
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
วาดวยการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ และการใหผูอ่ืนรวมใชคลื่นความถี ่

ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการโอนใบอนุญาตให

ใชคลื่นความถี่และการใหผู อ่ืนรวมใชคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการใชคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุด โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถ่ิน ในดานการศึกษา 
วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอื่น รวมทั้งการแขงขันโดยเสรีอยางเปน
ธรรม และตองดําเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใชประโยชนโดยทั่วถึงในกิจการดานตางๆ 
ใหเหมาะสมแกการเปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ ประกอบมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ (๓) (๕) 

(๑๓) และ (๑๔) มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่ และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ประกอบกับ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๒ (๔) และมาตรา ๖๗ แหง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑวาดวยการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และการใหผูอ่ืนรวมใช
คลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ประกาศนี้ใชบังคับกับการบริหาร การจัดสรร และการใชคลื่นความถี่

สําหรับกิจการโทรคมนาคมเทานั้น 
 
ขอ ๒๑  ประกาศนี้ใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน

ตนไป 
 
ขอ ๓  ในประกาศนี้ 
“โอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่” หมายความวา การโอนสิทธิและหนาที่ตาม

ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพ่ือกิจการโทรคมนาคมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
“รวมใชคลื่นความถี่” หมายความวา การอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตหลายรายใช

คลื่นความถี่รวมกัน 
“ใชคลื่นความถี่แทนที่” หมายความวา การอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตรายอื่นใช

คลื่นความถี่แทนผูรับใบอนุญาตเดิม 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๙๐ ง/หนา ๔๒/๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“กําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม” หมายความวา การเรียกคืนคลื่นความถี่ที่
ไดถูกจัดสรร หรืออนุญาตแกผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ใด เพ่ือนํามากําหนดและจัดสรร
คลื่นความถี่ใหม 

“คลื่นความถี่ใชรวมสาธารณะ” หมายความวา คลื่นความถี่ที่คณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนดอนุญาตใหสาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปเขาใชได
ภายใตหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดโดยไมจําตองไดรับการจัดสรรหรืออนุญาตใหใชคลื่นนั้น
เปนการเฉพาะ 

“กทช.” หมายความวา คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แหงชาต ิ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
 
ขอ ๔  ให กทช. เปนผูรักษาการตามประกาศนี้ และมีอํานาจตีความและวินิจฉัย

ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 
 

หมวด ๑ 
บทบัญญตัิทั่วไป 
   

 
ขอ ๕  คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุคมนาคมเปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือ

ประโยชนสาธารณะ 
การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพ่ือกิจการโทรคมนาคมตองคํานึงถึงประโยชน

สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถ่ิน ในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของ
รัฐ และประโยชนสาธารณะอื่น รวมทั้งการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม และตองดําเนินการใน
ลักษณะที่มีการกระจายการใชประโยชนโดยทั่วถึงในกิจการดานตางๆ ใหเหมาะสมแกการเปน
ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

 
ขอ ๖  ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เปนสิทธิเฉพาะตัวของผูรับใบอนุญาตจะโอน

แกกันมิไดเวนแตกรณีจําเปนและเหมาะสม กทช.อาจอนุญาตเปนหนังสือใหมีการโอนใบอนุญาต
ดังกลาวก็ไดทั้งนี้ การอนุญาตใหโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการตามประกาศนี ้

ผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมจะตองดําเนินกิจการ
ดวยตนเองการใหผูอ่ืนรวมใชคลื่นความถี่ที่ไดรับอนุญาตใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการ
ตามประกาศนี้ 

 
ขอ ๗  การประกอบกิจการโทรคมนาคมของผูรับโอนใบอนุญาตใหใชคลื่น

ความถี่ และผูรวมใชคลื่นความถี่ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการตามกฎหมายวา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม กฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

 
ขอ ๘  ผูรับโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และผูรวมใชคลื่นความถี่ยอมมีสิทธิ

ในการใชคลื่นความถี่ไมดีกวาสิทธิตามใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ของผูขอโอนใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่ หรือผูใหรวมใชคลื่นความถี่ และเปนไปตามอายุของใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่นั้น 
เวนแต เพ่ือประโยชนสาธารณะ กทช. อาจกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเปนอยางอ่ืน 

ผูรับโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และผูรวมใชคลื่นความถี่จะตองใชคลื่น
ความถี่เพ่ือใหบริการตามประเภทบริการที่ไดรับอนุญาตและกําหนดในใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่หรือในใบอนุญาตใหรวมใชคลื่นความถี่ที่จะทําการโอนหรือรวมใชเทานั้น 

ผูรับโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และผูรวมใชคลื่นความถี่จะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑเง่ือนไขและวิธีการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดสรร และการใชคลื่นความถี่ตามที่ กทช. 
กําหนด 

 
ขอ ๙  การโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ หรือการใหผูอ่ืนรวมใชคลื่นความถี่ 

หรือการเขาใชคลื่นความถี่แทนที่ จะตองไมเปนการทําใหเส่ือมสิทธิ ลดสิทธิ รอนสิทธิ ทอนสิทธิ
หรือเสียสิทธิเกินสมควรในการใชบริการหรือการไดรับบริการของผูใชบริการ หรือเปนการสง
ผลรายตอคุณภาพและมาตรฐานในการใหบริการของผูโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่หรือผูให
รวมใชคลื่นความถี่ทั้งนี้ กทช. อาจกําหนดมาตรการอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือคุมครองผูใชบริการได
ตามความเหมาะสม 

 
ขอ ๑๐  การโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ หรือการใหผูอ่ืนรวมใชคลื่นความถี่ 

หรือการเขาใชคลื่นความถี่แทนที่ หรือการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม หรือการประกาศ
คลื่นความถี่ใชรวมสาธารณะ จะตองไมสงผลเปนการผูกขาด ลด จํากัดการแขงขัน กีดกันทาง
การคา หรือกอใหเกิดความไมเปนธรรมในการแขงขันในการใหบริการโทรคมนาคม 

 
ขอ ๑๑  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาเกี่ยวกับการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่น

ความถี่ หรือการใหผูอ่ืนรวมใชคลื่นความถี่ หรือการเขาใชคลื่นความถี่แทนที่ หรือการกําหนดและ
จัดสรรคลื่นความถี่ใหม หรือการประกาศคลื่นความถี่ใชรวมสาธารณะตองมีความโปรงใส เปดเผย 
และเปนธรรม 

บทวิเคราะห ขอมูล รายงานหรือเอกสารใดที่จัดทําข้ึนตามประกาศนี้ ใหเปน
เอกสารที่เปดเผยไดตามระเบียบวาดวยมาตรการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ 

 
ขอ ๑๒  กระบวนการเจรจาสัญญาที่เกิดขึ้นภายใตประกาศฉบับนี้ ใหนําหลักนิติ

กรรมสัญญาแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับ 
 

หมวด ๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การโอนใบอนญุาตใหใชคลืน่ความถี ่
   

 
สวนที่ ๑ 

กระบวนการยืน่คําขอ 
   

 
ขอ ๑๓  ผูมีความประสงคจะโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ทั้งในกิจการที่มิใช

เพ่ือประโยชนเชิงพาณิชย หรือในกิจการเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย จะตองย่ืนความประสงคเปน
หนังสือแสดงความประสงคตอ กทช. 

 
ขอ ๑๔  หนังสือแสดงความประสงคตามบทบัญญัติขอ ๑๓ ใหมีรายการ 

ดังตอไปนี ้
(๑) ช่ือและที่อยูหรือที่ตั้งสํานักงานใหญของผูขอโอนใบอนุญาตใหใชคลื่น

ความถี ่
(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ตามใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่

ตองการทําการโอนโดยระบุถึงสิทธิและหนาที่ตามใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่ตองการจะโอน
อยางครบถวนชัดเจน และเขาใจได 

(๓) เอกสารหรือสําเนาเอกสารแสดงถึงสิทธิและหนาที่ตามใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่ของผูขอโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่อยางละเอียด ครบถวน ชัดเจน และเขาใจได 

(๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ กทช. เห็นสมควร 
 
ขอ ๑๕  ใหเลขาธิการประกาศเผยแพรความประสงคตามความในขอ ๑๔ แก

สาธารณะเปนระยะเวลาสิบหาวัน 
ผูประสงคคัดคานการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ใหทําเปนหนังสือขอ

คัดคานยื่นตอกทช. ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประกาศเผยแพรตอสาธารณะ โดยตอง
แสดงเหตุผลและรายละเอียดประกอบการคัดคานอยางเพียงพอและชัดเจน 

 
ขอ ๑๖  เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามความในขอ ๑๕ ในกรณีที่เห็นสมควร 

กทช. อาจกําหนดรูปแบบและเงื่อนไขในการเจรจาเพื่อเขาทําสัญญาการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่ก็ได 

เง่ือนไขในการเจรจาเพื่อเขาทําสัญญาการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ อยาง
นอยตองประกอบดวยหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้

(๑) ตองไมกอใหเกิดการกระทําอันเปนการผูกขาด หรือลด หรือจํากัดการ
แขงขัน หรือกอใหเกิดความไมเปนธรรมในการแขงขันในการใหบริการโทรคมนาคม 

(๒) ตองไมเปนการกีดกันทางการคาในกิจการโทรคมนาคม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ตองไมทําใหเส่ือมสิทธิ ลดสิทธิ รอนสิทธิ ทอนสิทธิหรือเสียสิทธิเกินสมควร
ในการใชบริการและการไดรับบริการของผูใชบริการ 

(๔) ตองไมสงผลรายตอคุณภาพและมาตรฐานในการใหบริการของผูขอโอน
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี ่

(๕) ตองไมกอใหเกิดเศษเหลือของคลื่นความถี่อันไมอาจนํามาใชประโยชน หรือ
เปนกรณีทําใหเส่ือมคาของคลื่นความถี่เกินควร 

(๖) เง่ือนไขอื่นใดตามที่ กทช. เห็นสมควร 
ใหเลขาธิการประกาศเผยแพรเง่ือนไขในการเจรจาเพื่อเขาทําสัญญาการโอน

ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่แกสาธารณะเปนระยะเวลาสิบหาวัน 
 
ขอ ๑๗  ภายหลังจากการเจรจาแลวเสร็จ ในกรณีเปนการโอนเพื่อใชในกิจการที่

มิใช เพ่ือประโยชนเชิงพาณิชย ผูขอโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ และผูที่ขอรับโอนใบอนุญาต
ใหใชคลื่นความถี่ ตองย่ืนคําขอตอ กทช. พรอมนําเสนอเอกสารและหลักฐานเพื่อประกอบการ
พิจารณาดังตอไปนี้ 

(๑) หนังสือคําขอ ประกอบดวยรายการ ดังตอไปนี ้
(ก) ช่ือและที่อยูหรือที่ตั้งสํานักงานใหญของผูขอโอนใบอนุญาตใหใชคลื่น

ความถี่ 
(ข) ช่ือและที่อยูหรือที่ตั้งสํานักงานใหญของผูขอรับโอนใบอนุญาตใหใชคลื่น

ความถี่ 
(ค) รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ตามใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่

ตองการทําการโอนโดยระบุถึงสิทธิและหนาที่ตามใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่ตองการจะโอน
อยางครบถวนชัดเจน และเขาใจได 

(ง) รายละเอียดเกี่ยวกับผลที่ตองการหากไดรับอนุญาตใหโอนคลื่นความถี่ 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ เก่ียวกับคลื่นความถี่ของคูสัญญาอยางชัดเจนและเขาใจได 

(จ) อธิบายถึงเหตุผล ความจําเปนและความเหมาะสมที่ผูขอโอนใบอนุญาต
ใหใชคลื่นความถี่สมควรจะโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่แกผูขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่อยางละเอียด ชัดเจนและเขาใจได 

(๒) เอกสารหรือสําเนาเอกสาร แสดงถึงสิทธิและหนาที่ตามใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่ของผูขอโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่อยางละเอียด ครบถวน ชัดเจนและเขาใจได 

(๓) เอกสารหรือสําเนาเอกสารเกี่ยวกับสัญญาและขอตกลงการโอนใบอนุญาตให
ใชคลื่นความถี่ระหวางผูขอโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และผูขอรับโอนใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่อยางครบถวน โดยเฉพาะในสวนของมูลคาของสัญญา พรอมกับลงนามรับรองความ
ถูกตองโดยคูสัญญาทุกฝาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) เอกสารหรือสําเนาเอกสารแสดงความยินยอมที่จะทําการโอนใบอนุญาตให
ใชคลื่นความถี่ลงนามโดยผูขอโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และผูขอรับโอนใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี ่

(๕) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ กทช. เห็นสมควร 
 
ขอ ๑๘  กรณีเปนการโอนเพื่อใชในกิจการเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย ผูขอโอน

ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในกิจการเพื่อประโยชนเชิงพาณิชยและผูขอรับโอนใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่ในกิจการเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย ตองย่ืนคําขอตอ กทช. พรอมนําเสนอเอกสารและ
หลักฐาน เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้ 

(๑) หนังสือคําขอ ประกอบดวยรายการ ดังตอไปนี ้
(ก) ช่ือและที่อยูหรือที่ตั้งสํานักงานใหญของผูขอโอนใบอนุญาตใหใชคลื่น

ความถี่ 
(ข) ช่ือและที่อยูหรือที่ตั้งสํานักงานใหญของผูขอรับโอนใบอนุญาตใหใชคลื่น

ความถี่ 
(ค) รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ตามใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่

ตองการทําการโอน โดยระบุถึงสิทธิและหนาที่ตามใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่ตองการจะโอน
อยางครบถวน ชัดเจนและเขาใจได 

(ง) รายละเอียดเกี่ยวกับผลที่ตองการ หากไดรับอนุญาตใหโอนคลื่นความถี่ 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับสิทธิ และหนาที่เก่ียวกับคลื่นความถี่ของคูสัญญาอยางชัดเจนและเขาใจได 

(จ) อธิบายถึงเหตุผล ความจําเปนและความเหมาะสมที่ผูขอโอนใบอนุญาต
ใหใชคลื่นความถี่สมควรจะโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่แกผูขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่อยางละเอียด ชัดเจนและเขาใจได 

(ฉ) วิธีการดําเนินการและกรอบระยะเวลาในการดําเนินการเจรจาสัญญา 
(๒) เอกสารหรือสําเนาเอกสาร แสดงถึงสิทธิและหนาที่ตามใบอนุญาตใหใชคลื่น

ความถี่ของผูขอโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และของผูรับโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
อยางละเอียดครบถวน ชัดเจนและเขาใจได 

(๓) เอกสารหรือสําเนาเอกสารเกี่ยวกับสัญญาและขอตกลงการโอนใบอนุญาตให
ใชคลื่นความถี่ระหวางผูขอโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และผูขอรับโอนใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่อยางครบถวน โดยเฉพาะในสวนของมูลคาของสัญญา พรอมกับลงนามรับรองความ
ถูกตองโดยคูสัญญาทุกฝาย 

(๔) เอกสารหรือสําเนาเอกสารแสดงความยินยอมที่จะทําการโอนใบอนุญาตให
ใชคลื่นความถี่ลงนามโดยผูขอโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ และผูขอรับโอนใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) รายงานการวิเคราะหเบื้องตนเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอตลาด การ
แขงขันในภาคอุตสาหกรรม การใชทรัพยากรโทรคมนาคม คุณภาพการใหบริการ และผลกระทบ
แกผูใชบริการ 

(๖) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ กทช. เห็นสมควร 
 
ขอ ๑๙  ใหหนวยงานภายในสํา นักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติที่เก่ียวของดําเนินการประกาศคําขอและเอกสารอื่นตามขอ ๑๗ และขอ ๑๘ แลวแตกรณี
ตอสาธารณะเปนการทั่วไปภายในหนึ่งวันนับแตไดรับคําขอ 

 
ขอ ๒๐  เมื่อไดรับคําขอโอนคลื่นความถี่ ใหเลขาธิการตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลและจัดทํารายงานประเมินผลกระทบการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เบื้องตนให
แลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ ในการนี้ กทช. อาจสั่งใหเลขาธิการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางบริษัทหรือที่ปรึกษาทํารายงานประเมินผลกระทบเบื้องตนใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จ หรือใหดําเนินการทั้งสองกรณี
ขางตนกอปรกัน และนําเสนอตอ กทช. เพ่ือพิจารณาตอไป 

ในกรณีมีเหตุอันสมควร กทช. อาจขยายระยะเวลาดําเนินการตามความในวรรค
หนึ่งไดแตตองไมเกินกวาเกาสิบวันนับแตวันที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จ 

รายงานการประเมินผลกระทบการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่จะตอง
ประกอบไปดวยเนื้อหาดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

(๑) ระบุถึงเหตุผล ความจําเปนและความเหมาะสมของการโอนใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่ 

(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับผูประสงคจะรับโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 
(๓) แผนธุรกิจและแผนดําเนินการของผูประสงคจะรับโอนใบอนุญาตใหใชคลื่น

ความถี่ โดยละเอียดและชัดแจง 
(๔) ผลการวัดประเมินตนทุนและผลประโยชนในเชิงปริมาณที่อาจเกิดขึ้นในการ

โอนคลื่นความถี่ 
(๕) การวิเคราะหเบื้องตนเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในตลาด การแขงขันใน

ภาคอุตสาหกรรมทรัพยากรโทรคมนาคม คุณภาพการใหบริการและผูใชบริการ ทั้งในทาง
เศรษฐศาสตรและทางสังคมศาสตร 

(๖) การวิเคราะหเบื้องตนเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอผูประกอบการ
ขนาดเล็กและกลุมผูที่อาจไดรับผลกระทบทางลบหรือไมไดสัดสวน 

(๗) การวิเคราะหเบื้องตนเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทางเศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอื่น รวมทั้งการแขงขันโดยเสรี
อยางเปนธรรม 

(๘) เอกสารหรือรายละเอียดอื่นที่ กทช. เห็นสมควร 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๑  ในกรณีที่ กทช. เห็นสมควร กทช. อาจสั่งใหเลขาธิการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางบริษัท หรือที่ปรึกษาดําเนินการจัดทํารายงานผลกระทบ ฉบับสมบูรณจากการโอน
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาตอไป โดยใหเลขาธิการดําเนินการ
แลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ กทช. มอบหมาย 

ใหนําระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง การประเมินผล
กระทบจากการกํากับดูแล มาใชบังคับกับกรณีการจัดทําผลกระทบฉบับสมบูรณตามความในวรรค
หนึ่ง 

 
สวนที่ ๒ 

กระบวนการพจิารณา 
   

 
ขอ ๒๒  ในการพิจารณาอนุญาตการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ กทช. จะ

พิจารณาความชอบดวยกฎหมายและความเหมาะสมในการดําเนินการ โดยคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถ่ิน ในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของ
รัฐ และประโยชนสาธารณะอื่น รวมทั้งการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม และตองดําเนินการใน
ลักษณะที่มีการกระจายการใชประโยชนโดยทั่วถึงในกิจการดานตางๆ ใหเหมาะสมแกการเปน
ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

ความเหมาะสมในการพิจารณาอนุญาตใหโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตาม
ความในวรรคหนึ่งใหคํานึงถึงหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้

(๑) การโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เปนกรณีจําเปนและเหมาะสม 
(๒) การโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ไมเปนกรณีขัดตอสิทธิและหนาที่ตาม

การอนุญาตใชคลื่นความถี่หรือใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 
(๓) การโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สอดคลองและเปนไปตามแผนแมบท

การบริหารคลื่นความถี่และตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ 
(๔) ผูขอรับโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอ

กําหนดการอนุญาตใชคลื่นความถี่ตามใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ได 
(๕) ผูขอโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และผูขอรับรับโอนใบอนุญาตใหใช

คลื่นความถี่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอกําหนด ที่ กทช. จะตั้งหรือกําหนดขึ้นเพิ่มเติมได 
(๖) การโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เปนกรณีที่เปนการเพิ่มหรือคงไวซึ่ง

ความมีประสิทธิภาพในการใชคลื่นความถี่ และไมกอใหเกิดจากการรบกวนอยางรุนแรง 
(๗) การโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เปนกรณีไมกอใหเกิดเศษเหลือของ

คลื่นความถี่อันไมอาจนํามาใชประโยชน หรือเปนกรณีทําใหเส่ือมคาของคลื่นความถี่เกินควร 
(๘) การโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่จะตองไมเปนกรณีทําใหเส่ือมสิทธิ ลด

สิทธิ รอนสิทธิทอนสิทธิหรือเสียสิทธิเกินสมควรในการใชบริการและการไดรับบริการของ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูใชบริการ หรือเปนการสงผลรายตอคุณภาพและมาตรฐานในการใหบริการของผูขอโอน
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี ่

(๙) การโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่จะตองไมสงผลเปนการผูกขาด หรือลด 
หรือจํากัดการแขงขัน หรือกอใหเกิดความไมเปนธรรมในการแขงขันในการใหบริการโทรคมนาคม
หรือเปนการกีดกันทางการคาในกิจการโทรคมนาคม 

 
ขอ ๒๓  กทช. จะตองพิจารณาการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ใหแลวเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเอกสารและหลักฐานครบถวน 
ในการพิจารณาการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ กทช. อาจใหมีการจัดรับฟง

ความคิดเห็นสาธารณะเปนการทั่วไป ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติวา
ดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได 

 
ขอ ๒๔  ใหเลขาธิการทําหนังสือแจงผลการพิจารณาใหโอนใบอนุญาตใหใชคลื่น

ความถี่ของ กทช. แกผูขอโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และผูขอรับโอนใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่ในทันที 

กรณีมีเหตุจําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะ กทช. อาจกําหนดเงื่อนไขหรือ
ขอกําหนดในการใชคลื่นความถี่เพ่ิมเติมจากสิทธิและหนาที่ตามสัญญาและขอตกลงการโอน
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่ไดมีการตกลงกัน และหรือสิทธิและหนาที่ที่มีอยูในใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่นั้นแกผูขอโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และหรือผูรับโอนใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่ 

ในกรณีที่ กทช. ไมอนุญาตการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ตองทําเปน
หนังสือแจงแกผูขอโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และผูขอรับโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
ในทันที พรอมทั้งระบุถึงเหตุของการไมอนุญาตการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

 
ขอ ๒๕  เมื่อ กทช. พิจารณาการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่แลวเสร็จ ตอง

จัดทํารายงานการพิจารณาดังกลาว พรอมทั้งอธิบายถึงเหตุผลประกอบใหแลวเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแตมีมติในเรื่องดังกลาว และใหเลขาธิการประกาศเผยแพรผานทางเว็บไซตของสํานักงาน
โดยมิชักชา 

 
ขอ ๒๖  หนังสืออนุญาตการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตองระบุถึงสิทธิและ

หนาที่ที่เกิดขึ้นและหรือส้ินสุดลงจากการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ของผูขอโอนใบอนุญาต
ใหใชคลื่นความถี่และผูรับโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ และอํานาจในการกํากับดูแลของ กทช. 
ในเรื่องการใชคลื่นความถี่ รวมถึงเง่ือนไขหรือขอกําหนดในการใชคลื่นความถี่ที่ กทช. กําหนด
เพ่ิมเติม 

 
สวนที่ ๓ 

ผลของการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี ่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

ขอ ๒๗  ในกรณีที่ กทช. อนุญาตการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ สิทธิและ
หนาที่ของผูขอโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และผูรับโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ยอม
เปนไปตามที่ กทช. อนุญาตใหมีการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ และหนังสืออนุญาตการโอน
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในทันที รวมทั้งมีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม และ
กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ใหเลขาธิการจัดทําและสงใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามวรรคแรก ใหแกผูรับ
โอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ กทช. อนุญาตการโอนใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่ 

ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เดิมใหส้ินผลในทันทีที่ กทช. มีมติอนุญาตการโอน
คลื่นความถี่ตามความในวรรคสอง 

 
ขอ ๒๘  การพิจารณาการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ กทช. อาจกําหนดให 

ผูขอโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และผูขอรับโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่จัดหาประกันที่
เหมาะสมแกเลขาธิการ เพ่ือประกันการชําระคาธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
และคาธรรมเนียมการใชคลื่นความถี่ได 

การกําหนดประกันตามวรรคแรกตองมีมูลคาไมมากไปกวาอัตราคาธรรมเนียม
การโอนตามวิธีการคํานวณในขอ ๓๐ แหงประกาศนี ้

 
สวนที่ ๔ 

คาธรรมเนียมใบอนญุาตการโอนคลื่นความถี ่
   

 
ขอ ๒๙  เมื่อ กทช.อนุญาตการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ สิทธิและหนาที่

ในสวนที่เก่ียวกับคาธรรมเนียมการใชคลื่นความถี่ยอมถูกโอนไปดวยตามสวน 
 
ขอ ๓๐  ในการอนุญาตการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ กทช. อาจ

กําหนดใหผูขอโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และผูรับโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตองชําระ
คาธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ไมเกินอัตราดังตอไปนี้ได แลวแตอยางใด
มากกวา 

(๑) รอยละหาของมูลคาของคลื่นความถี่ตามสัญญา 
(๒) รอยละหาของมูลคาประเมินของคลื่นความถี่ 
กทช. สามารถพิจารณาเพิ่มคาธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่

เพ่ือการตอบสนองตอนโยบายในเชิงกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของ กทช. หรือเพ่ือกระตุน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือสงเสริมใหเกิดการใชคลื่นความถี่อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้รวมคาธรรมเนียมการโอน
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ทั้งส้ินแลวตองไมเกินอัตราดังตอไปนี้ แลวแตอยางใดมากกวา 

(๑) รอยละสิบของมูลคาของคลื่นความถี่ตามสัญญา 
(๒) รอยละสิบของมูลคาประเมินของคลื่นความถี่ 
จํานวนสุทธิของคาธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่ กทช. หนด

จะตองหักจํานวนที่ไดมีการวางประกันแกเลขาธิการแลวตามขอ ๒๘ 
 
ขอ ๓๑  ผูขอโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และผูรับโอนใบอนุญาตใหใชคลื่น

ความถี่ตองชําระคาธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ 
กทช.อนุญาตการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

การชําระคาธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง กทช. 
อาจกําหนดใหชําระเปนงวดหรือเปนรายปหรือวิธีการอื่นใดที่ กทช. เห็นสมควรได 

ในกรณีที่ผูขอโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และผูรับโอนใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่ไมชําระหรือขาดชําระคาธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ โดยเลขาธิการได
มีหนังสือแจงเตือนแกผูนั้นแลวเปนระยะเวลาอยางนอยสิบหาวัน กทช. อาจมีคําส่ังเพิกถอนการ
อนุญาตการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ได 

 
ขอ ๓๒  ใหนํารายไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่น

ความถี่ที่หักคาใชจายจากการบริหารทั่วไปในการดําเนินการเพื่อพิจารณาการโอนใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่ในแตละครั้งเรียบรอยแลว นํา สงกระทรวงการคลังและกองทุนพัฒนากิจการ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ 

สัดสวนการนําสงรายไดตามความในวรรคหนึ่งใหเปนไปตามสัดสวนที่ กทช. 
ประกาศกําหนด 

 
หมวด ๓ 

การรวมใชคลื่นความถี ่
   

 
ขอ ๓๓  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ประสงคจะใหผูอ่ืนรวมใช

คลื่นความถี่ใหนําหลักเกณฑและวิธีการขออนุญาตใหผู อ่ืนรวมใชคลื่นความถี่ดังกลาวใหนํา
บทบัญญัติในหมวด ๒ สวนที่ ๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ขอ ๓๔  ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๒ สวนที่ ๒ วาดวยกระบวนการพิจารณาการ

โอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และสวนที่ ๓ วาดวยผลของการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
แหงประกาศนี้มาใชบังคับแกกรณีการรวมใชคลื่นความถี่โดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขอเขาใชคลื่นความถี่แทนที ่
   

 
ขอ ๓๕  ผูมีความประสงคจะขอเขาใชคลื่นความถี่ในกิจการเพ่ือประโยชนเชิง

พาณิชย แทนที่ผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ใดที่ไดรับจัดสรรหรือรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
ไวแลวจะตองทําคํารองเปนหนังสือตอ กทช. พรอมนําเสนอเอกสารและรายละเอียด เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาดังตอไปนี ้

(๑) รายละเอียดของคลื่นความถี่ที่จะขอเขาใชคลื่นความถี่แทนที่ 
(๒) หลักการและเหตุผลของการขอเขาใชคลื่นความถี่แทนที่ 
(๓) รายละเอียดแสดงถึงสถานะการใช วัตถุประสงคของการใช ประเภทและ

วิธีการนําคลื่นความถี่ไปใชของผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี ่
(๔) หลักการและเหตุผลแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจะนําคลื่นความถี่ไปใช 

วัตถุประสงคของการใช ประเภทและวิธีการใชคลื่นความถี่ที่ตนตองการเขาใชคลื่นความถี่แทนที ่
(๕) บทวิเคราะหโดยละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบตอ

ประชาชนในระดับชาติและระดับทองถ่ิน ในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และ
ประโยชนสาธารณะอื่น หาก กทช. อนุญาตใหเขาใชคลื่นความถี่แทนที ่

(๖) บทวิเคราะหโดยละเอียดถึงประสิทธิภาพความคุมคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
ทั้งในแงมุมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมายและเทคโนโลยีในการใชคลื่นความถี่ หาก 
กทช. อนุญาตใหเขาใชคลื่นความถี่แทนที่ 

(๗) บทวิเคราะหโดยละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบตอ
การแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมและการกระจายการใชประโยชนโดยทั่วถึงในกิจการดานตางๆ 
หาก กทช. อนุญาตใหเขาใชคลื่นความถี่แทนที่ 

(๘) มูลคาของคลื่นความถี่ และจํานวนคาชดเชยการเขาใชคลื่นความถี่แทนที่ ที่
ตนพิจารณาวาเหมาะสม รวมทั้งระบุถึงรายละเอียดของวิธีการในการคํานวณคาชดเชยดังกลาว 

(๙) เอกสารและรายละเอียดอื่นที่ กทช. เห็นสมควร 
เมื่อ กทช. ไดรับหนังสือแจงความประสงคตามวรรคหนึ่ง ใหเลขาธิการแจงเปน

ลายลักษณอักษรแกผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่เก่ียวของทุกราย และตองทําการประกาศ
แกสาธารณะถึงความประสงคในการเขาใชคลื่นความถี่แทนที่โดยมิชักชา 

 
ขอ ๓๖  ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในคลื่นความถี่เดิมที่มีผูแสดงความ

ประสงคจะขอเขาใชคลื่นความถี่แทนที่อาจจัดทําคําโตแยง หรือคําคัดคานขอเท็จจริง พรอมทั้ง
จัดทํารายงานประเมินสถานะการใชคลื่นความถี่ของตนเสนอ กทช. เพ่ือประกอบการพิจารณาการ
เขาใชคลื่นความถี่แทนที่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงถึงความประสงคในการเขาใชคลื่น
ความถี่แทนที่ 

รายละเอียดและองคประกอบของรายงานประเมินสถานะการใชคลื่นความถี่ตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอ ๓๕ โดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๓๗  ใหเลขาธิการประกาศเผยแพรเอกสารตามขอ ๓๕ และขอ ๓๖ แก

สาธารณะโดยมิชักชา 
ผูมีสวนไดเสียหรือประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความเห็นเปนหนังสือหรือสง

เอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาการเขาใชคลื่นความถี่แทนที่
ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลขาธิการประกาศเผยแพรเอกสารตามขอนี้ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่เห็นสมควร กทช. อาจใหมีการจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
เปนการทั่วไปตามระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติวาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะพ.ศ. ๒๕๔๘ ก็ได 

 
ขอ ๓๘  กทช. จะพิจารณาการเขาใชคลื่นความถี่แทนที่จากเอกสารและขอมูลที่

ปรากฏในรายงานประเมินสถานการณใชคลื่นความถี่ตามขอ ๓๕ และขอ ๓๖ พรอมความเห็นเปน
หนังสือจากผูมีสวนไดเสียหรือประชาชนทั่วไปหรือความเห็นสาธารณะจากการจัดรับฟงความ
คิดเห็นตามขอ ๓๗ 

กทช. จะอนุญาตการเขาใชคลื่นความถี่แทนที่ หากเปนกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีการใชคลื่นความถี่ของผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ไมกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถ่ิน ในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความ
มั่นคงของรัฐ หรือประโยชนสาธารณะอื่น รวมทั้งการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม หรือไมเปน
การดําเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใชประโยชนโดยทั่วถึงในกิจการดานตางๆ ให
เหมาะสมแกการเปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชนสาธารณะ และการเขาใชคลื่นความถี่
แทนที่สามารถตอบสนองตอเปาหมายดังกลาวไดดีกวา 

(๒) กรณีการใชคลื่นความถี่ของผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เปนไปอยางไม
มีประสิทธิภาพในระยะยาวหรือไมประหยัดคุมคาเทาที่ควร และการเขาใชคลื่นความถี่แทนที่
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความประหยัดคุมคาในการใชคลื่นความถี่นั้นไดอยางมากในระยะ
ยาว ทั้งยังเปนการกอประโยชนในทางเศรษฐศาสตรโดยรวม (Economic welfare gain) 

(๓) กรณีคลื่นความถี่ที่ไดจัดสรรหรืออนุญาตใหใชแกผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่เปนผลใหเกิดการผูกขาด หรือลด หรือจํากัดการแขงขัน หรือกอใหเกิดความไมเปนธรรม
ในการแขงขันในการใหบริการโทรคมนาคม หรือเปนการกีดกันทางการคาในกิจการโทรคมนาคม
และการเขาใชคลื่นความถี่แทนที่สงผลเปนการเพิ่มการแขงขันในการใหบริการโทรคมนาคม 

 
ขอ ๓๙  ในการอนุญาตใหเขาใชคลื่นความถี่แทนที่ กทช. อาจอนุญาตใหผูขอเขา

ใชคลื่นความถี่แทนที่มีสิทธิและหนาที่เก่ียวกับคลื่นความถี่ตามที่ กทช. เห็นสมควรและเหมาะสม 
แตตองไมมากไปกวาที่ผูขอเขาใชคลื่นความถี่แทนที่ระบุในรายงานประเมินสถานการณใชคลื่น
ความถี่ เพ่ือการเขาใชคลื่นความถี่แทนที่ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เพ่ือประโยชนสาธารณะ กทช. อาจกําหนดเงื่อนไขหรือขอกําหนดในการใชคลื่น
ความถี่เพ่ิมเติมได 

 
ขอ ๔๐  ในกรณีที่ กทช. อนุญาตใหมีการเขาใชคลื่นความถี่แทนท่ี กทช. อาจ

กําหนดใหผูเขาใชคลื่นความถี่แทนที่จายคาชดเชยการเขาใชคลื่นความถี่แทนที่แกผูไดรับ
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่ถูกแทนที่เปนจํานวนเงินตามที่ กทช. เห็นสมควร โดยคํานึงถึงมลูคา
การลงทุนทั้งหมดที่ไดลงทุนแลว ซึ่งพิจารณาจากตนทุนทางเศรษฐศาสตรเปนสําคัญ แตทั้งหมด
ตองไมมากไปกวามูลคาประเมินของคลื่นความถี่นั้น 

ในการกําหนดคาชดเชยการเขาใชคลื่นความถี่แทนที่ กทช. อาจพิจารณาเพิ่มหรือ
ลดคาชดเชยการเขาใชคลื่นความถี่แทนที่ เพ่ือตอบสนองตอนโยบายการกํากับดูแลการใชคลื่น
ความถี่ของ กทช. ตามวัตถุประสงคที่ไดบัญญัติในประกาศนี้ 

 
ขอ ๔๑  กรณีไดรับการรองขอจากผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่ถูกเขาใช

แทนที่ กทช. อาจพิจารณาอนุญาตใหใชคลื่นความถี่อ่ืนใดตามที่เห็นสมควร เพ่ือทดแทนคลื่น
ความถี่ที่ถูกเขาใชแทนที่ได โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคที่กําหนดในขอ ๓๘ 

การดําเนินการขอรับคลื่นความถี่ทดแทนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติวาดวยการจัดสรรคลื่นความถี่และการขอรับใบอนุญาต
ใหใชคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม 

 
ขอ ๔๒  ใหเลขาธิการทําหนังสือแจงผลการพิจารณาของ กทช. แกผู รับ

ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่รายเดิมและผูขอเขาใชคลื่นความถี่แทนที่ พรอมทั้งระบุถึงเหตุผล
ภายในหาวันนับแตวันที่ กทช. มีมติ 

 
ขอ ๔๓  ผูไดรับอนุญาตใหใชความถี่แทนที่ที่ประสงคจะนําคลื่นความถี่ไป

ประกอบกิจการโทรคมนาคมตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กทช. ดวย 
 
ขอ ๔๔  ในการพิจารณาการเขาใชคลื่นความถี่แทนที่ กทช. อาจกําหนดใหผูมี

ความประสงคจะเขาใชคลื่นความถี่แทนที่จัดหาประกันที่ เหมาะสมเพื่อประกันการชําระ
คาธรรมเนียมการเขาใชคลื่นความถี่แทนที่ คาชดเชยการเขาใชคลื่นความถี่แทนที่ และ
คาธรรมเนียมการใชคลื่นความถี่ได 

ในกรณีที่ กทช. กําหนดใหมีการประกัน ตามวรรคหนึ่ง หากไมมีการจัดหา
ประกันดังกลาวกทช. อาจไมดําเนินการพิจารณาการเขาใชคลื่นความถี่แทนที่ได 

การคํานวณคาธรรมเนียมการเขาใชคลื่นความถี่แทนที่ตามวรรคแรก ใหนําวิธกีาร
คํานวณ ตามขอ ๓๐ แหงประกาศนี้มาใชแกกรณีโดยอนุโลม 

 
ขอ ๔๕  การอนุญาตการเขาใชคลื่นความถี่แทนที่ของ กทช. ตองทําเปนหนังสือ 

โดยระบุถึงสิทธิและหนาที่ที่เกิดขึ้นและหรือส้ินสุดลงจากการอนุญาตการเขาใชคลื่นความถี่แทนที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ของผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และผูเขาใชคลื่นความถี่แทนที่ และอํานาจในการกํากับดูแล
ของ กทช. ในเรื่องการใชคลื่นความถี่ รวมถึงเง่ือนไขหรือขอกําหนดในการใชคลื่นความถี่ที่ กทช. 
กําหนดเพิ่มเติม 

ผูเขาใชคลื่นความถี่แทนที่จะตองดําเนินการเพื่อขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่ตามที่กฎหมายกําหนด 

เลขาธิการตองจัดทําและจัดสงหนังสืออนุญาตการเขาใชคลื่นความถี่แทนที่ใหแก
ผูเขาใชคลื่นความถี่แทนที่ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ กทช. อนุญาตการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่ 

 
ขอ ๔๖  ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๒ สวนที่ ๒ วาดวยกระบวนการพิจารณาการ

โอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และสวนที่ ๓ วาดวยผลของการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
แหงประกาศนี้มาใชบังคับแกกรณีการเขาใชคลื่นความถี่แทนที่โดยอนุโลม 

 
หมวด ๕ 

การกําหนดและจัดสรรคลืน่ความถีใ่หม 
   

 
สวนที่ ๑ 

คณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม 
   

 
ขอ ๔๗  กทช. อาจดําเนินการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม (Refarming) 

โดยการเรียกคืนคลื่นความถี่ใดอันไดถูกจัดสรรหรืออนุญาตใหแกผูรับใบอนุญาตเพื่อการจัดสรร
หรืออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ใหม ตามบทบัญญัติในหมวดนี ้

กทช. จะพิจารณากําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม จากรายงานการประเมิน
สถานการณใชคลื่นความถี่ตามบทบัญญัติในหมวดนี ้

 
ขอ ๔๘  ให กทช. แตงตั้งกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการกําหนดและ

จัดสรรคลื่นความถี่ใหม” จํานวนตั้งแตส่ีคนขึ้นไปแตไมเกินเจ็ดคนเพื่อดําเนินการตามประกาศนี ้
คณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมประกอบไปดวยผูทรงคุณวุฒิที่

มีความเชี่ยวชาญในเรื่องคล่ืนความถี่และมีองคประกอบ ดังตอไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ ดังตอไปนี ้

(ก) วิศวกรรมการไฟฟา หรืออิเล็กทรอนิกส หรือโทรคมนาคม จํานวนไม
นอยกวาสองคน 

(ข) เศรษฐศาสตรมหภาค จํานวนไมนอยกวาหนึ่งคน 
(ค) เศรษฐศาสตรจุลภาค จํานวนไมนอยกวาหนึ่งคน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ง) นิติศาสตรสาขาหรือภาควิชาธุรกิจระหวางประเทศหรือการคาระหวาง
ประเทศจํานวนหนึ่งคน 

(จ) บริหารธุรกิจ หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐศาสตร สาขาหรือภาควิชา
นโยบายสาธารณะ หรืออ่ืนใดที่เก่ียวของกับการบริการสาธารณะ จํานวนหนึ่งคน 

(๒) บุคคลตาม (๑) ตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาและมีประสบการณทางการบริหาร
หรือทางวิชาการเกี่ยวของกับคลื่นความถี่หรือคลื่นแมเหล็กไฟฟา ดังตอไปนี ้

(ก) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตองมีประสบการณไมนอยกวาสิบป 
(ข) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป ตองมีประสบการณไมนอย

กวาหาป 
(ค) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป และดํารงตําแหนงเปนหรือ

เคยดํารงตําแหนงเปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยของรัฐอยางตอเนื่องไมนอยกวาหาป 
การแตงตั้งคณะกรรมการตามความในวรรคหนึ่งใหดําเนินการใหแลวเสร็จ

ภายในเกาสิบวันนับแตประกาศนี้มีผลบังคับ 
 
ขอ ๔๙  ใหกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเปนผูเสนอช่ือผูมีสิทธิไดรับ

คัดเลือกเปนกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมไดไมเกินสองคน และคัดเลือกโดย 
กทช. ลงมติแตงตั้งเปนกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม ตามองคประกอบและ
จํานวนที่กําหนดในขอ ๔๘ 

การเสนอรายชื่อผูมี สิทธิได รับคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง กรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติที่เปนผูเสนอชื่อจะตองลงลายมือช่ือและรับรองคุณสมบัติของบุคคลที่ตน
เสนอชื่อเปนลายลักษณอักษรวาบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติและสามารถปฏิบัติหนาที่ตามกําหนด
ได 

 
ขอ ๕๐  เมื่อ กทช. มีมติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่

ใหมใหเลขาธิการแจงผูไดรับแตงตั้งทราบเปนลายลักษณอักษรภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ กทช. มี
มติแตงตั้ง 

ใหบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งตามวรรคแรกดําเนินการลาออกจากการเปนบุคคล
ตามขอ ๕๔ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพจากการเปนบุคคลตามขอ ๕๔ 
(๕) พรอมทั้งแสดงหลักฐานใหเปนที่เช่ือถือไดวาไดดําเนินการการลาออกหรือเลิกประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพดังกลาวแลวภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงตามวรรคแรก 

 
ขอ ๕๑  กรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมตองปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายดวยความเปนกลางและเปนอิสระ 
ใหนําประมวลจริยธรรมของ กทช. มาใชบังคับแกกรรมการกําหนดและจัดสรร

คลื่นความถี่ใหมดวยทั้งนี้ คณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมอาจกําหนดมาตรฐาน
เพ่ิมเติมก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๕๒  ให กทช. กําหนดคาตอบแทน และสิทธิในการเบิกคาใชจายอื่นๆ 

รวมถึงสิทธิในการเบิกจายคาสวัสดิการใดๆ แกกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม 
 
ขอ ๕๓  กรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมตองลงนามในหนังสือ

แสดงเจตนาวาเมื่อตนพนจากการดํารงตําแหนงเปนกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม
จะไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอ่ืนใดที่มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนขัดแยงไมวาโดยตรงหรือ
โดยออมกับการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงคณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม เปน
ระยะเวลาอยางนอยสองป นับแตวันที่พนจากตําแหนง 

 
ขอ ๕๔  กรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมตองเปนผูมีสัญชาติไทย 

อายุไมต่ํากวาสามสิบป และไมมีคุณสมบัติตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือกรรมการหรือผู

ดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือที่ปรึกษานักการเมือง 
(๒) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือของราชการ

สวนทองถ่ิน หรือเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานของรัฐ รวมทั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(๓) เปนกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท สถาบันการใชและเช่ือมตอโครงขาย หรือ
คณะกรรมการสถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม หรือ คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
หรือคณะกรรมการของสถาบันอิสระใดๆ ภายใตสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ 

(๔) เปนผูดํารงตําแหนงใดหรือเปนหุนสวนในหางหุนสวน บริษัท หรือองคกร
ดําเนินธุรกิจ หรือดําเนินการในดานสื่อสารมวลชนหรือโทรคมนาคม หรือองคกรธุรกิจใดๆ ที่
ดําเนินกิจการเกี่ยวกับคลื่นความถี ่

(๕) เปนผูประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอ่ืนใดที่มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชน
ขัดแยง ไมวาโดยตรง หรือโดยออมกับการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงคณะกรรมการกําหนดและ
จัดสรรคลื่นความถี่ใหม 

(๖) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมส่ังใหพนจากการถูกพิทักษทรัพยช่ัวคราว 
หรือถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด 

(๗) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกหรือรอลงอาญาตั้งแตสองปข้ึนไปโดยพนโทษ
มายังไมถึงหาปในวันไดรับการเสนอชื่อ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

(๘) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๕๕  กรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมพนจากตําแหนงกอนครบ
วาระเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) มีคุณสมบัติตองหามตามขอ ๕๔ 
(๖) ทุจริตตอหนาที่หรือมีพฤติกรรมที่ขัดตอประมวลจริยธรรม 
(๗) กทช. มีมติใหออกหรือพนจากตําแหนง หรือแตงตั้งบุคคลอื่นแทน 
 
ขอ ๕๖  คณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมมีอํานาจหนาที่ ดังนี ้
(๑) จัดทําแผนการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม และจัดทําแผนปฏิบัติการ

เพ่ือกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม 
(๒) จัดทํารายงานประเมินสถานะการใชคลื่นความถี่เพ่ือเสนอ กทช. พิจารณา

ประเมินสถานะการใชคลื่นความถี่ของผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี ่
(๓) จัดทํารายงานความเห็นการประกาศคลื่นความถี่ใชรวมสาธารณะเสนอตอ 

กทช. เพ่ือพิจารณาประกาศคลื่นความถี่ใชรวมสาธารณะ 
(๔) เสนอความเห็นตอ กทช. ในการพิจารณาเรียกคืนคลื่นความถี่เพ่ือกําหนด

และจัดสรรคลื่นความถี่ใหม และในการพิจารณาประกาศคลื่นความถี่ใชรวมสาธารณะ 
(๔) เชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนําหรือ

ความเห็น 
(๕) จัดทําระเบียบในการดําเนินการของคณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่น

ความถี่ใหมตามสมควรเพื่อปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ 
(๖) อํานาจหนาที่อ่ืนใดตามที่ กทช. กําหนด 
 
ขอ ๕๗  คณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมตองดําเนินการศึกษา

และจัดทําแผนการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม และจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดและ
จัดสรรคลื่นความถี่ใหม เพ่ือเสนอ กทช. พิจารณาใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน นับแตไดรับการ
แตงตั้งจาก กทช. และตองจัดทําแผนการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมและจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมทุกป 

คณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมตองดําเนินการศึกษาและ
จัดทํารายงานประเมินสถานะการใชคลื่นความถี่เพ่ือเสนอ กทช. พิจารณาใหแลวเสร็จภายในหก
สิบวัน นับแตวันที่ไดจัดทําแผนการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมและแผนปฏิบัติการเพื่อ
กําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมแลวเสร็จ และตองจัดทํารายงานประเมินสถานะการใชคลื่น
ความถี่ใหมทุกป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมทั้งคณะจะตองลงนามใน
แผนการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม แผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่
ใหมและรายงานประเมินสถานการณใชคลื่นความถี่ทุกฉบับ 

 
ขอ ๕๘  ใหกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมมีวาระอยูในตําแหนง

คราวละสองป 
เมื่อกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมดํารงตําแหนงครบวาระตาม

วรรคหนึ่งหรือพนจากตําแหนงกอนครบวาระตามขอ ๕๕ ใหนําความในขอ ๔๙ มาบังคับใชแก
กรณีการเสนอชื่อคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม และให
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนง 

กรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมที่ไดรับคัดเลือกและแตงตั้งแทน
กรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระตามขอ ๕๕ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป ตาม
ความใน วรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่ยังไมมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนง
ตามวาระรักษาการตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปชั่วคราว จนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขา
รับหนาที่และใหถือวาการดําเนินการใดๆ ระหวางนั้นมีผลตามกฎหมาย 

กรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมที่พนวาระ อาจไดรับการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงใหมอีกได 

 
ขอ ๕๙  ใหเลขาธิการมอบหมายรองเลขาธิการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปน

เลขานุการคณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม และใหผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ
การใชความถี่วิทยุเปนผูชวยเลขานุการ 

ใหเลขาธิการจัดใหมีหนวยธุรการประจําคณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่น
ความถี่ใหม เพ่ือทําหนาที่รับเรื่องและประสานงานในการปฏิบัติหนาที่ตามขอ ๕๖ พรอมทั้ง
อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานแกคณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม 

ใหหนวยธุรการตามวรรคหนึ่ง อยูภายใตบังคับบัญชาของคณะกรรมการกําหนด
และจัดสรรคลื่นความถี่ใหม 

 
สวนที่ ๒ 

กระบวนการกาํหนดและจดัสรรคลื่นความถี่ใหม 
   

 
ขอ ๖๐  ในการจัดทําแผนการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ ใหมและ

แผนปฏิบัติการ เพ่ือกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมของคณะกรรมการกําหนดและจัดสรร
คลื่นความถี่ใหมตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถ่ิน ในดาน
การศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอื่น รวมทั้งการแขงขันโดยเสรี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อยางเปนธรรมและเพื่อการกระจายการใชประโยชนโดยทั่วถึงในกิจการดานตางๆ ใหเหมาะสมแก
การเปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

 
ขอ ๖๑  คณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมตองดําเนินการศึกษา

และจัดทํารายงานประเมินสถานะการใชคลื่นความถี่เสนอแก กทช. เพ่ือพิจารณาประเมิน
สถานะการใชคลื่นความถี่ของผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามแผนการกําหนดและจัดสรร
คลื่นความถี่ใหม และแผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมที่ กทช. มีมติ
เห็นชอบ โดยรายงานดังกลาวจะตองประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ เปนอยางนอย 

(๑) สถานะการใชคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ไดจัดสรรหรืออนุญาตใหแกผู รับ
ใบอนุญาต ใหใชคลื่นความถี่เพ่ือกิจการโทรคมนาคมทุกราย 

(๒) รายละเอียดแสดงถึงจํานวน ปริมาณ และอาณาบริเวณทางภูมิศาสตรของ
คลื่นความถี่ ทั้งหมดที่ไดจัดสรรหรืออนุญาตใหแกผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ทุกราย 

(๓) รายละเอียดแสดงถึงสถานะการใช วิธีการใช วัตถุประสงคของการใช 
ประเภทของการนําคลื่นความถี่ไปใชเพ่ือกิจการโทรคมนาคมของผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
ทุกราย 

(๔) บทวิเคราะหโดยละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบตอประชาชนในระดับชาติ และ
ระดับทองถ่ินในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอื่น จากการ
ใชคลื่นความถี่ของผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ทุกราย 

(๕) บทวิเคราะหโดยละเอียดถึงประสิทธิภาพความคุมคา ทั้งในแงมุมทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมายและเทคโนโลยีในการใชคลื่นความถี่ของผูรับใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่ทุกราย 

(๖) บทวิเคราะหโดยละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบตอการแขงขันโดยเสรีอยางเปน
ธรรมและการกระจายการใชประโยชนโดยทั่วถึงในกิจการดานตางๆ จากการใชคลื่นความถี่ของ
ผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ทุกราย 

(๗) รายละเอียดอื่นๆ ที่ กทช. เห็นสมควร 
 
ขอ ๖๒  กทช. อาจพิจารณาจัดตั้งหนวยงานที่มีการบริหารงานเปนอิสระ เพ่ือทํา

หนาที่เปนฝายธุรการของคณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม 
 
ขอ ๖๓  เมื่อคณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่จัดทําแผนการกําหนด

และจัดสรรคลื่นความถี่ใหม และแผนปฏิบัติการเพ่ือกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม หรือ
รายงานประเมินสถานะการใชคลื่นความถี่ หรือรายงานความเห็นการใชคลื่นความถี่ใชรวม
สาธารณะแลวเสร็จตองมีการจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะเปนการทั่วไป ตามระเบียบ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๖๔  ใหเลขาธิการประกาศเผยแพรสําเนาแผนการกําหนดและจัดสรรคลื่น
ความถี่ใหมและสําเนาแผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม และสําเนารายงาน
ประเมินสถานะการใชคลื่นความถี่แกผูรองขอ รวมทั้งเผยแพรสําเนารายงานดังกลาวผานทาง
เว็บไซตของสํานักงาน 

 
ขอ ๖๕  ผูรับใบอนุญาต ผูขอโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ผูขอรับโอน

ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ผูใหบริการโทรคมนาคมใด หรือประชาชนทั่วไป สามารถแสดง
ความเห็นเปนหนังสือหรือสงเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของใดเพิ่มเติม เพ่ือประกอบการ
พิจารณาประเมินสถานการณใชคลื่นความถี่ของ กทช. หรือเพ่ือประกอบการดําเนินการศึกษาและ
จัดทําแผนหรือรายงานของคณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมตามกําหนดในขอ 
๕๖ ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศเผยแพรแผนการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม 
หรือแผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม 

 
ขอ ๖๖  ในการพิจารณาประเมินสถานการณใชคลื่นความถี่ กทช. จะพิจารณา

โดยใชหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
(๑) สถานการณใชคลื่นความถี่ของผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ เปนกรณี 

ดังตอไปนี ้
(ก) ไมกอใหเกิดประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับ

ทองถ่ินในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอื่น รวมทั้งการ
แขงขัน โดยเสรีอยางเปนธรรม หรือ 

(ข) ไมเปนการดําเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใชประโยชนโดย
ทั่วถึงในกิจการดานตางๆ ใหเหมาะสมแกการเปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน
สาธารณะ 

(๒) เปนกรณีที่ผู รับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ใชคลื่นความถี่อยางไมมี
ประสิทธิภาพหรือไมประหยัดคุมคาเทาที่ควร 

(๓) เปนกรณีที่การไดรับการจัดสรรหรืออนุญาตใหใชคลื่นความถี่กอใหเกิดการ
ผูกขาด หรือลด หรือจํากัดการแขงขัน หรือกอใหเกิดความไมเปนธรรมในการแขงขันในการ
ใหบริการโทรคมนาคม หรือเปนการกีดกันทางการคาในกิจการโทรคมนาคม 

(๔) กทช. ตองการดําเนินการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม เพ่ือ
ตอบสนองตอนโยบายในเชิงกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี ้

(ก) เพ่ือการแยกหมวดหมูการจัดสรรคลื่นความถี่ตามประเภทของบริการ 
(ข) เพ่ือใหเกิดการใชคลื่นความถี่อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ โดย

คํานึงถึงแงมุม ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมายและเทคโนโลยี อันสามารถตอบสนองตอ
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และอุปสงคของตลาดโทรคมนาคม 

(ค) เพ่ือความมีประสิทธิภาพและความประหยัดคุมคาในการใชคลื่นความถี่
มากยิ่งข้ึน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ง) เพ่ือกระตุนหรือสงเสริมการพัฒนาทางเทคโนโลยีตอบสนองตอการ
เจริญเติบโตของตลาดโทรคมนาคมในระยะยาว 

(จ) เพ่ือปองกันหรือแกไขมิใหมีการกระทําอันเปนการผูกขาด หรือลด หรือ
จํากัดการแขงขัน หรือกอใหเกิดความไมเปนธรรมในการแขงขันในการใหบริการโทรคมนาคม 
หรือเปนการกีดกันทางการคาในกิจการโทรคมนาคม 

(ฉ) เพ่ือใหเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศ 
การพิจารณาประเมินสถานะการใชคลื่นความถี่ กทช. อาจใหมีการจัดรับฟงความ

คิดเห็นสาธารณะเปนการทั่วไป ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติวาดวย
การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือประกอบการพิจารณาของ กทช. ก็ได 

 
ขอ ๖๗  กทช. จะทําการพิจารณาประเมินสถานะการใชคลื่นความถี่ใหแลวเสร็จ

ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแผนการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม และแผนปฏิบัติ
การ เพ่ือกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม และรายงานสถานะการใชคลื่นความถี่ และรายงาน
ประเมินสถานการณใชคลื่นความถี่ที่ไดรับจัดสรรครบถวนแลว 

 
ขอ ๖๘  ภายหลังจากที่ กทช. มีมติเก่ียวกับการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ 

จะตองจัดทํารายงานการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม โดยประกอบไปดวยรายละเอียด 
ดังตอไปนี ้

(๑) รายงานประเมินสถานการณใชคลื่นความถี ่
(๒) รายงานสถานะการใชคลื่นความถี่ที่ไดรับจัดสรร 
(๓) มติของ กทช. ใหมีการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม 
(๔) สําเนาเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาของ  กทช .  และ

คณะกรรมการกําหนด และจัดสรรคลื่นความถี่ใหม 
(๕) รายงานสรุปความเห็นหรือเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมที่ กทช. และ

คณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมไดรับมา 
(๖) รายละเอียดแสดงถึงเหตุผลในการมีมติของ กทช. พรอมทั้งอธิบายถึงเหตุ

แหงการใหมี หรือไมใหมีการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม 
มติใหมีการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมของ กทช. มีผลเปนการยกเลิก

ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่รายนั้นในทันที หากมิไดมีการกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
 
ขอ ๖๙  ในกรณีที่ กทช. มีมติใหมีการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม 

เลขาธิการตองทําเปนหนังสือแจงแกผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่เก่ียวของในทันที โดย
จะตองมีเนื้อหาในเบื้องตนเกี่ยวกับมติของ กทช. เหตุผลที่ใชในการตัดสินใจใหมีการกําหนดและ
จัดสรรคลื่นความถี่ใหมคลื่นความถี่ที่เก่ียวของ และรายนามเทาที่ทราบของผูรับใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่ที่เก่ียวของ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๗๐  กทช. อาจพิจารณาใหเลขาธิการจายคาชดเชยการกําหนดและจัดสรร
คลื่นความถี่ใหมเปนจํานวนที่ กทช. เห็นสมควรสําหรับคลื่นความถี่ที่ กทช. มีมติใหมีการกําหนด 
และจัดสรรคลื่นความถี่ใหม 

คาชดเชยการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมไมมากไปกวาคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่นั้นตามสัดสวนของอายุของใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่ยังเหลืออยู 
โดยคํานึงถึงมูลคาการลงทุนทั้งหมดที่ไดลงทุนแลว ซึ่งพิจารณาจากตนทุนทางเศรษฐศาสตรเปน
สําคัญ แตทั้งหมดตองไมมากไปกวามูลคาประเมินของคลื่นความถี่นั้น 

 
ขอ ๗๑  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะ ให กทช. มีอํานาจ

กําหนดใหมีการใชคลื่นความถี่ใดเปนการชั่วคราวตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กทช. ประกาศ
กําหนด 

ในกรณีที่ กทช. เห็นสมควร อาจจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะกอน
กําหนดใหมีการใชคลื่นความถี่ใดเปนการชั่วคราวก็ได 

 
หมวด ๖ 

คลื่นความถีใ่ชรวมสาธารณะ 
   

 
ขอ ๗๒  ในกรณีที่เห็นสมควร กทช. อาจประกาศใหคลื่นความถี่ใด ไมวาจะได

อนุญาตหรือจัดสรรใหแกผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่รายใดเปนการเฉพาะแลวหรือไม เปน
คลื่นความถี่ใชรวมสาธารณะ 

 
ขอ ๗๓  การประกาศคลื่นความถี่ใชรวมสาธารณะ กทช. พึงคํานึงถึงแนวปฏิบัติ

ที่ไดรับการยอมรับในทางสากลและแนวโนมของการพัฒนาทางเทคโนโลยีในอนาคต และตอง
เปนไป เพ่ือบรรลุถึงวัตถุประสงคขอหนึ่งขอใด ดังตอไปนี้ 

(๑) เพ่ือสงเสริมการแขงขันที่เสรีอยางเปนธรรม และไมสงผลเปนการผูกขาด 
หรือลดหรือจํากัดการแขงขัน หรือกอใหเกิดความไมเปนธรรมในการแขงขันในการใหบริการ
โทรคมนาคม หรือเปนการกีดกันทางการคาในกิจการโทรคมนาคม 

(๒) สงเสริมการนําเทคโนโลยีใหมมาใช หรือเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีอันจะกอใหเกิดการใชคลื่นความถี่อยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคามากขึ้น 

(๓) เพ่ือนําคลื่นความถี่ดังกลาวไปใชในภาวะฉุกเฉินของสังคม หรือเพ่ือการ
บรรเทาสาธารณภัย หรือเพ่ือการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอัน
จําเปนอื่นใด 

 
ขอ ๗๔  กทช. อาจมอบหมายใหคณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่

ใหมศึกษาและประเมินผลการกําหนดใหคลื่นความถี่ใดเปนคลื่นความถี่ใชรวมสาธารณะ โดยให
จัดทํารายงานเปนหนังสือเสนอแก กทช. เพ่ือพิจารณา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การพิจารณาประกาศคลื่นความถี่ใชรวมสาธารณะ กทช. อาจใหมีการจัดรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะเปนการทั่วไป ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติวา
ดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือประกอบการพิจารณาของ กทช. ได 

 
ขอ ๗๕  ในกรณีที่ กทช. พิจารณาประกาศคลื่นความถี่ใชรวมสาธารณะเสร็จสิ้น

แลวใหจัดทํารายงานการพิจารณาประกาศคลื่นความถี่ใชรวมสาธารณะอันประกอบไปดวย 
(๑) รายละเอียดที่จําเปนทั้งหมดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่ประกาศคล่ืนความถี่ใช

รวมสาธารณะ 
(๒) ผลของการพิจารณาของ กทช. เหตุแหงการประกาศหรือการไมประกาศให

เปนคลื่นความถี่ใชรวมสาธารณะ พรอมทั้งหลักการและเหตุผลที่ กทช. ใชในการพิจารณาประกาศ
คลื่นความถี่ใชรวมสาธารณะ 

(๓) รายงานความเห็นการใชคลื่นความถี่ใชรวมสาธารณะ และคําแนะนําจาก
คณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม (ถามี) 

(๔) เอกสารสรุปความคิดเห็นสาธารณะตามขอ ๗๔ 
ใหเลขาธิการประกาศเผยแพรรายงานการพิจารณาประกาศคลื่นความถี่ใชรวม

สาธารณะใหแลวเสร็จภายในสิบสี่วันนับแต กทช. มีมติในเรื่องดังกลาว 
 
ขอ ๗๖  การประกาศคลื่นความถี่ใชรวมสาธารณะของ กทช. มีผลเปนการยกเลิก

ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่ไดอนุญาตใหผูใดมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการใชคลื่นความถี่
ดังกลาวทุกราย 

ผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่รายใดๆ สาธารณชน หรือประชาชนทั่วไป
สามารถเขาใชคลื่นความถี่ใชรวมสาธารณะตามความในวรรคหนึ่งไดโดยไมตองไดรับอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่นั้นเปนการเฉพาะ ทั้งนี้ หลักเกณฑและเง่ือนไขการใชคลื่นความถี่ใชรวมสาธารณะให
เปนไปตามที่ กทช.ประกาศกําหนด 

กทช. คงไวซึ่งอํานาจในการกํากับดูแลการใชคลื่นความถี่ใชรวมสาธารณะตาม
วรรคหนึ่ง และอาจกําหนดขอปฏิบัติ รวมทั้งสิทธิและหนาที่ในการใชคลื่นความถี่ดังกลาว
โดยเฉพาะ เพ่ือบริหารจัดการ กรณีมีการรบกวนอยางรุนแรงของคลื่นความถี่ระหวางผูใชคลื่น
ความถี่นั้น 

 
ขอ ๗๗  ในกรณีที่ กทช. ประกาศคลื่นความถี่ใดเปนคลื่นความถี่ใชรวม

สาธารณะผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่ถูกยกเลิกอันเปนผลมาจากการประกาศคลื่นความถี่
ของ กทช. มีสิทธิเรียกคาชดเชย หรือขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ใหมตามหลักเกณฑและวิธีการ
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติวาดวยการจัดสรรคลื่นความถี่และการขอรับ
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คาชดเชยตามความในวรรคหนึ่ง กทช. จะพิจารณาจากมูลคาการลงทุนทั้งหมดที่
ไดลงทุนแลว โดยพิจารณาจากตนทุนทางเศรษฐศาสตรเปนสําคัญ แตตองไมมากไปกวามูลคา
ประเมินของคลื่นความถี่นั้น 

 
ขอ ๗๘  ในกรณีที่เห็นสมควร กทช. อาจประกาศยกเลิกคลื่นความถี่ใชรวม

สาธารณะได โดยนํากระบวนการพิจารณาประกาศคลื่นความถี่ใชรวมสาธารณะแหงประกาศนี้มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๗ 

การระงับขอพิพาท 
   

 
ขอ ๗๙  ในกรณีมีขอพิพาทที่เก่ียวกับสัญญาการโอนใบอนุญาตใหใชคลืน่ความถี ่

การใหผูอ่ืนรวมใชคลื่นความถี่ การเขาใชคลื่นความถี่แทนที่ระหวางคูสัญญาการโอนใบอนุญาตให
ใชคลื่นความถี่ หรือสัญญาการใหผูอ่ืนรวมใชคลื่นความถี่ หรือคูกรณีที่เก่ียวของกับการเขาใชคลื่น
ความถี่แทนที่คูกรณี ผูเก่ียวของฝายใดฝายหนึ่งมีสิทธินําขอพิพาทเขาสูกระบวนการระงับขอ
พิพาทตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่กําหนดไวในหมวด ๕ วาดวยกระบวนการระงับขอ
พิพาทตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติวาดวยการใชและเช่ือมตอโครงขาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
หมวด ๘ 

ระเบียนการถอืคลื่นความถี ่
   

 
ขอ ๘๐  เลขาธิการตองจัดทําระเบียนการถือคลื่นความถี่โดยระบุถึงรายนามของ

ผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ผูขอโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ผูรับโอนใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่ผูขอใหผูอ่ืนรวมใชคลื่นความถี่และผูขอรวมใชคลื่นความถี่ พรอมทั้งระบุถึงการ
ประกาศขอเสนอการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่แกสาธารณะ และการประกาศขอเสนอการ
ใหผูอ่ืนรวมใชคลื่นความถี่แกสาธารณะ และการเขาใชคลื่นความถี่แทนที่ ของผูรับใบอนญุาตใหใช
คลื่นความถี่ใดอยางครบถวน ชัดเจนและเขาใจได 

เลขาธิการตองจัดทําระเบียนการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และการใหผูอ่ืน
รวมใชคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม โดยระบุถึงสิทธิและหนาที่โดยละเอียดของผูรับ
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่การโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ผูรับโอนใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่ ผูใหผูอ่ืนรวมใชคลื่นความถี่และผูรวมใชคลื่นความถี่ทุกราย รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
สิทธิและหนาที่เก่ียวกับคลื่นความถี่ที่มีหรือไมมีผูไดรับอนุญาตใหใชทั้งหมด อยางครบถวน 
ชัดเจนและเขาใจได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เลขาธิการตองจัดทําระเบียนการถือคลื่นความถี่และระเบียนการโอนใบอนุญาต
ใหใชคลื่นความถี่และการใหผูอ่ืนรวมใชคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม ใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับ และตองปรับปรุงขอมูลในระเบียนดังกลาวใหทันสมัย
และมีความถูกตองอยูเสมอ 

 
ขอ ๘๑  ผูรับใบอนุญาตและผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ทุกรายจะตองให

ความรวมมือและใหความชวยเหลือที่จําเปนแกเลขาธิการในการจัดทําระเบียนการถือคลื่นความถี่ 
และระเบียนการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ และการใหผูอ่ืนรวมใชคลื่นความถี่ในกิจการ
โทรคมนาคมรวมถึงการใหรายละเอียดเพิ่มเติมและตอบขอซักถามในประเด็นขอสงสัยที่เก่ียวของ
อยางชัดเจน 

 
ขอ ๘๒  ผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ หรือผูขอโอนใบอนุญาตใหใชคลื่น

ความถี่ หรือผูขอรับโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ หรือผูรับโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 
หรือผูขอใหรวมใชคลื่นความถี่ หรือผูขอรวมใชคลื่นความถี่ หรือผูใหรวมใชคลื่นความถี่ หรือผู
รวมใชคลื่นความถี่ หรือผูรับใบอนุญาต หรือผูที่มีสวนไดเสียใด สามารถยื่นหนังสือคัดคานความ
ถูกตองของระเบียนการถือคลื่นความถี่ และระเบียนการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และการ
ใหผูอ่ืนรวมใชคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม แกเลขาธิการไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดมี
การจัดทําหรือปรับปรุงขอมูล เนื้อหา หรือรายละเอียดของระเบียนดังกลาว 

 
หมวด ๙ 

บทเฉพาะกาล 
   

 
ขอ ๘๓  ใหผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 

๒๔๙๘ เปนผูมีสิทธิ หนาที่และความรับผิดเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตาม
ประกาศนี ้

ผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตองจัดทํารายงานสถานะการใชคลื่นความถี่ที่
ไดรับจัดสรรเพื่อนําเสนอ กทช. และคณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมเมื่อไดรับ
การรองขอ โดยจะตองประกอบไปดวยเอกสาร และขอมูลดังตอไปนี้อยางละเอียด ครบถวน 
ชัดเจนและเขาใจได 

(๑) เอกสารแสดงถึงการไดรับจัดสรรคลื่นความถี ่
(๒) สถานะการใชคลื่นความถี่ไดรับจัดสรร 
(๓) รายละเอียดแสดงถึงจํานวน ปริมาณ และอาณาบริเวณทางภูมิศาสตรของ

คลื่นความถี่ที่ไดรับจัดสรร 
(๔) รายละเอียดแสดงถึงสถานะการใช วิธีการใช วัตถุประสงคของการใช 

ประเภทของการนําคลื่นความถี่ไปใช รวมถึงการใหผูอ่ืนใชหรือรวมใชคลื่นความถี่หรือไม อยางไร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) สําเนาสัญญาการใหผู อ่ืนใช หรือรวมใชคลื่นความถี่ และรายละเอียด
เก่ียวกับขอตกลงระหวางผูไดรับจัดสรรความถี่ และผูใชอ่ืนหรือผูรวมใชคลื่นความถี่ รวมไปถึง
ขอตกลงในเรื่องคาตอบแทนจากการใหใช หรือรวมใชคลื่นความถี่ (ถามี) 

(๖) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่ กทช. เห็นสมควร 
ผูไดรับจัดสรรความถี่ตามวรรคหนึ่ง และผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตอง

จัดทํารายงานสถานะการใชคลื่นความถี่ที่ไดรับจัดสรรใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตประกาศ
นี้มีผลบังคับใชและตองจัดทํารายงานสถานะการใชคลื่นความถี่ที่ไดรับจัดสรรใหมเมื่อ กทช. หรือ
คณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมรองขอ และตองสงมอบให กทช. และ
คณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมในทันทีที่จัดทํารายงานดังกลาวเสร็จ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พลเอก ชูชาติ พรหมพระสิทธิ ์

ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โสรศ/ผูจดัทํา 
๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 


