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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม
โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อ กิจการวิทยุคมนาคม
เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้าใจตรงกันถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม อันเป็นกิจการ
ที่ช่วยสนับสนุนความเจริญก้าวหน้า และความมั่นคงของประเทศชาติ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) (๒๔) มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๗ แห่ ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกั บ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๑ ทวิ แห่ ง
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคมไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ บรรดาประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารอนุ ญ าตและกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การวิ ท ยุ ส มั ค รเล่ น
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจําที่ ย่านความถี่ ๗๑ - ๗๖ กิกะเฮิรตซ์
(GHz) และ ๘๑ - ๘๖ กิกะเฮิรตซ์ (GHz) หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือ
การทดสอบเป็นการชั่วคราวในกิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม และเครื่องวิทยุคมนาคมและ
สถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต ซึ่งได้ประกาศใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้
มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศนี้
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“กิจการวิทยุคมนาคม” หมายความว่า กิจการซึ่งเป็นการรับและส่งเครื่องหมาย สัญญาณ
ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบคลื่น
ความถี่เพื่ อความมุ่งหมายทางโทรคมนาคมในกิจการใดกิจการหนึ่ งโดยเฉพาะหรือเป็ นการเฉพาะกิ จ
ที่ มิ ใ ช่ เ ป็ น การประกอบกิ จ การโทรคมนาคมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบกิ จ การโทรคมนาคม
หรือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์
“จั ด สรรคลื่ น ความถี่ ” หมายความว่ า การอนุ ญ าตให้ ส ถานี วิ ท ยุ ค มนาคม ใช้ ค วามถี่ วิ ท ยุ
หรือช่องความถี่วิทยุ ตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติหรือแผนความถี่วิทยุเพื่อใช้งานภายใต้เงื่อนไข
ที่ กสทช. กําหนด
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“จัดสรรคลื่นความถี่ใหม่” หมายความว่า การอนุญาตให้สถานีวิทยุคมนาคม ใช้ความถี่วิทยุ
หรือช่องความถี่วิทยุ ตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติหรือแผนความถี่วิทยุ เพื่อใช้งานภายใต้
เงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด ซึ่งผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ ยังไม่เคยได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวมาก่อน
“จั ด สรรคลื่ น ความถี่ ท ดแทนคลื่ น ความถี่ เ ดิ ม ” หมายความว่ า การอนุ ญ าตให้ ส ถานี วิ ท ยุ
คมนาคม ใช้ความถี่วิทยุหรือช่องความถี่วิทยุ ตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติหรือแผนความถี่วิทยุ
เพื่อทดแทนคลื่นความถี่เดิม ในกรณีที่ กสทช. มีคําสั่งเรียกคืนคลื่นความถี่ หรือเป็นการดําเนินการ
ตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ หรือเพื่อแก้ปัญหาการใช้คลื่นความถี่
ที่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน โดยให้ใช้งานภายใต้เงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด
“จัดสรรคลื่นความถี่แบบใช้ร่วม” หมายความว่า การอนุญาตให้สถานีวิทยุคมนาคม ใช้ความถี่
วิทยุหรือช่องความถี่วิทยุ ตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติหรือแผนความถี่วิทยุ เพื่อใช้งานภายใต้
เงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด ร่วมกับผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่รายอื่น โดยเป็นการใช้งานในลักษณะ
ใช้โครงข่ายเดียวกัน หรือในลักษณะที่พื้นที่ใช้งานทับซ้อนกัน
“จัดสรรคลื่นความถี่เป็นการชั่วคราว” หมายความว่า การจัดสรรคลื่นความถี่ที่ระยะเวลาอนุญาต
ไม่เกิน ๑๘๐ วัน โดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อใช้สําหรับการแสดงเป็นตัวอย่างเพื่อประกอบการประกวดราคา หรือการแสดงเป็น
ตัวอย่างในงานแสดง
(๒) เพื่อศึกษาวิจัย ทดลองหรือทดสอบ
(๓) เพื่ออารักขาบุคคลสําคัญในขณะมาเยือนประเทศไทย
(๔) เพื่อฝึกซ้อมรบทางทหารร่วมกับประเทศอื่น
(๕) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ
(๖) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่ กสทช. กําหนด
“การขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้ร่วมกันเป็นการเฉพาะ” หมายความว่า การขออนุญาต
ให้สถานีวิทยุคมนาคม ใช้ความถี่วิทยุหรือช่องความถี่วิทยุ ตามประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ
ผู้ ไ ด้ รั บ จั ด สรรคลื่ น ความถี่ ร ายอื่ น ในกิ จ การที่ กํ า หนดเป็ น การเฉพาะ เช่ น กิ จ การเพื่ อ สื่ อ มวลชน
กิจการเพื่อ สาธารณกุ ศล คลื่นความถี่สําหรับองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น คลื่ นความถี่กลางสํ าหรั บ
การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน เป็นต้น
“การเปลี่ ย นแปลงขอบเขตการอนุ ญ าตของคลื่ น ความถี่ ที่ จั ด สรรไว้ เ ดิ ม ” หมายความว่ า
การปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้งาน หรือปรับเปลี่ยนจํานวนสถานีวิทยุคมนาคม หรือปรับลดระยะห่าง
ของช่องความถี่วิทยุที่อยู่ติดกัน (channel spacing) หรือปรับลดความกว้างแถบคลื่นความถี่ (Bandwidth)
หรือปรับลดกําลังส่งของเครื่องวิทยุคมนาคม หรือปรับลดความสูงของสายอากาศ โดยใช้ความถี่วิทยุ
หรือช่องความถี่วิทยุที่ได้รับจัดสรรไว้เดิม และการใช้งานตามวัตถุประสงค์เดิม
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หมวด ๑
การขอรับจัดสรรคลื่นความถี่
ข้อ ๓ การขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๓.๑ เพื่ อ ความมั่ น คงของรั ฐ ตามประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับกิจการ
วิทยุคมนาคมเพื่อความมั่นคงของรัฐ
๓.๒ เพื่อการศึกษา หรือวัฒนธรรม หรือประโยชน์สาธารณะ
๓.๓ เพื่ อ สนั บ สนุ น การประกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง หรื อ กิ จ การโทรทั ศ น์
หรือกิจการโทรคมนาคม
๓.๔ เพื่อบริหารจัดการภายในหน่วยงานหรือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
๓.๕ เพื่อใช้สําหรับการแสดงเป็นตัวอย่างเพื่อประกอบการประกวดราคา หรือ
การแสดงเป็นตัวอย่างในงานแสดง
๓.๖ เพื่อศึกษาวิจัย ทดลองหรือทดสอบ
๓.๗ เพื่ออารักขาบุคคลสําคัญในขณะมาเยือนประเทศไทย
๓.๘ เพื่อฝึกซ้อมรบทางทหารร่วมกับประเทศอื่น
๓.๙ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ
๓.๑๐ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ตามที่ กสทช. กําหนด
ข้อ ๔ ประเภทของการขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ มีดังนี้
๔.๑ การขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่
๔.๒ การขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ทดแทนคลื่นความถี่เดิม
๔.๓ การขอรับจัดสรรคลื่นความถี่แบบใช้ร่วม
๔.๔ การขอรับจัดสรรคลื่นความถี่เป็นการชั่วคราว
๔.๕ การขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้ร่วมกันเป็นการเฉพาะ
๔.๖ การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงขอบเขตการอนุญาตของคลื่นความถี่ที่จัดสรรไว้เดิม
ข้อ ๕ ผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๕.๑ เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
๕.๒ เป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
๕.๓ เป็นบุคคลธรรมดา
๕.๔ เป็นทบวงชํานัญพิเศษภายใต้องค์การสหประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครสมณทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ และ
สถานกงสุล
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๕.๕ เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีสํานักงานในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลไทยได้ออก
พระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานขององค์กรนั้น
ข้อ ๖ การลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสประจําตัวสําหรับผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ และ
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
ผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ที่ยังไม่มีรหัสประจําตัวสําหรับผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่
หรื อ ต้ อ งการเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นไว้ แ ล้ ว ต้ อ งยื่ น คํ า ขอตามแบบที่ สํ า นั ก งาน กสทช.
กําหนด พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๖.๑ กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ได้แก่
๖.๑.๑ หนังสือนําจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐทั่วไป
ซึ่งลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี
๖.๑.๒ หนังสือนําจากหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งลงนาม
โดยปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
เจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เจ้ากรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก เจ้ากรมการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กองทัพเรือ เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
แล้วแต่กรณี
๖.๑.๓ หนังสือนําจากหน่วยงานราชการตํารวจ ซึ่งลงนามโดยผู้บังคับการ
กองตํารวจสื่อสาร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๖.๒ กรณีนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ได้แก่
๖.๒.๑ เอกสารหลั ก ฐานซึ่ ง แสดงถึ ง สถานะตามกฎหมาย ได้ แ ก่ สํ า เนา
สัญญาจัดตั้งคณะบุคคล หรือสําเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือสําเนาหนังสือ รับรองการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนจํากัด หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสําเนาใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนสมาคมหรือมูลนิธิและสําเนาใบสําคัญแสดงรายชื่อคณะกรรมการสมาคมหรือมูลนิธิ แล้วแต่กรณี
๖.๒.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนาม
หรือผู้มีอํานาจกระทําการ หรือผู้รับมอบอํานาจ แล้วแต่กรณี
๖.๒.๓ หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้กระทําการแทน
๖.๓ กรณีบุคคลธรรมดา ได้แก่
๖.๓.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอื่นที่กฎหมายบัญญัติ
ให้ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชนได้ และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับอนุญาต
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๖.๓.๒ หนั ง สื อ มอบอํ า นาจตามกฎหมาย พร้ อ มสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ
ให้กระทําการแทน
๖.๔ กรณีทบวงชํานัญพิเศษภายใต้องค์การสหประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครสมณทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ และ
สถานกงสุล ได้แก่ หนังสือนําจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือกรมพิธีทางการทูต กระทรวง
การต่างประเทศ ซึ่งลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน แล้วแต่กรณี
๖.๕ กรณี อ งค์ ก รระหว่ า งประเทศที่ มี สํ า นั ก งานในประเทศไทย ซึ่ ง รั ฐ บาลไทย
ได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานขององค์กรนั้น ได้แก่ หนังสือนําจากองค์กรระหว่างประเทศนั้น
ซึ่งลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี
เมื่อสํานักงาน กสทช. ได้รับเอกสารครบถ้วน ให้สํานักงาน กสทช. กําหนดรหัส
ประจําตัวสําหรับผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว แล้วแต่กรณี
ให้แก่ผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่
ข้อ ๗ การยื่นคําขอรับจัดสรรคลื่นความถี่
ผู้ประสงค์จะขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ และได้ดําเนินการ
ตามข้อ ๖ แล้ว สามารถยื่นคําขอได้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๗.๑ แบบคําขอ
๗.๑.๑ ผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ต้องยื่นคําขอตามแบบที่สํานักงาน กสทช.
กําหนด โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลในแบบคําขอให้ถูกต้องครบถ้วน
๗.๑.๒ คําขอต้องลงนามโดยผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ ผู้มีอํานาจกระทําการ
หรื อ ผู้ รั บ มอบอํ า นาจ เว้ น แต่ ก รณี ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงานของรั ฐ ทบวงชํ า นั ญ พิ เ ศษ
ภายใต้องค์การสหประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต
สถานเอกอั ค รสมณทู ต สถานทู ต สถานกงสุ ล ใหญ่ สถานกงสุ ล และองค์ ก รระหว่ า งประเทศ
ที่มีสํานักงานในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลไทยได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานขององค์กรนั้น
ให้ลงนามโดยบุคคล ดังต่อไปนี้
๗.๑.๒.๑ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐทั่วไป
ให้ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี
๗.๑.๒.๒ หน่วยงานราชการทหาร ให้ลงนามโดยปลัดกระทรวงกลาโหม
สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เจ้ากรมการสื่อสารทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย เจ้ากรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ กองทัพเรือ เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ แล้วแต่กรณี

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

๗.๑.๒.๓ หน่วยงานราชการตํารวจ ให้ลงนามโดยผู้บังคับการกอง
ตํารวจสื่อสาร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๗.๑.๒.๔ ทบวงชํ า นั ญ พิ เ ศษภายใต้ อ งค์ ก ารสหประชาชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครสมณทูต สถานทูต
สถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุล ให้ลงนามโดยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรืออธิบดีกรมพิธีทางการทูต
แล้วแต่กรณี
๗.๑.๒.๕ องค์ ก รระหว่ า งประเทศที่ มี สํ า นั ก งานในประเทศไทย
ซึ่ ง รั ฐ บาลไทยได้ อ อกพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองการดํ า เนิ น งานขององค์ ก รนั้ น ให้ ล งนามโดยหั ว หน้ า
หน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี
๗.๒ เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอรับจัดสรรคลื่นความถี่
ผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอรับ
จัดสรรคลื่นความถี่ ตามที่กําหนดในภาคผนวก
๗.๓ สถานที่ยื่นคําขอ
ให้ผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ยื่นคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่
๗.๓.๑ สํานักงาน กสทช. เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
๗.๓.๒ สํานักงาน กสทช. ภาค และสํานักงาน กสทช. เขต
๗.๓.๓ ช่องทางอื่นที่สํานักงาน กสทช. กําหนด
ข้อ ๘ วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการ มีดังนี้
๘.๑ ให้ สํ า นั ก งาน กสทช. พิ จ ารณาตรวจสอบคํ า ขอ และเอกสารหลั ก ฐาน
ที่จําเป็นต้องใช้ในการอนุญาตว่าถูกต้องและครบถ้วนตามข้อ ๗ หรือไม่ ก่อนเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ
จัดสรรคลื่นความถี่
หากปรากฏเอกสารหลักฐานที่จําเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาตามข้อ ๗
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอ ให้สํานักงาน กสทช. แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่
ภายในเวลาเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับคําขอเพื่อให้จัดส่งเอกสารหลักฐานที่จําเป็นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ไม่จัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามที่
สํานักงาน กสทช. แจ้ง ให้สํานักงาน กสทช. คืนคําขอให้แก่ผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ โดยแจ้งเป็น
หนังสือพร้อมระบุเหตุแห่งการคืนให้ผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ทราบด้วย ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของผู้ขอรับ
จัดสรรคลื่นความถี่ในการที่จะยื่นคําขอใหม่
๘.๒ กรณี ที่ คํ า ขอพร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น สํ า นั ก งาน กสทช.
จะแจ้งให้ผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ชําระค่าธรรมเนียมในการพิจารณาคําขอตามที่กําหนด
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๘.๓ ให้ สํ า นั ก งาน กสทช. แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ใ ห้ ผู้ ข อรั บ
จัดสรรคลื่นความถี่ทราบภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่การพิจารณาแล้วเสร็จ
๘.๔ กรณีที่คําขอได้รับการพิจารณาอนุมัติ สํานักงาน กสทช. จะแจ้งให้ผู้ขอรับ
จัดสรรคลื่นความถี่ชําระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และเมื่อสํานักงาน กสทช. ได้รับค่าธรรมเนียมครบถ้วน
สํานักงาน กสทช. จะกําหนดวันเริ่มต้นการจัดสรรคลื่นความถี่ อายุการจัดสรรคลื่นความถี่ และออกหลักฐาน
การจัดสรรคลื่นความถี่ พร้อมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่
๘.๕ กรณีที่ผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคม
หรือที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้ดําเนินการเพิ่มเติมจากข้อ ๘.๑ ถึงข้อ ๘.๔ ดังนี้
๘.๕.๑ ผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ระบุวันเริ่มต้นการจัดสรรคลื่นความถี่ และ
รายละเอียดเบื้องต้นของเครื่องวิทยุคมนาคม หรือที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ลงในคําขอ โดยวันเริ่มต้น
การจัดสรรคลื่นความถี่ จะต้องไม่เกินหนึ่งปี นับจากวันยื่นคําขอ
๘.๕.๒ เมื่ อ คํ า ขอได้ รั บ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ สํ า นั ก งาน กสทช. จะออก
หลักฐานแสดงสิทธิที่จะใช้คลื่นความถี่เบื้องต้น ให้แก่ผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่
๘.๕.๓ สําหรับหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามมาตรา ๕
ของพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการมี
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามที่สํานักงาน กสทช. กําหนด ก่อนวันเริ่มต้น
การจัดสรรคลื่นความถี่ที่ระบุไว้ตามข้อ ๘.๕.๑ ไม่น้อยกว่าห้าวัน
๘.๕.๔ สํ า หรั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ มิ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ใบอนุ ญ าตวิ ท ยุ ค มนาคม
ตามมาตรา ๕ ของพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ยื่นคําขอ
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อนวันเริ่มต้น
การจัดสรรคลื่นความถี่ที่ระบุไว้ตามข้อ ๘.๕.๑ ไม่น้อยกว่าห้าวัน
๘.๕.๕ หากผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ไม่ดําเนินการตามข้อ ๘.๕.๓ หรือ
๘.๕.๔ แล้วแต่กรณี ให้ถือว่า สิทธิที่จะใช้คลื่นความถี่เป็นอันสิ้นผล
หมวด ๒
หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่
ข้อ ๙ การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคมทุกประเภท ไม่รวมกรณีการจัดสรร
คลื่นความถี่เป็นการชั่วคราว เพื่อศึกษาวิจัย ทดลองหรือทดสอบ ใช้หลักการมาก่อนได้รับการพิจารณาก่อน
โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณา ดังนี้
๙.๑ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ ประกอบด้วย
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๙.๑.๑ เหตุผลความจําเป็นของการขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ เช่น ไม่สามารถ
เช่ า ใช้ บ ริ ก ารเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมได้ ไม่ มี ก ารให้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมทางเลื อ กอื่ น ในพื้ น ที่ ที่ ป ระสงค์
จะใช้งาน มีปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่โดยเป็นผู้ได้รับการรบกวนหรือ เป็นผู้ก่อให้เกิดการรบกวน
คลื่นความถี่ที่ได้รับการจัดสรรไว้เดิมไม่เพียงพอเป็นต้น
๙.๑.๒ ความสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกําหนด
คลื่นความถี่แห่งชาติ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม
แผนความถี่วิทยุ หรือประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง
๙.๑.๓ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงาน
๙.๑.๔ ความสอดคล้ อ งของเครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ์ ที่ จ ะใช้ ง าน
กับประกาศว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคและการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
๙.๑.๕ ความสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ตกลงการประสานและจั ด สรรคลื่ น ความถี่
ตามบริเวณชายแดน
๙.๑.๖ ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่
๙.๑.๖.๑ การใช้คลื่นความถี่ ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนในระดับ
รุนแรงต่อการใช้คลื่นความถี่ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
๙.๑.๖.๒ การใช้คลื่นความถี่ ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานี
ตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ของ กสทช.
๙.๑.๖.๓ การใช้คลื่นความถี่ ต้องไม่ซ้ําซ้อนกับการให้บริการโทรคมนาคม
ที่มีลักษณะการใช้คลื่นความถี่คล้ายคลึงกัน และใช้ย่านความถี่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
๙.๑.๖.๔ การใช้คลื่นความถี่ มีความคุ้มค่า โดยความกว้างแถบคลื่น
ความถี่ (Bandwidth) หรือจํานวนความถี่วิทยุหรือช่องความถี่วิทยุ ต้องสอดคล้องกับปริมาณการใช้งาน
๙.๒ วิธีการในการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ ประกอบด้วย
๙.๒.๑ สํานักงาน กสทช. พิจารณาคําขอพร้อมเอกสารหลักฐาน โดยใช้
หลักเกณฑ์ในข้อ ๙.๑ ทุกข้อ ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. อาจเลือกความถี่วิทยุอื่นหรือช่องความถี่วิทยุอื่น
ตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติหรือแผนความถี่วิทยุหรือประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดสรร
ให้แก่ผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ได้ โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ก่อน
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๙.๒.๒ กรณีการจัดสรรคลื่นความถี่ ตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ
๙.๒.๒.๑ หากผลการพิ จ ารณาในข้ อ ๙.๒.๑ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
ให้สํานักงาน กสทช. เสนอ กสทช. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรคลื่นความถี่ ก่อนเลขาธิการ กสทช.
เป็นผู้ออกหลักฐานการจัดสรรคลื่นความถี่ พร้อมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ขอรับจัดสรร
คลื่นความถี่
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๙.๒.๒.๒ ให้ สํ า นั ก งาน กสทช. ดํ า เนิ น การตามข้ อ ๙.๒.๒.๑
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเก้ า สิ บ วั น ทั้ ง นี้ หากการดํ า เนิ น การมี ค วามล่ า ช้ า เกิ น กว่ า ระยะเวลาที่ กํ า หนด
ให้สํานักงาน กสทช. แจ้งผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ทราบโดยเร็ว พร้อมเหตุผล และเมื่อการพิจารณาแล้วเสร็จ
ให้สํานักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ทราบภายในเจ็ดวัน
๙.๒.๓ กรณี ก ารจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ตามแผนความถี่ วิ ท ยุ ห รื อ ประกาศ
กสทช. ที่เกี่ยวข้อง
๙.๒.๓.๑ หากผลการพิ จ ารณาในข้ อ ๙.๒.๑ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
ให้เลขาธิการ กสทช. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรคลื่นความถี่ และออกหลักฐานการจัดสรรคลื่นความถี่
พร้อมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่
๙.๒.๓.๒ ให้ สํ า นั ก งาน กสทช. ดํ า เนิ น การตามข้ อ ๙.๒.๓.๑
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น ทั้ ง นี้ หากการดํ า เนิ น การมี ค วามล่ า ช้ า เกิ น กว่ า ระยะเวลาที่ กํ า หนด
ให้สํานักงาน กสทช. แจ้งผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ทราบโดยเร็ว พร้อมเหตุผล และเมื่อการพิจารณาแล้วเสร็จ
ให้สํานักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ทราบภายในเจ็ดวัน
๙.๒.๔ กรณีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ
๙.๒.๔.๑ หากผลการพิ จ ารณาในข้ อ ๙.๒.๑ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับ
กิจการวิทยุคมนาคมเพื่อความมั่นคงของรัฐที่เกี่ยวข้อง ก่อนดําเนินการขออนุมัติการจัดสรรคลื่นความถี่
ตามข้อ ๙.๒.๒ หรือ ๙.๒.๓ แล้วแต่กรณี
๙.๒.๔.๒ ให้ สํ า นั ก งาน กสทช. ดํ า เนิ น การตามข้ อ ๙.๒.๔.๑
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ทั้งนี้ หากการดําเนินการมีความล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กําหนด
ให้สํานักงาน กสทช. แจ้งผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ทราบโดยเร็ว พร้อมเหตุผล และเมื่อการพิจารณาแล้วเสร็จ
ให้สํานักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ทราบภายในเจ็ดวัน
๙.๒.๔.๓ ในกรณีที่คณะทํางานหรือคณะอนุกรรมการตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทาง
การจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับกิจการวิทยุคมนาคมเพื่อความมั่นคงของรัฐที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ซึ่งส่งผลให้การดําเนินการไม่สามารถแล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กําหนดในข้อ ๙.๒.๔.๒
ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามข้อ ๙.๒.๒ หรือ ๙.๒.๓ แล้วแต่กรณี
๙.๒.๕ กรณีการจัดสรรคลื่นความถี่ที่อยู่ภายใต้ข้อ ตกลงการประสานและ
จัดสรรคลื่นความถี่ตามบริเวณชายแดนกับประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกัน
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๙.๒.๕.๑ หากผลการพิ จ ารณาในข้ อ ๙.๒.๑ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามข้อตกลงการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่ตามบริเวณชายแดน
กับประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกันที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ หากเป็นคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ
เมื่อได้รับความเห็นชอบตามข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามข้อ ๙.๒.๔
๙.๒.๕.๒ ให้ สํ า นั ก งาน กสทช. ดํ า เนิ น การตามข้ อ ๙.๒.๕.๑
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน ทั้งนี้ หากการดําเนินการมีความล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กําหนด
ให้สํานักงาน กสทช. แจ้งผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ทราบโดยเร็ว พร้อมเหตุผล และเมื่อการพิจารณา
แล้วเสร็จ ให้สํานักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ทราบภายในเจ็ดวัน
๙.๒.๕.๓ หากประเทศที่ มี อ าณาเขตติ ด ต่ อ กั น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ไม่ให้ความเห็นชอบต่อการใช้คลื่นความถี่ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงตามบริเวณชายแดน ให้สํานักงาน กสทช.
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ทราบ พร้อมเหตุผล ภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
ผลการพิจารณาจากประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกันที่เกี่ยวข้อง
๙.๒.๖ หากผลการพิจารณาในข้อ ๙.๒.๑ ไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้สํานักงาน
กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ทราบ พร้อมเหตุผล ภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่
วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
หมวด ๓
ข้อกําหนดและเงื่อนไขการจัดสรรคลื่นความถี่
ข้อ ๑๐ กําหนดอายุการจัดสรรคลื่นความถี่คราวละไม่เกินห้าปี
ข้อ ๑๑ ในกรณี ที่ การใช้ค ลื่ น ความถี่ก่ อ ให้ เ กิ ด การรบกวนต่ อ การใช้ ค ลื่ น ความถี่ ข องผู้ อื่ น
ที่ได้รับการอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว ให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่มีหน้าที่แจ้งให้สํานักงาน กสทช. ทราบโดยเร็ว
เพื่อบ่งชี้สาเหตุการรบกวนที่เกิดขึ้น และผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่จะต้องให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหา
การรบกวนที่เกิดขึ้น รวมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขปัญหาการรบกวน
เช่นว่านั้น ทั้งนี้ หากไม่สามารถแก้ไขการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ได้ ภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่
สํานักงาน กสทช. ได้รับแจ้ง ให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ระงับการใช้คลื่นความถี่โดยทันที และยื่นคําขอ
เพื่อขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ทดแทนคลื่นความถี่เดิม
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบพบว่า ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ไม่มีการใช้
คลื่นความถี่เป็นเวลาติดต่อกันนานเกินกว่าสองสัปดาห์ ให้สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับ
จัดสรรคลื่นความถี่ทราบ หากผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ ไม่มีหนังสือชี้แจงพร้อมเหตุผลอันควร ภายในหกสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่ปรากฏตามหนังสือของสํานักงาน กสทช. ให้สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับ
จัดสรรคลื่นความถี่ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ไม่มีหนังสือชี้แจงพร้อมเหตุผลอันควร
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ภายในหกสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ปรากฏตามหนังสือของสํานักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒ ให้สํานักงาน กสทช.
เสนอให้ กสทช. พิจารณายกเลิกการจัดสรรคลื่นความถี่ ตามควรแก่กรณีต่อไป
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบพบ กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีรวมกัน
ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ การใช้คลื่นความถี่ ก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่ในระดับรุนแรงต่อการใช้
คลื่นความถี่ภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ
๑๓.๒ การใช้คลื่นความถี่ ไม่เป็นไปตามข้อตกลงการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่
ตามบริเวณชายแดน
๑๓.๓ ให้ผู้อื่นใช้คลื่นความถี่บางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
กสทช.
๑๓.๔ ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ตามที่ กสทช. กําหนด
ให้สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งระงับการจัดสรรคลื่นความถี่ และพักใช้ใบอนุญาต
วิ ท ยุ ค มนาคมที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น การชั่ ว คราว และมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ จั ด สรรคลื่ น ความถี่ ท ราบ
เพื่อยุติการใช้คลื่นความถี่ และแก้ไขปัญหาโดยเร็ว โดยให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่รายงานความคืบหน้า
ในการแก้ไ ขปัญ หาให้ สํา นั กงาน กสทช. ทราบทุ ก ๆ หกสิ บ วัน นั บ ตั้ง แต่วั น ที่ป รากฏตามหนั ง สื อ
แจ้ ง ระงั บ การจั ด สรรคลื่ น ความถี่ และพั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตวิ ท ยุ ค มนาคมที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น การชั่ ว คราว
ทั้งนี้ หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ให้สํานักงาน กสทช. เสนอให้ กสทช. พิจารณา
ยกเลิกการจัดสรรคลื่นความถี่ ตามควรแก่กรณีต่อไป
หมวด ๔
ค่าธรรมเนียม
ข้อ ๑๔ ค่าธรรมเนียมในการพิจารณาคําขอ ๕,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งคําขอ ซึ่งไม่สามารถ
เรียกคืนได้ ทั้งนี้ ไม่ใช้บังคับในกรณี ดังต่อไปนี้
๑๔.๑ กรณีการจัดสรรคลื่นความถี่เป็นการชั่วคราว โดยไม่รวมถึง กรณีการจัดสรร
คลื่ น ความถี่ เ ป็ น การชั่ ว คราว เพื่ อ ศึ ก ษาวิ จั ย ทดลองหรื อ ทดสอบ ซึ่ ง ต้ อ งดํ า เนิ น การตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราวในกิจการวิทยุคมนาคมและ
กิจการโทรคมนาคม
๑๔.๒ กรณีการยกเลิกการจัดสรรคลื่นความถี่
๑๔.๓ กรณีการจัดสรรคลื่นความถี่ทดแทนคลื่นความถี่เดิม
ข้อ ๑๕ ค่าธรรมเนียมในการใช้คลื่นความถี่ ให้เป็นไปตามที่ กสทช. กําหนด
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ข้อ ๑๖ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
หมวด ๕
การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการอนุญาตของคลื่นความถี่ที่จัดสรรไว้เดิม
ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงขอบเขตการอนุญาต
ของคลื่นความถี่ที่จัดสรรไว้เดิม ต้องยื่นคําขอ ตามรายละเอียดในข้อ ๗
ข้อ ๑๘ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงขอบเขตการอนุญาตของคลื่นความถี่ที่จัดสรรไว้เดิม
ประกอบด้วย
๑๘.๑ การจัดสรรคลื่นความถี่ ยังไม่สิ้นอายุ ณ วันที่สํานักงาน กสทช. ได้รับคําขอ
๑๘.๒ หลักเกณฑ์ตามข้อ ๙.๑
ข้อ ๑๙ วิธีการในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงขอบเขตการอนุญาตของคลื่นความถี่ที่จัดสรรไว้เดิม
ประกอบด้วย
๑๙.๑ สํานักงาน กสทช. พิจารณาคําขอพร้อมเอกสารหลักฐาน โดยใช้หลักเกณฑ์
ในข้อ ๑๘ ทุกข้อ
๑๙.๒ กรณีคลื่นความถี่ ตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ
๑๙.๒.๑ หากผลการพิจารณาในข้อ ๑๙.๑ ถูกต้องครบถ้วน ให้สํานักงาน
กสทช. เสนอ กสทช. เป็น ผู้ พิจ ารณาอนุ มัติ การเปลี่ ย นแปลงขอบเขตการอนุญ าตของคลื่น ความถี่
ที่จั ด สรรไว้เ ดิ ม ก่ อ นเลขาธิ การ กสทช. เป็ น ผู้ ยกเลิ กหรื อ ออกใบอนุ ญ าตวิ ทยุ ค มนาคมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ขอ
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ให้ดําเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
๑๙.๒.๒ ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามข้อ ๑๙.๒.๑ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวัน ทั้งนี้ หากการดําเนินการมีความล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กําหนด ให้สํานักงาน กสทช.
แจ้งผู้ขอทราบโดยเร็ว พร้อมเหตุผล และเมื่อการพิจารณาแล้วเสร็จ ให้สํานักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้ขอทราบภายใน ๗ วัน
๑๙.๓ กรณีคลื่นความถี่ ตามแผนความถี่วิทยุหรือประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง
๑๙.๓.๑ หากผลการพิจารณาในข้อ ๑๙.๑ ถูกต้องครบถ้วน ให้เลขาธิการ
กสทช. เป็ น ผู้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงขอบเขตการอนุ ญ าตของคลื่ น ความถี่ ที่ จั ด สรรไว้ เ ดิ ม
พร้อมยกเลิกหรือออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ขอ
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ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ให้ดําเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
๑๙.๓.๒ ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามข้อ ๑๙.๓.๑ ให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ หากการดําเนินการมีความล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กําหนด ให้สํานักงาน
กสทช. แจ้งผู้ขอทราบโดยเร็ว พร้อมเหตุผล และเมื่อการพิจารณาแล้วเสร็จ ให้สํานักงาน กสทช.
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับทราบภายในเจ็ดวัน
๑๙.๔ กรณีคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ
๑๙.๔.๑ หากผลการพิจารณาในข้อ ๑๙.๑ ถูกต้องครบถ้วน ให้สํานักงาน
กสทช. ดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับกิจการวิทยุคมนาคมเพื่อ
ความมั่นคงของรัฐที่เกี่ยวข้อง ก่อนดําเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงขอบเขตการอนุญาตของคลื่นความถี่
ที่จัดสรรไว้เดิม ตามข้อ ๑๙.๒ หรือ ๑๙.๓ แล้วแต่กรณี
๑๙.๔.๒ ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามข้อ ๑๙.๔.๑ ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่ ง ร้ อ ยยี่ สิ บ วั น ทั้ ง นี้ หากการดํ า เนิ น การมี ค วามล่ า ช้ า เกิ น กว่ า ระยะเวลาที่ กํ า หนด
ให้สํานักงาน กสทช. แจ้งผู้ขอทราบโดยเร็ว พร้อมเหตุผล และเมื่อการพิจารณาแล้วเสร็จ ให้สํานักงาน
กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอทราบภายในเจ็ดวัน
๑๙.๔.๓ ในกรณีที่คณะทํางานหรือคณะอนุกรรมการตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการจัดสรร
คลื่นความถี่สําหรับกิจการวิทยุคมนาคมเพื่อความมั่นคงของรัฐที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ซึ่งส่งผลให้การดําเนินการไม่สามารถแล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กําหนดในข้อ ๑๙.๔.๒ ให้สํานักงาน
กสทช. ดําเนินการตามข้อ ๑๙.๒ หรือ ๑๙.๓ แล้วแต่กรณี
๑๙.๕ กรณีคลื่นความถี่ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่
ตามบริเวณชายแดนกับประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกัน
๑๙.๕.๑ หากผลการพิจารณาในข้อ ๑๙.๑ ถูกต้องครบถ้วน ให้สํานักงาน
กสทช. ดําเนินการตามข้อตกลงการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่ตามบริเวณชายแดนกับประเทศ
ที่ มี อ าณาเขตติ ด ต่ อ กั น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ แ ล้ ว เสร็ จ ทั้ ง นี้ หากเป็ น คลื่ น ความถี่ เ พื่ อ ความมั่ น คงของรั ฐ
เมื่อได้รับความเห็นชอบตามข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามข้อ ๑๙.๔
๑๙.๕.๒ ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามข้อ ๑๙.๕.๑ ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน ทั้งนี้ หากการดําเนินการมีความล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กําหนด ให้สํานักงาน
กสทช. แจ้งผู้ขอทราบโดยเร็ว พร้อมเหตุผล และเมื่อการพิจารณาแล้วเสร็จ ให้สํานักงาน กสทช.
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอทราบภายในเจ็ดวัน
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๑๙.๕.๓ หากประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกันที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้ความเห็นชอบ
ต่ อ การใช้ ค ลื่ น ความถี่ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ข้ อ ตกลงการประสานและจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ต ามบริ เ วณชายแดน
ให้สํานักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอทราบ พร้อมเหตุผล ภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับผลการพิจารณาจากประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกันที่เกี่ยวข้อง
๑๙.๖ หากผลการพิจารณาในข้อ ๑๙.๑ ไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้สํานักงาน กสทช.
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอทราบ พร้อมเหตุผล ภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
หมวด ๖
การต่ออายุการจัดสรรคลื่นความถี่
ข้อ ๒๐ สํานักงาน กสทช. จะแจ้งให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ดําเนินการต่ออายุการจัดสรร
คลื่นความถี่ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ก่อนวันที่สิ้นอายุ ทั้งนี้ ไม่สามารถนํามาใช้เป็นเหตุหรือ
เงื่อนไขใด ๆ หากผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ไม่สามารถดําเนินการต่ออายุการจัดสรรคลื่นความถี่ได้ตามกําหนด
ข้อ ๒๑ ผู้ ไ ด้ รั บ จั ด สรรคลื่ น ความถี่ ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะต่ อ อายุ ก ารจั ด สรรคลื่ น ความถี่
ต้องยื่นคําขอ ตามรายละเอียดในข้อ ๗ ทั้งนี้ หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าเครื่องวิทยุคมนาคมไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สํานักงาน กสทช. จะสั่งให้มีการทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อยืนยันว่า
เครื่องวิทยุคมนาคมที่จะใช้งานต่อไปนั้น ยังคงมีความสอดคล้องตามประกาศว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิค
และการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒๒ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาต่ออายุการจัดสรรคลื่นความถี่ ประกอบด้วย
๒๒.๑ การจัดสรรคลื่นความถี่ ยังไม่สิ้นอายุ ณ วันที่สํานักงาน กสทช. ได้รับคําขอ
๒๒.๒ ลักษณะทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม ยังคงเหมือนเดิม
๒๒.๓ เอกสารผลการทดสอบ ในกรณีที่สํานักงาน กสทช. สั่งให้มีการทดสอบ
เครื่องวิทยุคมนาคม
๒๒.๔ หลักเกณฑ์ตามข้อ ๙.๑
ข้อ ๒๓ วิธีการในการพิจารณาต่ออายุการจัดสรรคลื่นความถี่ ประกอบด้วย
๒๓.๑ สํานักงาน กสทช. พิจารณาคําขอ โดยใช้หลักเกณฑ์ในข้อ ๒๒ ทุกข้อ
ทั้งนี้ ในระหว่างดําเนินการพิจารณาต่ออายุการจัดสรรคลื่นความถี่ ให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่สามารถ
ใช้คลื่นความถี่ได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากสํานักงาน กสทช.
๒๓.๒ หากผลการพิจารณาในข้อ ๒๓.๑ ถูกต้องครบถ้วน ให้เลขาธิการ กสทช.
เป็ น ผู้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารต่ อ อายุ ก ารจั ด สรรคลื่ น ความถี่ และออกหลั ก ฐานการจั ด สรรคลื่ น ความถี่
พร้อมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ขอ
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๒๓.๓ ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามข้อ ๒๓.๒ ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน
ทั้งนี้ หากการดําเนินการมีความล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กําหนด ให้สํานักงาน กสทช. แจ้งผู้ขอทราบโดยเร็ว
พร้อมเหตุผล และเมื่อการพิจารณาแล้วเสร็จ ให้สํานักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอทราบ
ภายในเจ็ดวัน
๒๓.๔ หากผลการพิจารณาในข้อ ๒๓.๑ ไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้สํานักงาน กสทช.
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอทราบ พร้อมเหตุผล ภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
หมวด ๗
การยกเลิกการจัดสรรคลื่นความถี่
ข้อ ๒๔ การยกเลิกการจัดสรรคลื่นความถี่ มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณา ดังนี้
๒๔.๑ หลักเกณฑ์ในการพิจารณายกเลิกการจัดสรรคลื่นความถี่ ประกอบด้วยข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
๒๔.๑.๑ การจัดสรรคลื่นความถี่ สิ้นอายุ
๒๔.๑.๒ ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ ประสงค์จะยกเลิกการจัดสรรคลื่นความถี่
โดยยื่นคําขอ ตามรายละเอียดในข้อ ๗
๒๔.๑.๓ กสทช. มีคําสั่งให้ยกเลิกการจัดสรรคลื่นความถี่ ด้วยสาเหตุตามข้อ ๑๒
หรือ ๑๓
๒๔.๒ วิธีการในการพิจารณายกเลิกการจัดสรรคลื่นความถี่ ประกอบด้วย
๒๔.๒.๑ กรณีข้อ ๒๔.๑.๑ ให้สํานักงาน กสทช. ยกเลิกใบอนุญาตวิทยุ
คมนาคม (ถ้ามี) และดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ก่อนแจ้งให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ทราบ ภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่การจัดสรรคลื่นความถี่สิ้นอายุ
๒๔.๒.๒ กรณีข้อ ๒๔.๑.๒ ให้สํานักงาน กสทช. ยกเลิกการจัดสรรคลื่นความถี่
พร้อมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ขอ และดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่
วันที่สํานักงาน กสทช. ได้รับคําขอ
๒๔.๒.๓ กรณีข้อ ๒๔.๑.๓ ให้สํานักงาน กสทช. ยกเลิกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
(ถ้ามี) และดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ก่ อ นแจ้ ง ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ จั ด สรรคลื่ น ความถี่ ท ราบภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ กสทช. มี ม ติ ย กเลิ ก
การจัดสรรคลื่นความถี่
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคมและผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคม ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ต้องดําเนินการตามข้อ ๖ และแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ พร้อมเอกสารหลักฐานการอนุญาตตามที่สํานักงาน กสทช. กําหนด ภายใน
กรอบเวลา ดังนี้
๒๕.๑ ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ในกรณีที่การจัดสรร
คลื่นความถี่เพื่อกิจการวิ ทยุคมนาคม หรือการอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ชอบด้วยกฎหมาย
มีการกําหนดวันสิ้นอายุการอนุญาต
๒๕.๒ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับจากวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ในกรณีที่
การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม หรือการอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ชอบด้วยกฎหมาย
ไม่ได้กําหนดวันสิ้นอายุการอนุญาต
ข้อ ๒๖ หากสํานักงาน กสทช. ไม่ได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ พร้อมเอกสาร
หลั ก ฐานการอนุ ญ าต ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดตามข้ อ ๒๕ ให้ ถื อ ว่ า การจั ด สรรคลื่ น ความถี่
เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม หรือการอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม สิ้นอายุ
ข้อ ๒๗ เมื่ อ สํ า นั ก งาน กสทช. พิ จ ารณารายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การใช้ ค ลื่ น ความถี่
พร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานการอนุ ญ าตแล้ ว เห็ น ว่ า ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น รวมถึ ง สอดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ท
การบริหารคลื่นความถี่ ตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุ หรือประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง ให้สํานักงาน
กสทช. ออกหลักฐานการจัดสรรคลื่นความถี่ พร้อมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม (ถ้ามี) และกําหนดอายุ
การจัดสรรคลื่นความถี่ตามข้อ ๑๐ ให้แก่ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่
ข้อ ๒๘ การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งไม่ได้กําหนดอายุการอนุญาต ก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการจัดสรรคลื่นความถี่ และให้ดําเนินการตามข้อ ๒๕ ถึงข้อ ๒๗
ข้อ ๒๙ ในระหว่างที่ กสทช. ยังไม่ประกาศกําหนดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการใช้คลื่น
ความถี่ให้เรียกเก็บในอัตราที่ไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เรื่อง กําหนดให้ผู้ใช้ความถี่วิทยุต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุ ลงวันที่ ๑๐
มีนาคม ๒๕๔๗ จนกว่า กสทช. จะประกาศกําหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๓๐ ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ภาคผนวก
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอรับจัดสรรคลื่นความถี่
กรณีต่างๆ

เอกสารหลักฐาน

กรณีการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมทั่วไป

๑. สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงที่ตั้งของสถานีวิทยุคมนาคม
๒. หนังสือยินยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม กรณีไม่ได้เป็นผู้
ถือกรรมสิทธิ์
๓. สําเนาใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม แทนเอกสาร
ข้อ ๑ และ ๒ ได้

กรณีการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมบนเรือ

๑. สําเนาทะเบียนเรือ จากกรมเจ้าท่า
๒. สําเนาใบอนุญาตใช้เรือ จากกรมเจ้าท่า
๓. สําเนาหลักฐานการผ่านพิธีทางศุลกากร
๔. สําเนาหลักฐานการซื้อหรือสั่งซื้อ

กรณีการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมบริเวณท่าเรือ
หรือฝั่ง เพื่อการติดต่อระหว่างสถานีวิทยุ
คมนาคมบนเรือกับท่าเรือหรือฝั่ง

๑. สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงที่ตั้งของสถานีวิทยุคมนาคม
๒. หนังสือยินยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม กรณีไม่ได้เป็นผู้
ถือกรรมสิทธิ์
๓. สําเนาใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม แทนเอกสาร
ข้อ ๑ และ ๒ ได้
๔. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล จาก
กรมเจ้าท่า

กรณีการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมบนอากาศยาน

๑. สําเนาทะเบียนอากาศยาน จากกรมการบินพลเรือน
๒. สําเนาใบสําคัญสมควรเดินอากาศ จากกรมการบินพล
เรือน
๓. สําเนาหลักฐานการผ่านพิธีทางศุลกากร
๔. สําเนาหลักฐานการซื้อหรือสั่งซื้อ

กรณีการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อควบคุมการ ๑. สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน จากกรมการบินพลเรือน
เดินอากาศ
หรือ
๒. สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งที่ขึ้นลงชั่วคราว จากกรมการบิน
พลเรือน
กรณีการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ในเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ ตามประกาศ
กระทรวงคมนาคม

๑. สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงที่ตั้งของสถานีวิทยุคมนาคม
๒. หนังสือยินยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม กรณีไม่ได้เป็นผู้
ถือกรรมสิทธิ์
๓. สําเนาใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม แทนเอกสาร

-๒กรณีต่างๆ

เอกสารหลักฐาน
ข้อ ๑ และ ๒ ได้
๔. สําเนาใบอนุญาตปลูกสร้างในเขตปลอดภัยในการ
เดินอากาศ จากกรมการบินพลเรือน

กรณีการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมของกิจการ
ดาวเทียม

๑. สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงที่ตั้งของสถานีวิทยุคมนาคม
๒. หนังสือยินยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม กรณีไม่ได้เป็นผู้
ถือกรรมสิทธิ์
๓. สําเนาใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม แทนเอกสาร
ข้อ ๑ และ ๒ ได้
๔. สําเนาหนังสือเช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียม (ในกรณีที่
เกี่ยวข้อง)

กรณีการขอรับการจัดสรรคลืน่ ความถี่แบบใช้
ร่วม

๑. หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ราย
อื่น ทั้งในกรณีที่ใช้โครงข่ายเดียวกัน และพื้นที่ใช้งานทับ
ซ้อนกัน
๒. เอกสารหลักฐานอื่น แล้วแต่กรณี

กรณีอื่นๆ

ให้อ้างอิงตามประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง

