
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารยื่นค าขอรบัอนญุาตในกิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทศัน ์
โดยวธิีการทางอิเล็กทรอนกิส์ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ิมช่องทาง  
ให้แก่ผู้ประสงค์ขออนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ให้สามารถขออนุญาต 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  มั่นคงปลอดภัย  ตลอดจนสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม   
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และมาตรา  ๒๗  
วรรคหนึ่ง  (๖)  และ  (๒๔)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ประกอบกับมาตรา  ๕  มาตรา  ๗  
และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ   
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับหรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้ว   
ในประกาศนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“อิเล็กทรอนิกส์  ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ”  หมายความว่า  

อิเล็กทรอนิกส์  ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม  
ทางอิเล็กทรอนิกส์  และตามที่  กสทช.  ก าหนด 

“ระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  ระบบงานของส านักงาน  
กสทช .  เพ่ื อรองรับการยื่ นค าขอรับอนุญ าต ในกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทั ศน์  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือการด าเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๓



“การขออนุญาต”  หมายความว่า  การด าเนินการเพ่ือขอรับใบอนุญาต  ต่ออายุใบอนุญาต  
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการอนุญาต  ตามกฎหมายและประกาศที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบ 
กิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน์   

“ผู้ใช้บริการ”  หมายความว่า  ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
และได้ลงทะเบียนขอใช้ระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้กับส านักงาน  กสทช.   
จนเสร็จสมบูรณ์  ตามประกาศนี้ 

“ค่าธรรมเนียม”  หมายความว่า  ค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอ  หรือค่าด าเนินการ 
ตามกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตแต่ละประเภท 

“แบบค าขอ”  หมายความว่า  แบบตามกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้บริการใช้ส าหรับยื่นขอรับใบอนุญาต  ต่ออายุใบอนุญาต  หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล  
การอนุญาต  เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   

“หน่วยงานเจ้าของข้อมูล”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่เก็บ  รวบรวม  ใช้  
หรือเปิดเผยข้อมูล  ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  บุคคลที่  กสทช.  แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามกฎหมาย  
หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  โดยมี 
บัญชีผู้ใช้งานในการยืนยันตัวตนเพ่ือเข้าใช้ระบบการย่ืนค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้ 

หมวด  ๑ 
การลงทะเบียน 

 
 

ข้อ ๔ ให้ผู้ที่ ประสงค์จะขออนุญาตทางอิ เล็กทรอนิกส์   ลงทะเบียนเข้ าใช้ระบบ 
การยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้ 

ข้อ ๕ การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้ลงทะเบียน
ตามข้อ  ๔  มีหน้าที่ต้องแสดงตัวตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือขอเข้าใช้ระบบการยื่นค าขอรับอนุญาต  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้   

การแสดงตัวตนตามวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการผ่านทางระบบการยื่นค าขอรับอนุญาต  
ทางอิเล็กทรอนิกส์  และยืนยันความถูกต้องของข้อมูล  ดังนี้ 

(๑) กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือกลุ่มคน  ต้องมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 (๑.๑) ข้อมูลการจัดตั้งนิติบุคคลหรือกลุ่มคน   
 (๑.๒) ข้อมูลของผู้มีอ านาจกระท าการแทน 
 (๑.๓) ข้อมูลที่จ าเป็นในการลงทะเบียน  เช่น  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-mail)  ที่อยู่  

ที่ติดต่อได้  หมายเลขโทรศัพท์  หรือตามที่ส านักงาน  กสทช.  ก าหนด 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๓



(๒) กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  ต้องมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 (๒.๑) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน   
 (๒.๒) ข้อมูลที่จ าเป็นในการลงทะเบียน  เช่น  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-mail)  ที่อยู่  

ที่ติดต่อได้  หมายเลขโทรศัพท์  หรือตามที่ส านักงาน  กสทช.  ก าหนด 
(๓) กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้รับมอบอ านาจ  ต้องมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 (๓.๑) หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมาย 
 (๓.๒) ข้อมูลการจัดตั้งนิติบุคคลหรือกลุ่มคน  ในกรณีนิติบุคคลหรือกลุ่มคนมอบอ านาจ  

ให้ด าเนินการแทน 
 (๓.๓) ข้อมูลของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
 (๓.๔) ข้อมูลที่จ าเป็นในการลงทะเบียน  เช่น  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-mail)  ที่อยู่  

ที่ติดต่อได้  หมายเลขโทรศัพท์  หรือตามที่ส านักงาน  กสทช.  ก าหนด 
ข้อ ๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการแสดงตัวตนตามข้อ  ๕  จากหน่วยงาน

เจ้าของข้อมูล  เพื่อตรวจสอบตัวตนและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลของผู้ลงทะเบียน  และให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก าหนดบัญชีผู้ใช้งานส่งให้ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว  ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
(E-mail)  หรือระบบสารสนเทศอื่นใดที่ส านักงาน  กสทช.  ก าหนด  ภายในวันถัดจากวันที่ลงทะเบียน 

ข้อ ๗ บัญชีผู้ใช้งานถือเปน็สิทธิเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการและให้ถือเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
การใช้บัญชีผู้ใช้งานในระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  ถือเป็นการลงลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมาย 
การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน  (Password)  ของบัญชีผู้ใช้งานสามารถกระท าได้ตามขั้นตอน 

และวิธีการที่ก าหนดในระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์   

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑแ์ละวิธกีารยืน่ค าขอ 

 
 

ข้อ ๘ ภายใต้การขออนุญาตตามกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ให้ผู้ใช้บริการสามารถขออนุญาตตามประกาศนี้  โดยด าเนินการ  
ตามขั้นตอนการท างานของระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้ 

(๑) ลงชื่อเข้าใช้  (Login)  โดยใช้บัญชีผู้ใช้งานที่ได้รับจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(๒) ระบุประเภทการขออนุญาตที่ประสงค์จะด าเนินการ 
(๓) กรอกแบบค าขอหรือข้อมูลที่ประสงค์จะขออนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในระบบการยื่น   

ค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมทั้งยื่นแบบค าขอและแนบเอกสารประกอบค าขอให้ครบถ้วน  
ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เป็นไฟล์ประเภท  PDF  (Portable  Document  Format)  ขนาดไม่เกิน  
ไฟล์ละ  ๕  เมกกะไบต์  โดยถือว่าผู้ใช้บริการได้ตรวจสอบและรับรองแล้วว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น  

้หนา   ๑๘
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มีความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเอกสารและข้อความเดิม  แล้วจึงอัปโหลด  (Upload)  บนระบบ 
การยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้   กรณีที่ เอกสารใดต้องได้รับการลงลายมือชื่อ  
โดยผู้มีอ านาจตามกฎหมายจะต้องมีการลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนก่อน  และถือว่าผู้ใช้บริการได้รับรองว่า 
มีเอกสารดังกล่าวอันเป็นต้นฉบับอยู่ในครอบครอง 

(๔) ในกรณีที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องช าระค่าธรรมเนียม  ให้ผู้ใช้บริการ
ช าระค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคารหรือช่องทางอื่นใดที่ส านักงาน  กสทช.  ก าหนด  ภายในวันที่  
ยื่นค าขอ  หากไม่ช าระภายในระยะเวลาดังกล่าวหรือช าระไม่ครบถ้วน  ให้ถือว่ามิได้ยื่นค าขอในระบบ 
การยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การช าระค่าธรรมเนียมให้ถอืวา่ส านกังาน  กสทช.  ได้รับช าระค่าธรรมเนียมโดยสมบูรณ์ในวันที่
ปรากฏข้อมูลรายการค่าธรรมเนียมเต็มจ านวนในบัญชีธนาคารที่ส านักงาน  กสทช.  ก าหนด  ทั้งนี้   
ให้ส านักงาน  กสทช.  ด าเนินการออกหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน  โดยมีรูปแบบ  ขั้นตอน  และระยะเวลาตามประกาศหรือหลักเกณฑ์
ที่ส านักงาน  กสทช.  ก าหนด   

การยื่นค าขอในระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์   
เมื่อผู้ใช้บริการได้ด าเนินการตาม  (๑) - (๔)  แล้ว   

ข้อ ๙ เมื่อผู้ใช้บริการได้ยื่นค าขอในระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามข้อ  ๘  แล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบค าขอ  โดยให้แจ้งผล 
การตรวจสอบความครบถ้วนของรายการเอกสารตามที่กฎหมายหรือประกาศที่ เกี่ ยวข้องกับการขอรับ 
ใบอนุญาตแต่ละประเภทก าหนดภายในวันถัดจากวันที่รับทราบการช าระค่าธรรมเนียม   

กรณีวันที่ยื่นค าขอในระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิ เล็กทรอนิกส์เสร็จสมบูรณ์   
เป็นวันหยุดท าการ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งในวันท าการถัดไป   

หากปรากฏว่าแบบค าขอหรือเอกสารที่จ าเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้อง   
ไม่ครบถ้วน  หรือไม่เพียงพอ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการแก้ไขแบบค าขอ  หรือจัดส่งเอกสาร
หลักฐานเพ่ิมเติมผ่านระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตแต่ละประเภท  หากไม่ด าเนินการแก้ไข  
แบบค าขอหรือไม่จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในก าหนดระยะเวลา  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยุติการพิจารณาค าขอ
ในระบบการย่ืนค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมแจ้งเหตุแห่งการยุติการพิจารณา  โดยให้ถือว่า 
ไม่เคยมีการยื่นค าขอตามประกาศนี้ 

เมื่อปรากฏว่าการยื่นค าขอในระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสมบูรณ์แล้ว  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาค าขอตามกระบวนการและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศ  
ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตแต่ละประเภท  และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ใช้บริการทราบ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๖๓



การแจ้งผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส์  (E-mail)  หรือระบบสารสนเทศอื่นใดที่ส านักงาน  กสทช.  
ก าหนด  ภายในเจ็ดวันนับถัดจากวันที่  กสทช.  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเสร็จ  โดยให้ถือว่า
การแจ้งดังกล่าวเป็นหลักฐานในการด าเนินการยื่นค าขอและการแจ้งผลการตรวจสอบรายการค าขอ 

ข้อ  ๑๐ การแจ้งค าสั่งอนุญาต  อนุมัติ  ที่ได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้ 
ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับแจ้งค าสั่งอนุญาต  อนุมัติ  โดยชอบทันทีเมื่อได้รับค าสั่งดังกล่าวผ่านระบบ 
การยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-mail)  หรือระบบสารสนเทศอื่นใด
ที่ส านักงาน  กสทช.  ก าหนด   

หมวด  ๓ 
การจดัท าสิ่งพิมพ์ออกจากระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอเิล็กทรอนิกส์ 

 
 

ข้อ  ๑๑ สิ่งพิมพ์ออกจากระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดท า   
บนกระดาษสีขาวว่างเปล่าขนาด  A4  ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า  ๘๐  แกรม  ด้วยเครื่องพิมพ์ที่มีความละเอียด  
ไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  จุดต่อนิ้ว  (dot  per  inch  หรือ  dpi)  โดยใช้หมึกสีด า 

สิ่งพิมพ์ออกตามวรรคหนึ่งต้องมีลายน้ าแสดงสัญลักษณ์ของการพิมพ์ออกจากระบบการยื่น   
ค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ตามตัวอย่างท้ายประกาศนี้  โดยปรากฏชื่อผู้จัดพิมพ์และวันเวลา  
ที่จัดพิมพ์ 

ข้อ  ๑๒ สิ่งพิมพ์ออกจากระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์  สามารถใช้เพ่ือยืนยัน
เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้ 

หมวด  ๔ 
บทเบด็เตล็ด 

 
 

ข้อ  ๑๓ กรณี เกิดความไม่มั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบการยื่นค าขอรับอนุญาต   
ทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการกิจการ  
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของส านักงาน  กสทช.  โดยพลัน  และให้แจ้งระงับ  
การใช้งานระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว  พร้อมแจ้งเหตุแห่งการระงับการใช้งาน
ระบบให้ผู้ใช้บริการทราบ  โดยทันที 

ข้อ  ๑๔ ให้ผู้ใช้บริการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยทันทีที่พบปัญหาหรือความบกพร่อง   
ในระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือพบเหตุที่อาจท าให้เกิดความไม่มั่นคงปลอดภัย
ในการใช้งานระบบ   

้หนา   ๒๐
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บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  ๑๕ ในระหว่างที่ส านักงาน  กสทช.  ยังไม่มีประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ 
การออกหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ให้การออกหลักฐานและการช าระ
ค่าธรรมเนียมด าเนินการตามหลักเกณฑ์เดิมไปก่อน 

ข้อ  ๑๖ ในระยะเริ่มแรก  มิให้น าหมวด  ๓  การจัดท าสิ่งพิมพ์ออกจากระบบการยื่นค าขอรับ
อนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ  จนกว่าระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จะได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกตามกฎหมายหรือประกาศที่ เกี่ยวข้องกับ 
การรับรองสิ่งพิมพ์ออก 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลเอก สุกิจ  ขมะสนุทร 
กรรมการกิจการกระจายเสยีง  กิจการโทรทศัน ์

และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
ท าหนา้ที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน์  และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 
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