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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
 

 

ด้วยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  กําหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  มีอํานาจกําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๓)  (๒๔)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการที่เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  
มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ประกอบกับมาตรา  ๔  และมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการที่เก่ียวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕  
มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๔๗  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ในประกาศนี้   
“การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์”  หมายความว่า  การให้บริการระบบการเช่ือมโยง

ของกลุ่มเครื่องส่งหรือถ่ายทอดสัญญาณเสียงหรือภาพที่ใช้ในการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการจาก
สถานีไปยังเครื่องรับ  ไม่ว่าจะโดยส่ือตัวนําที่เป็นสาย  คล่ืนความถี่  แสง  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าหรือส่ือตัวนําอ่ืนใด 

“การให้บริการส่ิงอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์”  หมายความว่า  การให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐาน  หรือส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  ไม่ว่า 
จะเป็น  ที่ดิน  อาคาร  ส่ิงปลูกสร้าง  เสา  ระบบสาย  สายอากาศ  ท่อ  หรือส่ิงอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการกําหนด 

“การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์”  หมายความว่า  การให้บริการการส่งข่าวสาร
สาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟังการให้บริการนั้น ๆ  ได้  ไม่ว่าจะส่งโดย
ผ่านระบบคล่ืนความถี่  ระบบสาย  ระบบแสง  ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า  หรือระบบอ่ืน  ระบบใดระบบหนึ่ง
หรือหลายระบบรวมกัน  หรือการให้บริการอ่ืนทํานองเดียวกันที่คณะกรรมการกําหนดให้เป็นกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

“การให้บริการแบบประยุกต์”  หมายความว่า  การให้บริการเสียง  การให้บริการข้อมูล   
การให้บริการส่ือประสม  หรือการให้บริการอ่ืนทํานองเดียวกัน  โดยผ่านโครงข่ายกระจายเสียง 
หรือโทรทัศน์ที่เป็นการให้บริการโดยตรงต่อผู้รับบริการ  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าบริการ  ค่าธรรมเนียม  
หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดหรือไม่ก็ตาม 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
ข้อ ๒ เพื่อให้การกําหนดลักษณะของกิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน์  เป็นไปโดย

สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง  และพัฒนาการของเทคโนโลยีกิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน์  
จึงกําหนดลักษณะของการประกอบกิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน์  ส่ีลักษณะดังนี้   

  ๒.๑ การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
  ๒.๒ การให้บริการส่ิงอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์   
  ๒.๓ การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์   
  ๒.๔ การให้บริการแบบประยุกต์   
ข้อ ๓ การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ให้มีสองรูปแบบ  ดังนี้   
  ๓.๑ การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ต้องขอรับการจัดสรรคล่ืนความถี่   

มีสามประเภท  ดังนี้   
   ๓.๑.๑ บริการสาธารณะ  ได้แก่  บริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสาธารณะ  

แบ่งเป็นสามประเภท  ดังนี้ 
     ๓.๑.๑.๑ บริการสาธารณะประเภทที่หนึ่ง 
     ๓.๑.๑.๒ บริการสาธารณะประเภทที่สอง 
     ๓.๑.๑.๓ บริการสาธารณะประเภทที่สาม 
   ๓.๑.๒ บริการชุมชน  ได้แก่  บริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสาธารณะ   

แต่ต้องเป็นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการ 
   ๓.๑.๓ บริการทางธุรกิจ  ได้แก่  บริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากําไร

ในทางธุรกิจ  แบ่งเป็นสามประเภท  ดังนี้ 
     ๓.๑.๓.๑ บริการทางธุรกิจระดับชาติ   
     ๓.๑.๓.๒ บริการทางธุรกิจระดับภูมิภาค 
     ๓.๑.๓.๓ บริการทางธุรกิจระดับท้องถิ่น   
  ทั้งนี้  วัตถุประสงค์ของประเภทบริการให้เป็นไปตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๓.๒ การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คล่ืนความถี่ซ่ึงไม่ต้องขอรับ 

การจัดสรรคล่ืนความถี่  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ข้อ ๔ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

อาจกําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  เพิ่มเติมได ้  



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามลักษณะ 
และประเภทที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 

การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับนับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
พลอากาศเอก  ธเรศ  ปุณศรี 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



 
 

 

 

ภาคผนวก 

 

วตัถุประสงคข์องประเภทกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์ซึง่ตอ้งขอรบัการจดัสรรคลื่นความถี่
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัสรรคลื่นความถีแ่ละกาํกบักจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคม    

 

ประเภทกิจการ  วตัถปุระสงคก์ารบริการ 
บริการ
สาธารณะ 

บรกิาร
สาธารณะ
ประเภทที่
หน่ึง 

การประกอบกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์ เพือ่การสง่เสรมิ
ความรู ้การศกึษา ศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยี
และสิง่แวดลอ้ม การเกษตร และการสง่เสรมิอาชพีอื่น ๆ สขุภาพ อนามยั 
กฬีา หรอืการสง่เสรมิคุณภาพชวีติของประชาชน  
 

บรกิาร
สาธารณะ
ประเภทที่
สอง 
 

การประกอบกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์ เพือ่ความมัน่คงของ
รฐัหรอืความปลอดภยัสาธารณะ 

บรกิาร
สาธารณะ
ประเภทที่
สาม 

การประกอบกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์ เพือ่การกระจาย
ขอ้มลูขา่วสารเพือ่สง่เสรมิความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งรฐับาลกบัประชาชนและ
รฐัสภากบัประชาชน การกระจายขอ้มลูขา่วสารเพือ่การสง่เสรมิสนบัสนุนใน
การเผยแพรแ่ละใหก้ารศกึษาแก่ประชาชนเกีย่วกบัการปกครองในระบบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ บรกิารขอ้มลูขา่วสาร
อนัเป็นประโยชน์สาธารณะแก่คนพกิาร คนดอ้ยโอกาส หรอืกลุ่มความ
สนใจทีม่กีจิกรรมเพือ่ประโยชน์สาธารณะหรอืบรกิารขอ้มลูขา่วสารอนัเป็น
ประโยชน์สาธารณะอื่น 
 

 
บริการชมุชน 

การประกอบกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์เพือ่การบรกิาร
สาธารณะแต่ตอ้งเป็นประโยชน์ตามความตอ้งการของชุมชนหรอืทอ้งถิน่ที่
รบับรกิาร 
 
 



 
 

ประเภทกิจการ  วตัถปุระสงคก์ารบริการ 
 

บริการ
ทาง
ธรุกิจ 

บรกิารทาง
ธุรกจิ
ระดบัชาต ิ

การประกอบกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์เพือ่แสวงหากาํไรทาง
ธุรกจิทีม่พีืน้ทีใ่หบ้รกิารครอบคลุมทุกภาคของประเทศ 

บรกิารทาง
ธุรกจิระดบั
ภมูภิาค 

การประกอบกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์เพือ่แสวงหากาํไรทาง
ธุรกจิทีม่พีืน้ทีใ่หบ้รกิารในกลุ่มจงัหวดั 

บรกิารทาง
ธุรกจิระดบั
ทอ้งถิน่ 

การประกอบกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์เพือ่แสวงหากาํไรทาง
ธุรกจิทีม่พีืน้ทีใ่หบ้รกิารในจงัหวดั 

 

 

 

 

 

 


