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ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาความจําเป็นการใช้คล่ืนความถี่ 
และกําหนดระยะเวลาการคืนคล่ืนความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  กําหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  พิจารณาความจําเป็นในการถือครองคล่ืนความถี่ 
และกําหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการให้ผู้ได้รับจัดสรรคล่ืนความถี่หรือใช้คล่ืนความถี่คืนคล่ืนความถี่ 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  เพื่อนําไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คล่ืนความถี่ตามที่กําหนด
ในแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถี่   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๒๔)  มาตรา  ๕๘  และมาตรา  ๘๓  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาความจําเป็นการใช้คล่ืนความถี่และกําหนด
ระยะเวลาการคืนคล่ืนความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้ว   
ในระเบียบนี้  ซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ผู้ได้รับจัดสรรหรือใช้คล่ืนความถี่”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  

หรือบุคคลใดที่ได้รับจัดสรรคล่ืนความถี่หรือใช้คล่ืนความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ใช้บังคับ 

“กิจการกระจายเสียง”  หมายความว่า  กิจการกระจายเสียงตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม 

“กิจการโทรทศัน”์  หมายความว่า  กิจการโทรทศันต์ามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่ 
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม 
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“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเป็นการใช้คล่ืนความถี่

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ข้อ ๔ การพิจารณาความจําเป็นการใช้คล่ืนความถี่และกําหนดระยะเวลาการคืนคล่ืนความถี่ 

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ให้คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และสํานักงานพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในระเบียบนี้ 

การพิจารณาความจําเป็นตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และสํานักงาน
ดําเนินการตามขั้นตอน  วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และระยะเวลาการแจ้งรายละเอียด
การใช้ประโยชน์คล่ืนความถี่และเหตุแห่งความจําเป็นในการถือครองคล่ืนความถี่เพื่อการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ข้อ ๕ การพิจารณาความจําเป็นในการถือครองคล่ืนความถี่  เพื่อกําหนดระยะเวลาที่แน่นอน
ในการคืนคล่ืนความถี่  ต้องคํานึงถึงปัจจัย  ดังนี้ 

(๑) ความชอบด้วยกฎหมายของการใช้คล่ืนความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(๒) ความจําเป็นในการถือครองคล่ืนความถี่ 
ข้อ ๖ การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการใช้คล่ืนความถี่ตามข้อ  ๕  (๑)  จะต้อง

พจิารณาในประเด็นที่เก่ียวข้อง  ดังนี้   
(๑) การใช้คล่ืนความถี่ต้องชอบด้วยกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 (๑.๑) ผู้ได้รับจัดสรรหรือใช้คล่ืนความถี่ได้มีการใช้คล่ืนความถี่อย่างถูกต้อง 
   (ก) เป็นผู้ได้รับอนุญาตหรือจัดสรรคล่ืนความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือกิจการโทรทัศน์อย่างถูกต้อง 
   (ข) มีการอนุญาต  ให้สัมปทาน  หรือทําสัญญาให้เอกชนใช้คล่ืนความถี่เพื่อ 

การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์อย่างถูกต้อง 
 (๑.๒) ได้รับอนุญาตหรือใบอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

ที่ใช้คล่ืนความถี่อย่างถูกต้อง 
 (๑.๓) การใช้คล่ืนความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ถูกต้อง

หรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตหรือจัดสรรคล่ืนความถี่ 
 (๑.๔) สถานีวิทยุคมนาคมและเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในการประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือกิจการโทรทัศน์ได้รับอนุญาตหรือมีใบอนุญาตโดยถูกต้อง 
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(๒) การใช้คล่ืนความถี่ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถี่  ตารางกําหนด 
คล่ืนความถี่แห่งชาติ  แผนความถี่วิทยุและข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

 (๒.๑) มีการใช้คล่ืนความถี่โดยสอดคล้องกับตารางกําหนดคล่ืนความถี่แห่งชาติและ 
แผนความถี่วิทยุ  หรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับการใช้คล่ืนความถี่ที่หน่วยงานกํากับดูแลกําหนด 

 (๒.๒) มีการใชค้ล่ืนความถี่โดยสอดคล้องกับข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
 (๒.๓) มีการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามขอบเขตและสิทธิที่ได้รับอนุญาต 
ข้อ ๗ การพิจารณาความจําเป็นในการถือครองคล่ืนความถี่  ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบที่

เป็นสาระสําคัญเบ้ืองต้น  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การใช้ประโยชน์คล่ืนความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามที่

ได้รับอนุญาตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรคล่ืนความถี่หรือใช้คล่ืนความถี่  หรือตาม
การอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 (๑.๑) กรณีส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐต้องสอดคล้องหรือเป็นไป
ตามภารกิจ  อํานาจหน้าที่  และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรหรือใช้ประโยชน์คล่ืนความถี่ 

 (๑.๒) กรณีอ่ืนต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล 
(๒) การใช้ประโยชน์คล่ืนความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

มีความสอดคล้องกับลักษณะและประเภทการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ได้แก่ 

 (๒.๑) ประเภทบริการสาธารณะ 
   (ก) เพื่อการส่งเสริมความรู้  การศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม  การเกษตร  และการส่งเสริมอาชีพอ่ืน ๆ  สุขภาพ  อนามัย  กีฬา  หรือ 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

   (ข) เพื่อความม่ันคงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ 
   (ค) เพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสาร  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาล 

กับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน  การกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่
และให้การศึกษาแก่ประชาชนที่เก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
บริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะแก่คนพิการ  คนด้อยโอกาส  หรือกลุ่มความสนใจ 
ที่มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะอ่ืน 

 (๒.๒) ประเภทบริการทางธุรกิจ  ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากําไรในทางธุรกิจ   
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๓) ผู้ได้รับจัดสรรคล่ืนความถี่หรือใช้คล่ืนความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียง 
หรือกิจการโทรทัศน์ต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ 
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ข้อ ๘ เม่ือผ่านการพิจารณาตามข้อ  ๗  แล้ว  ให้คณะกรรมการพิจารณาความจําเป็นใน 
การถือครองคล่ืนความถี่  เพื่อกําหนดรายละเอียดการใช้คล่ืนความถี่  และระยะเวลาที่แน่นอนในการคืน 
คล่ืนความถี่ตามข้อ  ๕  (๒)  โดยคํานึงถึงองค์ประกอบ  ดังต่อไปนี้   

(๑) หลักการกระจายการถือครองคล่ืนความถี่อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 (๑.๑) ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์คล่ืนความถี่  โดยพิจารณา

จากปัจจัยที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
   (๑.๑.๑) ด้านเทคนิค  (Technical  Efficiency)  พิจารณาจากการที่คลื่นความถี่

สามารถส่งผ่านข้อมูลได้มากที่สุด  และครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดจากการใช้คล่ืนความถี่น้อยที่สุด  โดยใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นั้นใช้แถบความกว้างคล่ืนความถี่  (Bandwidth)  เป็นปัจจัยหลัก
ในการพิจารณา 

   (๑.๑.๒) ด้านเศรษฐกิจ  (Economic  Efficiency)  มุ่งเน้นถึงมูลค่า  รายได้  และผลกําไร
ที่ได้จากการใช้ประโยชน์คล่ืนความถี่  ประโยชน์สูงสุดที่ผู้บริโภคได้รับในเชิงคุณค่าของข้อมูลจากการใช้
คล่ืนความถี่ที่ได้รับการจัดสรร 

   (๑.๑.๓) ด้านการใช้งาน  (Functional  Efficiency)  พิจารณาจากการใช้คล่ืนความถี่ 
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้สูงสุดตรงตามความต้องการใช้ประโยชน์ทั้งในด้านคุณภาพ 
และความมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและสาธารณะโดยรวม  ในกิจการด้านต่าง ๆ  
เช่น  ด้านการศึกษา  วัฒนธรรม  ความม่ันคงของรัฐ  ประโยชน์สาธารณะอ่ืน ๆ 

 (๑.๒) สัดส่วนการจัดสรรคล่ืนความถี่ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) หลักเพื่อประโยชน์สาธารณะ  และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 (๒.๑) การใช้ประโยชน์คล่ืนความถี่สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 (๒.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีการเรียกคืนคล่ืนความถี่  เช่น   
   (๒.๒.๑) ผลกระทบที่เกิดต่อสาธารณะโดยส่วนรวม 
   (๒.๒.๒) ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการ 
   (๒.๒.๓) ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 (๒.๓) การใช้คล่ืนความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์มี 

การแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรม  ไม่มีการผูกขาด  ลด  หรือจํากัดการแข่งขัน  เช่น  การถือครองธุรกิจในกิจการ 
ที่เก่ียวเนื่องกัน  หรือการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งเป็นพิเศษเพื่อรับสัญญาณเสียงหรือภาพหรือ 
การดําเนินการอ่ืนใดในลักษณะที่กีดกันการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม 

(๓) หลักสิทธิในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์คล่ืนความถี่อย่างทั่วถึง 
 (๓.๑) การใช้คล่ืนความถี่เป็นไปเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงส่ืออย่างทั่วถึง  เช่น 
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   (๓.๑.๑) ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึง 
และใช้ประโยชน์คล่ืนความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน์ 

   (๓.๑.๒) ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่ส่งผ่านส่ืออย่างทั่วถึง 

   (๓.๑.๓) ส่งเสริมรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการสําหรับเด็ก 
และเยาวชน   

   (๓.๑.๔) ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึง 
หรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป  เช่น  รายการอ่านหนังสือ  บริการโทรทัศน์
ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ  บริการคําบรรยายเป็นอักษรวิ่ง  หรือบริการคําบรรยายเป็นเสียงสําหรับรายการ 
ที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 

 (๓.๒) การใช้คล่ืนความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 
ต้องไม่เป็นไปในลักษณะการควบรวม  การครองสิทธิข้ามส่ือ  หรือการครอบงํากิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คล่ืนความถี่ระหว่างส่ือมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอ่ืนใด  ซ่ึงจะมีผลเป็นการขัดขวาง
เสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดก้ันการได้รับขอ้มูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน  เช่น 

   (๓.๒.๑) มีการครอบงํากิจการในลักษณะที่เป็นการจํากัดโอกาสในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะที่มาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

   (๓.๒.๒) กระทําการอันเป็นการผูกขาดการประกอบกิจการส่ือมวลชนหลายประเภท 
ในเวลาเดียวกัน   

   (๓.๒.๓) มีการถือครองธุรกิจในกิจการประเภทเดียวกัน 
   (๓.๒.๔) มีการครองสิทธิข้ามส่ือในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ที่ใช้คล่ืนความถี่เกินสัดส่วนที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
(๔) หลักการประกันความเหมาะสมทางเทคนิค 
 (๔.๑) มีการใช้คล่ืนความถี่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยการเลือกใช้ เทคโนโลยี 

วิทยุคมนาคมที่เหมาะสมเพื่อใช้ความกว้างของแถบคล่ืนความถี่น้อยที่สุด  โดยคํานึงถึง 
   (๔.๑.๑) ประสิทธิภาพด้านต้นทุน  (Cost  Efficiency) 
   (๔.๑.๒) การใช้คล่ืนความถี่ร่วมกัน  (Frequency  Sharing) 
   (๔.๑.๓) ปราศจากการรบกวนจากการใช้คล่ืนความถี่อย่างรุนแรง 
 (๔.๒) การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์และการใช้ประโยชน์คล่ืนความถี่

สอดคล้องกับข้อกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์และเครื่องวิทยุคมนาคม 
 (๔.๓) การใช้ประโยชน์คล่ืนความถี่เป็นไปเพื่อนําไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในอนาคต 
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ข้อ ๙ การพิจารณาเพื่อกําหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการให้ผู้ได้รับจัดสรรคล่ืนความถี่หรือ 
ใช้คล่ืนความถี่คืนคล่ืนความถี่เพื่อนําไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คล่ืนความถี่  ให้คํานึงถึงปัจจัย 
ที่เก่ียวข้อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานของรัฐนําคล่ืนความถี่ไปให้บุคคลอ่ืนประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์โดยการอนุญาต  ให้สัมปทาน  หรือทําสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมาย  
ซ่ึงผ่านการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายโดยคณะกรรมการแล้วให้คืนคล่ืนความถี่เม่ือส้ินสุดอายุการอนุญาต  
สัมปทาน  หรือสัญญา 

(๒) ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่โดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการกําหนดระยะเวลาการใช้งาน
คล่ืนความถี่ไว้  ให้คืนคล่ืนความถี่นั้น  เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการอนุญาต 

(๓) ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ โดยชอบด้วยกฎหมายที่ มิได้ กําหนดอายุการใช้งาน 
คล่ืนความถี่ไว้  คณะกรรมการจะกําหนดเวลาส้ินสุดการใช้คล่ืนความถี่  โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ  
ความจําเป็นของการประกอบกิจการ  และการใช้คล่ืนความถี่  ดังนี้ 

 (๓.๑) กรณีกิจการวิทยุกระจายเสียงให้มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน  ๕  ปี  นับแต่วันที่ 
แผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถี่  (พ.ศ.  ๒๕๕๕)  ใช้บังคับ 

 (๓.๒) กรณีกิจการวิทยุโทรทัศน์ให้มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน  ๑๐  ปี  นับแต่วันที่แผนแม่บท
การบริหารคล่ืนความถี่  (พ.ศ.  ๒๕๕๕)  ใช้บังคับ   

ข้อ ๑๐ ในการพิจารณาความจําเป็นตามข้อ  ๘  และข้อ  ๙  นอกจากพิจารณาองค์ประกอบต่าง  ๆ 
ในข้อดังกล่าวแล้ว  ให้คณะกรรมการคํานึงถึงปัจจัยอ่ืนใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ  ความเป็นธรรม  
และเหมาะสม  โดยให้ถือความเห็นของคณะกรรมการเป็นที่ยุติและถึงที่สุด 

ข้อ ๑๑ ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พันเอก  นที  ศุกลรัตน์ 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์   
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน ์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 


