล
[…] งบกําไรขาดทุน
[…] งบกระแสเงินสดพร้อมด้วยข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่คํานวณจากรายงานดังกล่าว
[…] รายงานการให้บริการของผู้ขอรับใบอนุญาตย้อนหลังตามอายุการจัดตัง้ นิติบุคคลแต่ไม่เกิน ๕ ปี
ประกอบด้วย
[…] ข้อมูลโครงสร้างรายได้ที่แบ่งตามประเภทการให้บริการ ทีอ่ ย่างน้อยจะต้องแสดงรายการแยก
ตามแต่ละประเภทของแหล่งที่มาของรายได้ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์/
เงินบริจาค/เงินอุดหนุน
[…] ข้อมูลอัตราค่าบริการต่อหน่วยในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งทีม่ าของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
[…] ข้อมูลจํานวนหน่วยที่ให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
[…] ข้อมูลต้นทุนการให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
[…] ผลการวิเคราะห์หรือความเห็นที่พจิ ารณาได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินฐานะการเงิน
[…] กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ไม่ถึงหนึ่งปีให้จัดส่ง
[…] รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน (ถ้ามี)
[…] ผลการดําเนินงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาต
ย้อนหลังตามอายุการจัดตัง้ นิติบุคคลนั้น แต่ไม่เกิน ๓ ปี (ถ้ามี)
[…] ข้อมูลที่แสดงถึงศักยภาพทางการเงินของนิติบุคคล ได้แก่
[…] รายละเอียดวงเงินสินเชื่อที่ได้รบั จากสถาบันการเงิน
[…] หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากที่ได้รบั จากสถาบันการเงิน
[…] ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ
[…] อื่น ๆ ได้แก่

สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๓
หน้า ๔ จาก ๖
เลขรับที่............................
วันที่รับ
...............................

๓.๔ ข้อมูลแผนการให้บริการ แผนการลงทุน และการประมาณการฐานะการเงินในอนาคต
[…] แผนการให้บริการ ประกอบด้วย
[…] วัตถุประสงค์ของการให้บริการ
[…] ขอบเขตพื้นที่ในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
[…] คุณภาพของการให้บริการ
[…] นโยบายการตลาดหรือการแข่งขัน
[…] แนวทางการพัฒนาการให้บริการ
[…] แนวทางการคุม้ ครองผู้ใช้บริการ หรือการรับเรือ่ งร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ
[…] อื่น ๆ ได้แก่
[…] แผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน ประกอบด้วย
[…] แหล่งที่มาของการจัดหาเงินทุน
[…] ความรู้ความเชี่ยวชาญของผูบ้ ริหาร
[…] สมมุติฐานในการจัดทําแผนการลงทุนและแผนการลงทุนโดยละเอียดทีส่ อดคล้องกับประมาณการ

ต้นทุนในการให้บริการในอนาคตตลอดอายุใบอนุญาต
[…] ปัจจัยเสีย่ งที่อาจมีผลกระทบต่อแผนการลงทุนและแผนการจัดหาเงินทุน
[…] แนวทางการพัฒนากิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต
[…] อื่น ๆ ได้แก่
[…] การประมาณการฐานะการเงินในอนาคต ๕ ปี ประกอบด้วย
[…] ข้อมูลประมาณการรายได้ที่แบ่งตามประเภทการให้บริการ ที่อย่างน้อยจะต้องแสดงรายการแยก
ตามแต่ละประเภทของแหล่งที่มาของรายได้ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์/
เงินบริจาค/เงินอุดหนุน
[…] ข้อมูลประมาณการอัตราค่าบริการต่อหน่วยในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งทีม่ าของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
[…] ข้อมูลประมาณการจํานวนหน่วยที่ให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งทีม่ าของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
[…] ข้อมูลประมาณการต้นทุนการให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
[…] ประมาณการงบกระแสเงินสด หรือฐานะการเงิน พร้อมด้วยข้อมูลสมมติฐาน อัตราส่วนทางการเงิน
ระยะเวลาในการลงทุน และข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์
[…] อื่น ๆ ได้แก่

สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๓
หน้า ๕ จาก ๖
เลขรับที่............................
วันที่รับ
...............................

ส่วนที่ ๔. คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
๔.๑ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดทุกประการและข้อมูลที่ปรากฏในแบบคํา ขอนี้
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง
๔.๒ กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือทําเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้
คณะกรรมการยกเลิก หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันที
๔.๓ ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขข้อกําหนดใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการจัดสรรรายได้จากการ
ให้บริการให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ
๔.๔ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจหลัก เกณฑ์ตามประกาศ กสทช. เรื่อ งหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารอนุญาตให้บริการ
สิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ทั้งหมดแล้วและยินยอมปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

ลงชื่อ………………………………………ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ ๑)
(…………………………………….)
วัน/เดือน/ปี…………………………………

ลงชื่อ………………………………………ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ ๒)
(…………………………………….)
วัน/เดือน/ปี…………………………………

ลงชื่อ………………………………………ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ ๓)
(…………………………………….)
วัน/เดือน/ปี…………………………………

สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับเจ้าหน้าที่

คําขอ :
[ ] เรียบร้อย
[ ] ไม่เรียบร้อย
เอกสารประกอบครบถ้วนตามประกาศ :
[ ] ครบถ้วน
[ ] ไม่ครบถ้วน
ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคําขอ

วันที่รับคําขอ :

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคําขอ :
บันทึกมอบหมายงาน

Note

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๓
หน้า ๖ จาก ๖
เลขรับที่............................
วันที่รับ
...............................

