(83) คู่มือสำหรับประชำชน : กำรอนุญำตให้ดำเนินกำรอื่นใดนอกเหนือจำกที่กำหนดไว้ในประกำศ
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รำยกำรโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพำะในบริกำรโทรทัศน์ที่เป็นกำรทั่วไป
พ.ศ. 2555
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักนโยบำยและวิชำกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ตำมที่ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รำยกำรโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพำะในบริกำรโทรทัศน์ที่
เป็นกำรทั่วไป พ.ศ. 2555 (ประกำศฯ) ได้กำหนดให้รำยกำรโทรทัศน์แบบถ่ำยทอดสดตำมที่กำหนดไว้ใน
ภำคผนวกของประกำศฯ นี้ ถือ เป็ น รำยกำรโทรทั ศน์ ที่ ส ำมำรถให้ บริ กำรแก่ ประชำชนได้ภ ำยใต้ก ำร
ให้ บ ริ กำรโทรทัศน์ ที่เป็ น กำรทั่ว ไปเท่ำนั้น (ตำมข้อ 3 ของประกำศฯ) และกำรดำเนินกำรอื่นใด
นอกเหนือจำกที่กำหนดดังกล่ำวจะต้องได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำร
โทรทัศน์ก่อน นั้น
2. กำรยื่นคำขออนุญำตดังกล่ำวข้ำงต้นจะต้องแสดงรำยละเอียดให้ ชัดเจนถึงเรื่องที่ต้องกำรขออนุญำต
ข้อเท็จจริง เหตุผลและควำมจำเป็นในกำรขออนุญำต พร้อมยื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบตำมรำยละเอียดที่
ได้แสดงไว้ตำมคำขออนุญำต หมำยเหตุ
1. กรณีที่ผู้ยื่นคำขอมำยื่นคำขอด้วยตนเอง
1.1 กรณียื่นคำขอและเอกสำรหลักฐำนถูกต้องครบถ้วน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะรับคำขอและเอกสำร
หลักฐำนดังกล่ำว เพื่อดำเนินกำรตำมขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรที่กำหนดไว้ในคู่มือต่อไป
1.2 กรณียื่นคำขอและเอกสำรหลักฐำนไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะบันทึกข้อมูลและ
รำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมกำหนดระยะเวลำที่จะต้องยื่นเอกสำรเพิ่มเติม
โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นคำขอร่วมลงนำมในบันทึกดังกล่ำวเพื่อเป็นหลักฐำน
2. กรณีที่ผู้ยื่นคำขอส่งคำขอและเอกสำรหลักฐำนทำงไปรษณีย์ สำนักงำน กสทช. จะดำเนินกำรตรวจควำม
ถูกต้อ งครบถ้ว นของ คำขอและเอกสำรหลั กฐำนที่เกี่ ยวข้ องโดยทั นที หำกไม่ถูก ต้องหรือไม่ครบถ้ว น
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะบันทึกข้อมูลและรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมกำหนด
ระยะเวลำที่จะต้องยื่นเอกสำรเพิ่มเติมให้ผู้ยื่นคำขอทรำบ ภำยในวันทำกำรดังกล่ำว เว้นแต่กรณีที่ได้รับ
เอกสำรภำยหลังเวลำ 15.00 น. จะดำเนินกำรแจ้งภำยในวันทำกำรถัดไป
3. หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไขหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนด พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ จะ
จัดทำหนังสือเพื่อคืนคำขอและเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวให้แก่ผู้ยื่นคำขอต่อไป
4. พนั กงำนเจ้ำหน้ ำที่จะยังไม่พิจำรณำคำขอ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู้ยื่นคำขอจะ
ดำเนินกำรแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
5. ขัน้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้
ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
6. สำนักงำน กสทช. จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 5 วันทำกำร นับแต่วันที่พิจำรณำแล้ว
เสร็จ เมื่อครบกำหนดเวลำที่กำหนดเวลำตำมที่ ระบุไว้ในคู่มือส ำหรับประชำชนแล้ ว หำกผู้ อนุญำตยัง
พิจำรณำไม่แล้วเสร็จ จะแจ้งเป็นหนังสือให้ทรำบถึงเหตุแห่งควำมล่ำช้ำทุก 7 วันจนกว่ำจะพิจำรณำแล้ว
เสร็จ

7. สำเนำเอกสำรที่ยื่นต่อสำนักงำน กสทช. เพื่อประกอบกำรพิจำรณำคำขอ จะต้องรับรองสำเนำเอกสำร
ถูกต้อง โดยผู้มีอำนำจตำมกฎหมำย ทุกหน้ำ
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 102 วันทำกำร
ลำดับ ขั้นตอน
1)

กำรตรวจสอบเอกสำรกำรตรวจสอบเอกสำรคำขอ และเอกสำรหลักฐำนประกอบ

2)

กำรพิจำรณำ กลั่นกรอง และศึกษำวิเครำะห์คำขอและเอกสำรหลักฐำน

3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)

หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ

2)

คำขออนุญำต ที่แสดงรำยละเอียดให้ชัดเจนถึงเรื่องที่ต้องกำรขออนุญำต ข้อเท็จจริง และเหตุผล
ควำมจำเป็นในกำรขออนุญำต ฉบับจริง 1 ฉบับ

3)

เอกสำรหลักฐำนประกอบตำมรำยละเอียดที่ได้แสดงไว้ตำมคำขออนุญำต ฉบับจริง 1 ฉบับ

คู่มือลำดับที่ 84. คู่มือกำรแจ้งกำรรวมธุรกิจตำมมำตรกำรกำกับดูแลกำรรวมธุรกิจในกิจกำรโทรคมนำคม
ขั้นตอนกำรแจ้งกำรรวมธุรกิจก่อนกำรดำเนินกำร
ระยะเวลำ ระยะเวลำ ระยะเวลำที่
ขั้นตอน
(เดิม)
(ใหม่)
ลดได้
1. แจ้งกำรรวมธุรกิจ ต่อเลขำธิกำร
90
90
0
2. กำรพิจำรณำเลขำธิกำรพิจำรณำรำยละเอียดและเอกสำรต่ำงๆ
7
7
0
3. แต่งตั้งที่ปรึกษำอิสระ
7
7
0
4. ที่ปรึกษำจัดทำควำมเห็นประกอบกำรรำยงำนกำรรวมธุรกิจ

30

30

0

5. เลขำธิกำรเสนอกำรแจ้ งกำรรวมธุร กิจต่อคณะอนุกรรมกำร 20
กลั่นกรองงำนของ กสทช. ด้ำนกิจกำรโทรคมนำคม

20

0

6. เลขำธิกำรเสนอกำรแจ้งกำรรวมธุรกิจต่อคณะกรรมกำร กสทช.
7. แจ้งผลกำรพิจำรณำ

20
5

0
0

20
5

รวม
179
179
0
คู่มือลำดับที่ 85. คู่มือกำรแจ้งกำรรวมธุรกิจตำมมำตรกำรกำกับดูแลกำรรวมธุรกิจในกิจกำรโทรคมนำคม
ขั้นตอนกำรแจ้งกำรรวมธุรกิจก่อนกำรดำเนินกำร

ระยะเวลำ
(เดิม)
1. แจ้งกำรรวมธุรกิจ ต่อเลขำธิกำร
7
2. หนังสือรับทรำบกำรแจ้งกำรรวมธุรกิจ
7
3. เลขำธิกำรเสนอกำรแจ้ งกำรรวมธุร กิจต่อคณะอนุกรรมกำร 20
กลั่นกรองงำนของ กสทช. ด้ำนกิจกำรโทรคมนำคม

ระยะเวลำ
(ใหม่)
7
7
20

ระยะเวลำที่
ลดได้
0
0
0

4. เลขำธิกำรเสนอกำรแจ้งกำรรวมธุรกิจต่อคณะกรรมกำร กสทช.
รวม

20
54

0
0

ขั้นตอน

20
54

คู่มือลำดับที่ 86. กำรขอสิ้นสุดใบอนุญำต หรือกำรยกเลิกบริกำรของผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โทรคมนำคม ที่ไม่มีโครงข่ำยเป็นของตนเอง (กรณีผู้รับใบอนุญำตขอสิ้นสุดกำรอนุญำต โดยไม่มีผู้ใช้บริกำร
เหลืออยู่แล้ว)
ร ะ ย ะ เ ว ล ำ ระยะเวลำ ระยะเวลำที่
ขั้นตอน
(เดิม)
(ใหม่)
ลดได้
1. กำรตรวจสอบเอกสำร เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วน 1
1
0
ของเอกสำรหลักฐำน
2. กำรพิจำรณำเจ้ำหน้ำที่จะดำเนินกำรจัดทำเอกสำรเพื่อ 30
20
10
นำเสนอที่ ลสทช.
รวม
31
21
10
หมำยเหตุ : กรณีผู้รับใบอนุญำต โดยไม่มีผู้ใช้บริกำรเหลืออยู่แล้ว
คู่มือลำดับที่ 87. กำรให้อนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม กรณีที่ไม่มีกำรสร้ำงโครงข่ำยเป็นของตนเอง ตำม
กระบวนกำรอนุญำตแบบปกติ (สำหรับใบอนุญำตแบบที่สอง)
ร ะ ย ะ เ ว ล ำ ระยะเวลำ ระยะเวลำที่
ขั้นตอน
(เดิม)
(ใหม่)
ลดได้
1. กำรตรวจสอบเอกสำรเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำเอกสำรข้อมูล
1
1
0
2. กำรพิจำรณำเจ้ำหน้ำที่จะดำเนินกำรจัดทำเอกสำรเพื่อ 60
30
30
นำเสนอที่ประชุม กสทช. พิจำรณำ
3. กำรอนุ ญ ำต/คณะกรรมกำรมี ม ติ ที่ ป ระชุ ม กสทช. 0
0
0
พิจำรณำคำขอผู้รับใบอนุญำต (หมำยเหตุ: (ระยะเวลำขึ้นอยู่
กับ กสทช. พิจำรณำ))
รวม
61
31
30

หมำยเหตุ : - สำหรับใบอนุญำตแบบที่สอง *ปท.2 ขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ แต่ผู้ยื่นคำขอไม่
ส่งข้อมูล
เพิ่มเติม จึงไม่อำจดำเนินกำรต่อจนแล้วเสร็จได้

