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1	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	127/ตอนที่	78	ก/หน้า	1/19	ธันวาคม	2553
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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้	ณ	วันที่	17	ธันวาคม	พ.ศ.	2553

เป็นปีที่	๖5	ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกล้า	ฯ		ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ

ก�ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม

	 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล	ซึ่งมาตรา	29	ประกอบกับมาตรา	35	มาตรา	3๖	มาตรา	๔1	มาตรา	๔3	

มาตรา	๔5	มาตรา	๔๖	มาตรา	๔7	มาตรา	๖1	และมาตรา	๖๔	ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย	บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	ฯ	ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและ

ยินยอมของรัฐสภา	ดังต่อไปนี้

	 มาตรา	1	 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	 “พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น

ความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการ

โทรคมนาคม	พ.ศ.	2553”

	 มาตรา	2	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

	 มาตรา	3	 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับ

กิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	25๔3
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	 มาตรา	๔	 ในพระราชบัญญัตินี้

	 “คลืน่ความถี”่	หมายความว่า	คลืน่วทิยหุรอืคลืน่แฮรตเซยีนซึง่เป็นคลืน่แม่เหลก็ 

ไฟฟ้าทีม่คีวามถีต่�า่กว่าสามล้านเมกะเฮริตซ์ลงมาทีถู่กแพร่กระจายในท่ีว่างโดยปราศจาก

สื่อน�าที่ประดิษฐ์ขึ้น

	 “โทรคมนาคม”	หมายความว่า	การส่ง	การแพร่	หรอืการรบัเครือ่งหมาย	สญัญาณ	

ตัวหนังสือ	 ตัวเลข	 ภาพ	 เสียง	 รหัส	 หรือสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได ้

โดยระบบคลื่นความถี่	ระบบสาย	ระบบแสง	ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า	หรือระบบอื่น

	 “วิทยุคมนาคม”	 หมายความว่า	 การส่ง	 การแพร่	 หรือการรับเคร่ืองหมาย	

สัญญาณ	 ตัวหนังสือ	 ตัวเลข	 ภาพ	 เสียง	 รหัส	 หรือสิ่งอื่นใดซ่ึงสามารถให้เข้าใจ 

ความหมายได้ด้วยคลื่นความถี่

	 “วิทยุกระจายเสียง”	 หมายความว่า	 วิทยุคมนาคมที่ส่งหรือแพร่เสียงเพื่อให้

บุคคลทั่วไปรับได้โดยตรง

	 “วทิยโุทรทศัน์”	หมายความว่า	วทิยคุมนาคมทีแ่พร่ภาพและเสยีงเพือ่ให้บุคคล

ทั่วไปรับได้โดยตรง

	 “กิจการกระจายเสียง”	 หมายความว่า	 กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการ

กระจายเสียง	 ซึ่งให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเคร่ืองรับท่ี

สามารถรับฟังการให้บริการนั้น	ๆ	ได้ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่นความถี่	ระบบสาย	 

ระบบแสง	 ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า	 หรือระบบอื่น	 ระบบใดระบบหนึ่ง	 หรือหลายระบบ

รวมกัน	หรือกิจการอื่นท�านองเดียวกันที่	กสทช.	ก�าหนดให้เป็นกิจการกระจายเสียง

	 “กิจการโทรทัศน์”	 หมายความว่า	 กิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรทัศน์ 

ซึ่งให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมและ

ฟังการให้บริการนั้น	ๆ	ได้	ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่นความถี่	ระบบสาย	ระบบแสง	

ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า	หรือระบบอื่น	ระบบใดระบบหนึ่ง	หรือหลายระบบรวมกัน	หรือ

กิจการอื่นท�านองเดียวกันที่	กสทช.	ก�าหนดให้เป็นกิจการโทรทัศน์

	 “กจิการวทิยคุมนาคม”	หมายความว่า	กจิการซึง่เป็นการรบัและส่งเครือ่งหมาย	

สัญญาณ	 ตัวหนังสือ	 ตัวเลข	 ภาพ	 เสียง	 รหัส	 หรือส่ิงอื่นใด	 ซึ่งสามารถให้เข้าใจ 

ความหมายได้โดยระบบคลื่นความถี่	 เพื่อความมุ่งหมายทางโทรคมนาคมในกิจการใด

กจิการหนึง่โดยเฉพาะหรอืเป็นการเฉพาะกจิทีม่ใิช่เป็นการประกอบกจิการโทรคมนาคม
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2	 มาตรา	 ๔	 นิยามค�าว่า	 “สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม”	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
	 คลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม		 
	 (ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือกิจการกระจายเสียงหรือ 

กิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ 

โทรทัศน์

	 “กิจการโทรคมนาคม”	 หมายความว่า	 กิจการซึ่งให้บริการการส่ง	 การแพร	่

หรือการรับเครื่องหมาย	สัญญาณ	ตัวหนังสือ	ตัวเลข	ภาพ	 เสียง	 รหัส	หรือสิ่งอื่นใด	

ซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบคลื่นความถี่	ระบบสาย	ระบบแสง	ระบบ

แม่เหล็กไฟฟ้า	หรือระบบอื่น	ระบบใดระบบหนึ่ง	หรือหลายระบบรวมกัน	และรวมถึง

กิจการซึ่งให้บริการดาวเทียมสื่อสาร	หรือกิจการอื่นที่	 กสทช.	 ก�าหนดให้เป็นกิจการ

โทรคมนาคม	 แต่ไม่รวมถึงกิจการที่เป็นกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และ

กิจการวิทยุคมนาคม

	 “ตารางก�าหนดคลื่นความถี่”	 หมายความว่า	 การก�าหนดย่านความถี่วิทยุของ

วิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 วิทยุคมนาคม	 โทรคมนาคม	 และการอื่นเพื่อใช้งาน

ภายใต้เงื่อนไขที่	กสทช.	ก�าหนด

	 “แผนความถี่วิทยุ”	หมายความว่า	การก�าหนดช่องความถี่วิทยุส�าหรับกิจการ

วิทยุกระจายเสียง	กิจการวิทยุโทรทัศน์	กิจการวิทยุคมนาคม	และกิจการโทรคมนาคม	

เพื่อใช้งานภายใต้เงื่อนไขที่	กสทช.	ก�าหนด

	 “จัดสรรคลื่นความถี่”	 หมายความว่า	 การอนุญาตให้สถานีวิทยุกระจายเสียง	

สถานีวิทยุโทรทัศน์	 หรือสถานีวิทยุคมนาคม	 ใช้ความถี่วิทยุหรือช่องความถี่วิทยุตาม

ตารางก�าหนดคลื่นความถี่หรือแผนความถี่วิทยุเพื่อใช้งานภายใต้เงื่อนไขที่	 กสทช.	

ก�าหนด

	 “สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม”2	หมายความว่า	สิทธิที่ประเทศไทยหรือ

หน่วยงานของรัฐได้รับหรือมีอยู่ในการส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรตามข้อบังคับวิทยุของ

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

	 “ชุมชน”	 หมายความว่า	 กลุ่มประชาชนที่มีพื้นที่อาศัยในแหล่งเดียวกันไม่ว่า 

จะในเมืองหรือในชนบท	 และให้หมายความรวมถึงกลุ่มประชาชนท่ีมีความสนใจ 



๔

3	 มาตรา	 ๖	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐

ร่วมกันและอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกันหรือสื่อสารถึงกันได้	 โดยมีผลประโยชน์ด้านสังคม

และวัฒนธรรมเก่ียวข้องเช่ือมโยงกัน	 ท�ากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม

ร่วมกัน	มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	มีการจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้

	 “กองทุน”	หมายความว่า	กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง	กิจการ

โทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	เพื่อประโยชน์สาธารณะ

	 “กรรมการ”	 หมายความว่า	 กรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน	์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

	 “พนักงานเจ้าหน้าที่”	 หมายความว่า	 ผู้ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	

กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราช

บัญญัตินี้

	 มาตรา	5	 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด	1

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ส่วนที่	1

องค์ประกอบ	คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

	 มาตรา	๖3	 ให้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	เรียกโดยย่อว่า	“กสทช.”	จ�านวนเจ็ดคน	ซึ่งแต่งตั้งจาก

ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	 7	 และมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

ด้านกจิการกระจายเสยีง	ด้านกจิการโทรทศัน์	ด้านกจิการโทรคมนาคม	ด้านวศิวกรรม	

ด้านกฎหมาย	ด้านเศรษฐศาสตร์	และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชน	 ด้านละหนึ่งคน	 ทั้งนี้	 ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

ของ	กสทช.
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๔	 มาตรา	 7	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐

	 ให้เลขาธิการ	กสทช.	เป็นเลขานุการ	กสทช.

	 มาตรา	7๔	 กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้

	 ก.	 คุณสมบัติทั่วไป

	 	 (1)	 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด	และ

	 	 (2)	 มีอายุไม่ต�่ากว่าสี่สิบปี	แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี

	 ข.	 ลักษณะต้องห้าม

	 	 (1)	 เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

	 	 (2)	 เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งใดในพรรคการเมือง

	 	 (3)	 เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

	 	 (๔)	 ติดยาเสพติดให้โทษ

	 	 (5)	 เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

	 	 (๖)	 เป็นบุคคลที่ต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมาย 

ของศาล

	 	 (7)	 เคยต้องค�าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท�าความผิดใด	 เว้นแต่เป็น 

ความผิดอันได้กระท�าโดยประมาท	ความผิดลหุโทษ	หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

	 	 (8)	 เคยถูกไล่ออก	ปลดออก	หรือให้ออกจากราชการ	หน่วยงานของรัฐ

หรือรัฐวิสาหกิจหรือจากหน่วยงานของเอกชน	เพราะทุจริตต่อหน้าที่	หรือประพฤติชั่ว

อย่างร้ายแรง	หรือถือว่ากระท�าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

	 	 (9)	 เคยต้องค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของ 

แผ่นดินเพราะร�่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

	 	 (1๐)	 เป็นตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ	กรรมการการเลอืกตัง้	ผูต้รวจการแผ่นดนิ	

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	หรือ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	 	 (11)	 เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากต�าแหน่ง



๖

5	 ส่วนที่	2	การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการโดยวิธีการคัดเลือกกันเองมาตรา	9	ถึง 
	 มาตรา	 13	 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐
๖			มาตรา	 9	 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐
7	 	 มาตรา	 1๐	 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐

	 	 (12)	 เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ	ผู้จัดการ	ผู้บริหาร	ที่ปรึกษา	พนักงาน	 

ผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอ่ืนใดบรรดาท่ีประกอบ

ธรุกจิดา้นกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน	์หรอืกจิการโทรคมนาคม	ในระยะเวลา

หนึ่งปีก่อนได้รับการคัดเลือกตามมาตรา	15

	 	 (13)	 อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

	 	 (1๔)	 เคยเป็นผูต้้องพ้นจากต�าแหน่งกรรมการ	หรอืผูบ้รหิารบรษิทัมหาชน

จ�ากัดเพราะเหตุมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ

ให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

	 มาตรา	8	 กรรมการต้อง

	 (1)	 ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต�าแหน่งหรือเงินเดือนประจ�า

	 (2)	 ไมเ่ป็นพนกังานหรอืลูกจ้างของหน่วยงานของรฐั	รฐัวิสาหกจิหรือราชการ

ส่วนท้องถิ่นและไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ

	 (3)	 ไม่ประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีอสิระอืน่ใดทีม่ส่ีวนได้เสยีหรอืมผีลประโยชน์

ขัดแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งกรรมการ

	 	 	 	 ส่วนที่	2

การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง5

 

  

	 มาตรา	9๖	 (ยกเลิก)

	 มาตรา	1๐7	 (ยกเลิก)
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8	 มาตรา	 11	 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐
9	 มาตรา	 12	 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐
1๐	 มาตรา	 13	 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐
11	 มาตรา	1๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐

	 มาตรา	118	 		 (ยกเลิก)

	 มาตรา	129	 		 (ยกเลิก)

	 มาตรา	131๐	 		 (ยกเลิก)

ส่วนที่	3

การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

โดยวิธีการสรรหา

	 มาตรา	1๔11	 เมือ่มเีหตตุ้องมกีารเลอืกและแต่งตัง้กรรมการ	ให้มคีณะกรรมการ 

สรรหากรรมการคณะหนึ่ง	 ท�าหน้าที่คัดเลือกผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	 

ประกอบด้วย

	 (1)	 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน 

ศาลรัฐธรรมนูญ	จ�านวนหนึ่งคน

	 (2)	 ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือ

ผู้พิพากษาอาวุโสซ่ึงเคยด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งได้รับคัดเลือก

โดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา	จ�านวนหนึ่งคน

	 (3)	 ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการ

ในศาลปกครองสูงสุด	จ�านวนหนึ่งคน

	 (๔)	 กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาตซิึง่ได้รบัคดัเลอืกโดยที่

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	จ�านวนหนึ่งคน

	 (5)	 กรรมการตรวจเงินแผ่นดินซ่ึงได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน	จ�านวนหนึ่งคน
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12	 มาตรา	 1๔/1	 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐
13	 มาตรา	 1๔/2	 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐

	 (๖)	 ผู้ตรวจการแผ่นดินซ่ึงได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน	 

จ�านวนหนึ่งคน

	 (7)	 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

	 ให้คณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึง่เลอืกกรรมการสรรหาคนหนึง่เป็นประธาน

กรรมการสรรหา

	 ประธานและกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิสมัครเป็นกรรมการ

	 ในกรณท่ีีไม่มกีรรมการสรรหาในต�าแหน่งใด	หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้	 

ถ้ากรรมการสรรหาที่เหลืออยู่นั้น	 มีจ�านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	 ให้คณะกรรมการ 

สรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่

	 ให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาท�าหน้าที่เป็นหน่วยธุรการในการด�าเนินการ

สรรหาและคัดเลือกกรรมการ

	 มาตรา	1๔/112		 ก่อนด�าเนินการประกาศรับสมัครตามมาตรา	 15	 ให ้

คณะกรรมการสรรหาก�าหนดลักษณะของความรู้ความเช่ียวชาญ	 ประสบการณ์ 

และผลงานของแต่ละด้านที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ	 กสทช.	 แล้ว

ประกาศให้ทราบทั่วกัน

	 มาตรา	1๔/213		 ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือเป็นกรรมการต้องมี

ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

	 (1)	 เปน็หรอืเคยเป็นขา้ราชการพลเรอืน	พนักงานในหนว่ยงานอืน่ของรฐัหรอื

รัฐวิสาหกิจที่ด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่ารองหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป	 

หรือรองหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลหรือรัฐวิสาหกิจ	หรือ

	 (2)	 เป็นหรือเคยเป็นนายทหารหรือนายต�ารวจที่มียศตั้งแต่พันเอก	นาวาเอก	 

นาวาอากาศเอกหรือพันต�ารวจเอก	 อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ	 นาวาเอกพิเศษ	 

นาวาอากาศเอกพิเศษ	หรือพันต�ารวจเอกพิเศษขึ้นไป	หรือ

	 (3)	 ด�ารงต�าแหน่งหรือเคยด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป	หรือ
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1๔		มาตรา	15	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐

	 (๔)	 เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในต�าแหน่งไม่ต�่ากว่า 

รองกรรมการผู้จัดการในบริษัทมหาชนจ�ากัดที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าห้าร้อย 

ล้านบาท	หรือ

	 (5)	 มปีระสบการณ์การท�างานด้านการคุม้ครองผูบ้รโิภคหรอืส่งเสรมิสทิธแิละ

เสรีภาพของประชาชนอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี	หรือ

	 (๖)	 มปีระสบการณ์ด้านการบริหารกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	หรอื

กิจการโทรคมนาคมอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี

	 มาตรา	151๔	 ในการด�าเนินการคัดเลือกกรรมการ	 ให้ส�านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาประกาศการเปิดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา	๖	 ให้ทราบเป็นการ

ทั่วไปผ่านทางวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 สื่อสิ่งพิมพ์	 และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

อย่างน้อยสามสิบวันติดต่อกัน

	 เมื่อพ้นก�าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแลว้	ใหค้ณะกรรมการสรรหาพิจารณา 

คัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการให้ได้จ�านวนสองเท่าของจ�านวน

กรรมการที่จะพึงมีในแต่ละด้านภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อผู้สมัคร 

เข้ารับการคัดเลือกจากส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

	 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาก�าหนด	

โดยแต่ละด้านให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามล�าดับเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

	 ในกรณีที่มีการฟ้องคดีเก่ียวกับการสรรหากรรมการต่อศาลปกครอง	 การฟ้อง

คดีดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ระงับหรือชะลอการด�าเนินการใด	 ๆ	 เกี่ยวกับการสรรหา

ที่ได้ด�าเนินการไปแล้ว	 เว้นแต่ศาลปกครองจะมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งเป็นอย่างอื่น	 

ในการน้ี	 หากศาลปกครองมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งใด	 ๆ	 อันเป็นผลให้บุคคลที่ได้รับ 

การคัดเลือกขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือได้รับการคัดเลือกโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย	กรณเีช่นว่านัน้	ไม่มผีลกระทบต่อกจิการทีบ่คุคลนัน้ได้กระท�าไว้แล้วก่อน

มีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งดังกล่าว



1๐

15	 ส่วนท่ี	๔	การเลอืกและการแต่งตัง้กรรมการ	มาตรา	1๖	ถงึ	มาตรา	18	แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตั ิ
	 องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการ 
	 โทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐
1๖		มาตรา	1๖	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐
17	 มาตรา	17	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐

ส่วนที่	๔

การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการ15

	 มาตรา	1๖1๖	 เมือ่ได้รายชือ่ผูส้มควรได้รบัเลือกเป็นกรรมการจากการสรรหา

ตามส่วนที่	3	แล้ว	 ให้เลขาธิการวุฒิสภาจัดท�ารายชื่อผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกนั้น	และ

เสนอบัญชีรายชื่อ	 พร้อมประวัติและเอกสารหลักฐานของบุคคลดังกล่าว	 ซึ่งต้องระบุ

ให้ชัดเจนหรือมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลท่ีมีความเหมาะสมตามมาตรา	 ๖	 

ต่อประธานวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คัดเลือกเสร็จตามมาตรา	 15	 เพื่อ 

เสนอให้วุฒิสภาพิจารณาและมีมติเลือกต่อไป

	 ในกรณทีีค่ณะกรรมการสรรหาไม่อาจสรรหาผูส้มควรได้รบัเลอืกเป็นกรรมการ

ตามส่วนที่	3	ให้แล้วเสร็จได้ภายในก�าหนดเวลาตามมาตรา	15	ให้เลขาธิการวุฒิสภา

น�ารายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการที่คณะกรรมการสรรหาด�าเนินการแล้ว

เสร็จภายในก�าหนดเวลา	พร้อมประวัติและเอกสารหลักฐานของบุคคลดังกล่าวแสดง

ให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมตามมาตรา	๖	เสนอต่อประธานวุฒิสภาภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่คัดเลือกเสร็จตามมาตรา	15	เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาและ

มีมติเลือกต่อไป

	 มาตรา	1717	 ให้วฒุสิภามมีตเิลอืกบคุคลจากบญัชรีายชือ่ทีเ่ลขาธกิารวฒุสิภา

เสนอให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อ	 เพื่อให้ได้กรรมการ

ตามมาตรา	 ๖	 โดยแต่ละด้านให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามล�าดับเป็นผู้ได้รับ 

การคัดเลือก	 ซึ่งจะต้องกระท�าโดยวิธีลงคะแนนลับ	 แล้วแจ้งให้ผู้ได้รับเลือกทราบ	

และประธานวุฒิสภาจัดให้ผู้ได้รับการเลือกมาประชุมร่วมกันเพื่อคัดเลือกกันเองเป็น

ประธานกรรมการ	แล้วน�ารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการและได้รับ
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การเลือกเป็นกรรมการ	แจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภา

มีมติเลือก	 เพื่อนายกรัฐมนตรีด�าเนินการน�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งต่อไป

	 เมือ่ล่วงพ้นก�าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง	ถ้ายงัมผีูไ้ด้รบัเลอืกเป็นกรรมการไม่ครบ 

ตามจ�านวนท่ีก�าหนดในมาตรา	 ๖	 ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้คณะกรรมการสรรหา 

ด�าเนินการสรรหาเพิ่มเติมตามมาตรา	15	 	 วรรคสอง	ตามจ�านวนที่ไม่ครบ	 โดยต้อง

ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการสรรหาได้รับแจ้ง

	 ในกรณทีีว่ฒุสิภามมีติเลอืกบุคคลเป็นกรรมการไม่ครบตามวรรคสองแต่มจี�านวน

ผูไ้ด้รบัเลอืกเป็นกรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน	ให้ประธานวฒุสิภาน�ารายช่ือผูท่ี้ได้รับเลอืก

เป็นกรรมการแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบและให้นายกรัฐมนตรีน�ารายชื่อผู้ได้รับเลือก

ดังกล่าว	 ข้ึนกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งต้ัง	 และให้กรรมการ

ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้โดยให้ถือว่า	 กสทช.	 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 

ดังกล่าว	 และให้กรรมการ	 กสทช.	 น้ัน	 ประชุมร่วมกันเพื่อเลือกกรรมการคนหนึ่ง 

ท�าหน้าที่ประธานกรรมการช่ัวคราว	 จนกว่าจะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 

แต่งตั้งประธานกรรมการตามวรรคสี่

	 เม่ือวุฒิสภาได้รับบัญชีรายชื่อเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการสรรหาตามวรรคสอง 

แล้ว	 ให้วุฒิสภาด�าเนินการตามวรรคหน่ึงเพื่อเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อนั้นให้ครบ

ตามจ�านวนที่ก�าหนดในมาตรา	 ๖	 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อ 

ดังกล่าว	 และให้ประธานวุฒิสภาจัดให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการมาประชุมร่วมกับ

กรรมการตามวรรคสามเพือ่คัดเลือกผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการให้แล้วเสรจ็ 

ภายในย่ีสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติเลือกกรรมการเพ่ิมเติมแล้วแจ้งบัญชีรายช่ือ

กรรมการทีไ่ด้รับเลอืกและผูไ้ด้รบัคดัเลอืกเป็นประธานกรรมการให้นายกรฐัมนตรทีราบ 

เพื่อด�าเนินการน�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งต่อไป	 

ในกรณทีีผู่ไ้ด้รบัการคดัเลอืกเป็นประธานกรรมการเป็นกรรมการตามวรรคสาม	ให้ผูน้ัน้

พ้นจากความเป็นกรรมการนบัแต่วันทีไ่ด้รบัโปรดเกล้าฯ	แต่งตัง้เป็นประธานกรรมการ

	 วันที่วุฒิสภาจะด�าเนินการเลือกตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงวันในสมัยประชุม

รัฐสภา
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18	 มาตรา	18	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐
19	 มาตรา	19	วรรคสาม	แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบ 
	 กิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐

	 มาตรา	1818	 ในกรณทีีบ่คุคลทีจ่ะได้รบัการแต่งตัง้ตามมาตรา	17	มลัีกษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา	8	(1)	(2)	หรือ	(3)	นายกรัฐมนตรีจะน�าความขึ้นกราบบังคมทูล 

เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ลาออกจากการเป็นบุคคล 

ตามมาตรา	8	(1)	หรือ	(2)	หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าตนได้เลิกประกอบ

อาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา	8	(3)	แล้ว	ซึ่งต้องกระท�าภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้

รับเลือก	 แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออก	หรือมิได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระภายใน

เวลาท่ีก�าหนดให้ถือว่าผู้น้ันไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ	 และให้คณะกรรมการ

สรรหาคดัเลือกบคุคลจากรายชือ่ผูเ้ข้ารบัการคดัเลอืกตามมาตรา	1๖	เพือ่เสนอวุฒสิภา

ให้ความเห็นชอบ

ส่วนที่	5

วาระการด�ารงต�าแหน่งและการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการ

	 มาตรา	19	 	 กรรมการมวีาระการด�ารงต�าแหน่งหกปีนบัแต่วนัทีพ่ระมหากษตัรย์ิ 

ทรงแต่งตั้งและให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว

	 ให้กรรมการซึง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	อยูใ่นต�าแหน่งเพือ่ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไป

จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า	ฯ	แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่

	 ก่อนครบก�าหนดตามวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบวันให้ส�านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาด�าเนินการจัดให้มีการเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม ่

ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว19	 

	 มาตรา	2๐	 	 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	 กรรมการพ้นจาก

ต�าแหน่งเมื่อ

	 (1)	 ตาย

	 (2)	 มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
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2๐	 มาตรา	 2๐	 (๖)	 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2
21	 มาตรา	 2๐	 (7)	 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2
22		มาตรา	2๐	วรรคสอง	แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2
23	 มาตรา	2๐	วรรคสาม	แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐

	 (3)	 ลาออก

	 (๔)	 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	7

	 (5)	 กระท�าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	8

	 (๖)2๐	 (ยกเลิก)

	 (7)21		 (ยกเลิก)

	 การพ้นจากต�าแหน่งกรรมการตาม	(1)	(2)	หรอื	(3)	ให้น�าความกราบบงัคมทลู 

เพือ่ทรงทราบ	ถ้าเป็นการพ้นจากต�าแหน่งตาม	(๔)	หรอื	(5)	ให้น�าความกราบบงัคมทลู 

เพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากต�าแหน่ง	 พระบรมราชโองการดังกล่าวให้มีผล

ตั้งแต่วันที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือวันที่กระท�าการอันเป็นการฝ่าฝืน	

แล้วแต่กรณี22  

	 เมือ่มกีรณตีามวรรคหนึง่	ให้กรรมการเท่าทีเ่หลอือยูป่ฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได้และให้

ถือว่า	กสทช.	ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่	แต่ทั้งนี้จะต้องมีจ�านวนกรรมการ

ไม่น้อยกว่าสี่คน23	 

	 ในกรณทีีก่รรมการพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ	ให้ผูไ้ด้รับแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง

แทน	อยูใ่นต�าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน	และในกรณทีีว่าระ

ที่เหลืออยู่ไม่ถึงสามปีให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งได้

	 ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการพ้นจากต�าแหน่งตาม 

วรรคหน่ึง	ให้	กสทช.	ประชมุกนัเพือ่เลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการหรอื

รองประธานกรรมการ	แล้วแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบ	และให้นายกรัฐมนตรีน�าความ

ขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	ฯ	แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือ

รองประธานกรรมการ	แล้วแต่กรณี



1๔

2๔	 มาตรา	2๐	วรรคหก	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2
25	 มาตรา	 21	 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2
2๖	 มาตรา	 22	 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2
27 มาตรา	 22/1	 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐

	 เมือ่มเีหตตุามวรรคหนึง่ให้ส�านกังาน	กสทช.	มหีนงัสอืแจ้งให้ส�านกังานเลขาธกิาร

วุฒิสภาทราบภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว	 และให้ส�านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาเริ่มด�าเนินการจัดให้มีการเลือกกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่างภายใน

สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง2๔  

	 มาตรา	2125	 (ยกเลิก)

	 มาตรา	222๖	 (ยกเลิก)

	 มาตรา	22/127	 ห้ามมิให้ผู ้ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งกรรมการเป็นผู ้ถือหุ ้น	 

หุ้นส่วน	 หรือด�ารงต�าแหน่งใดในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดา

ที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 หรือกิจการโทรคมนาคม	 

เว้นแต่จะได้พ้นจากต�าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ส่วนที่	๖

การประชุมและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

	 มาตรา	23	 การประชุม	การลงมติ	และการปฏิบัติงานของ	กสทช.	ให้เป็น

ไปตามระเบียบที่	กสทช.	ก�าหนด

	 ในการประชุม	 ถ้ามีการพิจารณาเรื่องท่ีกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย	 กรรมการ 

ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม

	 ในการปฏิบัติหน้าที่	 กสทช.	 อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน

ปฏิบัติงานแทน	กสทช.	ได้	แต่	กสทช.	จะปฏิเสธความรับผิดเพราะเหตุที่ได้มอบหมาย

ให้กรรมการไปท�าแทนแล้วไม่ได้
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28	 มาตรา	27	(1)	แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2

	 มาตรา	2๔	 การปฏิบัติหน้าที่ของ	 กสทช.	 กสท.	 และ	 กทค.	 ในเรื่องใดที่

เกีย่วข้องหรอืมผีลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ	ต้องกระท�าโดยมตขิองทีป่ระชุม	และ

ต้องเปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมท้ังผลการลงมติของที่ประชุมทั้งรายบุคคลและ 

ทั้งคณะให้สาธารณชนทราบผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของส�านักงาน	 กสทช.	 และ 

โดยวิธีการอื่นที่เหมาะสมตามที่	กสทช.	ประกาศก�าหนด

	 ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมเรื่องใดมีลักษณะตามที่กฎหมาย 

ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการก�าหนดมิให้ต้องเปิดเผยก็ได้	 กสทช.	 อาจมีมต ิ

มิให้เปิดเผยข้อมูลเฉพาะในส่วนนั้นได้

	 การเปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมทั้งผลการลงมติตามวรรคหนึ่ง	 ต้อง 

ด�าเนินการภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการลงมติ	 เว้นแต่มีเหตุ

จ�าเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้อกีไม่เกนิสบิห้าวัน	แต่ต้องแสดงเหตผุลและความจ�าเป็น

ที่ต้องขยายเวลาไว้ด้วย

	 มาตรา	25	 ให้กรรมการเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งระดบัสงูตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 และเป็นเจ้าพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา

	 มาตรา	2๖	 ให้ประธานกรรมการ	รองประธานกรรมการ	และกรรมการปฏบิตัิ

หน้าที่เต็มเวลา

	 ประธานกรรมการ	 รองประธานกรรมการ	 และกรรมการ	 ได้รับค่าตอบแทน 

เหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา

	 ประธานกรรมการ	 รองประธานกรรมการ	 และกรรมการ	 อาจได้รับค่าใช้จ่าย

อันเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ีต่างท้องท่ีได้ไม่เกินอัตราที่ก�าหนดในพระราช

กฤษฎีกา

	 มาตรา	27	 ให้	กสทช.	มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (1)28	 จัดท�าแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่	 ตารางก�าหนดคลื่นความถ่ี 

แห่งชาติ	 แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 แผนแม่บทกิจการ

โทรคมนาคม	 แผนความถี่วิทยุ	 แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม	



1๖

29	 มาตรา	27	(๔)	แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐

และแผนเลขหมายโทรคมนาคม	 และด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว	 แต่แผน 

ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

	 (2)	 ก�าหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ระหว่างคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจาย

เสียง	กิจการโทรทัศน์	กิจการวิทยุคมนาคม	และกิจการโทรคมนาคม

	 (3)	 ก�าหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	

และกิจการโทรคมนาคม

	 (๔)29			 พิจารณาอนุญาตและก�ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเคร่ืองวิทยุ 

คมนาคมในการประกอบกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม	

หรือในกิจการวิทยุคมนาคม	 และก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต	

เงื่อนไข	 หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว	 ในการนี้	 กสทช.	 จะมอบหมายให้

ส�านกังาน	กสทช.	เป็นผูอ้นญุาตแทน	กสทช.	เฉพาะการอนุญาตในส่วนท่ีเกีย่วกับเครือ่ง

วิทยุคมนาคมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่	กสทช.	ก�าหนดก็ได้

	 (5)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ปราศจากการรบกวนซึ่งกันและกัน	 ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการ

แต่ละประเภท

	 (๖)	 พิจารณาอนญุาตและก�ากบัดแูลการประกอบกจิการกระจายเสียง	กจิการ

โทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม	เพือ่ให้ผูใ้ช้บรกิารได้รบับริการท่ีมีคณุภาพ	ประสิทธภิาพ	

รวดเร็ว	ถูกต้อง	และเป็นธรรม	และก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต	

เงื่อนไข	หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว

	 (7)	 พิจารณาอนญุาตและก�ากบัดแูลการใช้เลขหมายโทรคมนาคม	และก�าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต	 เงื่อนไข	 หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาต 

ดังกล่าว

	 (8)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้หรือเชื่อมต่อ	 และหลักเกณฑ ์

และวิธีการในการก�าหนดอัตราค่าใช้หรือค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการ

กระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	ทั้งในกิจการประเภทเดียวกัน
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3๐	 มาตรา	27	(12/1)	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐
31	 มาตรา	27	(1๔)	แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก�ากบัการประกอบกจิการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2

และระหว่างกิจการแต่ละประเภท	ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ	ผู้ให้บริการและผู้ลงทุน	
หรือระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคม	โดยค�านึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส�าคัญ
	 (9)	 ก�าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตราค่าบริการใน
กิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้
บริการและผู้ให้บริการโดยค�านึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส�าคัญ
	 (1๐)	 ก�าหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคในการ 
ประกอบกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 กิจการโทรคมนาคม	 และในกิจการ
วิทยุคมนาคม
	 (11)	 ก�าหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท�าอันเป็นการผูกขาดหรือ
ก่อให้เกดิความไม่เป็นธรรมในการแข่งขนัในกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	และ
กิจการโทรคมนาคม
	 (12)	 ก�าหนดมาตรการให้มีการกระจายบริการด้านโทรคมนาคมให้ทั่วถึง 
และเท่าเทียมกันตามมาตรา	5๐
	 (12/1)3๐	 เรยีกคนืคลืน่ความถีท่ีไ่ม่ได้ใช้ประโยชน์	หรอืใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหรือ
น�ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น	ตามที่ก�าหนดไว้ในแผนซึ่งจัดท�าขึ้นตาม	(1)	จากผู้ที่
ได้รับอนุญาตเพื่อน�ามาจัดสรรใหม่	ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่	กสทช.	
ก�าหนด	 โดยเง่ือนไขดังกล่าวต้องก�าหนดวิธีการทดแทน	 ชดใช้	 หรือจ่ายค่าตอบแทน
ส�าหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่โดยให้ค�านึงถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ในแต่ละกรณีด้วย
	 (13)	 คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนมใิห้ถูกเอาเปรยีบจากผูป้ระกอบ
กิจการ	 และคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสาร
ถงึกนัโดยทางโทรคมนาคม	และส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพและความเสมอภาคของประชาชน 
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคม
	 (1๔)31	 ด�าเนินการในฐานะหน่วยงานอ�านวยการของรัฐที่มีอ�านาจในการ

บริหารกิจการสื่อสารระหว่างประเทศกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	 หรือ
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กับองค์การระหว่างประเทศอื่น	รัฐบาลและหน่วยงานต่างประเทศ	ตามที่อยู่ในหน้าที่

และอ�านาจของ	กสทช.	หรือตามที่รัฐบาลมอบหมาย	รวมทั้งสนับสนุนการด�าเนินการ 

ของรัฐเพื่อให้มีดาวเทียมหรือให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมและ 

ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคล่ืนความถี่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	ทั้งนี้	

เพื่อให้เป็นไปตามแผนซึ่งจัดท�าตาม	 (1)	 และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

	 (1๔/1)32	 ด�าเนินการให้ได้มาและรกัษาไว้ซึง่สิทธใินการเข้าใช้วงโคจรดาวเทยีม

อนัเป็นสมบตัขิองชาติ	และด�าเนนิการให้มกีารใช้สิทธิดังกล่าวเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

กบัประเทศชาตแิละประชาชน	ในกรณทีีก่ารรกัษาสทิธดิงักล่าวก่อให้เกดิภาระแก่รฐัเกิน

ประโยชน์ที่จะได้รับ	กสทช.	อาจสละสิทธิดังกล่าวได้ตามที่ก�าหนดในแผนการบริหาร

สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม	 และให้รายงานคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งประกาศ

เหตุผลโดยละเอียดให้ประชาชนทราบ	 ในการด�าเนินการให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้

วงโคจรดาวเทียมดังกล่าว	ให้	กสทช.	มีอ�านาจก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไข

การอนุญาตค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาต	 รวมถึงค่าใช้จ่าย

ต่าง	 ๆ	 ในการด�าเนินการที่เก่ียวข้องที่ผู้ขอรับอนุญาตหรือผู้รับอนุญาตแล้วแต่กรณี 

จะต้องรับภาระโดยค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าวเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการอนุญาต

แล้วเหลือเท่าใดให้น�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

	 (1๔/2)33		พิจารณาอนุญาตและก�ากับดูแลการประกอบกิจการตามพระราช

บัญญัตินี้	 โดยใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ	 และก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการอนุญาต	เงื่อนไข	และค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว

	 (15)	 วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวนซึ่งกัน 

และกัน

	 (1๖)	 ติดตามตรวจสอบและให้ค�าปรึกษาแนะน�าการประกอบกิจการ 

กระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม

32	 มาตรา	27	(1๔/1)	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2
33		มาตรา	27	(1๔/2)	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2
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	 (17)	 ก�าหนดลักษณะการควบรวม	 การครองสิทธิข้ามสื่อ	 หรือการครอบง�า

กจิการกระจายเสยีง	และกจิการโทรทัศน์ทีใ่ช้คลืน่ความถี	่ระหว่างสือ่มวลชนด้วยกันเอง

หรือโดยบุคคลอื่นใด	ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือ

ปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน

	 (18)	 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รบัใบอนุญาต	ผู้ผลิตรายการ	และผู้ประกอบ

วิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กร

ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เพื่อท�าหน้าที่จัดท�ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพ

หรอืวชิาชพีและการควบคมุการประกอบอาชพีหรอืวชิาชีพกนัเองภายใต้มาตรฐานทาง

จริยธรรม

	 (19)	 ออกระเบียบหรือประกาศตามมาตรา	58

	 (2๐)	 อนมุตังิบประมาณรายจ่ายของส�านกังาน	กสทช.	รวมทัง้เงนิทีจ่ะจดัสรร

เข้ากองทุนตามมาตรา	52

	 (21)	 พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนตามที่ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอตามมาตรา	55

	 (22)	 ให้ข้อมูลและร่วมด�าเนินการในการเจรจาหรือท�าความตกลงระหว่าง

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ	 

ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่	กิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	กิจการ

โทรคมนาคม	หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 (22/1)3๔	 ให้ข้อมลูทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิการของ	กสทช.	และผูป้ระกอบการที่

ได้รับอนุญาตจาก	กสทช.	ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับดิจิทัลตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร้องขอเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และ 

จัดท�านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

	 (23)	 เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่ให้มกีฎหมายหรือแก้ไขปรบัปรงุหรอืยกเลกิ

กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับการจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละการด�าเนนิการอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบั

คลื่นความถี่	กิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม

3๔	 มาตรา	27	(22/1)	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐



2๐

35	 มาตรา	27	วรรคห้า	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2
3๖		มาตรา	27	วรรคหก	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2
37	 มาตรา	 27/1	 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐

	 (2๔)	 ออกระเบียบ	ประกาศ	หรือค�าสั่งอันเกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของ	กสทช.

	 (25)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

	 การก�าหนดลักษณะการควบรวม	 การครองสิทธิข้ามสื่อหรือการครอบง�าตาม	

(17)	ให้	กสทช.	รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย

	 การใช้อ�านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง	 ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการ

ประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์	กฎหมายว่าด้วยการประกอบกจิการ

โทรคมนาคม	และกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม

	 บรรดาระเบยีบ	ประกาศ	หรอืค�าสัง่ใด	ๆ 	ทีใ่ช้บงัคบัเป็นการทัว่ไปเมือ่ได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

	 ในการด�าเนนิการตามวรรคหนึง่	กสทช.	ต้องด�าเนนิการเพือ่ประโยชน์สงูสดุของ

ประชาชน	ความมั่นคงของรัฐ	และประโยชน์สาธารณะ	รวมตลอดทั้งการให้ประชาชน 

มีส่วนได้ใช้ประโยชน์จากคลืน่ความถี	่ทัง้ต้องจดัให้มมีาตรการป้องกนัมใิห้มกีารแสวงหา

ประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกินความจ�าเป็น	

ป้องกันมิให้คลื่นความถี่รบกวนกัน	 รวมตลอดทั้งป้องกันการกระท�าที่มีผลเป็นการ

ขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้หรือปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้องตามความ

เป็นจริงของประชาชนและป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่น

ความถ่ีโดยไม่ค�านึงถึงสิทธิของประชาชนท่ัวไป	 รวมถึงป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ

ของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้คลื่นความถี่	ตลอดทั้งการก�าหนดสัดส่วนขั้นต�่า

ที่ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่จะต้องด�าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ35  

	 การด�าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคห้า	 มิให้ถือว่าเป็นการให้เอกชนร่วม

ลงทุนในกิจการของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ3๖  

	 มาตรา	27/137	 ในกรณีที่มีปัญหาว่าการด�าเนินการของ	กสทช.	สอดคล้อง

กับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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หรือไม่	 ให้ผู้ที่เก่ียวข้องเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด

	 ในการวินิจฉัยช้ีขาด	 ให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แต่งตัง้คณะกรรมการข้ึนเพือ่พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาต	ิโดยให้คณะกรรมการประกอบด้วยผูแ้ทนจากคณะกรรมการดจิทัิล

เพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตคินหนึง่เป็นประธานกรรมการ	และผูแ้ทนจากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องและ	กสทช.	จ�านวนเท่า	ๆ	กัน	เป็นกรรมการ

	 ค�าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด

	 มาตรา	28	 ให้	กสทช.	จดัให้มกีารรบัฟังความคิดเหน็ของผู้มีส่วนได้เสียและ

ประชาชนทั่วไปเพ่ือน�าความคิดเห็นท่ีได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกระเบียบ	

ประกาศ	หรือค�าสั่ง	เกี่ยวกับการก�ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง	กิจการ

โทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและเกี่ยวข้องกับการ

แข่งขันในการประกอบกิจการหรือมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ	โดยต้อง

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา	เหตุผล	ความจ�าเป็น	และสรุปสาระส�าคัญเกี่ยวกับเรื่อง

ท่ีจะรับฟังความคิดเห็น	 ตลอดจนประเด็นที่ต้องการรับฟังความคิดเห็น	ทั้งนี้	 ระยะ

เวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน	 เว้นแต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

หรือมีความจ�าเป็นเร่งด่วน	กสทช.	อาจก�าหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นให ้

น้อยกว่าระยะเวลาที่ก�าหนดได้

	 ให้ส�านกังาน	กสทช.	จัดท�าบนัทกึสรปุผลการรบัฟังความคดิเหน็ท่ีประกอบด้วย

ความคิดเห็นที่ได้รับมติหรือผลการพิจารณาของ	 กสทช.	 ที่มีต่อความคิดเห็นดังกล่าว	

พร้อมทั้งเหตุผลและแนวทางในการด�าเนินการต่อไป	 และเผยแพร่บันทึกดังกล่าวใน

ระบบเครือข่ายสารสนเทศของส�านักงาน	กสทช.

	 มาตรา	29	 การก�าหนดอัตราค่าใช้หรือค่าเชื่อมต่อโครงข่าย	 ค่าธรรมเนียม

ใด	ๆ 	หรือค่าบริการ	ในการประกอบกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการ

โทรคมนาคมตามพระราชบัญญัตินี้	 และตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ 

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 หรือตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ 

โทรคมนาคม	 ให้	 กสทช.	 ค�านึงถึงประโยชน์สาธารณะและภาระของผู้บริโภค	 



22

ความสอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการ	 ความคุ้มค่า	 และการจัดสรรทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพด้วย
	 มาตรา	3๐	 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ	กสทช.	กสท.	กทค.	คณะกรรมการอื่น	
และคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ี	 ตลอดจนเลขาธิการ	 กสทช.	
และพนักงานของส�านักงาน	 กสทช.	 เก่ียวกับการพิจารณาค�าขอหรือค�าร้องเรียนที่
ประชาชนยื่นตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	หรือสัญญาที่	 กสทช.	 หรือ
ส�านกังาน	กสทช.	ท�ากบัเอกชน	หากกฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคับ	ประกาศ	หรอืสญัญา
ดังกล่าวมิได้ก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินการไว้โดยเฉพาะ	ให้	กสทช.	ก�าหนดระยะ
เวลาการด�าเนินการแล้วเสร็จและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป	 เรื่องใดที่มิได้
ก�าหนดระยะเวลาไว้	จะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับเรื่อง
	 ในกรณีที่	กสทช.	กสท.	กทค.	คณะกรรมการอื่นและคณะอนุกรรมการที่จัดตั้ง
ขึน้ตามพระราชบญัญตันิี	้เลขาธกิาร	กสทช.	หรอืพนกังานของส�านักงาน	กสทช.	ปฏิบตัิ
หน้าท่ีล่าช้ากว่าท่ีก�าหนดตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร	 หากก่อให้เกิดความ 
เสียหายแก่บคุคลใด	ให้ส�านกังาน	กสทช.	รบัผดิชดใช้ความเสียหายให้แก่บุคคลน้ัน	และ
ให้เรยีกเงนิชดใช้คนืจาก	กสทช.	กสท.	กทค.	คณะกรรมการอืน่และคณะอนกุรรมการที่
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้	เลขาธิการ	กสทช.	หรือพนักงานของส�านักงาน	กสทช.	
ผูเ้ป็นต้นเหตแุห่งความล่าช้านัน้	แล้วแต่กรณ	ีหากความเสยีหายนัน้เกดิจากการกระท�า
หรืองดเว้นการกระท�าด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
	 มาตรา	31	 เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจาก 
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	ให้	กสทช.	
มีหน้าที่ตรวจสอบการด�าเนินการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
และกจิการโทรคมนาคม	มใิห้มกีารด�าเนนิการใด	ๆ 	ในประการทีน่่าจะเป็นการเอาเปรยีบ 
ผู้บริโภค	 ทั้งนี้	 โดยให้	 กสทช.	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นสองคณะ	 ประกอบด้วย 
ผู้ที่มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที ่
ของ	 กสทช.	 ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 
และในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมโดยให้มีอ�านาจหน้าท่ีในการ
พิจารณาและเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนและปฏิบัติหน้าที่อื่น	 ทั้งนี้	 ตามที่	
กสทช.	ก�าหนด
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	 ในกรณีท่ีผู้ประกอบกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	หรอืกจิการโทรคมนาคม	

ด�าเนินการใด	 ๆ	 ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค	 โดยอาศัยการใช้ 

เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้าก�าไรเกินควร	 หรือก่อให้เกิด 

ความเดอืดร้อนร�าคาญ	ไม่ว่าด้วยวธิกีารใดตามหลกัเกณฑ์ที	่กสทช.	ก�าหนด	ให้	กสทช.	

มีอ�านาจสั่งระงับการด�าเนินการดังกล่าวได้

	 มาตรา	32	 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและ 

เสรภีาพของบคุคลในการสือ่สารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม	ให้	กสทช.	มอี�านาจก�าหนด

มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล	 สิทธิใน

ความเป็นส่วนตัว	และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม

	 ในกรณีที่มีการกระท�าความผิดโดยการดักรับไว้	 ใช้ประโยชน์	 หรือเปิดเผย

ข้อความข่าวสารหรอืข้อมลูอืน่ใดทีม่กีารสือ่สารทางโทรคมนาคมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 

ให้ถือว่า	กสทช.	เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

	 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเป็นผู้กระท�าความผิด 

ตามวรรคสองหรือรู ้ว่ามีการกระท�าความผิดตามวรรคสอง	 แต่เพิกเฉยหรือไม ่

ด�าเนินการตามกฎหมายภายในเวลาอันสมควร	 ให้	 กสทช.	 มีอ�านาจสั่งพักใช้หรือ 

เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมได้

	 มาตรา	3338	 ให้	กสทช.	มอี�านาจแต่งตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่ปฏบิตัหิน้าที่

ตามที่	กสทช.มอบหมายได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับอ�านาจหน้าที่

ของ	กสทช.

	 ในการปฏิบัติหน้าที่	คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะมอบหมายให้บุคคลอื่น

ด�าเนินการแทนไม่ได้	และการสั่งการใด	ๆ 	ตามที่ได้รับมอบหมายนั้นจะต้องรายงานให้	

กสทช.	ทราบ	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่	กสทช.	ก�าหนด

	 อนุกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	7	ข.

	 มาตรา	33/139	 กสทช.	 อาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่

ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับอ�านาจหน้าที ่
38	 มาตรา	33	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐
39 มาตรา	 33/1	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐
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๔๐	 มาตรา	3๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐
๔1	 หมวด	1/1	เลขหมายโทรศพัท์ฉกุเฉนิแห่งชาต	ิมาตรา	3๔/1	ถงึ	มาตรา	3๔/5	เพิม่โดยพระราชบญัญตั ิ
	 องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการ 
	 โทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2
๔2	 มาตรา	 3๔/1	 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2

ของ	กสทช.	โดยพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ให้	กสทช.	ทราบ	

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่	กสทช.	ก�าหนด

	 มาตรา	3๔๔๐	 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้	 กสทช.	 และ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีอ�านาจสั่งหน่วยงานของรัฐ

หรือบุคคลใดให้ชี้แจงข้อเท็จจริง	 มาให้ถ้อยค�าหรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อประกอบการพิจารณาได้

หมวด	1/1

เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ๔1

	 มาตรา	3๔/1๔2	 ในหมวดนี้

	 “เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ”	หมายความว่า	เลขหมายโทรคมนาคมที่	

กสทช.	จัดไว้เพื่อใช้เป็นเลขหมายโทรศัพท์ส�าหรับรับแจ้งเหตุฉุกเฉินตามหมวดนี้

	 “เหตุฉุกเฉิน”	หมายความว่า	เหตุด่วนหรือเหตุร้ายที่ผู้ประสบเหตุประสงค์แจ้ง

เพื่อขอรับความช่วยเหลือเป็นการด่วนเพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนพ้นจากอันตรายต่อชีวิต

ร่างกาย	หรือทรัพย์สิน	หรือเหตุอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการด่วน

	 “ผู้แจ้ง”	 หมายความว่า	 ผู้แจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉิน 

แห่งชาติ	เพื่อขอรับความช่วยเหลือหรือระงับเหตุฉุกเฉิน

	 “ผู้รับแจ้ง”	 หมายความว่า	 ผู้ซึ่งส�านักงานต�ารวจแห่งชาติแต่งตั้งให้มีหน้าท่ี 

รับแจ้งเหตุฉุกเฉินตามมาตรา	3๔/2
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๔3 มาตรา	 3๔/2	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2
๔๔		มาตรา	 3๔/3	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2
๔5	 มาตรา	 3๔/๔	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2
๔๖	 มาตรา	 3๔/5	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2

	 มาตรา	3๔/2๔3	 ให้	 กสทช.	 จัดเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติให้แก่

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเพื่อประโยชน์ในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

	 ให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติมีหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรือระงับเหตุฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ

	 วิธีการบริหารและการประสานงานส�าหรับการด�าเนินการเกี่ยวกับเลขหมาย

โทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติให้เป็นไปตามระเบียบที่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติก�าหนด 

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

	 มาตรา	3๔/3๔๔	 ในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน	 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมจะเรียกเก็บค่าบริการใด	ๆ	จากผู้แจ้งมิได้

	 มาตรา	3๔/๔๔5	 ผู้รบัแจ้งและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในการช่วยเหลอืหรอืระงับ

เหตุฉุกเฉิน	 สามารถเข้าถึงหรือเปิดเผยพิกัดต�าแหน่งหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้ง 

หรือผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน	 โดยไม่มีความผิด	 	 ท้ังนี้	 เฉพาะเท่าที่จ�าเป็นเพื่อประโยชน์ 

ในการช่วยเหลอืหรือระงบัเหตฉุกุเฉนิ	หรอืเพือ่ตรวจสอบผูก้ระท�าความผดิตามหมวดนี้

	 มาตรา	3๔/5๔๖	 ผู้ใดใช้หรือเรียกเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติโดยไม่มี

เหตฉุกุเฉนิหรอืมพีฤตกิรรมอันเป็นการก่อกวนการปฏิบตังิานของผู้รบัแจ้งต้องระวางโทษ 

จ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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๔7 ส่วนที่	1	คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	มาตรา	35	ถึง	มาตรา	37	ยกเลิก 
	 โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 
	 วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐
๔8	 มาตรา	 35	 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐
๔9 มาตรา	 3๖	 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐
5๐		มาตรา	 37	 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐
51	 ส่วนที่	2	คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม	มาตรา	38	ถึง	มาตรา	๔๐	ยกเลิกโดยพระราชบัญญัต ิ
	 องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการ 
	 โทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐
52	 	 มาตรา	 38	 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐
53	 	 มาตรา	 39	 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐
5๔	 	 มาตรา	 ๔๐	 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐

หมวด	2

การก�ากับดูแลการประกอบกิจการ

ส่วนที่	1

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์๔7

	 มาตรา	35๔8	 (ยกเลิก)

	 มาตรา	3๖๔9	 (ยกเลิก)

	 มาตรา	375๐	 (ยกเลิก)

ส่วนที่	2

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม51

	 มาตรา	3852	 (ยกเลิก)

	 มาตรา	3953	 (ยกเลิก)

	 มาตรา	๔๐5๔	 (ยกเลิก)
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55	 	 ส่วนที่	 3	 การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 
	 และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	 
	 พ.ศ.	25๖2
5๖		มาตรา	๔1	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2

ส่วนที่	3

การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่55

	 มาตรา	๔15๖	 ผู้ใดประสงค์จะใช้คลืน่ความถีเ่พือ่ประกอบกจิการกระจายเสยีง	

กิจการโทรทัศน์	 หรือกิจการโทรคมนาคม	 ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้		 

ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่	 กสทช.	 ประกาศก�าหนด	 โดยประกาศ 

ดงักล่าวต้องระบกิุจการท่ีสามารถใช้คลืน่ความถีท่ี่จะมกีารอนญุาตนัน้ประกอบกจิการ

ได้ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่

	 การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	กสทช.	อาจก�าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ	

ระดับภูมิภาค	และระดับท้องถิ่น	โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับได้

	 ภายใต้บังคับมาตรา	๔2	การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้ด�าเนินการโดยวิธีการ

ประมูลคลื่นความถี่ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่	กสทช.	ประกาศก�าหนด

	 คลื่นความถี่ที่	กสทช.	อนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตใช้ตามวรรคหนึ่ง	กสทช.	อาจ

อนุญาตให้บุคคลอื่นร่วมใช้ประโยชน์ในย่านความถี่หรือช่องความถี่จากคลื่นความถี่ที่

ได้อนุญาตไว้แล้วนั้นได้	 แต่การอนุญาตนั้นจะต้องไม่เป็นการรบกวนการใช้ประโยชน์

ของผู้ได้รับใบอนุญาต	 โดย	 กสทช.	 จะต้องประกาศเงื่อนไขดังกล่าวให้ทราบเป็นการ

ทั่วไปในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นั้นด้วย	ทั้งนี้	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไข	และ

ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตและการอนุญาตให้บุคคลอื่นร่วมใช้ประโยชน์ในย่าน

ความถี่หรือช่องความถี่	ให้เป็นไปตามที่	กสทช.	ประกาศก�าหนด

	 เงินรายได้ที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่ตามวรรคสามเม่ือหักค่าใช้จ่ายใน

การประมูล	 และเงินที่ต้องน�าส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตาม

กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วเหลือเท่าใดให้น�าส่งเป็น

รายได้แผ่นดิน
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57	 มาตรา	๔2	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2
58		มาตรา	๔3	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2
59	 มาตรา	๔๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2

	 มาตรา	๔257	 คลื่นความถี่ในกรณีดังต่อไปนี้	 กสทช.	 อาจอนุญาตให้ใช้คลื่น

ความถี่โดยวิธีการอื่นนอกจากการประมูล

	 (1)	 คลื่นความถี่ที่มีเพียงพอต่อการใช้งาน

	 (2)	 คลื่นความถี่ท่ี	 กสทช.	 ประกาศก�าหนดให้น�าไปใช้ในกิจการเพื่อบริการ

สาธารณะ	ความมั่นคงของรัฐ	หรือกิจการอื่นที่ไม่แสวงหาก�าไร

	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	และเงื่อนไขในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไปตามที่	

กสทช.	ประกาศก�าหนด

	 มาตรา	๔358	 ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่ืนค�าขออนุญาต 

ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ

กจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทศัน์	หรอืกจิการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วย

การประกอบกิจการโทรคมนาคม	 ท่ีสามารถใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวประกอบกิจการ

ได้ตามที่ก�าหนดในประกาศตามมาตรา	๔1	วรรคหนึ่ง	ต่อ	กสทช.	ภายในระยะเวลา

สามสิบวัน	นับแต่วันได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

	 ผู ้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่อาจย่ืนค�าขออนุญาตประกอบกิจการ 

กระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 หรือกิจการโทรคมนาคมที่สามารถใช้คลื่นความถี่นั้น

ประกอบกิจการตามที่ก�าหนดในประกาศตามมาตรา	๔1	วรรคหนึ่ง	เพิ่มเติมได้

	 เมื่อ	 กสทช.	 อนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 หรือ

กิจการโทรคมนาคมตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแล้ว	 ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีและ

ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม

ด้วย		ทั้งนี้	เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ระบุไว้ในค�าขออนุญาต

	 มาตรา	๔๔59	 การอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีท่ีก่่อให้เกดิหรอือาจเกดิการรบกวน

คล่ืนความถีท่ีไ่ด้รบัอนญุาตอยูก่่อนแล้วจะกระท�ามไิด้	ในกรณท่ีีปรากฏว่าเกิดการรบกวน

ของคลื่นความถี่ใด	ๆ 	อันเป็นผลจากการละเมิดกฎหมาย	กสทช.	ต้องด�าเนินการระงับ

การรบกวนนั้นโดยเร็ว
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๖๐	 มาตรา	 ๔๔/1	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2
๖1	 มาตรา	 ๔๔/2	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2
๖2	 มาตรา	 ๔๔/3	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2

	 มาตรา	๔๔/1๖๐	 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการ
กระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์หรอืกจิการโทรคมนาคมต้องประกอบกจิการด้วยตนเอง	
จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอ�านาจ
ประกอบกิจการแทนมิได้
	 การให้บคุคลอ่ืนเช่าเวลาด�าเนนิรายการบางช่วงเวลาส�าหรบัการประกอบกจิการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ให้กระท�าได้	 แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	
และเงื่อนไขที่	กสทช.	ประกาศก�าหนด
	 มาตรา	๔๔/2๖1	 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการ
กระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 หรือกิจการโทรคมนาคมต้องเสียค่าธรรมเนียมการ 
ขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซึ่งต้องช�าระเมื่อได้รับใบอนุญาตตามที	่ 
กสทช.	 ประกาศก�าหนดและให้ถือว่าเงินที่ได้จากการประมูลตามมาตรา	 ๔1	 เป็น 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรานี้
	 บรรดาหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน	 ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงด้วย	 แต่	 กสทช.	 จะลดหย่อนให้ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
โดยค�านึงถึงวัตถุประสงค์ของกิจการของหน่วยงานนั้น
	 มาตรา	๔๔/3๖2	 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนแก่
กันมิได้	 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก	 กสทช.	 และเสียค่าธรรมเนียมการโอน	 ทั้งนี้	 
หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไข	 และอัตราค่าธรรมเนียมในการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่	ให้เป็นไปตามที่	กสทช.	ประกาศก�าหนด
	 เมือ่	กสทช.	อนญุาตให้มกีารโอนใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีต่ามวรรคหนึง่แล้ว	
ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	หรือกิจการโทรคมนาคม
ที่ใช้คลื่นความถี่นั้นของผู้โอนสิ้นสุดลง	และให้	กสทช.	ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	หรอืกิจการโทรคมนาคม	แล้วแต่กรณ	ีให้แก่ผูรั้บโอนตาม
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๖3	 มาตรา	 ๔๔/๔	 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2
๖๔	 มาตรา	 ๔๔/5	 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2
๖5	 ชื่อของส่วนที่	 ๔	 การก�ากับการประกอบกิจการ	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
	 คล่ืนความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม		 
	 (ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2
๖๖		มาตรา	๔5	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2

ลักษณะ	ประเภท	 และขอบเขตของใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง	 กิจการ

โทรทัศน์	หรือกิจการโทรคมนาคมของผู้โอนดังกล่าว

	 มาตรา	๔๔/๔๖3	 เมือ่	กสทช.	อนญุาตให้ผูใ้ดใช้คลืน่ความถีต่ามพระราชบญัญตัิ

นีแ้ล้ว	ให้แจ้งไปยงัคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตติามกฎหมาย

ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทราบ

	 มาตรา	๔๔/5๖๔	 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ผู้ใด

	 (1)	 ไม่ด�าเนินการตามมาตรา	๔3	วรรคหนึ่ง

	 (2)	 ไม่ประกอบกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	หรอืกิจการโทรคมนาคม

ทีส่ามารถใช้คลืน่ความถีน่ัน้ประกอบกจิการตามท่ีตนได้รบัใบอนญุาตภายในระยะเวลา

ที่	กสทช.	ก�าหนด	หรือ

	 (3)	 น�าคลืน่ความถีไ่ปใช้ในกจิการนอกวตัถปุระสงค์	หรอืไม่ปฏบิตัติามเงือ่นไข

การประกอบกจิการทีใ่ช้คลืน่ความถี	่หรอืกระท�าการอันมลีกัษณะต้องห้ามตามทีก่�าหนด

ในมาตรา	27	(11)

	 ให้	กสทช.	ด�าเนนิการเพือ่ให้มกีารแก้ไขให้ถกูต้องหรอืมคี�าสัง่เพกิถอนใบอนญุาต

ให้ใช้คลื่นความถี่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน

ส่วนที่	๔

การก�ากับการประกอบกิจการ๖5

	 มาตรา	๔5๖๖	 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ

โทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน	์
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๖7 มาตรา	๔๖	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2
๖8	 มาตรา	 ๔7	 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2

หรือกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมต้อง

เสียค่าธรรมเนียมการขออนุญาต	 และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปี

ตามอัตราที่	กสทช.	ประกาศก�าหนด

	 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปีตามวรรคหนึ่งให้ค�านึงถึง

รายจ่ายในการก�ากับดูแลการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพในอัตรารวมทั้งสิ้น

ไม่เกินร้อยละสองของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้รับใบอนุญาต	และให้น�าส่งเป็น

รายได้ของส�านักงาน	กสทช.

	 บรรดาหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ

กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน	ต้องเสียค่าธรรมเนียม

ตามวรรคหนึ่งด้วย	 แต่	 กสทช.	 จะลดหย่อนให้ตามที่เห็นสมควรก็ได้	 โดยค�านึงถึง

วัตถุประสงค์ของกิจการของหน่วยงานนั้น

	 มาตรา	๔๖๖7	 เพือ่ประโยชน์ในการส่งเสรมิรายการวทิยแุละรายการโทรทศัน์

ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการส�าหรับเด็กและเยาวชน	 ให้	 กสทช.	 ก�าหนด

เงือ่นไขในใบอนญุาตประกอบกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์ทีใ่ช้คลืน่ความถี่

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 ให้ผู้รับ 

ใบอนุญาตต้องจัดเวลาให้รายการดังกล่าวได้ออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

ส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย

	 มาตรา	๔7๖8	 (ยกเลิก)
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๖9	 มาตรา	 ๔9	 แก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2

หมวด	3

แนวทางการจัดท�าแผน

	 มาตรา	๔8	 ให้มแีผนแม่บทการบรหิารคลืน่ความถีซ่ึง่อย่างน้อยต้องมรีายการ	

ดังต่อไปนี้

	 (1)	 รายละเอียดเก่ียวกับตารางก�าหนดคลื่นความถ่ีทั้งหมดที่ประเทศไทย

สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้

	 (2)	 แนวทางการด�าเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ระหว่างประเทศ

	 (3)	 รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่ก�าหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทัศน์	กิจการโทรคมนาคม	และกิจการอื่น

	 (๔)	 แนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพื่อน�าไปจัดสรรใหม่หรือการปรับปรุง 

การใช้คลื่นความถี่

	 แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่	เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้

บังคับได้	 และให้ใช้เป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเบื้องต้นในการอนุญาตและการด�าเนิน

กิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่

	 ให้	 กสทช.	 ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารคลื่น

ความถี่	และต้องปรับปรุงแผนแม่บทดังกล่าว	เพื่อประโยชน์ในการบริหารคลื่นความถี่

ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

	 ในการจัดท�าแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่	ให้	กสทช.	รับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชน	 ผู้ประกอบกิจการที่ใช้ประโยชน์คล่ืนความถี่	 และหน่วยงานของรัฐ

ท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย	 ทั้งน้ี	 ระยะเวลาในการรับฟัง 

ความคดิเห็นต้องไม่น้อยกว่าสามสบิวนั	และการจดัท�าแผนแม่บทการบริหารคลืน่ความถี่

ให้ค�านึงถึงการใช้งานด้านความมั่นคงของรัฐตามความจ�าเป็น

	 มาตรา	๔9๖9	 ในการก�ากับดูแลการประกอบกิจการ	ให้	กสทช.	จัดให้มีแผน

แม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม	

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการระยะห้าปี	โดยในแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับ
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แผนแม่บท	 การบริหารคลื่นความถี่และอย่างน้อยต้องมีแนวทางการพัฒนาและการ 

ส่งเสริมแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการ	 แนวทางการอนุญาต

ให้ใช้คลืน่ความถีแ่ละการอนญุาตให้ประกอบกจิการ	โดยค�านึงถงึผลกระทบต่อสุขภาพ

ของประชาชนและมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่าง	ๆ	ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้คลื่นความถี่

	 การด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง	ในส่วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ต้องจดัให้มกีารใช้คลืน่ความถีเ่พือ่ประโยชน์สาธารณะหรอืส�าหรับภาคประชาชนรวมกนั

ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของความสามารถในการส่งสัญญาณที่จะอนุญาต

ในแต่ละครั้ง

	 เพื่อให้การบริหารจัดการคลื่นความถี่เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ	 และเกิด 

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน	 ความมั่นคงของรัฐ	 และประโยชน์สาธารณะในกรณีที่

ไม่มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ที่จัดให้เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือส�าหรับภาค

ประชาชนตามวรรคสองหรือคล่ืนความถีเ่พือ่กจิการตามประเภทอืน่ทีก่�าหนดไว้จนพ้น

ก�าหนดสามปี	นับตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศให้ขออนุญาต	หาก	กสทช.	เห็นว่าการน�า

คล่ืนความถี่ดังกล่าวไปใช้เพื่อกิจการประเภทอื่นจะเกิดประโยชน์หรือมีประสิทธิภาพ

สูงกว่า	ให้	กสทช.	มีอ�านาจน�าคลื่นความถี่นั้นไปใช้ประโยชน์ในกิจการประเภทอื่นได้	 

แต่จะต้องไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในการใช้คลื่นความถี่ที่จัดให้เพื่อประโยชน์สาธารณะ

หรือส�าหรับภาคประชาชน	 ในกรณีที่การด�าเนินการดังกล่าวท�าให้สัดส่วนตาม 

วรรคสองลดลง	ให้	กสทช.	จัดให้มีคลื่นความถี่ตามสัดส่วนดังกล่าวโดยเร็ว	ทั้งนี้	ตาม

หลักเกณฑ์ที่	กสทช.	ประกาศก�าหนด

	 ในการจัดท�าแผนแม่บทตามวรรคหนึ่ง	 ให้	 กสทช.	 รับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน	ผูป้ระกอบกจิการ	และหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่เป็นแนวทางในการ

พิจารณาด้วย	ทั้งนี้	ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

	 ในกรณีที่	 กสทช.	 วินิจฉัยเรื่องใดไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชน	 

ผู้ประกอบกิจการหรือหน่วยงานของรัฐตามที่ปรากฏในการรับฟังความคิดเห็น 

ตามวรรคสี่	 กสทช.	 ต้องชี้แจงและแสดงเหตุผลให้ประชาชน	 ผู้ประกอบกิจการ	 หรือ

หน่วยงานของรัฐทราบ
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7๐	 มาตรา	5๐	วรรคห้า	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐

	 ประชาชน	 ผู้ประกอบกิจการ	 หรือหน่วยงานของรัฐตามวรรคห้า	 ผู้ใดเห็นว่า 

แผนแม่บทที่	กสทช.	ก�าหนดขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 

ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง	 โดยให้ถือว่าแผนแม่บทดังกล่าวเป็นกฎตาม

กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 และให้ 

ศาลปกครองพจิารณาพิพากษาให้แล้วเสรจ็ภายในหนึง่ร้อยยีส่บิวนันบัแต่วนัยืน่ฟ้องคดี

	 แผนแม่บทตามวรรคหน่ึง	 เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ผูกพัน	

กสทช.	และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

	 มาตรา	5๐	 เพือ่ประโยชน์ในการจัดให้มบีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึ

และบรกิารเพือ่สงัคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกจิการโทรคมนาคม	ให้	กสทช.	

ก�าหนดแผนการจดัให้มบีริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพือ่สงัคม	โดย

ในแผนอย่างน้อยจะต้องก�าหนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย	 ระยะเวลาในการด�าเนินการ	

พร้อมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการด�าเนินการดังกล่าว

	 การจดัท�าแผนตามวรรคหนึง่	ให้	กสทช.	หารอืกับหน่วยงานของรฐัอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา

	 ให้	กสทช.	ประกาศก�าหนดจ�านวนค่าใช้จ่ายทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผูไ้ด้รบัใบอนญุาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อน�าไปใช้ด�าเนินการสนับสนุนการจัดให้มีบริการ

โทรคมนาคมตามวรรคหนึ่ง	ทั้งนี้	โดยค�านึงถึงรายได้ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับจากการ

ให้บริการโทรคมนาคม

	 ให้	 กสทช.	 ประกาศก�าหนดจ�านวนเงินจากกองทุนตามมาตรา	53	 (๔)	 ที่จะ 

น�ามาสนับสนุนผู้ได้รับใบอนุญาตเพื่อให้สามารถด�าเนินการจัดให้มีบริการดังกล่าวได้

	 ในการด�าเนินการตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง 

และบริการเพื่อสังคมตามวรรคหนึ่ง	 ให้	 กสทช.	 มีอ�านาจมอบหมายให้ส�านักงาน 

คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด�าเนินการทั้งหมดหรือบางส่วน

แทนได้	ในกรณีเช่นนั้นให้	กสทช.	โอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามวรรคสาม	และที่ก�าหนดไว้

ตามวรรคสี่ให้แก่กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อด�าเนินการต่อไป7๐  
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71	 มาตรา	 5๐/1	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2

	 มาตรา	5๐/171	 ในการด�าเนินการให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช ้

วงโคจรดาวเทียมและการสละสิทธิดังกล่าว	 ให้	 กสทช.	 จัดท�าแผนการบริหารสิทธ ิ

ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินการซ่ึงต้องสอดคล้องกับ

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้ง

นโยบายรัฐบาลท่ีเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม	 โดยในการจัดท�าแผน 

ดังกล่าว	กสทช.	ต้องหารือร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

	 แผนการบรหิารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทยีมตามวรรคหนึง่	อย่างน้อยต้อง

มีรายการ	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 รายละเอียดเกีย่วกับสทิธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทยีมทัง้หมดทีป่ระเทศไทย

สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้

	 (2)	 แนวทางการด�าเนินการเกี่ยวกับการให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการ 

เข้าใช้วงโคจรดาวเทียม	เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน

	 (3)	 แนวทางในการสละสทิธใินการเข้าใช้วงโคจรดาวเทยีม	กรณีทีก่ารรกัษาสทิธ ิ

ดังกล่าวก่อให้เกิดภาระแก่รัฐเกินประโยชน์ที่จะได้รับ

	 (๔)	 แนวทางในการอนุญาตให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม

	 แผนตามวรรคหนึง่เมือ่ประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้วให้ผกูพนั	กสทช.	และ

หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

	 มาตรา	51	 เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ตามสัดส่วน 

ที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	๔9	วรรคหนึ่ง	ให้	กสทช.	ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ

ส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชน	 การหารายได้	 และ 

การสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพ	 ทั้งนี้	 โดยให้รับฟังความ 

คิดเห็นจากประชาชน	และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง	ประกอบด้วย

	 รายได้ของผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนต้องเป็นรายได้จากการบริจาค	 

การอุดหนุนสถานีหรือรายได้ทางอื่นซึ่งมิใช่การโฆษณาหรือการประกอบกิจการ 

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
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	 การสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพต้องเป็นการอุดหนุน

การด�าเนินการของสถานีมิใช่เป็นการสนับสนุนรายการใดโดยเฉพาะ	 และมีสัดส่วน 

ไม่เกินกึ่งหนึ่งของรายได้ท้ังหมดของผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน	 รวมทั้งต้องจัด 

ให้มีการประเมินผลคุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินที่ได้รับ

การอุดหนุนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนในแต่ละคราว

หมวด	๔

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคม	เพื่อประโยชน์สาธารณะ

	 มาตรา	52	 ให้จดัตัง้กองทนุขึน้ในส�านกังาน	กสทช.	เรียกว่า	“กองทนุวจิยัและ

พัฒนากิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 เพื่อประโยชน์

สาธารณะ”	โดยมีวัตถุประสงค์	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 ด�าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง	 กิจการ

โทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	อย่างทั่วถึง	ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสนับสนุน

ผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนตามมาตรา	51

	 (2)	 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร	 การวิจัยและพัฒนา 

ด้านกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 รวมทั้งความ

สามารถในการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 

เทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้พิการ	ผู้สูงอายุ	หรือผู้ด้อยโอกาส	ตลอดจน

อุตสาหกรรมโทรคมนาคม	และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

	 (3)	 ส่งเสรมิและสนับสนนุการพัฒนาบคุลากรด้านกจิการกระจายเสยีง	กจิการ

โทรทัศน์	กิจการโทรคมนาคม	และเทคโนโลยีสารสนเทศ	ตลอดจนการด�าเนินการของ

องค์กรซ่ึงท�าหน้าที่จัดท�ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

	 (๔)	 สนบัสนนุ	ส่งเสรมิ	และคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านกจิการกระจายเสยีง	กจิการ

โทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม
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72	 มาตรา	52	(๖)	แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการ 
	 วิทยุกระจายเสียง		วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐
73	 มาตรา	 53	 วรรคหนึ่ง	 (2)	 ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 8๐/2557	 
	 เรื่อง	 การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	ลงวันที่	9	กรกฎาคม	พุทธศักราช	2557
7๔ มาตรา	 53	 (8/1)	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐

	 (5)	 สนับสนุนการด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์	โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

	 (๖)72			 สนบัสนนุการใช้คลืน่ความถีใ่ห้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ	รวมท้ังสนบัสนุน

การเรียกคืนคลื่นความถี่ที่มีผู้ได้รับอนุญาตไป	เพื่อน�ามาจัดสรรใหม่และสนับสนุนการ

ทดแทน	 ชดใช้	 หรือจ่ายค่าตอบแทน	 การถูกเรียกคืนคล่ืนความถี่	 ทั้งนี้	 เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้คลื่นความถี่	

	 มาตรา	53	 กองทุนตามมาตรา	52	ประกอบด้วย

	 (1)	 ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้

	 (2)73	 (ยกเลิก)

	 (3)	 เงินที่ได้รับการจัดสรรตามมาตรา	๖5	วรรคสอง

	 (๔)	 เงนิทีส่่งเข้ากองทนุตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสยีง

และกิจการโทรทัศน์	และกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม

	 (5)	 เงินค่าปรับทางปกครองที่ปรับตามพระราชบัญญัตินี้	 และตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 และตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม

	 (๖)	 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน

	 (7)	 เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา	91

	 (8)	 ดอกผลและรายได้ของกองทุน	 รวมทั้งผลประโยชน์จากค่าตอบแทนการ

ใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และ

กิจการโทรคมนาคม

	 (8/1)7๔	 เงินรายได้ที่ได้จากการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ได้รับคืนตามมาตรา	27	

(12/1)	ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวแล้ว
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	 (9)	 เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน
	 เงินกองทุนให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา	 52	 และตาม 
แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพื่อสังคมตาม 
มาตรา	5๐	เว้นแต่วัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา	52	(๖)	ให้ใช้เงินจากกองทุน
ตาม	(8/1)	เท่านั้น75  
	 เงินกองทุนตาม	(8/1)	ถ้ากระทรวงการคลังเห็นว่ามีเกินความจ�าเป็นหรือหมด
ความจ�าเป็นต้องใช้	จะขอให้น�าส่วนที่เกินจ�าเป็นส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดินก็ได้7๖  
	 มาตรา	5๔77	 ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง	ประกอบด้วย
	 (1)	 ประธาน	กสทช.	เป็นประธานกรรมการ
	 (2)	 ปลัดส�านกันายกรฐัมนตร	ีปลดักระทรวงกลาโหม	เลขาธกิารคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	 อธิบดีกรม
บัญชีกลาง	 และผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต	ิ 
เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง
	 (3)	 ผูท้รงคุณวฒุ	ิจ�านวนสองคน	ซ่ึงกรรมการตาม	(1)	และ	(2)	เป็นผูค้ดัเลอืก
	 ให้เลขาธิการ	กสทช.	 เป็นกรรมการและเลขานุการ	และให้เลขาธิการ	กสทช.	
แต่งตั้งพนักงานของส�านักงาน	กสทช.	เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
	 กรรมการตามวรรคหนึง่	(3)	ต้องไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา	7	ข.	(1)	(2)	
(3)	(๔)	(5)	(๖)	(7)	(8)	(9)	(1๐)	และ	(11)	และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ
สามปี	และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้	แต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
	 ให้น�ามาตรา	23	มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน
โดยอนุโลม
	 มาตรา	55	 คณะกรรมการบรหิารกองทนุมอี�านาจหน้าทีใ่นการบรหิารกองทนุ
และเสนอความเห็นเก่ียวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ตาม

75	 มาตรา	53	วรรคสอง	แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐
7๖	 มาตรา	53	วรรคสาม	แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐
77	 มาตรา	5๔	แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิฉบับท่ี	8๐/2557	เร่ือง	การแก้ไขเพิม่เติม 
	 กฎหมายว่าด้วยองค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน์	 
	 และกิจการโทรคมนาคม	ลงวันที่	9	กรกฎาคม	พุทธศักราช	2557
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มาตรา	52	ต่อ	กสทช.	เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ในกรณีที่	กสทช.	มีความเห็น

แตกต่างจากคณะกรรมการบรหิารกองทนุ	กสทช.	ต้องให้เหตุผลประกอบการพจิารณา

ไว้ด้วย

	 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงิน

กองทนุ	และการด�าเนินการตามวรรคหนึง่ให้ประชาชนทราบผ่านทางส่ืออเิล็กทรอนกิส์

ของส�านักงาน	กสทช.	โดยต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ขอและผู้ที่ได้รับการจัดสรรเงิน

จากกองทุนและจ�านวนเงินที่ได้รับจากการจัดสรรทั้งหมดด้วย

	 การเก็บรกัษา	การใช้จ่าย	การจดัท�าบญัชแีละระบบบญัชี	ให้เป็นไปตามระเบยีบ

ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก�าหนด

หมวด	5

ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

	 มาตรา	5๖	 ให้มีส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง	กิจการโทรทศัน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	เรียกโดยย่อว่า	“ส�านักงาน	กสทช.”	เป็นนิติบุคคล	

มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดินและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ

กฎหมายอื่น	และอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของประธานกรรมการ

	 กิจการของส�านักงาน	 กสทช.	 ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการ

คุ้มครองแรงงาน	 กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์	 กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 

และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

	 มาตรา	57	 ให้ส�านักงาน	กสทช.	มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (1)	 รับผิดชอบในการรับและจ่ายเงินรายได้ของส�านักงาน	กสทช.

	 (2)78	 จัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของส�านักงาน	 กสทช.	 เพื่อเสนอ	

กสทช.	 อนุมัติ	 โดยรายจ่ายประจ�าปีของส�านักงาน	 กสทช.	 ให้หมายความรวมถึง 
78	 มาตรา	 57	 วรรคหนึ่ง	 (2)	 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับ 
	 การประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง	วทิยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	25๖๐



๔๐

รายจ่ายใด	ๆ 	อันเกี่ยวกับการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ของ	กสทช.	คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	 และส�านักงาน	 กสทช.	 งบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีดังกล่าวต้องจัดท�าโดยค�านึงถึงความคุ้มค่า	 การประหยัด	 และประสิทธิภาพ	

รายการหรือโครงการใดท่ีตั้งงบประมาณไว้แล้วและมิได้จ่ายเงินหรือก่อหน้ีผูกพัน 

ภายในปีงบประมาณน้ัน	 ให้รายการหรือโครงการน้ันเป็นอันพับไปและให้ส�านักงาน	 

กสทช.	น�าส่งงบประมาณส�าหรับรายการหรือโครงการดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดิน	

	 (3)	 ตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่

	 (๔)	 รับและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่	 การประกอบ

กิจการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม	เพือ่ตรวจสอบและแก้ไข

ปัญหาหรือเสนอความเห็นต่อ	กสทช.	เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่	กสทช.	ก�าหนด

	 (5)	 ศกึษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับคลืน่ความถี	่การใช้คลืน่ความถี	่

การประกอบกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม

	 (๖)	 รับผิดชอบงานธุรการของ	กสทช.	กสท.	กทค.	และคณะกรรมการบริหาร

กองทุน

	 (7)	 ปฏิบัติการอื่นตามที่	กสทช.	กสท.	และ	กทค.	มอบหมาย

	 ในการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีตาม	 (2)	 ก่อนที่ส�านักงาน	 กสทช.	 

จะเสนอ	กสทช.	อนุมัติ	 ให้ส�านักงาน	กสทช.	 เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

ต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็น	 

และให้ส�านกังาน	กสทช.	พจิารณาด�าเนนิการแก้ไขหรอืปรบัปรงุร่างงบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปีดังกล่าว	 เว้นแต่งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีในส่วนของคณะกรรมการ 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	ให้ส�านักงาน	กสทช.	เสนอไปยังคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อด�าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง	 ในกรณีที	่

ส�านกังาน	กสทช.	หรอืคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน	แล้วแต่กรณี	 

ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 

ให้ส�านกังาน	กสทช.	เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีดังกล่าวพร้อมความเห็นของ

คณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตต่ิอ	กสทช.	เพือ่พจิารณาต่อไป79		

79	 มาตรา	57	วรรคสอง	เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐
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	 เมื่อ	 กสทช.	 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของส�านักงาน	 กสทช.	 ตาม
วรรคสองแล้ว	ให้ส�านักงาน	กสทช.	เปิดเผยงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีนั้นพร้อมทั้ง
รายการหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่าย
สารสนเทศ	หรือวิธีการอื่นที่เข้าถึงได้โดยสะดวก8๐  
	 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเสนองบประมาณ 
รายจ่ายส�าหรับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา	 71	 
วรรคเจ็ด	ต่อส�านักงาน	กสทช.	เพื่อจัดสรรเป็นงบประมาณของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน	 ไว้ในร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของส�านักงาน	
กสทช.	ในการนี้	ส�านักงาน	กสทช.	อาจท�าความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ
ดังกล่าวไว้ในรายงานการเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีก็ได้81 
	 ในการด�าเนินการตามวรรคสอง	 ให้ส�านักงาน	 กสทช.	 เสนอร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก่อนวัน 
เริ่มปีงบประมาณไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันและให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นให้แล้วเสร็จก่อนวันเริ่มปีงบประมาณไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน	 และเมื่อได้รับความเห็นหรือเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วให้ส�านักงาน	
กสทช.	เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีต่อ	กสทช.	เพื่อด�าเนินการต่อไป82  
	 มาตรา	58	 ให้	กสทช.	มอี�านาจออกระเบยีบหรอืประกาศเกีย่วกบัการบรหิาร
งานท่ัวไป	 การบริหารงานบุคคล	 การงบประมาณ	 การเงินและทรัพย์สิน	 และการ 
ด�าเนินการอื่นของส�านักงาน	กสทช.	โดยให้รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
	 (1)	 การแบ่งส่วนงานภายในของส�านักงาน	 กสทช.	 และขอบเขตหน้าที่ของ 
ส่วนงานดังกล่าว
	 (2)	 การก�าหนดต�าแหน่ง	 อัตราเงินเดือน	 และค่าตอบแทนอื่นของเลขาธิการ	
กสทช.	พนักงานและลูกจ้างของส�านักงาน	กสทช.	ตลอดจนค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย

ของกรรมการอื่นและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้

8๐	 มาตรา	57	วรรคสาม	เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐
81 มาตรา	57	วรรคสี	่แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญติัองค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2
82	 มาตรา	57	วรรคห้า	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2
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83	 มาตรา	58	วรรคหนึ่ง	(7)	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการ 
	 ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐

	 (3)	 การคดัเลอืกหรอืการประเมนิความรูค้วามสามารถเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุ 

และแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง	หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน	หลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้าง	 

และการจ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้างเนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน

	 (๔)	 การบริหารงานบุคคล	รวมตลอดทั้งการด�าเนินการทางวินัย	การอุทธรณ์	

และร้องทุกข์

	 (5)	 การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน

	 (๖)	 การก�าหนดเครื่องแบบและการแต่งกายของพนักงานและลูกจ้างของ

ส�านักงาน	กสทช.

	 (7)83	 การจ้างและการแต่งต้ังบคุคลเพ่ือเป็นผูเ้ชีย่วชาญหรือเป็นผูช้�านาญการ 

เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ	 กสทช.	 รวมทั้งจ�านวน 

และอัตราค่าตอบแทนของต�าแหน่งดังกล่าว	 ทั้งน้ี	 โดยให้ค�านึงถึงการปฏิบัติงานและ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานของต�าแหน่งนั้นด้วย	

	 (8)	 การบรหิารและจดัการงบประมาณ	ทรพัย์สนิ	และการพสัดขุองส�านกังาน	

กสทช.

	 (9)	 การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่น

	 ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง	 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนาม	 และ 

เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

	 มาตรา	59	 ให้ส�านักงาน	กสทช.	 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ	

กสทช.	และส�านักงาน	กสทช.	ให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ	หรือ

วิธีการอื่นที่เห็นสมควร	โดยอย่างน้อยต้องเปิดเผยข้อมูล	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 ใบอนญุาตประกอบกจิการของผูไ้ด้รับใบอนญุาตทกุราย	พร้อมทัง้เงือ่นไข

ที่ก�าหนด

	 (2)	 รายได้ของส�านักงาน	กสทช.	ตามมาตรา	๖5	เป็นรายเดือนโดยสรุป

	 (3)	 รายจ่ายส�าหรับการด�าเนินงานของ	 กสทช.	 และส�านักงาน	 กสทช.	 เป็น

รายเดือนโดยสรุป
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	 (๔)8๔	 รายละเอยีดของอตัราคา่ตอบแทนกรรมการ	จ�านวนคณะอนุกรรมการ

และอตัราค่าตอบแทนของอนกุรรมการเป็นรายบุคคล	และอตัราค่าตอบแทนทีป่รกึษา

ที่	กสทช.	แต่งตั้งเป็นรายบุคคล	

	 (5)	 ผลการศึกษาวิจัยและผลงานอื่น	 ๆ	 ที่ว่าจ้างให้หน่วยงานภายนอก 

ด�าเนินการ

	 (๖)	 รายการเรื่องร้องเรียน	 ความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

ของผู้บริโภค	และผู้รับใบอนุญาตและจ�านวนเรื่องที่ยังค้างพิจารณา

	 (7)	 รายละเอียดของผลการจัดซ้ือจัดจ้างของส�านักงาน	 กสทช.	 และสัญญา 

ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 มาตรา	๖๐	 ให้ส�านักงาน	กสทช.	มีเลขาธิการ	กสทช.	คนหนึ่งรับผิดชอบการ

ปฏิบัติงานของส�านักงาน	กสทช.	ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ	และเป็นผู้บังคับบัญชา

พนักงานและลูกจ้างของส�านักงาน	กสทช.	

	 ในกจิการของส�านกังาน	กสทช.	ทีเ่กีย่วกบับคุคลภายนอก	ให้เลขาธิการ	กสทช.	

เป็นผู้แทนของส�านักงาน	 กสทช.	 เพ่ือการนี้เลขาธิการ	 กสทช.	 จะมอบอ�านาจให ้

บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้	 ทั้งนี้	 ตามระเบียบที่	 กสทช.	 ก�าหนด	 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 ระเบียบดังกล่าวจะก�าหนดในลักษณะบังคับให้

เลขาธิการ	กสทช.	ต้องมอบอ�านาจให้บุคคลใดมิได้

	 มาตรา	๖1	 ให้ประธานกรรมการ	 โดยความเห็นชอบของ	 กสทช.	 เป็น 

ผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการ	กสทช.

	 เลขาธิการ	 กสทช.	 ต้องมีอายุไม่ต�่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันแต่งตั้งและ 

ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	 7	 รวมทั้งคุณสมบัติอื่นตามที่	

กสทช.	ก�าหนด

	 มาตรา	๖2	 เลขาธิการ	กสทช.	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละห้าปีนับแต่

วนัทีไ่ด้รบัแต่งตัง้และอาจได้รบัแต่งต้ังอีกได้	แต่จะด�ารงต�าแหน่งตดิต่อกนัเกินสองวาระ

ไม่ได้

8๔	 มาตรา	59		(๔)	แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีและก�ากบัการประกอบกจิการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐



๔๔

	 มาตรา	๖3	 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตามมาตรา	๖2	เลขาธกิาร	

กสทช.	พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 (1)	 ตาย

	 (2)	 มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

	 (3)	 ลาออก

	 (๔)	 เป็นบุคคลล้มละลาย

	 (5)	 ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก

	 (๖)	 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๖1	วรรคสอง

	 (7)	 กสทช.	มมีตด้ิวยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมดให้ออกจากต�าแหน่งเพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี	 มีความประพฤติเสื่อมเสีย	 

หย่อนความสามารถ	หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

	 มาตรา	๖๔	 ให้เลขาธิการ	กสทช.	และพนักงานของส�านักงาน	กสทช.	 เป็น 

เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต

	 พนักงานของส�านักงาน	 กสทช.	 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ตามระเบียบที่	กสทช.	ก�าหนด	และต้องไม่เป็นกรรมการ	ผู้จัดการ	ผู้บริหาร	ที่ปรึกษา	

พนักงาน	 ผู้ถือหุ้น	 หรือหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอ่ืนใดบรรดา

ที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคม

	 ให้เลขาธิการ	 กสทช.	 เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

	 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้	ให้	เลขาธิการ	กสทช.	และพนักงาน

เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

	 มาตรา	๖5	 รายได้ของส�านักงาน	กสทช.	มีดังต่อไปนี้

	 (1)85	 ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้ 

คลืน่ความถีต่ามมาตรา	๔๔/2	วรรคหนึง่	ค่าธรรมเนยีมการขออนญุาตและค่าธรรมเนยีม

85	 มาตรา	๖5		(1)	แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีและก�ากบัการประกอบกจิการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2



๔5

ใบอนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา	 ๔5	 วรรคหนึ่ง	 และค่าธรรมเนียมการโอน 

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา	๔๔/3

	 (2)	 รายได้หรือผลประโยชน์อนัได้มาจากการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าทีข่อง	

กสทช.	และส�านักงาน	กสทช.

	 (3)	 รายได้จากทรัพย์สินของส�านักงาน	กสทช.

	 (๔)	 เงนิและทรพัย์สนิทีม่ผีูบ้รจิาคให้แก่ส�านกังาน	กสทช.	ตามระเบยีบที	่กสทช.	

ก�าหนด	เพื่อใช้ในการด�าเนินงานของส�านักงาน	กสทช.

	 (5)	 เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้

	 รายได้ของส�านักงาน	กสทช.	ตาม	(1)	และ	(2)	เมื่อได้หักรายจ่ายส�าหรับการ

ด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของส�านักงาน	กสทช.	ค่าภาระต่าง	ๆ	ที่จ�าเป็น	เงินที่

จัดสรรเพื่อสมทบกองทุนตามมาตรา	52	กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตาม

กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ	 และกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว	 เหลือเท่าใดให้น�า

ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน8๖  

	 ในกรณีรายได้ของส�านักงาน	 กสทช.	 มีจ�านวนไม่พอส�าหรับค่าใช้จ่ายในการ 

ด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของส�านักงาน	กสทช.	รวมทั้งค่าภาระต่าง	ๆ	ที่จ�าเป็น

และไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้	 รัฐพึงจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินให้แก่

ส�านักงาน	กสทช.	เท่าจ�านวนที่จ�าเป็น

	 มาตรา	๖๖	 เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินให้แก ่

ส�านักงาน	กสทช.	ตามมาตรา	๖5	วรรคสาม	ให้ส�านักงาน	กสทช.	เสนองบประมาณ

รายจ่ายของปีงบประมาณที่ขอความสนับสนุนต่อคณะรัฐมนตรี	 เพื่อจัดสรรเงิน 

อุดหนุนทั่วไปของส�านักงาน	 กสทช.	 ไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี	 ในการนี ้

คณะรัฐมนตรีอาจท�าความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของส�านักงาน	

กสทช.	 ไว้ในรายงานการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีหรือ 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วยก็ได้	 และในการพิจารณา 

8๖	 มาตรา	๖5	วรรคสอง	แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐



๔๖

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายเพิ่มเติม	สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาอาจขอให้เลขาธิการ	กสทช.	เข้าชี้แจง

เพื่อประกอบการพิจารณาได้

	 มาตรา	๖7	 บรรดาอสงัหารมิทรพัย์ทีส่�านกังาน	กสทช.	ได้มาโดยการซ้ือหรอื

แลกเปลี่ยนจากรายได้ของส�านักงาน	กสทช.	ตามมาตรา	๖5	(1)	(2)	หรือ	(3)	หรือที่

มีผู้บริจาคให้ตาม	(๔)	ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส�านักงาน	กสทช.

	 อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุที่อยู่ในความ

ครอบครองของส�านักงาน	กสทช.	ให้ส�านักงาน	กสทช.	มีอ�านาจในการปกครอง	ดูแล	

บ�ารุงรักษา	ใช้	และจัดหาผลประโยชน์ได้	ตามระเบียบที่	กสทช.	ก�าหนด

	 ทรัพย์สินของส�านักงาน	กสทช.	ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

	 มาตรา	๖8	 การบัญชีของส�านักงาน	 กสทช.	 ให้จัดท�าตามหลักสากลตาม

มาตรฐานของสภาผู้สอบบัญชี	 และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน	

การบัญชี	และการพัสดุของส�านักงาน	กสทช.	ตามระเบียบที่	กสทช.	ก�าหนด

	 ในการตรวจสอบภายในตามวรรคหนึ่ง	 ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

จ�านวนไม่น้อยกว่าสามคนและไม่เกินห้าคน	 ซึ่ง	 กสทช.	 แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี

ความรูค้วามสามารถในการตรวจสอบภายในและมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้าม

ตามมาตรา	7	และมาตรา	8	และให้ส�านักงาน	กสทช.	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ

ภายในมีจ�านวนตามสมควรขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	 เพื่อท�าหน้าที่

ช่วยคณะกรรมการตรวจสอบภายในในการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่

	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	และให้	กสทช.	

เลขาธิการกสทช.	 และพนักงานของส�านักงาน	 กสทช.	 อ�านวยความสะดวกแก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในตามที่ร้องขอ

	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในแจ้งผลการตรวจสอบต่อ	กสทช.	ทกุหนึง่ร้อย

แปดสิบวัน

	 วาระการด�ารงต�าแหน่ง	การพ้นจากต�าแหน่ง	และการประชมุของคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบที่	กสทช.	ก�าหนด

	 มาตรา	๖9	 ให้ส�านกังาน	กสทช.	จดัท�างบดลุ	งบการเงนิ	และบัญชีท�าการสง่

ผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี



๔7

	 ในทุกรอบปี	ให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผล

การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของส�านักงาน	 กสทช.	 โดยให้วิเคราะห์ประสิทธิผลของ 

การใช้จ่ายเงินพร้อมท้ังแสดงความคิดเห็นว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุ 

ประสงค์และได้ผลตามเป้าหมายเพยีงใดด้วย	แล้วท�าบนัทกึรายงานผลเสนอต่อ	กสทช.	

คณะรัฐมนตรี	และรัฐสภา

	 ให้ส�านักงาน	 กสทช.	 เป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

	 ในเวลาใด	 ๆ	 ท่ีส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่าการใช้จ่ายเงิน 

และทรัพย์สินของส�านักงาน	 กสทช.	 ไม่เกิดประสิทธิผล	 หรือเป็นการฟุ่มเฟือยเกิน

สมควรหรือการด�าเนินการใดไม่ถูกต้องตรงตามแผน	 หรือจะก่อให้เกิดความเสียหาย 

ต่อประโยชน์ส่วนรวม	ให้ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดินแจ้งให้	กสทช.	ทราบ	พร้อมท้ัง 

ข้อเสนอแนะ	 และให้	 กสทช.	 ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข	 หรือระงับการด�าเนินการ 

ตามควรแก่กรณีภายในระยะเวลาที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินก�าหนด87  

หมวด	๖

การติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผลการด�าเนินการและการบริหารงาน

	 มาตรา	7๐	 ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะหนึ่ง	 ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกจ�านวนสี่คน	 

ซึ่งมีคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 เป็นผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้	 และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ ์

ด้านกิจการกระจายเสียง	จ�านวนหนึ่งคน	และด้านกิจการโทรทัศน์	จ�านวนหนึ่งคน

	 (2)	 เป็นผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้	 และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ ์

ด้านกิจการโทรคมนาคม	จ�านวนหนึ่งคน

	 (3)	 เป็นผู้ที่มีผลงานและประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	 จ�านวน 

หนึ่งคน

87	 มาตรา	๖9	วรรคสี	่แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญติัองค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2



๔8

88	 มาตรา	71	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2

	 (๔)	 เป็นผู้ที่มีผลงานและประสบการณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ 

ของประชาชน	จ�านวนหนึ่งคน

	 ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการด�าเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการ

เสนอชือ่เป็นกรรมการจ�านวนสองเท่าของจ�านวนกรรมการตามวรรคหนึง่	เพือ่น�าเสนอ

ให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกต่อไป	ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประธานวุฒิสภา

ก�าหนด

	 ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการประชุมร่วมกันเพื่อคัดเลือกผู้สมควรเป็น

ประธานกรรมการ

	 มาตรา	7188	 กรรมการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานมวีาระการด�ารง

ต�าแหน่งคราวละสามปี	และจะแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งสองวาระติดต่อกันมิได้

	 กรรมการตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นกรรมการ	กสทช.	อนุกรรมการ	เลขาธิการ	

กสทช.	 พนักงานหรือลูกจ้างของส�านักงาน	 กสทช.	 และให้น�าความในมาตรา	 7	 

มาตรา	8	และมาตรา	2๐	(1)	(3)	(๔)	และ	(5)	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 ก่อนครบก�าหนดตามวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสบิวนั	ให้ส�านกังานเลขาธิการ 

วุฒิสภาด�าเนินการจัดให้มีการคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานขึ้นใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วและให้กรรมการติดตามและประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอยู่ในต�าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า 

จะมีการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่

	 ในกรณีที่กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพ้นจากต�าแหน่งด้วย

เหตอุืน่นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	ให้กรรมการเท่าทีเ่หลอือยูป่ฏบิตัหิน้าที่

ต่อไปได้	และให้ถือว่าคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย 

กรรมการเท่าที่เหลืออยู่	เว้นแต่มีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสามคน

	 เม่ือมเีหตใุห้กรรมการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิติังานต้องพ้นจากต�าแหน่ง

เพราะเหตุอื่นนอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	 ให้ส�านักงาน	 กสทช.	 มีหนังสือ

แจ้งให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุ

ดังกล่าว	 โดยให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเริ่มด�าเนินการจัดให้มีการเลือกกรรมการ
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แทนต�าแหน่งทีว่่างภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอืแจ้งและให้ผูไ้ด้รบัคดัเลอืก
ให้ด�ารงต�าแหน่งแทนอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
	 วธิกีารประชมุและการลงมตใิห้เป็นไปตามระเบียบทีค่ณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานก�าหนด
	 ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติก�าหนด
	 มาตรา	72	 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	 มี
อ�านาจหน้าทีต่ดิตามตรวจสอบ	และประเมนิผลการด�าเนนิการและการบริหารงานของ	 
กสทช.	กสท.	กทค.	ส�านักงาน	กสทช.	และเลขาธิการ	กสทช.	แล้วแจ้งผลให้	กสทช.	
ทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี	 และให้	 กสทช.	 น�ารายงานดังกล่าวเสนอ 
ต่อรัฐสภาพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของ	กสทช.	ตามมาตรา	7๖	และ
เปิดเผยรายงานดงักล่าวให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส�านกังาน	
กสทช.	หรือวิธีการอื่นที่เห็นสมควร
	 การประเมินตามวรรคหนึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและข้อมูลต่าง	ๆ 	และ
ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย
	 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเป็น
ผู้รวบรวมข้อมูล	วิเคราะห์	และประเมินผลเพื่อประโยชน์ในการจัดท�ารายงาน
	 มาตรา	73	 รายงานตามมาตรา	72	อย่างน้อยจะต้องมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
	 (1)	 ผลการปฏิบตังิานของ	กสทช.	กสท.	กทค.	ส�านกังาน	กสทช.	และเลขาธกิาร	
กสทช.
	 (2)	 รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจากการปฏิบัติตามอ�านาจหน้าที่ของ	
กสทช.	ในส่วนท่ีเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพและความสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล	พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะ
	 (3)	 ความเห็นเกี่ยวกับรายงานประจ�าปีที่	กสทช.	ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรา	7๖
	 (๔)	 เรื่องอื่น	ๆ	ที่เห็นสมควรรายงานให้	กสทช.	รัฐสภา	หรือประชาชน	ทราบ
	 ให้	กสทช.	กสท.	กทค.	ส�านกังาน	กสทช.	และเลขาธกิาร	กสทช.	ให้ความร่วมมอื 
และอ�านวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามที่ร้องขอ
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89	 มาตรา	7๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐

หมวด	7

ความสัมพันธ์กับรัฐบาลและรัฐสภา

	 มาตรา	7๔89	ในการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่	 กสทช.	 ต้องด�าเนินการ

ให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา	 และต้องสอดคล้องกับ 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	

	 มาตรา	75	 ในกรณีที่จะต้องมีการเจรจาหรือท�าความตกลงระหว่างรัฐบาล 

แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ	 ในเรื่อง 

ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่	 กิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 กิจการ

โทรคมนาคม	 หรือการอื่นที่เกี่ยวข้อง	 กสทช.	 และส�านักงาน	 กสทช.	 มีหน้าที่ต้องให้

ข้อมูลและร่วมด�าเนินการตามที่รัฐบาลแจ้งให้ทราบ

	 มาตรา	7๖	 ให้	กสทช.	จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีในด้านการ

บริหารคลื่นความถี่	 กิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	

แล้วแต่กรณี	 ซึ่งต้องแสดงรายละเอียดแผนงานและผลการปฏิบัติงาน	 รายละเอียด

เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่	การจัดสรรคลื่นความถี่	การประกอบกิจการกระจาย

เสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	แล้วแต่กรณี	และแผนการด�าเนินงาน

ในระยะต่อไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปี

บัญชี	และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ

	 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยต้องมีเน้ือหา 

ดังต่อไปนี้
	 (1)	 ผลงานของ	 กสทช.	 ในปีที่ล่วงมาแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับแผนงานหรือ
โครงการที่ก�าหนดไว้
	 (2)	 แผนงาน	โครงการ	และแผนงบประมาณส�าหรับปีถัดไป
	 (3)	 งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี	รายงานการตรวจสอบภายใน
	 (๔)	 ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคมประเภทต่าง	ๆ	ที่มีความส�าคัญต่อประชาชน
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	 (5)	 คุณภาพและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประเภทต่าง	ๆ	ที่มีความส�าคัญ
ต่อประชาชน
	 (๖)	 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค
	 (7)	 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกองทุนตามมาตรา	52
	 (8)	 รายงานเกีย่วกบัสภาพการแข่งขนัของตลาดในการประกอบกจิการกระจาย

เสยีง	กจิการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคมประเภทต่าง	ๆ 	รวมท้ังข้อสงัเกตเก่ียวกับ 

การกระท�าอนัมลีกัษณะเป็นการครอบง�ากจิการทัง้ทางตรงและทางอ้อมทีม่ผีลกระทบ

กับประโยชน์ของรัฐและประชาชน

	 นายกรฐัมนตรี	สภาผูแ้ทนราษฎร	และวฒุสิภา	อาจขอให้	กสทช.	หรอืเลขาธิการ	

กสทช.แล้วแต่กรณี	 ช้ีแจงการด�าเนินงานในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งเป็นหนังสือหรือขอให้มา

ชี้แจงด้วยวาจาก็ได้

หมวด	8

บทก�าหนดโทษ

	 มาตรา	7๖/19๐	 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	 22/1	 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

หนึ่งล้านบาท	

	 มาตรา	77	 ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 หรือกิจการ

โทรคมนาคมผู้ใดได้รับค�าสั่งตามมาตรา	31	วรรคสอง	แล้วไม่ปฏิบัติตาม	ให้	กสทช.	 

มีอ�านาจปรับทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท	และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งแสนบาท

ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามค�าสั่ง

	 มาตรา	7891	 ผู้ใดใช้คล่ืนความถี่เพ่ือกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 

หรือกิจการโทรคมนาคม	 โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา	 ๔1	 วรรคหนึ่ง	 ผู้นั้น 

ต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส�าหรับความผิดตามมาตรา	 ๖๖	 แห่งพระราชบัญญัต ิ

9๐	 มาตรา	 7๖/1	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	25๖๐
91		มาตรา	78	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2
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การประกอบกจิการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์	พ.ศ.	2551	หรอืตามมาตรา	๖7	 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	25๔๔	แล้วแต่กรณี
	 มาตรา	79	 พนักงานเจ้าหน้าที่	 กสทช.	 หรือผู้ซึ่งใช้อ�านาจของ	 กสทช.	 ที่รู้
หรือได้รับแจ้งจากบุคคลใดว่ามีการใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัตินี้	 หากมิได้ด�าเนินการบังคับการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้	 และ
การกระท�าหรืองดเว้นการกระท�านั้นไม่เป็นความผิดตามมาตรา	 157	แห่งประมวล
กฎหมายอาญา	พนกังานเจ้าหน้าที	่กสทช.	หรอืผูซ้ึง่ใช้อ�านาจของ	กสทช.	ทีก่ระท�าการ
ดงักล่าว	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปีหรอืปรบัไม่เกินหกหมืน่บาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั

บทเฉพาะกาล

	 มาตรา	8๐	 ในระหว่างที่การแต่งตั้ง	กสทช.	ตามพระราชบัญญัตินี้ยังไม่แล้ว
เสร็จให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่ได้แต่งตั้งขึ้นตามพระราชบญัญัติ
องค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีและก�ากบักิจการวทิยุกระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน์	และกจิการ
โทรคมนาคม	พ.ศ.	 25๔3	 ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในฐานะ	 กสทช.	 ตามพระราช
บัญญัตินี้	 แต่ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 ให้เป็นไป
ตามกฎหมายดังกล่าว
	 เมือ่	กสทช.	ได้รบัการแต่งต้ังแล้ว	ให้คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ตามวรรคหนึ่งเป็นอันพ้นจากหน้าที่
	 มาตรา	81	 ให้คณะกรรมการตามพระราชบัญญตักิารประกอบกจิการกระจาย
เสยีงและกจิการโทรทศัน์	พ.ศ.	2551	คณะกรรมการตามพระราชบัญญตักิารประกอบ
กิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	25๔๔	และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์แห่งชาติตามมาตรา	 ๖1	 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและ 
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 2551	 หมายความถึง	 กสทช.	 ตาม 
พระราชบัญญัตินี้
	 ให้บรรดาอ�านาจหน้าทีข่องรฐัมนตร	ีอธบิดกีรมไปรษณย์ีโทรเลข	และเจ้าพนกังาน
ผูอ้อกใบอนญุาต	ตามกฎหมายว่าด้วยวทิยคุมนาคมเป็นอ�านาจหน้าทีข่อง	กสทช.	ตาม 
พระราชบัญญัตินี้
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	 มาตรา	82	 เมือ่มีการแต่งตัง้	กสทช.	แล้ว	ให้ส่วนราชการ	รฐัวสิาหกจิ	หน่วยงาน 

ของรัฐหรือบุคคลใดที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบ 

กจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม	อยูใ่นวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ 

ใช้บังคับ	 มีหน้าที่แจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่	 รวมทั้งเหตุแห่งความ 

จ�าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ต่อ	กสทช.	ตามหลักเกณฑ์	และระยะเวลาที่	กสทช.	

ก�าหนด

	 ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง	 ให้ส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 และหน่วยงาน

ของรัฐแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาต	สัมปทาน	หรือสัญญา	รวมถึงอายุสัญญา

และค่าสมัปทานหรอืค่าตอบแทนต่าง	ๆ 	ตามการอนญุาต	สมัปทาน	หรอืสญัญานัน้	ต่อ	

กสทช.	ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารท่ี	กสทช.	ก�าหนด	และให้	กสทช.	ตรวจสอบความชอบ 

ด้วยกฎหมายของการอนุญาต	 สัมปทาน	 หรือสัญญาน้ัน	 พร้อมท้ังเปิดเผยข้อมูล 

และผลการตรวจสอบให้สาธารณชนทราบ

	 มาตรา	83	 ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบ

กจิการกระจายเสยีงหรอืกิจการโทรทศัน์ทีช่อบด้วยกฎหมาย	อยูใ่นวันทีพ่ระราชบญัญตันิี้ 

ใช้บังคับและได้ปฏิบัติตามมาตรา	 82	แล้ว	 ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจาก	 กสทช.	 ตาม 

พระราชบัญญัตินี้	และให้	กสทช.	ก�ากับดูแลให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่น

ความถี่นั้นปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้	 กฎหมายอื่น	 และตามหลักเกณฑ์ที่	 กสทช.	

ก�าหนด	ทั้งนี้	จนกว่าจะถึงก�าหนดที่ต้องคืนคลื่นความถี่ตามวรรคสาม

	 ความในมาตรา	 ๔๔/1	 มิให้ใช้บังคับกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่น�าคลื่น

ความถ่ีท่ีได้รับจัดสรรไปให้ผู้อื่นประกอบกิจการโดยการอนุญาต	สัมปทาน	หรือตาม

สญัญาท่ีชอบด้วยกฎหมาย	และให้ผูไ้ด้รบัอนุญาต	สมัปทาน	หรอืสัญญาประกอบกิจการ

ต่อไปได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามการอนุญาต	สัมปทาน	หรือตามสัญญา

นั้น92  

	 ให้	 กสทช.	 ก�าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนในการให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่

หรือใช้คลื่นความถี่คืนคล่ืนความถี่ดังกล่าวเพื่อน�าไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช ้

คลื่นความถี่ตามที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา	๔8	 

92	 มาตรา	83	วรรคสอง	แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2
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93	 มาตรา	8๔	วรรคสอง	แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการ 
	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	25๖2

โดยค�านึงถึงประโยชน์สาธารณะและความจ�าเป็นของการประกอบกิจการและการใช้ 

คล่ืนความถี	่ทัง้นี	้ให้น�าเหตุแห่งความจ�าเป็นในการถอืครองคลืน่ความถีต่ามทีไ่ด้รบัแจ้ง 

ตามมาตรา	82	มาพิจารณาประกอบด้วย

	 มาตรา	8๔	 ผูไ้ด้รบัจดัสรรคลืน่ความถีห่รอืใช้คลืน่ความถีเ่พือ่กิจการโทรคมนาคม

ที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและได้ปฏิบัติตามมาตรา	82	

แล้ว	ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจาก	กสทช.	ตามพระราชบัญญัตินี้	และให้	กสทช.	ก�ากับ

ดูแลให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่นความถี่นั้นปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี	

กฎหมายอื่น	และตามหลักเกณฑ์ที่	 กสทช.	ก�าหนด	ทั้งนี้	 จนกว่าจะถึงก�าหนดที่ต้อง

คืนคลื่นความถี่ตามวรรคสี่

	 ความในมาตรา	 ๔๔/1	 มิให้ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจที่น�าคลื่นความถี่ที่ได้รับ

จดัสรรไปให้ผูอ้ืน่ประกอบกจิการโดยการอนุญาต	สมัปทาน	หรอืตามสญัญาทีช่อบด้วย

กฎหมายและให้ผู้ได้รบัอนญุาตสมัปทาน	หรอืสญัญาประกอบกจิการต่อไปได้เฉพาะใน

ช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามการอนุญาต	สัมปทานหรือตามสัญญานั้น93  

	 เมือ่พ้นก�าหนดระยะเวลาสามปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญตัน้ีิใช้บงัคบั	ให้รัฐวิสาหกิจ

น�ารายได้จากผลประกอบการในส่วนที่ได้รับจากการให้อนุญาต	สัมปทาน	หรือสัญญา

ตามวรรคสองทีร่ฐัวสิาหกจิได้ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน 

หรือด�าเนินการในกิจการของรัฐ	 	 ทั้งน้ี	 ไม่ว่าจะได้ด�าเนินการทั้งหมดหรือบางส่วน	 

โดยให้หักค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้แล้วเหลือเท่าใดให้ส่ง	กสทช.	และให้	กสทช.	น�าส่งเงิน

จ�านวนดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป
	 (1)	 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ	 เฉพาะในส่วนที่คิดจากฐาน 
รายได้ที่เกิดจากการอนุญาต	สัมปทาน	หรือสัญญา
	 (2)	 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง	
และบริการเพื่อสังคมตามนโยบายของรัฐบาล	และตามมาตรา	5๐	เฉพาะในส่วนที่คิด
จากฐานรายได้ที่เกิดจากการอนุญาต	สัมปทาน	หรือสัญญา
	 (3)	 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินการตามการอนุญาต	 สัมปทาน	 หรือ
สัญญา	ตามที่กระทรวงการคลังก�าหนด
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	 ให้	 กสทช.	 ก�าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนในการให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ 
หรือใช้คลื่นความถี่คืนคล่ืนความถี่ดังกล่าวเพื่อน�าไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช ้
คลื่นความถี่ตามที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา	๔8	 

โดยให้น�าความในมาตรา	83	วรรคสาม	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 มาตรา	85	 ในวาระเริ่มแรกมิให้น�าบทบัญญัติมาตรา	๔9	ในส่วนที่เกี่ยวกับ

การจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ 

มาใช้บงัคับ	ทัง้นี	้จนกว่า	กสทช.	จะประกาศให้ใช้ระบบการรบัส่งสญัญาณวทิยุโทรทศัน์

ในระบบดิจิตอลแล้ว

	 ให้	 กสทช.	 จัดให้มีแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา	๔8	ภายใน

ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่เมื่อมีการแต่งตั้ง	กสทช.	แล้ว	โดยแผนดังกล่าวต้องก�าหนดให้

มีการก�าหนดเวลาในการเปลี่ยนไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ

ดิจิตอลและก�าหนดเวลาเกี่ยวกับการจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการ

โทรทัศน์ด้วย

	 หลงัจากประกาศใช้แผนแม่บทการบรหิารคลืน่ความถ่ีแล้ว	ในช่วงเวลาท่ียงัมิได้

ประกาศให้ใช้ระบบการรบัส่งสญัญาณวทิยโุทรทศัน์ในระบบดจิติอล	ให้	กสทช.	จดัสรร

คลืน่ความถีใ่ห้ภาคประชาชนได้ใช้ในกจิการโทรทศัน์เป็นการชัว่คราวเฉพาะในพืน้ทีท่ีม่ี

คลื่นความถี่เพียงพอที่จะด�าเนินการจัดสรรได้

	 มาตรา	8๖	 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่คณะกรรมการ

กจิการโทรคมนาคมแห่งชาตมิอบหมายให้ด�าเนนิการจดัให้มบีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐาน

โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม	

พ.ศ.	25๔๔	ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าส่งค่าใช้จ่าย 

เข้ากองทุนตามมาตรา	 5๐	 จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศ 

คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิเรือ่งหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขในการ

จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

	 มาตรา	87	 บรรดาใบอนญุาตทีอ่อกโดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบญัญตัิ

วทิยคุมนาคม	พ.ศ.	2๔98	พระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบักจิการ

วทิยกุระจายเสยีง	วิทยโุทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม	พ.ศ.	25๔3	พระราชบญัญตัิ

การประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	พ.ศ.	2551	และพระราชบญัญติั
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การประกอบกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	 25๔๔	 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 

ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิน้อาย	ุและให้ถอืว่าเป็นใบอนญุาตทีอ่อกตามพระราชบญัญตันิี	้ 

โดยให้	 กสทช.	 ก�ากับดูแลให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	และตามหลักเกณฑ์ที่	กสทช.	ก�าหนด

	 ใบอนุญาตใดตามวรรคหน่ึงที่ให้สิทธิในการถือครองหรือใช้คลื่นความถี่และ

มิได้ก�าหนดวันสิ้นอายุ	ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะถึงวันที่	กสทช.	ก�าหนดให้ใบอนุญาต 

ดังกล่าวสิ้นอายุลง	โดยให้น�าความในมาตรา	83	วรรคสาม	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 มาตรา	88	 ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 

ให้	 กสทช.	 ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการตาม 

กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 ให้แก่องค์การ

กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยตามลักษณะและประเภทของ 

การประกอบกิจการ	รวมทั้งขอบเขตการให้บริการเท่าที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ

	 การใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการเพิ่มเติมจากที่ได้รับใบอนุญาตตาม 

วรรคหนึง่ต้องสอดคล้องกบัแผนแม่บทการบรหิารคลืน่ความถี	่และต้องได้รบัใบอนญุาต

จาก	กสทช.	ในการนี	้กสทช.	จะก�าหนดเงือ่นไขใด	ๆ 	ทีจ่�าเป็นเพือ่ประโยชน์สาธารณะกไ็ด้

	 การประกอบกิจการขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทยให้อยูภ่ายใต้พระราชบญัญตันิีเ้พยีงเท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแย้งกบักฎหมายว่าด้วย

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

	 ในระหว่างท่ียังมิได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง	 ให้องค์การกระจายเสียงและ

แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยประกอบกิจการต่อไปได้

	 มาตรา	89	 ให้โอนบรรดากิจการ	ทรัพย์สิน	สิทธิ	หน้าที่	หนี้	พนักงานและ

ลกูจ้าง	และเงนิงบประมาณ	ของส�านกังานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ที่มีอยู่ไปเป็นของส�านักงาน	กสทช.	ตามพระราชบัญญัตินี้

	 ให้พนกังานและลูกจ้างทีโ่อนไปตามวรรคหนึง่ได้รบัเงนิเดอืน	เงนิประจ�าต�าแหน่ง

หรือค่าจ้างรวมทั้งสิทธิและประโยชน์ต่าง	 ๆ	 เท่ากับท่ีเคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน	

จนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งในส�านักงาน	กสทช.	แต่จะแต่งตั้งให้ได้

รับเงินเดือนหรือค่าจ้างต�่ากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้
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	 ในกรณีท่ีพนักงานหรือลูกจ้างผู้ใดอยู่ภายใต้ระเบียบหรือสัญญาจ้างที่มิได้

ก�าหนดระยะเวลาการจ้าง	มใิห้ถอืว่าการจ้างโดยไม่มกี�าหนดระยะเวลาดังกล่าวเป็นสทิธ ิ

และประโยชน์ตามวรรคสอง

	 มาตรา	9๐	 ในวาระเร่ิมแรก	 ให้ด�าเนินการแต่งต้ังเลขาธิการ	 กสทช.	 ตาม 

พระราชบัญญัตินี้ภายในก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีการแต่งต้ัง	 กสทช.	 ตาม 

พระราชบัญญัตินี้

	 ในระหว่างที่ยังไม่มีเลขาธิการ	 กสทช.	 ตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้เลขาธิการ 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น

ความถ่ีและก�ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 

พ.ศ.	25๔3	ซึง่ด�ารงต�าแหน่งอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีพระราชบัญญตัน้ีิใช้บังคับด�ารงต�าแหน่ง

เลขาธิการ	กสทช.	ไปพลางก่อน

	 มาตรา	91	 ให้โอนเงินและทรัพย์สินของกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์เพื่อประโยชน์สาธารณะ	 และกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคม

เพื่อประโยชน์สาธารณะ	 ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับ

กิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	25๔3	ที่มีอยู่

ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	ไปเป็นของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้

	 มาตรา	92	 ให้โอนบรรดากจิการ	ทรพัย์สนิ	สทิธ	ิหน้าที	่ของกรมประชาสมัพันธ์	

ส�านักนายกรัฐมนตรี	 ในส่วนที่เกี่ยวกับกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจาย

เสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ	 กรมประชาสัมพันธ์	 ส�านักนายกรัฐมนตรี	 ที่มีอยู่ใน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ไปเป็นของส�านักงาน	 กสทช.	 เว้นแต่เงินงบประมาณ

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ�าซึ่งมีผู้ครองอยู่ให้โอนไปเป็นของกรมประชาสัมพันธ์	

ส�านักนายกรัฐมนตรี

	 มาตรา	93	 ข้าราชการและลูกจ้างของกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุ

กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ	 กรมประชาสัมพันธ์	 ส�านักนายกรัฐมนตร	ี

ที่ด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ถ้าสมัครใจจะโอนไป

เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส�านักงาน	 กสทช.	 เม่ือได้แจ้งความจ�านงเป็นหนังสือต่อ 

ผู้บังคับบัญชาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ให้ส�านักงาน	 

กสทช.	บรรจุและแต่งตัง้ข้าราชการหรอืลกูจ้างผูน้ัน้เป็นพนกังานหรอืลกูจ้างของส�านกังาน	
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กสทช.	ตามหลักเกณฑ์ที่	 กสทช.	ก�าหนด	แต่จะก�าหนดให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง

ต�่ากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้	ส�าหรับผู้ที่ไม่ได้แจ้งความจ�านงภายใน

ระยะเวลาดังกล่าวให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในกรมประชาสัมพันธ์	ส�านักนายกรัฐมนตรี

	 ในระหว่างที่ยังไม่มี	กสทช.	ตามพระราชบัญญัตินี้	ให้อ�านาจของ	กสทช.	ตาม

วรรคหนึ่ง	 เป็นอ�านาจของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่ได้แต่งตั้งขึ้น

ตามพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากับกจิการวทิยกุระจายเสยีง	วทิยุ

โทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	25๔3

	 มาตรา	9๔	 การบรรจแุละแต่งตัง้ข้าราชการตามมาตรา	93	ให้ถอืว่าเป็นการ

ให้ออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบต�าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญ

ข้าราชการ	หรือกฎหมาย	ว่าด้วยกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

	 การบรรจุและแต่งตัง้ลกูจ้างตามมาตรา	93	ให้ถอืว่าเป็นการออกจากงานเพราะ

ทางราชการยบุต�าแหน่งหรอืทางราชการเลกิจ้างโดยไม่มคีวามผดิ	และให้ได้รับบ�าเหนจ็

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง	ว่าด้วยบ�าเหน็จลูกจ้าง

	 มาตรา	95	 ให้บรรดาระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 หรือค�าสั่งท่ีออกตาม 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง	 

วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 พ.ศ.	 25๔3	 ซึ่งชอบด้วยกฎหมายและ 

มีผลบังคับได้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ	 ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด

หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้	ทั้งนี้	จนกว่าจะมีระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	หรือค�าสั่ง

ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

	ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

	 อภิสิทธิ์		เวชชาชีวะ

	 นายกรัฐมนตรี
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	 หมายเหตุ	:-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 โดยที่ 

มาตรา	๔7	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ได้บัญญัติให้มีองค์กรของรัฐที่เป็น

อสิระองค์กรหนึง่ท�าหน้าทีด่�าเนนิการจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากับการประกอบกจิการ

วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ	

และมาตรา	 3๐5	 (1)	 บัญญัติให้กฎหมายจัดตั้งองค์กรท่ีตราขึ้นจะต้องมีสาระส�าคัญ 

ให้มีคณะกรรมการเฉพาะด้านเป็นหน่วยย่อยภายในองค์กรนั้นแยกต่างหากจากกัน	 

ท�าหน้าทีก่�ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์	และก�ากบัการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม	 และมีรายละเอียดว่าด้วยการก�ากับและคุ้มครองการ 

ด�าเนนิกจิการ	การจดัให้มกีองทนุพฒันาทรัพยากรสือ่สารและส่งเสรมิให้ภาคประชาชน

มีส่วนร่วมในการด�าเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ	 ประกอบกับพระราชบัญญัติองค์กร

จัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการ

โทรคมนาคม	 พ.ศ.	 25๔3	 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว	 แต่ยังไม่เกิดผล 

ในทางปฏิบตัเิท่าทีค่วร	ท�าให้เกดิข้อตดิขัดในการด�าเนนิการหลายประการ	รวมทัง้ยงัมี 

บทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 สมควรก�าหนดให้ 

จดัตัง้องค์กรของรัฐทีเ่ป็นอิสระองค์กรหนึง่ท�าหน้าทีด่�าเนินการจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละ

ก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 

รวมทัง้ก�าหนดขอบเขตการด�าเนนิงานขององค์กรและการก�ากบัดแูลการประกอบกจิการ 

ดงักล่าว	และปรบัปรงุกฎหมายว่าด้วยองค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบักจิการวิทยุ

กระจายเสยีง	วทิยโุทรทัศน์	และกจิการโทรคมนาคมให้เหมาะสมย่ิงข้ึน	เพ่ือให้เป็นไปตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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9๔	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	131	ตอนพิเศษ	13๔	ง	หน้า	3	วันที่	21	กรกฎาคม	2557
95	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	13๔	ตอนที่	๖5	ก	หน้า	59	วันที่	22	มิถุนายน	25๖๐

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไข 

เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม 

พุทธศักราช ๒๕๕๗๙๔  

	 ข้อ	5	 เงินที่ได้จากการประมูลตามมาตรา	๔1	วรรคหก	แห่งพระราชบัญญัติ

องค์กรจัดสรรคล่ืนความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน์	

และกจิการโทรคมนาคมพ.ศ.	2553	ก่อนวันท่ีประกาศนีใ้ช้บงัคับ	หากยงัมไิด้น�าส่งเข้า

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	

เพื่อประโยชน์สาธารณะ	 ให้น�าส่งเป็นรายได้แผ่นดินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วภายใน 

สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ 

กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๙๕  

	 มาตรา	2	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

	 มาตรา	๔2	 ให้กรรมการ	กสทช.	ซึง่ด�ารงต�าแหน่งอยูใ่นวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้

ใช้บงัคบัยงัคงด�ารงต�าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ	หรือพ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตอุืน่	

ในกรณทีีม่ตี�าแหน่งว่างลงไม่ว่าด้วยเหตใุด	ให้กรรมการ	กสทช.	ประกอบด้วยกรรมการ

เท่าที่เหลืออยู่	เว้นแต่มีกรรมการ	กสทช.	เหลือไม่ถึงสี่คน	ให้กรรมการ	กสทช.	ที่เหลือ

อยู่พ้นจากต�าแหน่งโดยให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	 และให้ด�าเนินการ

แต่งตั้งกรรมการ	กสทช.	ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการ

ประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม	พ.ศ.	2553	

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้	 ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ	 กสทช.	 

ดงักล่าว	ให้กรรมการ	กสทช.	ทีเ่หลอือยูป่ฏบัิตหิน้าทีต่ามทีจ่�าเป็นไปพลางก่อน	จนกว่า

กรรมการ	 กสทช.	 ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี ่
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และก�ากบัการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียง	วทิยโุทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม	

พ.ศ.	2553	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้	เข้ารับหน้าที่

	 ในกรณทีีผู่ท้ีพ้่นจากต�าแหน่งตามวรรคหนึง่เป็นผูด้�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ	

กสทช.	ให้กรรมการ	กสทช.	ทีเ่หลอือยูเ่ลอืกกรรมการ	กสทช.	คนหน่ึงท�าหน้าทีป่ระธาน

กรรมการ	กสทช.	ต่อไป

	 มิให้น�าบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	 และการพ้นจาก

ต�าแหน่งของกรรมการ	 กสทช.	 ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ

ก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 

พ.ศ.	2553	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัตินี้	มาใช้บังคับกับกรรมการ	กสทช.	

ตามวรรคหนึง่	โดยให้เป็นไปตามทีบั่ญญติัไว้ในพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคลืน่ความถี่

และก�ากับการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง	วทิยุโทรทัศน์และกจิการโทรคมนาคม	

พ.ศ.	2553	ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

	 การพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการ	กสทช.	ตามวรรคหนึ่ง	ให้ถือว่าเป็นการพ้น 

จากต�าแหน่งตามวาระตามความในมาตรา	 19	 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 

คลืน่ความถีแ่ละก�ากับการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน์	และกจิการ

โทรคมนาคม	พ.ศ.	2553

	 มาตรา	๔3	 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย	กฎ	ข้อบังคับ	ระเบียบหรือค�าสั่งอื่นใด 

อ้างถงึคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	และคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคม	 ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก�ากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	 ให้ถือว่าบทบัญญัติ

แห่งกฎหมาย	กฎ	ข้อบงัคบั	ระเบยีบ	หรือค�าสัง่น้ันอ้างถงึคณะกรรมการกจิการกระจาย

เสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

	 มาตรา	๔๔	 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

	 หมายเหตุ	:-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 โดยท่ีได้ม ี

การจัดต้ังคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย 

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 เพื่อท�าหน้าท่ีในการจัดท�านโยบายและ 

แผนระดับชาติว่าด้วยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 ซึ่งก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐ

ต้องด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าทีใ่ห้สอดคล้องกบัเป้าหมายและแนวทางการด�าเนนิการ 
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9๖	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	13๖/ตอนที่	5๐	ก/หน้า	38/1๖	เมษายน	25๖2

ที่ก�าหนดไว้ในนโยบายและแผนระดับชาติ	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อ

แนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้อง

กับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีแล้ว	 จึงต้องแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับนโยบาย

และแผนระดับชาติดังกล่าว	ประกอบกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ใน

ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มขึ้นและเพื่อให้การใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์กร

จัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน	์

และกจิการโทรคมนาคมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและ

สาธารณะมากยิ่งขึ้น	 กรณีจ�าเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอ�านาจหน้าที่ให้

สามารถรองรับในเรื่องดังกล่าว	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ 

กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒๙๖  

	 มาตรา	2	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

	 มาตรา	27	 บรรดาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ออกตามพระราชบัญญัติ

องค์กรจัดสรรคล่ืนความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน์	

และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	2553	ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาตหรือใบอนุญาตนั้นสิ้นผลเพราะเหตุอื่น

	 ให้	กสทช.	มีอ�านาจประกาศก�าหนดกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	หรือ

กจิการโทรคมนาคมประเภทหรอืลกัษณะใด	ทีส่ามารถใช้คลืน่ความถีท่ีไ่ด้รบัใบอนญุาต

ตามวรรคหนึง่เพือ่ประกอบกจิการเพิม่เตมิได้	ทัง้นี้	ประกาศดงักลา่วตอ้งสอดคล้องกบั

แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่

	 ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีต่ามวรรคหนึง่ผูใ้ดประสงค์จะประกอบกจิการ

กระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	หรือกิจการโทรคมนาคม	 เพิ่มเติมตามวรรคสองให้ยื่น

ค�าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรวมทั้งเสียค่าธรรมเนียม	ตามกฎหมายว่าด้วยการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบ

กิจการโทรคมนาคม	แล้วแต่กรณี
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	 มาตรา	28	 ให้	กสทช.	มอี�านาจประกาศก�าหนดกจิการกระจายเสยีง	กจิการ

โทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคม	ประเภทหรือลักษณะใด	ที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่น

ความถี่ตามมาตรา	83	และมาตรา	8๔	แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่

และก�ากบัการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียง	วทิยโุทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม	

พ.ศ.	2553	และการอนุญาตนั้นยังไม่สิ้นสุดลง	สามารถใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาต

เพ่ือประกอบกิจการเพิ่มเติมได้	 ท้ังนี้	 ประกาศดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท 

การบริหารคลื่นความถี่

	 ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา	83	และมาตรา	8๔	แห่งพระราช

บัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	

วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	2553	ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการ

กระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	หรือกิจการโทรคมนาคม	เพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง	ให้ยื่น

ค�าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรวมทั้งเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบ

กิจการโทรคมนาคม	แล้วแต่กรณี

	 มาตรา	29	 ใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีทีม่อียูใ่นวันก่อนวันทีพ่ระราชบญัญตัิ

น้ีใช้บังคับให้โอนแก่กันได้ตามที่ก�าหนดในมาตรา	๔๔/3	 แห่งพระราชบัญญัติองค์กร

จดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน์	และ

กิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	2553	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

	 มาตรา	3๐	 ในระยะเริ่มแรก	มิให้น�าส่วนที่	3	การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	

มาตรา	 ๔1	 มาตรา	 ๔2	 มาตรา	 ๔3	 มาตรา	 ๔๔	 มาตรา	 ๔๔/1	 มาตรา	 ๔๔/2	 

มาตรา	๔๔/3	มาตรา	๔๔/๔	และมาตรา	๔๔/5	และส่วนที่	๔	การก�ากับการประกอบ

กิจการ	มาตรา	๔5	และมาตรา	๔๖	ในหมวด	2	การก�ากับดูแลการประกอบกิจการ	

และมาตรา	๖5	 (1)	มาตรา	78	มาตรา	83	วรรคสอง	และมาตรา	8๔	วรรคสอง	 

แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ

กระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	2553	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัตินี้	และมาตรา	1๖	มาตรา	27	มาตรา	28	และมาตรา	29	มาใช้

บังคับ	จนกว่า	กสทช.	จะมีความพร้อมที่จะด�าเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าว	และให้

เสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้น�าบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับ



๖๔

	 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการคลื่นความถี่และการก�ากับการประกอบ
กิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 ในระหว่างที่ยังมิได้มี
การตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงให้ส่วนที่	 3	 การก�ากับกิจการกระจายเสียง	
และกิจการโทรทัศน์	มาตรา	๔1	มาตรา	๔2	มาตรา	๔3	และมาตรา	๔๔	และส่วนที่	๔	 
การก�ากับกิจการโทรคมนาคม	มาตรา	๔5	มาตรา	๔๖	และมาตรา	๔7	ในหมวด	2	 
การก�ากับดูแลการประกอบกิจการ	 และมาตรา	 ๖5	 (1)	 มาตรา	 78	 มาตรา	 83	 
วรรคสอง	 และมาตรา	8๔	 วรรคสอง	 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก�ากบัการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียง	วทิยโุทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม	
พ.ศ.	2553	ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปจนกว่าพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งจะมีผลใช้บังคับ
	 ก่อนเสนอให้ตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง	ให้	กสทช.	จัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม	และน�าข้อมูลที่
ได้รับมาประกอบการพิจารณา
	 ให้	 กสทช.	 จัดท�าแผนการด�าเนินการและก�าหนดกรอบระยะเวลาในการตรา
พระราชกฤษฎีกาอย่างชัดเจน	 และให้มีการรายงานผลการเตรียมความพร้อมตาม 
วรรคหนึ่ง	 ให้คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทราบอย่างน้อยทุกหกเดือนและเปิดเผย 
ให้ประชาชนทราบด้วย
	 มาตรา	31	 ให้ระเบียบว่าด้วยการก�าหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นใน
การสรรหาและการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการปฏบัิตงิาน 
ซึ่งออกตามมาตรา	 71	 วรรคห้า	 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
ก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 
พ.ศ.	2553	ก่อนการแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี	้ยงัมผีลใช้บงัคบัได้ต่อไปเท่าที ่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก�ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	 2553	 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีระเบียบเพื่อก�าหนดค่าตอบแทนและ 
ค่าใช้จ่ายอืน่ในการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิติังาน 
ซ่ึงออกตามมาตรา	 71	 วรรคเจ็ด	 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ี 
และก�ากบัการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียง	วทิยโุทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม	 
พ.ศ.	2553	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้	ใช้บังคับ
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	 มาตรา	32	 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

	 หมายเหตุ	:-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 โดยที่ 

มาตรา	๖๐	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	บัญญัติให้รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่น

ความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ	 และการจัดให้

มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ 

และประชาชน	 ประกอบกับมาตรา	 27๔	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บญัญตัใิห้คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม 

แห่งชาต	ิตามพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	 2553	 เป็นองค์กร 

รับผิดชอบและก�ากับการด�าเนินการดังกล่าว	 และโดยท่ีบทบัญญัติเก่ียวกับการเริ่ม

กระบวนการสรรหากรรมการกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม

แห่งชาติ	และการเริ่มกระบวนการสรรหารวมทั้งวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานไม่มีความชัดเจน	ตลอดจนกระบวนการจัดท�า 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของส�านักงาน	 กสทช.	 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน	 ท�าให้การบริหารงบประมาณเกิดความล่าช้า	 ประกอบ

กับเทคโนโลยีการส่ือสารโดยใช้คลื่นความถี่ได้พัฒนาขึ้น	 สมควรปรับปรุงการอนุญาต 

ให้ใช้คลื่นความถี่เสียใหม่เพื่อให้การใช้คลื่นความถี่เกิดประโยชน์สูงสุด	นอกจากนั้น 

เพื่อประโยชน์ในการแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ต้องการความช่วยเหลือของประชาชน	 สมควร

ก�าหนดให้มีเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 เพ่ือให้การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

มีประสิทธิภาพสูงสุด	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้





ภาคผนวก
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พระราชบัญญัติ 

องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการ

วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  
มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุ  
กระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คลื่นความถี่”  หมายความวา  คลื่นวิทยุหรือคลื่นแฮรตเซียนซ่ึงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มี

ความถี่ตํ่ากวาสามลานเมกะเฮิรตซลงมาที่ถูกแพรกระจายในที่วางโดยปราศจากสื่อนําที่ประดิษฐข้ึน 
“โทรคมนาคม”  หมายความวา   การสง   การแพร   หรือการรับเคร่ืองหมาย  สัญญาณ  

ตัวหนังสือ  ตัวเลข  ภาพ  เสียง  รหัส  หรือส่ิงอื่นใดซ่ึงสามารถใหเขาใจความหมายไดโดยระบบคลื่น
ความถี่  ระบบสาย  ระบบแสง  ระบบแมเหล็กไฟฟา  หรือระบบอื่น 

“วิทยุคมนาคม”  หมายความวา  การสง  การแพร  หรือการรับเคร่ืองหมาย  สัญญาณ  
ตัวหนังสือ  ตัวเลข  ภาพ  เสียง  รหัส  หรือส่ิงอื่นใดซ่ึงสามารถใหเขาใจความหมายไดดวยคลื่นความถี่ 

“วิทยุกระจายเสียง”  หมายความวา  วิทยุคมนาคมที่สงหรือแพรเสียงเพื่อใหบุคคลทั่วไปรับได
โดยตรง 

“วิทยุโทรทัศน”  หมายความวา  วิทยุคมนาคมที่แพรภาพและเสียงเพื่อใหบุคคลทั่วไปรับได
โดยตรง 

“กิจการกระจายเสียง”  หมายความวา  กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการกระจายเสียง 
ซ่ึงใหบริการการสงขาวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเคร่ืองรับที่สามารถรับฟงการใหบริการนั้น ๆ  ได 
ไมวาจะสงโดยผานระบบคลื่นความถี่  ระบบสาย  ระบบแสง  ระบบแมเหล็กไฟฟา  หรือระบบอื่น   
ระบบใดระบบหนึ่ง  หรือหลายระบบรวมกัน  หรือกิจการอื่นทํานองเดียวกันที่  กสทช.  กําหนดใหเปน
กิจการกระจายเสียง 

“กิจการโทรทัศน”  หมายความวา  กิจการวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรทัศนซ่ึงใหบริการการสง
ขาวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเคร่ืองรับที่สามารถรับชมและฟงการใหบริการนั้น ๆ  ได  ไมวาจะสง 
โดยผานระบบคลื่นความถี่  ระบบสาย  ระบบแสง  ระบบแมเหล็กไฟฟา  หรือระบบอื่น  ระบบใดระบบหนึ่ง  
หรือหลายระบบรวมกัน  หรือกิจการอื่นทํานองเดียวกันที่  กสทช.  กําหนดใหเปนกิจการโทรทัศน 
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“กิจการวิทยุคมนาคม”  หมายความวา  กิจการซึ่งเปนการรับและสงเคร่ืองหมาย  สัญญาณ  
ตัวหนังสือ  ตัวเลข  ภาพ  เสียง  รหัส  หรือส่ิงอื่นใด  ซ่ึงสามารถใหเขาใจความหมายไดโดยระบบคลื่นความถี่  
เพื่อความมุงหมายทางโทรคมนาคมในกิจการใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะหรือเปนการเฉพาะกิจที่มิใช 
เปนการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

“กิจการโทรคมนาคม”  หมายความวา  กิจการซ่ึงใหบริการการสง  การแพร  หรือการรับเคร่ืองหมาย  
สัญญาณ  ตัวหนังสือ  ตัวเลข  ภาพ  เสียง  รหัส  หรือส่ิงอื่นใด  ซ่ึงสามารถใหเขาใจความหมายไดโดย
ระบบคลื่นความถี่  ระบบสาย  ระบบแสง  ระบบแมเหล็กไฟฟา  หรือระบบอื่น  ระบบใดระบบหนึ่ง   
หรือหลายระบบรวมกัน  และรวมถึงกิจการซ่ึงใหบริการดาวเทียมส่ือสาร  หรือกิจการอื่นที่  กสทช.  
กําหนดใหเปนกิจการโทรคมนาคม  แตไมรวมถึงกิจการที่เปนกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน   
และกิจการวิทยุคมนาคม 

“ตารางกําหนดคลื่นความถี่”  หมายความวา  การกําหนดยานความถี่วิทยุของวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน  วิทยุคมนาคม  โทรคมนาคม  และการอื่นเพื่อใชงานภายใตเง่ือนไขที่  กสทช.  กําหนด 

“แผนความถี่วิทยุ”  หมายความวา  การกําหนดชองความถี่วิทยุสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง  
กิจการวิทยุโทรทัศน  กิจการวิทยุคมนาคม  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อใชงานภายใตเง่ือนไขที่  กสทช.  
กําหนด 

“จัดสรรคลื่นความถี่”  หมายความวา  การอนุญาตใหสถานีวิทยุกระจายเสียง  สถานีวิทยุโทรทัศน  
หรือสถานีวิทยุคมนาคม  ใชความถี่วิทยุหรือชองความถี่วิทยุตามตารางกําหนดคลื่นความถี่หรือแผนความถี่
วิทยุเพื่อใชงานภายใตเง่ือนไขที่  กสทช.  กําหนด 

“ชุมชน”  หมายความวา  กลุมประชาชนที่มีพื้นที่อาศัยในแหลงเดียวกันไมวาจะในเมือง 
หรือในชนบท  และใหหมายความรวมถึงกลุมประชาชนที่มีความสนใจรวมกันและอยูในพื้นที่ใกลเคียงกัน   
หรือส่ือสารถึงกันได  โดยมีผลประโยชนดานสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวของเชื่อมโยงกัน  ทํากิจกรรม 
อันชอบดวยกฎหมายและศีลธรรมรวมกัน  มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง  มีการจัดการและการแสดงเจตนา 
แทนกลุมได 

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน   
และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชนสาธารณะ 
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“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  แตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมวด  ๑ 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
 

 

สวนที่  ๑ 
องคประกอบ  คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ 

 
 

มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  
เรียกโดยยอวา  “กสทช.”  จํานวนสิบเอ็ดคน  ประกอบดวย 

(๑) ผูที่มีผลงานหรือมีความรู  และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกิจการกระจายเสียง  
จํานวนหนึ่งคน  และกิจการโทรทัศน  จํานวนหนึ่งคน 

(๒) ผูที่มีผลงานหรือมีความรู  และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกิจการโทรคมนาคม  
จํานวนสองคน 

(๓) ผูที่มีผลงานหรือมีความรู   และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกฎหมาย 
ดานเศรษฐศาสตร  อันเปนประโยชนตอการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการ  
โทรคมนาคม  ดานละสองคน 

(๔) ผูที่มีผลงานหรือมีความรู  และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานการคุมครอง  
ผูบริโภค  หรือดานการสงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  อันเปนประโยชนตอการกํากับดูแล
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  จํานวนหนึ่งคน  และการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม   
จํานวนหนึ่งคน 

(๕) ผูที่มีผลงานหรือมีความรู  และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานการศึกษา  วัฒนธรรม  
หรือการพัฒนาสังคม  อันเปนประโยชนตอการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการ
โทรคมนาคม  จํานวนหนึ่งคน 

ใหเลขาธิการ  กสทช.  เปนเลขานุการ  กสทช. 
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หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๗ กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ  แตไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 
ข. ลักษณะตองหาม 
 (๑) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 (๒) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง 
 (๓) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
 (๔) ไมติดยาเสพติดใหโทษ 
 (๕) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
 (๖) ไมเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
 (๗) ไมเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดใด  เวนแตเปนความผิดอันได

กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 (๘) ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  

หรือจากหนวยงานของเอกชน  เพราะทุจริตตอหนาที่  หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง  หรือถือวากระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 (๙) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะ  
รํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

 (๑๐) ไมเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   กรรมการการเลือกต้ัง   ผูตรวจการแผนดิน  
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  กรรมการตรวจเงินแผนดิน  หรือกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ   

 (๑๑) ไมเคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง 
 (๑๒) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการ  ผูจัดการ  ผูบริหาร  ที่ปรึกษา  พนักงาน  ผูถือหุน   

หรือหุนสวนในบริษัทหรือหางหุนสวนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจดานกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน  หรือกิจการโทรคมนาคม  ในระยะเวลาหนึ่งปกอนไดรับการเสนอชื่อตามมาตรา  ๑๐  
หรือกอนไดรับการคัดเลือกตามมาตรา  ๑๕   

 (๑๓) ไมอยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง 
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หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๘ กรรมการตอง 
(๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น  

และไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ 
(๓) ไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอื่นใดที่มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนขัดแยงไมวา

โดยตรงหรือโดยออมกับการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการ 

สวนที่  ๒ 
การไดมาซ่ึงรายชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการ 

โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง 
 

 

มาตรา ๙ เพื่อประโยชนในการเสนอชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการตามสวนที่  ๔   
ใหสมาคม  สถาบัน  หรือองคกรที่มีลักษณะดังตอไปนี้มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนไวตอสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

(๑) สมาคมวิชาชีพดานกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนและไดจดทะเบียนเปน 
นิติบุคคลมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหาป 

(๒) สมาคมวิชาชีพดานกิจการโทรคมนาคมและไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลมาแลวเปนเวลา 
ไมนอยกวาหาป 

(๓) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคลและมีการสอนในระดับปริญญาในสาขาวิชานิเทศศาสตร  
วารสารศาสตร  หรือส่ือสารมวลชน  เปนเวลาไมนอยกวาหาป 

(๔) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคลและมีการสอนในระดับปริญญาในสาขาวิชาเกี่ยวกับ
โทรคมนาคม  เปนเวลาไมนอยกวาหาป 

(๕) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคลและมีการสอนในระดับปริญญาในสาขาวิชานิติศาสตร  
เปนเวลาไมนอยกวาหาป 

(๖) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคลและมีการสอนในระดับปริญญาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
เปนเวลาไมนอยกวาหาป 
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หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๗) องคกรเอกชนที่ดําเนินการโดยมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  ซ่ึงมี
วัตถุประสงคหลักในดานการคุมครองสิทธิของผูบริโภค  หรือการสงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
และจดทะเบียนเปนนิติบุคคลมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหาป   

(๘) องคกรเอกชนที่ดําเนินการโดยมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  ซ่ึงมี
วัตถุประสงคหลักในดานการศึกษา  วัฒนธรรม  หรือการพัฒนาสังคม  และจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหาป 

สมาคมวิชาชีพตามวรรคหนึ่งตองเปนสมาคมที่มีวัตถุประสงคหลักเกี่ยวของกับวิชาชีพและ 
มีสมาชิกของสมาคมเปนผูประกอบวิชาชีพในดานกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศนหรือกิจการ
โทรคมนาคม   

สมาคมหรือองคกรที่มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนตาม  (๑)  (๒)  (๗)  และ  (๘)  ตองเปนสมาคมหรือ
องคกรที่มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องและมีผลงานเปนที่ประจักษ  และถาสมาคมหรือองคกรใด   
มีวัตถุประสงคหลักหลายดาน  ใหเลือกข้ึนทะเบียนเปนสมาคมหรือองคกรตาม  (๑)  (๒)  (๗)  หรือ  (๘)  
อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น 

เมื่อสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดรับจดทะเบียนสมาคม  สถาบัน  หรือองคกรใดตามวรรคหนึ่งแลว  
ใหเปนอันใชได  การวินิจฉัยของศาลในภายหลังวาการจดทะเบียนนั้นเปนการไมชอบไมใหมีผลกระทบ 
ตอการที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดดําเนินการไปแลวกอนวันที่ศาลมคํีาวินิจฉัย 

สมาคม  สถาบัน  หรือองคกรใดที่ถูกปฏิเสธการขอขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ใหมีสิทธิฟองคดี 
ตอศาลปกครองได  แตการฟองคดีดังกลาวไมเปนเหตุใหตองระงับหรือชะลอการดําเนินการเสนอชื่อ
หรือการคัดเลือกตามพระราชบัญญัตินี้ 

การข้ึนทะเบียนสมาคม  สถาบัน  และองคกรตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่เลขาธิการวุฒิสภาประกาศกําหนด 

ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อสมาคม  สถาบัน  หรือองคกรที่ไดรับจดทะเบียนไว
ใหทราบโดยทั่วกัน  และใหบัญชีรายชื่อดังกลาวใชไดตลอดไปจนกวาจะมีการปรับปรุงแกไขตามเงื่อนไขที่
เลขาธิการวุฒิสภาประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๐ เมื่อมีเหตุที่ตองมีการเลือกและแตงต้ังกรรมการ  ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ประกาศทางวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  ส่ือส่ิงพิมพ  และส่ืออิเล็กทรอนิกสอยางนอยเจ็ดวัน  
ติดตอกัน  และใหสมาคม  สถาบัน  หรือองคกรที่ไดข้ึนทะเบียนแลวตามมาตรา  ๙  ที่ประสงคจะเสนอชื่อ 
ผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการ  เสนอชื่อพรอมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลดังกลาวภายในระยะเวลาที่
เลขาธิการวุฒิสภาประกาศกําหนด  ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้   



7๖

หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๑) สมาคมวิชาชีพตามมาตรา  ๙  (๑)  และสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา  ๙  (๓)  มีสิทธิเสนอชื่อ
บุคคลตามมาตรา  ๖  (๑)  ไดสมาคมหรือสถาบันละสองคน 

(๒) สมาคมวิชาชีพตามมาตรา  ๙  (๒)  และสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา  ๙  (๔)  มีสิทธิเสนอชื่อ
บุคคลตามมาตรา  ๖  (๒)  ไดสมาคมหรือสถาบันละสองคน 

(๓) สถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา  ๙  (๕)  มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีผลงานหรือมีความรู  
และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกฎหมายตามมาตรา  ๖  (๓)  ไดสถาบันละสองคน 

(๔) สถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา  ๙  (๖)  มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีผลงานหรือมีความรู   
และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานเศรษฐศาสตรตามมาตรา  ๖  (๓)  ไดสถาบันละสองคน 

(๕) องคกรเอกชนตามมาตรา  ๙  (๗)  มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา  ๖  (๔)  ไดองคกรละ
สองคน 

(๖) องคกรเอกชนตามมาตรา  ๙  (๘)  มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา  ๖  (๕)  ไดองคกรละ
สองคน 

การที่สมาคม  สถาบัน  หรือองคกรที่จดทะเบียนไวตามมาตรา  ๙  สมาคม  สถาบัน  หรือองคกรใด
ไมเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งไมวาดวยเหตุใด  ไมเปนเหตุใหการคัดเลือกที่ดําเนินการตอไปตองเสียไป 

มาตรา ๑๑ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามมาตรา  ๑๐  แลว  ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อวาถูกตองตามที่กําหนดในมาตรา  ๗  และมาตรา  ๑๐  หรือไม  
ในกรณีที่เห็นวาผูไดรับการเสนอชื่อผูใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามมาตรา  ๗  หรือมาตรา  ๑๐  ใหแจงสมาคม  
สถาบัน  หรือองคกรซ่ึงเสนอชื่อบุคคลนั้นดําเนินการเสนอชื่อใหมภายในเวลาที่เลขาธิการวุฒิสภากําหนด  
เมื่อพนกําหนดดังกลาวแลว  หากสมาคม  สถาบัน  หรือองคกรดังกลาวไมเสนอชื่อใหถือวาสละสิทธิ 
ในการเสนอชื่อ 

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งหรือตามมาตรา  ๑๐  แลวแตกรณีแลว  
หากผูไดรับการเสนอชื่อตาย  หรือยกเลิกหนังสือยินยอมใหเสนอชื่อ  หรือขาดคุณสมบัติไมวาดวยเหตุใด  
ใหสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภาดําเนินการตอไป  โดยจะไมดําเนินการใหมีการเสนอชื่อใหมก็ได 

มาตรา ๑๒ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเสนอชื่อแลว  หากมีผูไดรับการเสนอชื่อนอยกวา
สองเทาของจํานวนตามที่ระบุไวในแตละประเภทตามมาตรา  ๑๓  (๑)  (๒)  (๓)  (๔  )  และ  (๕)  ใหเลขาธิการ
วุฒิสภาขยายระยะเวลาการเสนอชื่อออกไปอีกไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลา 
ตามมาตรา  ๑๐ 



77

หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาที่ขยายตามวรรคหนึ่งแลวยังมีผูไดรับการเสนอชื่อนอยกวาที่กําหนดใน
วรรคหนึ่ง  ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงกลาโหม  และปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  รวมกันเสนอชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗  ใหครบในแตละประเภทตามจํานวนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๓ เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการเสนอชื่อตามมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  หรือมาตรา  ๑๒  
แลวแตกรณีแลว  ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดใหผูไดรับการเสนอชื่อทั้งหมดมาประชุมรวมกัน 
เพื่อคัดเลือกกันเองตามวิธีการดังตอไปนี้ 

(๑) ผูไดรับการเสนอชื่อตามมาตรา  ๑๐  (๑)   จากสมาคมวิชาชีพตามมาตรา  ๙  (๑)   
คัดเลือกกันเองใหเหลือผูที่สมควรเปนกรรมการตามมาตรา  ๖  (๑)  จํานวนสองคน  โดยแยกเปน 
ดานกิจการกระจายเสียงจํานวนหนึ่งคน  และดานกิจการโทรทัศนจํานวนหนึ่งคน  และผูไดรับการเสนอชื่อ  
ตามมาตรา  ๑๐  (๑)  จากสถาบันตามมาตรา  ๙  (๓)  คัดเลือกกันเองใหเหลือผูที่สมควรเปนกรรมการ
ตามมาตรา  ๖  (๑)  จํานวนสองคน  โดยแยกเปนดานกิจการกระจายเสียงจํานวนหนึ่งคนและดานกิจการ  
โทรทัศนจํานวนหนึ่งคน 

(๒) ผูไดรับการเสนอชื่อตามมาตรา  ๑๐  (๒)  จากสมาคมวิชาชีพตามมาตรา  ๙  (๒)  คัดเลือก
กันเองใหเหลือผูที่สมควรเปนกรรมการตามมาตรา  ๖  (๒)  จํานวนสองคน  และผูไดรับการเสนอชื่อ   
ตามมาตรา  ๑๐  (๒)  จากสถาบันตามมาตรา  ๙  (๔)  คัดเลือกกันเองใหเหลือผูที่สมควรเปนกรรมการ
ตามมาตรา  ๖  (๒)  จํานวนสองคน 

(๓) ผูไดรับการเสนอชื่อตามมาตรา  ๑๐  (๓)  และมาตรา  ๑๐  (๔)  ใหแยกกันคัดเลือก  
กันเองใหเหลือผูที่สมควรเปนกรรมการตามมาตรา  ๖  (๓)  จํานวนแปดคน  โดยแยกเปนดานกฎหมาย  
จํานวนส่ีคนและดานเศรษฐศาสตรจํานวนส่ีคน 

(๔) ผูไดรับการเสนอชื่อตามมาตรา  ๑๐  (๕)  คัดเลือกกันเองใหเหลือผูที่สมควรเปนกรรมการ
ตามมาตรา  ๖  (๔)  จํานวนส่ีคน  โดยแยกเปนดานการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  
จํานวนสองคน  และดานการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม  จํานวนสองคน 

(๕) ผูไดรับการเสนอชื่อตามมาตรา  ๑๐  (๖)  คัดเลือกกันเองใหเหลือผูที่สมควรเปนกรรมการ 
ตามมาตรา  ๖  (๕)  จํานวนสองคน 

การลงคะแนนคัดเลือกใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่เลขาธิการวุฒิสภากําหนด  โดยให 
ผูไดรับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเปนผูไดรับการคัดเลือก 
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หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

เมื่อไดคัดเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว  ใหถือวาผูที่ไดรับการคัดเลือกตาม  (๑)  
(๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  เปนผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๖  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  และใหเปนที่สุด  
ทั้งนี้  การดําเนินการคัดเลือกดังกลาวตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินเกาสิบวันนับแต
วันที่ไดประกาศใหสมาคม  สถาบัน  หรือองคกรที่ไดข้ึนทะเบียนไวเสนอชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการ 

สวนที่  ๓ 
การไดมาซ่ึงรายชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการ 

โดยวิธีการสรรหา 
 

 

มาตรา ๑๔ เมื่อมีเหตุที่ตองมีการเลือกและแตงต้ังกรรมการ  ใหมีคณะกรรมการสรรหา
กรรมการคณะหนึ่งมีจํานวนสิบหาคน  ทําหนาที่คัดเลือกผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการ  ประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
(๒) ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(๓) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(๔) ปลัดกระทรวงกลาโหม 
(๕) ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๖) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
(๗) นายกสภาวิศวกร   
(๘) ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย 
(๙) นายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตรและการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย 

(๑๐) นายกสมาพันธสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
(๑๑) ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน 
(๑๒) ประธานกรรมการสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
(๑๓) ประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย 
(๑๔) ประธานสหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ 
(๑๕) ประธานสหพันธองคกรผูบริโภค 
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หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประธานและกรรมการสรรหาไมมีสิทธิสมัครเปนกรรมการ  และองคกรตามวรรคหนึ่ง  ไมมีสิทธิ 
ข้ึนทะเบียนเพื่อเสนอชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการตามสวนที่  ๒ 

ใหคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่ง  เปนประธานกรรมการสรรหาและ
คัดเลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่ง  เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

ในกรณีที่ไมมีกรรมการสรรหาในตําแหนงใด  หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ถากรรมการ 
สรรหาที่เหลืออยูนั้นมีจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง  ใหคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการสรรหา 
ที่เหลืออยู 

ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทําหนาที่เปนหนวยธุรการในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือก
กรรมการ 

มาตรา ๑๕ ในการดําเนินการคัดเลือกกรรมการตามสวนนี้  ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ประกาศการเปดรับสมัครบุคคลผูมี คุณสมบัติตามมาตรา  ๖   ใหทราบเปนการทั่วไปผานทาง
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  ส่ือส่ิงพิมพ  และส่ืออิเล็กทรอนิกสอยางนอยสามสิบวันติดตอกัน 

ผูมีสิทธิสมัครรับคัดเลือกเปนกรรมการจะตองไมเปนผูที่ไดรับการเสนอชื่อจากสมาคม  
สถาบัน  หรือองคกรตามมาตรา  ๑๐ 

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแลว  ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือก  
ผูสมัครที่มีคุณสมบัติที่จะเปนกรรมการใหไดจํานวนสองเทาของจํานวนกรรมการตามมาตรา  ๖  (๑)  (๒)  
(๓)  (๔)  และ  (๕)   

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกให เปนไปตามที่ เลขาธิการวุฒิสภากําหนด  โดยใหผูได รับ 
คะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเปนผูไดรับการคัดเลือก 

ใหนําความในมาตรา  ๑๓  วรรคสาม  มาใชบังคับกับการคัดเลือกผูสมควรไดรับเลือกเปน
กรรมการของคณะกรรมการสรรหาโดยอนุโลม 

ผูที่ไดรับความเสียหายจากการคัดเลือก  อาจย่ืนคําฟองตอศาลปกครองได  แตไมเปนเหตุใหตอง
ระงับหรือชะลอการดําเนินการใด ๆ  ที่ไดดําเนินไปแลว  เวนแตศาลปกครองจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง
เปนอยางอื่น  ทั้งนี้  หากศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใด ๆ  อันเปนผลใหบุคคลที่ไดรับการคัดเลือก
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือไดรับการคัดเลือกโดยไมชอบดวยกฎหมาย  ใหผูที่ไดรับ 
การคัดเลือกนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง 



8๐

หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

สวนที่  ๔ 
การเลือกและการแตงต้ังกรรมการ 

 
 

มาตรา ๑๖ เมื่อไดรายชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการจากการคัดเลือกกันเองตามสวนที่  ๒  
และจากการสรรหาตามสวนที่  ๓  แลว  ใหเลขาธิการวุฒิสภานํารายชื่อดังกลาวทั้งหมดมารวมเปนบัญชี
เดียวกัน  หากมีผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการไมนอยกวาสองเทาของจํานวนกรรมการตามที่กําหนดไว
ในมาตรา  ๖  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ใหเสนอบัญชีรายชื่อ  พรอมทั้งประวัติและผลงานของบุคคล
ดังกลาว  ซ่ึงตองระบุใหชัดเจนหรือมีหลักฐานแสดงใหเห็นวาเปนบุคคลที่มีความเหมาะสมตามมาตรา  ๖  
ตอประธานวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายชื่อตามมาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๕  เพื่อนําเสนอ
ใหวุฒิสภาพิจารณาและมีมติเลือกตอไป 

ในกรณีที่การดําเนินการโดยวิธีการคัดเลือกกันเองตามสวนที่  ๒  หรือวิธีการสรรหาตามสวนที่  ๓  
วิธีการใดวิธีการหนึ่งดําเนินการไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามมาตรา  ๑๓  วรรคสาม  ใหเลขาธิการ
วุฒิสภานํารายชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการโดยวิธีการที่ดําเนินการแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา  
พรอมทั้งประวัติและผลงานของบุคคลดังกลาว  ซ่ึงตองระบุใหชัดเจนหรือมีหลักฐานแสดงใหเห็นวาเปน
บุคคลที่มีความเหมาะสมตามมาตรา  ๖  เสนอตอประธานวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแตเมื่อพนกําหนด
ระยะเวลาตามมาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๕  เพื่อนําเสนอใหวุฒิสภาพิจารณาและมีมติเลือกตอไป 

มาตรา ๑๗ ใหวุฒิสภามีมติเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่เลขาธิการวุฒิสภาเสนอใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับบัญชีรายชื่อ  เพื่อใหไดกรรมการตามมาตรา  ๖  โดยใหผูซ่ึงไดรับ
คะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการ  ซ่ึงตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับแลว 
แจงใหผูไดรับการเลือกทราบ 

เมื่อลวงพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ถายังมีผูไดรับเลือกเปนกรรมการไมครบตามจํานวน 
ที่กําหนดในมาตรา  ๖  ใหประธานวุฒิสภาแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบ  และใหนายกรัฐมนตรีนําบัญชี
รายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและดําเนินการเพื่อใหไดกรรมการตามมาตรา  ๖  ใหครบจํานวน 
โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายกรัฐมนตรีไดรับแจง 

ใหผูไดรับการเลือกเปนกรรมการตามวรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  แลวแตกรณี  ประชุมรวมกัน  
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีผูไดรับเลือกเปนกรรมการครบจํานวนแลวเพื่อคัดเลือกผูสมควรเปนประธาน  
กรรมการคนหนึ่งและรองประธานกรรมการสองคน  แลวแจงผลใหนายกรัฐมนตรีทราบ  และใหนายกรัฐมนตรี  
นําความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังตอไป 
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หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ผูไดรับเลือกตามมาตรา  ๑๗  มีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๘  (๑)  (๒)  
หรือ  (๓)  นายกรัฐมนตรีจะนําความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังไดตอเมื่อ 
ผูนั้นไดลาออกจากการเปนบุคคลตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือ  (๒)  หรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อถือไดวา
ตนไดเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา  ๘  (๓)  แลว  ซ่ึงตองกระทําภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับเลือก  แตถาผูนั้นมิไดลาออก  หรือมิไดเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนด  
ใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับเลือกใหเปนกรรมการ  และใหวุฒิสภาเลือกกรรมการใหมจากบัญชีรายชื่อ 
ที่เลขาธิการวุฒิสภาเสนอตามมาตรา  ๑๖ 

สวนที่  ๕ 
วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ 

 
 

มาตรา ๑๙ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง  
และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

ใหกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ  อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังกรรมการขึ้นใหม   

กอนครบกําหนดตามวาระเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ดําเนินการจัดใหมีการเสนอชื่อและแตงต้ังกรรมการขึ้นใหมใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

มาตรา ๒๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๗ 
(๕) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา  ๘ 
(๖) วุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนงตามมาตรา  ๒๑ 
(๗) วุฒิสภามีมติใหถอดถอนจากตําแหนงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 
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หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

การพนจากตําแหนงกรรมการตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ  
ถาเปนการพนจากตําแหนงตาม  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการ
ใหพนจากตําแหนง  พระบรมราชโองการดังกลาวใหมีผลต้ังแตวันที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม  
หรือวันที่กระทําการอันเปนการฝาฝน  หรือวันที่วุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนง  หรือวันที่ถูกถอดถอนจาก
ตําแหนง  แลวแตกรณี 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง  ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปไดและใหถือวา  
กสทช.  ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู  แตทั้งนี้จะตองมีจํานวนไมนอยกวาหกคน   

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทน  อยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน  และในกรณีที่วาระที่เหลืออยูไมถึงสามป   
ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับการแตงต้ังอีกวาระหนึ่งได 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง  ให  กสทช.  
ประชุมกันเพื่อเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ  แลวแจงให
นายกรัฐมนตรีทราบ  และใหนายกรัฐมนตรีนําความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  
แตงต้ังเปนประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ  แลวแตกรณี   

มาตรา ๒๑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา  มีสิทธิรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติใหกรรมการ
พนจากตําแหนงเพราะเหตุที่กรรมการนั้นมีความประพฤติเส่ือมเสียอยางรายแรงหรือบกพรองตอหนาที่
อยางรายแรง 

มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยู 

มาตรา ๒๒ เมื่อปรากฏวา  กสทช.  ไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ  
ใหบุคคลดังตอไปนี้มีสิทธิรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติให  กสทช.  พนจากตําแหนงทั้งคณะ 

(๑) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของสภาผูแทนราษฎร 

(๒) สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา 
(๓) ประชาชนผูใชบริการซ่ึงไดรับผลกระทบจากการกระทําตามวรรคหนึ่งจํานวนไมนอยกวา

สองหมื่นคน  ทั้งนี้  โดยทําเปนคํารองย่ืนตอประธานวุฒิสภาตามหลักเกณฑที่ประธานวุฒิสภากําหนด   
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หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยู  โดยในการลงมตินั้นตองนํารายงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานที่ไดสงมายังวุฒิสภาตามมาตรา  ๗๒  มาพิจารณาประกอบดวย 

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการที่พนจากตําแหนง
ยังคงรักษาการในตําแหนงนั้นตอไปเพียงเทาที่จําเปนจนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะเขารับหนาที่ 

สวนที่  ๖ 
การประชุมและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

 
 

มาตรา ๒๓ การประชุม  การลงมติ  และการปฏิบัติงานของ  กสทช.  ใหเปนไปตามระเบียบที่  
กสทช.  กําหนด 

ในการประชุม  ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสีย  กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิ   
เขาประชุม 

ในการปฏิบัติหนาที่  กสทช.  อาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน  
กสทช.  ได  แต  กสทช.  จะปฏิเสธความรับผิดเพราะเหตุที่ไดมอบหมายใหกรรมการไปทําแทนแลวไมได   

มาตรา ๒๔ การปฏิบัติหนาที่ของ  กสทช.  กสท.  และ  กทค.  ในเรื่องใดที่เก่ียวของหรือมี
ผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ  ตองกระทําโดยมติของที่ประชุม  และตองเปดเผยรายงานการประชุม
พรอมทั้งผลการลงมติของที่ประชุมทั้งรายบุคคลและทั้งคณะใหสาธารณชนทราบผานทางสื่ออิเล็กทรอนกิส
ของสํานักงาน  กสทช.  และโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสมตามที่  กสทช.  ประกาศกําหนด 

ขอมูลที่ปรากฏอยูในรายงานการประชุมเร่ืองใดมีลักษณะตามที่กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการกําหนดมิใหตองเปดเผยก็ได  กสทช.  อาจมีมติมิใหเปดเผยขอมูลเฉพาะในสวนนั้นได 

การเปดเผยรายงานการประชุมพรอมทั้งผลการลงมติตามวรรคหนึ่ง  ตองดําเนินการภายใน
ระยะเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีการลงมติ  เวนแตมีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปไดอีก   
ไมเกินสิบหาวัน  แตตองแสดงเหตุผลและความจําเปนที่ตองขยายเวลาไวดวย 

มาตรา ๒๕ ใหกรรมการเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  และเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา   



8๔

หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๒๖ ใหประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา 
ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ  ไดรับคาตอบแทนเหมาจายเปนรายเดือน

ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ  อาจไดรับคาใชจายอันเกี่ยวกับการ

เดินทางไปปฏิบัติหนาที่ตางทองที่ไดไมเกินอัตราที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๗ ให  กสทช.  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่  ตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ  แผนแมบท

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม  แผนความถี่วิทยุ  และแผนเลขหมาย
โทรคมนาคม 

(๒) กําหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ ระหว างคลื่นความถี่ที่ ใช ในกิ จการกระจายเสียง   
กิจการโทรทัศน  กิจการวิทยุคมนาคม  และกิจการโทรคมนาคม 

(๓) กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการ
โทรคมนาคม 

(๔) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชคลื่นความถี่และเคร่ืองวิทยุคมนาคมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  หรือในกิจการวิทยุคมนาคม  
และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต  เง่ือนไข  หรือคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว 

(๕) กําหนดหลักเกณฑการใชคลื่นความถี่ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและปราศจากการ
รบกวนซึ่งกันและกัน  ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหวางกิจการแตละประเภท 

(๖) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และ
กิจการโทรคมนาคม  เพื่อใหผูใชบริการไดรับบริการที่มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  ถูกตอง  และเปนธรรม  
และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต  เง่ือนไข  หรือคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว 

(๗) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชเลขหมายโทรคมนาคม  และกําหนดหลักเกณฑ  
และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต  เง่ือนไข  หรือคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว 

(๘) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใชหรือเชื่อมตอ  และหลักเกณฑและวิธีการในการ
กําหนดอัตราคาใชหรือคาเชื่อมตอโครงขายในการประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และ
กิจการโทรคมนาคม  ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหวางกิจการแตละประเภท  ใหเปนธรรมตอ
ผูใชบริการ  ผูใหบริการและผูลงทุน  หรือระหวางผูใหบริการโทรคมนาคม  โดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ
เปนสําคัญ 
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(๙) กําหนดโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมและโครงสรางอัตราคาบริการในกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  ใหเปนธรรมตอผูใชบริการและผูใหบริการโดยคํานึงถึง
ประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ 

(๑๐) กําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคในการประกอบกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน  กิจการโทรคมนาคม  และในกิจการวิทยุคมนาคม 

(๑๑) กําหนดมาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการกระทําอันเปนการผูกขาดหรือกอใหเกิดความ 
ไมเปนธรรมในการแขงขันในกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 

(๑๒) กําหนดมาตรการใหมีการกระจายบริการดานโทรคมนาคมใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน   
ตามมาตรา  ๕๐ 

(๑๓) คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิใหถูกเอาเปรียบจากผูประกอบกิจการ   
และคุมครองสิทธใินความเปนสวนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม   
และสงเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเขาถึงและใชประโยชนคลื่นความถี่ 
ที่ใชในกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 

(๑๔) ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ 
(๑๕) วินิจฉัยและแกไขปญหาการใชคลื่นความถี่ที่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน 
(๑๖) ติดตามตรวจสอบและใหคําปรึกษาแนะนําการประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  

และกิจการโทรคมนาคม 
(๑๗) กําหนดลักษณะการควบรวม  การครองสิทธิขามส่ือ  หรือการครอบงํากิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่  ระหวางส่ือมวลชนดวยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด  ซ่ึงจะมีผล 
เปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือปดก้ันการไดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลาย 
ของประชาชน 

(๑๘) สงเสริมการรวมกลุมของผู รับใบอนุญาต  ผูผลิตรายการ  และผูประกอบวิชาชีพ
ส่ือสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนองคกรในรูปแบบตาง ๆ  เพื่อทํา
หนาที่จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการควบคุมการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพกันเองภายใตมาตรฐานทางจริยธรรม 

(๑๙) ออกระเบียบหรือประกาศตามมาตรา  ๕๘ 
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(๒๐) อนุมัติงบประมาณรายจายของสํานักงาน  กสทช.  รวมทั้งเงินที่จะจัดสรรเขากองทุน   
ตามมาตรา  ๕๒ 

(๒๑) พิจารณาและใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนตามที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนเสนอตามมาตรา  ๕๕ 

(๒๒) ใหขอมูลและรวมดําเนินการในการเจรจาหรือทําความตกลงระหวางรัฐบาล 
แหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ  ในเรื่องที่เก่ียวกับการบริหาร
คลื่นความถี่  กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  กิจการโทรคมนาคม  หรือกิจการอื่นที่เก่ียวของ 

(๒๓) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีกฎหมายหรือแกไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย 
ที่เก่ียวของกับการจัดสรรคลื่นความถี่และการดําเนินการอื่น  ๆ ที่เก่ียวของกับคลื่นความถี่  กิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 

(๒๔) ออกระเบยีบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอันเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ  กสทช.   
(๒๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
การกําหนดลักษณะการควบรวม  การครองสิทธิขามส่ือหรือการครอบงําตาม  (๑๗)  ให  กสทช.  

รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและผูเก่ียวของประกอบดวย   
การใชอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ตองไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  และกฎหมาย 
วาดวยวิทยุคมนาคม   

บรรดาระเบียบ  ประกาศ   หรือคําส่ังใด ๆ  ที่ใชบังคับเปนการทั่วไปเมื่อไดประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

มาตรา ๒๘ ให  กสทช.  จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนทั่วไป
เพื่อนําความคิดเห็นที่ไดมาประกอบการพิจารณากอนออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เกี่ยวกับการ
กํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมที่มีผลใชบังคับ
เปนการทั่วไปและเก่ียวของกับการแขงขันในการประกอบกิจการหรือมีผลกระทบตอประชาชนอยางมี
นัยสําคัญ  โดยตองใหขอมูลเก่ียวกับความเปนมา  เหตุผล  ความจําเปน  และสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับ
เร่ืองที่จะรับฟงความคิดเห็น  ตลอดจนประเด็นที่ตองการรับฟงความคิดเห็น  ทั้งนี้  ระยะเวลาในการรับฟง
ความคิดเห็นตองไมนอยกวาสามสิบวัน  เวนแตในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเปนเรงดวน  กสทช.  
อาจกําหนดระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นใหนอยกวาระยะเวลาที่กําหนดได 
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ใหสํานักงาน  กสทช.  จัดทําบันทึกสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นที่ประกอบดวยความคิดเห็น 
ที่ไดรับมติหรือผลการพิจารณาของ  กสทช.  ที่มีตอความคิดเห็นดังกลาว  พรอมทั้งเหตุผลและแนวทาง
ในการดําเนินการตอไป  และเผยแพรบันทึกดังกลาวในระบบเครือขายสารสนเทศของสํานักงาน  กสทช. 

มาตรา ๒๙ การกําหนดอัตราคาใชหรือคาเชื่อมตอโครงขาย  คาธรรมเนียมใด ๆ  หรือคาบริการ  
ในการประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัตินี้  
และตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  หรือตามกฎหมายวาดวย
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  ให  กสทช.  คํานึงถึงประโยชนสาธารณะและภาระของผูบริโภค  
ความสอดคลองกับตนทุนการใหบริการ  ความคุมคา  และการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพดวย 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหนาที่ของ  กสทช.  กสท.  กทค .  คณะกรรมการอื่น  และ
คณะอนุกรรมการที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้  ตลอดจนเลขาธิการ  กสทช.  และพนักงานของ
สํานักงาน  กสทช.  เกี่ยวกับการพิจารณาคําขอหรือคํารองเรียนที่ประชาชนย่ืนตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ขอบังคับ  ประกาศ  หรือสัญญาที่  กสทช.  หรือสํานักงาน  กสทช.  ทํากับเอกชน  หากกฎหมาย  
ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือสัญญาดังกลาวมิไดกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการไวโดยเฉพาะ  
ให  กสทช.  กําหนดระยะเวลาการดําเนินการแลวเสร็จและประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วไป  เร่ืองใด 
ที่มิไดกําหนดระยะเวลาไว  จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเร่ือง 

ในกรณีที่  กสทช.  กสท.  กทค.  คณะกรรมการอื่นและคณะอนุกรรมการที่จัดต้ังข้ึนตาม
พระราชบัญญัตินี้  เลขาธิการ  กสทช.  หรือพนักงานของสํานักงาน  กสทช.  ปฏิบัติหนาที่ลาชากวา 
ที่กําหนดตามวรรคหนึ่งโดยไมมีเหตุอันสมควร  หากกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใด  ใหสํานักงาน  กสทช.  
รับผิดชดใชความเสียหายใหแกบุคคลนั้น  และใหเรียกเงินชดใชคืนจาก  กสทช.  กสท.  กทค.  
คณะกรรมการอื่นและคณะอนุกรรมการที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้  เลขาธิการ  กสทช.  หรือ
พนักงานของสํานักงาน  กสทช.  ผูเปนตนเหตุแหงความลาชานั้น  แลวแตกรณี  หากความเสียหายนั้น
เกิดจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 

มาตรา  ๓๑  เพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภคมิใหถูกเอาเปรียบจากผูประกอบกิจการ
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  ให  กสทช.  มีหนาที่ตรวจสอบการดําเนินการ
ของผูประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  มิใหมีการดําเนินการใด ๆ  
ในประการที่นาจะเปนการเอาเปรียบผูบริโภค  ทั้งนี้  โดยให  กสทช.  แตงต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นสองคณะ  
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ประกอบดวยผูที่มีความรู  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณอันเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ  
กสทช.  ในการคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  และในการคุมครอง
ผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคมโดยใหมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับเร่ือง
รองเรียนและปฏิบัติหนาที่อื่น  ทั้งนี้  ตามที่  กสทช.  กําหนด   

ในกรณีที่ผูประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  หรือกิจการโทรคมนาคม  ดําเนินการใด  ๆ 
ในประการที่นาจะเปนการเอาเปรียบผูบริโภค  โดยอาศัยการใชเครือขายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะ
เปนการคากําไรเกินควร  หรือกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ  ไมวาดวยวิธีการใดตามหลักเกณฑที่  
กสทช.  กําหนด  ให  กสทช.  มีอํานาจสั่งระงับการดําเนินการดังกลาวได 

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชนในการคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัวและเสรีภาพของบุคคล   
ในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม   ให  กสทช.  มีอํานาจกําหนดมาตรการคุมครองสิทธิ 
ของผูใชบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล  สิทธิในความเปนสวนตัว  และเสรีภาพในการสื่อสาร
ถึงกันโดยทางโทรคมนาคม 

ในกรณีที่มีการกระทําความผิดโดยการดักรับไว  ใชประโยชน  หรือเปดเผยขอความขาวสาร  
หรือขอมูลอื่นใดที่มีการส่ือสารทางโทรคมนาคมโดยไมชอบดวยกฎหมาย  ใหถือวา  กสทช.  เปนผูเสียหาย  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเปนผูกระทําความผิดตามวรรคสอง  
หรือรูวามีการกระทําความผิดตามวรรคสอง  แตเพิกเฉยหรือไมดําเนินการตามกฎหมายภายในเวลา 
อันสมควร  ให  กสทช.  มีอํานาจสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมได 

มาตรา ๓๓ ให  กสทช.  มีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  หรือมอบหมายให
พนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่ไดรับมอบหมายได 

อนุกรรมการ  และคณะทํางานตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๗  ข.  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  
(๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  และ  (๑๑)   

มาตรา  ๓๔  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให  กสทช.  กสท.  กทค.  และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีอํานาจสั่งหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใดใหชี้แจง
ขอเท็จจริง  มาใหถอยคําหรือสงเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของเพื่อประกอบการพิจารณาได 
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หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

หมวด  ๒ 
การกํากับดูแลการประกอบกิจการ 

 
 

สวนที่  ๑ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

 
 

มาตรา ๓๕ ใหมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนคณะหนึ่ง  เรียกโดยยอวา  
“กสท.”  ประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการ  ซ่ึง  กสทช.  แตงต้ังจากรองประธาน  กสทช.   
(๒) กรรมการ   ซ่ึง  กสทช.  แตงต้ังจากกรรมการ   กสทช .  ที่มิได เปนประธานหรือ 

รองประธาน  กสทช.  จํานวนส่ีคน  ซ่ึงตองมีกรรมการตามมาตรา  ๖  (๓)  จํานวนสองคน  และกรรมการ 
ตามมาตรา  ๖  (๔)  จํานวนหนึ่งคน   

กรรมการตามวรรคหนึ่งจะเปน  กทค.  ในขณะเดียวกันมิได 
ใหเลขาธิการ  กสทช.  แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงาน  กสทช.  เปนเลขานุการ 

และผูชวยเลขานุการตามความจําเปน 
มาตรา ๓๖ ใหนําความในมาตรา  ๒๓  มาใชบังคับกับการประชุมของ  กสท.  โดยอนุโลม 

เวนแตในสวนที่เก่ียวกับองคประชุม  ตองมีกรรมการ  กสท.  มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการ  กสท.  ทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม   

ในกรณีที่กรรมการ  กสท.  พนจากตําแหนงกอนวาระ  ถายังมีกรรมการ  กสท.  อยูไมนอยกวาสามคน  
ใหกรรมการ  กสท.  เทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได 

มาตรา ๓๗ ให  กสท.  มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการใด ๆ  แทน  กสทช.  ตามมาตรา  ๒๗  (๔)  (๖)  
(๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๓)  (๑๖)  และ  (๑๘)  ในสวนที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน   
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่  กสทช.  มอบหมาย 

สวนที่  ๒ 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

 
 

มาตรา ๓๘ ใหมีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมคณะหนึ่ง  เรียกโดยยอวา  “กทค.”  
ประกอบดวย 
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หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๑) ประธานกรรมการ  ซ่ึง  กสทช.  แตงต้ังจากรองประธาน  กสทช. 
(๒) กรรมการ  ซ่ึง  กสทช.  แตงต้ังจากกรรมการ  กสทช.  ที่มิไดเปนประธานหรือรองประธาน  

กสทช.  จํานวนส่ีคน  ซ่ึงตองมีกรรมการตามมาตรา  ๖  (๓)  จํานวนสองคน  และกรรมการตามมาตรา  ๖  (๔)  
จํานวนหนึ่งคน 

กรรมการตามวรรคหนึ่งจะเปน  กสท.  ในขณะเดียวกันมิได 
ใหเลขาธิการ  กสทช.  แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงาน  กสทช.  เปนเลขานุการ 

และผูชวยเลขานุการตามความจําเปน 
มาตรา ๓๙ ใหนําความในมาตรา  ๓๖  มาใชบังคับกับการประชุมและการปฏิบัติหนาที่ของ  

กทค.  โดยอนุโลม   
มาตรา ๔๐ ให  กทค.  มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการใด ๆ  แทน  กสทช.  ตามมาตรา  ๒๗  (๔)  (๖)  

(๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๒)  (๑๓)  และ  (๑๖)  ในสวนที่เก่ียวกับกิจการโทรคมนาคมและกิจการ
วิทยุคมนาคม  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่  กสทช.  มอบหมาย 

สวนที่  ๓ 
การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

 
 

มาตรา ๔๑ ผูใดประสงคจะใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน 
ตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

การย่ืนคําขออนุญาต  และการอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่  
กสทช.  ประกาศกําหนด  เวนแตการประกอบกิจการทางธุรกิจใหเปนไปตามที่กําหนดในวรรคหก 

ใหถือวาการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง  เปนการย่ืนคําขออนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนดวย  และเมื่อ  กสทช.  อนุญาตใหใชคลื่นความถี่แลวใหถือวาอนุญาตใหประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทัศน  และใหถือวาไดรับอนุญาตใหมีและใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  
ตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมดวย  ทั้งนี้เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับเคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ระบุไวใน 
คําขออนุญาต 
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หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตองคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติ  ระดับภูมิภาค  และระดับทองถิ่น  ในดานการศึกษา  
วัฒนธรรม  ความมั่นคงของรัฐ  และประโยชนสาธารณะอื่น  รวมทั้งการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม  
และตองดําเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใชประโยชนโดยทั่วถึงในกิจการดานตาง ๆ   
ใหเหมาะสมแกการเปนทรัพยากรส่ือสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ 

เพื่อประโยชนในการสงเสริมรายการวิทยุและรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาสรางสรรคสังคม  
หรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชน  ให  กสทช.  กําหนดเง่ือนไขในการอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตตองจัดเวลา  
ใหรายการดังกลาวไดออกอากาศในชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับกลุมเปาหมาย 

ในกรณีที่เปนการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน 
ซ่ึงเปนการประกอบกิจการทางธุรกิจตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียง  
และกิจการโทรทัศน  ใหใชวิธีคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่  ทั้งในระดับชาติ  ระดับภูมิภาค   
และระดับทองถิ่น  โดยใหแยกกันประมูลในแตละระดับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  ระยะเวลา   
และเง่ือนไขที่  กสทช.  ประกาศกําหนด   

การกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารวมประมูลคลื่นความถี่ตามวรรคหก  ใหคํานึงถึงประโยชน 
ในการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา  การปองกันการผูกขาด   
การสงเสริมการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม  การใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ  ภาระของผูบริโภค  
และการคุมครองสิทธิของผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น 

การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่กอใหเกิดหรืออาจ
เกิดการรบกวนหรือทับซอนกับคลื่นความถี่ที่ไดรับอนุญาตอยูกอนแลวจะกระทํามิได 

มาตรา ๔๒ ให  กสทช.  มีอํานาจกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา  ๔๑   
โดยแยกเปนคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่  และคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ซ่ึงตองชําระเมื่อไดรับใบอนุญาตและตองชําระเปนรายปในอัตราที่เหมาะสมกับประเภทของใบอนุญาต 
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  เวนแตคาธรรมเนียมใบอนุญาต   
ใหใชคลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการทางธรุกิจ  ใหถือวาเงินที่ไดจากการประมูลตามมาตรา  ๔๑  วรรคหก  
เปนคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ซ่ึงตองชําระเมื่อไดรับใบอนุญาตและใหนําสงเขากองทุน 
ตามมาตรา  ๕๒ 
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หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งซ่ึงตองชําระเปนรายป  ให  กสทช.  กําหนด  โดยคํานึงถึง
รายจายในการกํากับดูแลการใชคลื่นความถี่และการกํากับดูแลการประกอบกิจการอยางมีประสิทธิภาพ
ในอัตรารวมทั้งส้ินไมเกินรอยละสองของรายไดกอนหักคาใชจายของผูรับใบอนุญาต  และใหนําสงเปน
รายไดของสํานักงาน  กสทช. 

บรรดาหนวยงานที่ได รับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ   
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งดวย  
แต  กสทช.  จะลดหยอนใหตามที่เห็นสมควรก็ได  โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของกิจการของหนวยงานนั้น 

มาตรา ๔๓ ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนสิทธิ
เฉพาะตัวของผูไดรับใบอนุญาต  จะโอนแกกันมิได   

ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตองประกอบ
กิจการดวยตนเอง  จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางสวนหรือยินยอมใหบุคคลอื่นเปน 
ผูมีอํานาจประกอบกิจการแทนมิได  แตการใหบุคคลอื่นเชาเวลาดําเนินรายการบางชวงเวลาอาจกระทําได 
ตามหลักเกณฑ  วิธกีาร  และเง่ือนไขที่  กสทช.  กําหนด 

มาตรา ๔๔ ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน
ผูใดมิไดประกอบกิจการที่ใชคลื่นความถี่นั้นภายในระยะเวลาที่  กสทช.  กําหนดหรือนําคลื่นความถี่ไปใช
ในกิจการนอกวัตถุประสงค  หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการประกอบกิจการที่ใชคลื่นความถี่  หรือกระทําการ
อันมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในมาตรา  ๒๗  (๑๑)  และ  (๑๗)  หรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๔๓  
ให  กสทช.  ดําเนินการเพื่อใหมีการแกไขใหถูกตองหรือมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่นั้น
ทั้งหมดหรือบางสวน 

สวนที่  ๔ 
การกํากับกิจการโทรคมนาคม 

 
 

มาตรา ๔๕ ผูใดประสงคจะใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมตองไดรับใบอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองดําเนินการโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  
ระยะเวลาและเงื่อนไขที่  กสทช.  ประกาศกําหนด  โดยใหนําความในมาตรา  ๔๑  วรรคส่ี  และวรรคเจ็ด  
มาใชบังคับโดยอนุโลม  และเงินที่ไดจากการประมูลเมื่อหักคาใชจายแลวใหสงเขาเปนรายไดแผนดิน 
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ใหถือวาการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง  เปนการย่ืนคําขออนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคมดวย  และเมื่อ  กสทช.  
อนุญาตใหใชคลื่นความถี่แลวใหถือวาอนุญาตใหประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวย 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  และใหถือวาไดรับอนุญาตใหมีและใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมและต้ังสถานี
วิทยุคมนาคมตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมดวย  ทั้งนี้เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคม 
ที่ระบุไวในคําขออนุญาต 

ให  กสทช.  มีอํานาจกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายวาดวย
การประกอบกิจการโทรคมนาคมและคาธรรมเนียมซ่ึงตองชําระเปนรายปโดยคํานึงถึงรายจายในการกํากับ
ดูแลการใชคลื่นความถี่และการกํากับดูแลการประกอบกิจการอยางมีประสิทธิภาพในอัตรารวมทั้งส้ิน 
ไมเกินรอยละสองของรายไดกอนหักคาใชจายของผูรับใบอนุญาตและใหนําสงคาธรรมเนียมดังกลาว 
เปนรายไดของสํานักงาน  กสทช. 

มาตรา ๔๖ ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมเปนสิทธิเฉพาะตัวของ 
ผูไดรับใบอนุญาต  จะโอนแกกันมิได 

ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม  ตองประกอบกิจการดวยตนเอง   
จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางสวนหรือยินยอมใหบุคคลอื่นเปนผูมีอํานาจประกอบกิจการแทน  
มิได   

มาตรา ๔๗ ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมผูใดมิไดประกอบ
กิจการที่ใชคลื่นความถี่นั้นภายในระยะเวลาที่  กสทช.  กําหนด  หรือนําคลื่นความถี่ไปใชในกิจการนอก
วัตถุประสงค  หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการประกอบกิจการที่ใชคลื่นความถี่หรือกระทําการอันมีลักษณะ
ตองหามตามที่กําหนดในมาตรา  ๒๗  (๑๑)  หรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๔๖  ให  กสทช.  ดําเนินการ
เพื่อใหมีการแกไขใหถูกตอง  หรือมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่นั้นทั้งหมดหรือบางสวน 

หมวด  ๓ 
แนวทางการจัดทําแผน 

 
 

มาตรา ๔๘ ใหมีแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ซ่ึงอยางนอยตองมีรายการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) รายละเอียดเก่ียวกับตารางกําหนดคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ประเทศไทยสามารถนํามา 

ใชประโยชนได   
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(๒) แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ระหวางประเทศ 
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กําหนดใหใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

กิจการโทรคมนาคม  และกิจการอื่น 
(๔) แนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพื่อนําไปจัดสรรใหมหรือการปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ 
แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได   

และใหใชเปนหลักเกณฑและเง่ือนไขเบื้องตนในการอนุญาตและการดําเนินกิจการทั้งปวงที่เก่ียวของกับ
การใชคลื่นความถี่ 

ให  กสทช.  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่  และตอง
ปรับปรุงแผนแมบทดังกลาว  เพื่อประโยชนในการบริหารคลื่นความถี่ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

ในการจัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่  ให  กสทช.  รับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
ผูประกอบกิจการที่ใชประโยชนคลื่นความถี่  และหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ  เพื่อเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาดวย  ทั้งนี้  ระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นตองไมนอยกวาสามสิบวัน  และการจัดทําแผน
แมบทการบริหารคลื่นความถี่ใหคํานึงถึงการใชงานดานความมั่นคงของรัฐตามความจําเปน 

มาตรา ๔๙ ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการ  ให  กสทช.  จัดใหมีแผนแมบทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  และแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม  เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินการระยะหาป  โดยในแผนดังกลาวตองสอดคลองกับแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่และอยางนอย
ตองมีแนวทางการพัฒนาและการสงเสริมแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมระหวางผูประกอบกิจการ   
แนวทางการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และการอนุญาตใหประกอบกิจการ  โดยในสวนกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน  ตองจัดใหภาคประชาชนไดใชคลื่นความถี่เพื่อประโยชนสาธารณะ  และไมแสวงหากําไร
ในทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการชุมชนไมนอยกวารอยละย่ีสิบของคลื่นความถี่ในแตละพื้นที่
ของการอนุญาตประกอบกิจการ 

ในการจัดทําแผนแมบทตามวรรคหนึ่ง  ให   กสทช.  รับฟงความคิดเห็นของประชาชน   
ผูประกอบกิจการ  และหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ  เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาดวย  ทั้งนี้  ระยะเวลา   
ในการรับฟงความคิดเห็นตองไมนอยกวาสามสิบวัน 

ในกรณีที่  กสทช.  วินิจฉัยเร่ืองใดไมสอดคลองกับความคิดเห็นของประชาชน  ผูประกอบกิจการ  
หรือหนวยงานของรัฐตามที่ปรากฏในการรับฟงความคิดเห็นตามวรรคสอง  กสทช.  ตองชี้แจงและ
แสดงเหตุผลใหประชาชน  ผูประกอบกิจการ  หรือหนวยงานของรัฐทราบ 
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ประชาชน  ผูประกอบกิจการ  หรือหนวยงานของรัฐตามวรรคสาม  ผูใดเห็นวาแผนแมบทที่  
กสทช.  กําหนดขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองได  
โดยใหถือวาแผนแมบทดังกลาวเปนกฎตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง   

แผนแมบทตามวรรคหนึ่ง  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหผูกพัน  กสทช.  และ
หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ 

มาตรา ๕๐ เพื่อประโยชนในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ 
เพื่อสังคมตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  ให  กสทช.  กําหนดแผนการจัดใหมี
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม  โดยในแผนอยางนอยจะตองกําหนดพื้นที่
และกลุมเปาหมาย  ระยะเวลาในการดําเนินการ  พรอมทั้งประมาณการคาใชจายที่จะเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินการดังกลาว 

การจัดทําแผนตามวรรคหนึ่ง  ให  กสทช.  หารือกับหนวยงานของรัฐอื่นที่เก่ียวของโดยตอง
สอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภา 

ให  กสทช.  ประกาศกําหนดจํานวนคาใชจายที่จะเรียกเก็บจากผูไดรับใบอนุญาตประกอบ  
กิจการโทรคมนาคมเพื่อนําไปใชดําเนินการสนับสนุนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมตามวรรคหนึ่ง  
ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงรายไดที่ผูไดรับใบอนุญาตไดรับจากการใหบริการโทรคมนาคม 

ให  กสทช.  ประกาศกําหนดจํานวนเงินจากกองทุนตามมาตรา  ๕๓  (๔)  ที่จะนํามาสนับสนุน 
ผูไดรับใบอนุญาตเพื่อใหสามารถดําเนินการจัดใหมีบริการดังกลาวได 

มาตรา ๕๑ เพื่อสงเสริมใหภาคประชาชนไดใชคลื่นความถี่ตามสัดสวนที่กําหนดไวใน   
มาตรา  ๔๙  วรรคหนึ่ง  ให  กสทช.  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสงเสริมชุมชนที่มีความพรอม 
ใหเปนผูมีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนประเภท
บริการชุมชน  การหารายได  และการสนับสนุนผูประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพ  ทั้งนี้  โดยให
รับฟงความคิดเห็นจากประชาชน  และหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ  ประกอบดวย 

รายไดของผูประกอบกิจการบริการชุมชนตองเปนรายไดจากการบริจาค  การอุดหนุนสถานี  
หรือรายไดทางอื่นซ่ึงมิใชการโฆษณาหรือการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน 



9๖

หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

การสนับสนุนผูประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพตองเปนการอุดหนุนการดําเนินการ  
ของสถานีมิใชเปนการสนับสนุนรายการใดโดยเฉพาะ  และมีสัดสวนไมเกินก่ึงหนึ่งของรายไดทั้งหมด
ของผูประกอบกิจการบริการชุมชน  รวมทั้งตองจัดใหมีการประเมินผลคุณภาพการใหบริการและ
ประสิทธิภาพในการใชจายเงินที่ไดรับการอุดหนุนเพื่อใชประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน 
ในแตละคราว 

หมวด  ๔ 
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชนสาธารณะ 
 

 

มาตรา ๕๒ ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนในสํานักงาน  กสทช.  เรียกวา  “กองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชนสาธารณะ”  โดยมีวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการดานกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคม  อยางทั่วถึง  ตลอดจนสงเสริมชุมชนและสนับสนุนผูประกอบกิจการบริการชุมชน 
ตามมาตรา  ๕๑ 

(๒) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรส่ือสาร  การวิจัยและพัฒนาดานกิจการ  
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  รวมทั้งความสามารถในการรูเทาทันส่ือ  
เทคโนโลยีดานการใชคลื่นความถี่  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับ 
ผูพิการ  ผูสูงอายุ  หรือผูดอยโอกาส  ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม  และอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  
กิจการโทรคมนาคม  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนการดําเนินการขององคกรซ่ึงทําหนาที่จัดทํา
มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน   

(๔) สนับสนุน  สงเสริม  และคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคม   

(๕) สนับสนุนการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค  
โดยจัดสรรเงินใหแกกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค 
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หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๕๓ กองทุนตามมาตรา  ๕๒  ประกอบดวย 
(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให 
(๒) เงินที่ไดจากการประมูลคลื่นความถี่ตามมาตรา  ๔๑  วรรคหก 
(๓) เงินที่ไดรับการจัดสรรตามมาตรา  ๖๕  วรรคสอง  
(๔) เงินที่สงเขากองทุนตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

และกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม   
(๕) เงินคาปรับทางปกครองที่ปรับตามพระราชบัญญัตินี้   และตามกฎหมายวาดวย 

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  และตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม   

(๖) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพื่อสมทบกองทุน 
(๗) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา  ๙๑ 
(๘) ดอกผลและรายไดของกองทุน  รวมทั้งผลประโยชนจากคาตอบแทนการใชประโยชน 

จากการวิจัยและพัฒนาดานกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 
(๙) เงินและทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของกองทุน   
เงินกองทุนตาม  (๔)  และ  (๗)  ใหใชไดเฉพาะเพื่อวัตถุประสงคตามมาตรา  ๕๒  (๑) 
เงินกองทุนตาม  (๔)  ที่ไดรับจากกิจการใดใหใชเฉพาะเพื่อกิจการนั้น  เวนแตเงินที่ไดรับจาก

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  ใหใชเพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนก็ได 
มาตรา ๕๔ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง  ประกอบดวย 
(๑) ประธาน  กสทช.  เปนประธานกรรมการ   
(๒) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

อธิบดีกรมบัญชีกลาง  และผูอํ านวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
เปนกรรมการโดยตําแหนง 

(๓) ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณดานการพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพส่ือกระจายเสียง
จํานวนหนึ่งคน  และส่ือโทรทัศนจํานวนหนึ่งคน  ซ่ึงกรรมการตาม  (๑)  และ  (๒)  เปนผูคัดเลือก 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณดานการใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐานอยางทั่วถึง
หรือในพื้นที่หางไกล  รวมทั้งการใหบริการในดานโทรคมนาคมแกผูดอยโอกาสซ่ึงกรรมการตาม  (๑)   
และ  (๒)  เปนผูคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน 
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หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๕) ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณดานการคุมครองสิทธิของผูบริโภคหรือการ
สงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ซ่ึงกรรมการตาม  (๑)  และ  (๒)  เปนผูคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน 

(๖) ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณดานการสงเสริมและคุมครองสิทธิของผูพิการ
และผูดอยโอกาส  ซ่ึงกรรมการตาม  (๑)  และ  (๒)  เปนผูคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน 

ใหเลขาธิการ  กสทช.  เปนกรรมการ  และเลขานุการ  และใหเลขาธิการ  กสทช.  แตงต้ัง
พนักงานของสํานักงาน  กสทช.  เปนผูชวยเลขานุการ 

กรรมการตามวรรคหนึ่ง  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๗  ข.  (๑)  
(๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  และ  (๑๑)  และมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป  
และอาจไดรับการแตงต้ังอีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได 

ใหนํามาตรา  ๒๓  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม 
มาตรา ๕๕ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ในการบริหารกองทุนและเสนอ

ความเห็นเก่ียวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชจายตามวัตถุประสงคตามมาตรา  ๕๒  ตอ  กสทช.   
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  ในกรณีที่  กสทช.  มีความเห็นแตกตางจากคณะกรรมการบริหารกองทุน  
กสทช.  ตองใหเหตุผลประกอบการพิจารณาไวดวย 

ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุน  และการ
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหประชาชนทราบผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน  กสทช.  โดยตอง
แสดงขอมูลเก่ียวกับผูที่ขอและผูที่ไดรับการจัดสรรเงินจากกองทุนและจํานวนเงินที่ไดรับจากการจัดสรร
ทั้งหมดดวย 

การเก็บรักษา  การใชจ าย   การจัดทําบัญชี และระบบบัญชี   ให เปนไปตามระเบี ยบที่ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 

หมวด  ๕ 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
 

 

มาตรา ๕๖ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ  เรียกโดยยอวา  “สํานักงาน  กสทช.”  เปนนิติบุคคล  มีฐานะเปนหนวยงานของรัฐ 
ที่ไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและไมเปนรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น  และอยูภายใตการกํากับดูแลของประธานกรรมการ 
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หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

กิจการของสํานักงาน  กสทช.  ไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ  กฎหมายวาดวยการประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

มาตรา ๕๗ ใหสํานักงาน  กสทช.  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบในการรับและจายเงินรายไดของสํานักงาน  กสทช. 
(๒) จัดทํางบประมาณรายจายประจําปของสํานักงาน  กสทช.  เพื่อเสนอ  กสทช.  อนุมัติ  

โดยรายจายประจําปของสํานักงาน  กสทช.  ใหหมายความรวมถึงรายจายใด ๆ  อันเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ  กสทช.  กสท.  กทค.  และสํานักงาน  กสทช. 

(๓) ตรวจสอบและติดตามการใชคลื่นความถี่ 
(๔) รับและพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการใชคลื่นความถี่  การประกอบกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อตรวจสอบและแกไขปญหาหรือเสนอความเห็นตอ  
กสทช.  เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑที่  กสทช.  กําหนด 

(๕) ศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคลื่นความถี่  การใชคลื่นความถี่  การประกอบ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 

(๖) รับผิดชอบงานธุรการของ  กสทช.  กสท.  กทค.  และคณะกรรมการบริหารกองทุน 
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่  กสทช.  กสท.  และ  กทค.  มอบหมาย 
มาตรา ๕๘ ให  กสทช.  มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป  

การบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  การเงินและทรัพยสิน  และการดําเนินการอื่นของสํานักงาน  
กสทช.  โดยใหรวมถึงเร่ืองดังตอไปนี้ดวย 

(๑) การแบงสวนงานภายในของสํานักงาน  กสทช.  และขอบเขตหนาที่ของสวนงานดังกลาว 
(๒) การกําหนดตําแหนง  อัตราเงินเดือน  และคาตอบแทนอื่นของเลขาธิการ  กสทช.  

พนักงานและลูกจางของสํานักงาน  กสทช.  ตลอดจนคาตอบแทนและคาใชจายของกรรมการอื่น 
และอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) การคัดเลือกหรือการประเมินความรูความสามารถเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนง  หรือการเลื่อนข้ันเงินเดือน  หลักเกณฑการตอสัญญาจาง  และการจายเงินชดเชยกรณี
เลิกจางเนื่องจากไมผานการประเมิน 

(๔) การบริหารงานบุคคล  รวมตลอดทั้งการดําเนินการทางวินัย  การอุทธรณ  และรองทุกข 
(๕) การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน 
(๖) การกําหนดเครื่องแบบและการแตงกายของพนักงานและลูกจางของสํานักงาน  กสทช. 
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(๗) การจางและการแตงต้ังบุคคลเพื่อเปนผูเชี่ยวชาญหรือเปนผูชํานาญการเฉพาะดานอันจะ
เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ  กสทช.  รวมทั้งอัตราคาตอบแทนการจาง 

(๘) การบริหารและจัดการงบประมาณ  ทรัพยสิน  และการพัสดุของสํานักงาน  กสทช. 
(๙) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่น 
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ใหประธานกรรมการเปนผูลงนาม  และเมื่อไดประกาศ   

ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
มาตรา ๕๙ ใหสํานักงาน   กสทช.  เปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของ  กสทช.   

และสํานักงาน  กสทช.  ใหประชาชนทราบทางระบบเครือขายสารสนเทศ  หรือวิธีการอื่นที่เห็นสมควร  
โดยอยางนอยตองเปดเผยขอมูล  ดังตอไปนี้   

(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการของผูไดรับใบอนุญาตทุกราย  พรอมทั้งเง่ือนไขที่กําหนด 
(๒) รายไดของสํานักงาน  กสทช.  ตามมาตรา  ๖๕  เปนรายเดือนโดยสรุป 
(๓) รายจายสําหรับการดําเนินงานของ  กสทช.  และสํานักงาน  กสทช.  เปนรายเดือนโดยสรุป   
(๔) รายละเอียดของอัตราคาตอบแทนกรรมการ  กสท.  กทค.  อนุกรรมการ  และที่ปรึกษาตาง ๆ  

เปนรายบุคคล   
(๕) ผลการศึกษาวิจัยและผลงานอื่นๆ  ที่วาจางใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ 
(๖) รายการเรื่องรองเรียน  ความคืบหนาและผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูบริโภค   

และผูรับใบอนุญาตและจํานวนเร่ืองที่ยังคางพิจารณา 
(๗) รายละเอียดของผลการจัดซ้ือจัดจางของสํานักงาน  กสทช.  และสัญญาตาง ๆ  ที่เก่ียวของ   
มาตรา ๖๐ ใหสํานักงาน  กสทช.  มีเลขาธิการ  กสทช.  คนหนึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติงาน

ของสํานักงาน  กสทช.  ข้ึนตรงตอประธานกรรมการ  และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของ
สํานักงาน  กสทช.   

ในกิจการของสํานักงาน  กสทช.  ที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  ใหเลขาธิการ  กสทช.  เปนผูแทน
ของสํานักงาน  กสทช.  เพื่อการนี้เลขาธิการ  กสทช.  จะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยาง
แทนก็ได  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่  กสทช.  กําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ระเบียบดังกลาว 
จะกําหนดในลักษณะบังคับใหเลขาธิการ  กสทช.  ตองมอบอํานาจใหบุคคลใดมิได 

มาตรา ๖๑ ใหประธานกรรมการ  โดยความเห็นชอบของ  กสทช.  เปนผูแตงต้ังและถอดถอน
เลขาธิการ  กสทช. 
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เลขาธิการ  กสทช.  ตองมีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณในวันแตงต้ังและตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๗  รวมทั้งคุณสมบัติอื่นตามที่  กสทช.  กําหนด 

มาตรา ๖๒ เลขาธิการ  กสทช.  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหาปนับแตวันที่ไดรับแตงต้ัง
และอาจไดรับแตงต้ังอีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

มาตรา ๖๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๖๒  เลขาธิการ  กสทช.   
พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 
(๓) ลาออก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๖๑  วรรคสอง 
(๗) กสทช.  มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดใหออก

จากตําแหนงเพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย  หยอนความสามารถ  หรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได 

มาตรา ๖๔ ใหเลขาธิการ  กสทช.  และพนักงานของสํานักงาน  กสทช.  เปนเจาหนาที่ของรัฐ  
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พนักงานของสํานักงาน  กสทช.  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบที่  
กสทช.  กําหนด  และตองไมเปนกรรมการ  ผูจัดการ  ผูบริหาร  ที่ปรึกษา  พนักงาน  ผูถือหุน  หรือหุนสวน
ในบริษัทหรือหางหุนสวนหรือนิ ติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจด านกิจการกระจายเสียง   
กิจการโทรทัศนหรือกิจการโทรคมนาคม 

ใหเลขาธิการ  กสทช.  เปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให  เลขาธิการ  กสทช.  และพนักงานเจาหนาที่   
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๖๕ รายไดของสํานักงาน  กสทช.  มีดังตอไปนี้ 
(๑) คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ

ตามมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  และมาตรา  ๔๕  วรรคสาม   
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(๒) รายไดหรือผลประโยชนอันไดมาจากการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของ  กสทช.   
และสํานักงาน  กสทช. 

(๓) รายไดจากทรัพยสินของสํานักงาน  กสทช. 
(๔) เงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหแกสํานักงาน  กสทช.  ตามระเบียบที่  กสทช.  กําหนด  

เพื่อใชในการดําเนินงานของสํานักงาน  กสทช. 
(๕) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให 
รายไดของสํานักงาน  กสทช.  ตาม  (๑)  และ  (๒)  เมื่อไดหักรายจายสําหรับการดําเนินงาน  

อยางมีประสิทธิภาพของสํานักงาน  กสทช.  คาภาระตาง ๆ  ที่จําเปน  เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุน
ตามมาตรา  ๕๒  และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ   
เหลือเทาใดใหนําสงเปนรายไดแผนดิน 

ในกรณีรายไดของสํานักงาน  กสทช.  มีจํานวนไมพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพของสํานักงาน  กสทช.  รวมทั้งคาภาระตาง ๆ  ที่จําเปนและไมสามารถหาเงินจากแหลงอื่นได  
รัฐพึงจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินใหแกสํานักงาน  กสทช.  เทาจํานวนที่จําเปน 

มาตรา ๖๖ เพื่อประโยชนในการจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินใหแกสํานักงาน  กสทช.  
ตามมาตรา  ๖๕  วรรคสาม  ใหสํานักงาน  กสทช.  เสนองบประมาณรายจายของปงบประมาณที่ขอความ
สนับสนุนตอคณะรัฐมนตรี  เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปของสํานักงาน  กสทช.  ไวในรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  แลวแตกรณี  ในการนี้
คณะรัฐมนตรีอาจทําความเห็นเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณของสํานักงาน  กสทช.  ไวในรายงานการ
เสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย  
เพิ่มเติมดวยก็ได  และในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาอาจขอใหเลขาธิการ  กสทช.  เขาชี้แจงเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได 

มาตรา ๖๗ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สํานักงาน  กสทช.  ไดมาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยน  
จากรายไดของสํานักงาน  กสทช.  ตามมาตรา  ๖๕  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  หรือที่มีผูบริจาคใหตาม  (๔)   
ใหเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน  กสทช. 
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อสังหาริมทรัพยที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุที่อยูในความครอบครอง   
ของสํานักงาน  กสทช.  ใหสํานักงาน  กสทช.  มีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหา
ผลประโยชนได  ตามระเบียบที่  กสทช.  กําหนด   

ทรัพยสินของสํานักงาน  กสทช.  ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 
มาตรา ๖๘ การบัญชีของสํานักงาน  กสทช.  ใหจัดทําตามหลักสากลตามมาตรฐานของ 

สภาผูสอบบัญชี  และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุของ
สํานักงาน  กสทช.  ตามระเบียบที่  กสทช.  กําหนด 

ในการตรวจสอบภายในตามวรรคหนึ่ง  ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในจํานวนไมนอยกวา
สามคนและไมเกินหาคน  ซ่ึง  กสทช.  แตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรูความสามารถในการ
ตรวจสอบภายในและมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๗  และมาตรา  ๘  และให
สํานักงาน  กสทช.  จัดใหมีเจาหนาที่ผูตรวจสอบภายในมีจํานวนตามสมควรขึ้นตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหนาที่ชวยคณะกรรมการตรวจสอบภายในในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 

ใหคณะกรรมการตรวจสอบภายในมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่  และให  กสทช.  เลขาธิการ  
กสทช.  และพนักงานของสํานักงาน  กสทช.  อํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
และเจาหนาที่ผูตรวจสอบภายในตามที่รองขอ 

ใหคณะกรรมการตรวจสอบภายในแจงผลการตรวจสอบตอ  กสทช.  ทุกหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
วาระการดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  และการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายในใหเปนไปตามระเบียบที่  กสทช.  กําหนด   
มาตรา ๖๙ ใหสํานักงาน  กสทช.  จัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชี  

ภายในหกสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 
ในทุกรอบป  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงิน

และทรัพยสินของสํานักงาน  กสทช.  โดยใหวิเคราะหประสิทธิผลของการใชจายเงินพรอมทั้งแสดง
ความคิดเห็นวาการใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค  และไดผลตามเปาหมายเพียงใดดวย   
แลวทําบันทึกรายงานผลเสนอตอ  กสทช.  คณะรัฐมนตรี  และรัฐสภา 

ใหสํานักงาน  กสทช.  เปนหนวยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน
แผนดิน 
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หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

หมวด  ๖ 
การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินการและการบริหารงาน 

 
 

มาตรา ๗๐ ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานคณะหนึ่ง  ประกอบดวย
ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกจํานวนส่ีคน  ซ่ึงมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูที่มีผลงานหรือมีความรู  และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกิจการ
กระจายเสียง  จํานวนหนึ่งคน  และดานกิจการโทรทัศน  จํานวนหนึ่งคน 

(๒) เปนผูที่มีผลงานหรือมีความรู  และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกิจการ
โทรคมนาคม  จํานวนหนึ่งคน 

(๓) เปนผูที่มีผลงานและประสบการณดานการคุมครองผูบริโภค  จํานวนหนึ่งคน 
(๔) เปนผูที่มีผลงานและประสบการณดานการสงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

จํานวนหนึ่งคน 
ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีการดําเนินการคัดเลือกบุคคลผูสมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ

จํานวนสองเทาของจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง  เพื่อนําเสนอใหวุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกตอไป   
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ประธานวุฒิสภากําหนด 

ใหผูไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการประชุมรวมกันเพื่อคัดเลือกผูสมควรเปนประธาน
กรรมการ 

มาตรา ๗๑ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
สามป  และจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสองวาระติดตอกันมิได   

กรรมการตามวรรคหนึ่งตองไมเปนกรรมการ  กสทช.  กสท.  กทค.  อนุกรรมการ  เลขาธิการ  กสทช.  
พนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน  กสทช.  และใหนําความในมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  และมาตรา  ๒๐  (๑)  
(๓)  (๔)  และ  (๕)  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพนจากตําแหนงดวยเหตุอื่น   
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได  และใหถือวา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยูเวนแต 
มีกรรมการเหลืออยูไมถึงสามคน 

วิธีการประชุมและการลงมติใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานกําหนด 
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หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

คาตอบแทนและคาใชจายอื่นในการสรรหาและการปฏิบัติงานของกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบที่  กสทช.  กําหนด 

มาตรา ๗๒ ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีอํานาจหนาที่ติดตาม  
ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินการและการบริหารงานของ  กสทช.  กสท.  กทค.  สํานักงาน  กสทช.  
และเลขาธิการ  กสทช.  แลวแจงผลให  กสทช.  ทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี  และให  กสทช.  
นํารายงานดังกลาวเสนอตอรัฐสภาพรอมรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของ  กสทช.  ตามมาตรา  ๗๖  
และเปดเผยรายงานดังกลาวใหประชาชนทราบทางระบบเครือขายสารสนเทศของสํานักงาน  กสทช.  
หรือวิธีการอื่นที่เห็นสมควร 

การประเมินตามวรรคหนึ่งตองอยูบนพื้นฐานขอเท็จจริงและขอมูลตาง ๆ  และตองมีการรับฟง
ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียประกอบดวย 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหหนวยงานหรือองคกรที่มีความเชี่ยวชาญเปนผูรวบรวมขอมูล  
วิเคราะห  และประเมินผลเพื่อประโยชนในการจัดทํารายงาน 

มาตรา ๗๓ รายงานตามมาตรา  ๗๒  อยางนอยจะตองมีเนื้อหาดังตอไปนี้ 
(๑) ผลการปฏิบัติงานของ  กสทช.  กสท.  กทค.  สํานักงาน  กสทช.  และเลขาธิการ  กสทช. 
(๒) รายงานขอเท็จจริงหรือขอสังเกตจากการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของ  กสทช.  ในสวนที่

เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  พรอมทั้ง
ความเห็นและขอเสนอแนะ 

(๓) ความเห็นเก่ียวกับรายงานประจําปที่  กสทช.  ไดจัดทําข้ึนตามมาตรา  ๗๖ 
(๔) เร่ืองอื่น ๆ  ทีเ่ห็นสมควรรายงานให  กสทช.  รัฐสภา  หรือประชาชน  ทราบ  
ให  กสทช.  กสท.  กทค.  สํานักงาน  กสทช.  และเลขาธิการ  กสทช.  ใหความรวมมือ 

และอํานวยความสะดวกใหแกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่รองขอ 

หมวด  ๗ 
ความสัมพันธกับรัฐบาลและรัฐสภา 

 
 

มาตรา ๗๔ ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่  กสทช.  ตองดําเนินการใหสอดคลองกับ
นโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภา   
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หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๗๕ ในกรณีที่จะตองมีการเจรจาหรือทําความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ  ในเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารคลื่นความถี่  กิจการ
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  กิจการโทรคมนาคม  หรือการอื่นที่เก่ียวของ  กสทช.  และสํานักงาน  
กสทช.  มีหนาที่ตองใหขอมูลและรวมดําเนินการตามที่รัฐบาลแจงใหทราบ 

มาตรา ๗๖ ให  กสทช.  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปในดานการบริหารคลื่น
ความถี่  กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  แลวแตกรณี  ซ่ึงตองแสดง
รายละเอียดแผนงานและผลการปฏิบัติงาน  รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่  การจัดสรรคลื่น
ความถี่  การประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  แลวแตกรณี   
และแผนการดําเนินงานในระยะตอไปเสนอตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแต
วันส้ินปบัญชี  และเปดเผยใหประชาชนทราบ 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีเนื้อหาดังตอไปนี้ 
(๑) ผลงานของ  กสทช.  ในปที่ลวงมาแลวเมื่อเปรียบเทียบกับแผนงานหรือโครงการที่กําหนดไว 
(๒) แผนงาน  โครงการ  และแผนงบประมาณสําหรับปถัดไป 
(๓) งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี  รายงานการตรวจสอบภายใน 
(๔) ปญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการ

โทรคมนาคมประเภทตาง ๆ  ที่มีความสําคัญตอประชาชน 
(๕) คุณภาพและอัตราคาบริการโทรคมนาคมประเภทตาง ๆ  ที่มีความสําคัญตอประชาชน 
(๖) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูบริโภค 
(๗) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกองทุนตามมาตรา  ๕๒ 
(๘) รายงานเกี่ยวกับสภาพการแขงขันของตลาดในการประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการ

โทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมประเภทตาง ๆ  รวมทั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการกระทําอันมีลักษณะ   
เปนการครอบงํากิจการทั้งทางตรงและทางออมที่มีผลกระทบกับประโยชนของรัฐและประชาชน 

นายกรัฐมนตรี  สภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภา  อาจขอให  กสทช.  หรือเลขาธิการ  กสทช.  
แลวแตกรณี  ชี้แจงการดําเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนหนังสือหรือขอใหมาชี้แจงดวยวาจาก็ได 
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เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๗๗ ผูประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  หรือกิจการโทรคมนาคมผูใด
ไดรับคําส่ังตามมาตรา  ๓๑  วรรคสอง  แลวไมปฏิบัติตาม  ให  กสทช.  มีอํานาจปรับทางปกครองไมเกิน
หาลานบาท  และปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งแสนบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติตามคําส่ัง 

มาตรา ๗๘ ผูใดใชคลื่นความถี่ เพื่อกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  หรือกิจการ
โทรคมนาคม  โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา  ๔๑  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๔๕  วรรคหนึ่ง  ผูนั้นตอง 
รับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดตามมาตรา  ๖๖  แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  หรือตามมาตรา  ๖๗  แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  แลวแตกรณี 

มาตรา ๗๙ พนักงานเจาหนาที่  กสทช.  หรือผูซ่ึงใชอํานาจของ  กสทช.  ที่รูหรือไดรับแจง  
จากบุคคลใดวามีการใชคลื่นความถี่อันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  หากมิได
ดําเนินการบังคับการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  และการกระทําหรืองดเวนการกระทํานั้นไมเปน
ความผิดตามมาตรา  ๑๕๗  แหงประมวลกฎหมายอาญา  พนักงานเจาหนาที่  กสทช.  หรือผูซ่ึงใชอํานาจ
ของ  กสทช.  ที่กระทําการดังกลาว  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๘๐ ในระหวางที่การแตงต้ัง   กสทช .   ตามพระราชบัญญัตินี้ ยังไมแลวเสร็จ 
ใหคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติที่ไดแตงต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ยังคงปฏิบัติ
หนาที่ตอไปในฐานะ  กสทช.  ตามพระราชบัญญัตินี้  แตในสวนที่เก่ียวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน   
ใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว 

เมื่อ  กสทช.  ไดรับการแตงต้ังแลว  ใหคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติตามวรรคหนึ่ง  
เปนอันพนจากหนาที่ 
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เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๘๑ ใหคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม   
พ.ศ.  ๒๕๔๔  และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติตามมาตรา  ๖๑   
แหงพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
หมายความถึง  กสทช.  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหบรรดาอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรี  อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข  และเจาพนักงานผูออก
ใบอนุญาต  ตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมเปนอํานาจหนาที่ของ  กสทช.  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๒ เมื่อมีการแตงต้ัง  กสทช.  แลว  ใหสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานของรัฐ  
หรือบุคคลใดที่ไดรับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใชคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียง   
กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม   อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  มีหนาที่แจง
รายละเอียดการใชประโยชนคลื่นความถี่  รวมทั้งเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถี่ตอ  
กสทช.  ตามหลักเกณฑ  และระยะเวลาที่  กสทช.  กําหนด 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานของรัฐ 
แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญา  รวมถึงอายุสัญญาและคาสัมปทานหรือ
คาตอบแทนตาง ๆ  ตามการอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญานั้น  ตอ  กสทช.  ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่  กสทช.  กําหนด  และให  กสทช.  ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการอนุญาต  สัมปทาน   
หรือสัญญานั้น  พรอมทั้งเปดเผยขอมูลและผลการตรวจสอบใหสาธารณชนทราบ 

มาตรา ๘๓ ผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใชคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียง  
หรือกิจการโทรทัศนที่ชอบดวยกฎหมาย  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและไดปฏิบัติตาม 
มาตรา  ๘๒  แลว  ใหถือวาไดรับอนุญาตจาก  กสทช.  ตามพระราชบัญญัตินี้  และให  กสทช.  กํากับดูแล 
ใหผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใชคลื่นความถี่นั้นปฏิบั ติตามพระราชบัญญัตินี้  กฎหมายอื่น   
และตามหลักเกณฑที่  กสทช.  กําหนด  ทั้งนี้  จนกวาจะถึงกําหนดที่ตองคืนคลื่นความถี่ตามวรรคสาม 

ความในมาตรา  ๔๓  มิใหใชบังคับกับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่นําคลื่นความถี่ที่ไดรับ  
จัดสรรไปใหผูอื่นประกอบกิจการโดยการอนุญาต  สัมปทาน  หรือตามสัญญาที่ชอบดวยกฎหมาย 
และใหผูไดรับอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญาประกอบกิจการตอไปไดเฉพาะในชวงระยะเวลาที่เหลืออยู
ตามการอนุญาต  สัมปทาน  หรือตามสัญญานั้น 

ให  กสทช.  กําหนดระยะเวลาที่แนนอนในการใหผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใชคลื่นความถี่
คืนคลื่นความถี่ดังกลาวเพื่อนําไปจัดสรรใหมหรือปรับปรุงการใชคล่ืนความถี่ตามที่กําหนดไวใน 
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แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา  ๔๘  โดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะและความจําเปน
ของการประกอบกิจการและการใชคลื่นความถี่  ทั้งนี้  ใหนําเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถี่
ตามที่ไดรับแจงตามมาตรา  ๘๒  มาพิจารณาประกอบดวย 

มาตรา ๘๔ ผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมที่ชอบดวย
กฎหมายอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและไดปฏิบัติตามมาตรา  ๘๒  แลว  ใหถือวาไดรับอนุญาต
จาก  กสทช.  ตามพระราชบัญญัตินี้  และให  กสทช.  กํากับดูแลใหผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่หรือ 
ใชคลื่นความถี่นั้นปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  กฎหมายอื่น  และตามหลักเกณฑที่  กสทช.  กําหนด  
ทั้งนี้  จนกวาจะถึงกําหนดที่ตองคืนคลื่นความถี่ตามวรรคส่ี 

ความในมาตรา  ๔๖  มิใหใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจที่นําคลื่นความถี่ที่ไดรับจัดสรรไปใหผูอื่น
ประกอบกิจการโดยการอนุญาต  สัมปทาน  หรือตามสัญญาที่ชอบดวยกฎหมายและใหผูไดรับอนุญาต
สัมปทาน  หรือสัญญาประกอบกิจการตอไปไดเฉพาะในชวงระยะเวลาที่ เหลืออยูตามการอนุญาต  
สัมปทาน  หรือตามสัญญานั้น 

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหรัฐวิสาหกิจนํารายได
จากผลประกอบการในสวนที่ไดรับจากการใหอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญาตามวรรคสองที่รัฐวิสาหกิจ 
ไดดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกจิการของรัฐ  ทั้งนี้  ไมวา
จะไดดําเนินการทั้งหมดหรือบางสวน  โดยใหหักคาใชจายดังตอไปนี้แลวเหลือเทาใดใหสง  กสทช.  
และให  กสทช.  นําสงเงินจํานวนดังกลาวเปนรายไดแผนดินตอไป 

(๑) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ  เฉพาะในสวนที่คิดจากฐานรายไดที่เกิดจาก  
การอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญา 

(๒) คาใชจายเพื่อสนับสนุนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง  และบริการ   
เพื่อสังคมตามนโยบายของรัฐบาล  และตามมาตรา  ๕๐  เฉพาะในสวนที่คิดจากฐานรายไดที่เกิดจากการ
อนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญา   

(๓) คาใชจายที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการตามการอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญา  ตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด   

ให  กสทช.  กําหนดระยะเวลาที่แนนอนในการใหผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใชคลื่นความถี่
คืนคลื่นความถี่ดังกลาวเพื่อนําไปจัดสรรใหมหรือปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ตามที่กําหนดไวในแผนแมบท
การบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา  ๔๘  โดยใหนําความในมาตรา  ๘๓  วรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๘๕ ในวาระเริ่มแรกมิใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๔๙  ในสวนที่เก่ียวกับการจัดใหภาค
ประชาชนไดใชคลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศนไมนอยกวารอยละย่ีสิบมาใชบังคับ  ทั้งนี้  จนกวา  
กสทช.  จะประกาศใหใชระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอลแลว   

ให  กสทช.  จัดใหมีแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา  ๔๘  ภายในระยะเวลาหนึ่งป 
นับแตเมื่อมีการแตงต้ัง  กสทช.  แลว  โดยแผนดังกลาวตองกําหนดใหมีการกําหนดเวลาในการ
เปลี่ยนไปสูระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอลและกําหนดเวลาเก่ียวกับการจัดให
ภาคประชาชนไดใชคลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศนดวย 

หลังจากประกาศใชแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่แลว  ในชวงเวลาที่ยังมิไดประกาศ   
ใหใชระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอลให  กสทช.  จัดสรรคลื่นความถี่ให 
ภาคประชาชนไดใชในกิจการโทรทัศนเปนการชั่วคราวเฉพาะในพื้นที่ที่มีคลื่นความถี่เพียงพอที่จะ
ดําเนินการจัดสรรได 

มาตรา ๘๖ ผูได รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติมอบหมายใหดําเนินการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ 
เพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองนําสงคาใชจายเขากองทุนตามมาตรา  ๕๐  จนกวาจะสิ้นสุดระยะเวลา
ตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ   
และเง่ือนไขในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม 

มาตรา ๘๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกโดยชอบดวยกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  
พ.ศ .   ๒๔๙๘   พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ  และใหถือวาเปนใบอนุญาตที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้  โดยให  กสทช.  กํากับดูแลใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
กฎหมายอื่นที่เก่ียวของ  และตามหลักเกณฑที่  กสทช.  กําหนด 

ใบอนุญาตใดตามวรรคหนึ่งที่ใหสิทธิในการถือครองหรือใชคลื่นความถี่และมิไดกําหนดวันส้ินอายุ  
ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะถึงวันที่  กสทช.  กําหนดใหใบอนุญาตดังกลาวส้ินอายุลง  โดยใหนําความใน
มาตรา  ๘๓  วรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๘๘ ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ให  กสทช.   
ออกใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  ใหแกองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
ตามลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการ  รวมทั้งขอบเขตการใหบริการเทาที่มีอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

การใชคลื่นความถี่ เพื่อประกอบกิจการเพิ่มเติมจากที่ไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง   
ตองสอดคลองกับแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่  และตองไดรับใบอนุญาตจาก  กสทช.  ในการนี้  
กสทช.  จะกําหนดเง่ือนไขใด ๆ  ที่จําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะก็ได 

การประกอบกิจการขององคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 
ใหอยูภายใตพระราชบัญญัตินี้เพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยองคการกระจายเสียงและ 
แพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

ในระหวางที่ยังมิไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ใหองคการกระจายเสียงและแพรภาพ  
สาธารณะแหงประเทศไทยประกอบกิจการตอไปได 

มาตรา ๘๙ ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนาที่  หนี้  พนักงานและลูกจาง   
และเงินงบประมาณ  ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติที่มีอยูไปเปนของ
สํานักงาน  กสทช.  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหพนักงานและลูกจางที่โอนไปตามวรรคหนึ่งไดรับเงินเดือน  เงินประจําตําแหนงหรือคาจาง  
รวมทั้งสิทธิและประโยชนตาง ๆ  เทากับที่เคยไดรับอยูเดิมไปพลางกอน  จนกวาจะไดบรรจุและแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงในสํานักงาน  กสทช.  แตจะแตงต้ังใหไดรับเงินเดือนหรือคาจางตํ่ากวาเงินเดือน 
หรือคาจางที่ไดรับอยูเดิมไมได 

ในกรณีที่พนักงานหรือลูกจางผูใดอยูภายใตระเบียบหรือสัญญาจางที่มิไดกําหนดระยะเวลา   
การจาง  มิใหถือวาการจางโดยไมมีกําหนดระยะเวลาดงักลาวเปนสิทธิและประโยชนตามวรรคสอง 

มาตรา ๙๐ ในวาระเริ่มแรก  ใหดําเนินการแตงต้ังเลขาธิการ  กสทช.  ตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่มีการแตงต้ัง  กสทช.  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในระหวางที่ยังไมมีเลขาธิการ  กสทช.  ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหเลขาธิการคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดํารงตําแหนงเลขาธิการ  กสทช.  ไปพลางกอน 
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หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๙๑ ใหโอนเงินและทรัพยสินของกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนเพื่อประโยชนสาธารณะ  และกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ 
ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน   
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ไปเปนของกองทุน 
ตามพระราชบัญญัตินี้   

มาตรา ๙๒ ใหโอนบรรดากิจการ   ทรัพยสิน  สิทธิ  หนาที่  ของกรมประชาสัมพันธ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  ในสวนที่เก่ียวกับกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
แหงชาติ  กรมประชาสัมพันธ  สํานักนายกรัฐมนตรี  ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ไปเปนของ
สํานักงาน  กสทช.  เวนแตเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจําซ่ึงมีผูครองอยูใหโอนไปเปน
ของกรมประชาสัมพันธ  สํานักนายกรัฐมนตรี 

มาตรา ๙๓ ขาราชการและลูกจางของกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง   
และวิทยุโทรทัศนแหงชาติ  กรมประชาสัมพันธ  สํานักนายกรัฐมนตรี  ที่ดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ถาสมัครใจจะโอนไปเปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน  กสทช.   
เมื่อไดแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   
ใหสํานักงาน  กสทช.  บรรจุและแตงต้ังขาราชการหรือลูกจางผูนั้นเปนพนักงานหรือลูกจางของ
สํานักงาน  กสทช.  ตามหลักเกณฑที่  กสทช.  กําหนด  แตจะกําหนดใหไดรับเงินเดือนหรือคาจางตํ่ากวา
เงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับอยูเดิมไมได  สําหรับผูที่ไมไดแจงความจํานงภายในระยะเวลาดังกลาว   
ใหกลับไปปฏิบัติหนาที่ในกรมประชาสัมพันธ  สํานักนายกรัฐมนตรี 

ในระหวางที่ยังไมมี  กสทช.  ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหอํานาจของ  กสทช.  ตามวรรคหนึ่งเปน
อํานาจของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติที่ไดแตงต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

มาตรา ๙๔ การบรรจุและแตงต้ังขาราชการตามมาตรา  ๙๓  ใหถือวาเปนการใหออกจาก
ราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  หรือกฎหมายวาดวย
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

การบรรจุและแตงต้ังลูกจางตามมาตรา  ๙๓  ใหถือวาเปนการออกจากงานเพราะทางราชการ  
ยุบตําแหนงหรือทางราชการเลิกจางโดยไมมีความผิด  และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
วาดวยบําเหน็จลูกจาง 
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หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๙๕ ใหบรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัติ  
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซ่ึงชอบดวยกฎหมายและมีผลบังคับไดอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ยังคงใช
บังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  จนกวาจะมีระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  
หรือคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
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หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๔๗  ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  ไดบัญญัติใหมีองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาท่ีดําเนินการจัดสรรคล่ืนความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  ท้ังนี้  ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  และมาตรา  ๓๐๕  (๑)  บัญญัติใหกฎหมายจัดตั้งองคกรท่ีตราขึ้นจะตองมีสาระสําคัญใหมี
คณะกรรมการเฉพาะดานเปนหนวยยอยภายในองคกรนั้นแยกตางหากจากกัน  ทําหนาท่ีกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  และกํากับการประกอบกิจการโทรคมนาคม  และมีรายละเอียดวาดวย 
การกํากับและคุมครองการดําเนินกิจการ  การจัดใหมีกองทุนพัฒนาทรัพยากรส่ือสารและสงเสริมใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการส่ือมวลชนสาธารณะ  ประกอบกับพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่
และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ไดใชบังคับมาเปน
ระยะเวลานานแลว  แตยังไมเกิดผลในทางปฏิบัติเทาท่ีควร  ทําใหเกิดขอติดขัดในการดําเนินการหลายประการ  
รวมทั้งยังมีบทบัญญัติท่ีไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  สมควรกําหนดใหจดัตัง้องคกรของรฐั
ท่ีเปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาท่ีดําเนินการจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  รวมทั้งกําหนดขอบเขตการดําเนินงานขององคกรและการกํากับดูแล
การประกอบกิจการดังกลาว  และปรับปรุงกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่  ๘๐/๒๕๕๗ 

เรื่อง  การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่   
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อให้การกํากับดูแล
การประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  การบริหารกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะ  
และการบริหารเงินที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์  
เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อรัฐอย่างสูงสุด  คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม   
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๒  ให้  กสทช.  มีอํานาจกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา  ๔๑  
โดยแยกเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ   
ซึ่งต้องชําระเมื่อได้รับใบอนุญาตและต้องชําระเป็นรายปีในอัตราที่เหมาะสมกับประเภทของใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  เว้นแต่ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ  ให้ถือว่าเงินที่ได้จากการประมูลตามมาตรา  ๔๑  
วรรคหกเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ซึ่งต้องชําระเม่ือได้รับใบอนุญาต  และเม่ือหัก
ค่าใช้จ่ายแล้วให้นําส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน” 

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น  (๖)  ของมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“(๖)  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณให้กระทรวงการคลังสามารถยืมเงินกองทุน   
เพื่อนําไปใช้ในกิจการของรัฐอันเป็นประโยชน์สาธารณะ” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  (๒)  ของมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ี 
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



11๖

 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

“มาตรา  ๕๔  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย 
(๑) ประธาน  กสทช.  เป็นประธานกรรมการ   
(๒) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงกลาโหม  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  และผู้อํานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง   

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนสองคน  ซึ่งกรรมการตาม  (๑)  และ  (๒)  เป็นผู้คัดเลือก   
ให้เลขาธิการ  กสทช.  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการ  กสทช.  แต่งตั้ง

พนักงานของสํานักงาน  กสทช.  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการตามวรรคหน่ึง  (๓)  ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๗  ข.  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  

(๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  และ  (๑๑)  และมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี  และอาจได้รับ
การแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 

ให้นํามาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม” 
ข้อ ๕ เงินที่ได้จากการประมูลตามมาตรา  ๔๑  วรรคหก  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  หากยังมิได้นําส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะ  ให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

	
พระราชบัญญัติ 

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับ 

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อให้สอดคล้องกับ 
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ  เรียกโดยย่อว่า  “กสทช.”  จํานวนเจ็ดคน  ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
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หน้า   ๖๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ตามมาตรา  ๗  และมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกิจการกระจายเสียง  ด้านกิจการโทรทัศน์  ด้านกิจการ
โทรคมนาคม  ด้านวิศวกรรม  ด้านกฎหมาย  ด้านเศรษฐศาสตร์  และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ
ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ด้านละหนึ่งคน  ทั้งนี้  ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ  
กสทช. 

ให้เลขาธิการ  กสทช.  เป็นเลขานุการ  กสทช.” 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“มาตรา ๗ กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  และ 
 (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี   
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
 (๒) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง 
 (๓) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 (๔) ติดยาเสพติดให้โทษ 
 (๕) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๖) เป็นบุคคลที่ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
 (๗) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดใด  เว้นแต่เป็นความผิดอันได้

กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 (๘) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

หรือจากหน่วยงานของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่  หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 (๙) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

 (๑๐) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  กรรมการการเลือกตั้ง  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  กรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

 (๑๑) เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่ง 
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หน้า   ๖๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

 (๑๒) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ  ผู้จัดการ  ผู้บริหาร  ที่ปรึกษา  พนักงาน  ผู้ถือหุ้นหรือ
หุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  หรือกิจการโทรคมนาคม  ในระยะเวลาหน่ึงปีก่อนได้รับการคัดเลือกตามมาตรา  ๑๕   

 (๑๓) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
 (๑๔) เคยเป็นผู้ต้องพ้นจากตําแหน่งกรรมการ  หรือผู้บริหารบริษัทมหาชนจํากัดเพราะเหตุ

มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็น
ผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกส่วนที่  ๒  การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ 
โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง  มาตรา  ๙  ถึงมาตรา  ๑๓  ในหมวด  ๑  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔ เม่ือมีเหตุต้องมีการเลือกและแต่งตั้งกรรมการ  ให้มีคณะกรรมการสรรหา
กรรมการคณะหน่ึง  ทําหน้าที่คัดเลือกผู้สมควรไดร้ับเลือกเป็นกรรมการ  ประกอบด้วย 

(๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลรัฐธรรมนูญ  
จํานวนหนึ่งคน 

(๒) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโส
ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  จํานวนหนึ่งคน 

(๓) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  
จํานวนหนึ่งคน 

(๔) กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุม
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  จํานวนหนึ่งคน   

(๕) กรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
จํานวนหนึ่งคน   

(๖) ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน  จํานวนหนึ่งคน 
(๗) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
ให้คณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา 
ประธานและกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิสมัครเป็นกรรมการ   
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ในกรณีที่ ไ ม่ มีกรรมการสรรหาในตําแหน่ งใด   หรือมีแต่ ไ ม่สามารถปฏิบัติห น้าที่ ได้ 
ถ้ากรรมการสรรหาท่ีเหลืออยู่นั้น  มีจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง  ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทําหน้าที่เป็นหน่วยธุรการในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือก
กรรมการ” 

มาตรา ๗ ใ ห้ เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นมาตรา   ๑๔/๑   และมาตรา   ๑๔/๒   แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

“มาตรา ๑๔/๑ ก่อนดําเนินการประกาศรับสมัครตามมาตรา  ๑๕  ให้คณะกรรมการสรรหา
กําหนดลักษณะของความรู้ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์และผลงานของแต่ละด้านที่จะยังประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของ  กสทช.  แล้วประกาศให้ทราบทั่วกัน 

มาตรา ๑๔/๒ ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือเป็นกรรมการต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการพลเรือน  พนักงานในหน่วยงานอื่นของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ   
ที่ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่ารองหัวหน้าส่วนราชการต้ังแต่ระดับกรมขึ้นไป  หรือรองหัวหน้าหน่วยงานอื่น 
ของรัฐที่เป็นนิติบุคคลหรือรัฐวิสาหกิจ  หรือ   

(๒) เป็นหรือเคยเป็นนายทหารหรือนายตํารวจที่มียศตั้งแต่พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  
หรือพันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ  หรือพันตํารวจเอกพิเศษ  
ขึ้นไป  หรือ 

(๓) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป  หรือ 
(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในตําแหน่งไม่ต่ํากว่ารองกรรมการ

ผู้จัดการในบริษัทมหาชนจํากัดที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าห้าร้อยล้านบาท  หรือ   
(๕) มีประสบการณ์การทํางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี  หรือ 
(๖) มีประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  หรือกิจการ

โทรคมนาคมอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี” 
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕ ในการดําเนินการคัดเลือกกรรมการ  ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประกาศ
การเปิดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๖  ให้ทราบเป็นการทั่วไปผ่านทางวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยสามสิบวันติดต่อกัน 
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เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร
ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการให้ได้จํานวนสองเท่าของจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีในแต่ละด้านภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด  โดยแต่ละด้านให้ผู้ที่
ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 

ในกรณีที่มีการฟ้องคดีเก่ียวกับการสรรหากรรมการต่อศาลปกครอง  การฟ้องคดีดังกล่าวไม่เป็น
เหตุให้ระงับหรือชะลอการดําเนินการใด ๆ  เก่ียวกับการสรรหาที่ได้ดําเนินการไปแล้ว  เว้นแต่ศาลปกครอง
จะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเป็นอย่างอื่น  ในการนี้  หากศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใด ๆ  อันเป็น
ผลให้บุคคลท่ีได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือได้รับการคัดเลือกโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย  กรณีเช่นว่านั้น  ไม่มีผลกระทบต่อกิจการที่บุคคลนั้นได้กระทําไว้แล้วก่อนมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งดงักล่าว” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในส่วนที่  ๔  การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการ  มาตรา  ๑๖  
ถึงมาตรา  ๑๘  ของหมวด  ๑  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ส่วนที่  ๔ 
การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการ 

 
 

มาตรา ๑๖ เม่ือได้รายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการจากการสรรหาตามส่วนที่  ๓  แล้ว  
ให้เลขาธิการวุฒิสภาจัดทํารายชื่อผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกนั้น  และเสนอบัญชีรายชื่อ  พร้อมประวัติและ
เอกสารหลักฐานของบุคคลดังกล่าว  ซึ่งต้องระบุให้ชัดเจนหรือมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มี 
ความเหมาะสมตามมาตรา  ๖  ต่อประธานวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คัดเลือกเสร็จตามมาตรา  ๑๕   
เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาและมีมติเลือกต่อไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาไม่อาจสรรหาผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการตามส่วนที่  ๓   
ให้แล้วเสร็จได้ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา  ๑๕  ให้เลขาธิการวุฒิสภานํารายชื่อผู้สมควรได้รับเลือก 
เป็นกรรมการที่คณะกรรมการสรรหาดําเนินการแล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา  พร้อมประวัติและเอกสาร
หลักฐานของบุคคลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมตามมาตรา  ๖  เสนอต่อประธาน
วุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คัดเลือกเสร็จตามมาตรา  ๑๕  เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาและมีมติเลือก
ต่อไป 

มาตรา ๑๗ ให้วุฒิสภามีมติเลือกบุคคลจากบัญชีรายช่ือที่เลขาธิการวุฒิสภาเสนอให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อ  เพื่อให้ได้กรรมการตามมาตรา  ๖  โดยแต่ละด้านให้ผู้ที่ 
ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  ซึ่งจะต้องกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ  แล้วแจ้ง
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ให้ผู้ได้รับเลือกทราบ  และประธานวุฒิสภาจัดให้ผู้ได้รับการเลือกมาประชุมร่วมกันเพื่อคัดเลือกกันเอง 
เป็นประธานกรรมการ  แล้วนํารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการและได้รับการเลือก 
เป็นกรรมการ  แจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบภายในย่ีสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติเลือก  เพื่อนายกรัฐมนตรี
ดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งต่อไป 

เม่ือล่วงพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ถ้ายังมีผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการไม่ครบตามจํานวนที่กําหนด
ในมาตรา  ๖  ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาเพิ่มเติมตามมาตรา  ๑๕  วรรคสอง
ตามจํานวนที่ไม่ครบ  โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการสรรหา
ได้รับแจ้ง 

ในกรณีที่วุฒิสภามีมติเลือกบุคคลเป็นกรรมการไม่ครบตามวรรคสองแต่มีจํานวนผู้ได้รับเลือกเป็น
กรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน  ให้ประธานวุฒิสภานํารายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบ  
และให้นายกรัฐมนตรีนํารายชื่อผู้ได้รับเลือกดังกล่าว  ขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้ง  และให้กรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้โดยให้ถือว่า  กสทช.  ประกอบด้วยกรรมการ
จํานวนดังกล่าว  และให้กรรมการ  กสทช.  นั้น  ประชุมร่วมกันเพื่อเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่
ประธานกรรมการช่ัวคราว  จนกว่าจะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งประธานกรรมการตามวรรคส่ี 

เม่ือวุฒิสภาได้รับบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมจากคณะกรรมการสรรหาตามวรรคสองแล้ว  ให้วุฒิสภา
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งเพื่อเลือกบุคคลจากบัญชีรายช่ือนั้นให้ครบตามจํานวนที่กําหนดในมาตรา  ๖  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อดังกล่าว  และให้ประธานวุฒิสภาจัดให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็น
กรรมการมาประชุมร่วมกับกรรมการตามวรรคสามเพื่อคัดเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่งประธานกรรมการให้แล้วเสร็จ
ภายในย่ีสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติเลือกกรรมการเพิ่มเติมแล้วแจ้งบัญชีรายช่ือกรรมการท่ีได้รับเลือก
และผู้ได้รับคัดเลือกเป็นประธานกรรมการให้นายกรัฐมนตรีทราบเพื่อดําเนินการนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งต่อไป  ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการเป็น
กรรมการตามวรรคสาม  ให้ผู้นั้นพ้นจากความเป็นกรรมการนับแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการ 

วันที่วุฒิสภาจะดําเนินการเลือกตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงวันในสมัยประชุมรัฐสภา 
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา  ๑๗  มีลักษณะต้องห้าม 

ตามมาตรา  ๘  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  นายกรัฐมนตรีจะนําความข้ึนกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้งได้ต่อเม่ือผู้นั้นได้ลาออกจากการเป็นบุคคลตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือ  (๒)  หรือแสดงหลักฐาน 
ให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา  ๘  (๓)  แล้ว  ซึ่งต้องกระทําภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับเลือก  แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออก  หรือมิได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระภายในเวลา 
ที่กําหนดให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ  และให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลจาก
รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกตามมาตรา  ๑๖  เพื่อเสนอวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ” 
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หน้า   ๖๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ก่อนครบกําหนดตามวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบวันให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ดําเนินการจัดให้มีการเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่ง  ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และให้ถือว่า  กสทช.  
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่  แต่ทั้งนี้จะต้องมีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่าสี่คน” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  โดยในการลงมตินั้นต้องนํารายงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานที่ได้ส่งมายังวุฒิสภาตามมาตรา  ๗๒  มาพิจารณาประกอบด้วย” 

มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๒/๑  ของส่วนที่  ๕  วาระการดํารงตําแหน่ง
และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ  ในหมวด  ๑  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

“มาตรา ๒๒/๑ ห้ามมิให้ผู้ซึ่งพ้นจากตําแหน่งกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น  หุ้นส่วน  หรือดํารงตําแหน่งใด
ในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอืน่ใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
หรือกิจการโทรคมนาคม  เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี”   

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) จัดทําแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถี่  ตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ  แผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม  แผนความถี่วิทยุและแผนเลขหมาย
โทรคมนาคม  และดําเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว  แต่แผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” 
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หน้า   ๖๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  ของมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๔) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมในการประกอบ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  หรือในกิจการวิทยุคมนาคม  และกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต  เง่ือนไข  หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว  ในการน้ี  
กสทช.  จะมอบหมายให้สํานักงาน  กสทช.  เป็นผู้อนุญาตแทน  กสทช.  เฉพาะการอนุญาตในส่วนที่
เก่ียวกับเคร่ืองวิทยุคมนาคมตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่  กสทช.  กําหนดก็ได้” 

มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๑๒/๑)  ของมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓   

“(๑๒/๑)  เรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหรือนํามาใช้ประโยชน์
ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น  ตามที่กําหนดไว้ในแผนซึ่งจัดทําขึ้นตาม  (๑)  จากผู้ที่ได้รับอนุญาตเพื่อนํามาจัดสรรใหม่  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ี  กสทช.  กําหนด  โดยเง่ือนไขดังกล่าวต้องกําหนดวิธีการ
ทดแทน  ชดใช้  หรือจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถ่ีโดยให้คํานึงถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคล่ืนความถี่ในแต่ละกรณีด้วย” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความใน  (๑๔)  ของมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑๔)  ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  โดยเป็น
หน่วยงานอํานวยการของรัฐในกิจการสื่อสารระหว่างประเทศกับองค์การระหว่างประเทศ  รัฐบาล  และ
หน่วยงานต่างประเทศด้านการบริหารคล่ืนความถ่ี  รวมทั้งสนับสนุนกิจการของรัฐเพื่อให้มีดาวเทียมหรือ
ให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม  ทั้งนี้  เพื่อให้เป็นไปตามแผนซึ่งจัดทําตาม  (๑)  และ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” 

มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๒๒/๑)  ของมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“(๒๒/๑) ให้ข้อมูลที่เก่ียวกับการดําเนินการของ  กสทช.  และผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจาก  
กสทช.  ทั้งนี้ในส่วนที่เก่ียวกับดิจิทัลตามที่สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ร้องขอเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม” 
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หน้า   ๖๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๗/๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“มาตรา ๒๗/๑ ในกรณีที่มีปัญหาว่าการดําเนินการของ  กสทช.  สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่  ให้ผู้ที่เก่ียวข้องเสนอคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อวินิจฉัย
ชี้ขาด 

ในการวินิจฉัยชี้ขาด  ให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
เพื่อพิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการ  และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ  กสทช.  จํานวนเท่า ๆ  กัน  เป็นกรรมการ 

คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามวรรคหน่ึงให้เป็นที่สุด” 
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๓ ให้  กสทช.  มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่  กสทช.  
มอบหมายได้ตามความจําเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ของ  กสทช. 

ในการปฏิบัติหน้าที่  คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะมอบหมายให้บุคคลอื่นดําเนินการแทน
ไม่ได้  และการส่ังการใด ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายนั้นจะต้องรายงานให้  กสทช.  ทราบ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่  กสทช.  กําหนด 

อนุกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๗  ข.”   
มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓   

“มาตรา ๓๓/๑ กสทช.  อาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ได้
ตามความจําเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ของ  กสทช.  โดยพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น 
ต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ให้  กสทช.  ทราบ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  กสทช.  กําหนด” 

มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



12๖

หน้า   ๖๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

“มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้  กสทช.  และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีอํานาจส่ังหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดให้ชี้แจงข้อเท็จจริง  มาให้ถ้อยคํา
หรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้” 

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกส่วนที่  ๑  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์ 
และส่วนที่  ๒  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม  มาตรา  ๓๕  ถึงมาตรา  ๔๐  ในหมวด  ๒  การกํากับ
ดูแลการประกอบกิจการ  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้องคํานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ  ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น  ในด้านการศึกษา  วัฒนธรรม  
ความม่ันคงของรัฐ  และประโยชน์สาธารณะอ่ืน  รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและ 
ต้องดําเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงในกิจการด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะ 
ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชน  เพื่อให้คลื่นความถี่เหมาะสมแก่การเป็นสมบัติของชาติ  เพื่อใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน” 

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหกของมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีที่เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  ให้ใช้
วิธีคัดเลือกทั้งในระดับชาติ  ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น  โดยให้แยกกันในแต่ละระดับ  ทั้งน้ี  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  ระยะเวลาและเง่ือนไขที่  กสทช.  ประกาศกําหนด  แต่ในกรณีที่เป็นการประกอบกิจการทางธุรกิจ
ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  การคัดเลือกให้ทํา
โดยวิธีการประมูล  โดย  กสทช.  ต้องกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระยะเวลาและเง่ือนไขก่อนการประมูล  
ซึ่งต้องคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ  และประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับด้วย”   

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในวรรคแปดของมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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หน้า   ๖๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

“การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ก่อให้เกิดหรือ 
อาจเกิดการรบกวนหรือทับซ้อนกับคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้วจะกระทํามิได้  ในกรณีที่ปรากฏว่า
เกิดการรบกวนหรือทับซ้อนของคล่ืนความถ่ีใด ๆ  อันเป็นผลจากการละเมิดกฎหมาย  กสทช.  ต้องดําเนินการระงับ
การรบกวนหรือทับซ้อนนั้นโดยเร็ว” 

มาตรา ๒๗ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ เ ป็นวรรคเก้าและวรรคสิบของมาตรา  ๔๑  แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“คลื่นความถี่ที่  กสทช.  อนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตใช้ตามวรรคหนึ่ง  กสทช.  อาจกําหนดเป็น
เง่ือนไขไว้ล่วงหน้าในใบอนุญาตว่า  กสทช.  อาจอนุญาตให้บุคคลอื่นร่วมใช้ประโยชน์ในย่านความถี่หรือ
ช่องความถี่จากคลื่นความถี่ที่ได้อนุญาตไว้แล้วนั้นได้  แต่การอนุญาตน้ันจะต้องไม่เป็นการรบกวนการใช้ประโยชน์
หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของผู้ได้รับใบอนุญาต  ทั้งนี้  เว้นแต่จะได้ประกาศให้ทราบทั่วกันไว้เป็นอย่างอื่น
ในการคัดเลือกหรือในการอนุญาต   

เม่ือ  กสทช.  อนุญาตให้ผู้ใดใช้คลื่นความถ่ีเพื่อกิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน์แล้ว  
ให้แจ้งไปยังคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมทราบ” 

มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๘๐/๒๕๕๗  เรื่อง  การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  ลงวันที่  ๙  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๒ ให้  กสทช.  มีอํานาจกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา  ๔๑   
โดยแยกเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ   
ซึ่งต้องชําระเม่ือได้รับใบอนุญาตและต้องชําระเป็นรายปีในอัตราที่เหมาะสมกับประเภทของใบอนุญาต  
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  เว้นแต่ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ  ให้ถือว่าเงินที่ได้จากการประมูลตามมาตรา  ๔๑  วรรคหก  
เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีซึ่งต้องชําระเมื่อได้รับใบอนุญาต  และภายใต้บังคับมาตรา  ๕๓  (๘/๑)  
เงินที่ได้จากการประมูลดังกล่าวเม่ือหักค่าใช้จ่ายในการประมูล  และเงินที่ต้องนําส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วเหลือเท่าใดให้นําส่ง
เป็นรายได้แผ่นดิน” 
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หน้า   ๗๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๕ ผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคมต้องได้รับใบอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถ่ี  เว้นแต่ในกรณีเป็นคลื่นความถี่
ที่มีเพียงพอต่อการใช้งานหรือนําไปใช้ในกิจการบางประเภทที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากําไร  ตามลักษณะ
และประเภทท่ี  กสทช.  ประกาศกําหนดไว้เป็นการล่วงหน้า  จะใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีอื่นก็ได ้  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระยะเวลาและเง่ือนไขที่  กสทช.  ประกาศกําหนด  โดยให้นําความใน
มาตรา  ๔๑  วรรคสี่  วรรคเจ็ด  วรรคเก้า  และวรรคสิบมาใช้บังคับโดยอนุโลม  และภายใต้บังคับ 
มาตรา  ๕๓  (๘/๑)  เงินที่ได้จากการคัดเลือกเม่ือหักค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก  และเงินที่ต้องนําส่ง 
เข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแล้วเหลือเท่าใดให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน” 

มาตรา ๓๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“ในการดําเนินการตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
ตามวรรคหนึ่ง  ให้  กสทช.  มีอํานาจมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติดําเนินการทั้งหมดหรือบางส่วนแทนได้  ในกรณีเช่นนั้นให้  กสทช.  โอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามวรรคสาม
และที่กําหนดไว้ตามวรรคส่ีให้แก่กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อดําเนนิการต่อไป” 

มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๘๐/๒๕๕๗  เร่ือง   
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  ลงวันที่  ๙  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“(๖) สนับสนุนการใช้คลื่นความถ่ีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  รวมท้ังสนับสนุนการเรียกคืนคลื่นความถ่ี
ที่มีผู้ได้รับอนุญาตไป  เพื่อนํามาจัดสรรใหม่และสนับสนุนการทดแทน  ชดใช้  หรือจ่ายค่าตอบแทน 
การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้คลื่นความถี่” 
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มาตรา ๓๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๘/๑)  ของมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“(๘/๑)  เงินรายได้ที่ได้จากการจัดสรรคล่ืนความถ่ีที่ได้รับคืนตามมาตรา  ๒๗  (๑๒/๑)  
ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวแล้ว” 

มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เงินกองทุนให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา  ๕๒  และตามแผนการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามมาตรา  ๕๐  เว้นแต่วัตถุประสงค์ของกองทุน 
ตามมาตรา  ๕๒  (๖)  ให้ใช้เงินจากกองทุนตาม  (๘/๑)  เท่านั้น 

เงินกองทุนตาม  (๘/๑)  ถ้ากระทรวงการคลังเห็นว่ามีเกินความจําเป็นหรือหมดความจําเป็นต้องใช้  
จะขอให้นําส่วนที่เกินจําเป็นส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดินก็ได้” 

มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒)  จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของสํานักงาน  กสทช.  เพื่อเสนอ  กสทช.  อนุมัติ  โดยรายจ่าย
ประจําปีของสํานักงาน  กสทช.  ให้หมายความรวมถึงรายจ่ายใด ๆ  อันเก่ียวกับการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
ของ  กสทช.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  และสํานักงาน  กสทช.  งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีดังกล่าวต้องจัดทําโดยคํานึงถึงความคุ้มค่า  การประหยัด  และประสิทธิภาพ  รายการ
หรือโครงการใดที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วและมิได้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณนั้น   
ให้รายการหรือโครงการน้ันเป็นอันพับไปและให้สํานักงาน  กสทช.  นําส่งงบประมาณสําหรับรายการหรือ
โครงการดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดิน” 

มาตรา ๓๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  ของมาตรา  ๕๗  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

“ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีตาม  (๒)  ก่อนที่สํานักงาน  กสทช.  จะเสนอ  
กสทช.  อนุมัติ  ให้สํานักงาน  กสทช.  เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อคณะกรรมการดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็น  และให้สํานักงาน  กสทช.  พิจารณาดําเนินการ
แก้ไขหรือปรับปรุงร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีดังกล่าว  เว้นแต่งบประมาณรายจ่ายประจําปีในส่วนของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้สํานักงาน  กสทช.  เสนอไปยังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง  ในกรณีที่  สํานักงาน  กสทช.  
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หรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  แล้วแต่กรณี  ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของ
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ให้สํานักงาน  กสทช.  เสนอร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีดังกล่าวพร้อมความเห็นของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อ  
กสทช.  เพื่อพิจารณาต่อไป 

เม่ือ  กสทช.  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสํานักงาน  กสทช.  ตามวรรคสองแล้ว  ให้สํานักงาน  
กสทช.  เปิดเผยงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้นพร้อมทั้งรายการหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 
ให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ  หรือวิธีการอื่นที่เข้าถึงได้โดยสะดวก 

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเสนองบประมาณรายจ่ายต่อสํานักงาน  
กสทช.  เพื่อจัดสรรเป็นงบประมาณของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ไว้ในร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีของสํานักงาน  กสทช.  ในการน้ี  สํานักงาน  กสทช.  อาจทําความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณดังกล่าวไว้ในรายงานการเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีก็ได้” 

มาตรา ๓๖ ให้ยกเลิกความใน  (๗)  ของมาตรา  ๕๘  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๗)  การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้ชํานาญการเฉพาะด้านอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ  กสทช.  รวมทั้งจํานวนและอัตราค่าตอบแทนของตําแหน่งดังกล่าว  
ทั้งนี้  โดยให้คํานึงถึงการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานของตําแหน่งนั้นด้วย” 

มาตรา ๓๗ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  ของมาตรา  ๕๙  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๔)  รายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนกรรมการ  จํานวนคณะอนุกรรมการและอัตราค่าตอบแทน
ของอนุกรรมการเป็นรายบุคคล  และอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาที่  กสทช.  แต่งตั้งเป็นรายบุคคล” 

มาตรา ๓๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“รายได้ของสํานักงาน  กสทช.  ตาม  (๑)  และ  (๒)  เม่ือได้หักรายจ่ายสําหรับการดําเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพของสํานักงาน  กสทช.  ค่าภาระต่าง ๆ  ที่จําเป็น  เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุน 
ตามมาตรา  ๕๒  กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  และกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว  
เหลือเท่าใดให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน” 
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มาตรา ๓๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๖๙  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“ในเวลาใด ๆ  ที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่าการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ
สํานักงาน  กสทช.  ไม่เกิดประสิทธิผล  หรือเป็นการฟุ่มเฟือยเกินสมควร  หรือการดําเนินการใดไม่ถูกต้อง
ตรงตามแผน  หรือจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวม  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
แจ้งให้  กสทช.  ทราบ  และให้  กสทช.  ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือระงับการดําเนินการตามควร 
แก่กรณีภายในระยะเวลาท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด  และหากปรากฏว่า  กสทช.   
ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันควร  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินอาจพิจารณา
รายงานต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป” 

มาตรา ๔๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๔  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๔ ในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  กสทช.  ต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับ
นโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา  และต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” 

มาตรา ๔๑ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา  ๗๖/๑  ในหมวด  ๘  บทกําหนดโทษ   
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“มาตรา  ๗๖/๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๒/๑  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท” 
มาตรา ๔๒ ให้กรรมการ  กสทช.  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ยังคงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ  หรือพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอื่น  ในกรณีที่มีตําแหน่งว่างลง
ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้กรรมการ  กสทช.  ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่  เว้นแต่มีกรรมการ  กสทช.  
เหลือไม่ถึงสี่คน  ให้กรรมการ  กสทช.  ที่เหลืออยู่พ้นจากตําแหน่งโดยให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระ  และให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการ  กสทช.  ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ  กสทช .  ดังกล่าว   
ให้กรรมการ  กสทช.  ที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่จําเป็นไปพลางก่อน  จนกว่ากรรมการ  กสทช.   
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้  เข้ารับหน้าที่ 
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หน้า   ๗๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่ผู้ที่พ้นจากตําแหน่งตามวรรคหน่ึงเป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ  กสทช.  ให้กรรมการ  
กสทช.  ที่เหลืออยู่เลือกกรรมการ  กสทช.  คนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการ  กสทช.  ต่อไป   

มิให้นําบทบัญญัติเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  และการพ้นจากตําแหน่งของ
กรรมการ  กสทช.  ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตาม
พระราชบัญญัตินี้  มาใช้บังคับกับกรรมการ  กสทช.  ตามวรรคหน่ึง  โดยให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้   

การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ  กสทช.  ตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระตามความในมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

มาตรา ๔๓ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดอ้างถึง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม  ตามกฎหมาย
ว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และ
กิจการโทรคมนาคม  ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือคําสั่งนั้นอ้างถึง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

มาตรา ๔๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตร ี
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หน้า   ๗๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  เพ่ือทําหน้าที่ 
ในการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งกําหนดให้หน่วยงานของรัฐ 
ต้องดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการดําเนินการท่ีกําหนดไว้ในนโยบาย
และแผนระดับชาติ  ดังน้ัน  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมต่อแนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
และปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีแล้ว  จึงต้องแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้อง 
กับนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว  ประกอบกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีในปัจจุบัน 
มีความเจริญก้าวหน้าเพ่ิมขึ้นและเพ่ือให้การใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและสาธารณะมากย่ิงขึ้น  กรณีจําเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอํานาจหน้าที่ 
ให้สามารถรองรับในเรื่องดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติ 

องค์กรจัดสรรคลืน่ความถี่ 
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   

วิทยุโทรทศัน ์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบบัที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับ 

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเหมาะสมยิ่งขึ้น 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๖๐  และมาตรา  ๒๗๔  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้   เพ่ือให้
การใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่  ไม่ว่าจะใช้เพ่ือส่งวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และโทรคมนาคม  
หรือเพ่ือประโยชน์อื่นใด  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน   ความมั่นคงของรัฐ  และ
ประโยชน์สาธารณะซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติ ไว้ในมาตรา  ๒๖   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒
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จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า  “พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามค าว่า  “สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม”  ระหว่างบทนิยาม
ค าว่า  “จัดสรรคลื่นความถี่”  และค าว่า  “ชุมชน”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓   

““สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม”  หมายความว่า  สิทธิที่ประเทศไทยหรือหน่วยงาน 
ของรัฐได้รับหรือมีอยู่ในการส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรตามข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคม  
ระหว่างประเทศ” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิก  (๖)  และ  (๗)  ของมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“การพ้นจากต าแหน่งกรรมการตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ  
ถ้าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตาม  (๔)  หรือ  (๕)  ให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการ 
ให้พ้นจากต าแหน่ง  พระบรมราชโองการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  
หรือวันที่กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน  แล้วแต่กรณี” 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒
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มาตรา ๖ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคหกของมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“เมื่อมีเหตุตามวรรคหนึ่งให้ส านักงาน  กสทช.  มีหนังสือแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบ
ภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว  และให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเริ่มด าเนินการ 
จัดให้มีการเลือกกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ 
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  จัดท าแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่  ตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ  แผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม  แผนความถี่วิทยุ  แผนการบริหาร
สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม   และแผนเลขหมายโทรคมนาคม  และด าเนินการให้เป็นไป 
ตามแผนดังกล่าว  แต่แผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน  (๑๔)  ของมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
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กิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑๔)  ด าเนินการในฐานะหน่วยงานอ านวยการของรัฐที่มีอ านาจในการบริหารกิจการสื่อสาร
ระหว่างประเทศกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  หรือกับองค์การระหว่างประเทศอื่น  รัฐบาล  
และหน่วยงานต่างประเทศ  ตามที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ  กสทช.  หรือตามท่ีรัฐบาลมอบหมาย  
รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินการของรัฐเพื่อให้มีดาวเทียมหรือให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม  
และประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นไป
ตามแผนซึ่งจัดท าตาม  (๑)  และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม” 

มาตรา ๑๑ ให้ เ พ่ิมความต่อไปนี้ เป็น   (๑๔/๑)   และ   (๑๔/๒)   ของมาตรา   ๒๗   
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“(๑๔/๑)  ด าเนินการให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็น 
สมบัติของชาติ  และด าเนินการให้มีการใช้สิทธิดังกล่าวเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและ
ประชาชน  ในกรณีที่การรักษาสิทธิดังกล่าวก่อให้เกิดภาระแก่รัฐเกินประโยชน์ที่จะได้รับ   กสทช.   
อาจสละสิทธิดังกล่าวได้ตามที่ก าหนดในแผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม   และ 
ให้รายงานคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งประกาศเหตุผลโดยละเอียดให้ประชาชนทราบ   ในการด าเนินการ 
ให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมดังกล่าว  ให้  กสทช.  มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขการอนุญาตค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาต  รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  
ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องที่ผู้ขอรับอนุญาตหรือผู้รับอนุญาตแล้วแต่กรณีจะต้องรับภาระโดย
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าวเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการอนุญาตแล้วเหลือเท่าใดให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

(๑๔/๒)  พิจารณาอนุญาตและก ากับดูแลการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้   โดยใช้
ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ  และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต  เงื่อนไข  และ
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว” 

้หนา   ๔๑
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มาตรา ๑๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าและวรรคหกของมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  กสทช.  ต้องด าเนินการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
ความมั่นคงของรัฐ  และประโยชน์สาธารณะ  รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จาก
คลื่นความถี่  ทั้งต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรม
หรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกินความจ าเป็น  ป้องกันมิให้คลื่นความถี่รบกวนกัน  รวมตลอดทั้งป้องกัน 
การกระท าที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้หรือปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้อง  
ตามความเป็นจริงของประชาชนและป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่  
โดยไม่ค านึงถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป  รวมถึงป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจเกิดขึ้น
จากการใช้คลื่นความถ่ี  ตลอดทั้งการก าหนดสัดส่วนขั้นต่ าที่ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่จะต้องด าเนินการ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคห้า  มิให้ถือว่าเป็นการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ 
ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ” 

มาตรา ๑๓ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นหมวด  ๑/๑  เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ   
มาตรา  ๓๔/๑  มาตรา  ๓๔/๒  มาตรา  ๓๔/๓  มาตรา  ๓๔/๔  และมาตรา  ๓๔/๕  แห่งพระราชบญัญตัิ
องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“หมวด  ๑/๑ 
เลขหมายโทรศัพท์ฉกุเฉนิแห่งชาต ิ

 
 

มาตรา ๓๔/๑ ในหมวดนี้ 
“เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ”  หมายความว่า  เลขหมายโทรคมนาคมที่  กสทช.  จัดไว้

เพื่อใช้เป็นเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับรับแจ้งเหตุฉุกเฉินตามหมวดนี้ 
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“เหตุฉุกเฉิน”  หมายความว่า  เหตุด่วนหรือเหตุร้ายที่ผู้ประสบเหตุประสงค์แจ้งเพ่ือขอรับ 
ความช่วยเหลือเป็นการด่วนเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากอันตรายต่อชีวิตร่างกาย  หรือทรัพย์สิน  หรือ
เหตุอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการด่วน 

“ผู้แจ้ง”  หมายความว่า  ผู้แจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ  เพ่ือขอรับ
ความช่วยเหลือหรือระงับเหตุฉุกเฉิน 

“ผู้รับแจ้ง”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ตามมาตรา  ๓๔/๒ 

มาตรา ๓๔/๒ ให้  กสทช.  จัดเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติให้แก่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
เพื่อประโยชน์ในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการช่วยเหลือหรือระงับเหตุฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

วิธีการบริหารและการประสานงานส าหรับการด าเนินการเกี่ยวกับเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๓๔/๓ ในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจะเรียกเก็บ
ค่าบริการใด  ๆ  จากผู้แจ้งมิได้ 

มาตรา ๓๔/๔ ผู้รับแจ้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรือระงับเหตุฉุกเฉิน  สามารถ
เข้าถึงหรือเปิดเผยพิกัดต าแหน่งหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งหรือผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน  โดยไม่มีความผิด  
ทั้งนี้  เฉพาะเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการช่วยเหลือหรอืระงบัเหตุฉกุเฉิน  หรือเพื่อตรวจสอบผู้กระท า
ความผิดตามหมวดนี้ 

มาตรา ๓๔/๕ ผู้ใดใช้หรือเรียกเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติโดยไม่มีเหตุฉุกเฉินหรือ 
มีพฤติกรรมอันเป็นการก่อกวนการปฏิบัติงานของผู้รับแจ้งต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน   หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในส่วนที่  ๓  การก ากับกิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน์  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๔  ในหมวด  ๒  การก ากับดูแลการประกอบกิจการ  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“ส่วนที่  ๓ 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ 

 
 

มาตรา ๔๑ ผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
หรือกิจการโทรคมนาคม  ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่  กสทช.  ประกาศก าหนด  โดยประกาศดังกล่าวต้องระบุกิจการที่สามารถใช้คลื่นความถี่ที่ 
จะมีการอนุญาตนั้นประกอบกิจการได้ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ 

การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  กสทช.  อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ  ระดับภูมิภาค  
และระดับท้องถิ่น  โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับได้ 

ภายใต้บังคับมาตรา  ๔๒  การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูล 
คลื่นความถี่ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  กสทช.  ประกาศก าหนด 

คลื่นความถี่ที่  กสทช.  อนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตใช้ตามวรรคหนึ่ง  กสทช.  อาจอนุญาต 
ให้บุคคลอื่นร่วมใช้ประโยชน์ในย่านความถี่หรือช่องความถี่จากคลื่นความถี่ที่ได้อนุญาตไว้แล้วนั้นได้    
แต่การอนุญาตนั้นจะต้องไม่เป็นการรบกวนการใช้ประโยชน์ของผู้ได้รับใบอนุญาต  โดย  กสทช.  จะต้อง
ประกาศเงื่อนไขดังกล่าวให้ทราบเป็นการทั่วไปในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นั้นด้วย  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  เงื่อนไข  และค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตและการอนุญาตให้บุคคลอื่นร่วมใช้ประโยชน์ใน  
ย่านความถี่หรือช่องความถี่  ให้เป็นไปตามที่  กสทช.  ประกาศก าหนด 

เงินรายได้ท่ีได้จากการประมูลคล่ืนความถี่ตามวรรคสามเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการประมูล   และ
เงินที่ต้องน าส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วเหลือเท่าใดให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๔๒ คลื่นความถี่ในกรณีดังต่อไปนี้  กสทช.  อาจอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยวิธีการอื่น
นอกจากการประมูล 

(๑) คลื่นความถี่ที่มีเพียงพอต่อการใช้งาน 
(๒) คลื่นความถี่ที่  กสทช.  ประกาศก าหนดให้น าไปใช้ในกิจการเพ่ือบริการสาธารณะ  ความมั่นคง

ของรัฐ  หรือกิจการอื่นที่ไม่แสวงหาก าไร 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒
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หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่  กสทช.  ประกาศ
ก าหนด 

มาตรา ๔๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ยื่นค าขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีง
หรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   หรือ
กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  ที่สามารถใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว
ประกอบกิจการได้ตามที่ก าหนดในประกาศตามมาตรา  ๔๑  วรรคหนึ่ง  ต่อ  กสทช.  ภายในระยะเวลา
สามสิบวัน  นับแต่วันได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่   

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีอาจยื่นค าขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง   กิจการ
โทรทัศน์  หรือกิจการโทรคมนาคมที่สามารถใช้คลื่นความถี่นั้นประกอบกิจการตามที่ก าหนดในประกาศ
ตามมาตรา  ๔๑  วรรคหนึ่ง  เพิม่เติมได้   

เมื่อ  กสทช.  อนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  หรือกิจการโทรคมนาคม
ตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแล้ว  ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานี 
วิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย  ทั้งนี้  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม 
ที่ระบุไว้ในค าขออนุญาต 

มาตรา ๔๔ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดหรืออาจเกิดการรบกวนคลื่นความถี ่
ที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้วจะกระท ามิได้  ในกรณีท่ีปรากฏว่าเกิดการรบกวนของคลื่นความถี่ใด   ๆ   
อันเป็นผลจากการละเมิดกฎหมาย  กสทช.  ต้องด าเนินการระงับการรบกวนนั้นโดยเร็ว 

มาตรา ๔๔/๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตใหใ้ช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสยีง  กิจการโทรทศัน ์ 
หรือกิจการโทรคมนาคมต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง   จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมด 
หรือบางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอ านาจประกอบกิจการแทนมิได้ 

การให้บุคคลอ่ืนเช่าเวลาด าเนินรายการบางช่วงเวลาส าหรับการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ให้กระท าได้  แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  กสทช.  ประกาศ
ก าหนด 

มาตรา ๔๔/๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง   กิจการ
โทรทัศน์  หรือกิจการโทรคมนาคมต้องเสียค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  
ซึ่งต้องช าระเมื่อได้รับใบอนุญาตตามที่  กสทช.  ประกาศก าหนดและให้ถือว่าเงินที่ได้จากการประมูล 
ตามมาตรา  ๔๑  เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรานี้   

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒
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บรรดาหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งด้วย  แต่  กสทช.   
จะลดหย่อนให้ตามที่เห็นสมควรก็ได้โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของกิจการของหน่วยงานนั้น 

มาตรา ๔๔/๓ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนแก่กันมิได้   เว้นแต่ 
จะได้รับอนุญาตจาก  กสทช.  และเสียค่าธรรมเนียมการโอน  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และ
อัตราค่าธรรมเนียมในการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  ให้เป็นไปตามที่  กสทช.  ประกาศก าหนด 

เมื่อ  กสทช.  อนุญาตให้มีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  หรือกิจการโทรคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่นั้นของผู้โอน
สิ้นสุดลง  และให้  กสทช.  ออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง   กิจการโทรทัศน์  หรือ 
กิจการโทรคมนาคม  แล้วแต่กรณี  ให้แก่ผู้รับโอนตามลักษณะ  ประเภท  และขอบเขตของใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  หรือกิจการโทรคมนาคมของผู้โอนดังกล่าว 

มาตรา ๔๔/๔ เมื่อ  กสทช.  อนุญาตให้ผู้ใดใช้คลื่นความถี่ตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว  ให้แจ้ง
ไปยังคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมทราบ 

มาตรา ๔๔/๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ผู้ใด 
(๑) ไม่ด าเนินการตามมาตรา  ๔๓  วรรคหนึ่ง 
(๒) ไม่ประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  หรือกิจการโทรคมนาคมที่สามารถ 

ใช้คลื่นความถี่นั้นประกอบกิจการตามที่ตนได้รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่  กสทช.  ก าหนด  หรือ 
(๓) น าคลื่นความถี่ไปใช้ในกิจการนอกวัตถุประสงค์  หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบ

กิจการที่ใช้คลื่นความถี่  หรือกระท าการอันมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในมาตรา  ๒๗  (๑๑) 
ให้  กสทช.  ด าเนินการเพ่ือให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องหรือมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้ 

คลื่นความถี่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน” 
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความซึ่งเป็นชื่อของส่วนที่  ๔  และความในมาตรา  ๔๕  และมาตรา  ๔๖  

ในหมวด  ๒  การก ากับดูแลการประกอบกิจการ  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสยีง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๔๖
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“ส่วนที่  ๔ 
การก ากับการประกอบกิจการ 

 
 

มาตรา ๔๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   หรือกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องเสียค่าธรรมเนียมการขออนุญาต   และค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการรายปีตามอัตราที่  กสทช.  ประกาศก าหนด   

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปีตามวรรคหนึ่งให้ค านึงถึงรายจ่ายใน 
การก ากับดูแลการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสองของรายได้
ก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้รับใบอนุญาต  และให้น าส่งเป็นรายได้ของส านักงาน  กสทช. 

บรรดาหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งด้วย  แต่  กสทช.   
จะลดหย่อนให้ตามที่เห็นสมควรก็ได้  โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของกิจการของหน่วยงานนั้น 

มาตรา ๔๖ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์
สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชน  ให้  กสทช.  ก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถ่ีตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  ให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดเวลาให้รายการดังกล่าวได้ออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๙ ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการ  ให้  กสทช.  จัดให้มีแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม  เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน 
การด าเนินการระยะห้าปี  โดยในแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท  การบริหารคลื่นความถี่และ

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒
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อย่างน้อยต้องมีแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการ  
แนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและการอนุญาตให้ประกอบกิจการ   โดยค านึงถึงผลกระทบ 
ต่อสุขภาพของประชาชนและมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่าง  ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้คลื่นความถี่ 

การด าเนินการตามวรรคหน่ึง  ในส่วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้องจัดให้มี 
การใช้คลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือส าหรับภาคประชาชนรวมกันในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ
ยี่สิบห้าของความสามารถในการส่งสัญญาณที่จะอนุญาตในแต่ละครั้ง     

เพ่ือให้การบริหารจัดการคลื่นความถี่ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อประชาชน  ความมั่นคงของรัฐ  และประโยชน์สาธารณะในกรณีที่ไม่มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่
ที่จัดให้เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือส าหรับภาคประชาชนตามวรรคสองหรือคลื่นความถี่เพ่ือกิจการ  
ตามประเภทอื่นที่ก าหนดไว้จนพ้นก าหนดสามปี  นับตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศให้ขออนุญาต  หาก  กสทช.  
เห็นว่าการน าคลื่นความถี่ดังกล่าวไปใช้เพื่อกิจการประเภทอื่นจะเกิดประโยชน์หรือมีประสิทธิภาพสูงกว่า  
ให้  กสทช.  มีอ านาจน าคลื่นความถี่นั้นไปใช้ประโยชน์ในกิจการประเภทอื่นได้  แต่จะต้องไม่มีผลกระทบ
ต่อสิทธิในการใช้คลื่นความถี่ที่จัดให้เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือส าหรับภาคประชาชน   ในกรณีที ่
การด าเนินการดังกล่าวท าให้สัดส่วนตามวรรคสองลดลง   ให้  กสทช.  จัดให้มีคลื่นความถี่ตามสัดส่วน
ดังกล่าวโดยเร็ว  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่  กสทช.  ประกาศก าหนด   

ในการจัดท าแผนแม่บทตามวรรคหนึ่ง   ให้  กสทช.  รับฟังความคิดเห็นของประชาชน   
ผู้ประกอบกิจการ  และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง   เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาด้วย  ทั้งนี้  
ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ในกรณีที่  กสทช.  วินิจฉัยเรื่องใดไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนผู้ประกอบกิจการ
หรือหน่วยงานของรัฐตามที่ปรากฏในการรับฟังความคิดเห็นตามวรรคส่ี   กสทช.  ต้องชี้แจงและ 
แสดงเหตุผลให้ประชาชน  ผู้ประกอบกิจการ  หรือหน่วยงานของรัฐทราบ 

ประชาชน  ผู้ประกอบกิจการ  หรือหน่วยงานของรัฐตามวรรคห้า  ผู้ใดเห็นว่าแผนแม่บท 
ที่  กสทช.  ก าหนดขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อ 
ศาลปกครอง  โดยให้ถือว่าแผนแม่บทดังกล่าวเป็นกฎตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและ  
วิธีพิจารณาคดีปกครอง  และให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันยื่นฟ้องคดี   

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒
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แผนแม่บทตามวรรคหนึ่ง  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ผูกพัน  กสทช.  และ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง” 

มาตรา ๑๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕๐/๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“มาตรา ๕๐/๑ ในการด าเนินการให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม  
และการสละสิทธิดังกล่าว  ให้  กสทช.  จัดท าแผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการซึ่งต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม    
โดยในการจัดท าแผนดังกล่าว  กสทช.  ต้องหารือร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามวรรคหนึ่ง   อย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมทั้งหมดที่ประเทศไทยสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ 

(๒) แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียม  เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน 

(๓) แนวทางในการสละสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม   กรณีที่การรักษาสิทธิดังกล่าว
ก่อให้เกิดภาระแก่รัฐเกินประโยชน์ที่จะได้รับ 

(๔) แนวทางในการอนุญาตให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 
แผนตามวรรคหนึ่งเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ผูกพัน   กสทช.  และหน่วยงาน 

ของรัฐที่เกี่ยวข้อง” 
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



1๔7

“ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเสนองบประมาณรายจ่ายส าหรับ
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา  ๗๑  วรรคเจ็ด  ต่อส านักงาน  กสทช.  เพ่ือจัดสรร
เป็นงบประมาณของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ไว้ในร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของส านักงาน  กสทช.  ในการนี้  ส านักงาน  กสทช.  อาจท าความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณดังกล่าวไว้ในรายงานการเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีก็ได้” 

มาตรา ๒๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“ในการด าเนินการตามวรรคสอง  ให้ส านักงาน  กสทช.  เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก่อนวันเริ่มปีงบประมาณไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน   
และให้คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นให้แล้วเสร็จก่อนวันเริ่ม
ปีงบประมาณไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  และเม่ือได้รับความเห็นหรือเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว 
ให้ส านักงาน  กสทช.  เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อ  กสทช.  เพื่อด าเนินการต่อไป” 

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา  ๔๔/๒  
วรรคหนึ่ง  ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา   ๔๕  
วรรคหนึ่ง  และค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา  ๔๔/๓” 

มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา  ๖๙  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ในเวลาใด  ๆ  ที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่าการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน 
ของส านักงาน  กสทช.  ไม่เกิดประสิทธิผล  หรือเป็นการฟุ่มเฟือยเกินสมควรหรือการด าเนินการใดไม่ถูกต้อง

้หนา   ๕๐
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ตรงตามแผน  หรือจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวม  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แจ้งให้  กสทช.  ทราบ  พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ  และให้  กสทช.  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  หรือระงับ 
การด าเนินการตามควรแก่กรณีภายในระยะเวลาที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด” 

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๑ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีวาระการด ารงต าแหน่ง 
คราวละสามปี  และจะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันมิได้   

กรรมการตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นกรรมการ  กสทช.  อนุกรรมการ  เลขาธิการ  กสทช.  พนักงาน
หรือลูกจ้างของส านักงาน  กสทช.  และให้น าความในมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  และมาตรา  ๒๐  (๑)  (๓)  (๔)  
และ  (๕)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ก่อนครบก าหนดตามวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน   ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้นใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
และให้กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอยู่ในต าแหน่ง  
เพือ่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่ 

ในกรณีที่กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจาก
การพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  และให้ถือว่าคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่  เว้นแต่มีกรรมการเหลืออยู่ 
ไม่ถึงสามคน   

เมื่อมีเหตุให้กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานต้องพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอื่น
นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ให้ส านักงาน  กสทช.  มีหนังสือแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาทราบภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว  โดยให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เริ่มด าเนินการจัดให้มีการเลือกกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  
และให้ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

วิธีการประชุมและการลงมติให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
การปฏิบัติงานก าหนด 
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ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด” 

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๘  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๘ ผู้ใดใช้คลื่นความถี่เพ่ือกิจการกระจายเสียง   กิจการโทรทัศน์  หรือกิจการ
โทรคมนาคม  โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๔๑  วรรคหนึ่ง  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับ
ความผิดตามมาตรา  ๖๖  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  หรือตามมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบญัญตัิการประกอบกจิการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  
แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๘๓  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร 
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ความในมาตรา  ๔๔/๑  มิให้ใช้บังคับกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่น าคลื่นความถี่ที่ได้รับ
จัดสรรไปให้ผู้อื่นประกอบกิจการโดยการอนุญาต  สัมปทาน  หรือตามสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมาย  และ
ให้ผู้ได้รับอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญาประกอบกิจการต่อไปได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ 
ตามการอนุญาต  สัมปทาน  หรือตามสัญญานั้น” 

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ความในมาตรา  ๔๔/๑  มิให้ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจที่น าคลื่นความถี่ที่ได้รับจัดสรรไปให้ผู้อื่น
ประกอบกิจการโดยการอนุญาต  สัมปทาน  หรือตามสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายและให้ผู้ได้รับอนุญาต  
สัมปทาน  หรือสัญญาประกอบกิจการต่อไปได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามการอนุญาต  สัมปทาน  
หรือตามสัญญานั้น” 
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มาตรา ๒๗ บรรดาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ออกตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาต
หรือใบอนุญาตนั้นสิ้นผลเพราะเหตุอื่น 

ให้  กสทช.  มีอ านาจประกาศก าหนดกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน ์ หรือกิจการโทรคมนาคม
ประเภทหรือลักษณะใด  ที่สามารถใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเพ่ือประกอบกิจการ
เพิ่มเติมได้  ทั้งนี้  ประกาศดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการกระจายเสียง   
กิจการโทรทัศน์  หรือกิจการโทรคมนาคม  เพ่ิมเติมตามวรรคสองให้ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
รวมทั้งเสียค่าธรรมเนียม  ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๘ ให้  กสทช.  มีอ านาจประกาศก าหนดกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์   
หรือกิจการโทรคมนาคม  ประเภทหรือลักษณะใด  ที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา  ๘๓  
และมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และการอนุญาตนั้น 
ยังไม่สิ้นสุดลง  สามารถใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการเพ่ิมเติมได้   ทั้งนี้  ประกาศ
ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ 

ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา  ๘๓  และมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติ 
องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  หรือกิจการ
โทรคมนาคม  เพ่ิมเติมตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรวมทั้งเสียค่าธรรมเนียม  
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   หรือกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  แล้วแต่กรณี 
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มาตรา ๒๙ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
ให้โอนแก่กันได้ตามที่ก าหนดในมาตรา  ๔๔/๓  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ 
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๐ ในระยะเริ่มแรก  มิให้น าส่วนที่  ๓  การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  มาตรา  ๔๑  
มาตรา  ๔๒  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๔/๑  มาตรา  ๔๔/๒  มาตรา  ๔๔/๓  มาตรา  ๔๔/๔  
และมาตรา  ๔๔/๕  และส่วนที่  ๔  การก ากับการประกอบกิจการ  มาตรา  ๔๕  และมาตรา  ๔๖   
ในหมวด  ๒  การก ากับดูแลการประกอบกิจการ  และมาตรา  ๖๕  (๑)  มาตรา  ๗๘  มาตรา  ๘๓   
วรรคสอง  และมาตรา  ๘๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  และมาตรา  ๑๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  และมาตรา  ๒๙   
มาใช้บังคับ  จนกว่า  กสทช.  จะมีความพร้อมที่จะด าเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าว  และให้เสนอให้มี
การตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้น าบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับ   

เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการคลื่นความถี่และการก ากับการประกอบกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง  
ให้ส่วนที่  ๓  การก ากับกิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน์  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  มาตรา  ๔๓  
และมาตรา  ๔๔  และส่วนที่  ๔  การก ากับกิจการโทรคมนาคม  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๔๗  
ในหมวด  ๒  การก ากับดูแลการประกอบกิจการ  และมาตรา  ๖๕  (๑)  มาตรา  ๗๘  มาตรา  ๘๓   
วรรคสอง  และมาตรา  ๘๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ที่ใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง 
จะมีผลใช้บังคับ 

ก่อนเสนอให้ตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึง  ให้  กสทช.  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม  และน าข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณา 

้หนา   ๕๔
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ให้  กสทช.  จัดท าแผนการด าเนินการและก าหนดกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกา
อย่างชัดเจน  และให้มีการรายงานผลการเตรียมความพร้อมตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทราบ
อย่างน้อยทุกหกเดือนและเปิดเผยให้ประชาชนทราบด้วย 

มาตรา ๓๑ ให้ระเบียบว่าด้วยการก าหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการสรรหาและ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งออกตามมาตรา  ๗๑  วรรคหา้  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ยังมีผลใช้บังคับ 
ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญตันิี้  
จนกว่าจะมีระเบียบเพื่อก าหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานซึง่ออกตามมาตรา  ๗๑  วรรคเจ็ด  แห่งพระราชบัญญัติองคก์รจัดสรรคลืน่
ความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ใช้บังคับ 

มาตรา ๓๒ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๖๐  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็น
สมบัติของชาติ  และการจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ
และประชาชน  ประกอบกับมาตรา  ๒๗๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
เป็นองค์กรรับผิดชอบและก ากับการด าเนินการดังกล่าว  และโดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับการเริ่มกระบวนการสรรหา
กรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  และการเริ่มกระบวนการสรรหา
รวมทั้งวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานไม่มีความชัดเจน  ตลอดจน
กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน  กสทช.  ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงาน  ท าให้การบริหารงบประมาณเกิดความล่าช้า  ประกอบกับเทคโนโลยีการสื่อสารโดยใช้คลื่นความถี่ 
ได้พัฒนาขึ้น  สมควรปรับปรุงการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เสียใหม่เพ่ือให้การใช้คลื่นความถี่เกิดประโยชน์สูงสุด  
นอกจากนั้นเพ่ือประโยชน์ในการแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ต้องการความช่วยเหลือของประชาชน  สมควรก าหนด 
ให้มีเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ  เพ่ือให้การรับแจ้งเหตุฉุกเฉินมีประสิทธิภาพสูงสุด  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
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