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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง   
หรือกิจการโทรทัศน์สําหรับการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ให้สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  กําหนด
ลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  และเพื่อให้ผู้ประสงค์จะประกอบ
กิจการได้ทราบล่วงหน้าเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  วิธีการขอรับใบอนุญาต  หลักเกณฑ์ 
ในการออกใบอนุญาต  เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการอนุญาต  วิธีการพิจารณาในการ
ออกใบอนุญาต  ระยะเวลา  การพิจารณาอนุญาตและขอบเขตการอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าว  
รวมทั้งเงื่อนไขอ่ืนที่จําเป็นสําหรับการประกอบกิจการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  (๖)  และ  (๒๔)  และมาตรา  ๔๑   
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  
มาตรา  ๔๑   มาตรา  ๔๓   มาตรา  ๔๕   มาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๔๗   ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ประกอบกับ
มาตรา  ๗  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  
และมาตรา  ๔๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  ประเภทการ
ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้  เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง  
หรือโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๕”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป 
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ข้อ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับหรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้  
หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“การให้บริการโครงขา่ยกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์”  หมายความว่า  การให้บริการระบบเชื่อมโยง

ของกลุ่มเครื่องส่งหรือถ่ายทอดสัญญาณเสียงหรือภาพที่ใช้ในการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการ   
จากสถานีไปยังเครื่องรับ  ไม่ว่าจะโดยส่ือตัวนําที่เป็นสาย  คล่ืนความถี่  แสง  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า   
หรือส่ือตัวนําใด 

“การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์”  หมายความว่า  การประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟัง  
การให้บริการนั้น ๆ  ได้  ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคล่ืนความถี่  ระบบสาย  ระบบแสง  ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า  
หรือระบบอ่ืนระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน  หรือการให้บริการอ่ืนทํานองเดียวกัน 
ที่คณะกรรมการกําหนดให้เป็นกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์   

“ส่ิงอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์”  หมายความว่า  โครงสร้างพื้นฐานหรือ
ส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  ไม่ว่าจะเป็น  ที่ดิน  
อาคาร  ส่ิงปลูกสร้าง  เสา  ระบบสาย  สายอากาศ  ท่อ  หรือส่ิงอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการกําหนด 

“ผู้ขอรับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ตามประกาศนี้ 

“รายได้”  หมายความว่า  รายได้จากการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต  ค่าสมาชิก  ค่าการโฆษณา  
ทั้งทางตรงและทางอ้อม  หรือรายได้อ่ืนที่เก่ียวเนื่องกับการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต   

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
“สํานักงาน  กสทช.”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามประกาศนี้ 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาต 
 

 

ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จะต้องได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์สําหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
จากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้  หรือหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไข
อ่ืนใด  ที่คณะกรรมการประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

ข้อ ๖ คุณสมบัตขิองผู้ขอรับใบอนุญาต 
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ผู้ขอรับใบอนุญาตนอกจากจะมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๘  
มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  แล้ว  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 

(๑) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามคําส่ังศาล  หรือถูกศาลมีคําส่ังให้ฟื้นฟู
กิจการตามกฎหมายล้มละลาย   

(๒) กรรมการหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เป็นบุคคล   
ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่า  ไม่สมควรเป็นผู้บริหาร   
ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาต  กรรมการ  ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับ
ใบอนุญาต  ต้องไม่เคยถูกศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่ามีโทษทางอาญาซ่ึงเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม  กฎหมายว่าด้วย 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า  กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร  
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด  ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน  
ความผิดเก่ียวกับเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคา 
ต่อหน่วยงานของรัฐ  และความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  ภายในระยะเวลาสองปีก่อนการยื่นขอรับใบอนุญาต 

ข้อ ๗ ผู้ที่ประสงค์จะให้บริการโครงข่ายด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตามประกาศนี้   
ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ  ดังนี้ 

(๑) ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดแนบท้ายประกาศนี้  โดยจะต้องระบุ
เขตพื้นที่ให้บริการที่ประสงค์จะดําเนินการให้ชัดเจนด้วย 

(๒) ยื่นแบบคําขอที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วและเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ 
ในการอนุญาตตามข้อ  ๘  พร้อมสําเนาเอกสารดังกล่าวและจัดทําข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จํานวน  
อย่างละ  ๑  ชุด  ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ณ  สํานักงาน  กสทช.   

(๓) ผู้ยื ่นคําขอรับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมพิจารณาคําขอตามภาคผนวก  ก   
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นคําขอ  หรือตามประกาศที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์  วิธีการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
สําหรับการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์บางประเภทเพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแล  หรือ
ประโยชน์สาธารณะอ่ืนใด  คณะกรรมการอาจเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตก็ได้  
โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า 

ข้อ ๘ เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการยื่นขอรับใบอนุญาต 
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จําเป็นเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา   

โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) เอกสารหลักฐานของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 (๑.๑) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ

นิติบุคคล 
 (๑.๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจ  กระทําการ

ผูกพันนิติบุคคล 
 (๑.๓) หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมายพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนา

ทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน 
(๒) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
 (๒.๑) ผังโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร  (Organization  Chart) 
 (๒.๒) ข้อมูลนิติบุคคล  (Corporate  Profile)  ตามภาคผนวก  ข  ซ่ึงอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูล  

ดังนี้   
  (๒.๒.๑) รายชื่อ  ที่อยู่  และสัญชาติของบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน  ผู้ขอรับ

ใบอนุญาต  และของกรรมการ 
  (๒.๒.๒) รายชื่อ  ที่อยู่  และสัญชาติของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนแต่ละราย   

และสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น  พร้อมสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ลงทุน
หรือผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนแต่ละรายตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับหรือตามข้อตกลงของผู้ขอรับใบอนุญาต 

 (๒.๓) ข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินที่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
ตามกฎหมาย  ได้แก่  รายงานงบดุล  งบกําไรขาดทุน  งบกระแสเงินสด  พร้อมด้วยข้อมูลอัตราส่วน 
ทางการเงิน  ที่คํานวณจากรายงานดังกล่าว  ข้อมูลโครงสร้างรายได้ที่แบ่งตามประเภทการให้บริการ  
รวมถึงผลการวิเคราะห์หรือความเห็นที่พิจารณาได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินฐานะการเงิน 
และผลการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาต   

ทั้งนี้  การจัดส่งรายงานและข้อมูลดังกล่าวให้จัดทําย้อนหลังเป็นระยะเวลาห้าปี  หรือนิติบุคคล 
ที่จัดตั้งไม่ถงึห้าปีให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวตามอายุการจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนุญาต  ตามภาคผนวก  ค  
ท้ายประกาศนี้ 

กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ไม่ถึงหนึ่งปีให้จัดส่งรายงานเก่ียวกับฐานะการเงิน  และผลการ
ดําเนินงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตเพียงระยะเวลาสามปีย้อนหลัง  และข้อมูล 
ที่แสดงถึงศักยภาพทางการเงินของนิติบุคคล  ได้แก่  รายละเอียดวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน  
หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากจากสถาบันการเงิน 

(๓) ข้อมูลแผนการประกอบกิจการ 
 (๓.๑) ให้จัดส่งแผนบริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่สามารถสะท้อนถึง

วัตถุประสงค์ของการให้บริการ  ขอบเขตพื้นที่ในการให้บริการ  คุณภาพของการให้บริการ  นโยบาย
การตลาดหรือการแข่งขัน  ตลอดถึงแนวทางการพัฒนาการให้บริการ  แนวทางการคุ้มครองผู้ใช้บริการ  
หรือการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ  เพื่อให้ม่ันใจในคุณภาพบริการที่สมเหตุสมผลตลอดระยะเวลา
การให้บริการ  ทั้งนี้  แผนการให้บริการดังกล่าวจะต้องสอดรับกับแผนการลงทุนตาม  (๓.๒) 
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 (๓.๒) ให้จัดส่งแผนการลงทุน  และแผนการจัดหาเงินทุน  พร้อมข้อมูลที่เก่ียวข้องอ่ืน   
ซ่ึงสามารถสะท้อนถึงความเหมาะสมของแผน  โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลที่แสดงถึงแหล่งที่มาของการ
จัดหาเงินทุน  ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร  สมมุติฐานในการจัดทําแผน  ปัจจัยเส่ียงที่อาจมี
ผลกระทบต่อแผน  และแนวทางการพัฒนากิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ทั้งนี้  การจัดส่งรายงานและข้อมูลตาม  (๓.๑)  และ  (๓.๒)  ให้เป็นไปตามภาคผนวก  ค   
(๔) ข้อมูลด้านเทคนิคและเทคโนโลยี  ให้ส่งข้อมูล  ดังนี้   
 (๔.๑) สถาปัตยกรรมโครงข่าย  (Network  Architecture)  ตามภาคผนวก  ง  ซ่ึงประกอบด้วย

อุปกรณ์โครงข่ายและการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ดังกล่าว  หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 (๔.๒) ขอบเขตพื้นที่การให้บริการโครงข่าย  ตามภาคผนวก  จ 
(๕) ข้อมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินที่ ผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ตามกฎหมาย  และข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการที่ผ่านมาที่สอดคล้องกับงบการเงิน 
(๖) ข้อมูลแผนการลงทุน  และแผนการจัดหาเงินทุน   
(๗) ข้อมูลการประมาณการฐานะการเงินในอนาคต   
(๘) ข้อมูลอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อ ๙ วิธีการพิจารณาในการออกใบอนุญาตให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  พิจารณาตรวจสอบ   

แบบคําขอที่กรอกแล้ว  และเอกสารหลักฐานที่จําเป็นต้องใช้ในการอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน  
สิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับคําขอ  ทั้งนี้  อาจขยายระยะเวลาได้ไม่เกินเจ็ดวันทําการ 

(๒) หากปรากฏแบบคําขอและเอกสารหลักฐานที่จําเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณา   
ไม่ถกูต้องหรือไม่ครบถ้วน  หรือไม่เพียงพอ  พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  
จะแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขแบบคําขอหรือจัดส่งเอกสารหลักฐานที่จําเป็นเพิ่มเติมภายในระยะเวลา  
สิบห้าวันทําการ  และจะยังไม่พิจารณานําเสนอคณะกรรมการจนกว่าจะได้แก้ไขแบบคําขอหรือได้รับ
เอกสารหลักฐานที่จําเป็นเพียงพอต่อการพิจารณา 

(๓) หากปฏิบัตถิูกต้องและครบถ้วนตาม  (๑)  หรือ  (๒)  แล้ว  พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ  จะดําเนินการพิจารณากล่ันกรองเพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะห์   
ความเหมาะสมของการประกอบกิจการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  และจัดทําร่างใบอนุญาต  
พร้อมเงื่อนไขเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบวันทําการ  ทั้งนี้  อาจยื่นขอ
ขยายระยะเวลาต่อคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนครบกําหนดระยะเวลา  การขยายระยะเวลา 
ให้กระทําได้ไม่เกินสิบห้าวันและขอขยายได้ไม่เกินสองครั้ง  โดยต้องคํานึงถึงปัจจัยอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

 (๓.๑) วัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ  ความต้องการของผู้บริโภคในเขตพื้นที่   
ที่จะให้บริการ  ตลอดจนประโยชน์ต่อผู้บริโภค  ผู้ใช้บริการ  อุตสาหกรรม  เศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษา  
วัฒนธรรม  ความม่ันคงของรัฐ  และประโยชน์สาธารณะอ่ืน 
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 (๓.๒) ความสามารถในการบริหารจัดการ  พร้อมฐานะทางการเงิน  และผลการดําเนินงาน  
ที่ม่ันคง  สามารถดําเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง 

 (๓.๓) ความเหมาะสมและสอดคล้องของแผนการลงทุน  กับแผนการให้บริการ  ซ่ึงจะเอ้ือ
ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

 (๓.๔) ศักยภาพในการจัดหาแหล่งเงินทุนมารองรับการดําเนินการ  ตามแผนการลงทุน   
ทั้งในภาวะปกติ  และในภาวะที่อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด 

 (๓.๕) แผนการด้านเทคนิคที่มีความสมเหตุสมผล  สอดรับกับแผนการให้บริการ  ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (๓.๖) ศักยภาพในการติดตั้งโครงข่าย  รวมถึงในการดําเนินการอ่ืนใดให้ได้ตามแผนการ
ดําเนินงานที่นําเสนอ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเสนอผลการกล่ันกรองต่อ
คณะกรรมการภายในระยะเวลาอันสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ระยะเวลาตาม  (๓)  วรรคหนึ่ง
ส้ินสุดลง 

(๔) เ ม่ือ ได้ รั บความเ ห็นของพนักงาน เ จ้ าหน้ าที่ หรื อ ผู้ที่ คณะกรรมการมอบหมาย   
ให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันทําการ  โดยคํานึงถึงปัจจัยตาม  (๓)  และ
ประโยชน์สาธารณะ  การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม  การบริการโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม  การใช้
ประโยชน์โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงรวมถึงการเข้าสู่ตลาดของ
ผู้ประกอบการรายใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม  และการกระจายประโยชน์
อย่างเป็นธรรม  รวมทั้งการลดมาตรการกีดกันการเข้าสู่ตลาด  โดยให้สํานักงาน  กสทช.  แจ้งมติ
คณะกรรมการให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบเป็นหนังสือพร้อมเปิดเผยข้อมูลและผลการพิจารณาในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของสํานักงาน  กสทช.  แก่สาธารณะภายในสิบห้าวันทําการ 

(๕) กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขข้อเสนอ
เพิ่มเติม  ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นข้อเสนอที่แก้ไขภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสํานักงาน  
กสทช.  หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 

(๖) ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรออกใบอนุญาตตามที่ยื่นคําขอ  คณะกรรมการ
อาจกําหนดเงื่อนไขให้มีการทดลองให้บริการตามที่ขอรับอนุญาตเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อน
ก็ได้  ซ่ึงผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องดําเนินการทดลองให้บริการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
หากการทดลองดังกล่าวมีการรบกวนเกิดขึ้น  ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดการรบกวน 

(๗) เม่ือคณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตตามประกาศนี้แล้ว  ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาต  
ได้รับอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย  
ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่ เก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ระบุในคําขออนุญาต  โดยผู้ขอรับใบอนุญาต 
จะต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนดให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
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ข้อ ๑๐ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  หรือผู้ได้รับอนุญาต  สัมปทานหรือ
สัญญาให้เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม  ตามที่บัญญัติในมาตรา  ๘๐  แห่งพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  หากประสงค์จะให้บริการโครงข่ายสําหรับกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์  จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตามประกาศนี้ก่อน 

ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคแรกมีหน้าที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการในอัตราร้อยละ  ๒  
จากรายได้ที่ได้จากการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตตามประกาศฉบับนี้ก่อนหักรายจ่ายทั้งหมด  
หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๒ 
สิทธิและหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๑ ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์อาจสร้างหรือจัดหา   
ส่ิงอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  เพื่อใช้ในการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ของตนเองก็ได้  โดยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
เก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา  หรือเดินสาย  วางท่อ  หรือติดตั้งอุปกรณ์ในการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

ข้อ ๑๒ ขอบเขตและเงื่อนไขการอนุญาต 
(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ  ๖  ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาต 
(๒) ใบอนุญาตเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับใบอนุญาต  จะโอนแก่กันมิได้  ต้องประกอบกิจการ

ด้วยตนเอง  จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้มีอํานาจประกอบ
กิจการแทนมิได้  หรือจะโอนสิทธิในใบอนุญาตไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของโครงข่ายให้กับบุคคลอ่ืน 
อันทําให้มีผลกระทบต่อการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตมิได้ 

(๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องเริ่มดําเนินการเพื่อให้บริการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามแผนการบริการ  
และแผนการลงทุน  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต  และต้องรายงานผลการ
ดําเนินการทุกเดือนจนกว่าจะให้บริการ  เว้นแต่คณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 

(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องให้บริการระบบการเชื่อมโยงของกลุ่มเครื่องส่งหรือถ่ายทอด
สัญญาณเสียงหรือภาพที่ใช้ในการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการจากสถานีไปยังเครื่องรับ  ไม่ว่าจะโดย
ส่ือตัวนําที่เป็นสาย  คล่ืนความถี่  แสง  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  หรือส่ือตัวนําอ่ืนใด 

(๕) กรณีผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ประเภท
การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพิ่มเติมภายหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว  ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตขอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้   
การอนุญาตดังกล่าวผู้รับใบอนุญาตจะต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการในส่วนที่ได้รับ
อนุญาตเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการกําหนด 
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(๖) ผู้รับใบอนุญาตสามารถให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ได้ตามระยะเวลา   
ที่คณะกรรมการอนุญาต  และหากประสงค์จะเลิกการให้บริการดังกล่าวก่อนวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุ  
จะต้องแจ้งเหตุแห่งการเลิกประกอบกิจการพร้อมทั้งมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการให้คณะกรรมการเห็นชอบ
ล่วงหน้าก่อนเลิกกิจการ  โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  ที่คณะกรรมการกําหนดก่อนเลิกกิจการ 

(๗) ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที ่ต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตราร้อยละ  ๒   
ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย  โดยให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ในการประเมินค่าธรรมเนียมรายปีที่ต้องชําระ  
และจัดทํารายละเอียดการคํานวณค่าธรรมเนียมรายปีตามที่ผู้รับใบอนุญาตประเมินยื่นให้สํานักงาน  
กสทช.  หากไม่ชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กําหนด  ผู้รับใบอนุญาตจะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิ์ 
ในการขอรับใบอนุญาต 

กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนด  
ชําระค่าธรรมเนียม  ให้ถือว่าใบอนุญาตนั้นส้ินผลนับถัดจากวันครบกําหนดการชําระค่าธรรมเนียม   
โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดก่อนเลิกกิจการ 

เพื่อประโยชน์ในการคํานวณค่าธรรมเนียมรายปีของผู้รับใบอนุญาต  ให้ผู้รับใบอนุญาต  มีหน้าที่
จัดส่งงบการเงินประจําปีที่มีการแยกรายได้และต้นทุนตามประเภทบริการที่ได้รับใบอนุญาตอย่างชัดเจน 
ที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายให้แก่คณะกรรมการหรือข้อมูลอ่ืน  ที่จําเป็น 
ต่อการพิจารณากําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามที่คณะกรรมการจะกําหนด 

(๘) ผู้รับใบอนุญาต  มีหน้าที่ต้องนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะในอัตราร้อยละ  ๒  ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย  
หรือตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนด 

(๙) ตลอดระยะเวลาการให้บริการตามที่ ได้รับอนุญาต  ผู้รับใบอนุญาตจะต้องมีวิศวกร   
ด้านไฟฟ้าส่ือสารหรือโทรคมนาคม  เพื่อควบคุมการดําเนินการทางด้านเทคนิค 

(๑๐) ผู้รับใบอนุญาตต้องให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์จากคณะกรรมการเท่านั้น   

(๑๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์แก่ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน
อย่างเท่าเทียมกัน  ไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน  ในกรณีที่โครงข่าย
ไม่สามารถรองรับได้  ผู้รับใบอนุญาตต้องชี้แจงเหตุแห่งการปฏิเสธดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณา   

(๑๒) การประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาต  ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทําข้อเสนอการใช้   
หรือเชื่อมต่อโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ให้คณะกรรมการเห็นชอบ  และเผยแพร่ต่อสาธารณะ  
เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนสามารถพิจารณาก่อนเข้าใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายนั้น   

(๑๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  หรือกิจการโทรทัศน์
รายอ่ืนสามารถเข้าใช้หรือเชื่อมต่อโครงขา่ยเฉพาะส่วนได้ 
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(๑๔) ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ ส่งผ่านสัญญาณการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์   
ที่เป็นการทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป  หรือตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ผู้ให้บริการโครงข่ายที่มีการกําหนดเงื่อนไขในการเข้าถึงการให้ใช้บริการตามวรรคหนึ่ง   
ให้หมายความรวมถึง  การกําหนดเงื่อนไขเข้าใช้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  โดยผู้ให้บริการ 
ไม่ประสงค์จะให้บริการเป็นการทั่วไป  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสําหรับการรับบริการหรือไม่ก็ตาม 

(๑๕) ผู้รับใบอนุญาตต้องระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามมาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ที่มีการส่ง 
หรือแพร่รายการนั้นผ่านทางโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของผู้รับใบอนุญาต 

(๑๖) ในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน  หรือกรณีซ่ึงมีความจําเป็นเพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ  
ผู้รับใบอนุญาตต้องให้บริการแพร่ภาพหรือกระจายเสียง  แจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ   
เม่ือรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องร้องขอ  หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๑๗) กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตควบรวมกิจการหรือเข้าร่วมกันเป็นบริษัทคู่ค้ากับผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน  
หรือมีการทําสัญญาใดที่ให้ผู้รับใบอนุญาตอีกฝ่ายมีอํานาจควบคุมกํากับดูแล  หรือส่ังการหรือกระทําการ
แทนคู่สัญญาอีกฝ่ายที่เป็นผู้รับใบอนุญาต  หรือล่วงรู้ข้อมูลทางการค้าของผู้รับใบอนุญาตอีกฝ่าย   
จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  มีผลที่เป็นหรืออาจ
เป็นการกีดกันการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในตลาด  คณะกรรมการอาจกําหนดมาตรการเฉพาะให้ผู้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติก็ได้ 

(๑๘) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า  และจะต้อง   
ไม่กระทําการใดที่คณะกรรมการเห็นว่ามีวัตถุประสงค์หรือมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบต่อการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในตลาดอย่างมีนัยสําคัญสําหรับโครงข่าย  ส่ิงอํานวยความสะดวก  และบริการ
กิจการกระจายเสียง  หรือกิจการโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาตของผู้รับใบอนุญาต  หรือเครื่องอุปกรณ์กระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ของบุคคลอ่ืน  โดยรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ 

 (๑๘.๑) การเข้าทําสัญญา  หรือความตกลงอ่ืนใดโดยสมรู้กัน  หรือดําเนินการร่วมมือกับ
บุคคลอ่ืนอันส่งผลกระทบต่อสภาวการณ์การแข่งขันของผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน  และผู้บริโภค 

 (๑๘.๒) การเข้าทําสัญญา  หรือความตกลงกับบุคคลอ่ืนใดเ ก่ียวกับค่าบริการ   
หรือค่าธรรมเนียม  หรือเครื่องอุปกรณ์กระจายเสียงหรือโทรทัศน์อันมีลักษณะเป็นการทําลาย  กีดกัน   
บ่ันทอน  หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือขัดขวางต่อการเข้าตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ 

 (๑๘.๓) การร่วมกันไม่ขายหรือให้บริการกับผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน  หรือบุคคลอ่ืน   
ที่มิใช่บริษัทลูก  หรือบริษัทในเครือของตน 
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 (๑๘.๔) การเข้าจัดการโดยมีผล  หรืออาจมีผลเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้รับใบอนุญาต   
รายใดรายหนึ่งเข้าถึงการให้บริการ 

 (๑๘.๕) การทําสัญญา  หรือความตกลงใด ๆ  กับผู้ประกอบการในธุรกิจกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์  หรือผู้ให้บริการเก่ียวกับเครื่องอุปกรณ์กระจายเสียงหรือโทรทัศน์รายอ่ืน  เพื่อแบ่งส่วนแบ่ง  
ทางการตลาดโดยการตกลงแบ่งตามแนวพื้นที่ทางภูมิศาสตร์  หรือแนวทางอ่ืนใดที่คณะกรรมการเห็นว่า  
เป็นการตกลงแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด  หรือจัดระเบียบของตลาดโดยมิชอบ 

 (๑๘.๖) การให้สิทธิพิเศษอย่างไม่เหมาะสม  หรือการรับประโยชน์อันไม่เป็นธรรม   
จากบริษัทในเครือ  หรือการเลือกปฏิบัติใด ๆ  อันมีผลกระทบต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในตลาด   
หากคณะกรรมการเห็นว่าผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนอาจตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบ  ในการแข่งขันอย่างมาก  
หรือทําให้การแข่งขันลดลงอย่างมีนัยสําคัญ  หรือจะมีผลเป็นการกีดกันการเข้าตลาดของผู้ประกอบการ  
รายใหม่ 

 (๑๘.๗) การดําเนินการอ่ืนใดอันมีผลทําให้มีการอุดหนุนการบริการ  การอุดหนุนไขว้  
การถือครองธุรกิจในประเภทเดียวกัน  การใช้อํานาจทางการตลาดที่ไม่เป็นธรรม  การทุ่มตลาด   
การกําหนดราคาต่ํากว่าต้นทุน  การกําหนดราคาที่มีผลทําให้ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนไม่สามารถแข่งขันได้
หรือเลือกปฏิบัติในทางราคา 

(๑๙) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องเปิดเผยข้อมูลการใช้โครงข่ายที่ จําเป็นให้กับคณะกรรมการ   
ทุกหกเดือน 

(๒๐) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือมาตรการ   
ที่คณะกรรมการกําหนดเก่ียวกับเรื่อง  ดังนี้ 

 (๒๐.๑) การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 
 (๒๐.๒) การใช้ทรัพยากรกระจายเสียงหรือโทรทัศน์   
 (๒๐.๓) การเชื่อมต่อและใช้ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
 (๒๐.๔) การใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา  หรือเดินสาย  วางท่อ  หรือติดตั้งอุปกรณ์   

ในการให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 (๒๐.๕) การจัดให้มีบริการโดยทั่วถึง  และการบริการเพื่อสังคม 
 (๒๐.๖) การคุ้มครองผู้บริโภค 
 (๒๐.๗) การปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัต ิ
 (๒๐.๘) ค่าธรรมเนียม  และค่าบริการ 
 (๒๐.๙) การระงับข้อพิพาท 
 (๒๐.๑๐) มาตรฐานทางเทคนิคที่เก่ียวข้อง 
 (๒๐.๑๑) หลักเกณฑ์หรือมาตรการอ่ืนใดที่คณะกรรมการกําหนดเพิ่มเติม 
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ในรอบระยะเวลาบัญชีของปี  ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดทํารายงานแสดงจํานวนผู้รับบริการ  รายงาน
แสดงสถานะทางการเงินโดยแสดงรายรับรายจ่าย  ต้นทุน  แยกตามประเภทการให้บริการโครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์  โดยจะต้องให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายของผู้รับใบอนุญาตรับรอง  
และยืนยันจํานวนยอดรายได้จากการให้บริการในบริการที่ได้รับอนุญาตให้สํานักงาน  กสทช.  ทราบเป็นหนังสือ
ภายในเก้าสิบวันนับถัดจากวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีของปี  โดยผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งส้ิน 

(๒๑) ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องบํารุง  ดูแล  รักษา  และปรับปรุงโครงข่ายกระจายเสียง 
หรือโทรทัศน์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต 

(๒๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องขยายโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ให้เป็นไปตามแผนบริการ 
ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ   

(๒๓) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องติดตั้งโครงข่ายและอุปกรณ์เพื่อรองรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๒๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  โดยใช้ส่ิงอํานวยความสะดวก  
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเท่านั้น 

(๒๕) คณะกรรมการอาจกําหนดหมวดหมู่  หรือลําดับจัดบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพื่อใช้ในการให้บริการโครงข่ายก็ได้  ทั้งนี้  ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ  จากการ  
จัดเรียงหมวดหมู่หรือการจัดลําดับบริการดังกล่าว   

(๒๖) เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
หรือประโยชน์สาธารณะ  ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีช่องทางเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
ตามที่คณะกรรมการกําหนด   

(๒๗) การตั้งหรือการขอเปล่ียนแปลงความสูงสายอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงสําหรับ
ผู้รับใบอนุญาตที่ตั้งอยู่ในบริเวณเขตปลอดภัยการเดินอากาศ  จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มี  
อํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศก่อนการยื่นขอใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมต่อคณะกรรมการ 

(๒๘) การจัดตั้งหรือสร้างส่ิงปลูกสร้างที่ใช้ติดตั้งสายอากาศจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย  
การควบคุมอาคาร 

(๒๙) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่ อนไขที่คณะกรรมการกําหนดไว้ในใบอนุญาต 
โดยเคร่งครัด 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีเหตุสําคัญหรือจําเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ  หรือกฎหมายหรือ
พฤติการณ์เปล่ียนแปลงไป  คณะกรรมการมีอํานาจแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขต  และเงื่อนไขในการอนุญาต   
ได้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๑๔ ผู้รับใบอนุญาตจะพักหรือหยุดการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้  เว้นแต่ 
จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ   

ข้อ ๑๕ ระยะเวลาการอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
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ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์มีอายุไม่เกินสิบห้าปี
นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

ข้อ ๑๖ การยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหม่ 
ในกรณีที่ใบอนุญาตส้ินอายุตามข้อ  ๑๕  หากผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวมีความประสงค์   

จะประกอบกิจการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ใหม่  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต   
ต่อคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นแบบคําขอรับใบอนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อยเก้าสิบวัน  แต่ไม่เกิน
สองปีก่อนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  พร้อมส่งเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้  ในการ 
ออกใบอนุญาตตามที่กําหนดในข้อ  ๘ 

(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตใหม่ต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในข้อ  ๖  และไม่เคยถูกคณะกรรมการ
พิจารณาว่ากระทําผิดเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  ตามประกาศฉบับนี้ 

(๓) วิธีการพิจารณาของคณะกรรมการให้นําความในข้อ  ๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  แต่ทั้งนี้  
คณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับคําขอรับ
ใบอนุญาตใหม่   

(๔) ในระหว่างการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตใหม่ตาม  (๓)  ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
นั้นต่อไปได้จนกว่าคณะกรรมการจะส่ังไม่อนุญาต  ซ่ึงหากคณะกรรมการมีคําส่ังไม่อนุญาต  ในกรณีนี้   
ผู้ขอรับใบอนุญาตใหม่มีหน้าที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามส่วนด้วย 

(๕) อายุใบอนุญาตที่ได้รับการพิจารณาใหม่  อาจมีระยะเวลาแตกต่างจากอายุใบอนุญาตเดิม  
ซ่ึงจะเป็นไปตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๓ 
การกํากับดูแลการประกอบกิจการ 

 
 

ข้อ ๑๗ การส้ินสุดการอนุญาต  นอกจากครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ  ๑๕  แล้ว  ใบอนุญาต
ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์อาจส้ินผล  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้รับใบอนุญาตแจ้งยกเลิกการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต  และได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดก่อนเลิกกิจการแล้ว 

(๒) คณะกรรมการมีคําส่ังให้เพิกถอนใบอนุญาต  เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์   
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ   
ตามเงื่อนไขในการอนุญาตตามประกาศนี้  หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่  
มีอํานาจตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร  หรือส่ังให้ผู้รับใบอนุญาตระงับการกระทําที่ฝ่าฝืน  หรือแก้ไขปรับปรุง  
หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ได้  ซ่ึงให้รวมถึงอํานาจการส่ังให้ชี้แจง  
หรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 



หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตซ่ึงได้รับคําส่ังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๑๘  ไม่พอใจ 
ในคําส่ังดังกล่าว  ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําส่ังดังกล่าว  
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตยังเพิกเฉยไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง  หรือกรณีที่มีความเสียหายร้ายแรง   
ต่อประโยชน์สาธารณะ  ให้คณะกรรมการมีอํานาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้  ทั้งนี้การพักใช้
ใบอนุญาตให้กระทําได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งเดือน 

การดําเนินการตามวรรคสองให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

ข้อ  ๒๐  ผู้ รับใบอนุญาตมีหน้าที่ ในการจัดให้มีมาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิด   
ต่อผู้ใช้บริการภายหลังการส้ินสุดการอนุญาตให้ประกอบกิจการตามประกาศน้ี  และให้รวมถึงกรณีที่มีการ
พักหรือหยุดการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์โดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  หากประสงค์จะให้บริการโครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ต่อไป  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์  ที่กําหนดในประกาศนี้ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  และเม่ือได้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการแล้วให้มี
สิทธิให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับแจ้งไม่อนุญาตจากคณะกรรมการ   

ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  หรือผู้ได้รับอนุญาต  สัมปทานหรือสัญญา  
ให้เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม  ตามที่บัญญัติในมาตรา  ๘๐  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซ่ึงให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
อยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  หากประสงค์จะให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ดังกล่าว 
ต่อไป  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดในประกาศนี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ 
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  และเม่ือได้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการแล้วให้มีสิทธิให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับแจ้งไม่อนุญาตจากคณะกรรมการ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

พันเอก  นที  ศุกลรัตน์ 
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 

ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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ภาคผนวก  ก 
อัตราค่าธรรมเนียมพิจารณาคําขอ 

--------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทกิจการยื่นคําขออนุญาต ค่าพิจารณาคําขอ 
กิจการบริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  (Network  
Provider) 
ระดับทอ้งถ่ิน 
ระดับภูมิภาค 
ระดับชาติ 

   
๑๐,๐๐๐  บาท 

๑๐๐,๐๐๐  บาท 
๕๐๐,๐๐๐  บาท 

กิจการบริการชุมชน  (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ๒,๐๐๐  บาท 
ค่าทําสําเนาคู่ฉบับใบอนุญาต  ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 
ค่าถ่ายเอกสารใบอนุญาต  ฉบับละ ๕๐๐  บาท 
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ภาคผนวก  ข 

รายละเอียดข้อมลูนิติบุคคล  (Corporate  Profile) 
----------------------------------------- 

ข้อมูลนิติบุคคล  (Corporate  Profile)  มีรายละเอียด  ดังน้ี 

 ๑. ให้แสดงผังโครงสร้างการถือหุ้น  รายช่ือ  พร้อมทั้งสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่เป็น  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้ถือหุ้นรายเล็กของผู้ขอรับใบอนุญาต  และนิติบุคคลที่เป็นบรษัิทใหญ ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  
ของผู้ขอรับใบอนุญาต   

๒. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มอีํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต   
๒.๑  ให้แสดงรายละเอียดของผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมตามตารางดังน้ี 
 

ช่ือ-  สกุล/  
ตําแหน่ง 

 
(ก) 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(ข) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
(ค) 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ  ๕  ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/  

ประเภทธุรกจิ 
(ง) 

      

      

 หมายเหตุ (ก)  สําหรับกรรมการให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย  เช่น  กรรมการ   
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กําหนดในหนังสือรับรอง 
 (ข)  ให้นับรวมหุ้นของคู่สมรส  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย 
 (ค)  ให้ระบุถึงความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกันโดยความสัมพันธ์
ทางครอบครัวหมายถึง  ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต  ความสัมพันธ์โดยการสมรส  และความสัมพันธ์โดยการ  
จดทะเบียนตามกฎหมาย  ทั้งน้ี  ให้ระบุเฉพาะความสัมพันธ์ลําดับ  บิดา  มารดา  คู่สมรส  บุตร  พี่น้อง  ลุง  
ป้า  น้า  อา  รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว 
 (ง)  ให้ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ 

   ๒.๒  ในกรณีที่ผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมรายใดดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร   
ในบริษัทย่อย  บริษัทร่วม  หรอืบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท  (เฉพาะที่เคยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์  หรือกําลังดําเนินการขอรับใบอนุญาตหรือทําธุรกิจเกี่ยวเน่ืองกับบริษัทผู้ขอรับ
ใบอนุญาต)  ให้แสดงข้อมูลการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมตามตารางดังน้ี 
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ตารางแสดงข้อมลูการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารและผู้มอํีานาจควบคุม 
 

  รายช่ือบริษัท 

  รายช่ือ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัททีเ่กี่ยวข้อง 

บริษัท  
ก. 

บริษัท  
ข. 

บริษัท  
ค. 

บริษัท  
ง. 

บริษัท  
จ. 

บริษัท  
ฉ. 

บริษัท  
ช. 

บริษัท  
ซ. 

บริษัท  
ฌ. 

ตัวอย่าง          

นาย  ก. ** *  ***   *   

นาย  ข.   ***    *** ***    

  หมายเหตุ  สามารถเพิ่มเติมตารางได้หากข้อมลูมจีํานวนมาก 
    *  =  ประธานกรรมการ 
    **  =  กรรมการบรหิาร 
    ***  =  กรรมการ 
 
 ๓.  รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย่อยที่เคยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์  หรือกําลังดําเนินการขอรบัใบอนุญาตหรือทาํธุรกิจเกี่ยวเน่ืองกับบรษัิทผู้ขอรับใบอนุญาต  ดังน้ี 

 
ตารางรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 
รายช่ือบริษัทย่อย 

รายช่ือกรรมการ 
บริษัท  … บริษัท  … บริษัท  … 

ตัวอย่าง 
   

นาย  ก.   * ** *** 
นาย  ข.   ** * 

 

  หมายเหตุ  สามารถเพิ่มเติมตารางได้หากข้อมลูมจีํานวนมาก 
    *  =  ประธานกรรมการ 
    **  =  กรรมการบรหิาร 
    ***  =  กรรมการ   
 
 ๔.  รายการระหว่างกัน  (ถ้ามี) 
  ให้อธิบายรายการระหว่างกันที่ผ่านมา  และนโยบายในการทํารายการ  ระหว่างกันกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  อย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
  ๔.๑  เปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลปร ะ โ ยช น์ ในปี ที่ ผ่ า นม า   โ ดย ให้ ร ะบุ ช่ื อ บุ คคลห รื อ กลุ่ มบุ คคลที่ อ าจ มี ค วาม ขั ดแ ย้ ง 
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ทางผลประโยชน์  ลักษณะความสัมพันธ์  (เช่น  เป็นบิดาของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่0เป็นบริษัทที่ผู้ ถือหุ้น 
รายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสามสิบ)  และเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน  เช่น  ลักษณะ  ปริมาณเงื่อนไข 
ของรายการระหว่างกัน  อัตราดอกเบี้ย  ราคาซื้อ  ราคาขาย  มูลค่าของรายการระหว่างกัน  หรือค่าเช่า   
ที่เกิดข้ึนจริง  พร้อมทั้งแสดงราคาประเมิน  หรืออัตราค่าเช่า  ที่ประเมินโดยบุคคลที่สาม  หรือแสดงได้ว่า  
เป็นราคาที่เป็นธรรม  ทั้งน้ี  หากเป็นรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยที่มีผู้บริหาร  ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่  ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทที่ขอรับใบอนุญาตถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละสิบจะไม่เปิดเผยข้อมูล
น้ันก็ได้ 
  ๔.๒  อธิบายความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่าเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทหรือไม่อย่างไร  ทั้งน้ี  ถ้ามีความเห็นของกรรมการอิสระในเรื่องดังกล่าวที่แตกต่าง
จากมติคณะกรรมการให้เปิดเผยความเห็นน้ันด้วย 
  ๔.๓  อธิบายมาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน  และให้ระบุว่า  
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องน้ัน  มีส่วนในการอนุมัติหรือไม่  และ  มีการดูแลเรื่องดังกล่าว
อย่างไร  พร้อมอธิบายเหตุผล 
  ๔.๔  อธิบายนโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 
   หมายเหตุ   
   หากหมายเหตุประกอบงบการเงินได้เปิดเผยรายการระหว่างกันตาม  ๔.๑  
ครบถ้วนแล้ว  ไม่ ต้องเปิดเผยข้อมูลใน  ๔.๑  ซ้ําในส่วนน้ี  แต่ให้อ้างอิงไปถึงหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินที่เกี่ยวข้อง 
   รายการระหว่างกัน  หมายถึง  ธุรกรรมหรือธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือแข่งขันหรือ  
ความเก่ียวข้องอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท  (บริษัทที่ขอรับใบอนุญาต
หรือบริษัทย่อย)  กับบุคคลหรือกลุม่บคุคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ตัวอย่างรายการระหว่างกนั  
ที่ต้องเปิดเผยรายละเอียด  ดังน้ี 
   (ก)  การให้หรือรับสินค้าและบริการ 
   (ข)  การให้สิทธิการใช้สินทรัพย์ 
   (ค)  การซื้อขายสินทรัพย์ 
   (ง)  การจัดหาเงินทุน 
   (จ)  การเป็นตัวแทน 
   (ฉ)  การคํ้าประกัน  /  ให้หลักประกัน 
   (ช)  การทําสัญญาเช่าระยะยาว 
   (ซ)  การมีสัญญาการจัดการ 
   (ฌ)  การให้หรือได้รับข้อมูลจากการวิจัยและพัฒนา   
   (ญ)  การให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.  รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแสดงรายช่ือและรายละเอียดของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

ที่เกี่ยวโยงกัน  กล่าวคือ   

 ๕.๑  ผู้บริหารและผู้บริหารที่เกี่ยวพันทางเครือญาติกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอํานาจ
ควบคุม  หรือกํากับดูแลกิจการของบริษัท  หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทที่ขอรับใบอนุญาต  หรือบริษัทย่อย  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  และญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 
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 ๕.๒  นิติบุคคลใดที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคุมเป็นบุคคลดังต่อไปน้ี   
ของบริษัทที่ขอรับใบอนุญาต  หรือบริษัทย่อย 

  (ก)  ผู้บริหาร 
  (ข)  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
  (ค)  ผู้มีอํานาจควบคุม  กํากับดูแล  หรือเป็นผู้กระทําการแทน 
  (ง)  บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เปน็ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมกํากับดูแล  

หรือเป็นผู้กระทําแทน 
  (จ)  ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม  (ก)  ถึง  (ง) 
 ๕.๓  บุคคลใดที่โดยพฤติการณ์บ่งช้ีได้ว่าเป็นผู้ทําการแทน  หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ

บุคคลตาม  ๕.๑  หรือ  ๕.๒  ต่อการตัดสินใจ  การกําหนดนโยบาย  การจัดการ  หรือการดําเนินงานอย่างมีนัยสําคัญ   
หรือบุคคลอื่นที่มีพฤติการณ์ทํานองเดียวกัน  เช่น  ที่ปรึกษา  ผู้ประสานงาน  หรือตัวแทนเชิด 

๖.  นิยาม 

 “บริษัทใหญ่”  หมายความว่า 
(ก) บริษัทที่ถือหุ้นในนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้น   

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาต 
(ข)  บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทตาม  (ก)  เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ   

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทน้ัน 
 (ค)  บริษัทที่ถือหุ้นต่อไปเป็นทอด  ๆ  โดยเริ่มจากบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทตาม  (ข)  โดย
การถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจํานวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นน้ัน 
 (ง)  บริษัทที่ถือหุ้นในนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกัน
เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตน้ัน   

 การถือหุ้นของบริษัทตาม  (ก)  (ข)  (ค)  หรือ  (ง)  ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

“บริษัทย่อย”  หมายความว่า   

 (ก)  บริษัทที่ขอรับใบอนุญาตถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหา้สิบของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทน้ัน 

 (ข)  บริษัทตาม  (ก)  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหา้สิบของจาํนวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทน้ัน 

 (ค)  บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ  โดยเริ่มจากการถือหุ้นของบริษัทตาม  (ข)   
ในบริษัทที่ถูกถือหุ้น  โดยการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจํานวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวน 
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นน้ัน 

 (ง)  บริษัทที่ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทตาม  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  ถือหุ้นไม่ว่าโดย 
ทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นน้ัน 

 (จ)  บริษัทที่ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทตาม  (ก)  (ข)  (ค)  หรือ  (ง)  มีอํานาจควบคุม
ในเรื่องการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรม
ต่างๆ  ของบริษัทน้ัน 
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 การถือหุ้นของบริษัทที่ขอรับใบอนุญาตหรือของบริษัทตาม  (ก)  (ข)  (ค)  หรือ  (ง)  ให้
นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย   
 “บริษัทร่วม”  หมายความว่า   
 (ก)  บริษัทที่ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทย่อยถือหุ้นรวมกันต้ังแต่ร้อยละย่ีสิบแต่ไม่เกิน
ร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นน้ัน   
 (ข)  บริษัทที่ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทย่อยมีอํานาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท  แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว  และไม่ถือ
เป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า 
  การถือหุ้นของบริษัทที่ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทย่อยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่
เกี่ยวข้องด้วย 

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัท 
ที่ขอรับใบอนุญาต  รวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ว  ทั้งน้ี  การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวม
หุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

“ผู้ถือหุ้นรายเล็ก”  หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัท 
ที่ขอรับใบอนุญาต  รวมกันต้ังแต่ร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ว  ทั้งน้ี  การถือหุ้น
ดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

“ผู้มีอํานาจควบคุม”  หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์ 
มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย  การจัดการ  หรือการดําเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญไม่ว่าอิทธิพล
ดังกล่าวจะสืบเน่ืองจากการเป็นผู้ถือหุ้น  หรือได้รับมอบอํานาจตามสัญญา  หรือการอื่นใดก็ตามโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหน่ึงดังน้ี 

   (ก)  บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้าของ
จํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 

   (ข)  บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการของ
บริษัทน้ันได้ 

   (ค)  บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย   
การจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทให้ปฏิบัติตามคําสั่งของตนในการกําหนดนโยบาย  การจัดการหรือ
การดําเนินงานของบริษัท 

  (ง)  บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดําเนินงานในบริษัทหรือความรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริษัทเย่ียงผู้บริหาร  รวมทั้งบุคคลที่มีตําแหน่งซึ่งมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทน้ัน  

“ผู้ที่เกี่ยวข้อง”  หมายความว่า  บุคคลดังต่อไปน้ี 

   (ก)  คู่สมรส 
   (ข)  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

   (ค)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่บริษัทที่ขอรับใบอนุญาต   
เป็นหุ้นส่วน 
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   (ง)  ห้างหุ้นส่วนจํากัดที่บริษัทที่ขอรับใบอนุญาตเป็นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิด
หรือหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วน
จํากัด 
   (จ)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บริษัทที่ขอรับใบอนุญาต  หรือห้างหุ้นส่วน 
ตาม  (ค)  หรือ  (ง)  ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้ว  หรือหุ้นที่ชําระ
แล้วทั้งหมดของบริษัทน้ัน  หรือ 

  (ฉ)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดทีบ่รษัิทที่ขอรบัใบอนุญาต  หรือห้างหุ้นส่วนตาม  
(ค)  หรือ  (ง)  หรือบริษัทตาม  (จ)  ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจํานวนหุ้นจําหน่ายได้แล้วหรือ  
หุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทน้ัน 

   (ช)  นิติบุคคลที่บริษัทที่ขอรับใบอนุญาตสามารถมีอํานาจควบคุม  ในเรื่องการกําหนด
นโยบายการจัดการ  การเงิน  และการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน 
 “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”  หมายความว่า  บุคคลดังต่อไปน้ี 

(ก)  ผู้บริหารของบริษัทที่ขอรับใบอนุญาต   
(ข)  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่ขอรับใบอนุญาต   
(ค)  ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทที่ขอรับใบอนุญาต   
(ง)  บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต  ทางการสมรส  หรือโดยการจดทะเบียน  

ตามกฎหมายกับบุคคลตาม  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  ซึ่งได้แก่  บิดา  มารดา  คู่สมรส  บุตร  หรือญาติสนิทอื่น 
(จ)  นิติบุคคลใด  ๆ  ที่บุคคลตาม  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  ถือหุ้น  หรือมีอํานาจควบคุม

หรือ  มีส่วนได้เสียอื่นใด  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสําคัญ 
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ภาคผนวก  ค 

ข้อมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
และข้อมูลแผนการประกอบกิจการ 

--------------------------------- 

๑. ข้อมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ประกอบด้วย 
๑.๑  รายงานงบดุล 
๑.๒  งบกําไรขาดทุน 
๑.๓  งบกระแสเงินสดพร้อมด้วยข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่คํานวณจากรายงานดังกล่าว 
๑.๔  ข้อมูลโครงสร้างรายได้ที่แบ่งตามประเภทการให้บริการ 
๑.๕ ผลการวิเคราะห์หรอืความเห็นที่พจิารณาได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินฐานะการเงินและ 

ผลการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๒.   ข้อมูลแผนการประกอบกิจการ 
 ๒.๑ แผนการให้บริการท่ีสามารถสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ของการให้บริการ  ประกอบด้วย   
  ก.  วัตถุประสงค์ของการให้บริการ 
  ข.  ขอบเขตพื้นที่ในการให้บริการ   
   อธิบายรายละเอียดถึงขอบเขตพื้นที่ในการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
อย่างชัดเจน 
  ค.  คุณภาพของการให้บริการ  เช่น  ด้านเทคโนโลยี  ศักยภาพของโครงข่าย  พื้นที่บริการที่
ครอบคลุมความหลากหลายของการให้บริการ  เป็นต้น 
  ง.  นโยบายการตลาดหรือการแข่งขัน  อธิบายรายละเอียดถึงวิธีการกําหนดอัตราค่าบริการ  
และเงื่อนไขอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   
  จ.  แนวทางการคุ้มครองผู้ใช้บริการ  เช่น  การจัดต้ังหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ 
  ฉ.  การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ  อธิบายรายละเอียดถึงวิธีการ  กระบวนการ  และการ
พิจารณาดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ 

๒.๒ แผนการลงทุนและการจัดหาเงินทุน  ประกอบด้วย 
  ก.  รายละเอียดแสดงแหล่งที่มาของการจัดหาเงินทุน  จํานวน  วิธีการ  ระยะเวลาการชําระ   
คืนหน้ี  (ถ้ามี)  ที่สอดคล้องกับแผนลงทุนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
  ข.  ความรู้ความเช่ียวชาญของผู้บริหาร    
  ค.  สมมติฐานการจัดทําประมาณการงบการเงิน 
   (๑) สมมติฐานเศรษฐกิจมหภาค  (macro  economic  parameters)  เป็นตัวแปร   
ทางเศรษฐกิจที่ใช้ประกอบการคํานวณ  เช่น  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  อัตราเงินเฟ้อ  อัตราดอกเบี้ย  
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  เป็นต้น 
   (๒) สมมติฐานด้านรายได้  (Revenue)  เป็นตัวแปรที่ใช้ประกอบการคํานวณผลประโยชน์
หรือรายได้ของโครงการ  เช่น  ประมาณการความต้องการ  (demand  forecast)  เป้าหมายการให้บริการ  
หรือการขาย  (sales)  อตัราค่าบริการ  เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม  การคํานวณผลประโยชน์หรือรายได้  ของ
โครงการ  จะต้องพิจารณาถึงสมมติฐานอื่นๆ  เช่น  สมมติฐานทางเทคนิคขีดความสามารถในการให้บริการ  
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ประเภทผู้ใช้บริการ  พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ  รวมทั้ง  ลักษณะเฉพาะของบริการหรือธุรกิจ  (nature  of  
business)  ด้วย 
   (๓) สมมติฐานด้านรายจ่าย  (expenditure)  เป็นตัวแปรที่ใช้ประกอบการคํานวณ
รายจ่ายของโครงการ  เช่น  ค่าใช้จ่ายลงทุน  (Investment  cost)  ค่าใช้จ่ายดําเนินการและบํารุงรักษา  
(operating  and  maintenance  cost)  ต้นทุนทางการเงิน  (weighted  average  cost  of  capital:  
WACC)  รายจ่ายชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย  วิธีการคํานวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์รวมทั้งค่าใช้จ่ายใน
การป้องกัน  และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  (ถ้ามี)  เป็นต้น  ทั้งน้ี  จะต้องนําสมมติฐานการดําเนินโครงการ 
ที่สําคัญมาเป็นพื้นฐานในการคํานวณด้วย 
 ง.  ปัจจัยเสี่ยงในการดําเนินงาน  ควรมีอย่างน้อยสามด้าน  ได้แก่  ๑)  ความเสี่ยงในเชิงธุรกิจ  
๒)  ความเสี่ยงทางการเงิน  และ  ๓)  ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย  กฎหมาย  
กฎระเบียบ  หรือข้อกําหนดอื่นจากภาครัฐ 
 จ.  แนวทางการพัฒนากิจการของผู้ขอรับใบอนุญาตในภาพรวม  เช่น  โอกาสทางการวิจัยและ
พัฒนาการให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  การส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่  รวมถึง  
การยกระดับการพัฒนาบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  เป็นต้น 
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ภาคผนวก  ง 

สถาปัตยกรรมโครงข่าย  (Network  Architecture) 
(สําหรับกิจการท่ีใช้คลื่น) 

--------------------------------- 

๑. ระบบโดยรวมของโครงข่ายของผู้ขอรับใบอนุญาต 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

๒. รายละเอียดอุปกรณ์โครงข่าย 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

๓. ลักษณะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์โครงข่าย 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________   

 
๔. แบบจําลองโครงข่าย 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________   
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ตัวอย่าง  Network  Architecture  ของวิทยุกระจายเสยีงในระบบแอนะล็อก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

รูปท่ี  ๑  Analog  Network  Architecture 
 

ตัวอย่าง  Network  Configuration  ของวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulation Frequency  Modulation 

Power  Output ๓๐๐  วัตต์  (Watt) 
Antenna  Gain ๓  dBd 

Antenna  Pattern Isotropic 

กําลังส่งออกอากาศ   
(Effective  Radiated  Power:  ERP) 

๖๐๐  W 

 
รูปท่ี  ๒  Analog  Network  Configuration

สายอากาศ 
(Antenna) 

เครื่องส่งวิทยุ 
(Transmitter) 

ห้องผลิตรายการ 
(Studio) 

 Studio Link 

เครื่องรับวิทยุ 
(Receiver) 

 

Audio Amplifier 

ANTENNA 

Audio Frequency 

RF Amplifier Modulation 

Oscillator 
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ตัวอย่าง  Network  Architecture  ของวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

 
  รูปที่  ๓  Digital  Network  Architecture
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สถาปัตยกรรมโครงข่าย  (Network  Architecture) 
(สําหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น) 

--------------------------------- 

๑.  ข้อมูลสถานีส่งสัญญาณ  และสถานีทวนสัญญาณ  มีรายละเอียด  ดังน้ี 
 ๑.๑  ให้ระบุพิกัดภูมิศาสตร์  (Geographic  Coordinates)  (ละติจูดและลองจิจูด  โดยให้แสดงค่าเป็น
ทศนิยม  ๖  ตําแหน่ง)  และรายละเอียดสถานที่ต้ังของสถานีส่งสัญญาณทั้งหมด  เช่น  ที่ต้ังของอาคาร  ช้ัน  ห้อง  
บ้านเลขที่  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด  ประเทศ  เป็นต้น 
 ๑.๒  ให้ระบุพิกัดภูมิศาสตร์  (Geographic  Coordinates)  (ละติจูดและลองจิจูด  โดยให้แสดงค่าเป็น
ทศนิยม  ๖  ตําแหน่ง)  และรายละเอียดสถานที่ต้ังของสถานีทวนสัญญาณทั้งหมด  เช่น  ที่ต้ังของอาคาร  ช้ัน  ห้อง  
บ้านเลขที่  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด  ประเทศ  เป็นต้น 
 ๑.๓  หากมีการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  (Broadcasting  Satellite  
Network)  ให้ระบุพิกัดภูมิศาสตร ์ (Geographic  Coordinates)  (ละติจูดและลองจิจูด  โดยให้แสดงค่าเป็นทศนิยม  
๖  ตําแหน่ง)  และรายละเอียดสถานที่ต้ังของสถานีส่งภาคพื้นดินไปยังดาวเทียมที่ใช้งาน  (Uplink  Station)  ช่ือ
ดาวเทียม  ที่ใช้งาน  ประเทศเจ้าของดาวเทียมที่ใช้งาน  ตําแหน่งวงโคจรของดาวเทียมที่ใช้งาน  และสถานีรับ
ภาคพื้นดิน  ของดาวเทียมที่ใช้งาน  (Downlink  Station)  (หากมี)   
๒.  ข้อมูลโครงข่าย  มีรายละเอียด  ดังน้ี 
   ๒.๑  ให้แสดงรายละเอียดพื้นที่ให้บริการ  (Coverage  Area  Service)  ของโครงข่ายแต่ละประเภท 
ที่ให้บริการ  หากมีการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  (Broadcasting  Satellite  
Network)  ต้องแสดงขอบเขตพื้นที่การให้บริการดาวเทียม  (Footprint)  ด้วย 
 ๒.๒  ให้แสดงแผนภาพรวมโครงข่าย  (Network  Architecture)  พร้อมรายละเอียดเส้นทาง  (Routing)  ที่
ให้บริการจากสถานีสง่สัญญาณไปยังเครื่องรับที่ให้ผู้รับเข้าถึง  หากมีหลายเส้นทาง  หรือ  หลายทอดช่วง  ต้องแสดง
รายละเอียดดังกล่าวทั้งหมด 
 ๒.๓  ให้แสดงรายละเอียดโครงข่ายแต่ละประเภทที่ให้บริการท้ังหมด  ดังน้ี 
  ๒.๓.๑  ให้ระบุรายละเอียดโครงข่ายแต่ละประเภทที่เป็นโครงข่ายของตนเอง 
  ๒.๓.๒  หากมีการใช้โครงข่ายของผู้อื่นหรือเครือข่ายเฉพาะกลุ่มอื่นใด  ให้ระบุรายละเอียดของ
โครงข่ายหรือเครือข่ายเฉพาะกลุ่มที่ใช้น้ัน   
  ๒.๓.๓  หากมีการใช้โครงข่ายอินเตอร์เน็ต  ให้ระบุโครงข่ายของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต   
(ISP:  Internet  Service  Provider)  ที่ใช้ส่งสัญญาณ 
  ๒.๓.๔  หากมีการใช้เพียงบางส่วนของโครงข่ายด้วยเงือ่นไขเชิงพื้นที่  ให้ระบุรายละเอียดและแสดง
พื้นที่ให้บริการเฉพาะส่วนที่ใช้น้ัน 
 ๒.๔  หากมีการให้บริการผ่านโครงข่ายระบบอื่นๆ  ทั้งแบบที่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ี  และไม่ต้อง
ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ี  ต้องแสดงรายละเอียดคลื่นความถ่ีที่ใช้งานช่องสัญญาณ  (Signal  Channel)  กําลังส่ง  
ทิศทาง  และประเภทของสายอากาศ 
๓.  ข้อมูลการใช้สื่อกลางในการส่งสัญญาณเชิงเทคนิค  มีรายละเอียด  ดังน้ี 
 ๓.๑  ให้ระบุประเภทเทคโนโลยีที่ใช้ส่งสัญญาณ  หากใช้เทคโนโลยีผสมผสานให้ระบุทุกเทคโนโลยี 
ที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.๒  ให้แสดงรายละเอียดวิธีการเข้ารหัส  (Encryption)  หรือเงื่อนไขการเข้าถึง  (Conditional  Access)  
(ถ้ามี) 
 ๓.๓  หากมีการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  (Broadcasting  Satellite  
Network)  ต้องแสดงรายละเอยีดช่ือช่อง  (Transponder  Name)  ความถ่ีวิทยุขาส่ง  (Downlink  Frequency)  โพ
ลาไรเซช่ัน  (Polarization)  อัตราสัญลักษณ์  (Symbol  Rate)   
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ตัวอย่าง  Network  Architecture  ของโทรทัศน์ดาวเทียม  (Satellite  TV) 
 

 
 

 
 
 
 

ตัวอย่าง  Network  Configuration  ของโทรทัศน์ดาวเทียม  (Satellite  TV) 
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ตัวอย่าง  Network  Architecture  ของโทรทัศน์ทางสาย  (Cable  TV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง  Network  Configuration  ของโทรทัศน์ทางสาย  (Cable  TV) 
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ตัวอย่าง  Network  Architecture  ของโทรทัศน์ไอพี  (IPTV) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่าง  Network  Configuration  ของโทรทัศน์ไอพี  (IPTV) 
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ภาคผนวก  จ 
สถานีวิทยุคมนาคม  และเขตพ้ืนท่ีในการให้บริการ 

--------------------------------- 

ในกรณีที่เป็นโครงข่ายที่ใช้คลื่นความถ่ี  ให้ผู้ ย่ืนคําขอจะต้องย่ืนรายละเอียดของสถานีวิทยุ
คมนาคมที่ใช้ในการให้บริการ  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานีวิทยุคมนาคม  และพื้นที่การให้บริการของ
สถานี  วิทยุคมนาคมดังกล่าว 

ทั้งน้ี  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตแนบสําเนาใบอนุญาตมี  ใช้  เครื่องวิทยุคมนาคม  และต้ังสถานี  
วิทยุคมนาคม  หรือใบคําขอรับใบอนุญาตต้ังสถานีวิทยุคมนาคม 
 

ชื่อสถานี 

ท่ีต้ัง 
ใบอนุญาต
ต้ังสถานี
วิทยุ

คมนาคม 

ใบอนุญาต
ใช้เคร่ือง
วิทยุ

คมนาคม 

พ้ืนท่ี
ให้บริการ 

รัศมี
เขต

บริการ 

รายละเอียด
ของสิ่ง
อํานวย
ความ
สะดวก 

ท่ีอยู่ ละติจูด/
ลองจิจูด* 

        

        

 
*  หมายเหตุ  :  ข้อมูลพิกัดที่ต้ัง  (ละติจูด/ลองจจิูด)  ให้แสดงค่าเป็นทศนิยม  ๖  ตําแหน่ง 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการโครงขา่ยกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์

หมายเลขเอกสาร 
แบบ ปส. ๐๒ 

หน้า  ๑  จาก ๗ 

เลขรับท่ี................................ 
วันท่ีรับ................................. 

 

 
 

การย่ืนขอรับใบอนุญาต 

[…]    ย่ืนขอรับใบอนุญาตใหม่    
[…]    ย่ืนขอประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพ่ิมเติม  
 [...] ใบอนุญาตเดิมเลขที่.............................................................. 
[…]    ย่ืนขอรับใบอนุญาตใหม่กรณใีบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  
 [...] ใบอนุญาตเดิมเลขที่.................................................วันหมดอายุ……...................................    

ส่วนที่ ๑. ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาต  (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) 

๑.๑ ชื่อนิติบุคคล           
 Homepage           

๑.๒ ที่อยู่ปัจจุบัน/สถานที่ติดต่อ เลขที ่  ตรอก/ซอย      
 ถนน     แขวง/ตําบล      
 เขต/อําเภอ    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    
 โทรศัพท ์    โทรสาร   E-mail     

๑.๓ ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการ (บุคคลท่ี ๑)         
 ตําแหน่ง      โทรศัพท ์    
 โทรสาร      E-mail      

๑.๔ ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการ (บุคคลท่ี ๒)            
 ตําแหน่ง      โทรศัพท ์     
 โทรสาร      E-mail      

๑.๕ ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการ (บุคคลท่ี ๓)         
 ตําแหน่ง      โทรศัพท ์     
 โทรสาร      E-mail      

๑.๖ ชื่อบคุคลที่สามารถติดต่อได้          
 ตําแหน่ง      โทรศัพท ์     
 โทรสาร      E-mail      

 

 

 

 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการโครงขา่ยกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์

หมายเลขเอกสาร 
แบบ ปส. ๐๒ 

หน้า  ๒  จาก ๗ 

เลขรับท่ี................................ 
วันท่ีรับ................................. 

 

 
 

ส่วนที่ ๒. รายละเอียดข้อมูลการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) 

๒.๑ ระบุเขตพื้นที่ให้บริการท่ีประสงค์จะดําเนนิการให้ชัดเจน  

๒.๒ ลักษณะและประเภทการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์

        […]    ให้เช่าใช้โครงข่ายกระจายเสียงเพ่ือให้บริการกระจายเสียง 
       […]    ให้เช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 
       […]    ประสงค์จะสร้างโครงข่ายกระจายเสียงใหม่เพ่ือให้บริการกระจายเสียง 
       […]    ประสงค์จะสร้างโครงข่ายโทรทัศน์ใหม่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

๒.๓ ประเภทโครงขา่ยกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์
       […]   โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ทางสาย (Wireline Network) 
 […]   โครงข่ายสายทองแดง (Copper Wire Network) 
                     […]   โครงข่ายเคเบ้ิล (Coaxial Network) 
 […]   โครงข่ายใยแก้วนําแสง (Fiber Optic Network) 
 […]   โครงข่ายสายไฟฟ้า (Power Line Network) 
 […]   อ่ืน ๆ ได้แก่         
       […]   โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ไร้สาย (Wireless Network) 
 […]   โครงข่ายใช้คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดิน (Terrestrial Radio Waves Network) 
 […]   โครงข่ายการส่ือสารผ่านดาวเทียม (Satellite Network) 
 […]   อ่ืน ๆ ได้แก่          
       […]   โครงข่ายระบบอ่ืน (Other Network) ได้แก่       
              
               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการโครงขา่ยกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์

หมายเลขเอกสาร 
แบบ ปส. ๐๒ 

หน้า  ๓  จาก ๗ 

เลขรับท่ี................................ 
วันท่ีรับ................................. 

 

 
 

ส่วนที่ ๓. เอกสารประกอบคําขอ 

 ๓.๑ หลักฐานนิติบคุคล 
 […] สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  และข้อบังคับนิติบุคคล 
 […] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล 
 […] หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมาย  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน 
  ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน 
 […] อ่ืน ๆ ได้แก่            
                
                 
 
๓.๒ เอกสารขอ้มูลด้านการบริหารจัดการ  
      […]  ผังโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร (Organization Chart)  
  […]  ข้อมูลนิติบุคคล (Corporate Profile)  เก่ียวกับ 
                  […]   รายช่ือ ที่อยู่ และสัญชาติของบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาต 
                         และของกรรมการ 
                  […]   รายช่ือ ที่อยู่ และสัญชาติของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนแต่ละราย และสัดส่วน 
                         การถือหุ้นทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ลงทุน 
                         หรือผู้ถอืหุ้นอันเป็นทุนแต่ละรายตามกฎหมายหรอืตามข้อบังคับหรือตามข้อตกลง 
                         ของผู้ขอรับใบอนุญาต            
 […]   อ่ืน ๆ ได้แก่           
              
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการโครงขา่ยกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์

หมายเลขเอกสาร 
แบบ ปส. ๐๒ 

หน้า  ๔  จาก ๗ 

เลขรับท่ี................................ 
วันท่ีรับ................................. 

 

 
 

๓.๓ ข้อมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงนิผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชรีับอนุญาตและข้อมูลเก่ียวกับการใหบ้ริการ  
ที่ผ่านมาทีส่อดคล้องกับงบการเงิน  

 […] กรณีนิติบคุคลที่จัดต้ังขึ้นต้ังแต่หนึ่งปีขึน้ไปให้จัดสง่ 
[…] รายงานฐานะการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญาตย้อนหลัง     

ตามอายุการจัดต้ังนิติบุคคลแต่ไม่เกิน ๕ ปี ประกอบด้วย 
   […] รายงานงบดุล 
   […] งบกําไรขาดทุน 
   […] งบกระแสเงินสดพร้อมด้วยข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่คํานวณจากรายงานดังกล่าว 

  […] รายงานการให้บริการของผู้ขอรับใบอนุญาตย้อนหลังตามอายุการจัดต้ังนิติบุคคลแต่ไมเ่กิน ๕ ปี 
ประกอบด้วย 
[…]    ข้อมูลโครงสร้างรายได้ที่แบ่งตามประเภทการให้บริการ ที่อย่างน้อยจะต้องแสดงรายการ     

แยกตามแต่ละประเภทของแหล่งที่มาของรายได้ที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์/เงินบริจาค/เงินอุดหนุน 

[…] ข้อมูลอัตราค่าบริการต่อหน่วยในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้             
ที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

[…]   ข้อมลูจํานวนหน่วยที่ให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้             
ที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

[…]     ข้อมูลต้นทุนการให้บรกิารในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งทีม่าของรายได้                  
ที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  

[…] ผลการวิเคราะห์หรือความเห็นที่พิจารณาได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินฐานะการเงิน 

 […] กรณีนิติบคุคลที่จัดต้ังขึ้นใหม่ไม่ถึงหนึ่งปีใหจั้ดส่ง 
[…]   รายงานเก่ียวกับฐานะการเงิน (ถ้ามี)  
[…] ผลการดําเนินงานของผู้ถือหุ้นรายใหญใ่นนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตย้อนหลังตามอายุการจัดต้ัง    

นิติบุคคลน้ัน แต่ไม่เกิน ๓ ปี (ถ้าม)ี 
[…] ข้อมูลทีแ่สดงถงึศักยภาพทางการเงินของนิติบุคคล ได้แก่ 

                   […]    รายละเอียดวงเงินสินเช่ือที่ได้รับจากสถาบันการเงิน 
   […]    หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากที่ได้รับจากสถาบันการเงิน 

[…]    ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อ่ืนๆ 
[…]    อ่ืน ๆ ได้แก่           
 
 

 
 

 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการโครงขา่ยกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์

หมายเลขเอกสาร 
แบบ ปส. ๐๒ 

หน้า  ๕  จาก ๗ 

เลขรับท่ี................................ 
วันท่ีรับ................................. 

 

 
 

๓.๔  ข้อมูลแผนการให้บริการ แผนการลงทุน และการประมาณการฐานะการเงินในอนาคต 
[…] แผนการให้บรกิาร ประกอบด้วย 

[…] วัตถุประสงค์ของการให้บริการ  
[…] ขอบเขตพ้ืนที่ในการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
[…] คุณภาพของการให้บริการ 
[…]    นโยบายการตลาดหรือการแข่งขัน 
[…] แนวทางการพัฒนาการให้บริการ 
[…] แนวทางการคุ้มครองผู้ใช้บริการ หรือการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ  
[…] อ่ืน ๆ ได้แก่           

[…] แผนการลงทนุ และแผนการจัดหาเงินทนุ ประกอบด้วย 
  […] แหล่งที่มาของการจัดหาเงินทุน  
  […] ความรู้ความเช่ียวชาญของผู้บริหาร 
  […] สมมติฐานในการจัดทําแผนการลงทุนและแผนการลงทุนโดยละเอียดที่สอดคล้องกับประมาณการต้นทุน  

ในการให้บริการในอนาคตตลอดอายุใบอนุญาต 
  […] ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนการลงทนุและแผนการจัดหาเงินทุน 
  […] แนวทางการพัฒนากิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต  
  […]   อ่ืน ๆ ได้แก่           
[…] การประมาณการฐานะการเงินในอนาคต ๕ ปี ประกอบด้วย 

[…] ข้อมูลประมาณการรายได้ที่แบ่งตามประเภทการให้บริการท่ีอย่างน้อยจะต้องแสดงรายการ         
แยกตามแต่ละประเภทของแหล่งที่มาของรายได้ที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์/    
เงินบริจาค/เงินอุดหนุน 

[…] ข้อมูลประมาณการอัตราค่าบริการต่อหน่วยในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้     
ที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

[…] ข้อมูลประมาณการจํานวนหน่วยที่ให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้     
ที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

[…] ข้อมูลประมาณการต้นทุนการให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้           
ที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  

[…]   ประมาณการงบกระแสเงินสด หรือฐานะการเงิน พร้อมด้วยข้อมูลสมมติฐาน อัตราส่วนทางการเงิน 
ระยะเวลาในการลงทุน และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ 

 […] อ่ืน ๆ ได้แก่           
 
 
 
 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการโครงขา่ยกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์

หมายเลขเอกสาร 
แบบ ปส. ๐๒ 

หน้า  ๖  จาก ๗ 

เลขรับท่ี................................ 
วันท่ีรับ................................. 

 

 
 

๓.๕  ข้อมูลด้านเทคนิคและเทคโนโลยี  
[…]  สถาปัตยกรรมโครงข่าย  
[…]  อุปกรณ์โครงข่าย 
[…]  รายละเอียดการมีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และการต้ังสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วย    

วิทยุคมนาคม 
[…]  จุดให้เข้าใช้โครงข่าย และขอบเขตพ้ืนที่การให้บริการโครงข่าย 
[…]  อ่ืน ๆ ได้แก่            

๓.๖ ข้อมูลเก่ียวกับสิทธใินทางทรพัย์สนิทางปัญญา 
๓.๗ ข้อมูลเก่ียวกับการบริการโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม 

ส่วนที่ ๔. คํารบัรองของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๔.๑  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกําหนดทุกประการและข้อมูลที่ปรากฏในแบบคําขอนี้พร้อมเอกสาร

หลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วน 
      และเป็นความจริง 
๔.๒  กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือทําเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้า

ยินยอมให้คณะกรรมการยกเลิก หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันที  
๔.๓ ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือเง่ือนไขข้อกําหนดใดๆ อันเก่ียวข้องกับการจัดสรรรายได้ 
      จากการให้บริการให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  

เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
๔.๔ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการ

โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ทั้งหมดแล้วและยินยอมปฏิบัติตามโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ ๑) 
           (…………………………………….) 
วัน/เดือน/ปี………………………………… 
 
ลงช่ือ……………………………………………………ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ ๒) 
           (…………………………………….) 
วัน/เดือน/ปี………………………………… 
 
ลงช่ือ…………………………….………………………ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลท่ี ๓) 
           (…………………………………….) 
วัน/เดือน/ปี……………………………… 

 

 



สํานักงาน กสทช. 

แบบคําขอรบั 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการโครงขา่ยกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์

หมายเลขเอกสาร 
แบบ ปส. ๐๒ 

หน้า  ๗  จาก ๗ 

เลขรับท่ี................................ 
วันท่ีรับ................................. 

 

 
 

สําหรบัเจ้าหนา้ที ่

คําขอ : 
[   ] เรียบร้อย          [   ] ไม่เรียบร้อย 

เอกสารประกอบครบถ้วนตามประกาศ : 
[   ] ครบถ้วน           [   ] ไม่ครบถ้วน 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคําขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่รับคําขอ : 
 

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคําขอ : 

บันทึกมอบหมายงาน Note 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


