(25) คู่มือสำหรับประชำชน : งำนออกใบอนุญำตให้มี ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนำคมสำหรับกำรทดลอง
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักกำรอนุญำตประกอบกิจกำรโครงข่ำย สิ่งอำนวยควำมสะดวกและเครื่องวิทยุ
คมนำคม หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต หลักเกณฑ์
ผู้ขออนุญำตให้มี ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนำคมสำหรับกำรทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง จะต้องได้รับ
อนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนผู้ออกใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติวิทยุคมนำคม พ.ศ. 2498 เงื่อนไขในกำรยื่นคำ
ขอ
1. กรณีที่ผู้ใช้บริกำรมำยื่นคำขอด้วยตนเอง
1.1 กรณียื่นคำขอและเอกสำรหลักฐำนถูกต้องครบถ้วน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะรับคำขอและเอกสำร
หลักฐำนดังกล่ำว เพื่อดำเนินกำรตำมขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรที่กำหนดไว้ในคู่มือต่อไป
1.2 กรณียื่นคำขอและเอกสำรหลักฐำนไม่ถูกต้องหรือ ไม่ครบถ้วน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะบันทึกข้อมูลและ
รำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมกำหนดระยะเวลำที่จะต้องยื่นเอกสำรเพิ่มเติม
โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และผู้ใช้บริกำรร่วมลงนำมในบันทึกดังกล่ำวเพื่อเป็นหลักฐำน หำกผู้ใช้บริกำร
ไม่ดำเนินกำรแก้ไขหรือยื่ นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนด พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะจัดทำ
หนังสือเพื่อคืนคำขอและเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวให้แก่ผู้ใช้บริกำรต่อไป
2. กรณีที่ผู้ยื่นคำขอส่งคำขอและเอกสำรหลักฐำนมำทำงไปรษณีย์ สำนักงำน กสทช. จะดำเนินกำรตรวจสอบ
ควำมครบถ้วนของคำขอและเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องโดยทันที หำกไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่จะบันทึกข้อมูลและรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมกำหนดระยะเวลำที่
จะต้องยื่นเอกสำรเพิ่มเติมให้ผู้ยื่นคำขอทรำบ ภำยในวันทำกำรดังกล่ำว เว้นแต่กรณีที่ได้รับเอกสำรภำย
หลังจำกเวลำ 15.00 น. จะดำเนินกำรแจ้งภำยในวันทำกำรถัดไป
3. หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไขหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนด พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะ
จัดทำหนังสือเพื่อคืนคำขอและเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวให้แก่ผู้ยื่นคำขอต่อไป
4. พนั กงำนเจ้ำหน้ ำที่จะยังไม่พิจำรณำคำขอ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู้ยื่นคำขอจะ
ดำเนินกำรแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
5. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้
ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
6. สำนักงำน กสทช. จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 นับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ เมื่อ
ครบกำหนดเวลำที่กำหนดเวลำตำมที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชำชนแล้ว หำกผู้อนุญำตยังพิจำรณำไม่แล้ว
เสร็จ จะแจ้งเป็นหนังสือให้ทรำบถึงเหตุแห่งควำมล่ำช้ำทุก 7 วันจนกว่ำจะพิจำรณำแล้วเสร็จ
7. สำเนำเอกสำรที่ยื่นต่อสำนักงำน กสทช. เพื่อประกอบกำรพิจำรณำคำขอ จะต้องรับรองสำเนำเอกสำร
ถูกต้อง โดยผู้มีอำนำจตำมกฎหมำย ทุกหน้ำ

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 15 วันทำกำร
ลำดับ ขั้นตอน
1)

กำรตรวจสอบเอกสำร 1. ตรวจสอบข้อมูลและเอกสำรเบื้องต้น 2. พิมพ์ใบนำส่งให้ผู้ใช้บริกำรชำระ
ค่ำธรรมเนียม (หมายเหตุ: (-กรณีครบถ้วนจะดาเนินการต่อไป กรณีขาดเอกสารหรือหลักฐานจะแจ้งผู้ขอ
อนุญาตดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กาหนด หากผู้ขออนุญาตไม่ปฏิบัติตามที่
กาหนดจะคืนคาขอ))

2)

กำรพิจำรณำ พิจำรณำข้อมูลและหลักฐำนตำมเงื่อนไขที่กำหนด จำกนั้นจัดพิมพ์ใบอนุญำต ตรวจทำน
และเสนอเจ้ำพนักงำนผู้ออกใบอนุญำตลงนำมใบอนุญำต

3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ้ำหน้ำที่จัดพิมพ์ใบอนุญำต ตรวจทำนและเสนอให้เจ้ำพนักงำนผู้ออกใบอนุญำตลงนำมในใบอนุญำต

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)

แบบคำขอใบอนุญำต (แบบ ฉก.2) ฉบับจริง 1 ฉบับ

2)

บัตรประจำตัวประชำชน ฉบับจริง 1 ฉบับ

3)

เอกสำรกำรระงับคดี (กรณี ยังไม่ได้ชำระเงิน) หรือใบเสร็จระงับคดี (กรณีชำระเงินแล้ว) ฉบับจริง
1 ฉบับ

4)

สำเนำใบอนุญำต “ทำ” หรือสำเนำใบเสร็จใบอนุญำตให้ทำเครื่ องวิทยุคมนำคม ในกรณีทำ
เครื่องส่งฯ หรือผลิตเครื่องส่งฯในประเทศ หรือ สำเนำใบอนุญำต “นำเข้ำ” และ สำเนำเอกสำรที่
แสดงว่ำเครื่องส่งวิทยุกระจำยเสียงได้รับกำรอนุญำตนำเข้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร ในกรณี
เครื่องส่งถูกนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรออกใบอนุญำตให้มี ซึ่งเครื่องวิทยุคมนำคม

)

5)

รำยงำนกำรแสดงรูปพรรณสัณฐำน ที่ได้ส่งเครื่องส่งฯให้สำนักงำน กสทช.ดำเนินกำร ฉบับจริง 1
ฉบับ หมำยเหตุ (รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรออกใบอนุญำตให้มี ซึ่งเครื่องวิทยุคมนำคม)

6)

สำเนำใบอนุญำตทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง (สำเนำทั้งด้ำนหน้ำ และด้ำนหลัง )
ฉบับจริง 1 ฉบับ

7)

สำเนำภำคผนวก (พื้นที่กำรให้บริกำร) ใบอนุญำตทดลองประกอบกิจกำร ฉบับจริง 1 ฉบับ

8)

สำเนำหนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคล (รับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ) ฉบับจริง 1 ฉบับ

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)

9)

- สำเนำใบอนุญำต “ทำ” ในกรณีทำเครื่องส่งฯ หรือผลิตเครื่องส่งฯในประเทศ
หรือ สำเนำใบอนุญำต “นำเข้ำ” และ สำเนำเอกสำรที่แสดงว่ำเครื่องส่งวิทยุกระจำยเสียงได้รับกำร
อนุญำตนำเข้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร ในกรณีเครื่องส่งถูกนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ หรือ สำเนำใบขออนุญำต “โอน” (ฉก.2)ของผู้โอน และ สำเนำใบอนุญำต “มี” หรือ “ใช้” ของผู้โอน
ในกรณีรับโอนเครื่องส่งฯ ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรออกใบอนุญำตให้ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนำคม)

10)

สำเนำเอกสำรรำยงำนผลกำรทดสอบเครื่องส่งฯจำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบฯ ที่มีผลกำรทดสอบว่ำ
ผ่ำนมำตรฐำน และติดเครื่องหมำยกำรตรวจเครื่องส่งฯ (รับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ ) ฉบับจริง 1
ฉบับ หมำยเหตุ (รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรออกใบอนุญำตให้ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนำคม)

11)

สำเนำเอกสำรกำรขออนุญำตทำลำยเครื่องส่งวิทยุกระจำยเสียง (รับรองสำเนำถูกต้องทุกหน้ำ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรออกใบอนุญำตให้ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนำคม)

12)

สำเนำทะเบียนบ้ำน ฉบับจริง 1 ฉบับ

13)

หนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับจริง 1 ฉบับ

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)

ค่ ำ พิ จ ำรณำค ำขอใบอนุ ญ ำต “มี ”เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนำคมส ำหรั บ กำรทดลองประกอบกิ จ กำร
วิทยุกระจำยเสียง

2)

ค่ำ ธรรมเนี ยมใบแทนใบอนุญ ำต “มี ”เครื่ อ งวิ ทยุ ค มนำคมสำหรั บกำรทดลองประกอบกิ จกำร
วิทยุกระจำยเสียง

