
๑ 
 

สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) และการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ 

(ราง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑและระยะเวลาการแจงรายละเอียดการใชประโยชนคลื่นความถี ่
และเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถี่เพ่ือการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

ณ โรงแรม เซ็นจูร่ี พารค 
ในวันเสารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 

ขอท่ี สาระสําคัญรางประกาศ กสทช. 
รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

จากการประชุม Workshop 
วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 
จากการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ความเห็น กสทช./กสท. 

๑ โดยท่ีพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ .ศ .  ๒๕๕๓ กําหนดใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หนวยงานของรัฐหรือบุคคลใดท่ีไดรับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใชคลื่น
ความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนอยูใน
วันท่ีพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ ใชบังคับ มีหนาท่ีแจงรายละเอียดการใชประโยชนคลื่นความถ่ี 
รวมท้ังเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ีและรายละเอียด
เก่ียวกับการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา รวมถึงอายุสัญญาและคา
สัมปทาน หรือคาตอบแทนตาง ๆ ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญานั้น ตอคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒๔) และ
มาตรา ๘๒ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบ
กับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา 
๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จึงออกประกาศเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ
และระยะเวลาการแจงรายละเอียดการใชประโยชนคลื่นความถ่ีและเหตุ
แหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ไวดังตอไปนี้ 

ไมมีความเห็น ไมมีความเห็น 

 

 

 

 

 

 

ยืนยันตามรางเดิม 



๒ 
 

ขอท่ี สาระสําคัญรางประกาศ กสทช. 
รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

จากการประชุม Workshop 
วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 
จากการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ความเห็น กสทช./กสท. 

๒ ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
  “ผูไดรับจัดสรรหรือใชคลื่นความถ่ี” หมายความวา 
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือบุคคลใดท่ีไดรับ
จัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใชคลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนอยูในวันท่ีพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ใชบังคับ 
  “กิจการกระจายเสียง” หมายความวา กิจการกระจาย
เสียงตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
  “กิจการโทรทัศน” หมายความวา กิจการโทรทัศน
ตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
  “สถานีวิทยุคมนาคม” หมายความวา สถานีวิทยุ
คมนาคมตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมท่ีใชในการประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน 
  “เครื่องวิทยุคมนาคม” หมายความวา เครื่องวิทยุ
คมนาคมตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม ท่ีใชในการประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
  “ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ”  ห ม า ย ค ว า ม ว า 
คณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปนการใชคลื่นความถ่ีดานกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
  “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

พันเอกสมศักดิ์  เจียมวัฒนเลิศ (ผูแทนจากสถานีวิทยุกระจายเสียง

กองทัพบก) และรอยตํารวจเอกเฉลิมเกียรติ อองรุงเรือง (ผูแทนจาก

กองสารนิเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ) มีความเห็นวา คํานิยามท่ี

กําหนด มีความเปนวิชาการมากเกินไป ทําใหผูปฏิบัติอาจมีความ

เขาใจคลาดเคลื่อนได 

 

ไมมีความเห็น ยืนยันตามรางเดิม 

เนื่องจากการใหความหมายของคํานิยามท้ังหมด

นั้น มีความครอบคลุมภายใตบทบัญญัติของ

กฎหมายโดยครบถวนแลว 

๓ ขอ ๒ ผูไดรับจัดสรรหรือใชคลื่นความถ่ีมีหนาท่ีแจงรายละเอียดการใช

ประโยชนคลื่นความถ่ี รวมท้ังเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่น

ความถ่ีตอคณะกรรมการตามหลักเกณฑและระยะเวลาท่ีกําหนดใน

ประกาศนี้  

ไมมีความเห็น ไมมีความเห็น ยืนยันตามรางเดิม 

๔ ขอ ๓ กรณีท่ีผู ไดรับจัดสรรหรือใชคลื่นความถ่ีเปนสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐและไดมีการอนุญาต สัมปทาน หรือ

สัญญาใหบุคคลอ่ืนใดประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน 

๑. ผูแทนตํารวจภูธรภาค ๔ ภาค ๕ ภาค ๘ ตํารวจสื่อสาร และ
ตํารวจสันติบาล มีความคิดเห็นวา คลื่นวิทยุ ๑ คลื่นความถ่ี 
อาจจะมีผูใชรวมกันหลายหนวยงาน จึงไมสามารถทราบไดวา

ผูไมประสงคออกนาม มีความเห็นวาผูไดรับจัดสรรหรือใชคลื่น

ความถ่ีเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐไมแจง

รายละเอียดการอนุญาต สัญญาหรือสัมปทานภายในระยะเวลาตาม

ยืนยันตามรางเดิม 

๑. กรณีการกรอกขอมูลการใชคลื่นความถ่ี

รวมกันระหวางผูไดรับจัดสรรคลื่นความถ่ี



๓ 
 

ขอท่ี สาระสําคัญรางประกาศ กสทช. 
รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

จากการประชุม Workshop 
วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 
จากการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ความเห็น กสทช./กสท. 

มีหนาท่ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา

ดังกลาว รวมถึงอายุสัญญาและคาสัมปทานหรือคาตอบแทนตาง ๆ ตาม

การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้นตอคณะกรรมการตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ีกําหนดในประกาศนี้ 

  การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใหหมายความรวมถึง การ

ทําสัญญาใหบุคคลอ่ืนเชาชวงเวลาหรือรวมผลิตรายการกับสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ และสัญญาในรูปแบบอ่ืนใดท่ีให

บุคคลมีสิทธิประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน 

การไดรับอนุญาตตั้งแตเริ่มแรกเปนการไดรับอนุญาตของ
หนวยงานใด หรืออาจเปนการใชรวมเทานั้น จึงขอเสนอวาใหมี
การแจงรายละเอียดและขอมูลของผูใชคลื่นความถ่ีดวยไดหรือไม 

๒. ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ มีความคิดเห็นวา เนื่องจากมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางของกระทรวง หนวยงานท่ีเคยเปน “กรม” 
จึงลดลงมาเปนเพียง “กอง” จึงไมไดเปนนิติบุคคลตามเดิม จะ
ใหใครเปนผูแจงความประสงค หรือจะใหแจงท้ังสองหนวย หรือ
จะใหแจงตามความเปนจริงท่ีปรากฏตามเอกสารหลักฐานท่ี
ไดรับอนุญาตตั้งแตครั้งแรก 

๓. ผูแทนกองทัพบก มีความเห็นวาในฐานะท่ีกองทัพบกเปนนิติ
บุคคล แลวปรากฏวาจะตองมีการกรอกขอมูล ชื่อ – สกุล ซ่ึงใน
นามของสวนราชการจะตองเปนภาพรวมไมสามารถกระทําได 
นอกจากจะได รั บการมอบหมายหรื อมอบ อํานาจจาก
ผูบังคับบัญชากอน 

๔. ผูแทนกรมอุตุนิยมวิทยา สอบถามวาหากอายุของสัญญา
สัมปทานสิ้นสุดลงระหวางท่ีกําลังดําเนินการตามแผนแมบทฯ 
จะมีวิธีการในทางปฏิบัติอยางไร หรือดําเนินการอยางอ่ืนได
หรือไม ในกรณีท่ีจะใหผูเขารวมประกอบกิจการ เชน สัญญาจาง
ใหบริษัทเขามารวมดําเนินการกับหนวยงาน หรือวาสัญญาการ
จางบริษัทผลิตรายการ หากยังไมไดรับอนุญาต หนวยงานจะ
สามารถกระทําการใดๆ ไดหรือไม 

ประกาศฯ ผูท่ีใชคลื่นความถ่ีท่ีไมใชหนวยงานของรัฐจะทราบได

อยางไรและสามารถแจงดวยตนเองไดหรือไม  

 

และผูใชคลื่นความถ่ี ไดดําเนินการปรับปรุง

แบบแจงรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับการใช

ประโยชนคลื่นความถ่ี เพ่ือใหสอดคลองตาม

ความเห็นแลว 

๒. กรณีการ เปลี่ ยนแปลงสถานภาพของ

หนวยงาน จะตองแสวงหาเอกสารหลักฐานท่ี

แสดงความเชื่อมโยงในการเปลี่ยนแปลง

สถานภาพของหนวยงานประกอบการ

พิจารณาดวย 

๓. การกรอกขอมูลชื่อ-สกุล เปนการกรอก

รายละเอียดของผูแจงขอมูลในนามของ

หนวยงานนั้นๆ 

๔. การดําเนินงานหลังจากอายุของสัญญา 

สัมปทานสิ้นสุดลง จะตองเปนไปตามแผน

แมบทซ่ึงไดประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา 

๕ ขอ ๔ การแจงรายละเอียดการใชประโยชนคลื่นความถ่ีและเหตุแหง
ความจําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศนตามขอ ๒ และขอ ๓ ใหเปนไปตามแบบท่ี
คณะกรรมการกําหนดแนบทายประกาศนี้  โดยอยางนอยตองมี
รายละเอียดขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญ ดังนี้   
 (๑) รายละเอียดขอมูลเก่ียวกับการใชประโยชนคลื่นความถ่ี
ตั้งแตไดรับการจัดสรรหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ีท่ีชอบดวยกฎหมาย 
จนถึงวันท่ีประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ ซ่ึงประกอบดวย 
 ๑) รายละเอียดคลื่นความถ่ีท่ีไดรับจัดสรรหรือใชประโยชน
ในแตละคลื่นความถ่ี ไดแก  
 (ก) ชื่อหนวยงานหรือบุคคลท่ีไดรับการจัดสรรหรือใช
ประโยชนคลื่นความถ่ี  
 (ข) ความถ่ีท่ีไดรับการจัดสรรหรือใชประโยชน  
 (ค) แถบความกวางคลื่นความถ่ี (bandwidth)  

สุวรรณา สมบัติรักษาสุข  (สถานีวิทยุแหงมหาวิทยาลัยจุฬาฯ) มี
ความเห็นวา เม่ือไดรับการจัดสรรคลื่นความถ่ีแลว ควรจะตองมีการ
ระบุแหลงท่ีมาของรายไดวาไดรับงบประมาณจากท่ีใด เนื่องจาก
แหลงท่ีมาของรายไดสามารถมาไดจากหลายทาง 

 

ผูแทนจากวิทยุ อสมท. มีความเห็นวาขอมูลผังรายการ เนื้อหา 

รูปแบบรายการ เชน ผังรายการป ๒๕๔๐ ถาไมมีการเก็บสําเนา

ขอมูลดังกลาวไว แตยังสามารถจําไดเปนภาพรวม แตไมละเอียดนัก

จะสามารถแจงรายละเอียดเปนภาพรวม โดยใหผูมีอํานาจของ

องคกรเปนผูลงนามรับรองความถูกตองไดหรือไม  

 

ปรับปรุงรางประกาศฯ 

๑. โดยเพ่ิมเติม ขอ ๔ (๒) ๓) เปนดังนี้ “๓) 

แหลงรายได หรือท่ีมาของงบประมาณใน

การบริหารจัดการสถานี” เ พ่ือใหทราบ

ขอมูลแหลงท่ีมาของรายไดในการประกอบ

กิจการ 

๒. ประเด็นชี้แจงเ ก่ียวกับการแจงขอมูลผัง

รายการ โดยใหแจงรายละเอียดใหมากท่ีสุด

เทาท่ีจะทําได และใหผูมีอํานาจกระทําการ

แทนลงนามรับรองความถูกต อง  เ พ่ื อ

ประกอบการพิจารณา 



๔ 
 

ขอท่ี สาระสําคัญรางประกาศ กสทช. 
รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

จากการประชุม Workshop 
วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 
จากการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ความเห็น กสทช./กสท. 

 (ง) ระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 
 (จ) จํานวนคาตอบแทนการใชคลื่นความถ่ีท่ีตองชําระ
ใหรัฐ 
 (ฉ) ขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับเอกสารการอนุญาตให
ใชคลื่นความถ่ี ไดแก เลขท่ีเอกสารการอนุญาต และวันท่ีไดรับอนุญาต  
 (ช) รายละเอียดขอมูลเก่ียวกับการอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาใหบุคคลอ่ืนประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน  ไดแก  ระยะเวลาการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา 
คาตอบแทนหรือผลประโยชนตอบแทนการอนุญาต สัมปทานหรือ
สัญญา หรือขอมูลรายละเอียดอ่ืน ไดแก เลขท่ีและวันท่ีทําสัญญา หรือ
ประเภทการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญา 
 ๒) รายละเอียดเก่ียวกับการใชประโยชนคลื่นความถ่ีท่ีไดรับ
จัดสรรหรือใชประโยชนในแตละคลื่นความถ่ี ไดแก 
 (ก )  ขอมูลเ ก่ียว กับลักษณะหรือประเภทการใช
ประโยชนคลื่นความถ่ี ไดแก ขอมูลการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศนกรณีท่ีประกอบการดวยตนเอง หรือมีการอนุญาต 
สัมปทาน สัญญาใหบุคคลอ่ืนประกอบกิจการดังกลาว 
 (ข) วัตถุประสงคและเหตุผลการไดรับจัดสรรหรือใช
ประโยชนคลื่นความถ่ี ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดท่ีมีการแสดงขอมูล 
หลักฐานของการใชคลื่นความถ่ีตามความเปนจริงท่ีแจงชัดในแตละ
ชวงเวลาตั้งแตไดรับจัดสรรหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ีท่ีชอบดวย
กฎหมาย 
 (ค ) ภารกิจ อํานาจหนาท่ีและวัตถุประสงคของ
หนวยงานท่ีไดรับจัดสรรหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ี 
 (ง) วัตถุประสงคของการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน เชน การดําเนินการเพ่ือใหขอมูลขาวสาร เพ่ือให
ความรู เพ่ือการศึกษา เพ่ือความม่ันคงของรัฐเพ่ือบรรเทาสาธารณะภัย 
เพ่ือใหความบันเทิง หรือเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ เปนตน 
 (จ) ประโยชนการใชคลื่นความถ่ีท่ีเกิดตอหนวยงาน
หรือองคกรท่ีไดรับจัดสรรหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ี 
 (ฉ) ประโยชนการใชคลื่นความถ่ีท่ีเกิดตอประโยชน
สาธารณะ 
 (ช) รายละเอียดขอบเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ 
 (ซ) ขอมูลผังรายการ ขอมูลแสดงสัดสวนประเภท
เนื้อหาและรูปแบบรายการในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ



๕ 
 

ขอท่ี สาระสําคัญรางประกาศ กสทช. 
รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

จากการประชุม Workshop 
วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 
จากการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ความเห็น กสทช./กสท. 

กิจการโทรทัศน 
 (ฌ) ขอมูลทางเทคนิคในการประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศน 
 (ญ) เหตุผลอ่ืนของการไดรับจัดสรรหรือใชประโยชน
คลื่นความถ่ี (ถามี) 
 ๓) รายละเอียดเก่ียวกับสถานีวิทยุคมนาคมท่ีใชในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน ซ่ึงประกอบดวย
ขอมูล ดังนี้ 
 (ก) รายละเอียดสถานท่ีตั้งสถานีวิทยุคมนาคมท้ังหมด 
ไดแก สถานท่ีตั้ง Latitude และ Longitude 
 (ข) คลื่นความถ่ีของแตละสถานี 
 (ค) ลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคม ไดแก 
จํานวนเครื่องวิทยุคมนาคม ขนาดของกําลังสงออกอากาศ (ERP) 
อัตราขยายสายอากาศ ความสูงสายอากาศจากพ้ืนดิน ประเภทการ
แพรกระจายคลื่นความถ่ี .และรูปแบบการแพรกระจายคลื่นของ
สายอากาศ (Antenna Pattern) Polarization (Vertical, 
Horizontal, Mixed)  
 (ง) ลักษณะการสื่อสาร 
 (จ) ประเภทยอยของการสื่อสาร 
 (ฉ) รหัสประเภทสถานีวิทยุคมนาคม 
 (ช) รหัสกิจการวิทยุคมนาคม 
 (ซ) รัศมีการใชงานสถานีวิทยุคมนาคม หรือขอบเขต
พ้ืนท่ีการใหบริการรัศมีเปนกิโลเมตร  
 ๔) รายละเอียดขอมูลเก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีใชในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนท้ังหมด ซ่ึงประกอบดวย 
 (ก) ตราอักษร (Brand) 
 (ข) รุน/แบบ (Model)  
 (ค) ชนิดหรือประเภทของเครื่องวิทยุคมนาคม เชน 
ประเภทติดตั้งประจําท่ีหรือติดตั้งในยานพาหนะ หรืออ่ืนๆ เปนตน 
 (ง) กําลังสง 
 (จ) หมายเลขเครื่อง (Serial Number) 
 (ฉ) หมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม (ปท./กทช./
NTC_ID) 
 (๒) รายละเอียดขอมูลเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่น
ความถ่ีแตละคลื่นความถ่ีตอไปในอนาคต ประกอบดวยขอมูล ดังนี้  



๖ 
 

ขอท่ี สาระสําคัญรางประกาศ กสทช. 
รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

จากการประชุม Workshop 
วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 
จากการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ความเห็น กสทช./กสท. 

 ๑) เหตุผลและความจําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ี
แตละคลื่นความถ่ีตอไป และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนหากไมไดรับ
อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีนั้น ๆ ตอไป 
 ๒) ระยะเวลาสูงสุดท่ีจําเปนสําหรับการถือครองคลื่น
ความถ่ี พรอมเหตุผลท่ีสะทอนถึงความจําเปนในการถือครองคลื่น
ความถ่ีนั้น ท้ังนี้  การแจงระยะเวลาดังกลาวจะตองสอดคลองกับ
ระยะเวลาท่ีกําหนดในแผนแมบทการบริการคลื่นความถ่ี 
 (๓) ขอมูลและเอกสารหลักฐานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการเรียกเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีมีเหตุผลอันสมควรหรือมีความ
จําเปนท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงไดท่ีจะตองพิจารณาขอมูลดังกลาว  

๖ ขอ ๕ การแจงรายละเอียดการใชประโยชนคลื่นความถ่ีและเหตุแหง
ความจําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศนตอคณะกรรมการ ผูไดรับจัดสรรหรือใชคลื่น
ความถ่ีตองยื่นเอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้ 
 (๑) สําเนาเอกสารเก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใหใช
คลื่นความถ่ีแตละคลื่นความถ่ี 
 (๒) สําเนาเอกสารการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใหบุคคล
อ่ืนประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน ตั้งแตไดรับ
จัดสรรหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ีท่ีชอบดวยกฎหมาย 
 (๓) สําเนาเอกสารการอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคมจาก
กรมไปรษณีย โทรเลข สํานักงาน กทช. สํานักงาน กสทช. หรือกรม
ประชาสัมพันธ  
 (๔) สําเนาเอกสารการอนุญาตใหใชหรือนําเขาเครื่องวิทยุ
คมนาคม 
 (๕) กรณีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ี
ใ ห อ นุ ญ า ต  สั ม ป ท า น  ห รื อ สั ญ ญ า ซ่ึ ง ต อ ง นํ า ส ง ร า ย ไ ด เ ข า
กระทรวงการคลั ง  ให ยื่ นสํ า เนา เอกสารการนํ าส ง ร าย ได ต อ
กระทรวงการคลังตามมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 (๖) เอกสารอ่ืนๆ ท่ีแสดงความจําเปนในการถือครองคลื่น
ความถ่ี เชน แผนประกอบธุรกิจ หรือแผนการลงทุน เปนตน 
 (๗) กรณีบุคคลธรรมดาใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 (๘) กรณีหางหุนสวน บริษัท บริษัทจํากัดมหาชน ใหยื่นสําเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงแสดงวัตถุประสงคของนิติ
บุคคล และผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลท่ีกระทรวงพาณิชยออกให

๑. ผูแทนตํารวจภูธรภาค ๔ ภาค ๕ ภาค ๘ ตํารวจสื่อสาร และ
ตํ ารวจสันติบาล  มีความ คิด เห็ นว า  การคนหา เอกสาร
ประกอบการแจงขอมูลและรายละเอียดของหนวยงานรัฐนั้น ทํา
ไดยากมาก เนื่องจากผูขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ีซ่ึงเปนตน
สังกัดจะเปนผูดําเนินการ สําหรับหนวยงานรองเปนเพียงผูปฏิบัติ 
โดยในแตละปอาจมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรภายใน
หนวยงาน ดังนั้น จึงเปนอุปสรรคในการคนหาขอมูลเปนอยาง
มาก 

๒. ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ มีความคิดเห็นวา เอกสารตั้งแต
เริ่มตนท่ีไดรับจัดสรรคลื่นความถ่ีไมสามารถหาไดแลว เนื่องจาก
สถานีวิทยุไดรับอนุญาตไวตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๗ ซ่ึงนานมากจนไม
สามารถคนหาเอกสารฉบับจริงไดแลว 

๓. ผูแทนกรมประชาสัมพันธ มีความเห็นวา เนื่องจากไดรับอนุญาต
ใหใชคลื่นความถ่ีมาเปนเวลานานแลว ดังนั้น จึงมีเอกสาร
หลักฐานในการไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไมครบถวน ควร
จะตองทําอยางไร 

๔. ผูแทนกองทัพบก มีความเห็นวา จัดตั้งสถานีวิทยุข้ึนมานานมาก
แลว การสืบหาเอกสารตั้งแตแรกคงจะเปนไปไดยาก แตอาจจะ
สามารถชี้แจงท่ีมาท่ีไปเปนขอมูลทดแทนในสวนท่ีไมสามารถคน
เอกสารได 

 

๑. นายชุมพรฯ ผูแทนจากกรมประชาสัมพันธ มีความเห็นวากรณี

หนวยงานบางหนวยงานท่ีไดรับจัดสรรคลื่นมาเปนเวลานาน 

เอกสารหลักฐานตางๆหายไป ตองทําอยางไร 

๒. นายโชคฯ ผูแทนจากกรมประชาสัมพันธ ในสวนของเอกสาร

หลักฐานตามขอ ๙(๔) รายละเอียดเก่ียวกับเอกสารการนําเขา

วิทยุ หาไมเจอ แตไดใชคลื่นมานานแลวทําอยางไร  

๓. พ.อ. ณัฏฐ เทียนทองดี ผูแทนจากกรมการทหารสื่อสาร มี

ความเห็นวา กรณีท่ีสวนราชการมีหลักฐานการไดรับการจัดสรร

เดิมอาจสูญหายหรือไมครบถวน กสทช. ควรรับฟงหรืออนุโลมให

ใชหลักฐานอ่ืนๆของทางราชการ เชน แผนความถ่ีท่ีมีอยูเดิมของ

กรมไปรษณียโทรเลข หรือสรุปแผนความถ่ีกิจการกระจายเสียงท่ี

มีอยูเดิม โดยใหยึดถือวาเปนการจัดสรรโดยชอบดวยกฎหมาย 

 

ยืนยันตามรางเดิม 

กรณีท่ีไมมีเอกสารหลักฐานการอนุญาตใหใชคลื่น

ความถ่ี หากเปนกรณีเอกสารสูญหายใหแจง

ความเอกสารหายเพ่ือประกอบการพิจารณาวา

เคยมีหลักฐานการไดรับอนุญาต และจะตอง

แสดงเอกสารหลักฐาน  หรือพยานแวดลอมอ่ืนๆ 

ประกอบการพิจารณาดวย 



๗ 
 

ขอท่ี สาระสําคัญรางประกาศ กสทช. 
รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

จากการประชุม Workshop 
วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 
จากการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ความเห็น กสทช./กสท. 

ไมเกิน ๑ เดือนนับถึงวันยื่นแบบ สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ สําเนา
หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูมีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล 
 กรณีนิติบุคคลประเภทอ่ืน ใหยื่นสําเนาเอกสาร หลักฐานการ
จดทะเบียนนิติบุคคล พรอมระบุวัตถุประสงคของนิติบุคคล และสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล 
 (๙) กรณีหนวยงานของรัฐใหยื่นสําเนาหนังสือหรือกฎหมายซ่ึง
ใหอํานาจในการจัดตั้งองคกร พรอมวัตถุประสงคการจัดตั้งองคกร 
 (๑๐) กรณีมอบอํานาจใหยื่นเอกสารแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับ
มอบอํานาจ 

๗ ขอ ๖ ผูไดรับจัดสรรหรือใชคลื่นความถ่ีตองยื่นแบบแจงตามขอ ๔ 
พรอมเอกสารหลักฐานประกอบการแจงตามขอ ๕ จํานวน ๑ ชุด และ
สําเนาเอกสารอีกจํานวน ๓ ชุด โดยตองรับรองสําเนาเอกสารหลักฐาน
ทุกฉบับใหครบถวน พรอมท้ังจัดทําเอกสารหลักฐานท่ีบันทึกลงสื่อ
อิเล็กทรอนิกสจํานวน ๒ ชุด ซ่ึงจะยื่นดวยตนเองหรือทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ ณ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เลขท่ี ๘๗ ซอย
พหลโยธิ น  ๘  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ภายในระยะเวลาเกาสิบวัน นับแตวันท่ี
ประกาศนี้มีผลใชบังคับ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบ
รับ ใหถือวันท่ีประทับตราไปรษณียเปนวันยื่นแบบแจงและเอกสาร
หลักฐานประกอบการแจงตามประกาศนี้ 
 หากผูไดรับจัดสรรหรือใชคลื่นความถ่ีไมสามารถยื่นแบบแจง
พรอมเอกสารหลักฐานประกอบการแจงภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ใหยื่นขอขยายระยะเวลาพรอมเหตุผลความจําเปนลวงหนากอนครบ
กําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง โดยใหยื่นเปนหนังสือตอสํานักงานดวย
ตนเองหรือทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับมายังสํานักงานตามสถานท่ี
ในวรรคหนึ่ง 
 ผูไดรับจัดสรรหรือใชคลื่นความถ่ีอาจขอขยายระยะเวลาพรอม
เหตุผลความจําเปนตามวรรคสองไดครั้งละสิบหาวันนับแตวันครบ
กําหนดระยะเวลาการยื่น โดยจะขอขยายระยะเวลาไดไมเกินสองครั้ง 

ผูแทนกรมประชาสัมพันธ มีความเห็นวาท่ีกําหนดใหยื่นรายละเอียด
และขอมูลภายใน ๙๐ วันนับแตวันท่ีประกาศมีผลใชบังคับ โดย
สามารถขยายระยะเวลาได ๒ ครั้งนั้น หากมีขอมูลไมชัดเจนจะขอ
สงเกินระยะเวลาดังกลาวไดหรือไม 
 

เรือโทสมนึกฯ ผูแทนจากวิทยุกองทัพเรือ มีความเห็นวาหนวยงาน

บางหนวยงานเปนผูไดรับจัดสรรคลื่นความถ่ีจํานวนหลายคลื่น 

ระยะเวลาท่ีใหแจงรายละเอียดเก่ียวกับความจําเปนในการใชคลื่น

ความถ่ีเพียง ๙๐ วัน นอยเกินไป ขอใหขยายระยะเวลาเปน ๔-๕ 

เดือนไดหรือไม 

 

ยืนยันตามรางเดิม 

ระยะเวลาการยื่นแบบแจงตามรางประกาศมี

ความเหมาะสมแลว 

๘ ขอ ๗ เม่ือสํานักงานไดรับแบบแจงและเอกสารหลักฐานประกอบการ

แจงตามประกาศนี้แลว ใหสํานักงานดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง

ไมมีความเห็น ไมมีความเห็น ยืนยันตามรางเดิม 



๘ 
 

ขอท่ี สาระสําคัญรางประกาศ กสทช. 
รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

จากการประชุม Workshop 
วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 
จากการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ความเห็น กสทช./กสท. 

ครบถวนของแบบแจงและเอกสารหลักฐานประกอบการแจงดังกลาว

ภายในสามสิบวัน ท้ังนี้ อาจขอขยายระยะเวลาไดไมเกินสิบหาวัน หาก

ปรากฏวาแบบแจงหรือเอกสารหลักฐานประกอบการแจงไมถูกตอง

หรือไมครบถวน ใหแจงผูไดรับจัดสรรหรือใชคลื่นความถ่ีดําเนินการ

แกไขแบบแจง หรือจัดสงเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาสิบหาวันนับ

แตวันท่ีไดรับแจง 

๙ ขอ ๘ หากผูไดรับจัดสรรหรือใชคลื่นความถ่ีไมยื่นแบบแจงภายใน

กําหนดระยะเวลาตามขอ ๖ หรือไมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการ
แจงใหครบถวนถูกตอง หรือไมยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามขอ ๗ ใหถือวาผูไดรับจัดสรรหรือใชคลื่นความถ่ี
ไมประสงคแจงรายละเอียดตามประกาศนี้ และไมมีเหตุแหงความ
จําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ีตอไป 

ไมมีความเห็น ไมมีความเห็น ยืนยันตามรางเดิม 

๑๐ ขอ ๙ ใหสํานักงานรวบรวมแบบแจงและเอกสารหลักฐานประกอบการ
แจงตามประกาศนี้ พรอมท้ังเสนอขอวิเคราะหเบื้องตนเก่ียวกับความ
ถูกตองและเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ีของผูไดรับ
จัดสรรหรือใชคลื่นความถ่ีทุกรายตอคณะอนุกรรมการใหแลวเสร็จ
ภายในรอยแปดสิบวันนับแตวันพนกําหนดระยะเวลาตามขอ ๖ และขอ 
๗ ท้ังนี้ อาจยื่นขอขยายระยะเวลาตอคณะกรรมการเปนการลวงหนา
กอนครบกําหนดระยะเวลา การขยายระยะเวลาใหกระทําไดไมเกินสิบ
หาวัน และขอขยายไดไมเกินสองครั้ง 
 คณะอนุกรรมการจะตองดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชน
คลื่นความถ่ี และเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ีใหแลว
เสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีไดรับเอกสารตามวรรคหนึ่ง หากไม
สามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาดังกลาว อาจยื่นขอขยาย
ระยะเวลาตอคณะกรรมการเปนการลวงหนากอนครบกําหนด
ระยะเวลา ท้ังนี้ การขยายระยะเวลาใหกระทําไดไมเกินสิบหาวัน และ
ขอขยายไดไมเกินสองครั้ง  
 การพิจารณาตรวจสอบการใชประโยชนคลื่นความถ่ี และเหตุ
แหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ี เพ่ือใชในการประกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 ใหสํานักงานเสนอผลการตรวจสอบท่ีผานการพิจารณาของ

ไมมีความเห็น ๑. ผูแทนจากสํานักงานท่ีปรึกษากฎหมายสากล  มีความเห็นวา 
เหตุแหงความจําเปน มีนิยามวาอยางไร มีหลักเกณฑการ
พิจารณาอยางไร 

๒. นายมนตชนฯ ผูแทนจากสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๙ หนวย
ทหารพัฒนา มีความเห็นวา นิยามความหมายของคําวา “ความ
จําเปน”  มีวาอยางไร กําหนดหลักเกณฑมากอนไดหรือไม 
เพราะหากไมมีหลักเกณฑท่ีแนนอน ยอมมีปญหาในการตีความ 

๓. ผูแทนจากสถานีวิทยุ อสมท. จ.สุรินทร มีความเห็นวาหลักเกณฑ
กําหนดเรื่ อง เหตุแห งความจํา เปนได มีการออกประกาศ
หลักเกณฑแลวหรือไม อยางไร 

๔. นายอภิชาติฯ ตัวแทนจากกรมเจาทา มีความเห็นวาการกรอก
เรื่องความจําเปนในการใชคลื่นความถ่ี ผูประกอบกิจการรายเดิม
จะตองกรอกใหเขากับหลักเกณฑ ดังนั้นควรออกประกาศเรื่อง
หลักเกณฑการพิจารณาความจําเปนกอนออกรางประกาศฉบับนี้
หรือไม 
 

ยืนยันตามรางเดิม 

หลักเกณฑการพิจารณาเหตุแหงความจําเปนใน

การถือครองคลื่นความถ่ีอยูระหวางดําเนินการ 

และจะนํามารับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอไป 



๙ 
 

ขอท่ี สาระสําคัญรางประกาศ กสทช. 
รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

จากการประชุม Workshop 
วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 
จากการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ความเห็น กสทช./กสท. 

คณะอนุกรรมการตอคณะกรรมการภายในระยะเวลาอันสมควรแตตอง
ไมเกินสิบหาวันนับแตวันท่ีคณะอนุกรรมการมีมติ 

๑๑ ขอ ๑๐ กรณีการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญา ใหสํานักงานดําเนินการรวบรวมแบบแจงพรอม
เอกสารหลักฐานการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญากับบุคคลอ่ืนตอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานดานกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศนภายในสิบหาวันทําการ นับแตวันท่ีสํานักงานไดรับ
เอกสารครบถวน โดยการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ ข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

ไมมีความเห็น ไมมีความเห็น ยืนยันตามรางเดิม 

๑๒ ขอ ๑๑ เม่ือคณะกรรมการไดรับความเห็นจากคณะอนุกรรมการตามขอ ๙ 

และขอ ๑๐ แลว ใหตรวจความชอบดวยกฎหมายและพิจารณาเหตุแหงความ

จําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ีใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน 

 เม่ือคณะกรรมการมีมติเปนประการใด ใหสํานักงานแจงผลการ

พิจารณาใหผูไดรับจัดสรรหรือใชคลื่นความถ่ีทราบเปนหนังสือ พรอม

เปดเผยขอมูลและผลการตรวจสอบดังกลาวในระบบเครือขาย

สารสนเทศของสํานักงานแกสาธารณะภายในสิบหาวัน  

ไมมีความเห็น ไมมีความเห็น ยืนยันตามรางเดิม 

๑๓ ขอ ๑๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

ไมมีความเห็น ไมมีความเห็น ยืนยันตามรางเดิม 

๑๔ แบบแจงรายละเอียดการใชประโยชนคลื่นความถ่ีฯ ๑. พั น เ อ ก ส ม ศั ก ดิ์   เ จี ย ม วั ฒ น เ ลิ ศ  ( ผู แ ท น จ า ก ส ถ า นี
วิทยุกระจายเสียงกองทัพบก) และรอยตํารวจเอกเฉลิมเกียรติ 
อองรุงเรือง (ผูแทนจากกองสารนิเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ) 
มีความเห็นดังนี้ 
(๑) เอกสารแนบสวนท่ี ๒ ขอ ๑.๒ (๒) วัตถุประสงคและเหตุผล

การไดรับจัดสรรหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ี และ (๔) 
วัตถุประสงคของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน มีความคลายคลึงกัน ซ่ึงเขาใจวาเปนการ
แยกสําหรับผูไดรับการจัดสรรคลื่นความถ่ี และผูใชคลื่น
ความถ่ี ท้ังนี้ ผูไดรับการจัดสรรคลื่นความถ่ี คือ องคกร 
หนวยงานราชการ ท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล และผูใชคลื่น
ความถ่ี คือ หนวยงานรองของหนวยงานท่ีไดรับการจัดสรร

๑. ผูแทนจากกรมประชาสัมพันธ  มีความเห็นวา ในสวนท่ี ๓ 
เอกสารประกอบการแจง กําหนดใหสงสําเนาเอกสารการนําสง
รายไดใหแกกระทรวงการคลัง แตกรมประชาสัมพันธไดรับ
ยกเวนไมตองสงรายได เขาบัญชีเ งินคงคลัง กรณีนี้ควรจะ
ดําเนินการอยางไร 

๒. รศ.ธีรภัทรฯ ผูแทนจากจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความเห็น
วา ในแบบแจง ขอ ๒.๑ ควรจะเพ่ิมผลสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเขามาเพ่ิมเติมดวย 

๓. นายอภิชาติฯ ผูแทนจากกรมเจาทา มีความเห็นวารายละเอียด
เ ก่ียวกับเครื่องสงนั้น บางสถานีประกอบกิจการมานาน 
รายละเอียดนั้นตองกรอกเครื่องสงตั้งแตท่ีใชมา จนถึงปจจุบัน 
หรือเฉพาะเครื่องสงท่ีใชอยูในปจจุบัน  

ปรับแกแบบแจงรายละเอียดการใชประโยชน

คล่ืนความถี่ฯ เพ่ือใหสะทอนการกรอก

รายละเอียดไดอยางชัดเจนย่ิงข้ึน 

โดยมีความเห็นดังนี้ 

๑. “วัตถุประสงคและเหตุผลการไดรับจัดสรร

ห รื อ ใ ช ป ร ะ โ ย ช น ค ลื่ น ค ว า ม ถ่ี ”  คื อ 

วัตถุประสงคในการใชคลื่นความถ่ี และ 

“วัตถุประสงคของการประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน” คือ 

วัตถุประสงคของการประกอบกิจการของ



๑๐ 
 

ขอท่ี สาระสําคัญรางประกาศ กสทช. 
รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

จากการประชุม Workshop 
วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 
จากการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ความเห็น กสทช./กสท. 

คลื่นความถ่ีอีกทีหนึ่ง ซ่ึงคิดวาวัตถุประสงคบางประการมี
ความคลายคลึงกัน นาจะควบรวมเปนขอเดียวกัน หรือ
อาจจะปรับแกถอยคําใหมีความชัดเจนข้ึน 

(๒) ขอมูลผังรายการ ขอเสนอใหนําสงผังรายการยอนหลัง ๕ ป 
นาจะเพียงพอแลว 

(๓) การกรอกขอมูลกําหนดเอกสารหนึ่งชุดตอขอมูลหนึ่งสถานี 
แตความเปนจริงมีท้ังแบบ One Station และ Network 
ดังนั้น จึงขอใหมีการแบงแยกสัดสวนใหชัดเจน 

(๔) ขอใหทําคําอธิบายในแตละสวน เพ่ือใหงายตอการกรอก
ขอมูล 

๒. ผูแทนจาก อสมท. (ไมระบุชื่อ) มีความเห็นดังนี้ 
(๑) แบบแจงฯ ท่ีใหกรอก ควรมีคําอธิบายโดยยอ เพ่ือใหผูกรอก

ขอมูลมีความเขาใจไดงายวามีขอบเขตการตีความอยางไร 
(๒) รายละ เ อียด ท่ี ให กรอกภาร กิจ  อํ านาจหน า ท่ี  และ

วัตถุประสงคของผูไดรับการจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือผูไดใช
คลื่นความถ่ี มิไดแยกประเด็นความแตกตางไวชัดเจน 

(๓) ควรกําหนดขอบเขตในการพิจารณาเรื่องของความจําเปนใน
การใชคลื่นความถ่ีใหชัดเจน 

๓. (ไมระบุชื่อ) มีความเห็นวาแบบแจงฯ มีรายละเอียดท่ีตองแจง
มากเกินไป และมีบางอยางท่ีไมสามารถแจงได 

๔. นายจรูญฯ ผูแทนจากกรมประชาสัมพันธ มีความเห็นวาแบบ
กรอกรายละเอียดขอ ๑.๓ เรื่องลักษณะการสื่อสารและประเภท
ยอยของการสื่อสารตองกรอกขอมูลอยางไร 

๕. พ.อ.นิกูล อมตะสกุล ผูแทนจากสถานีวิทยุ โรงเรียน จปร .                
ไมเห็นดวยกับขอ ๔ (๓) (ง) ลักษณะการสื่อสารและ (จ) 
ประเภทยอยของการสื่อสาร ในแบบแจงรายละเอียด  

๖. น.ส.จีรภัทร  ชนะสิทธิ์ ผูแทนจากส.ทร.๔ จันทบุรี มีความเห็นวา 
แบบฟอรมมีพ้ืนท่ีไมสอดคลองกับคําตอบสําหรับคําถามบาง
หัวขอ เชน ในสวนของหัวขอ ขอมูลรายละเอียดของเครื่องสง
ความถ่ี ชนิดฯ ซ่ึงเปนตารางท่ีแคบมาก 

หนวยงานนั้นๆ จึงมีความหมายท่ีแตกตางกัน

อยางชัดเจนอยูแลว 

๒. ขอมูลผังรายการ ในละปท่ีกําหนดไว มีความ

สอดคลอง กับชวงระยะเวลา ท่ี เ กิดการ

เปลี่ยนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน 

๓. การกรอกขอมูลแบบ One Station และ 

Network ฝายเลขานุการไดปรับปรุงรูปแบบ

เรียบรอยแลว ซ่ึงจะมีการชี้แจงการกรอก

ขอมูลในแบบแจงใหผูประกอบกิจการทราบ

ตอไป 

๔. การจัดทําคําอธิบายในละสวนของแบบฟอรม

นั้น หลังจากประกาศนี้มีผลใชบังคับ จะมี

การจัดทําคูมือการกรอกแบบฟอรมตอไป 

๑๕ เรื่องอ่ืนๆ ๑ .  พั น เ อ ก ส ม ศั ก ดิ์   เ จี ย ม วั ฒ น เ ลิ ศ  ( ผู แ ท น จ า ก ส ถ า นี
วิทยุกระจายเสียงกองทัพบก) และรอยตํารวจเอกเฉลิมเกียรติ 
อองรุงเรือง (ผูแทนจากกองสารนิเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ) 
มีความเห็นวา สําหรับการเรียงเอกสารยังขาดความตอเนื่อง 
ดังนั้น เพ่ือจัดกลุมเอกสารใหเปนระบบ เห็นควรจัดกลุมหัวขอ 
หรืออาจจะแบงสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือสะดวกตอการกรอกและงาย
ตอการทําความเขาใจ 

๑. (ไมระบุชื่อ) สอบถามวากรณีท่ีใหชี้แจงและแจงรายละเอียด
ความจําเปนการใชคลื่นความถ่ี ภายใน ๙๐ วันนับแตวันท่ีราง
ประกาศฯ มีผลใชบังคับ ในขณะท่ีหลักเกณฑการพิจารณาเหตุ
แหงความจําเปนฯ อยูระหวางการจัดทํา ดังนั้น การกรอก
รายละเอียดและขอมูลดังกลาวจะตรงตามหลักเกณฑการ
พิจารณาหรือไม  

๒. ผูแทนตํารวจภูธรภาค ๔ ภาค ๕ ภาค ๘ ตํารวจสื่อสาร และ
ตํารวจสันติบาล มีความคิดเห็นวาควรจะมีการกําหนดกิจการ

๑. ผูแทนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา มีความเห็นวา ตาม

ขอบังคับการประชุมสภา จะตองใชคลื่นความถ่ีในการถายทอด

การประชุมสภาตลอด แตแผนแมบทกําหนดระยะเวลาไว ซ่ึง

ระยะเวลาขัดกับมติ ครม.  

๒. ผูแทนจากสํานักงานท่ีปรึกษากฎหมายสากล มีความเห็นดังนี้ 

• ผูประกอบกิจการท่ีเคยไดรับการจัดสรรคลื่นความถ่ี และได

แจงเหตุผลความจําเปนในการใชคลื่นความถ่ีแลว หาก

ปรากฏผลในตอนหลังวาไมไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี

ตอไป กสทช. จะมีมาตรการเยียวยาอยางไร  

• เม่ือหลักเกณฑเก่ียวกับเหตุแหงความจําเปนมีผลกระทบตอ

ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร  จึ ง ค ว ร มี ก า ร แ ต ง ตั้ ง ตั ว แ ท น จ า ก

ผูประกอบการไปเปนอนุกรรมการในการรางหลักเกณฑฉบับ

๑. ไดดําเนินการจัดหมวดหมูหัวขอของเอกสาร

ตามกลุมเอกสารใหเปนระบบ เรียบรอยแลว 

๒. การกําหนดกิจการบริการสาธารณะ สําหรับ

ความม่ันคง จะตองเปนไปตามรัฐธรรมนูญ

และสอดคลองกับแผนแมบท 

๓. คลื่นความถ่ีท่ีเปนตัวเชื่อมโยงสัญญาณ อาทิ

เชน Microwave Links, Up Links ซ่ึง

เก่ียวของกับดานโทรคมนาคม จะเปนไปตาม

ห ลั ก เ ก ณ ฑ ท่ี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กิ จ ก า ร

โทรคมนาคม (กทค.) ประกาศกําหนด 

๔. การใชคลื่นความถ่ีในยาน Shot Wave 

ระหวางหนวยงานท่ีไดรับความรวมมือ

ระหวางรัฐบาล จะตองมีการแจงขอมูลการ



๑๑ 
 

ขอท่ี สาระสําคัญรางประกาศ กสทช. 
รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

จากการประชุม Workshop 
วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 
จากการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ความเห็น กสทช./กสท. 

บริการสาธารณะ สําหรับความม่ันคง เชน ความม่ันคงภายใน ให
ตํารวจเปนผูรับผิดชอบ ความม่ันคงภายนอก ใหทหารเปน
ผูรับผิดชอบ เปนตน  

๓. ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ มีความคิดเห็นดังนี้ 
(๑) กรณีรายไดท่ีไดรับความอนุเคราะหจากหนวยงานราชการ 

หนวยงานเอกชน ควรจะเรียกวารายไดประเภทใด 
(๒) คลื่ น ค ว าม ถ่ี ท่ี เ ป น ตั ว เ ชื่ อม โ ย ง สัญญาณ  อ า ทิ เ ช น 

Microwave Links, Up Links ซ่ึงเก่ียวของกับดาน
โทรคมนาคม หากมีการรายงานขอมูลดังกลาวกับดาน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแลว จําเปนท่ี
จะตองรายงานตอดานโทรคมนาคมอีกหรือไม 

๔. ผูแทนกรมประชาสัมพันธ มีความเห็นดังนี้ 
(๑) การใชคลื่นความถ่ีในยาน Shot Wave ระหวางหนวยงานท่ี

ไดรับความรวมมือระหวางรัฐบาล เชน สถานี BBC จะตอง
เตรียมการอยางไรบาง 

(๒) ขอมูลทางเทคนิคในการประกอบกิจการ กรณีรูปแบบ
โครงขาย เนื่องจากกรมประชาสัมพันธมีรูปแบบโครงขาย
ประมาณ ๒ – ๓ รูปแบบ แตมีจํานวนสถานีคอนขางมาก 
ดังนั้น รูปแบบของโครงขายอาจจะมีความคลายคลึงกัน 
อาจจะทําเปนตัวอยางของรูปแบบโครงขายท่ี ๑ ๒ และ ๓ 
ไดหรือไม 

(๓) สําหรับ Serial Number ของเครื่องท่ีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง จะตองนําสงเอกสารเพ่ิมเติมหรือไม 

(๔) ตามท่ีมีการกําหนดใหจัดทําแผนการประกอบกิจการ ตาม
มาตรา ๘๒ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น จะตองจัดสงแผนการประกอบกิจการ
ดวยหรือไม หรือสงเฉพาะรายละเอียดและขอมูลเหตุแหง
ความจําเปนเขามากอน 

๕. ผูแทนกองทัพบก มีความเห็นดังนี้ 
(๑) กรณีสถานีวิทยุ เคลื่อนท่ีของกองทัพบก ซ่ึงมีมาตั้ งแต

ประเทศไทยมีคอมมิวนิสต และปจจุบันใชอยูในบริเวณสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต ไปถึงแนวเขตแดน นอกจากนี้ยังมี
สถานีท่ีอยูตามแนวชายแดน เขตพ้ืนท่ีการใหบริการท่ีอยู
นอกประเทศดวย จะตองแจงรายละเอียดขอมูลดวยใช
หรือไม 

ดังกลาวดวย เพ่ือใหไดขอยุติในการจัดทํารางหลักเกณฑ

ดังกลาว 

๓. ผูแทนจากวิทยุ อสมท. มีความเห็นวา กสทช. จะออกใบอนุญาต

ทดลองการประกอบกิจการชั่วคราวใหผูประกอบการรายเดิม

หรือไม ตองสงรายไดรอยละ ๒ หรือไม การสงรายไดรอยละ ๒ 

เปนการสงรายไดของแตละคลื่นความถ่ีหรือไม และ กสทช. จะมี

แนวทางการจัดสรรคลื่นความถ่ีในระยะเวลา ๕ ปนี้หรือไม 

๔. ผูแทนจากวิทยุจุฬาฯ มีความเห็นวาควรมีการจัดสรรใหใชคลื่น

ความถ่ีสําหรับวิทยุดิจิตอลไดแลว  

๕. ผูแทนจาก ๙๑๙ หนวยทหารพัฒนา มีความเห็นวาขอมูลการ

อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี กสทช. นาจะทราบอยูแลว จึงไม

จําเปนท่ีจะตองมาขอจากหนวยงานตางๆอีก   

๖. นายโชคฯ ผูแทนจากกรมประชาสัมพันธ มีความเห็นวา แบบ

แจงรายละเอียดท่ีใหทดลองกรอกท้ัง ๓ ครั้ง แบบแจงฯ ครั้งไหน

มีโอกาสไดรับเลือกมากท่ีสุด  

๗. ผูแทนจากกรมประชาสัมพันธ สอบถามเก่ียวกับระยะเวลา

โดยประมาณท่ีคาดวาจะประกาศรางประกาศฉบับนี้ในราชกิจจา

นุเบกษา  

๘. ผูไมประสงคจะออกนาม มีความเห็นวา หากมีปญหาเก่ียวกับราง

ประกาศท่ีอยากจะสอบถามเพ่ิมเติมหลังจากนี้สามารถสอบถาม

ไดท่ีไหน อยางไร  

๙. น.ส.จีรภัทร  ชนะสิทธิ์ ผูแทนจากส.ทร.๔ จันทบุรี มีความเห็นวา 
ไมทราบขอมูลท่ีแนชัด การประชาสัมพันธถึงผูประกอบการยังไม
ตอเนื่องท่ัวถึงควรกระจายไปตามสวนภูมิภาคใหมากข้ึนและเพ่ิม
ความถ่ีในการประชาสัมพันธ 

อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีดังกลาวดวย 

๕. รายละเอียดเก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคม ให

แจงขอมูลตามการใชงานในปจจุบัน 

๖. ผูประกอบกิจการจะตองแจงรายละเอียด

ขอมูลใหครบถวนตามท่ีกําหนดไวในราง

ประกาศ 

๗. กรณีท่ีมีขอสงสัยเ ก่ียวกับรางประกาศนี้ 

ส า ม า ร ถ ส อ บ ถ า ม ไ ด จ า ก เ จ า ห น า ท่ี

ผูรับผิดชอบผานทางอีเมล โดยจะมีการ

ประสานงานใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตอบ

ประเด็นขอซักถามตอไป 

๘. ระยะเวลาการถือครองคลื่นจะเปนไปตาม

แผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี ซ่ึงจะตอง

ถือปฏิบัติตามนั้น 

๙. สถานีวิทยุรัฐสภาจะตองดําเนินการใหเปนไป

ตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี 

๑๐. กรณีผูประกอบกิจการรายเดิม จะไมมีการ

ออกใบอนุญาตชั่วคราว เพราะผูประกอบ

กิจการรายเดิมเปนผูท่ีมีสิทธิตามบทเฉพาะ

กาล สวนเรื่องเงินรายไดตามบทเฉพาะกาล

กําหนดใหกระทรวงการคลังเปนผูนําสง

กองทุนฯ 

๑๑. การใหผูประกอบกิจการแจงขอมูลการ

อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีตามรางประกาศนี้ 

เปนการตรวจสอบขอมูลการใชคลื่นความถ่ี

ใหถูกตองตรงกัน ท้ัง ๒ ฝาย 

๑๒. ระยะเวลาโดยประมาณท่ีคาดวาจะประกาศ

รางประกาศฉบับนี้ในราชกิจจานุเบกษา คือ 

ประมาณตนเดือนกันยายน 



๑๒ 
 

ขอท่ี สาระสําคัญรางประกาศ กสทช. 
รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

จากการประชุม Workshop 
วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 
จากการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ความเห็น กสทช./กสท. 

(๒) ถาหากวาไมไดรับการจัดสรรคลื่นความถ่ี จะมีวิธีการแกไข
หรือเยียวยาอยางไร 

(๓) ขอใหมี Call Center สําหรับตอบขอซักถามในกรณีท่ีมีขอ
สงสัยดวย 

๖. พันเอก พุทธิพลฯ (ผูแทนจากภาค ๔) มีความเห็นดังนี้ 
(๑) ถาหากเปนหนวยงานของรัฐ หรือเก่ียวกับความม่ันคงของ

ประเทศ หรือบริการกิจการสาธารณะ เปนกิจการท่ีมิได
มุงหวังเพ่ือแสวงหากําไร และเปนกิจการท่ีทําเพ่ือประโยชน
ของสังคมจริ งๆ แต กําหนดใหประกอบกิจการได ใน
ระยะเวลา ๕ ป  อันท่ีจริงแลว เนื่องจากเปนกิจการท่ี
สนับสนุนหนวยงานภาครัฐ ดังนั้น จึงไมควรจะมีกําหนด
ระยะเวลาเลย หรือควรจะแกไขในเรื่องระยะเวลาใหมี
ระยะเวลาท่ียาวนานกวานั้น 

(๒) กรณีท่ีเปนสวนของการดําเนินกิจการเพ่ือแสวงหาผลกําไร 
เชน เพ่ือการทําธุรกิจ เพ่ือการหาผลกําไร ใหดูเปนกรณีๆ ไป 
วาควรจะใหดําเนินการเปนระยะเวลา ๑ ป หรือ ๒ ป หรือ 
๓ ป เพ่ือควบคุมและตรวจสอบ วาไดปฏิบัติตามระเบียบท่ี 
กสทช. กําหนดไวหรือไม 

๗. สุวรรณา สมบัติรักษาสุข  (สถานีวิทยุแหงมหาวิทยาลัยจุฬาฯ) มี
ความเห็นวา การตีความกฎหมายของคําวา เหตุแหงความจําเปน
ในการใชคลื่นความถ่ี ในรูปแบบของการจัดหารายไดท่ีกฎหมาย
เขียนไววา “ไมเนนแสวงหากําไร” ซ่ึงกรณีการดําเนินการเพ่ือ
ความม่ันคงซ่ึงไมไดมุงเนนผลกําไร ถือวาเปนประเด็นสําคัญท่ีจะ
ไดคลื่นความถ่ีในอนาคตหรือไม 

๘. ปกรณ อุนประเสริฐ (กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ) 
ชี้แจงเหตุผลความจําเปนวา ประเทศไทยมีเกษตรกรจํานวนมาก 
ดังนั้น การใหขอมูลดานเกษตรกรรมควรจะไดจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณโดยตรง แตเนื่องจากขณะนี้ยังมีสถานี
ประเภทเกษตรกรรมไมครอบคลุมท่ัวประเทศ ดังนั้น เพ่ือ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารใหครอบคลุมและท่ัวถึง จึงมีความ
ประสงคจะไดคลื่นความถ่ีสําหรับการเผยแพรขอมูลดาน
เกษตรกรรมตามเดิมรอยเปอรเซ็น ท้ังนี้ การไดรับจัดสรรคลื่น
ความถ่ีดังกลาวจะนําไปสูการวางแผนในการดําเนินงาน การตั้ง
งบประมาณ และการจางหรือบรรจุพนักงานประจําสถานีตอไป 

๙. สมศักดิ์ฯ (ผูแทนกระทรวงกลาโหม) มีความเห็นวาการกรอกเหตุ



๑๓ 
 

ขอท่ี สาระสําคัญรางประกาศ กสทช. 
รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

จากการประชุม Workshop 
วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 
จากการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ความเห็น กสทช./กสท. 

แหงความจําเปนฯ มีรายละเอียดคอนขางมาก จึงยากท่ีจะ
ดําเนินการ ประกอบกับกระทรวงกลาโหมมีหนวยงานยอยท่ีมี
สถานีวิทยุกระจายเสียงเปนจํานวนมาก หากจะขอจัดสงเปน
ภาพรวม แลวแยกรายละเอียดเนื้อหาดานในเปนขอมูลของแต
ละสถานีไดหรือไม 

๑๐. ผูแทนจากสวนยอย กห. มีความเห็นวาขอใหดําเนินการตอ
สถานีวิทยุชุมชน ซ่ึงปจจุบันมีอยูมากกวา ๖,๐๐๐ สถานีดวยได
ห รื อ ไ ม  เ นื่ อ ง จ า ก ส ภ า พ ปญ ห า ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
วิทยุกระจายเสียงในปจจุบันเกิดจากสถานีวิทยุชุมชนเปนหลัก 
สําหรับสถานีวิทยุของรัฐนั้นไมนาจะแกปญหายาก 

 

 

 


