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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
บริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่ เ ป็ น การสมควรให้ มี ห ลั ก เกณฑ์ ก ารส่ ง เสริ ม ชุ ม ชนที่ มี ค วามพร้ อ ม และสนั บ สนุ น
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๕๑
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนที่มีความพร้อม
ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทบริการชุมชน และเป็นการ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพสามารถเป็นสื่อกลางในการสร้าง
การมีส่วนร่วม และทําให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืน
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗ (๓) (๔) (๕) (๖) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๓) (๑๗) (๑๘) และ (๒๔)
มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕
มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๑
มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕
มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม
และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม และสนับสนุน
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดเก้ า สิ บ วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศฉบับนี้
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“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภท
กิจการบริการชุมชน ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้หมายความรวมถึงผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชน
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕
“ผู้อํา นวยการสถานี” หมายความว่า ผู้ที่มีห น้า ที่ใ นการควบคุม ดูแ ลให้มีก ารออกอากาศ
ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตและจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการจัดรายการ การดําเนินรายการและ
การออกอากาศของสถานีให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและประกาศต่าง ๆ ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
“อาสาสมั ค ร” หมายความว่ า สมาชิ ก ในชุ ม ชนที่ เ สนอตั ว เข้ า ทํา งานด้ ว ยความสมั ค รใจ
โดยไม่หวังค่าตอบแทน
“สถานี” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้สําหรับทําการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการของการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง ไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านโครงข่ายของตนเองหรือของผู้อื่นก็ตาม
“รายได้” หมายความว่า รายได้จากการบริจาค การอุดหนุนสถานี หรือรายได้ทางอื่นซึ่งมิใช่
การโฆษณา หรือการประกอบกิจการกระจายเสียง ที่เป็นตัวเงินซึ่งมีอยู่ในปีปฏิทินก่อนรับการสนับสนุน
เงินจากกองทุน
“การหารายได้” หมายความว่า การรับการสนับสนุนการประกอบกิจการ โดยวิธีการรับการอุดหนุน
หรื อ การรั บ บริ จ าค หรื อ โดยวิ ธี ก ารอื่ น ใดซึ่ ง มิ ใ ช่ ก ารกระทํ า อย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดที่ มี ลั ก ษณะครอบงํ า
การประกอบกิจการ และที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
“การบริจาค” หมายความว่า การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือสิ่งอื่นใดแก่สถานีที่มิใช่การสนับสนุน
รายการใดโดยเฉพาะ โดยไม่มีการกําหนดเงื่อนไขการให้ ซึ่งอาจเกิดจากการเชิญชวน ระดมทุน เป็นต้น
“การอุดหนุน” หมายความว่า การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือสิ่งอื่นใดแก่สถานีที่มิใช่การสนับสนุน
รายการใดโดยเฉพาะ โดยต้องไม่มีวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อการประกอบกิจการ หรือการอุดหนุนจากกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
แล้วแต่กรณี
“การสนับสนุน” หมายความว่า การสนับสนุนสถานีวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการชุมชน
ที่มีคุณภาพ โดยมิใช่เป็นการสนับสนุนรายการใดเป็นการเฉพาะ และมีสัดส่วนการสนับสนุนไม่เกินกึ่งหนึ่ง
ของรายได้ทั้งหมดของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการชุมชนจากกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
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“การส่งเสริม” หมายความว่า การช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ ทัศนคติ
และทักษะของชุมชนที่มีความพร้อมในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการชุมชน
เพื่อให้การดําเนินงานบริหารจัดการสถานีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์
อย่างแท้จริงต่อชุมชน และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนอย่างยั่งยืน
“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่มีพื้นที่อาศัยในแหล่งเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในเมือง
หรือในชนบท โดยมีผลประโยชน์ด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
มีการจัดการและแสดงเจตนาแทนชุมชนได้
“ค่าตอบแทน” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานี โดยอาจ
จ่ายในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ประจํา และเพื่อจูงใจให้มี
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
“รายการที่มีเนื้อหาที่สะท้อนความต้องการที่หลากหลายของชุมชน” หมายความว่า รายการ
ที่สะท้อนความต้องการของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนที่อาจถูกแบ่งด้วยความหลากหลายในมิติต่าง ๆ เช่น
ชาติพันธุ์ อาชีพ เพศสภาพ ศาสนา และความสนใจ เป็นต้น
“รายการที่ผลิตโดยคนในชุมชน” หมายความว่า รายการที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิต
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง โดยเนื้อหารายการมุ่งสนองตอบความต้องการของชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชน
“ภูมิลําเนา” หมายความว่า ถิ่นอันบุคคลมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งสําคัญ หรือแหล่งที่ทํางาน
โดยจะต้องมีการพํานักอาศัยหรือทํางาน อย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
“เขตการให้บริการ” หมายความว่า เขตพื้นที่การให้บริการที่ผู้ประกอบกิจการได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการจากคณะกรรมการ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการพิจารณาด้านกิจการกระจายเสียง
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้
ข้อ ๔ ให้ ค ณะกรรมการเป็ น ผู้ รั ก ษาการตามประกาศนี้ ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
การปฏิบัติตามประกาศนี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๕ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ มี กํ า หนดไว้ แ ล้ ว
ในประกาศนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
หมวด ๑
การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม
ข้อ ๖ ให้ ค ณะกรรมการจั ด ให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม จากกองทุ น สํ า หรั บ ชุ ม ชนที่ มี ค วามพร้ อ ม
ซึ่งจะต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีการรวมตัวกันของบุคคลในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่แสดงถึงความต้องการและความจําเป็น
ในการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงสําหรับชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารของชุมชน
(๒) มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการสถานีวิทยุกระจายเสียงสําหรับชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน โดยมุ่งตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของสมาชิกในชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชน
(๓) มี ค วามเป็ น อิ ส ระ ปราศจากการแทรกแซงหรื อ การครอบงํ า จากกลุ่ ม ธุ ร กิ จ หรื อ
กลุ่มผลประโยชน์โดยมิชอบ กลุ่มอิทธิพลใด ๆ พรรคการเมือง และกลุ่มการเมืองทุกระดับ
ข้อ ๗ คณะกรรมการอาจให้การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ และการดําเนินงาน
ของสถานี เช่น จัดการอบรมให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการวิทยุชุมชน กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการบริการชุมชน จัดอบรมด้านการบริหารจัดการวิทยุชุมชน ด้านการจัดรายการ
และด้านเทคนิค เป็นต้น
(๒) ด้ า นการเตรี ย มความพร้ อ มของชุ ม ชนในการขอรั บ ใบอนุ ญ าต เช่ น จั ด อบรมชี้ แ จง
การเตรียมเอกสาร การรวบรวมหลักฐาน และการกรอกใบสมัครขอรับใบอนุญาต เป็นต้น
(๓) ด้านการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการหารายได้ เช่น ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการงบประมาณ รูปแบบและวิธีการระดมทุน จัดอบรมด้านการทําบัญชีรายรับ - รายจ่าย เป็นต้น
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(๔) ด้านการเตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิคเพื่อการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง
เช่น จัดอบรมการดูแลบํารุงรักษาเครื่องส่ง อุปกรณ์และการบันทึกรายการ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
ด้านเทคนิคเบื้องต้น จัดตั้งศูนย์ให้บริการตรวจสอบ และซ่อมแซมเครื่องส่งและอุปกรณ์ในระดับภูมิภาค
เป็นต้น
(๕) ด้านการจัดกระบวนการตรวจสอบและการกํากับดูแลกันเอง เช่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาและองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนในการจัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านรายการ
ด้ า นเทคนิ ค ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ และด้ า นเนื้ อ หา เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม และตรวจสอบ
การดําเนินงานของสถานีให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นต้น
(๖) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแผนการส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม
ตามที่คณะกรรมการกําหนด ภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้
หมวด ๒
การสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนที่มีคุณภาพ
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการสนับสนุนจากกองทุนสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง
ประเภทกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชน มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การจัดรายการสถานีของสมาชิกในชุมชน
โดยสมาชิกในชุมชนจะต้องมีความเป็นเจ้าของสถานีร่วมกัน
(๒) มีเนื้อหารายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละเจ็ดสิบ โดยต้องนําเสนอรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนและผลิตโดยคนในชุมชนไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าสิบ
ของเวลาออกอากาศทั้งหมด
(๓) การหารายได้ต้องไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจ และระบุถึงที่มาของรายได้ที่ชัดเจน
(๔) มีความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงหรือการครอบงําจากกลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มผลประโยชน์
โดยมิชอบ กลุ่มอิทธิพลใด ๆ พรรคการเมือง และกลุ่มการเมืองทุกระดับ และมีการบริหารจัดการสถานี
ตามข้อ ๙
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(๕) ไม่ เ คยถู ก คณะกรรมการออกคํ า สั่ ง ให้ ก ระทํ า การ หรื อ งดเว้ น กระทํ า การเพื่ อ ป้ อ งกั น
มิให้กระทําการอันเป็นการละเมิดต่อการกํากับดูแลด้านเนื้อหารายการ หรือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียง หรือการฝ่าฝืนเงื่อนไขด้านการหารายได้
(๖) ไม่ เ คยถู ก คณะกรรมการมี คํ า สั่ ง ลงโทษปรั บ ทางปกครองกรณี มี ก ารกระทํ า ความผิ ด
ตามกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไข เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง
(๗) ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงมาแล้ว
ยังไม่ครบสามปี
(๘) ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการประกอบกิจการบริการชุมชนโดยเคร่งครัดตลอดระยะเวลา
การเป็นผู้ประกอบกิจการ
ข้อ ๙ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทบริการชุมชนที่มีคุณภาพนอกจากจะต้องมี
การบริหารสถานีให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว จะต้องมีรูปแบบและ
ลักษณะการบริหารจัดการสถานี ดังต่อไปนี้
(๑) โครงสร้างการบริหารจัดการสถานี จะต้องประกอบด้วย
(๑.๑) ผู้อํานวยการสถานีหนึ่งคน
(๑.๒) กรรมการบริหารสถานีไม่น้อยกว่าห้าคน
(๑.๓) เจ้าหน้าที่รายการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่เทคนิค ตําแหน่งละไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งคน
บุคคลตาม (๑.๓) อาจเป็นอาสาสมัครที่มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์
ด้านการจัดรายการ ด้านธุรการ หรือด้านเทคนิค มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ผู้อํานวยการสถานี กรรมการสถานี และเจ้าหน้าที่ตาม (๑.๓) ต้องไม่เป็นข้าราชการ
พนั ก งานของรั ฐ สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(๒) ผู้ อํ า นวยการสถานี จ ะต้ อ งมี ภู มิ ลํ า เนาอยู่ ใ นพื้ น ที่ ก ารให้ บ ริ ก ารไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ปี
โดยการแต่งตั้งผู้อํานวยการสถานีให้ทําโดยการคัดเลือกจากคนในชุมชน
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(๓) กรรมการบริหารสถานี จะต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่การให้บริการไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
และให้คัดเลือกจากผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่การให้บริการ โดยคํานึงถึงความหลากหลาย
ของอาชีพ ความสนใจ และเพศสภาพ
(๔) การออกอากาศรายการของสถานีจะต้องเป็นไปตามสัดส่วน และเนื้อหาตามประกาศ
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการหรือทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการ
บริการชุมชน โดยเนื้อหารายการจะต้องสะท้อนความต้องการที่หลากหลายของชุมชนที่รับบริการและผลิต
โดยคนในชุมชนที่รับบริการไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าสิบของเวลาออกอากาศทั้งหมด และให้มีการดําเนิน
รายการโดยผู้จัดรายการหรือผู้ดําเนินรายการซึ่งมีความหลากหลายและสะท้อนการมีส่วนร่วมของชุมชน
(๕) ผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการประกอบกิจการ
บริการชุมชนโดยเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการเป็นผู้ประกอบกิจการ
ส่วนที่ ๑
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการสนับสนุน
ข้อ ๑๐ การสนับสนุนกิจการกระจายเสียง ประเภทบริการชุมชนที่มีคุณภาพจากกองทุน
ให้สนับสนุนในแต่ละคราวไม่เกินกึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมดของผู้ประกอบกิจการ
การสนั บ สนุ น เพื่ อ บริ ห ารจั ด การสถานี ต ามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งเป็ น การอุ ด หนุ น การดํ า เนิ น การ
ของสถานีมิใช่การสนับสนุนรายการใดโดยเฉพาะ และการได้รับการสนับสนุนเพื่อบริหารจัดการสถานี
ให้ใช้จ่ายจากกองทุน
ข้อ ๑๑ ให้ผู้ประกอบกิจการยื่นคําขอตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดแนบท้ายประกาศนี้
โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด เอกสารหลักฐาน และข้อมูลตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๒ โดยให้ยื่นแบบคําขอ
ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและแสดงเอกสารหลักฐานที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมสําเนาเอกสารดังกล่าว
จํานวนอย่างละ ๑ ชุด นําส่งด้วยตนเอง ณ สํานักงาน ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ในกรณีที่ คณะกรรมการเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การสนับ สนุนผู้ ประกอบกิจ การ
เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลหรือประโยชน์สาธารณะอื่นใด คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
และวิธีการได้ โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า
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ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบกิจการต้องส่งเอกสารหลักฐาน และข้อมูลที่จําเป็นเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทบริการชุมชน หรือสําเนาใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทบริการชุมชน
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม
(๓) ผังโครงสร้างการบริหารและรายละเอียดบุคลากรของสถานี ได้แก่ ผู้อํานวยการสถานี
เจ้าหน้าที่รายการ เจ้าหน้าที่เทคนิค เจ้าหน้าที่ธุรการ และกรรมการบริหารสถานี รวมถึงอาสาสมัครของสถานี
พร้อมสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน
(๔) ข้อมูลผังรายการ สัดส่วนรายการที่จะใช้ออกอากาศ และรายละเอียดเนื้อหารายการ
โดยย่อ ตลอดจนข้อมูลการบันทึกรายการที่ได้ออกอากาศไปแล้วในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระยะเวลา
การบันทึกต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันยื่นขอรับการสนับสนุน ทั้งนี้ การบันทึกรายการดังกล่าวต้อง
ไม่มีการแก้ไข หรือดัดแปลงให้แตกต่างจากรายการที่ได้ออกอากาศ
(๕) เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ของผู้ประกอบกิจการในช่วงเวลาหนึ่งปีก่อนการยื่นคําขอ
เช่น การบันทึกบัญชีรายรับ บัญชีรายได้ บัญชีรายชื่อผู้บริจาคหรือผู้อุดหนุน เอกสารการโอนสิทธิ
เอกสารกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ หรือเอกสารอื่นใดในทํานองเดียวกัน เป็นต้น
(๖) บัญชีรายจ่ายการดําเนินการของสถานีในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการยื่นคําขอ
(๗) แผนการประกอบกิจการและการให้บริการ ดังนี้
(๗.๑) แผนการบริหารจัดการสถานี โดยแสดงข้อมูลนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ขั้นตอนการดําเนินงาน และการหารายได้ ในระยะเวลาหนึ่งปี
(๗.๒) แผนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาบุคลากรของสถานี
(๗.๓) การประเมินผลการประกอบกิจการของสถานี โดยต้องแสดงให้เห็นว่าชุมชน
มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ และประเมินการดําเนินการของสถานีผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จัดให้มี
การประชุ ม ประชาคมในชุ ม ชน รายงานประจํ า ปี เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และประเมิ น คุ ณ ภาพ
การให้บริการของคนในชุมชน เป็นต้น
(๘) ข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
ส่วนที่ ๒
ขั้นตอนการพิจารณาคําขอรับการสนับสนุน

ข้อ ๑๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบคําขอรับการสนับสนุนและเอกสารหลักฐาน
ประกอบคําขอตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ ให้ถูกต้องครบถ้วน หากปรากฏว่าคําขอไม่ถูกต้อง หรือยังขาดเอกสาร
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หรื อ หลั ก ฐานใด ๆ ให้ แ จ้ ง ให้ ผู้ ป ระกอบกิ จ การดํ า เนิ น การแก้ ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม เอกสารดั ง กล่ า วทั น ที
ถ้ า เป็ น กรณี ที่ ส ามารถแก้ ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม ได้ ใ นขณะนั้ น หากไม่ ส ามารถแจ้ ง ให้ แ ก้ ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม ได้
ในขณะนั้น ให้แจ้งเป็นหนังสือเพื่อให้ดําเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมเอกสารให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ประกอบกิจการไม่ดําเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติม
เอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนแบบคําขอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาทั้งหมด
แก่ผู้ประกอบกิจการทันที และถือว่าผู้ประกอบกิจการไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนในคราวนั้น
ข้อ ๑๔ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแบบคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอครบถ้วนแล้ว
ให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ประกาศรายชื่อ ผู้ประกอบกิจการที่ ยื่น ขอรับการสนั บ สนุน โดยให้ แสดงรายละเอีย ด
ชื่อ สถานี คลื่นความถี่ และเขตพื้น ที่การให้บ ริ การ ลงในระบบเครื อ ข่า ยสารสนเทศของสํ านั กงาน
เป็นระยะเวลาสามสิบวัน เพื่อให้ชุมชนในเขตพื้นที่การให้บริการนั้น ๆ ตรวจสอบ
(๒) จัดทํารายงานสรุปข้อมูลและข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแบบคําขอและเอกสารประกอบคําขอครบถ้วน โดยให้มีรายละเอียด ดังนี้
(๒.๑) ข้อมูลผู้ยื่นคําขอตามข้อ ๑๒
(๒.๒) ข้อมูลการใช้คลื่นความถี่ของผู้ยื่นคําขอ
(๒.๓) วัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการบริการชุมชน
(๒.๔) ข้อมูลการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ
(๒.๕) ข้อมูลแผนการบริหารจัดการ แผนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการในชุมชน
(๒.๖) ประวัติการถูกร้องเรียน หรือการกระทําความผิดที่ขัดต่อคุณสมบัติของการเป็น
ผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน
ข้อ ๑๕ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และประเมินคุณภาพของผู้ประกอบกิจการ
ที่ขอรับการสนั บสนุน เพื่อจั ดทํารายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้การสนับสนุ นโดยให้
คํานึงถึงวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการบริการชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ
และการตอบสนองถึ ง ความต้ อ งการที่ ห ลากหลายของชุ ม ชน ข้ อ มู ล แผนการบริ ห ารจั ด การ
แผนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการในชุมชน ประวัติการประกอบกิจการ หรือการกระทําความผิด
เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในหกสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่
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การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะอนุกรรมการอาจเสนอให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั้ง
คณะทํางานเพื่อช่วยคณะอนุกรรมการในการพิจารณากลั่นกรอง และประเมินคุณภาพของผู้ประกอบกิจการ
ที่ขอรับการสนับสนุนตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๖ ให้ ค ณะกรรมการเสนอผลการพิ จ ารณาการสนั บ สนุ น ต่ อ คณะกรรมการกองทุ น
เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินตามความจําเป็นและเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จัด การสถานี ให้ เ ป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผ ล ต่ อ คณะกรรมการกิจ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้สํานักงาน
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของสํานักงานหรือวิธีการอื่นที่เห็นสมควร ภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบ
ข้อ ๑๗ ผู้รับการสนับสนุนต้องมีคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือผู้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง และคุณลักษณะตามข้อ ๘ (๑) - (๘) ตลอดระยะเวลา
การได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
กรณีปรากฏว่าผู้รับการสนับสนุนขาดคุณสมบัติ หรือไม่มีคุณลักษณะตามวรรคหนึ่งในข้อหนึ่งข้อใด
หรื อ ปรากฏว่ า ผู้ รั บ การสนั บ สนุ น แสดงข้ อ มู ล อั น เป็ น เท็ จ หรื อ ปกปิ ด ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง การได้ รั บ
เงินสนับสนุนจากกองทุนตามประกาศฉบับนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
พร้อมจัดทํารายงานความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ผู้รับการสนับสนุนคืนเงินสนับสนุนทั้งปวง
พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย และให้ถือว่าสิ้นสุดการเป็นผู้มีคุณสมบัติในการยื่นคําขอตามประกาศฉบับนี้
ทันทีนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีคําสั่ง
ส่วนที่ ๓
การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ

ข้อ ๑๘ ผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพที่ได้รับการสนับสนุน ต้องจัดช่องทาง
ให้ชุมชนตรวจสอบและประเมินคุณภาพของรายการที่ออกอากาศอย่างน้อยหนึ่งช่องทาง และต้องจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานให้ชุมชนทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพที่ได้รับการสนับสนุน จัดส่งสรุปผลการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพของรายการ และรายงานผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการภายใน
สามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาการให้การสนับสนุนในแต่ละคราว ตามแบบที่สํานักงานกําหนด
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ข้อ ๑๙ ผู้ป ระกอบกิ จ การบริ ก ารชุม ชนที่ มี คุณ ภาพต้อ งบัน ทึ กข้ อ มูล เกี่ย วกับ รายได้แ ละ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสถานีในช่วงหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับการสนับสนุน และให้ยื่นต่อคณะกรรมการ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวัน เมื่อมีการร้องขอ และจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายเงินตามที่
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนยื่นต่อคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบทุกหกเดือน
การนํ า ส่ ง ข้ อ มู ล และเอกสารหลั ก ฐานตามวรรคหนึ่ ง ให้ นํ า ส่ ง ด้ ว ยตนเอง ณ สํ า นั ก งาน
หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือช่องทางอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ครบกําหนดตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพที่ได้รับการสนับสนุนไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการอาจพิจารณามิให้ได้รับการสนับสนุนในคราวต่อไป
ข้อ ๒๐ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานข้อมูลและเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๘ และ
ข้อ ๑๙ เสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงิน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และให้คณะอนุกรรมการนํารายงานดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ
และคณะกรรมการกองทุนเพื่อทราบ
ข้อ ๒๑ เมื่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย ร้องขอข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ
เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ประกอบการประเมิ น คุ ณ ภาพหรื อ ประสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ แจ้ ง ให้ เ ข้ า ชี้ แ จงข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
ให้ผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพที่ได้รับการสนับสนุนมีหน้าที่ส่งข้อมูลเอกสารใด ๆ เพิ่มเติม
หรือเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบคําขอรับการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการ
บริการชุมชนที่มีคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๙
หน้า ๑ จาก ๙
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ........................................

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................................
ผู้มีอํานาจกระทําการแทน นิติบุคคล กลุ่มคน............................................................................................
สถานีวิทยุกระจายเสียง..........................................................................................................................................
รหัสสถานี......................................คลื่นความถี่..........................MHz จังหวัด.......................................................
เป็นผู้ได้รบั อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชน
เป็นผู้ได้รบั อนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชน
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ยนื่ คําขอรับการสนับสนุน (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
๑.๑ ข้อมูลผู้ยนื่ คําขอกรณีนติ ิบุคคล
๑.๑.๑ ชื่อนิติบุคคล…....................................................................................................................................................
เว็บไซต์ (Website) (ถ้ามี)..................................................................................................................................

๑.๑.๒ ที่ตงั้ นิติบุคคล……...............................................................................................................................................
เลขที่...........................ตรอก/ซอย...........................ถนน…….......................หมู่ท.ี่ ...............................................
แขวง/ตําบล……..................................เขต/อําเภอ……................................จังหวัด……........................................
รหัสไปรษณีย…์ …................. โทรศัพท์……....................................... โทรสาร......................................................
E-mail............................................เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษี..............................................................................

๑.๑.๓ ชื่อผู้มอี ํานาจกระทําการผู ก พั น นิ ติ บุ ค คล
ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการผู ก พั น นิ ติ บุ ค คล ......................................................................................................
ตําแหน่ง...............................................................โทรศัพท์................................................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ............................................... โทรสาร.................................................................................
E-mail............................................................................................อายุ.................ปี สัญชาติ...........................
บัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรอื่น (ระบุ)...............................................................
เลขที่บัตร.................................................... ออกให้ ณ อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด........................
อยู่บ้านเลขที่......................... ตรอก/ซอย.............................ถนน......................................................................
หมู่ที่..................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...........................................................................
จังหวัด...…......................................……..รหัสไปรษณีย์......................................................................................
๑ สํานักงาน กสทช. เลขที่ ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) อาคารเอ็กซิม ชั้น ๒๑ เลขที่ ๑๑๙๓ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๗๖๐๐ ต่อ ๕๑๑๐, ๕๑๑๒, ๕๑๑๔, ๕๑๒๗, ๕๑๒๘, ๕๑๓๙ โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๒๐๒ www.nbtc.go.th

แบบคําขอรับการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการ
บริการชุมชนที่มีคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๙
หน้า ๒ จาก ๙
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ........................................

๑.๒ ข้อมูลผู้ยนื่ คําขอรับการสนับสนุน (กรณีกลุ่มคน)
๑.๒.๑ ชื่อกลุม่ คน…......................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่ม …………………………………………………………………………………………….......................
ผู้รับมอบอํานาจ.................................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่....................................... หมู่ที่............................................... ตรอก/ซอย....................................
ถนน................................................แขวง/ตําบล………………………………………....................................................
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์......................................
โทรศัพท์........................................โทรสาร…………….......... Email……..............................................................
เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน...........................................................................................................................
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด.........................................................................
วันหมดอายุ........................................................................................................................................................
๑.๒.๒ ที่ติดต่อกลุ่มคน……...........................................................................................................................................
เลขที่...........................ตรอก/ซอย...........................ถนน…….......................หมู่ท.ี่ ..............................................
แขวง/ตําบล……..................................เขต/อําเภอ……................................จังหวัด…….......................................
รหัสไปรษณีย…์ …................. โทรศัพท์……....................................... โทรสาร......................................................
E-mail................................................................................................................................................................
๑.๒.๓ รายชื่อสมาชิกกลุ่มคน (สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได้)
๑. ชื่อ……...................................................นามสกุล..................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่.................................. หมู่ที่......................... ตรอก/ซอย..................................................................
ถนน............................................................ แขวง/ตําบล......................................................................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...............................
โทรศัพท์............................................. โทรสาร......................................... E-mail................................................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน...............................................................................................................................
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต.................................... จังหวัด........................... วันหมดอายุ...........................................

๒ สํานักงาน กสทช. เลขที่ ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) อาคารเอ็กซิม ชั้น ๒๑ เลขที่ ๑๑๙๓ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๗๖๐๐ ต่อ ๕๑๑๐, ๕๑๑๒, ๕๑๑๔, ๕๑๒๗, ๕๑๒๘, ๕๑๓๙ โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๒๐๒ www.nbtc.go.th

แบบคําขอรับการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการ
บริการชุมชนที่มีคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๙
หน้า ๓ จาก ๙
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ........................................

๒. ชื่อ……...................................................นามสกุล..................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่.................................. หมู่ที่......................... ตรอก/ซอย..................................................................
ถนน............................................................ แขวง/ตําบล.....................................................................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...............................
โทรศัพท์............................................. โทรสาร......................................... E-mail................................................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน...............................................................................................................................
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต.................................... จังหวัด........................... วันหมดอายุ...........................................

๓. ชื่อ……...................................................นามสกุล..................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่.................................. หมู่ที่......................... ตรอก/ซอย..................................................................
ถนน............................................................ แขวง/ตําบล.....................................................................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...............................
โทรศัพท์............................................. โทรสาร......................................... E-mail................................................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน...............................................................................................................................
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต.................................... จังหวัด........................... วันหมดอายุ...........................................

๔. ชื่อ……...................................................นามสกุล..................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่.................................. หมู่ที่......................... ตรอก/ซอย..................................................................
ถนน............................................................ แขวง/ตําบล.....................................................................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...............................
โทรศัพท์............................................. โทรสาร......................................... E-mail................................................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน...............................................................................................................................
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต.................................... จังหวัด........................... วันหมดอายุ...........................................

๓ สํานักงาน กสทช. เลขที่ ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) อาคารเอ็กซิม ชั้น ๒๑ เลขที่ ๑๑๙๓ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๗๖๐๐ ต่อ ๕๑๑๐, ๕๑๑๒, ๕๑๑๔, ๕๑๒๗, ๕๑๒๘, ๕๑๓๙ โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๒๐๒ www.nbtc.go.th

แบบคําขอรับการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการ
บริการชุมชนที่มีคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๙
หน้า ๔ จาก ๙
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ........................................

๕. ชื่อ……...................................................นามสกุล..................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่.................................. หมู่ที่......................... ตรอก/ซอย..................................................................
ถนน............................................................ แขวง/ตําบล.....................................................................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...............................
โทรศัพท์............................................. โทรสาร......................................... E-mail................................................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน...............................................................................................................................
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต.................................... จังหวัด........................... วันหมดอายุ...........................................

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
๒.๑ รายละเอียดสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
๒.๑.๑ ชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
๒.๑.๒ สถานทีต่ ั้ง
(๑) ที่ตงั้ สถานี (ไม่ต้องกรอกหากเป็นที่ตั้งเดียวกันกับที่ตั้งนิติบุคคล)
เลขที่.............. ชื่ออาคาร............................... หมายเลขห้อง..................ตรอก/ซอย..........................................
หมู่ที่................ถนน...................................................... แขวง/ตําบล.................................................................
เขต/อําเภอ................................................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย์...................................................
โทรศัพท์ ................................โทรสาร................................E-mail....................................................................
(๒) ที่ตงั้ เสาอากาศ (ไม่ต้องกรอกหากเป็นที่ตั้งเดียวกันกับที่ตั้งนิติบุคคล)
เลขที่.............. ชื่ออาคาร........................................................ตรอก/ซอย...........................................................
หมู่ที่................ถนน...................................................... แขวง/ตําบล..................................................................
เขต/อําเภอ................................................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย์....................................................
โทรศัพท์....................................โทรสาร................................E-mail...................................................................

๔ สํานักงาน กสทช. เลขที่ ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) อาคารเอ็กซิม ชั้น ๒๑ เลขที่ ๑๑๙๓ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๗๖๐๐ ต่อ ๕๑๑๐, ๕๑๑๒, ๕๑๑๔, ๕๑๒๗, ๕๑๒๘, ๕๑๓๙ โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๒๐๒ www.nbtc.go.th

แบบคําขอรับการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการ
บริการชุมชนที่มีคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๙
หน้า ๕ จาก ๙
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ........................................

๒.๒ ผังโครงสร้างการบริหารและรายละเอียดบุคลากรของสถานี
โครงสร้างการบริหารจัดการของสถานี
๒.๒.๑ ผู้อํานวยการสถานี
ชื่อ.............................................................นามสกุล.............................................................................................
เลขที่............................ตรอก/ซอย...............................................หมู่ที่................................................................
ถนน.............................................................แขวง/ตําบล.....................................................................................
เขต/อําเภอ......................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์.................................................
โทรศัพท์.....................................(มือถือ)..............................................โทรสาร......................................................
๒.๒.๒ กรรมการบริหารสถานี
(๑)............................................................................................................................................................................
(๒)............................................................................................................................................................................
(๓)............................................................................................................................................................................
(๔)............................................................................................................................................................................
(๕)............................................................................................................................................................................
๒.๒.๓ ชื่อเจ้าหน้าที่รายการ............................................................................................................................................
๒.๒.๔ ชื่อเจ้าหน้าที่ธุรการ..............................................................................................................................................
๒.๒.๕ ชื่อเจ้าหน้าที่เทคนิค.............................................................................................................................................
๒.๒.๖ ชื่ออาสาสมัคร (๑)...............................................................................................................................................
(๒)...............................................................................................................................................
(๓)...............................................................................................................................................
(๔)...............................................................................................................................................
(๕)...............................................................................................................................................
หมายเหตุ : กรณีที่มีอาสาสมัครมีจํานวนหลายคนให้แนบรายชื่อมาพร้อมท้ายคําขอ

ส่วนที่ ๓ ข้อมูลผังรายการและสัดส่วนรายการที่ใช้ในการออกอากาศ
๓.๑ ผังรายการ สัดส่วนรายการ การผลิตรายการ และการออกอากาศ
๓.๑.๑ ผังรายการและกําหนดเวลาให้บริการ (พร้อมแนบผังรายการประกอบ)
[…] วันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา........................................................................................................................
[…] วันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา...................................................................................................................
[…] อื่นๆ ช่วงเวลา........................................................................................................................................

๕ สํานักงาน กสทช. เลขที่ ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) อาคารเอ็กซิม ชั้น ๒๑ เลขที่ ๑๑๙๓ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
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หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๙
หน้า ๖ จาก ๙
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ........................................

๓.๑.๒ สัดส่วนรายการ
[...] ข่าวสารหรือสาระที่ประโยชน์ต่อสาธารณะ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๓.๑.๓ รายละเอียดเนื้อหาโดยย่อ (พร้อมแนบบันทึกรายการที่ได้ออกอากาศไปแล้วในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์)
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
๓.๒ การบริหารจัดการสถานี
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
๓.๓ แหล่งการหารายได้และรายจ่ายของสถานี ในช่วงระยะเวลา ๑ ปีก่อนการยื่นคําขอ (พร้อมแนบเอกสารประกอบ)
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
๖ สํานักงาน กสทช. เลขที่ ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
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แบบคําขอรับการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการ
บริการชุมชนที่มีคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๙
หน้า ๗ จาก ๙
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ........................................

๓.๔ วิธีการและรูปแบบประเมินผลคุณภาพของสถานี
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ ๔ เอกสารประกอบคําขอ
๔.๑ หลักฐานของสมาคม มูลนิธิ นิติบคุ คล
[…] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล/สมาคม/
มูลนิธิ
[…] สําเนาเอกสารแสดงการจัดตั้งนิติบุค คล เช่น กฎหมายจัดตั้ง หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุค คล/
สมาคม/มูลนิธิ และข้อบังคับนิติบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ
[…] สําเนาคําสั่ง หรือหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล
[…] หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่ไม่มาดําเนินการด้วยตนเอง) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบ ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท
[…] อื่น ๆ ได้แก่........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
๔.๒ หลักฐานของกลุ่มคน
[…] หนังสือจัดตั้งกลุ่มคน
[…] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกกลุ่มคน
[…] หนังสือมอบอํานาจของกลุ่มคน พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบ
และผู้รับมอบ ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท
[…] อื่น ๆ ได้แก่........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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แบบคําขอรับการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการ
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หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๙
หน้า ๘ จาก ๙
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ........................................

๔.๓ หลักฐานประกอบอื่นๆ
[…] สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทบริการชุมชน หรือสําเนาใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการกระจายเสียง ประเภทบริการชุมชน
[…] สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม
[…] บัญชีรายชื่อผู้อํานวยการสถานี กรรมการทุกคน เจ้าหน้าที่รายการ เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่เทคนิค
รวมถึงอาสาสมัครของสถานี
[…] ผังโครงสร้างการบริหารและรายละเอียดบุคลากรของสถานี ได้แก่ ผู้อํานวยการสถานี เจ้าหน้าที่รายการ
เจ้าหน้าที่เทคนิค เจ้าหน้าที่ธุรการ และกรรมการบริหารสถานี รวมถึงอาสาสมัครของสถานี พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
[…] ข้อมูลผังรายการ สัดส่วนรายการที่จะใช้ออกอากาศ และรายละเอียดเนื้อหารายการโดยย่อ ตลอดจนข้อมูล
การบันทึกรายการที่ได้ออกอากาศไปแล้วในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
[…] เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ของผู้ประกอบกิจการในช่วงเวลาหนึ่งปีก่อนการยื่นคําขอ
[…] บัญชีรายจ่ายการดําเนินการของสถานีในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการยื่นคําขอ
[…] แผนการประกอบกิจการและการให้บริการ
[…] อื่น ๆ ได้แก่.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ ๕ คํารับรองของผู้ยื่นคําขอรับการสนับสนุน
๕.๑ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และคุณลักษณะตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขอันเกี่ยวข้องกับ
การขอรั บ การสนั บ สนุ น ครบถ้ ว นทุ ก ประการ โดยข้ อ มู ล ที่ ป รากฏในแบบคํ า ขอนี้ พร้ อ มเอกสารหลั ก ฐาน
ประกอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ
๕.๒ กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติหรือไม่มีคุณลักษณะข้อหนึ่งข้อใดตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด หรือ
แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งการได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนตามประกาศฉบับนี้
ข้าพเจ้ ายิ น ยอมคืน เงิน ที่ไ ด้รั บ การสนับ สนุ นทั้ งปวง พร้ อ มดอกเบี้ย ตามกฎหมาย และให้ถื อว่ าการเป็ นผู้ มี
คุณสมบัติในการยื่นคําขอตามประกาศฉบับนี้ของข้าพเจ้าสิ้นสุดลงทันที
๕.๓ ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขข้อกําหนดใดๆ อันเกี่ยวข้องกั บ
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามประเภทที่ได้ยื่นคําขอไว้ทุกประการ
ลงชื่อ………………………………………ผู้ยื่นคําขอรับการสนับสนุน
(…………………………………….)
ลงวันที่ …………………………………
๘ สํานักงาน กสทช. เลขที่ ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
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หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๙
หน้า ๙ จาก ๙
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ........................................

สําหรับเจ้าหน้าที่
คําขอ :
[ ] กรอกข้อมูลครบถ้วน
[ ] กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน
เอกสารประกอบตามประกาศ :
[ ] ครบถ้วน
[ ] ไม่ครบถ้วน
………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................................................
ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคําขอ
………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................................................
วันที่รับคําขอ :

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคําขอ :
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