
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการเรียกคนืคลืน่ความถี่ทีไ่มไ่ด้ใช้ประโยชน ์  
หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า  หรือน ามาใชป้ระโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึน้ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกคืนคลื่นความถี่   
ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า  หรือน ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นจากผู้ที่ได้รับอนญุาต  
เพ่ือน ามาจัดสรรใหม่  เพ่ือให้การบริหารคลื่นความถี่และการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่เป็นไป  
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๑๒/๑)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และมาตรา  ๒๗  (๒๔)  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง   
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่งอื่นใด  ในส่วนที่มีก าหนดไว้แล้ว   

ในประกาศนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้   
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการพิจารณาการทดแทน  ชดใช้  หรือ  

จ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ 
“ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่”  หมายความว่า  ผู้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ถูกเรียกคืน 

คลื่นความถี่เพื่อน ามาจัดสรรใหม่ตามที่  กสทช.  ก าหนด 
“ผู้ที่ได้รับผลกระทบ”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่   

ในแต่ละกรณีตามที่  กสทช.  ก าหนด 
“ทดแทน”  หมายความว่า  การจัดสรรคลื่นความถี่อืน่ให้ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถีเ่พื่อทดแทน

คลื่นความถี่ที่ถูกเรียกคืน 
“ชดใช้”  หมายความว่า  การชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่   

ที่เป็นเงินหรือรูปแบบอื่นตามที่  กสทช.  ก าหนด   

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



“จ่ายค่าตอบแทน”  หมายความว่า  การจ่ายค่าตอบแทนค่าเสียโอกาสจากการถูกเรียกคืน 
คลื่นความถี่   

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคม  เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

ข้อ ๔ ประกาศนี้ไม่ใช้บงัคับกับคล่ืนความถี่ย่าน  ๗๐๐  MHz  ที่  กสทช.  ได้อนุญาตเพื่อให้
บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล   

ข้อ ๕ ให้ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดกรณีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ประกาศนี้   

หมวด  ๑ 
การเรียกคนืคลื่นความถี ่

 
 

ข้อ ๖ กสทช.  จะพิจารณาเรียกคืนคลื่นความถี่จากผู้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อน ามา
จัดสรรใหม่  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) คลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์   
(๒) คลื่นความถี่ที่ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า   
(๓) คลื่นความถี่ที่น ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น 
ข้อ ๗ ในการพิจารณาเรียกคืนคลื่นความถี่ตามข้อ  ๖  ให้ค านึงถึงปัจจัย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  พิจารณาจากข้อมูลการตรวจสอบและติดตาม   

การใช้คลื่นความถี่   
(๒) กรณีคลื่นความถี่ที่ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า  หรือกรณีน ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น  

พิจารณาจาก 
 (ก) ความสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่  ตารางก าหนดคลื่นความถี่

แห่งชาติ  แผนความถี่วิทยุ  และข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
 (ข) ข้อมูลการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่ 
 (ค) ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ด้านเทคนิค  

เศรษฐกิจ  และสังคม   
ข้อ ๘ ให้ส านักงาน  กสทช.  จัดท ารายงานวิเคราะห์การเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ 

ใช้ประโยชน์  หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า  หรือน ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นจากผู้รับอนุญาตให้ใช้  
คลื่นความถี่เพื่อน ามาจัดสรรใหม่  เสนอต่อ  กสทช.  ซึ่งต้องประกอบด้วยรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) วัตถุประสงค์  แนวทางการเรียกคืนคลื่นความถี่  ย่านความถี่  จ านวนคลื่นความถี่ 
หรือความกว้างแถบความถี่ที่จะเรียกคืน   

(๒) ผู้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(๓) สถานะการถือครอง  การใช้งานคลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้องของผู้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  
การใช้ประโยชน์  และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 

(๔) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ในแต่ละกรณี 
(๕) กรอบระยะเวลาในการเรียกคืนและน าคลื่นความถี่ไปจัดสรรใหม่  วันสิ้นสุดการอนุญาต  

ให้ใช้คลื่นความถี่  และเงื่อนไขการยุติการใช้คลื่นความถี่ที่จะเรียกคืน   
(๖) ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของการเรียกคืนคลื่นความถี่เพื่อน ามาจัดสรรใหม่   
ข้อ ๙ การพิจารณาเรียกคืนคลื่นความถี่ตามข้อ  ๖  กสทช.  จะพิจารณาจากปัจจัยตามข้อ  ๗  

ประกอบกับรายงานวิเคราะห์ของส านักงาน  กสทช.  ตามข้อ  ๘  ทั้งนี้  กรณี  กสทช.  พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเรียกคืนคลื่นความถี่และก าหนดวันสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  ให้ส านักงาน  กสทช.  
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่รับทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่  กสทช.  มีมติ   

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่มีหนังสือยืนยันการคืนคลื่นความถี่ทั้งหมดหรือบางส่วน  
พร้อมแจ้งแนวทางการคืนคลื่นความถี่และน าส่งเอกสารหลักฐานตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้   
หรือมีหนังสือปฏิเสธการคืนคลื่นความถี่ทั้งหมดต่อ  กสทช.  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติ  
กสทช.  ตามข้อ  ๙ 

หากพ้นระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งแล้วปรากฏว่า  ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ยังคง
ไม่มีหนังสือยืนยันการคืนคลื่นความถี่  ให้ถือว่าผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ไม่ประสงค์ที่จะโต้แย้ง 
การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่และก าหนดวันสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ  ๙ 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่มีหนังสือยืนยันการคืนคลื่นความถี่ทั้งหมดตามข้อ  ๑๐  
วรรคหนึ่ง  หรือไม่มีหนังสือยืนยันการคืนคลื่นความถี่ตามข้อ  ๑๐  วรรคสอง  ให้ส านักงาน  กสทช.  
รายงานให้  กสทช.  รับทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือยืนยันหรือพ้นก าหนดระยะเวลา
ตามที่ก าหนดในข้อ  ๑๐  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่มีหนังสือยืนยันการคืนคลื่นความถี่บางส่วนหรือปฏิเสธ 
การคืนคลื่นความถี่ทั้งหมด  ให้ส านักงาน  กสทช.  เสนอรายงานวิเคราะห์การเรียกคืนคลื่นความถี่
เพิ่มเติม  ต่อ  กสทช.  เพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 

กสทช.  จะพิจารณาการเรียกคืนคลื่นความถี่และก าหนดวันสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้    
คลื่นความถี่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานวิเคราะห์การเรียกคืนคลื่นความถี่เพ่ิมเติมจาก  
ส านักงาน  กสทช.  ตามวรรคสอง  ทั้งนี้  ให้ส านักงาน  กสทช.  แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่ถูกเรียกคืน
คลื่นความถี่ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่  กสทช.  มีมติ 

ข้อ ๑๒ การประเมินมูลค่าการเรียกคืนคลื่นความถี่  และการทดแทน  ชดใช้  หรือจ่าย
ค่าตอบแทนส าหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่  ให้ส านักงาน  กสทช.  ด าเนินการจ้างสถาบันการศึกษา
ของรัฐหรือสถาบันวิจัยของรัฐ  หรือสถาบันวิจัยอื่นที่ไม่แสวงหาก าไร  อย่างน้อยสามรายเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาของ  กสทช.   

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ค่าใช้จ่ายในการจ้างตามวรรคหนึ่ง  ให้ส ารองจ่ายจากเงินงบประมาณของส านักงาน  กสทช.  
ไปก่อน  หากต่อมาได้จัดสรรคลื่ นความถี่และมีผู้ ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวแล้ว   
ให้ด าเนินการหักค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพ่ือน าส่งคืนส านักงาน  กสทช.  เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถ 
จัดสรรคลื่นความถี่ที่เรียกคืนได้ภายในสองปี  ให้ถือว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่าย  
ของส านักงาน  กสทช. 

ข้อ ๑๓ ให้ส านักงาน  กสทช.  รวบรวมเอกสารหลักฐานตามข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๑   
และผลการศึกษาของสถาบันการศึกษาของรัฐหรือสถาบันวิจัยของรัฐ  หรือสถาบันวิจัยอื่นที่ไม่แสวงหาก าไร  
ตามข้อ  ๑๒  เสนอต่อคณะอนุกรรมการ  เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาโดยเร็ว 

หมวด  ๒ 
การทดแทน  ชดใช ้ หรือจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผู้ทีถู่กเรียกคืนคลื่นความถี่ 

 
 

ข้อ ๑๔ ในการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า  หรือน ามาใช้
ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นจากผู้ที่ถกูเรียกคนืคลื่นความถี่เพ่ือน ามาจัดสรรใหม่  กสทช.  จะพิจารณาก าหนด
วิธีการและเงื่อนไขการทดแทน  ชดใช้  หรือจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ 
โดยค านึงถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยเป็นรายกรณี 

กสทช.  อาจก าหนดเงื่อนไขในการชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบ  
โดยพิจารณารวมกับของผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่  ทั้งนี้  ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่มีหน้าที่น าส่งเงิน
ชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนตามจ านวนเงินที่  กสทช.  ก าหนด  รวมทั้งดอกผลของเงินดังกล่าว  ให้แก่ผู้ที่
ได้รับผลกระทบ  ภายในสิบห้าวันนับถัดจากวันที่ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ได้ รับเงินชดใช้หรือจ่าย
ค่าตอบแทนจากส านักงาน  กสทช. 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  กสทช.  จะเลือกใช้มากกว่าหนึ่งวิธีก็ได้   
ข้อ ๑๕ กรณีการทดแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่  กสทช.  จะพิจารณาจากปัจจัย

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้อมูลการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และข้อมูลการติดตามตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ 
(๒) ความเหมาะสมในการจัดหาคลื่นความถี่อื่นมาทดแทน   
(๓) ระยะเวลาในการทดแทน  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาตามสิทธิที่ได้รับอนุญาตเดิม 
ข้อ ๑๖ กรณีการชดใช้การถูกเรียกคืนคลื่นความถี ่ กสทช.  จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนย่านความถี่หรือการย้ายออกจากคลื่นความถี่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้อมูลการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และข้อมูลการติดตามตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ 
(๒) รายละเอียด  จ านวน  และมูลค่าปัจจุบันของอุปกรณ์ที่ใช้งานเดิม 
(๓) ค่าใช้จ่ายในการปรับอุปกรณ์ให้สามารถใช้คลื่นความถี่ใหม่ได้ 
(๔) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่ใช้งานเดิม 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ข้อ ๑๗ กรณีการจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่   กสทช.  จะพิจารณา   
ค่าเสียโอกาสจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่โดยค านึงถึงความสมเหตุ สมผลและเป็นธรรม  ทั้งนี้   
นับแต่วันสิ้นสุดการอนญุาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามขอ้  ๙  หรือข้อ  ๑๑  แล้วแต่กรณี  จนถึงวันครบก าหนด  
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามสิทธิเดิม 

ข้อ ๑๘ ให้มีคณะอนุกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน  ดังนี้ 
(๑) ส านักงาน  กสทช.   
(๒) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
(๓) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   
(๔) ส านักงานอัยการสูงสุด   
(๕) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
(๖) ส านักงบประมาณ   
(๗) ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ทั้งนี้   ให้ผู้แทนจากหน่วยงานตามวรรคหนึ่งประชุมร่วมกันเพ่ือคัดเลือกผู้แทนคนหนึ่ง 

เป็นประธานอนุกรรมการ  และให้  กสทช.  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนกุรรมการ  โดยให้พนักงานที่เลขาธกิาร  
กสทช.  มอบหมายท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ 

ข้อ ๑๙ ให้คณะอนุกรรมการมีอ านาจหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการก าหนด
วิธีการและเงื่อนไขเพ่ือทดแทน  ชดใช้  และจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ตามข้อ  ๑๔   
โดยให้เสนอวิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวต่อ  กสทช.  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐาน
และผลการศึกษาจากส านักงาน  กสทช.  ตามข้อ  ๑๓ 

ข้อ ๒๐ คณะอนุกรรมการมีอ านาจเรียกให้ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่หรือบุคคลอื่นใด   
จัดส่งข้อมูลหรือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร  หรือมาชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการด้วยวาจาเพ่ิมเติม   
เพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดวิธีการและเงื่อนไขการทดแทน  ชดใช้  หรือจ่ ายค่าตอบแทนส าหรับ   
ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะอนุกรรมการก าหนดระยะเวลาอันสมควรให้ปฏิบัติ  
แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน  ทั้งนี้  นับแต่วันที่ผู้นั้นได้รับแจ้งจากคณะอนุกรรมการ 

หากพ้นระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในวรรคสองแล้ว  ปรากฏว่า  ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ 
หรือบุคคลดังกล่าวยังคงไม่ด าเนินการให้ถือว่า  ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่หรือบุคคลดังกล่าวไม่ประสงค์
ที่จะชี้แจงข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาการก าหนดวิธีการและเงื่อนไขเพ่ือทดแทน  หรือชดใช้   
หรือจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่   

ข้อ ๒๑ กสทช.  จะพิจารณาก าหนดวิธีการและเงื่อนไขการทดแทน  ชดใช้  หรือจ่าย
ค่าตอบแทนส าหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่โดยน าความเห็นของคณะอนุกรรมการมาพิจารณา
ประกอบด้วย 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ให้ส านักงาน  กสทช.  แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่รั บทราบภายใน   
เจ็ดวันนับแต่วันที่  กสทช.  มีมติ 

ข้อ ๒๒ ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่มีหน้าที่ต้องด าเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขตามที่  
กสทช.  ก าหนด  และต้องรายงานผลการด าเนินการทุกเดือนจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ข้อ ๒๓ เพ่ือให้การเรียกคืนคลื่นความถี่ที่มีผู้ได้รับอนุญาตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในกรณี
ที่จ าเป็น  กสทช.  อาจก าหนดให้กองทุนพิจารณาจัดสรรเงินจากบัญชีของกองทุนส่งเข้าบัญชีกองทุน  
ตามมาตรา  ๕๓  (๘/๑)  ไปพลางก่อน  เพ่ือน ามาใช้ตามวัตถุประสงค์มาตรา  ๕๒  (๖)  ในระหว่างที่ยัง
ไม่ได้รับเงินรายไดท้ี่ไดจ้ากการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ได้รับคืนตามมาตรา  ๕๓  (๘/๑)  แห่งพระราชบญัญตัิ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ภายหลังจากที่กองทุนได้รับเงินจากการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ถูกเรียกคืนแล้ว  ให้จัดสรรเงินคืน
เข้าบัญชีเดิมดังกล่าว  และจัดสรรเงินรายได้ส่วนที่เหลือเพ่ือน ามาใช้ตามวัตถุประสงค์มาตรา  ๕๒  (๖)  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุก ระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัิองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  สกุิจ  ขมะสุนทร 
กรรมการกิจการกระจายเสยีง  กิจการโทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
ท าหนา้ที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง   

กิจการโทรทศัน์  และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 

 

ภาคผนวก 
เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาการค านวณการชดใช้การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ 

และการจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ 

ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่สามารถยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาการค านวณการชดใช้
การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่และการจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่  เพ่ือประกอบการพิจารณา  
ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยเอกสารหลักฐานดังกล่าวควรแจกแจงโดยละเอียดและครอบคลุมอย่างน้อย 
ดังนี้ 

รายการ เอกสารหลักฐาน (ตัวอย่าง) มูลค่า/ค่า/รายการตรวจสอบ 
(value/figure/checklist) 

หมายเหต ุ

เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาการค านวณการชดใช้การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ 
๑ รายละเอียด จ านวน และมูลค่าปัจจุบันของ

อุปกรณ์ใช้งานเดิม 
  

๒ ค่าใช้จ่ายในการปรับอุปกรณ์ให้สามารถใช้ 
คลื่นความถี่ใหม่ได้ 

  

๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อทดแทน
อุปกรณ์ที่ใช้งานเดิม 

  

๔ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี ) ที่ เกี่ยวข้องจากการ
เปลี่ยนแปลงย่านความถี่หรือการย้ายออกจาก
คลื่นความถี ่

  

เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ 
๑ ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักก่อนหักภาษี 

(WACCpre-tax) 
  

๒ รายได้จากการด าเนินกิจการก่อนดอกเบี้ยและ
ภาษี (EBIT) 

  

๓ ค่าเสื่อมราคา (Depreciation)   
๔ ค่าตัดจ าหน่าย (Amortization)   
๕ การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (Working 

Capital) 
  

๖ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CAPEX)   
๗ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ (OPEX)   
๘ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับการเสียโอกาส

จากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่โดยค านึงถึงความ
สมเหตุสมผลเป็นหลัก 

  

หมายเหตุ – เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาการค านวณการชดใช้การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่และ
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