
 
 

คู่มือให้บริการประชาชน 
 

งานที่ให้บริการ การใช้บริการเพ่ือเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ์ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

กรมประชาสัมพันธ์ ให้บริการเพ่ือเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย แก่บุคคล หน่วยงาน
ภาครัฐ หรือบริษัท ที่มีความประสงค์ขอรับบริการเพ่ือเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  
โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 1. ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและ
สถานีวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2560 
 2. ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก าหนดแบบค าขอและแบบสัญญา การใช้บริการประชาสัมพันธ์
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2560 
 3. ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก าหนดอัตราการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2560 
 4. ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก าหนดเงื่อนไขการช าระค่าบริการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ของรัฐ ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2560 
 5. ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก าหนดเงื่อนไขการปรับลดหรือยกเว้นอัตราการให้บริการ
ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2560 
 

ช่องทางการให้บริการ 
 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ 
ส่วนกลาง 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  
236 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงดินแดง  เขตดินแดง 
กทม. 10400 
โทรศัพท์ 02-275-6400  
เว็บไซด์ www.tv11.prd.go.th 

วันจันทร์ – วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ส่วนภูมิภาค 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ส่วนภูมิภาค 
ทั้ง 12 แห่ง ได้แก่ สทท.เชียงใหม่, สทท.พิษณุโลก,  
สทท.อุบลราชธานี, สทท.ขอนแก่น, สทท.จันทบุรี, 
สทท.กาญจนบุรี, สทท.สุราษฎร์ธานี, สทท.ภูเก็ต, 
สทท.ยะลา, สทท.นครศรีธรรมราช, สทท.สงขลา 
และ สทท.ตรัง 
 

วันจันทร์ – วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :   9  วันท าการ 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 ผู้ขอใช้บริการ แจ้งความจ านงขอใช้บริการเพ่ือ
เผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทยทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ที่ฝ่ายจัดรายการ 
ส่วนจัดและควบคุมรายการ พร้อมแนบรูปแบบและ
เนื้อหารายการ พร้อมหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุ คคลหรือบริษัท  และส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้มีอ านาจท าการแทน (โดยใช้เครื่อง
อ่านบัตร Smart Card) 
 

1 วันท าการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค 
กรมประชาสัมพันธ์ 

2 
 

ประสาน งาน กั บ ผู้ ข อ ใช้ บ ริ ก าร  เพ่ื อขอข้ อมู ล
รายละเอียดรูปแบบรายการ รวมถึงเอกสารเพิ่มเติม    
จากนั้นฝ่ายจัดรายการจะพิจารณารูปแบบเนื้อหา
รายการ วันเวลาเผยแพร่ที่เหมาะสม แล้วแจ้งผลการ
พิจารณาเบื้องต้นแก่ผู้ขอใช้บริการ  
 

2 วันท าการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค 
กรมประชาสัมพันธ์ 

3 
 
 

น าเสนอเพ่ืออนุมัติให้เผยแพร่รายการ โดยผ่านงาน
การเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป  

3-5 วันท า
การ 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค 
กรมประชาสัมพันธ์ 

4 หากรายการที่ขอใช้บริการผ่านการพิจารณาอนุมัติให้
เผยแพร่ ฝ่ายจัดรายการ ส่วนจัดและควบคุมรายการ 
แจ้งยืนยันไปยังผู้ขอใช้บริการ โดยระบุถึงแนวทางการ
ช า ระค่ า ใช้ บ ริ ก าร เผ ยแ พ ร่ ต าม ระ เบี ยบ ข อ ง          
กรมประชาสัมพันธ์   
  

1 วันท าการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค 
กรมประชาสัมพันธ์ 

5 ผู้ใช้บริการเผยแพร่รายการด าเนินการช าระค่าใช้
บริการที่งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป ตาม
แนวทางท่ีระบุในหนังสือยืนยันการให้เผยแพร่รายการ  

1 วันท าการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค 
กรมประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1 
 

-แบบค าขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย 
หรือ 
- แบบสัญญาบริการประชาสัมพันธ์  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
ส าเนา 0 ฉบับ 

กรมประชาสัมพันธ์ 

2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือบริษัท 
ฉบับจริง - ฉบับ  
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ กรณีมอบหมายด าเนินการแทนต้องมีบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้มีอ านาจท าการแทน (เจ้าหน้าที่ส าเนาโดยใช้
เครื่องอ่านบัตร Smart Card) 

กระทรวงพาณิชย์ 

3 บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา- ฉบับ 
(หมายเหตุ : บัตรต้องไม่หมดอายุ ส าเนาโดยใช้เครื่องอ่านบัตร 
Smart Card) 

กรมการปกครอง 

4 รายละเอียดรูปแบบและเนื้อหารายการที่ต้องการใช้บริการเพื่อ
เผยแพร่ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา- ฉบับ 

บุคคล/หน่วยงานที่ขอใช้บริการ 

 

ค่าธรรมเนียม 
 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท) 
1 เป็นไปตามประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก าหนด

อัต ราก าร ให้ บ ริ ก ารป ระช าสั ม พั น ธ์ ท างส ถ านี
วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ลงวันที่ 18 
ธ.ค. 2560 

เป็นไปตามประกาศกรมประชาสัมพันธ์ 
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การรับเรื่องร้องเรียน 

สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน แนะน าบริการได้ที่ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1 ส่วนกลาง 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  
236 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กทม. 10400 
โทรศัพท์ 02-275-6400  
เว็บไซด์ www.tv11.prd.go.th 

2 กรมประชาสัมพันธ์ 
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 
เบอร์ 0 2618-2323 

3 ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1 แบบค าขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
 

2 แบบสัญญาบริการประชาสัมพันธ์  
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