
แนวทางปฏบิตัขิองผูร้บัใบอนญุาต
ประกอบกจิการกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์

สําหรบักจิการที#ไมใ่ชค้ลื#นความถี#

วนัที# 4 กนัยายน 2556
ณ หอ้งมฆัวานรงัสรรค ์สโมสรทหารบก



การใหบ้รกิารกระจายเสยีงหรอื
โทรทศัน ์ (ชอ่งรายการ)

การใหบ้รกิารโครงขา่ย

860

413

760

387

100

26

ประเภทการประกอบกจิการกระจาย
เสยีง

จํานวนคาํขอ ผูร้บัอนญุาต
อยูร่ะหวา่ง
พจิารณา

สถติแิละผลการพจิารณาคาํขอประกอบกจิการที#ไมใ่ชค้ลื#นความถี# 

ผลการดาํเนนิงาน

การใหบ้รกิารสิ#งอํานวยความสะดวก 5 1 4

1,278 1,148 130รวม

ระดบัชาติ 33 24 9

ระดบัภมูภิาค 60 60 0

ระดบัทอ้งถิ#น 320 303 17

ณ  23 สงิหาคม 2556



จํานวนชอ่งรายการกจิการที#ไมใ่ชค้ลื#นความถี#ท ี#ไดร้บัอนุญาต

Satellite, 552

Cable, 200

IPTV, 8

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร จํานวนใบอนุญาต

  1. Satellite 552

  2. Cable 200  2. Cable 200

  3. IPTV 8

รวม 760

อยูร่ะหวา่งพจิารณาคาํขอ
100 ใบอนุญาต



มต ิกสท. คร ัKงที# วนัที# วนัที#ครบกาํหนดตอ่อายุ ราย ใบอนญุาต

48/2555 26 พฤศจกิายน 2555 29 พฤษภาคม 2556 3 16

1/2556 4 มกราคม 2556 7 กรกฎาคม 2556 1 15

4/2556 21 มกราคม 2556 24 กรกฎาคม 2556 62 172

5/2556 28 มกราคม 2556 31 กรกฎาคม 2556 25 98

9/2556 4 มนีาคม 2556 5 กนัยายน 2556 18 37

12/2556 25 มนีาคม 2556 26 กนัยายน 2556 36 63

15/2556 22 เมษายน 2556 24 ตลุาคม 2556 27 67

19/2556 20 พฤษภาคม 2556 21 พฤศจกิายน 2556 23 38

21/2556 3 มถินุายน 2556 5 ธนัวาคม 2556 23 45

25/2556 8 กรกฎาคม 2556 9 มกราคม 2557 96 172

26/2556 15 กรกฎาคม 2556 16 มกราคม 2557 5 6

27/2556 25 กรกฎาคม 2556 26 มกราคม 2557 8 22

28/2556 13 สงิหาคม 2556 14 กมุภาพนัธ ์2557 9 9

รวม 312 760



กาํหนดเวลาการยื#นคาํขอรบัใบอนุญาต (ชอ่งรายการ) คร ัKงที# 2 

วนัที#
ใบอนญุาต

สิKนอายุ

ลว่งหนา้180 วนั

คกก.
พจิารณา

คาํขอแลว้เสร็จ

ภายใน 60 วนั

คกก.
พจิารณา
อนญุาต

เอกสารหลกัฐาน
ตามที#ประกาศ 

หรอื
คณะกรรมการ

กาํหนด

ประกอบกจิการ
ตอ่ไปจนกวา่

คณะกรรมการจะ
มคีาํส ั#งไม่
อนญุาต

อายุ
ใบอนุญาต

ไมเ่กนิ 14 ปี

หากไมป่รากฏวา่เคยละเมดิ
ตอ่เง ื#อนไขการอนญุาต

การใหบ้รกิารกจิการกระจาย
เสยีง



หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตการใหบ้รกิารกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์

แบบคาํขอ
ที#กรอกขอ้มลู

ครบถว้น              
ทกุรายการ

และ 
แบบรบัรอง
ขอ้มลูเดมิ

เอกสารที#เก ี#ยวขอ้งกบัคณุสมบตั ิ
1. บรษิัท/หา้งหุน้สว่น
   - หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน (ใหม้อีายอุยา่งนอ้ย 3 เดอืน)
   - หนังสอืบรคิณหส์นธ ิและขอ้บงัคบั
   - บญัชผีูถ้อืหุน้ (กรณีบรษิัท)

2. มลูนธิ/ิสมาคม/เทศบาล/หน่วยงานราชการ/รัฐวสิาหกจิ
   - หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน
   - หนังสอืขอ้บงัคบั (ถา้ม)ี
-   หนังสอืจัดตั 3ง หรอืกฎหมายจัดตั 3งองคก์ร
                      (ถา้มกีารเปลี#ยนแปลง)

งบการเงนิปีลา่สดุ ที#ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี

ขอ้มลูผังรายการและลขิสทิธิ5ของชอ่งรายการ
-วัตถปุระสงคข์องชอ่งรายการ
-ผังรายการ สดัสว่นรายการ พรอ้มการจัดระดบัความเหมาะสม
ของรายการ

-เอกสารเกี8ยวกบัลขิสทิธิ5ในการเผยแพรจ่ากเจา้ของสทิธิ5

ขอ้มลูชอ่งทางการเผยแพร/่เทคนคิ
-  ระบบหรอืวธิกีารใชก้ารใหบ้รกิาร 
- สําเนาสญัญาหรอืเอกสารหรอืขอ้มลูการเขา้ใชโ้ครงขา่ยของ

ผูร้ับใบอนุญาต
- สงิอํานวยความสะดวก
                         (ถา้มกีารเปลี#ยนแปลง)

ตวัอยา่งขอ้มลูที#มกัจะกรอกไมค่รบ
- พกิดัที#ต ัKง
- ชื#อผูอ้าํนวยการสถานี
- วตัถปุระสงคท์ี#แสดงถงึรปูแบบการนําเสนอของ
   ชอ่งรายการ

แบบการแจง้ประเภทชอ่งรายการโทรทศันท์ ี#ไมใ่ชค้ลื#นความถี#
 (ถา้มกีารเปลี#ยนแปลง) 



การบรหิารจดัการสถานี

คณะกรรมการบรหิารสถานี
(ถา้ม)ี

ผูร้บัใบอนุญาต

ผูอ้าํนวยการสถานี

เจา้หนา้ที#
รายการ เจา้หนา้ที#เทคนคิ เจา้หนา้ที#ธุรการ



การยื#นผงัรายการ

เร ิ#มใหบ้รกิาร
คร ัKงแรก

เปลี#ยนแปลง
ผงัรายการ

แจง้ให้
เปลี#ยนแปลง

อยา่งนอ้ย 15  วนั แจง้กอ่นอยา่งนอ้ย  7 วนั



ผงัรายการ

    วนั
06:00 07:00 08:00 09:00 16:00 18:00 19:00 20:30 22:00 24:00

เวลา

จนัทร์

รายการ
เนืKอหา

สรา้งสรรค์
เด็กและ
เยาวชน ขา่วใน

องัคาร

พธุ

เยาวชน ขา่วใน
พระราช
สํานกั

พฤหสับดี

ศกุร ์

เสาร ์    รายการเนืKอหา
สรา้งสรรค ์      

เด็กและเยาวชนอาทติย์

ระดบัความ
เหมาะสม ป  ด  ท น 13 น 18 ฉ

รายการภยัพบิตั ิเหตฉุุกเฉนิ รายการสาํหรบัคนพกิาร  คนดอ้ยโอกาส



แนวทางการพจิารณาเนืKอหารายการ และการจดัความเหมาะสมของรายการ

ภาษา
พฤตกิรรม       
และความ

รนุแรง

เร ื#องทาง
เพศ

เนืKอหารายการ

ภาษา
รนุแรง เพศ

การจดัลาํดบัความเหมาะสม

เนืKอหาที#ตอ้งหา้มตามกฎหมาย

องคก์รวชิาชพี องคก์รกาํกบั
ดแูล

องคก์รกาํกบัดแูล




