
  

คู่มือให้บริการประชาชน 
 
งานที่ให้บริการ การใช้บริการเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  

ช่อง 11 NBT South 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

 

 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สังกัดส านักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี กรมประชาสัมพันธ์ 
ให้บริการเพ่ือเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 NBT South แก่บุคคล หน่วยงาน 
ภาครัฐ หรือบริษัท  ที่มีความประสงค์ขอรับบริการเพ่ือเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  
ออกอากาศ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้   

1.ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานี
วิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2560   

2.ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก าหนดแบบค าขอและแบบสัญญาการใช้บริการประชาสัมพันธ์ ทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560   

3.ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก าหนดอัตราการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
และสถานีวิทยุโทรทัศน์ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565   

4.ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก าหนดเงื่อนไขการช าระค่าบริการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของ
รัฐ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560   

5.ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก าหนดเงื่อนไขการปรับลดหรือยกเว้นอัตราการให้บริการ
ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560  
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ช่องทางการให้บริการ  

  
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
60 หมู่ 1 ถนนสุราษฎร์-นาสาร  ต าบลขุนทะเล   
อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84100 
โทรศัพท/์โทรสาร 0 7773 55536  

วันจันทร์ – วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
(มีพักกลางวัน) 

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต 
87/4 ต าบลรัษฎา  อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต  83000 
โทรศัพท/์โทรสาร 0 7621 3506 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
134 หมู่ 11 ถนนนครศรีธรรมราช-สงขลา ต าบลท่าเรือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 
โทรศัพท/์โทรสาร 0 7544 6168 

 
ขั้นตอน ระยะเวลาให้บริการ และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 ผู้ขอใช้บริการ แจ้งความจ านงขอใช้บริการเพ่ือ 
เผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย ช่อง 11 NBT South ที่ฝ่ายรายการ
โทรทัศน์ พร้อมแนบรูปแบบและเนื้อหารายการ 
พร้อมหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคลหรือ
บริษัท และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มี
อ านาจท าการแทน  

1 วันท าการ หัวหน้าฝ่ายรายการโทรทัศน์ 
สุราษฎร์ธานี 
09 2246 8616 
ภูเก็ต 

08 1970 0969 
นครศรีธรรมราช 

08 9872 4489 
2 ประสานงานกับผู้ขอใช้บริการ เ พ่ือขอข้อมูล 

รายละเอียดรูปแบบรายการ รวมถึงเอกสาร
เพ่ิมเติม จากนั้นฝ่ายรายการโทรทัศน์ จะพิจารณา
รูปแบบเนื้ อหา รายการ วัน เวลาเผยแพร่ที่
เหมาะสม แล้วแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นแก่ผู้ขอ
ใช้บริการ   

2 วันท าการ ฝ่ายรายการโทรทัศน์ 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

3 น าเสนอเพ่ืออนุมัติให้เผยแพร่รายการ โดยผ่านงาน
ธุรการและการเงิน 

3-5 วันท าการ ฝ่ายรายการโทรทัศน์ 
 

4 หากรายการที่ขอใช้บริการผ่านการพิจารณาอนุมัติ
ให้เผยแพร่ ฝ่ายรายการโทรทัศน์ แจ้งยืนยันไปยัง 
ผู้ขอใช้บริการ โดยระบุถึงแนวทางการช าระค่าใช้
บริการเผยแพร่ตามระเบียบของกรมประชาสัมพันธ์    

1 วันท าการ ฝ่ายรายการโทรทัศน์ 

5 ผู้ใช้บริการเผยแพร่รายการด าเนินการช าระค่าใช้ 
บริการที่งานธุรการและการเงิน ตามแนวทางท่ีระบุ
ในหนังสือยืนยันการให้เผยแพร่รายการ 

1 วันท าการ งานธุรการและการเงิน 

0 7735 5536 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1 -แบบค าขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย  
หรือ 
-แบบสัญญาบริการประชาสัมพันธ์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ   
ส าเนา 0 ฉบบั 

กรมประชาสัมพันธ์ 

2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือบริษัท 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ กรณีมอบหมายด าเนินการแทนต้องมีบัตรประจ าตัว 
ประชาชนของผู้มีอ านาจท าการแทน  

กระทรวงพาณิชย์ 

3 บัตรประจ าตัวประชาชน  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
ส าเนา 0 ฉบับ  

กรมการปกครอง 

4 รายละเอียดรูปแบบและเนื้อหารายการที่ต้องการใช้บริการเพ่ือ 
เผยแพร่  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
ส าเนา 0 ฉบับ 

บุคคล/หน่วยงานที่ขอรับบริการ 
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ค่าธรรมเนียม  

 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท) 

1 เป็นไปตามประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก าหนด อัตราการ
ให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานี
วิทยุโทรทัศน์ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 

ตามประกาศกรมประชาสัมพันธ์ 

 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด 

1 แบบค าขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย  

 

2 แบบสัญญาบริการประชาสัมพันธ์ 

 


