เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง

หน้า ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาคําขอหรือคําร้องเรียน
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
โดยที่เป็นการสมควรให้กระบวนการในการพิจารณาคําขอหรือคําร้องเรียนในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมีขั้นตอนการดําเนินการที่ชัดเจน
สามารถติดตามตรวจสอบได้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒๔) มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิท ยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทํา
ได้โ ดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแ ห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงกําหนดขั้น ตอนและระยะเวลาแล้ว เสร็จในการพิจารณาคําขอหรือ
คําร้องเรียนในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ที่ประชาชนยื่นตามกฎหมาย ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาคําขอ
หรือคําร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในประกาศนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาคําขอหรือคําร้องเรียน
เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ประชาชนยื่นตามกฎหมาย
“สํานักงาน กสทช.” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ในแต่ละขั้นตอน
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ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รักษาการตามประกาศนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจ ในการวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ คําขออนุญาตในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ที่ประชาชนยื่นตามกฎหมาย ได้แก่
(๑) คําขอรับใบอนุญาตให้ใช้ คลื่น ความถี่เ พื่อกิจการกระจายเสีย งหรือกิจการโทรทัศน์แ ละ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
(๒) คําขอรับใบอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
(๓) คําขออนุญ าตให้ผลิ ต นํ าเข้า จํา หน่ายหรือมี ไว้เพื่ อจําหน่ายหรือรับ ติด ตั้ง เครื่องรั บ
เครื่องมือ หรืออุปกรณ์เพื่อให้บุคคลอื่นนําไปใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก
ข้อ ๗ คําร้องเรียนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้แก่
(๑) คําร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติและการประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
(๒) คําร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
(๓) คําร้องเรียนเกี่ยวกับการรบกวนการรับส่งหรือแพร่สัญญาณเสียงหรือภาพของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
(๔) คําร้อ งเรีย นเกี่ ย วกับ การใช้แ ละเชื่อ มต่อ โครงข่ายในการประกอบกิจการกระจายเสีย ง
และกิจการโทรทัศน์
(๕) คําร้ องเรีย นเกี่ ย วกั บการกระทํ าการอั น เป็ น การผู กขาดการประกอบกิ จการสื่ อมวลชน
หลายประเภทในกิจการเดียวกัน หรือครองสิทธิข้ามสื่อ
(๖) คําร้องเรียนเกี่ยวกับการโฆษณาหารายได้ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์
(๗) คําร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหารายการ และผังรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
(๘) คําร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากําไรเกินควร
หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
(๙) คําร้อ งเรี ย นเกี่ย วกับการออกอากาศที่เ ป็น เท็จ หรือ ละเมิด สิ ท ธิ เสรีภาพ เกีย รติย ศ
ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลที่ได้รับความเสียหาย
ข้อ ๘ นอกเหนื อจากที่กํ า หนดในข้ อ ๖ และข้ อ ๗ คํ าขอหรือ คํ าร้ อ งเรี ย นในกิจ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หมายความรวมถึง คําขอหรือคําร้องเรียนตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ
สํานักงาน กสทช. รวมถึงสัญ ญาที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติหรือสํานักงาน กสทช. ทํากับเอกชน
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ข้อ ๙ คําขอตามข้อ ๖ หรือข้อ ๘ จะต้องเป็นคําขอตามรูปแบบหรือมีรายละเอียดถูกต้อง
และครบถ้วนตามแบบที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หรือคณะกรรมการกําหนดไว้สําหรับการยื่นคําขอในเรื่องนั้น ๆ เป็นการเฉพาะ
ในกรณีที่ยังไม่มีประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นคําขอในเรื่องดังกล่าว หรือไม่มีการกําหนด
รูปแบบหรือรายละเอีย ดของคําขอในเรื่องใดไว้เป็น การเฉพาะ การยื่น คําขอตามข้อ ๖ หรือข้อ ๘
จะต้องมีรายละเอียดหรือสาระสําคัญเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่และความประสงค์ของผู้ยื่นคําขอ รวมถึงเอกสาร
หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพียงพอที่จะเข้าใจและสามารถพิจารณาได้
คําขอให้ทําเป็น หนังสือ โดยให้ยื่น ด้วยตนเองต่อสํานักงาน กสทช. หรืออาจยื่น โดยส่ง ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้
ข้อ ๑๐ คํา ร้ อ งเรี ย นตามข้ อ ๗ หรื อ ข้ อ ๘ จะต้ องเป็ น คํ า ร้ องเรี ย นตามรู ป แบบหรื อ มี
รายละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือคณะกรรมการกําหนดไว้สําหรับการยื่นคําร้องเรียนในเรื่องนั้น ๆ เป็นการเฉพาะ
ในกรณีที่ยังไม่มีประกาศหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องร้องเรียนในเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะการยื่นคําร้องเรียน
ตามข้อ ๗ หรือข้อ ๘ จะต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อย ดังนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ยื่นคําร้องเรียนพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้ย่นื คําร้องเรียน
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (ถ้ามี) อันเป็นเหตุ
แห่งการร้องเรียน
(๓) ข้อเท็จจริงหรือการกระทําที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งพยานเอกสาร หรือหลักฐาน
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงหรือการกระทําดังกล่าว
(๔) คําขอหรือความประสงค์ของผู้ยื่นคําร้องเรียน
(๕) ลายมือชื่อของผู้ยื่นคําร้องเรียน ในกรณีที่รับมอบอํานาจให้ดําเนินการยื่นคําร้องเรียนแทนผู้อื่น
ให้แนบหนังสือมอบอํานาจให้ยื่นคําร้องเรียนพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจมาด้วย
เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง การยื่นคําร้องเรียนตามข้อ ๗
(๗) (๘) และ (๙) ให้ยื่นภายในกําหนดระยะเวลาตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือคณะกรรมการประกาศกํา หนดเกี่ย วกั บการจัด เก็ บและรักษา
การบันทึกรายการหรือเนื้อหานั้น
ข้อ ๑๑ การยื่ น คํา ร้องเรีย นให้ทํา เป็น หนังสื อ หรือจดหมายอิเ ล็กทรอนิก ส์ซึ่ง ระบุชื่ อและ
นามสกุลจริงของผู้ยื่นคําร้องเรียน หรือด้วยวาจา หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่สํานักงาน กสทช. กําหนด
การยื่นคําร้องเรียนเป็นหนังสือ ให้ยื่นด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ตอบรับลงทะเบียนก็ได้
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ในกรณีที่ยื่นคําร้องเรียนด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวาจา หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่
สํานักงาน กสทช. กําหนด นอกเหนือจากการทําเป็นหนังสือ ให้สํานักงาน กสทช. รับคําร้องเรียนดังกล่าวไว้
แต่จะต้องจัดทําบันทึกเรื่องร้องเรียนนั้นตามแบบที่สํานักงาน กสทช. กําหนด โดยจะต้องมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(๑) วัน เดือน ปี ที่บันทึกคําร้องเรียน
(๒) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ยื่นคําร้องเรียน
หรือผู้ทําการแทนที่ติดต่อได้โดยสะดวก
(๓) ข้อเท็ จจริง หรือการกระทําที่ เป็น เหตุแ ห่งการร้อ งเรีย น พร้อมทั้งพยานเอกสารหรื อ
หลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงหรือการกระทําดังกล่าว
(๔) ลายมือชื่อผู้ยื่น คําร้องเรียน หรือกรณีไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้บันทึกเหตุดังกล่าว
และลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กํากับไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๒ การนับระยะเวลาตามประกาศนี้ ให้คํานวณนับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หมวด ๒
ขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อ ๑๓ เมื่อสํานักงาน กสทช. ได้รับคําขอหรือคําร้องเรียนตามข้อ ๖ ข้อ ๗ หรือข้อ ๘
ให้จัดส่งคําขอหรือคําร้องเรียนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามที่คณะกรรมการมอบหมายภายใน ๑ วันทําการ
นับแต่วันที่ได้รับคําขอหรือคําร้องเรียน
ให้ ห น่ ว ยงานตามวรรคหนึ่ ง ส่ ง คํ า ขอหรื อ คํ า ร้ องเรี ย นให้ก ลุ่ ม งานด้ านกิ จ การกระจายเสี ย ง
และกิจการโทรทัศน์ในสํานักงาน กสทช. ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามคําขอหรือคําร้องเรียนภายใน
๓ วันทําการ นับแต่วัน ที่หน่ว ยงานตามวรรคหนึ่งได้รับคําขอหรือคําร้องเรียน เพื่อกําหนดเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
ข้อ ๑๔ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับคําขอหรือคําร้องเรียนที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้แจ้ง
การรับคําขอหรือคําร้องเรียน กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาคําขอหรือคําร้องเรียนพร้อมรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอหรือคําร้องเรียนทราบภายใน
๕ วันทําการ นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับคําขอหรือคําร้องเรียนดังกล่าว
ในกรณีที่ปรากฏว่า คําขอหรือคําร้องเรียนไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
มีหนังสือแจ้งเหตุแห่งความบกพร่องดังกล่าวเพื่อให้ผู้ยื่นคําขอหรือคําร้องเรียนทราบ ภายใน ๕ วันทําการ
นับแต่วัน ที่เ จ้าหน้าที่ ผู้รั บผิด ชอบได้ รับคํ าขอหรื อคํา ร้องเรี ย น พร้ อมกําหนดระยะเวลาในการแก้ไ ข
ข้อบกพร่องดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยจะต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งโดยชอบ
ทั้งนี้ กําหนดระยะเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวไม่ถือเป็น กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
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ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบุผลของการไม่ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามวรรคสี่ ให้ผู้ยื่นคําขอ
หรือคําร้องเรียนทราบในหนังสือที่แจ้งให้แก้ไขความบกพร่องของคําขอหรือคําร้องเรียน
หากผู้ยื่น คําขอหรือคําร้องเรีย นไม่ดําเนิน การแก้ไขความบกพร่องภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในวรรคสอง ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอหรือคําร้องเรียนไม่ประสงค์ที่จะดําเนินการตามคําขอหรือคําร้องเรีย น
ดังกล่าวต่อไป และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอหรือคําร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดในวรรคสอง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ยื่นคําขอหรือคําร้องเรียน
ที่จะยื่นคําขอหรือคําร้องเรียนใหม่
ข้อ ๑๕ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตรวจสอบ และรวบรวมข้ อเท็ จ จริ ง ข้ อ กฎหมายและ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่สมควรแต่ต้องไม่เกิน
๔๕ วัน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับคําขอหรือคําร้องเรียนที่ถูกต้องครบถ้วน
ข้อ ๑๖ กรณีที่คําขอหรือคําร้องเรียนต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิด ชอบดําเนิน การตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและพยานหลักฐานที่เกี่ย วข้อง
พร้อมความเห็นและเสนอต่อคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับคําขอหรือคําร้องเรียนที่ถูกต้องครบถ้วน และให้คณะอนุกรรมการพิจารณา คําขอหรือคําร้องเรียน
ให้แ ล้วเสร็จภายในระยะเวลาอัน สมควร แต่ต้องไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วัน ที่ได้รับเรื่องไว้พิจารณา
เว้นแต่คําร้องเรียนตามข้อ ๗ (๘) ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคําร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
อันสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องไว้พิจารณา
กรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือคณะอนุกรรมการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือคณะอนุกรรมการจัดทําคําขอตามข้อ ๒๐ เพื่อขอขยายระยะเวลา ในการดําเนินการ
ก่อนครบกําหนดระยะเวลา ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาให้กระทําได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน
ให้เจ้า หน้าที่ ผู้รับผิด ชอบเสนอคํา ขอหรื อคําร้ องเรีย นพร้อ มความเห็น ของคณะอนุกรรมการ
ต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลาอันสมควรแต่ต้องไม่เกิน ๑๔ วันทําการนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการมีมติ
ข้อ ๑๗ กรณีที่คําขอหรือคําร้องเรียนใดต้องมีการพิจารณาของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องก่อน
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิด ชอบหรือคณะอนุกรรมการแล้ ว แต่กรณีดําเนิน การรวบรวมข้อเท็จจริง และพยาน
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๑๕ วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับคําขอ
หรือคําร้องเรียน ทั้งนี้ การพิจารณาให้ความเห็น ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ถือเป็น กําหนดระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือคณะอนุกรรมการ
กรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิด ชอบหรือคณะอนุกรรมการไม่สามารถดําเนิน การได้ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือคณะอนุกรรมการจัดทําคําขอตามข้อ ๒๐ เพื่อขอขยายระยะเวลา
ในการดําเนิน การก่อนครบกําหนดระยะเวลา ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาให้กระทําได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง
ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง

หน้า ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ของหน่ ว ยงานภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาคําขอหรือคําร้องเรีย นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดในข้อ ๑๕
หรือข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอคําขอหรือคําร้องเรียนพร้อมความเห็น
ของคณะอนุกรรมการต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลาอันสมควรแต่ต้องไม่เกิน ๑๔ วันทําการนับแต่วันที่
คณะอนุกรรมการมีมติ
ข้อ ๑๘ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิด ชอบเสนอคําขอหรือคําร้องเรีย น ให้ค ณะกรรมการพิจารณา
คําขอหรือคําร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วันทําการ เว้นแต่มีเหตุ
อันสมควร คณะกรรมการอาจขยายระยะเวลาการพิจารณาได้ไม่เกิน ๗ วันทําการ
ข้อ ๑๙ ให้เ จ้าหน้าที่ ผู้รั บผิด ชอบแจ้ง ผลการพิจารณาให้ ผู้ยื่น คําขอหรื อคํ าร้อ งเรี ย นทราบ
เป็นหนังสือภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ
ข้อ ๒๐ การขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ย่ืนคําขอต่อเลขาธิการ กสทช.
เพื่อพิจารณา และการขอขยายระยะเวลาของคณะอนุกรรมการให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
คําขอขยายระยะเวลาตามวรรคแรกจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) วันเวลาที่รับคําขอหรือคําร้องเรียนและรายงานผลการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามลําดับชั้น
(๒) เหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
(๓) กําหนดระยะเวลาที่ประสงค์จะขอขยาย พร้อมเหตุผล
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งการขยายระยะเวลาในการพิจารณาคําขอหรือคําร้องเรียน พร้อมเหตุผล
ให้ผู้ยื่นคําขอหรือคําร้องเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน ๓ วันทําการนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ
ให้ขยายระยะเวลา เว้นแต่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนอาจแจ้งการขยายระยะเวลาทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ หรือโทรสารก่อนแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้
ข้อ ๒๑ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานกระบวนการพิจารณาคําขอหรือคําร้องเรียนให้กลุ่มงาน
กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สํานักงาน กสทช. เพื่อดําเนินการตามมาตรา ๕๙ (๖)
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

