
ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 
ที่  4/๒๕๖๒ 

เรื่อง  มำตรกำรแกไ้ขปัญหำกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม 
 
 

ตำมที่ได้มีค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่  ๑๖/๒๕๕๙  เรื่อง  กำรประมูลคลื่นควำมถี่
เพ่ือกิจกำรโทรคมนำคม  ลงวันที่  ๑๒  เมษำยน  พุทธศักรำช  ๒๕๕๙  เพ่ือให้กำรประมูลคลื่นควำมถี่
ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคม  ย่ำน  ๘๙๕ - ๙๑๕  MHz/๙๔๐ - ๙๖๐  MHz  ที่ต้องด ำเนินกำรใหม่เปน็ไป
ด้วยควำมโปร่งใส  รวดเร็ว  เป็นธรรม  และได้มีค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่  ๗๖/๒๕๕๙   
เรื่อง  มำตรกำรส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจกำรโทรคมนำคม  
เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ  ลงวันที่  ๒๐  ธันวำคม  พุทธศักรำช  ๒๕๕๙  และค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ  ที่  ๙/๒๕๖๑  เรื่อง  มำตรกำรบรรเทำผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์  ลงวันที่  ๒๓  พฤษภำคม  ๒๕๖๑  เพ่ือให้
ควำมช่วยเหลือกับผู้ประกอบกำรสุจริตที่ไม่อำจช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ได้ทัน
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไปแล้ว  นั้น 

โดยที่ในปัจจุบันได้ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ  สภำพปัญหำจำกกำรแข่งขันทำงธุรกิจส ำหรับกิจกำร
โทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม  ปัญหำด้ำนควำมพร้อมทั้งในภำครัฐและภำคเอกชน  รวมถึงผลกระทบ
จำกรำยได้ของผู้ประกอบกำรท่ีสุจริต  อันส่งผลถึงควำมสำมำรถในกำรช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตใหใ้ช้
คลื่นควำมถี่ได้ทันภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดนั้นยังคงอยู่  จึงจ ำเป็นต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์  ขั้นตอนและ
ก ำหนดระยะเวลำในกำรช ำระค่ำธรรมเนียม  เพ่ือให้กำรประกอบกิจกำรดังกล่ำวสำมำรถด ำรงอยู่ได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเข้ำถึงและรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของประชำชน  อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้ประกอบกำรทั้งภำครัฐและภำคเอกชน  รวมทั้งเพ่ือจูงใจให้ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมกำรประมูล  
คลื่นควำมถี่ย่ำน  ๗๐๐  MHz  และ  ๒๖๐๐  MHz  ซึ่งจะก่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนเทคโนโลยี  ๕G   
อันท ำให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  มีควำมมั่นคงและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๒๖๕  ของรัฐธรรมนูญแหงรำชอำณำจักรไทย  ประกอบกับ  
มำตรำ  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแหงรำชอำณำจักรไทย  (ฉบับชั่วครำว)  พุทธศักรำช  ๒๕๕๗  หัวหนำคณะ
รักษำควำมสงบแหงชำติ  โดยควำมเห็นชอบของคณะรักษำควำมสงบแหงชำติจึงมีค ำสั่งดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ค ำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในกรณีที่มีปัญหำในกำรปฏิบัติและในกำรวินิจฉัยตำมค ำสั่งนี้  ให้เลขำธิกำร  กสทช.  

มีอ ำนำจวินิจฉัย  และค ำวินิจฉัยของเลขำธิกำร  กสทช.  ให้ถือเป็นที่สุด 
ข้อ ๓ ในกรณีที่เห็นสมควร  นำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอำจเสนอให้คณะรักษำควำมสงบ

แห่งชำติเปลี่ยนแปลงค ำสั่งนี้ได้ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒



ส่วนที่  ๑ 
กรณีผู้รบัใบอนญุำตให้ใช้คลืน่ควำมถีเ่พื่อกิจกำรโทรคมนำคม 

 
 

ข้อ ๔ ในส่วนนี้ 
“ผู้รับใบอนุญำต”  หมำยควำมว่ำ  ผู้ได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถีย่่ำน  ๘๙๐ - ๙๑๕  MHz/

๙๓๕ - ๙๖๐  MHz 
“ค ำสั่ง”  หมำยควำมว่ำ  ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่  ๑๖/๒๕๕๙  เรื่อง  

กำรประมูลคลื่นควำมถี่เพื่อกิจกำรโทรคมนำคม  ลงวันที่  ๑๒  เมษำยน  พุทธศักรำช  ๒๕๕๙ 
“ประกำศ”  หมำยควำมว่ำ  ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง  กิจกำรโทรทัศน์  

และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำร
โทรคมนำคม  ย่ำน  ๘๙๕ - ๙๑๕  MHz/๙๔๐ - ๙๖๐  MHz  หรือประกำศคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง  กิจกำรโทรทัศน์  และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำต
ให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคม  ย่ำน  ๘๙๐ - ๘๙๕/๙๓๕ - ๙๔๐  MHz 

ข้อ ๕ ให้ผู้รับใบอนุญำตช ำระเงินประมูลคลื่นควำมถี่ต่อไปตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และ
เงื่อนไขที่ก ำหนดในค ำสั่งหรือประกำศ 

ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญำตรำยใดไม่สำมำรถช ำระเงินประมูลคลื่นควำมถี่ตำมข้อ  ๕  ได้   
ให้ผู้รับใบอนุญำตรำยนั้นแจ้งเป็นหนังสือไปยังส ำนักงำน  กสทช.  ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ค ำสั่งนี้  
มีผลใช้บังคับ  เพื่อขอแบ่งช ำระเงินประมูลคลื่นควำมถี่ต่อไป 

ให้ส ำนักงำน  กสทช.  พิจำรณำแบ่งช ำระเงินจำกเงินประมูลคลื่นควำมถี่ทั้งหมดที่ผู้รับใบอนุญำต 
ต้องช ำระออกเป็นสิบงวด  ปีละงวด  งวดละเท่ำ ๆ  กัน  โดยให้ปีที่ผู้รับใบอนุญำตประมูลคลื่นควำมถี่ ได้
ตำมค ำสั่งหรือประกำศเริ่มนับเป็นงวดแรก  และเมื่อส ำนักงำน  กสทช.  พิจำรณำแบ่งเงินประมูลคลื่นควำมถี่ 
ที่ต้องช ำระในแต่ละงวดได้แล้ว  ให้ผู้รับใบอนุญำตช ำระเงินประมูลคลื่นควำมถี่ตำมงวดดังกล่ำวตั้งแต่ปี  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  ส ำหรับงวดที่ต้องช ำระในปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ให้ช ำระรวมกับเงินชดเชยของงวด
ที่ผ่ำนมำด้วย 

ในระหว่ำงกำรแบ่งช ำระเงินประมูลคลื่นควำมถี่ตำมวรรคสอง  ให้ผู้รับใบอนุญำตวำงหนังสือ 
ค้ ำประกันจำกสถำบันกำรเงินประเภทธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ตำมพระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพ่ือค้ ำประกันกำรช ำระเงินประมูลในส่วนที่เหลือ  รวมทั้งต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์  
วิธีกำร  และเงื่อนไขอื่นตำมค ำสั่งหรือประกำศ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๗ กรณีที่ผู้รับใบอนุญำตไม่ช ำระเงินประมูลคลื่นควำมถี่ในส่วนที่เหลือตำมงวดที่แบ่งช ำระ 
ให้ครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  ผู้รับใบอนุญำตต้องช ำระเงินประมูลคลื่นควำมถี่เพ่ิม  เป็นจ ำนวนเงิน
เท่ำกับผลคูณของจ ำนวนเงินประมูลคลื่นควำมถี่ที่ค้ำงช ำระกับอัตรำดอกเบี้ยร้อยละสิบห้ำต่อปี   
ค ำนวณเป็นรำยวัน  โดยหำกพ้นก ำหนดช ำระเงินตำมเวลำที่ระบุ  จะถือว่ำผู้รับใบอนุญำตกระท ำผิด
เงื่อนไขของกำรอนุญำต  และ  กสทช.  อำจพิจำรณำพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญำตได้ 

ส่วนที ่ ๒ 
กำรจดัสรรคลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคม 

 
 

ข้อ ๘ ให้ส ำนักงำน  กสทช.  ด ำเนินกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ที่มีกำรเรียกคืนตำมข้อ  ๑๑  
ส ำหรับใช้ในกิจกำรโทรคมนำคม  โดยพิจำรณำจัดสรรคลื่นควำมถี่ให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญำตให้ใช้ 
คลื่นควำมถี่  ย่ำน  ๘๙๐ - ๙๑๕  MHz/๙๓๕ - ๙๖๐  MHz  ก่อน  ทั้งนี้  ตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร   
และเงื่อนไขที่ส ำนักงำน  กสทช.  ก ำหนด  โดยมิให้น ำควำมในมำตรำ  ๔๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจกำร
โทรคมนำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับ 
กำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจกำรโทรคมนำคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
มำใช้บังคับ 

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ย่ำน  ๘๙๐ - ๙๑๕  MHz/๙๓๕ - ๙๖๐  MHz   
ไม่ประสงค์จะขอรับกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ตำมวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่ำเป็นกำรผิดเงื่อนไขและให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญำตช ำระเงินประมูลคลื่นควำมถี่ในงวดที่เหลือตำมข้อ  ๕  ให้ครบถ้วน  และให้ส ำนักงำน  กสทช.  
จัดให้มีกำรประมูลคลื่นควำมถี่ดังกล่ำวโดยวิธีกำรประมูลคลื่นควำมถี่ต่อไป 

ส่วนที ่ ๓ 
กรณีผู้รบัใบอนญุำตให้ใช้คลืน่ควำมถีเ่พื่อให้บรกิำรโทรทศัน์ในระบบดิจติอล 

 
 

ข้อ ๙ ในส่วนนี้  “ประกำศ”  หมำยควำมว่ำ  ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง  
กิจกำรโทรทัศน์  และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไข  กำรประมูล
คลื่นควำมถี่เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  ประเภทบริกำรทำงธุรกิจระดับชำติ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ ๑๐ ผู้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพ่ือให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  
รำยใดประสงค์จะคืนใบอนุญำตที่ได้รับตำมประกำศ  ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังส ำนักงำน  กสทช.  ภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันที่ค ำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ  และให้ส ำนักงำน  กสทช.  พิจำรณำก ำหนดค่ำชดเชย 
ให้แก่ผู้รับใบอนุญำตดังกล่ำว  โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้รับใบอนุญำตได้รับในระหว่ำงที่ได้มี 
กำรประกอบกิจกำร  และค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ที่ได้มีกำรช ำระแล้ว   

้หนา   ๖
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ข้อ ๑๑ ให้ส ำนักงำน  กสทช.  พิจำรณำเรียกคืนคลื่นควำมถี่ย่ำน  ๗๐๐  MHz  ในช่วง   
๖๙๔ - ๗๙๐  MHz  จำกผู้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพ่ือให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอลอื่นนอกจำกผู้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพ่ือให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล   
ที่ประสงค์จะคืนใบอนุญำตตำมข้อ  ๑๐  เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคมตำมข้อ  ๘  
และให้ส ำนักงำน  กสทช.  พิจำรณำก ำหนดกำรทดแทน  ชดใช้  หรือจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับผู้ถูกเรียกคืน
คลื่นควำมถี่ดังกล่ำว 

ข้อ ๑๒ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ตำมค ำสั่ งนี้  ให้ได้รับกำรทดแทน  
ชดใช้  หรือจ่ำยค่ำตอบแทน  ตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขที่ส ำนักงำน  กสทช.  ก ำหนด  ดังนี้ 

(๑) ผู้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล   
 (๑.๑) ยกเว้นค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ที่ต้องช ำระงวดสุดท้ำยของรำคำขั้นต่ ำ

หรือรำคำเริ่มต้น  และสองงวดสุดท้ำยของรำคำที่เกินกว่ำรำคำขั้นต่ ำหรือรำคำเริ่มต้นตำมประกำศ   
และให้ด ำเนินกำร  ดังนี้ 

   (ก) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญำตรำยใดยังไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช ้
คลื่นควำมถี่จนถึงงวดที่ได้รับยกเว้นตำม  (๑.๑)  ให้ผู้รับใบอนุญำตรำยนั้นช ำระค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว 
ให้ครบถ้วนจนถึงงวดที่ได้รับยกเว้นตำม  (๑.๑)  โดยให้ช ำระภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ค ำสั่งนี้ 
มีผลใช้บังคับ 

   (ข) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญำตรำยใดช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ไว้
เกินไปจำกงวดที่ได้รับยกเว้นตำม  (๑.๑)  ผู้รับใบอนุญำตรำยนั้นได้รับเงินค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวคืน 

 (๑.๒) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำใช้โครงข่ำยโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นควำมถี่ภำคพ้ืนดิน 
ในระบบดิจิตอล  (MUX)  ตลอดระยะเวลำกำรได้รับอนุญำตกำรให้บริกำรโทรทัศน์ดิจิตอลที่เหลืออยู่  
โดยให้เริ่มมีผลภำยหลังจำกสิ้นสุดมำตรกำรบรรเทำผลกระทบตำมข้อ  ๘  วรรคหนึ่ง  ของค ำสั่งหัวหน้ำคณะ
รักษำควำมสงบแหง่ชำติ  ที่  ๙/๒๕๖๑  เรื่อง  มำตรกำรบรรเทำผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสยีง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์  ทั้งนี้  กำรสนับสนุนดังกล่ำวให้ส ำนักงำน  
กสทช.  จ่ำยให้แก่ผู้รับใบอนุญำตให้บริกำรโครงข่ำยเพ่ือให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  ตำมจ ำนวน
ที่เกิดขึ้นจริงที่คู่สัญญำตกลงกัน  ซึ่งจะต้องไม่เกินอัตรำที่  กสทช.  ให้ควำมเห็นชอบ 

(๒) ผู้รับใบอนุญำตให้บริกำรโครงข่ำย  และผู้รับใบอนุญำตให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
เพ่ือให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  ให้ได้รับกำรทดแทน  ชดใช้  หรือจ่ำยค่ำตอบแทน  จำกผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นโดยตรงจำกกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่เท่ำกับค่ำใช้จ่ำยจำกกำรปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
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โครงข่ำยโทรทัศน์  หรือค่ำผลกระทบโดยตรงที่ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยได้รับจำกกำรปรับเปลี่ยนกำรให้บริกำร
ตำมเงื่อนไขกำรอนุญำตให้บริกำรโครงข่ำย  ทั้งนี้  จะต้องเป็นค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง 

ข้อ ๑๓ ให้ส ำนักงำน  กสทช.  พิจำรณำแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับ
กำรก ำหนดวิธีกำรและเงื่อนไขค่ำชดเชยอันเนื่องมำจำกกำรคืนใบอนุญำตตำมข้อ  ๑๐  และกำรทดแทน  
ชดใช้  และจ่ำยค่ำตอบแทนผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรถูกเรียกคืนคลื่นควำมถี่ตำมข้อ  ๑๒  (๒)   
ซึ่งประกอบด้วยเลขำธิกำร  กสทช.  หรือผู้ แทนส ำนักงำน  กสทช.  เป็นประธำนอนุกรรมกำร   
ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ  ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ   
ผู้แทนส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ   
ผู้แทนส ำนักงบประมำณ  และผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ   
เป็นอนุกรรมกำร  โดยให้พนักงำนที่เลขำธิกำร  กสทช.  มอบหมำยท ำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำร 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ เ พ่ือให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดิน 
ในระบบดิจิตอลมีกำรรวมตัวเพ่ือจัดตั้งองค์กรกลำงเกี่ยวกับกำรส ำรวจควำมนิยมช่องรำยกำรโทรทัศน์  
เพ่ือสนับสนุนอุตสำหกรรมโทรทัศน์ดิจิตอล  ให้ส ำนักงำน  กสทช.  พิจำรณำจัดสรรเงินจ ำนวนหนึ่ง
ส ำหรับใช้ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 

ข้อ ๑๕ กำรทดแทน  กำรชดใช้  หรือกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒  
ตลอดจนกำรด ำเนินกำรตำมข้อ  ๑๔  ให้ส ำนักงำน  กสทช.  พิจำรณำสนับสนุนจำกเงินที่เกิดขึ้นจำก 
กำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ตำมข้อ  ๘  เว้นแต่กรณีตำมข้อ  ๑๒  (๑.๑)  (ข)  ให้ส ำนักงำน  กสทช.  จ่ำยจำกเงิน 
ที่ได้รับช ำระตำมข้อ  ๑๒  (๑.๑)  (ก)  หรือเงินที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ตำมข้อ  ๘  หรือ 
คลื่นควำมถี่ย่ำนอื่นที่ถูกเรียกคืน  หรือเงินรำยได้ของส ำนักงำน  กสทช.  ในส่วนที่เหลือซึ่งต้องน ำส่ง  
เป็นรำยได้แผ่นดิน  ทั้งนี้  ตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขที่ส ำนักงำน  กสทช.  ก ำหนด 

ในระหว่ำงที่ยังไม่ได้รับเงินรำยได้ที่ได้จำกกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ตำมข้อ  ๘  ให้ส ำนักงำน  
กสทช.  ใช้จ่ำยเงินจำกกองทุนวิจัยและพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง  กิจกำรโทรทัศน์  และกิจกำรโทรคมนำคม 
เพ่ือประโยชน์สำธำรณะเพ่ือด ำเนินกำรตำมค ำสั่งนี้ไปพลำงก่อน  และเมื่อส ำนักงำน  กสทช.  ได้รับเงินรำยได้ 
ที่ได้จำกกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ตำมข้อ  ๘  แล้ว  ให้น ำส่งคืนกองทุนต่อไป 

เงินที่เหลือจำกกำรสนับสนุนตำมวรรคหนึ่ง  ให้ส ำนักงำน  กสทช.  น ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน  
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนักงำน  กสทช.  ก ำหนด 

ข้อ ๑๖ เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรงบประมำณแผ่นดิน  ให้กระทรวงกำรคลังไม่ต้องส่งคืนเงิน 
ในส่วนที่เหลือ  ซึ่งยืมจำกกองทุนวิจัยและพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง  กิจกำรโทรทัศน์  และกิจกำร
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โทรคมนำคมเพ่ือประโยชนส์ำธำรณะ  ที่น ำไปใช้แทนเงินกู้บำงส่วนส ำหรับโครงกำรพัฒนำระบบบรหิำรจัดกำรน้ ำ
และระบบขนส่งทำงถนนระยะเร่งด่วน  ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖  พฤษภำคม  ๒๕๕๘   
และประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ฉบับที่  ๘๐/๒๕๕๗  เรื่อง  กำรแก้ไขเพ่ิมเตมิกฎหมำยว่ำดว้ย
องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจกำร
โทรคมนำคม 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ 11  เมษำยน  พุทธศกัรำช  ๒๕๖2 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชำ 
หัวหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแหง่ชำต ิ
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