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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ด้วยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิท ยุโ ทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีอํานาจกําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๓) (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 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 อัน เป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 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 การให้บริการระบบการเชื่อมโยง
ของกลุ่มเครื่องส่งหรือถ่ายทอดสัญญาณเสีย งหรือภาพที่ใช้ในการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการจาก
สถานีไปยังเครื่องรับ ไม่ว่าจะโดยสื่อตัวนําที่เป็นสาย คลื่นความถี่ แสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสื่อตัวนําอื่นใด
“การให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์” หมายความว่า การให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐาน หรือสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ไม่ว่า
จะเป็น ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เสา ระบบสาย สายอากาศ ท่อ หรือสิ่งอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
“การให้บริการกระจายเสีย งหรือโทรทัศ น์” หมายความว่า การให้บ ริก ารการส่ง ข่า วสาร
สาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟังการให้บริการนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดย
ผ่านระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง
หรือหลายระบบรวมกัน หรือการให้บริการอื่น ทํานองเดีย วกัน ที่ค ณะกรรมการกําหนดให้เป็น กิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
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“การให้ บ ริ ก ารแบบประยุก ต์” หมายความว่า การให้ บ ริ ก ารเสี ย ง การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล
การให้ บ ริ ก ารสื่ อ ประสม หรื อ การให้ บ ริ ก ารอื่ น ทํ า นองเดี ย วกั น โดยผ่ า นโครงข่ า ยกระจายเสี ย ง
หรือโทรทัศน์ที่เป็นการให้บริการโดยตรงต่อผู้รับบริการ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดหรือไม่ก็ตาม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ข้อ ๒ เพื่อให้การกําหนดลักษณะของกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ เป็นไปโดย
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และพัฒนาการของเทคโนโลยีกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์
จึงกําหนดลักษณะของการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ สี่ลักษณะดังนี้
๒.๑ การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
๒.๒ การให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
๒.๓ การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
๒.๔ การให้บริการแบบประยุกต์
ข้อ ๓ การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ให้มีสองรูปแบบ ดังนี้
๓.๑ การให้บริ การกระจายเสี ย งหรือโทรทัศ น์ที่ต้อ งขอรับการจัด สรรคลื่น ความถี่
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 บริก ารชุ มชน ได้แ ก่ บริการที่มี วัต ถุ ประสงค์ เพื่อ บริก ารสาธารณะ
แต่ต้องเป็นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการ
๓.๑.๓ บริก ารทางธุร กิ จ ได้ แ ก่ บริก ารที่ มีวั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อแสวงหากํ าไร
ในทางธุรกิจ แบ่งเป็นสามประเภท ดังนี้
๓.๑.๓.๑ บริการทางธุรกิจระดับชาติ
๓.๑.๓.๒ บริการทางธุรกิจระดับภูมิภาค
๓.๑.๓.๓ บริการทางธุรกิจระดับท้องถิ่น
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของประเภทบริการให้เป็นไปตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้
๓.๒ การให้ บริ การกระจายเสี ย งหรื อ โทรทัศ น์ที่ ไ ม่ใ ช้ค ลื่ น ความถี่ซึ่ ง ไม่ ต้อ งขอรั บ
การจัดสรรคลื่นความถี่ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ข้อ ๔ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
อาจกําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพิ่มเติมได้
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ข้อ ๕ ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งหรื อ กิ จ การโทรทั ศ น์ ต ามลั ก ษณะ
และประเภทที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับนับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ภาคผนวก
วัตถุประสงค์ของประเภทกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ซง่ึ ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรคลื่นความถีแ่ ละกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม
ประเภทกิ จการ
บริการ
บริ การ
สาธารณะ สาธารณะ
ประเภทที่
หนึ่ง

วัตถุประสงค์การบริ การ
การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพือ่ การส่งเสริม
ความรู้ การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิง่ แวดล้อม การเกษตร และการส่งเสริมอาชีพอื่น ๆ สุขภาพ อนามัย
กีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของประชาชน

บริการ
สาธารณะ
ประเภทที่
สอง

การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพือ่ ความมันคงของ
่
รัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ

บริการ
สาธารณะ
ประเภทที่
สาม

การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพือ่ การกระจาย
ข้อมูลข่าวสารเพือ่ ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและ
รัฐสภากับประชาชน การกระจายข้อมูลข่าวสารเพือ่ การส่งเสริมสนับสนุนใน
การเผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนเกีย่ วกับการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข บริการข้อมูลข่าวสาร
อันเป็ นประโยชน์สาธารณะแก่คนพิการ คนด้อยโอกาส หรือกลุ่มความ
สนใจทีม่ กี จิ กรรมเพือ่ ประโยชน์สาธารณะหรือบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็ น
ประโยชน์สาธารณะอื่น

บริ การชุมชน

การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพือ่ การบริการ
สาธารณะแต่ตอ้ งเป็ นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิน่ ที่
รับบริการ

ประเภทกิ จการ
บริ การ
ทาง
ธุรกิ จ

บริการทาง
ธุรกิจ
ระดับชาติ
บริการทาง
ธุรกิจระดับ
ภูมภิ าค
บริการทาง
ธุรกิจระดับ
ท้องถิน่

วัตถุประสงค์การบริ การ
การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพือ่ แสวงหากําไรทาง
ธุรกิจทีม่ พี น้ื ทีใ่ ห้บริการครอบคลุมทุกภาคของประเทศ
การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพือ่ แสวงหากําไรทาง
ธุรกิจทีม่ พี น้ื ทีใ่ ห้บริการในกลุ่มจังหวัด
การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพือ่ แสวงหากําไรทาง
ธุรกิจทีม่ พี น้ื ทีใ่ ห้บริการในจังหวัด

