คู่มือให้บริการประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การใช้บริการเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร
3.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง
4.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
5.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่
6.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา
7.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต
8.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อาเภอทุ่งสง
9.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อาเภอตะกั่วป่า
10.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สมุย
11.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (ภาคใต้)
สุราษฎร์ธานี

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในสังกัดสานักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี กรมประชาสัมพันธ์
ให้บริการเพื่อเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ แก่บุคคล หน่วยงานภาครัฐ หรือบริษัท ที่มีความ
ประสงค์ขอรับบริการเพื่อเผยแพร่รายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้
ตอนบน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1.ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานี
วิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2560
2.ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กาหนดแบบคาขอและแบบสัญญาการใช้บริการประชาสัมพันธ์ ทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
3.ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กาหนดอัตราการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
และสถานีวิทยุโทรทัศน์ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
4.ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กาหนดเงื่อนไขการชาระค่าบริการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของ
รัฐ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
5.ประกาศกรมประ ช า สั ม พั น ธ์ เรื่ อ ง ก าหนดเงื่ อ นไขการปรั บ ลดหรื อ ยกเว้ น อั ต ราการให้ บ ริ ก าร
ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560

หน้า 2
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
60 หมู่ 1 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตาบลขุนทะเล
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ 0 7735 5120, 0 7735 5526 โทรสาร 0 7735 5048
https://radio.prd.go.th/suratthani
facebook : https://www.facebook.com/radiosurat/
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร
185 ถนนปรมินทรมรรคา อาเภอเมือง
จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7751 1453
https://radio.prd.go.th/chumphon
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง
101 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตาบลบางริ้น
อาเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7788 0881-2 https://radio.prd.go.th
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมู่ที่ 11 ถนนนครศรีธรรมราช - สงขลา ตาบลท่าเรือ
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 7544 6000 โทรสาร 0 7544 6234
www.radio.nakhonsi.com
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่
12 ถนนท่าเรือ ตาบลปากน้า อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ 0 7561 1166 โทรสาร 0 7561 1033
https://radio.prd.go.th/krabi
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา
2 ถนนเทศบาลบารุง ตาบลท้ายช้าง อาเภอเมือง
จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ 0 7646-0511 , 0 7646 0661 โทรสาร 0 7646 0660
https://radio.prd.go.th/phangnga

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
(มีพักกลางวัน)

หน้า 3
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต
22-34 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 0 7651 0302-3 โทรสาร 0 7651 0304
https://radio.prd.go.th/phuket
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อาเภอทุ่งสง
ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี ตาบลหนองหงส์ อาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 81100
https://radio.prd.go.th/thungsong
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อาเภอตะกั่วป่า
39/10 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โทรศัพท์ 0 7642 1055 0 7643 1501 โทรสาร 0 7642 1055
http://radio.prd.go.th/takuapa
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สมุย
113 หมู่ 2 ตาบลมะเร็ต อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
โทรศัทพ์ 0 7741 8552 โทรสาร 0 7741 8555
https://radio.prd.go.th
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และ
เตือนภัย (ภาคใต้) สุราษฎร์ธานี
43 หมู่ที่ 10 ตาบลวัดประดู่ อาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ โทรสาร 0 7720 0921
https://edu.prd.go.th/suratthani

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

หน้า 4
ขั้นตอน ระยะเวลาให้บริการ และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ลาดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
1 ผู้ขอใช้บริการติดต่อประสานขอทราบรายละเอียด
1 วันทาการ
อัตราค่าบริ การเช่าเวลาเผยแพร่ สปอต สารคดี
สั มภาษณ์ หรื อรายการ พร้ อมยื่ นหนังสื อขอเช่ า
เวลาหรือกรอกแบบฟอร์ม
2 ตรวจสอบรายละเอียดตามคาขอ และทาหนังสือ
1-2 วันทาการ
เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุ มัติ พร้อมหนังสื อ
ตอบรับการเผยแพร่
3 ผู้มาขอรับบริการต้องชาระค่าเผยแพร่ตามอัตราที่
3 วันทาการ
กรมประชาสัมพันธ์ประกาศ ก่อนออกอากาศ 3 วัน
ทาการ เมื่อได้รับการอนุมัติ
4 ผู้มาขอรับบริการต้องจัดส่งข้อมูล (ไฟล์เสียง สปอต
2 วันทาการ
สารคดี) ทีจ่ ะนาออกอากาศให้สถานีฯ พร้อมสคริป
รายการเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าก่อนออกอากาศ
5 ผู้ให้บริการบรรจุลงผังรายการ เพื่อนาออกอากาศ ตามกาหนดข้อตกลง
ประจาวัน ตามแผนการออกอากาศ
6 เมื่อครบกาหนดการเผยแพร่ผู้ให้บริการจะจัดทา เมื่อจบการเผยแพร่
เอกสารรับรองการออกอากาศให้ผู้รับบริการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายรายการ

ฝ่ายรายการ

งานการเงิน

ฝ่ายรายการ

ฝ่ายรายการ
ฝ่ายรายการ

หน้า 5
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1 -แบบคาขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ ของสถานีวิทยุ กระจายเสียง
แห่งประเทศไทย หรือ
-แบบสัญญาบริการประชาสัมพันธ์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือบริษัท
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีมอบหมายดาเนินการแทนต้องมีบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้มีอานาจทาการแทน
3 บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
4 รายละเอียดรูปแบบและเนื้อหารายการที่ต้องการใช้บริการเพื่อ
เผยแพร่
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมประชาสัมพันธ์

กระทรวงพาณิชย์

กรมการปกครอง

บุคคล/หน่วยงานที่ขอรับบริการ

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท)
1 เป็นไปตามประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กาหนด อัตราการ ตามประกาศกรมประชาสัมพันธ์
ให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานี
วิทยุโทรทัศน์ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565

หน้า 6
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1 แบบคาขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ ของสถานีวิทยุ/โทรทัศน์
ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์
2 แบบคาขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ ของสถานีวิทยุ (รายเดือน)
ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์
3 แบบสัญญาบริการประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

