
 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่สําหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล   
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่สําหรับการให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  เพื่อให้ผู้ประสงค์จะใช้คล่ืนความถี่เพื่อประกอบกิจการได้ทราบล่วงหน้าเก่ียวกับ
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  วิธีการขอรับใบอนุญาต  หลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาต  เอกสารหลักฐาน
หรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการอนุญาต  วิธีการพิจารณาในการออกใบอนุญาต  ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต
และขอบเขตการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ดังกล่าว  รวมทั้งเงื่อนไขอ่ืนที่จําเป็นสําหรับการใช้คล่ืนความถี่
เพื่อการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๔)  (๖)  และ  (๒๔)  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๑  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  
มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ประกอบกับมาตรา  ๗  และมาตรา  ๑๖  
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๔๗  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่สําหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่สําหรับการให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้  

หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
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“แผนความถี่วิทยุ”  หมายความว่า  แผนความถี่วิทยุตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม   

“บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล”  หมายความว่า  การให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
“ผู้ขอรับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่สําหรับการให้บริการ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  ตามประกาศนี้ 
“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่สําหรับการให้บริการโทรทัศน์

ในระบบดิจิตอลจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เพื่อประกอบกิจการตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
“สํานักงาน  กสทช.”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามประกาศนี้ 
ข้อ ๕ คล่ืนความถี่ที่คณะกรรมการจะอนุญาตให้ใช้ตามประกาศฉบับนี้  ให้เป็นไปตามแผน

ความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาต 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
การขอรับใบอนุญาต   

 
 

ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประเภทการให้บริการ 
ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอใช้คล่ืนความถี่ตามประกาศนี้  ให้ยื่นคําขอใช้คล่ืนความถี่
ต่อคณะกรรมการ  โดยให้ใช้แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สําหรับให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์  สําหรับกิจการที่ใช้คล่ืนความถี่  ส่วนที่  ๑  ตามที่กําหนดแนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  โดยอนุโลม  และต้องมีรายละเอียด  ข้อมูล  
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่สะท้อนถึงวัตถุประสงค์ของการใช้คล่ืนความถี่เพื่อให้บริการในแต่ละประเภทบริการ  
รวมถึงการใช้คล่ืนความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะด้วย  และข้อมูลอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการกําหนด  
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมพิจารณาคําขอตามตารางแนบท้ายภาคผนวก  ญ  
ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน ์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นคําขอ
หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

การชําระค่าธรรมเนียมพิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นการชําระค่าธรรมเนียมพิจารณา 
คําขอตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์แล้ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์  และวิธีการขอรับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่
เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลหรือประโยชน์สาธารณะอ่ืนใด  คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
และวิธีการขอรับใบอนุญาตก็ได้โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า 

ข้อ ๙ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแบบคําขอและเอกสารหลักฐานตามข้อ  ๗  พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบคําขอแล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบคําขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบคําขอภายในสิบห้าวันทําการนับแตว่ันที่ได้รับคําขอ  ทั้งนี้  อาจขยายระยะเวลาได้ไม่เกินเจ็ดวันทําการ 

หากปรากฏว่าแบบคําขอหรือเอกสารหลักฐานที่จําเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน  หรือไม่เพียงพอ  พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะแจ้ง 
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขแบบคําขอ  หรือจัดส่งเอกสารหลักฐานที่จําเป็นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาสิบห้าวันทําการ  และจะยังไม่พิจารณานําเสนอคณะกรรมการจนกว่าจะได้แก้ไขแบบคําขอ  
หรือได้รับเอกสารหลักฐานที่จําเป็นเพียงพอต่อการพิจารณา 

เม่ือปฏิบัติถูกต้องตามวรรคหนึ่ง  หรือวรรคสองแล้ว  พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่คณะกรรมการ
มอบหมายจะพิจารณากล่ันกรองเพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการใช้คล่ืนความถี่   
ให้คณะกรรมการพิจารณาภายในหกสิบวันทําการ  ทั้งนี้  อาจยื่นขอขยายระยะเวลาต่อคณะกรรมการ 
เป็นการล่วงหน้าก่อนครบกําหนดระยะเวลา  การขยายระยะเวลาให้กระทําได้ไม่เกินสามสิบวันทําการ 
และขอขยายได้ไม่เกินสองครั้ง 

ข้อ ๑๐ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่สําหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  
ประเภทบริการสาธารณะ  และประเภทบริการชุมชน  ให้คณะกรรมการพิจารณาจากข้อมูลและเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นคําขอ  โดยต้องคํานึงถึงภารกิจและวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการตาม
มาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

ข้อ ๑๑ การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่สําหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  ประเภท
บริการทางธุรกิจ  ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตโดยใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูลคล่ืนความถี่   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
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ส่วนที่  ๒   
เงื่อนไขก่อนการเป็นผู้รับใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตที่คณะกรรมการพิจารณาว่าจะได้รับสิทธิให้เป็นผู้รับใบอนุญาต   
หรือผู้ชนะการประมูลที่จะได้รับสิทธิให้เป็นผู้รับใบอนุญาต  มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
ให้ครบถ้วนก่อน  จึงจะได้รับใบอนุญาต 

(๑) ดําเนินการขอใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์กับผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ประเภทที่ใช้คล่ืนความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ 
มีมติให้ได้รับสิทธิให้เป็นผู้รับใบอนุญาต  หรือเป็นผู้ชนะการประมูลที่จะได้รับสิทธิให้เป็นผู้รับใบอนุญาต 

(๒) ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
ภายในสิบห้าวัน  นับแต่ระยะเวลาตาม  (๑)  ส้ินสุดลง 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตที่คณะกรรมการพิจารณาว่าจะได้รับสิทธิให้เป็นผู้รับใบอนุญาต   
หรือผู้ชนะการประมูลที่จะได้รับสิทธิให้เป็นผู้รับใบอนุญาต  ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ในวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าสละสิทธิการขอรับใบอนุญาต  และไม่อาจเรียกคืนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ที่เกิดจาก
การขอรับใบอนุญาตตามประกาศนี้ 

ข้อ ๑๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตที่คณะกรรมการพิจารณาว่าจะได้รับสิทธิให้เป็นผู้รับใบอนุญาต   
หรือผู้ชนะการประมูลที่จะได้รับสิทธิให้เป็นผู้รับใบอนุญาต  ซ่ึงได้ดําเนินการตามเงื่อนไขในข้อ  ๑๒   
และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว  ให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่สําหรับ
การให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลตามประเภทการให้บริการที่คณะกรรมการกําหนด   

ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  มีสิทธิใช้คล่ืนความถี่ตามแผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลร่วมกับผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน 

การใช้งานคล่ืนความถี่ตามวรรคสองให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
เม่ือได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่จากคณะกรรมการแล้ว  ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนด์้วย 

หมวด  ๒ 
สิทธิและหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๔ ขอบเขตและเงื่อนไขการอนุญาต 
(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาต 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามขอบเขตและเงื่อนไขการอนุญาตที่กําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

(๓) ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่สําหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็นสิทธิเฉพาะตัว
ของผู้ได้รับใบอนุญาต  จะโอนสิทธิแก่กันมิได้ 

ผู้รับใบอนุญาตต้องใช้คล่ืนความถี่สําหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลด้วยตนเอง   
จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้มีอํานาจประกอบกิจการแทนมิได้  
หรือจะโอนสิทธิในใบอนุญาตไม่ว่าทั้งหมด  หรือบางส่วนให้กับบุคคลอ่ืนอันทําให้มีผลกระทบต่อ 
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตไม่ได้  แต่อาจแบ่งเวลาให้ผู้อ่ืนเช่าเวลาดําเนินรายการบางช่วงเวลาได้
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๔) กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปล่ียนแปลงไปใช้โครงข่ายโทรทัศน์อ่ืนในระบบดิจิตอล  
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้เปล่ียนแปลงการใช้งานคล่ืนความถี่ก่อนดําเนินการล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

(๕) ผู้รับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่รายปีตามอัตราและวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนด  กรณีที่ไม่ชําระหรือชําระเกินกําหนดเวลา  ผู้รับใบอนุญาตจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพิ่ม
ตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด  หากไม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสิบห้าวันทําการนับแต่
วันครบกําหนดชําระค่าธรรมเนียม  ให้ถือว่าใบอนุญาตนั้นส้ินผลนับถัดจากวันครบกําหนดการชําระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่  โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดก่อนเลิกประกอบกิจการ 

(๖) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดไว้ในใบอนุญาตโดยเคร่งครัด 
ข้อ ๑๕ ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่สําหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  ให้มีอายุตามที่

คณะกรรมการกําหนด  แต่ไม่เกินสิบห้าปี 
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตส้ินอายุ  หากผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวมีความประสงค์จะขอใช้คล่ืนความถี่

เพื่อการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลใหม่  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในประกาศฉบับนี้ 

ข้อ ๑๗ การส้ินสุดการอนุญาต  นอกจากครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ  ๑๕  แล้ว  ใบอนุญาต
ให้ใช้คล่ืนความถี่อาจส้ินผลตามเหตุแห่งการส้ินสุดการอนุญาตตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 

หมวด  ๓ 
การกํากับดูแลการใช้งานคล่ืนความถี่ 

 
 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในการอนุญาตตามประกาศนี้  หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจตักเตือน
เป็นลายลักษณ์อักษร  หรือส่ังให้ผู้รับใบอนุญาตระงับการกระทําที่ฝ่าฝืน  หรือแก้ไขปรับปรุง  หรือปฏิบัติ
ให้ถกูต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ได้  ซ่ึงให้รวมถึงการมีอํานาจส่ังให้ชี้แจงหรือส่งเอกสาร
หรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตซ่ึงได้รับคําส่ังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๑๘  ไม่พอใจ 
ในคําส่ังดังกล่าว  ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําส่ังดังกล่าว  
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตยังเพิกเฉยไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง  หรือกรณีที่มีความเสียหายร้ายแรง 
ต่อประโยชน์สาธารณะ  ให้คณะกรรมการมีอํานาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้  ทั้งนี้  การพักใช้ใบอนุญาต
ให้กระทําได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งเดือน   

การดาํเนินการตามวรรคสองให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม   
ในกรณีที่ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคสอง  ให้ถือว่าถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลด้วย 
ข้อ ๒๐ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ในการจัดให้มีมาตรการเยียวยาผลกระทบที่เกิดต่อผู้ใช้บริการ

ภายหลังการส้ินสุดการอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถี่ตามประกาศนี้  และให้รวมถึงกรณีที่มีการพักใช้ใบอนุญาต
ตามข้อ  ๑๙  ด้วย 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พันเอก  นที  ศุกลรัตน์ 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 


