
 

๑ 

 

- ราง - 
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑและระยะเวลาการแจงรายละเอียดการใชประโยชนคลื่นความถ่ี 

และเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน 

--------------------------------------------- 
  โดยท่ีพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดใหสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐหรือบุคคลใดท่ีไดรับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใชคลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนอยูในวันท่ีพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ใชบังคับ มีหนาท่ี
แจงรายละเอียดการใชประโยชนคลื่นความถ่ี รวมท้ังเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ีและ
รายละเอียดเก่ียวกับการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา รวมถึงอายุสัญญาและคาสัมปทาน หรือ
คาตอบแทนตาง ๆ ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น ตอคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒๔) และมาตรา ๘๒ แหงพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕  
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จึงออกประกาศเพ่ือกําหนดหลักเกณฑและระยะเวลาการแจง
รายละเอียดการใชประโยชนคลื่นความถ่ีและเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ีเพ่ือการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ไวดังตอไปนี้ 

 

  ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
  “ผูไดรับจัดสรรหรือใชคลื่นความถ่ี” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
อ่ืนของรัฐ หรือบุคคลใดท่ีไดรับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใชคลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนอยูในวันท่ีพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ใชบังคับ 
  “กิจการกระจายเสียง” หมายความวา กิจการกระจายเสียงตามกฎหมายวาดวยองคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม 
  “กิจการโทรทัศน” หมายความวา กิจการโทรทัศนตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรร
คลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
  “สถานีวิทยุคมนาคม” หมายความวา สถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายวาดวย 
วิทยุคมนาคม ท่ีใชในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน 



 

๒ 

 

  “เครื่องวิทยุคมนาคม” หมายความวา เครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมายวาดวย 
วิทยุคมนาคม ท่ีใชในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน 
  “คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปนการใช    
คลื่นความถ่ีดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
  “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
 

  ขอ ๒ ผูไดรับจัดสรรหรือใชคลื่นความถ่ีมีหนาท่ีแจงรายละเอียดการใชประโยชน         
คลื่นความถ่ี รวมท้ังเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ีตอคณะกรรมการตามหลักเกณฑ  
และระยะเวลาท่ีกําหนดในประกาศนี้  
 

  ขอ ๓ กรณีท่ีผูไดรับจัดสรรหรือใชคลื่นความถ่ีเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐและไดมีการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใหบุคคลอ่ืนใดประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน มีหนาท่ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาดังกลาว รวมถึง
อายุสัญญาและคาสัมปทานหรือคาตอบแทนตาง ๆ ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้นตอ
คณะกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในประกาศนี้ 
  การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใหหมายความรวมถึง การทําสัญญาใหบุคคลอ่ืนเชา
ชวงเวลาหรือรวมผลิตรายการกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ และสัญญาในรูปแบบ
อ่ืนใดท่ีใหบุคคลมีสิทธิประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน 
 

  ขอ ๔ การแจงรายละเอียดการใชประโยชนคลื่นความถ่ีและเหตุแหงความจําเปนในการ
ถือครองคลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามขอ ๒ และขอ ๓       
ใหเปนไปตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนดแนบทายประกาศนี้ โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดขอมูลท่ี
เปนสาระสําคัญ ดังนี้   
  (๑) รายละเอียดขอมูลเก่ียวกับการใชประโยชนคลื่นความถ่ีตั้งแตไดรับการจัดสรรหรือใช
ประโยชนคลื่นความถ่ีท่ีชอบดวยกฎหมาย จนถึงวันท่ีประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ ซ่ึงประกอบดวย 
  ๑) รายละเอียดคลื่นความถ่ีท่ีไดรับจัดสรรหรือใชประโยชนในแตละคลื่นความถ่ี 
ไดแก  
   (ก) ชื่อหนวยงานหรือบุคคลท่ีไดรับการจัดสรรหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ี  
   (ข) ความถ่ีท่ีไดรับการจัดสรรหรือใชประโยชน  
   (ค) แถบความกวางคลื่นความถ่ี (bandwidth)  
   (ง) ระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 
   (จ) จํานวนคาตอบแทนการใชคลื่นความถ่ีท่ีตองชําระใหรัฐ 
   (ฉ) ขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับเอกสารการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี ไดแก เลขท่ี
เอกสารการอนุญาต และวันท่ีไดรับอนุญาต  
   (ช) รายละเอียดขอมูลเก่ียวกับการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใหบุคคลอ่ืน
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน ไดแก ระยะเวลาการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา 



 

๓ 

 

คาตอบแทนหรือผลประโยชนตอบแทนการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญา หรือขอมูลรายละเอียดอ่ืน ไดแก 
เลขท่ีและวันท่ีทําสัญญา หรือประเภทการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญา 
  ๒) รายละเอียดเก่ียวกับสถานีวิทยุคมนาคมท่ีใชในการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน ซ่ึงประกอบดวยขอมูล ดังนี้ 
   (ก) รายละเอียดสถานท่ีตั้งสถานีวิทยุคมนาคมท้ังหมด ไดแก สถานท่ีตั้ง 
Latitude และ Longitude 
   (ข) คลื่นความถ่ีของแตละสถานี 
   (ค) ลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคม ไดแก จํานวนเครื่องวิทยุ
คมนาคม ขนาดของกําลังสงออกอากาศ (ERP) อัตราขยายสายอากาศ ความสูงสายอากาศจากพ้ืนดิน 
ประเภทการแพรกระจายคลื่นความถ่ี .และรูปแบบการแพรกระจายคลื่นของสายอากาศ (Antenna 
Pattern) Polarization (Vertical, Horizontal, Mixed)  
   (ง) ลักษณะการสื่อสาร 
   (จ) ประเภทยอยของการสื่อสาร 
   (ฉ) รหัสประเภทสถานีวิทยุคมนาคม 
   (ช) รหัสกิจการวิทยุคมนาคม 
   (ซ) รัศมีการใชงานสถานีวิทยุคมนาคม หรือขอบเขตพ้ืนท่ีการใหบริการรัศมีเปน
กิโลเมตร  
  ๓) รายละเอียดขอมูลเก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีใชในการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศนท้ังหมด ซ่ึงประกอบดวย 
   (ก) ตราอักษร (Brand) 
   (ข) รุน/แบบ (Model)  
   (ค) ชนิดหรือประเภทของเครื่องวิทยุคมนาคม เชน ประเภทติดตั้งประจําท่ี    
หรือติดตั้งในยานพาหนะ หรืออ่ืนๆ เปนตน 
   (ง) กําลังสง 
   (จ) หมายเลขเครื่อง (Serial Number) 
   (ฉ) หมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม (ปท./กทช./NTC_ID) 
  ๔) รายละเอียดเก่ียวกับการใชประโยชนคลื่นความถ่ีท่ีไดรับจัดสรรหรือใชประโยชน
ในแตละคลื่นความถ่ี ไดแก 
   (ก) ขอมูลเก่ียวกับลักษณะหรือประเภทการใชประโยชนคลื่นความถ่ี ไดแก 
ขอมูลการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนกรณีท่ีประกอบการดวยตนเอง หรือมีการ
อนุญาต สัมปทาน สัญญาใหบุคคลอ่ืนประกอบกิจการดังกลาว 
   (ข) วัตถุประสงคและเหตุผลการไดรับจัดสรรหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ี            
ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดท่ีมีการแสดงขอมูล หลักฐานของการใชคลื่นความถ่ีตามความเปนจริง          
ท่ีแจงชัดในแตละชวงเวลาตั้งแตไดรับจัดสรรหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ีท่ีชอบดวยกฎหมาย 
   (ค) ภารกิจ อํานาจหนาท่ีและวัตถุประสงคของหนวยงานท่ีไดรับจัดสรรหรือ         
ใชประโยชนคลื่นความถ่ี 
   (ง) วัตถุประสงคของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน         
เชน การดําเนินการเพ่ือใหขอมูลขาวสาร เพ่ือใหความรู เ พ่ือการศึกษา เพ่ือความม่ันคงของรัฐ             
เพ่ือบรรเทาสาธารณะภัย เพ่ือใหความบันเทิง หรือเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ เปนตน 



 

๔ 

 

   (จ) ประโยชนการใชคลื่นความถ่ีท่ีเกิดตอหนวยงานหรือองคกรท่ีไดรับจัดสรร
หรือใชประโยชนคลื่นความถ่ี 
   (ฉ) ประโยชนการใชคลื่นความถ่ีท่ีเกิดตอประโยชนสาธารณะ 
   (ช) รายละเอียดขอบเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ 
   (ซ) ขอมูลผังรายการ ขอมูลแสดงสัดสวนประเภทเนื้อหาและรูปแบบรายการ   
ในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน 
   (ฌ) ขอมูลทางเทคนิคในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน 
   (ญ) เหตุผลอ่ืนของการไดรับจัดสรรหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ี (ถามี) 
 (๒) รายละเอียดขอมูลเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ีแตละคลื่นความถ่ี
ตอไปในอนาคต ประกอบดวยขอมูล ดังนี้  
  ๑) เหตุผลและความจําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ีแตละคลื่นความถ่ีตอไป         
และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนหากไมไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีนั้น ๆ ตอไป 
  ๒) ระยะเวลาสูงสุดท่ีจําเปนสําหรับการถือครองคลื่นความถ่ี พรอมเหตุผลท่ีสะทอน
ถึงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ีนั้น ท้ังนี้ การแจงระยะเวลาดังกลาวจะตองสอดคลองกับ
ระยะเวลาท่ีกําหนดในแผนแมบทการบริการคลื่นความถ่ี 
  ๓) แหลงรายได หรือท่ีมาของงบประมาณในการบริหารจัดการสถานี 
 (๓) ขอมูลและเอกสารหลักฐานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเรียก
เพ่ิมเติม ในกรณีท่ีมีเหตุผลอันสมควรหรือมีความจําเปนท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงไดท่ีจะตองพิจารณาขอมูล
ดังกลาว  
 

 ขอ ๕ การแจงรายละเอียดการใชประโยชนคลื่นความถ่ีและเหตุแหงความจําเปนในการ
ถือครองคลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตอคณะกรรมการ ผูไดรับ
จัดสรรหรือใชคลื่นความถ่ีตองยื่นเอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้ 
  (๑) สําเนาเอกสารเก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใหใชคลื่นความถ่ีแตละ    
คลื่นความถ่ี 
  (๒) สําเนาเอกสารการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใหบุคคลอ่ืนประกอบกิจการ
กระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน ตั้งแตไดรับจัดสรรหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ีท่ีชอบดวยกฎหมาย 
  (๓) สําเนาเอกสารการอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคมจากกรมไปรษณีย  
โทรเลข สํานักงาน กทช. สํานักงาน กสทช. หรือกรมประชาสัมพันธ  
  (๔) สําเนาเอกสารการอนุญาตใหใชหรือนําเขาเครื่องวิทยุคมนาคม 
  (๕) กรณีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีใหอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาซ่ึงตองนําสงรายได เขากระทรวงการคลัง ใหยื่นสําเนาเอกสารการนําสงรายไดตอ
กระทรวงการคลังตามมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  (๖ )  เอกสาร อ่ืนๆ ท่ีแสดงความจํ า เปนในการถือครองคลื่นความ ถ่ี  เชน            
แผนประกอบธุรกิจ หรือแผนการลงทุน เปนตน 
  (๗) กรณีบุคคลธรรมดาใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  (๘) กรณีหางหุนสวน บริษัท บริษัทจํากัดมหาชน ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงแสดงวัตถุประสงคของนิติบุคคล และผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลท่ี



 

๕ 

 

กระทรวงพาณิชยออกใหไมเกิน ๑ เดือนนับถึงวันยื่นแบบ สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ สําเนาหนังสือ
รับรองตราประทับของนิติบุคคล สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล 
   กรณีนิติบุคคลประเภทอ่ืน ใหยื่นสําเนาเอกสาร หลักฐานการจดทะเบียน 
นิติบุคคล พรอมระบุวัตถุประสงคของนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจกระทํา
การผูกพันนิติบุคคล 
  (๙) กรณีหนวยงานของรัฐใหยื่นสําเนาหนังสือหรือกฎหมายซ่ึงใหอํานาจในการ
จัดตั้งองคกร พรอมวัตถุประสงคการจัดตั้งองคกร 
  (๑๐) กรณีมอบอํานาจใหยื่นเอกสารแทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
 

  ขอ ๖ ผูไดรับจัดสรรหรือใชคลื่นความถ่ีตองยื่นแบบแจงตามขอ ๔ พรอมเอกสาร
หลักฐานประกอบการแจงตามขอ ๕ จํานวน ๑ ชุด และสําเนาเอกสารอีกจํานวน ๓ ชุด โดยตองรับรอง
สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับใหครบถวน พรอมท้ังจัดทําเอกสารหลักฐานท่ีบันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส
จํานวน ๒ ชุด ซ่ึงจะยื่นดวยตนเองหรือทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ณ สํานักงานคณะกรรมการ        
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เลขท่ี ๘๗ ซอยพหลโยธิน ๘     
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ภายในระยะเวลาเกาสิบวัน     
นับแตวันท่ีประกาศนี้มีผลใชบังคับ. ท้ังนี้ ในกรณีท่ีสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ใหถือวันท่ี
ประทับตราไปรษณียเปนวันยื่นแบบแจงและเอกสารหลักฐานประกอบการแจงตามประกาศนี้ 
  หากผูไดรับจัดสรรหรือใชคลื่นความถ่ีไมสามารถยื่นแบบแจงพรอมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการแจงภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นขอขยายระยะเวลาพรอมเหตุผลความจําเปน
ลวงหนากอนครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง โดยใหยื่นเปนหนังสือตอสํานักงานดวยตนเองหรือทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับมายังสํานักงานตามสถานท่ีในวรรคหนึ่ง 
  ผูไดรับจัดสรรหรือใชคลื่นความถ่ีอาจขอขยายระยะเวลาพรอมเหตุผลความจําเปนตาม
วรรคสองไดครั้งละสิบหาวันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาการยื่น โดยจะขอขยายระยะเวลาไดไมเกิน
สองครั้ง 
 

  ขอ ๗ เม่ือสํานักงานไดรับแบบแจงและเอกสารหลักฐานประกอบการแจงตามประกาศนี้แลว 
ใหสํานักงานดําเนินการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของแบบแจงและเอกสารหลักฐานประกอบการ
แจงดังกลาวภายในสามสิบวัน ท้ังนี้ อาจขอขยายระยะเวลาไดไมเกินสิบหาวัน หากปรากฏวาแบบแจงหรือ
เอกสารหลักฐานประกอบการแจงไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหแจงผูไดรับจัดสรรหรือใชคลื่นความถ่ี
ดําเนินการแกไขแบบแจง หรือจัดสงเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจง  
  ขอ ๘ หากผูไดรับจัดสรรหรือใชคลื่นความถ่ีไมยื่นแบบแจงภายในกําหนดระยะเวลาตาม
ขอ ๖ หรือไมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการแจงใหครบถวนถูกตอง หรือไมยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามขอ ๗ ใหถือวาผูไดรับจัดสรรหรือใชคลื่นความถ่ีไมประสงคแจงรายละเอียด
ตามประกาศนี้ และไมมีเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ีตอไป  
 

  ขอ ๙ ใหสํานักงานรวบรวมแบบแจงและเอกสารหลักฐานประกอบการแจงตามประกาศนี้ 
พรอมท้ังเสนอขอวิเคราะหเบื้องตนเก่ียวกับความถูกตองและเหตุแหงความจําเปนในการถือครอง       
คลื่นความถ่ีของผูไดรับจัดสรรหรือใชคลื่นความถ่ีทุกรายตอคณะอนุกรรมการใหแลวเสร็จภายใน           
รอยแปดสิบวันนับแตวันพนกําหนดระยะเวลาตามขอ ๖ และขอ ๗ ท้ังนี้ อาจยื่นขอขยายระยะเวลา      



 

๖ 

 

ตอคณะกรรมการเปนการลวงหนากอนครบกําหนดระยะเวลา การขยายระยะเวลาใหกระทําไดไมเกิน    
สิบหาวัน และขอขยายไดไมเกินสองครั้ง 
  คณะอนุกรรมการจะตองดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชนคลื่นความถ่ี และเหตุแหง
ความจําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ีใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีไดรับเอกสารตาม      
วรรคหนึ่ง หากไมสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาดังกลาว  อาจยื่นขอขยายระยะเวลา              
ตอคณะกรรมการเปนการลวงหนากอนครบกําหนดระยะเวลา ท้ังนี้ การขยายระยะเวลาใหกระทําได     
ไมเกินสิบหาวัน และขอขยายไดไมเกินสองครั้ง  
  การพิจารณาตรวจสอบการใชประโยชนคลื่นความถ่ี และเหตุแหงความจําเปนในการถือ
ครองคลื่นความถ่ี เพ่ือใชในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 
  ใหสํานักงานเสนอผลการตรวจสอบท่ีผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการตอ
คณะกรรมการภายในระยะเวลาอันสมควรแตตองไมเกินสิบหาวันนับแตวันท่ีคณะอนุกรรมการมีมติ 
 

  ขอ ๑๐ กรณีการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญา ใหสํานักงานดําเนินการรวบรวมแบบแจงพรอมเอกสารหลักฐานการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
กับบุคคลอ่ืนตอคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
ภายในสิบหาวันทําการ นับแตวันท่ีสํานักงานไดรับเอกสารครบถวน โดยการตรวจสอบความชอบดวย
กฎหมายใหเปนไปตามหลักเกณฑ ข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด  
 

  ขอ ๑๑ เม่ือคณะกรรมการไดรับความเห็นจากคณะอนุกรรมการตามขอ ๙ และขอ ๑๐ แลว    
ใหตรวจความชอบดวยกฎหมายและพิจารณาเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ีใหแลวเสร็จภายใน 
หกสิบวัน 
  เม่ือคณะกรรมการมีมติเปนประการใด ใหสํานักงานแจงผลการพิจารณาใหผูไดรับ
จัดสรรหรือใชคลื่นความถ่ีทราบเปนหนังสือ พรอมเปดเผยขอมูลและผลการตรวจสอบดังกลาวในระบบ
เครือขายสารสนเทศของสํานักงานแกสาธารณะภายในสิบหาวัน  
 
   

  ขอ ๑๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
 
  ประกาศ ณ วันท่ี....................... 

 
 

  พลอากาศเอก 
 (ธเรศ ปุณศรี) 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
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