
ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และระยะเวลาการแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คล่ืนความถ่ีและเหตุแห่งความจาํเป็นในการถือครอง 

คล่ืนความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพเิศษ ๑๕๓ ง ลงวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ 



ตลุ
าค

ม 
๒

๕
๕

๕
 

จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร์ เสาร์ อาทิตย์ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

ประกาศลงใน 

ราชกิจจานเุบกษา 

ประกาศมีผลใช้บงัคบั 

(เร่ิมแจ้งรายละเอียดฯ) 

๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ 

๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ 

๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ 

๒๙ ๓๐ 

อบรมการใช้ระบบฯ 

        

๘ ๙ 

๓๑ 

ปฏทินิการดาํเนินการตามประกาศฯ 



พฤ
ศจิ

กา
ยน

 ๒
๕

๕
๕

 

จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร์ เสาร์ อาทิตย์ 

      ๑ ๒ ๓ ๔ 

๕ ๖ ๗ 

วนัแรกท่ีเปิดระบบ 

๙ ๑๐ ๑๑ 

๑๒ ๑๓ ๑๔ 

สง่ข้อมลูรอบท่ี  

๑/๒๕๕๕ 

๑๖ ๑๗ ๑๘ 

๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ 

๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ 

สง่ข้อมลูรอบท่ี 

๒/๒๕๕๕ 

    ๓๐ 

๘ 

๑๕ 

ปฏทินิการดาํเนินการตามประกาศฯ (ต่อ) 



ธนั
วา

คม
 ๒

๕
๕

๕
 

จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร์ เสาร์ อาทิตย์ 

          ๑ ๒ 

๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ 

สง่ข้อมลูรอบท่ี  

๓/๒๕๕๕ 

๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ 

๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ 

สง่ข้อมลูรอบท่ี  

๔/๒๕๕๕ 

            

๑๗ 

๓๑ 

ปฏทินิการดาํเนินการตามประกาศฯ (ต่อ) 



มก
รา

คม
 ๒

๕
๕

๖ 

จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร์ เสาร์ อาทิตย์ 

  ๑ ๒ ๓ 

 วนัสดุท้ายท่ีรับการขอ 

ขยายระยะเวลาฯ ครัง้ท่ี ๑ 

๕ ๖ 

วนัท่ี ๙๐ สิน้สดุการแจ้ง

รายละเอียดฯ 

  ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ 

๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ 

  

สิน้สดุการขยายระยะเวลา 

(ครัง้ท่ี ๑) 

  ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ 

๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑       

วันสุดท้ายที่รับการขอ 

ขยายระยะเวลาฯ ครัง้ที่ ๒ 

ส่งข้อมูล 

รอบที่ ๒/๒๕๕๖ 

(พิเศษ) 

๒๑ ๒๒ 

๗ ๘ 

๒๓ 

๔ 

ส่งข้อมูลรอบที่  

๑/๒๕๕๖ 

ปฏทินิการดาํเนินการตามประกาศฯ (ต่อ) 



กมุ
ภา

พนั
ธ์ 

๒
๕

๕
๖ 

จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร์ เสาร์ อาทิตย์ 

        ๑ ๒ ๓ 

สง่ข้อมลูรอบท่ี  

๓/๒๕๕๖ (พิเศษ) 

๕ 

สิน้สดุการขยาย

ระยะเวลา (ครัง้ท่ี ๒) 

๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ 

๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ 

๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘       

๖ ๔ 

ปฏทินิการดาํเนินการตามประกาศฯ (ต่อ) 



ขอ้ 
๔ 

การแจง้รายละเอยีดการใชป้ระโยชนค์ลืน่ความถีแ่ละเหตแุหง่ความจําเป็นในการถอื
ครองคลืน่ความถี ่ใหเ้ป็นไปตามแบบทีค่ณะกรรมการกาํหนดแนบทา้ยประกาศนี ้ดงันี ้  

รายละเอยีดขอ้มลูเกีย่วกบัการใชป้ระโยชนค์ลืน่ความถีต่ ัง้แตไ่ดร้บัการจดัสรรหรอืใช้
ประโยชนค์ลืน่ความถีท่ ีช่อบดว้ยกฎหมาย จนถงึวนัทีป่ระกาศฉบบันีม้ผีลใชบ้งัคบั 

รายละเอยีดคลืน่ความถีท่ ีไ่ดร้บัจดัสรรหรอืใชป้ระโยชนแ์ตล่ะคลืน่ความถี ่

รายละเอยีดเกีย่วกบัการใชป้ระโยชนค์ลืน่ความถีท่ ีไ่ดร้บัจดัสรรหรอืใชป้ระโยชน ์
ในแตล่ะคลืน่ความถี ่

รายละเอยีดเกีย่วกบัสถานวีทิยคุมนาคมทีใ่ชใ้นการประกอบกจิการกระจายเสยีง 
หรอืกจิการโทรทศัน ์

รายละเอยีดขอ้มลูเกีย่วกบัเครือ่งวทิยคุมนาคมทีใ่ชใ้นการประกอบกจิการกระจายเสยีง 
หรอืกจิการโทรทศันท์ ัง้หมด 



ขอ้ 
๔ 

การแจง้รายละเอยีดการใชป้ระโยชนค์ลืน่ความถีแ่ละเหตแุหง่ความจําเป็นในการถอื
ครองคลืน่ความถี ่ใหเ้ป็นไปตามแบบทีค่ณะกรรมการกาํหนดแนบทา้ยประกาศนี ้ดงันี ้  

รายละเอยีดขอ้มลูเหตแุหง่ความจําเป็นในการถอืครอง 
คลืน่ความถีแ่ตล่ะคลืน่ความถีต่อ่ไปในอนาคต 

เหตผุลและความจําเป็นในการถอืครองคลืน่ความถี ่พรอ้มเหตผุลที่
สะทอ้นถงึความจําเป็นในการถอืครองคลืน่ความถีน่ ัน้ 

ระยะเวลาสงูสดุทีจ่ําเป็นสําหรบัการถอืครองคลืน่ความถี ่พรอ้ม
เหตผุลทีส่ะทอ้นถงึความจําเป็นในการถอืครองคลืน่ความถีน่ ัน้ 

ขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานอืน่ตามทีค่ณะกรรมการหรอืคณะอนกุรรมการเรยีกเพิม่เตมิ 



ขอ้ 
๕ 

การแจง้รายละเอยีดการใชป้ระโยชนค์ลืน่ความถีแ่ละเหตแุหง่ความจําเป็น 
ในการถอืครองคลืน่ความถี ่ตอ้งยืน่เอกสารหลกัฐานประกอบ 

สําเนาเอกสาร
ทีต่อ้งยืน่
ประกอบ 

กรณีบคุคล
ธรรมดา 

กรณีนติบิคุคล 

กรณีหนว่ยงาน
ของรฐั 

กรณีมอบ
อํานาจ 

สําเนาเอกสารเกีย่วกบัการจดัสรรคลืน่ความถีห่รอืใหใ้ชค้ลืน่ความถีแ่ตล่ะคลืน่ความถี ่

สําเนาเอกสารการอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญา ต ัง้แตไ่ดร้บัจดัสรรฯ 

สําเนาเอกสารการอนุญาตใหต้ ัง้สถานวีทิยคุมนาคม 

สําเนาเอกสารการอนุญาตใหใ้ชห้รอืนําเขา้เครือ่งวทิยคุมนาคม 

สําเนาเอกสารการนําสง่รายไดต้อ่กระทรวงการคลงั 

เอกสารอืน่ๆ ทีแ่สดงความจําเป็นในการถอืครองคลืน่ความถี ่ 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

• สําเนาหนงัสอืหรอืหลกัฐานรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล 
• หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ(ไมเ่กนิ ๑ เดอืนนบัถงึวนัยืน่แบบ) 
• สําเนาหนงัสอืรบัรองตราประทบัของบรษิทั  
• สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูม้อํีานาจกระทําการผกูพนันติบิคุคล 

• สําเนาหนงัสอืหรอืกฎหมายซึง่ใหอํ้านาจในการจดัต ัง้องคก์ร  
• วตัถปุระสงคก์ารจดัต ัง้องคก์ร 

• หนงัสอืมอบอํานาจ 
• สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูม้อบอํานาจและผูร้บัมอบอํานาจ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ 
๖ 

ยืน่แบบแจง้ พรอ้มเอกสาร 
(รบัรองสําเนาเอกสารทกุฉบบั) 

• ตวัจรงิจํานวน ๑ ชุด 
• สําเนา จํานวน ๓ ชุด 
• บนัทกึลงสือ่อเิล็กทรอนกิส ์
  จํานวน ๒ ชุด 

การยืน่เอกสารภายใน ๙๐ วนั 
นบัแตว่นัทีป่ระกาศมผีลใชบ้งัคบั 

ขอขยายระยะเวลาได ้๒ คร ัง้ คร ัง้ละ ๑๕ วนั 

ณ สํานกังาน กสทช. 

• ยืน่ดว้ยตนเอง 
• ทางไปรษณียต์อบรบั  



นายทะเบียน 

สถานี 

นายทะเบียน 

หน่วยงานต้นสังกัด 

สาํนักงาน กสทช. 

ผู้รับอนุญาต สัมปทาน สัญญา 

การดาํเนินงานของนายทะเบยีน 

ความเช่ือมโยง 

รวบรวม นําเสนอ

คณะอนุกรรมการ และ

คณะกรรมการพจิารณา 

หน้าที่ 

ตรวจสอบ กล่ันกรอง นําส่งให้

สาํนักงาน กสทช. 

ประสาน บันทกึ และรวบรวม

ข้อมูลจัดส่งให้หน่วยงานต้น

สังกัด 



จดัทําเอกสาร 
ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ 
ภายใน ๙๐ วนั 

แกไ้ข และ
เพิม่เตมิเอกสาร 
ภายใน ๑๕ วนั 

ตรวจสอบ
แบบและ
เอกสาร 

ภายใน ๓๐ 
วนั 

ตรวจสอบความ
จําเป็นในการใช้

ประโยชนแ์ละการ
ถอืครองคลืน่ 

ภายใน ๙๐ วนั 

พจิารณาความ
จําเป็นในการ
ใชป้ระโยชน์
และการถอื
ครองคลืน่ 

ภายใน ๖๐ วนั 

เสนอผลการตรวจสอบ
ของ 

คณะอนกุรรมการ 
ภายใน ๑๕ วนั 

รวบรวมขอ้มลู และ 
เสนอขอ้วเิคราะห์

เบือ้งตน้ 
ใหแ้ลว้เสร็จทกุราย 

ภายใน ๑๘๐ วนั 

แจง้ผลการพจิารณา
ของ 

คณะกรรมการ 
ภายใน ๑๕ วนั 

อาจขยายระยะเวลาได ้
 ๒ ครัง้ ครัง้ละ ๑๕ วนั 

ผูแ้จง้ สาํนกังาน คณะอนกุรรมการ
พจิารณาความจําเป็น 

คณะอนกุรรมการ 
พจิารณาความชอบ 

กฎหมาย 
กสท./กสทช. 

รับเอกสารไว ้
พจิารณา รับเอกสาร 

กระบวนการ
พจิารณา
ตรวจสอบ
ความชอบ

ดว้ยกฎหมาย 
(๙๐ วนั)  
ไมร่วม

ระยะเวลาการ
ดําเนนิงาน

ของ
สํานักงาน 

ถอืวา่ไมป่ระสงค์
ยืน่/ไมม่เีหตจํุาเป็น 

รับทราบผลการ
พจิารณา 

พจิารณา
ความชอบดว้ย
กฎหมายของ
การอนญุาต 

สมัปทาน หรอื
สญัญา 

ภายใน xx วนั 

พจิารณา
ความ
จาํเป็น

และหรอื
ความ 

ชอบดว้ย
กฎ 

หมาย 

อาจขยายระยะเวลาได ้
ไมเ่กนิ ๑๕ วัน 

อาจขยายระยะเวลาได ้ 
๒ ครัง้ ครัง้ละ ๑๕ วนั 

อาจขยายระยะเวลาได ้ 
๒ ครัง้ ครัง้ละ ๑๕ วนั 

เอกสารครบ 

เอกสารไมค่รบ 

สง่ไมท่นักําหนดระยะเวลา 

สง่ทนั 
ตามกําหนด
ระยะเวลา 

สง่ไมท่นักําหนดระยะเวลา 
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