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องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เป็นปีที่ ๖๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้า ฯ  ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก�ำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ 
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�ำแนะน�ำและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
๑
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“คลืน่ ความถี”่ หมายความว่า คลืน่ วิทยุหรือคลืน่ แฮรตเซียนซึง่ เป็นคลืน่ แม่เหล็ก
ไฟฟ้าทีม่ คี วามถีต่ ำ�่ กว่าสามล้านเมกะเฮิรตซ์ลงมาทีถ่ กู แพร่กระจายในทีว่ า่ งโดยปราศจาก
สื่อน�ำที่ประดิษฐ์ขึ้น
“โทรคมนาคม” หมายความว่า การส่ง การแพร่ หรือการรับเครือ่ งหมาย สัญญาณ
ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้
โดยระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น
“วิทยุคมนาคม” หมายความว่า การส่ง การแพร่ หรือการรับเครื่องหมาย
สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถให้เข้าใจ
ความหมายได้ด้วยคลื่นความถี่
“วิทยุกระจายเสียง” หมายความว่า วิทยุคมนาคมที่ส่งหรือแพร่เสียงเพื่อให้
บุคคลทั่วไปรับได้โดยตรง
“วิทยุโทรทัศน์” หมายความว่า วิทยุคมนาคมทีแ่ พร่ภาพและเสียงเพือ่ ให้บคุ คล
ทั่วไปรับได้โดยตรง
“กิจการกระจายเสียง” หมายความว่า กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการ
กระจายเสียง ซึ่งให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่
สามารถรับฟังการให้บริการนั้น ๆ ได้ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย
ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบ
รวมกัน หรือกิจการอื่นท�ำนองเดียวกันที่ กสทช. ก�ำหนดให้เป็นกิจการกระจายเสียง
“กิจการโทรทัศน์” หมายความว่า กิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรทัศน์
ซึ่งให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมและ
ฟังการให้บริการนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง
ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน หรือ
กิจการอื่นท�ำนองเดียวกันที่ กสทช. ก�ำหนดให้เป็นกิจการโทรทัศน์
“กิจการวิทยุคมนาคม” หมายความว่า กิจการซึง่ เป็นการรับและส่งเครือ่ งหมาย
สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งสามารถให้เข้าใจ
ความหมายได้โดยระบบคลื่นความถี่ เพื่อความมุ่งหมายทางโทรคมนาคมในกิจการใด
กิจการหนึง่ โดยเฉพาะหรือเป็นการเฉพาะกิจทีม่ ใิ ช่เป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคม
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ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์
“กิจการโทรคมนาคม” หมายความว่า กิจการซึ่งให้บริการการส่ง การแพร่
หรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอื่นใด
ซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบ
แม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน และรวมถึง
กิจการซึ่งให้บริการดาวเทียมสื่อสาร หรือกิจการอื่นที่ กสทช. ก�ำหนดให้เป็นกิจการ
โทรคมนาคม แต่ไม่รวมถึงกิจการที่เป็นกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการวิทยุคมนาคม
“ตารางก�ำหนดคลื่นความถี่” หมายความว่า การก�ำหนดย่านความถี่วิทยุของ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุคมนาคม โทรคมนาคม และการอื่นเพื่อใช้งาน
ภายใต้เงื่อนไขที่ กสทช. ก�ำหนด
“แผนความถี่วิทยุ” หมายความว่า การก�ำหนดช่องความถี่วิทยุส�ำหรับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อใช้งานภายใต้เงื่อนไขที่ กสทช. ก�ำหนด
“จัดสรรคลื่นความถี่” หมายความว่า การอนุญาตให้สถานีวิทยุกระจายเสียง
สถานีวิทยุโทรทัศน์ หรือสถานีวิทยุคมนาคม ใช้ความถี่วิทยุหรือช่องความถี่วิทยุตาม
ตารางก�ำหนดคลื่นความถี่หรือแผนความถี่วิทยุเพื่อใช้งานภายใต้เงื่อนไขที่ กสทช.
ก�ำหนด
“สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม”๒ หมายความว่า สิทธิที่ประเทศไทยหรือ
หน่วยงานของรัฐได้รับหรือมีอยู่ในการส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรตามข้อบังคับวิทยุของ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่มีพื้นที่อาศัยในแหล่งเดียวกันไม่ว่า
จะในเมืองหรือในชนบท และให้หมายความรวมถึงกลุ่มประชาชนที่มีความสนใจ
๒

มาตรา ๔ นิยามค�ำว่า “สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

3

ร่วมกันและอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือสื่อสารถึงกันได้ โดยมีผลประโยชน์ด้านสังคม
และวัฒนธรรมเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ท�ำกิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม
ร่วมกัน มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราช
บัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ส่วนที่ ๑
องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
มาตรา ๖๓ ให้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กสทช.” จ�ำนวนเจ็ดคน ซึ่งแต่งตั้งจาก
ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗  และมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านกิจการกระจายเสียง ด้านกิจการโทรทัศน์ ด้านกิจการโทรคมนาคม ด้านวิศวกรรม
ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ด้านละหนึ่งคน ทั้งนี้ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของ กสทช.
๓

มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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ให้เลขาธิการ กสทช. เป็นเลขานุการ กสทช.
มาตรา ๗๔ กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และ
(๒) มีอายุไม่ต�่ำกว่าสี่สิบปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใดในพรรคการเมือง
(๓) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๔) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๖) เป็นบุคคลที่ต้องค�ำพิพากษาให้จ�ำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมาย
ของศาล
(๗) เคยต้องค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท�ำความผิดใด เว้นแต่เป็น
ความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๘) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจหรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระท�ำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๙) เคยต้องค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
แผ่นดินเพราะร�่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๑๐) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตัง้ ผูต้ รวจการแผ่นดิน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๑๑) เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากต�ำแหน่ง

๔

มาตรา ๗  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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(๑๒) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน
ผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบ
ธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ในระยะเวลา
หนึ่งปีก่อนได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๑๕
(๑๓) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
(๑๔) เคยเป็นผูต้ อ้ งพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ ริหารบริษทั มหาชน
จ�ำกัดเพราะเหตุมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ
ให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
มาตรา ๘ กรรมการต้อง
(๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต�ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ�ำ
(๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นและไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
(๓) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอืน่ ใดทีม่ สี ว่ นได้เสียหรือมีผลประโยชน์
ขัดแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งกรรมการ
ส่วนที่ ๒
การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ
โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง๕
		
มาตรา ๙๖
มาตรา ๑๐๗

(ยกเลิก)
(ยกเลิก)

๕

ส่วนที่ ๒  การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการโดยวิธีการคัดเลือกกันเองมาตรา ๙ ถึง
มาตรา ๑๓  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๖
   มาตรา ๙  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๗
   มาตรา ๑๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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มาตรา ๑๑๘
มาตรา ๑๒๙
มาตรา ๑๓๑๐

(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)

ส่วนที่ ๓
การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ
โดยวิธีการสรรหา
มาตรา ๑๔๑๑ เมือ่ มีเหตุตอ้ งมีการเลือกและแต่งตัง้ กรรมการ ให้มคี ณะกรรมการ
สรรหากรรมการคณะหนึ่ง ท�ำหน้าที่คัดเลือกผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ
ประกอบด้วย
(๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวนหนึ่งคน
(๒) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือ
ผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งได้รับคัดเลือก
โดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ�ำนวนหนึ่งคน
(๓) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด จ�ำนวนหนึ่งคน
(๔) กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซงึ่ ได้รบั คัดเลือกโดยที่
ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จ�ำนวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน จ�ำนวนหนึ่งคน
๘
๙
๑๐
๑๑

มาตรา ๑๑  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๒  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๓  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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(๖) ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน
จ�ำนวนหนึ่งคน
(๗) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้คณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึง่ เลือกกรรมการสรรหาคนหนึง่ เป็นประธาน
กรรมการสรรหา
ประธานและกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิสมัครเป็นกรรมการ
ในกรณีทไี่ ม่มกี รรมการสรรหาในต�ำแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
ถ้ากรรมการสรรหาที่เหลืออยู่นั้น มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
สรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่
ให้ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาท�ำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการในการด�ำเนินการ
สรรหาและคัดเลือกกรรมการ
มาตรา ๑๔/๑๑๒ ก่อนด�ำเนินการประกาศรับสมัครตามมาตรา ๑๕  ให้
คณะกรรมการสรรหาก�ำหนดลักษณะของความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
และผลงานของแต่ละด้านที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. แล้ว
ประกาศให้ทราบทั่วกัน
มาตรา ๑๔/๒๑๓ ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการต้องมี
ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการพลเรือน พนักงานในหน่วยงานอืน่ ของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจที่ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่ารองหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป
หรือรองหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
(๒) เป็นหรือเคยเป็นนายทหารหรือนายต�ำรวจที่มียศตั้งแต่พันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอกหรือพันต�ำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ
นาวาอากาศเอกพิเศษ หรือพันต�ำรวจเอกพิเศษขึ้นไป หรือ
(๓) ด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือ
๑๒
๑๓

มาตรา ๑๔/๑  เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๔/๒  เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่า
รองกรรมการผู้จัดการในบริษัทมหาชนจ�ำกัดที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าห้าร้อย
ล้านบาท หรือ
(๕) มีประสบการณ์การท�ำงานด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี หรือ
(๖) มีประสบการณ์ดา้ นการบริหารกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือ
กิจการโทรคมนาคมอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี
มาตรา ๑๕๑๔ ในการด�ำเนินการคัดเลือกกรรมการ ให้ส�ำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาประกาศการเปิดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๖ ให้ทราบเป็นการ
ทั่วไปผ่านทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อย่างน้อยสามสิบวันติดต่อกัน
เมื่อพ้นก�ำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
คัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการให้ได้จ�ำนวนสองเท่าของจ�ำนวน
กรรมการที่จะพึงมีในแต่ละด้านภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกจากส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาก�ำหนด
โดยแต่ละด้านให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามล�ำดับเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ในกรณีที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการต่อศาลปกครอง การฟ้อง
คดีดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ระงับหรือชะลอการด�ำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการสรรหา
ที่ได้ด�ำเนินการไปแล้ว เว้นแต่ศาลปกครองจะมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น
ในการนี้ หากศาลปกครองมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งใด ๆ อันเป็นผลให้บุคคลที่ได้รับ
การคัดเลือกขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือได้รับการคัดเลือกโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย กรณีเช่นว่านัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อกิจการทีบ่ คุ คลนัน้ ได้กระท�ำไว้แล้วก่อน
มีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งดังกล่าว

๑๔

  มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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ส่วนที่ ๔
การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการ๑๕
มาตรา ๑๖๑๖ เมือ่ ได้รายชือ่ ผูส้ มควรได้รบั เลือกเป็นกรรมการจากการสรรหา
ตามส่วนที่ ๓  แล้ว ให้เลขาธิการวุฒิสภาจัดท�ำรายชื่อผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกนั้น และ
เสนอบัญชีรายชื่อ พร้อมประวัติและเอกสารหลักฐานของบุคคลดังกล่าว ซึ่งต้องระบุ
ให้ชัดเจนหรือมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมตามมาตรา ๖
ต่อประธานวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คัดเลือกเสร็จตามมาตรา ๑๕  เพื่อ
เสนอให้วุฒิสภาพิจารณาและมีมติเลือกต่อไป
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการสรรหาไม่อาจสรรหาผูส้ มควรได้รบั เลือกเป็นกรรมการ
ตามส่วนที่ ๓ ให้แล้วเสร็จได้ภายในก�ำหนดเวลาตามมาตรา ๑๕ ให้เลขาธิการวุฒิสภา
น�ำรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการที่คณะกรรมการสรรหาด�ำเนินการแล้ว
เสร็จภายในก�ำหนดเวลา พร้อมประวัติและเอกสารหลักฐานของบุคคลดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมตามมาตรา ๖ เสนอต่อประธานวุฒิสภาภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่คัดเลือกเสร็จตามมาตรา ๑๕ เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาและ
มีมติเลือกต่อไป
มาตรา ๑๗๑๗ ให้วฒ
ุ สิ ภามีมติเลือกบุคคลจากบัญชีรายชือ่ ทีเ่ ลขาธิการวุฒสิ ภา
เสนอให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อ เพื่อให้ได้กรรมการ
ตามมาตรา ๖ โดยแต่ละด้านให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามล�ำดับเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือก ซึ่งจะต้องกระท�ำโดยวิธีลงคะแนนลับ แล้วแจ้งให้ผู้ได้รับเลือกทราบ
และประธานวุฒิสภาจัดให้ผู้ได้รับการเลือกมาประชุมร่วมกันเพื่อคัดเลือกกันเองเป็น
ประธานกรรมการ แล้วน�ำรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการและได้รับ
๑๕

ส่วนที่ ๔ การเลือกและการแต่งตัง้ กรรมการ มาตรา ๑๖ ถึง มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖
  มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๗
มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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การเลือกเป็นกรรมการ แจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภา
มีมติเลือก เพื่อนายกรัฐมนตรีด�ำเนินการน�ำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
เมือ่ ล่วงพ้นก�ำหนดเวลาตามวรรคหนึง่ ถ้ายังมีผไู้ ด้รบั เลือกเป็นกรรมการไม่ครบ
ตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดในมาตรา ๖ ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้คณะกรรมการสรรหา
ด�ำเนินการสรรหาเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๕  วรรคสอง ตามจ�ำนวนที่ไม่ครบ โดยต้อง
ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการสรรหาได้รับแจ้ง
ในกรณีทวี่ ฒ
ุ สิ ภามีมติเลือกบุคคลเป็นกรรมการไม่ครบตามวรรคสองแต่มจี ำ� นวน
ผูไ้ ด้รบั เลือกเป็นกรรมการไม่นอ้ ยกว่าห้าคน ให้ประธานวุฒสิ ภาน�ำรายชือ่ ผูท้ ไี่ ด้รบั เลือก
เป็นกรรมการแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบและให้นายกรัฐมนตรีน�ำรายชื่อผู้ได้รับเลือก
ดังกล่าว ขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และให้กรรมการ
ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้โดยให้ถือว่า กสทช. ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน
ดังกล่าว และให้กรรมการ กสทช. นั้น ประชุมร่วมกันเพื่อเลือกกรรมการคนหนึ่ง
ท�ำหน้าที่ประธานกรรมการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งประธานกรรมการตามวรรคสี่
เมื่อวุฒิสภาได้รับบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมจากคณะกรรมการสรรหาตามวรรคสอง
แล้ว ให้วุฒิสภาด�ำเนินการตามวรรคหนึ่งเพื่อเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อนั้นให้ครบ
ตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดในมาตรา ๖ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าว และให้ประธานวุฒิสภาจัดให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการมาประชุมร่วมกับ
กรรมการตามวรรคสามเพือ่ คัดเลือกผูส้ มควรด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการให้แล้วเสร็จ
ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติเลือกกรรมการเพิ่มเติมแล้วแจ้งบัญชีรายชื่อ
กรรมการทีไ่ ด้รบั เลือกและผูไ้ ด้รบั คัดเลือกเป็นประธานกรรมการให้นายกรัฐมนตรีทราบ
เพื่อด�ำเนินการน�ำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
ในกรณีทผี่ ไู้ ด้รบั การคัดเลือกเป็นประธานกรรมการเป็นกรรมการตามวรรคสาม ให้ผนู้ นั้
พ้นจากความเป็นกรรมการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ เป็นประธานกรรมการ
วันที่วุฒิสภาจะด�ำเนินการเลือกตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงวันในสมัยประชุม
รัฐสภา
11

มาตรา ๑๘๑๘ ในกรณีทบี่ คุ คลทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ตามมาตรา ๑๗ มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๘ (๑) (๒) หรือ (๓) นายกรัฐมนตรีจะน�ำความขึ้นกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ลาออกจากการเป็นบุคคล
ตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าตนได้เลิกประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา ๘ (๓) แล้ว ซึ่งต้องกระท�ำภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
รับเลือก แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออก หรือมิได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระภายใน
เวลาที่ก�ำหนดให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ และให้คณะกรรมการ
สรรหาคัดเลือกบุคคลจากรายชือ่ ผูเ้ ข้ารับการคัดเลือกตามมาตรา ๑๖ เพือ่ เสนอวุฒสิ ภา
ให้ความเห็นชอบ
ส่วนที่ ๕
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งและการพ้นจากต�ำแหน่งของกรรมการ
มาตรา ๑๙ กรรมการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งหกปีนบั แต่วนั ทีพ่ ระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งและให้ด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ให้กรรมการซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ อยูใ่ นต�ำแหน่งเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไป
จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่
ก่อนครบก�ำหนดตามวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบวันให้ส�ำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาด�ำเนินการจัดให้มีการเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว๑๙ 
มาตรา ๒๐ นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจาก
ต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
๑๘
๑๙

มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๙ วรรคสาม แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗
(๕) กระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๘
(๖)๒๐ (ยกเลิก)
(๗)๒๑ (ยกเลิก)
การพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ให้นำ� ความกราบบังคมทูล
เพือ่ ทรงทราบ ถ้าเป็นการพ้นจากต�ำแหน่งตาม (๔) หรือ (๕) ให้นำ� ความกราบบังคมทูล
เพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากต�ำแหน่ง พระบรมราชโองการดังกล่าวให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือวันที่กระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืน
แล้วแต่กรณี๒๒
เมือ่ มีกรณีตามวรรคหนึง่ ให้กรรมการเท่าทีเ่ หลืออยูป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปได้และให้
ถือว่า กสทช. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ แต่ทั้งนี้จะต้องมีจ�ำนวนกรรมการ
ไม่น้อยกว่าสี่คน๒๓ 
ในกรณีทกี่ รรมการพ้นจากต�ำแหน่งก่อนวาระ ให้ผไู้ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
แทน อยูใ่ นต�ำแหน่งเท่ากับวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน และในกรณีทวี่ าระ
ที่เหลืออยู่ไม่ถึงสามปีให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งได้
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการพ้นจากต�ำแหน่งตาม
วรรคหนึง่ ให้ กสทช. ประชุมกันเพือ่ เลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานกรรมการหรือ
รองประธานกรรมการ แล้วแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบ และให้นายกรัฐมนตรีน�ำความ
ขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือ
รองประธานกรรมการ แล้วแต่กรณี
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

มาตรา ๒๐ (๖) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๒๐ (๗) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๒๐ วรรคสอง แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๒๐ วรรคสาม แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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เมือ่ มีเหตุตามวรรคหนึง่ ให้สำ� นักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้สำ� นักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาทราบภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว และให้ส�ำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเริ่มด�ำเนินการจัดให้มีการเลือกกรรมการแทนต�ำแหน่งที่ว่างภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง๒๔
มาตรา ๒๑๒๕ (ยกเลิก)
มาตรา ๒๒๒๖ (ยกเลิก)
มาตรา ๒๒/๑๒๗ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู ้ ซึ่ ง พ้ น จากต� ำ แหน่ ง กรรมการเป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น
หุ้นส่วน หรือด�ำรงต�ำแหน่งใดในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดา
ที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม
เว้นแต่จะได้พ้นจากต�ำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ส่วนที่ ๖
การประชุมและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๓ การประชุม การลงมติ และการปฏิบัติงานของ กสทช. ให้เป็น
ไปตามระเบียบที่ กสทช. ก�ำหนด
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการ
ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม
ในการปฏิบัติหน้าที่ กสทช. อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ปฏิบัติงานแทน กสทช. ได้ แต่ กสทช. จะปฏิเสธความรับผิดเพราะเหตุที่ได้มอบหมาย
ให้กรรมการไปท�ำแทนแล้วไม่ได้
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

มาตรา ๒๐ วรรคหก เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๒๑  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๒๒  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๒๒/๑  เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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มาตรา ๒๔ การปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. กสท. และ กทค. ในเรื่องใดที่
เกีย่ วข้องหรือมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ต้องกระท�ำโดยมติของทีป่ ระชุม และ
ต้องเปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมทั้งผลการลงมติของที่ประชุมทั้งรายบุคคลและ
ทั้งคณะให้สาธารณชนทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของส�ำนักงาน กสทช. และ
โดยวิธีการอื่นที่เหมาะสมตามที่ กสทช. ประกาศก�ำหนด
ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมเรื่องใดมีลักษณะตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการก�ำหนดมิให้ต้องเปิดเผยก็ได้ กสทช. อาจมีมติ
มิให้เปิดเผยข้อมูลเฉพาะในส่วนนั้นได้
การเปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมทั้งผลการลงมติตามวรรคหนึ่ง ต้อง
ด�ำเนินการภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการลงมติ เว้นแต่มีเหตุ
จ�ำเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้อกี ไม่เกินสิบห้าวัน แต่ตอ้ งแสดงเหตุผลและความจ�ำเป็น
ที่ต้องขยายเวลาไว้ด้วย
มาตรา ๒๕ ให้กรรมการเป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๖ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการปฏิบตั ิ
หน้าที่เต็มเวลา
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ได้รับค่าตอบแทน
เหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามที่ก�ำหนดในพระราชกฤษฎีกา
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ อาจได้รับค่าใช้จ่าย
อันเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างท้องที่ได้ไม่เกินอัตราที่ก�ำหนดในพระราช
กฤษฎีกา
มาตรา ๒๗ ให้ กสทช. มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑)๒๘ จัดท�ำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางก�ำหนดคลื่นความถี่
แห่งชาติ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการ
โทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุ แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
๒๘

มาตรา ๒๗ (๑) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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และแผนเลขหมายโทรคมนาคม และด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว แต่แผน
ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๒) ก�ำหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ระหว่างคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม
(๓) ก�ำหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม
(๔)๒๙   พิจารณาอนุญาตและก�ำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุ
คมนาคมในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
หรือในกิจการวิทยุคมนาคม และก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต
เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว ในการนี้ กสทช. จะมอบหมายให้
ส�ำนักงาน กสทช. เป็นผูอ้ นุญาตแทน กสทช. เฉพาะการอนุญาตในส่วนทีเ่ กีย่ วกับเครือ่ ง
วิทยุคมนาคมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กสทช. ก�ำหนดก็ได้
(๕) ก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปราศจากการรบกวนซึ่งกันและกัน ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการ
แต่ละประเภท
(๖) พิจารณาอนุญาตและก�ำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการได้รบั บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ
รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม และก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต
เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว
(๗) พิจารณาอนุญาตและก�ำกับดูแลการใช้เลขหมายโทรคมนาคม และก�ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาต
ดังกล่าว
(๘) ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้หรือเชื่อมต่อ และหลักเกณฑ์
และวิธีการในการก�ำหนดอัตราค่าใช้หรือค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งในกิจการประเภทเดียวกัน
๒๙

มาตรา ๒๗ (๔) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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และระหว่างกิจการแต่ละประเภท ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการและผู้ลงทุน
หรือระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส�ำคัญ
(๙) ก�ำหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตราค่าบริการใน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้
บริการและผู้ให้บริการโดยค�ำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส�ำคัญ
(๑๐) ก�ำหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และในกิจการ
วิทยุคมนาคม
(๑๑) ก�ำหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท�ำอันเป็นการผูกขาดหรือ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม
(๑๒) ก�ำหนดมาตรการให้มีการกระจายบริการด้านโทรคมนาคมให้ทั่วถึง
และเท่าเทียมกันตามมาตรา ๕๐
(๑๒/๑)๓๐ เรียกคืนคลืน่ ความถีท่ ไี่ ม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คมุ้ ค่าหรือ
น�ำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ตามที่ก�ำหนดไว้ในแผนซึ่งจัดท�ำขึ้นตาม (๑) จากผู้ที่
ได้รับอนุญาตเพื่อน�ำมาจัดสรรใหม่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช.
ก�ำหนด โดยเงื่อนไขดังกล่าวต้องก�ำหนดวิธีการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน
ส�ำหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่โดยให้ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ในแต่ละกรณีด้วย
(๑๓) คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถกู เอาเปรียบจากผูป้ ระกอบ
กิจการ และคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสาร
ถึงกันโดยทางโทรคมนาคม และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม
(๑๔)๓๑ ด�ำเนินการในฐานะหน่วยงานอ�ำนวยการของรัฐที่มีอ�ำนาจในการ
บริหารกิจการสื่อสารระหว่างประเทศกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ
๓๐
๓๑

มาตรา ๒๗ (๑๒/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๒๗ (๑๔) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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กับองค์การระหว่างประเทศอื่น รัฐบาลและหน่วยงานต่างประเทศ ตามที่อยู่ในหน้าที่
และอ�ำนาจของ กสทช. หรือตามที่รัฐบาลมอบหมาย รวมทั้งสนับสนุนการด�ำเนินการ
ของรัฐเพื่อให้มีดาวเทียมหรือให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมและ
ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นไปตามแผนซึ่งจัดท�ำตาม (๑) และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๑๔/๑)๓๒ ด�ำเนินการให้ได้มาและรักษาไว้ซงึ่ สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
อันเป็นสมบัตขิ องชาติ และด�ำเนินการให้มกี ารใช้สทิ ธิดงั กล่าวเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
กับประเทศชาติและประชาชน ในกรณีทกี่ ารรักษาสิทธิดงั กล่าวก่อให้เกิดภาระแก่รฐั เกิน
ประโยชน์ที่จะได้รับ กสทช. อาจสละสิทธิดังกล่าวได้ตามที่ก�ำหนดในแผนการบริหาร
สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และให้รายงานคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งประกาศ
เหตุผลโดยละเอียดให้ประชาชนทราบ ในการด�ำเนินการให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียมดังกล่าว ให้ กสทช. มีอ�ำนาจก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การอนุญาตค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาต รวมถึงค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ในการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องที่ผู้ขอรับอนุญาตหรือผู้รับอนุญาตแล้วแต่กรณี
จะต้องรับภาระโดยค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าวเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการอนุญาต
แล้วเหลือเท่าใดให้น�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
(๑๔/๒)๓๓ พิจารณาอนุญาตและก�ำกับดูแลการประกอบกิจการตามพระราช
บัญญัตินี้ โดยใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ และก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว
(๑๕) วิ นิ จ ฉั ย และแก้ ไขปั ญ หาการใช้ ค ลื่ น ความถี่ ที่ มี ก ารรบกวนซึ่ ง กั น
และกัน
(๑๖) ติ ด ตามตรวจสอบและให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ การประกอบกิ จ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
๓๒

มาตรา ๒๗ (๑๔/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓๓
  มาตรา ๒๗ (๑๔/๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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(๑๗) ก�ำหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบง�ำ
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ทใี่ ช้คลืน่ ความถี่ ระหว่างสือ่ มวลชนด้วยกันเอง
หรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือ
ปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน
(๑๘) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รบั ใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กร
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อท�ำหน้าที่จัดท�ำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพและการควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทาง
จริยธรรม
(๑๙) ออกระเบียบหรือประกาศตามมาตรา ๕๘
(๒๐) อนุมตั งิ บประมาณรายจ่ายของส�ำนักงาน กสทช. รวมทัง้ เงินทีจ่ ะจัดสรร
เข้ากองทุนตามมาตรา ๕๒
(๒๑) พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอตามมาตรา ๕๕
(๒๒) ให้ข้อมูลและร่วมด�ำเนินการในการเจรจาหรือท�ำความตกลงระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคม หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒๒/๑)๓๔ ให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินการของ กสทช. และผูป้ ระกอบการที่
ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับดิจิทัลตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร้องขอเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และ
จัดท�ำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๒๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ ให้มกี ฎหมายหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิก
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละการด�ำเนินการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
คลื่นความถี่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
๓๔

มาตรา ๒๗ (๒๒/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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(๒๔) ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสั่งอันเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ของ กสทช.
(๒๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
การก�ำหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อหรือการครอบง�ำตาม
(๑๗) ให้ กสทช. รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย
การใช้อ�ำนาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม
บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสัง่ ใด ๆ ทีใ่ ช้บงั คับเป็นการทัว่ ไปเมือ่ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึง่ กสทช. ต้องด�ำเนินการเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของ
ประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ รวมตลอดทั้งการให้ประชาชน
มีสว่ นได้ใช้ประโยชน์จากคลืน่ ความถี่ ทัง้ ต้องจัดให้มมี าตรการป้องกันมิให้มกี ารแสวงหา
ประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกินความจ�ำเป็น
ป้องกันมิให้คลื่นความถี่รบกวนกัน รวมตลอดทั้งป้องกันการกระท�ำที่มีผลเป็นการ
ขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้หรือปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้องตามความ
เป็นจริงของประชาชนและป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่น
ความถี่โดยไม่ค�ำนึงถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป รวมถึงป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้คลื่นความถี่ ตลอดทั้งการก�ำหนดสัดส่วนขั้นต�่ำ
ที่ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่จะต้องด�ำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ๓๕
การด�ำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคห้า มิให้ถือว่าเป็นการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ๓๖
มาตรา ๒๗/๑๓๗ ในกรณีที่มีปัญหาว่าการด�ำเนินการของ กสทช. สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๓๕

มาตรา ๒๗ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓๖
  มาตรา ๒๗ วรรคหก เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓๗
มาตรา ๒๗/๑  เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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หรือไม่ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
ในการวินิจฉัยชี้ขาด ให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ เพือ่ พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ โดยให้คณะกรรมการประกอบด้วยผูแ้ ทนจากคณะกรรมการดิจทิ ลั
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคนหนึง่ เป็นประธานกรรมการ และผูแ้ ทนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและ กสทช. จ�ำนวนเท่า ๆ กัน เป็นกรรมการ
ค�ำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด
มาตรา ๒๘ ให้ กสทช. จัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียและ
ประชาชนทั่วไปเพื่อน�ำความคิดเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกระเบียบ
ประกาศ หรือค�ำสั่ง เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและเกี่ยวข้องกับการ
แข่งขันในการประกอบกิจการหรือมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยต้อง
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา เหตุผล ความจ�ำเป็น และสรุปสาระส�ำคัญเกี่ยวกับเรื่อง
ที่จะรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนประเด็นที่ต้องการรับฟังความคิดเห็น ทั้งนี้ ระยะ
เวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
หรือมีความจ�ำเป็นเร่งด่วน กสทช. อาจก�ำหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นให้
น้อยกว่าระยะเวลาที่ก�ำหนดได้
ให้สำ� นักงาน กสทช. จัดท�ำบันทึกสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นทีป่ ระกอบด้วย
ความคิดเห็นที่ได้รับมติหรือผลการพิจารณาของ กสทช. ที่มีต่อความคิดเห็นดังกล่าว
พร้อมทั้งเหตุผลและแนวทางในการด�ำเนินการต่อไป และเผยแพร่บันทึกดังกล่าวใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของส�ำนักงาน กสทช.
มาตรา ๒๙ การก�ำหนดอัตราค่าใช้หรือค่าเชื่อมต่อโครงข่าย ค่าธรรมเนียม
ใด ๆ หรือค่าบริการ ในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมตามพระราชบัญญัตินี้ และตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ให้ กสทช. ค�ำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและภาระของผู้บริโภค
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ความสอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการ ความคุ้มค่า และการจัดสรรทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพด้วย
มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. กสท. กทค. คณะกรรมการอื่น
และคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนเลขาธิการ กสทช.
และพนักงานของส�ำนักงาน กสทช. เกี่ยวกับการพิจารณาค�ำขอหรือค�ำร้องเรียนที่
ประชาชนยื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือสัญญาที่ กสทช. หรือ
ส�ำนักงาน กสทช. ท�ำกับเอกชน หากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือสัญญา
ดังกล่าวมิได้ก�ำหนดระยะเวลาในการด�ำเนินการไว้โดยเฉพาะ ให้ กสทช. ก�ำหนดระยะ
เวลาการด�ำเนินการแล้วเสร็จและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป เรื่องใดที่มิได้
ก�ำหนดระยะเวลาไว้ จะต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับเรื่อง
ในกรณีที่ กสทช. กสท. กทค. คณะกรรมการอื่นและคณะอนุกรรมการที่จัดตั้ง
ขึน้ ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของส�ำนักงาน กสทช. ปฏิบตั ิ
หน้าที่ล่าช้ากว่าที่ก�ำหนดตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร หากก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บคุ คลใด ให้สำ� นักงาน กสทช. รับผิดชดใช้ความเสียหายให้แก่บคุ คลนัน้ และ
ให้เรียกเงินชดใช้คนื จาก กสทช. กสท. กทค. คณะกรรมการอืน่ และคณะอนุกรรมการที่
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของส�ำนักงาน กสทช.
ผูเ้ ป็นต้นเหตุแห่งความล่าช้านัน้ แล้วแต่กรณี หากความเสียหายนัน้ เกิดจากการกระท�ำ
หรืองดเว้นการกระท�ำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจาก
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้ กสทช.
มีหน้าที่ตรวจสอบการด�ำเนินการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม มิให้มกี ารด�ำเนินการใด ๆ ในประการทีน่ า่ จะเป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภค ทั้งนี้ โดยให้ กสทช. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นสองคณะ ประกอบด้วย
ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของ กสทช. ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
และในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมโดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการ
พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและปฏิบัติหน้าที่อื่น ทั้งนี้ ตามที่
กสทช. ก�ำหนด
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ในกรณีทผี่ ปู้ ระกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม
ด�ำเนินการใด ๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้
เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้าก�ำไรเกินควร หรือก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนร�ำคาญ ไม่วา่ ด้วยวิธกี ารใดตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก�ำหนด ให้ กสทช.
มีอ�ำนาจสั่งระงับการด�ำเนินการดังกล่าวได้
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและ
เสรีภาพของบุคคลในการสือ่ สารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ให้ กสทช. มีอำ� นาจก�ำหนด
มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิใน
ความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม
ในกรณีที่มีการกระท�ำความผิดโดยการดักรับไว้ ใช้ประโยชน์ หรือเปิดเผย
ข้อความข่าวสารหรือข้อมูลอืน่ ใดทีม่ กี ารสือ่ สารทางโทรคมนาคมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ให้ถือว่า กสทช. เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเป็นผู้กระท�ำความผิด
ตามวรรคสองหรือรู้ว่ามีการกระท�ำความผิดตามวรรคสอง แต่เพิกเฉยหรือไม่
ด�ำเนินการตามกฎหมายภายในเวลาอันสมควร ให้ กสทช. มีอ�ำนาจสั่งพักใช้หรือ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมได้
มาตรา ๓๓๓๘ ให้ กสทช. มีอำ� นาจแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าที่
ตามที่ กสทช.มอบหมายได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับอ�ำนาจหน้าที่
ของ กสทช.
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะมอบหมายให้บุคคลอื่น
ด�ำเนินการแทนไม่ได้ และการสั่งการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายนั้นจะต้องรายงานให้
กสทช. ทราบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. ก�ำหนด
อนุกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ ข.
มาตรา ๓๓/๑๓๙ กสทช. อาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับอ�ำนาจหน้าที่
๓๘
๓๙

มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๓๓/๑  เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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ของ กสทช. โดยพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ให้ กสทช. ทราบ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. ก�ำหนด
มาตรา ๓๔๔๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ กสทช. และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีอ�ำนาจสั่งหน่วยงานของรัฐ
หรือบุคคลใดให้ชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยค�ำหรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาได้
หมวด ๑/๑
เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ๔๑
มาตรา ๓๔/๑๔๒ ในหมวดนี้
“เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ” หมายความว่า เลขหมายโทรคมนาคมที่
กสทช. จัดไว้เพื่อใช้เป็นเลขหมายโทรศัพท์ส�ำหรับรับแจ้งเหตุฉุกเฉินตามหมวดนี้
“เหตุฉุกเฉิน” หมายความว่า เหตุด่วนหรือเหตุร้ายที่ผู้ประสบเหตุประสงค์แจ้ง
เพื่อขอรับความช่วยเหลือเป็นการด่วนเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากอันตรายต่อชีวิต
ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือเหตุอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการด่วน
“ผู้แจ้ง” หมายความว่า ผู้แจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ เพื่อขอรับความช่วยเหลือหรือระงับเหตุฉุกเฉิน
“ผู้รับแจ้ง” หมายความว่า ผู้ซึ่งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติแต่งตั้งให้มีหน้าที่
รับแจ้งเหตุฉุกเฉินตามมาตรา ๓๔/๒

๔๐
๔๑

๔๒

มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
หมวด ๑/๑ เลขหมายโทรศัพท์ฉกุ เฉินแห่งชาติ มาตรา ๓๔/๑ ถึง มาตรา ๓๔/๕ เพิม่ โดยพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๓๔/๑  เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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มาตรา ๓๔/๒๔๓ ให้ กสทช. จัดเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติให้แก่
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเพื่อประโยชน์ในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติมีหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรือระงับเหตุฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ
วิธีการบริหารและการประสานงานส�ำหรับการด�ำเนินการเกี่ยวกับเลขหมาย
โทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติให้เป็นไปตามระเบียบที่ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติก�ำหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓๔/๓๔๔ ในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมจะเรียกเก็บค่าบริการใด ๆ จากผู้แจ้งมิได้
มาตรา ๓๔/๔๔๕ ผูร้ บั แจ้งและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการช่วยเหลือหรือระงับ
เหตุฉุกเฉิน สามารถเข้าถึงหรือเปิดเผยพิกัดต�ำแหน่งหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้ง
หรือผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน โดยไม่มีความผิด   ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อประโยชน์
ในการช่วยเหลือหรือระงับเหตุฉกุ เฉิน หรือเพือ่ ตรวจสอบผูก้ ระท�ำความผิดตามหมวดนี้
มาตรา ๓๔/๕๔๖ ผู้ใดใช้หรือเรียกเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติโดยไม่มี
เหตุฉกุ เฉินหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการก่อกวนการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั แจ้งต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

มาตรา ๓๔/๒  เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๓๔/๓  เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๓๔/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๓๔/๕  เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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หมวด ๒
การก�ำกับดูแลการประกอบกิจการ
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์๔๗
มาตรา ๓๕๔๘
มาตรา ๓๖๔๙
มาตรา ๓๗๕๐

(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม๕๑

๔๗

มาตรา ๓๘๕๒
มาตรา ๓๙๕๓
มาตรา ๔๐๕๔

(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มาตรา ๓๕ ถึง มาตรา ๓๗ ยกเลิก
โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๘
มาตรา ๓๕  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๙
มาตรา ๓๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๐
มาตรา ๓๗  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๑
ส่วนที่ ๒  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม มาตรา ๓๘ ถึง มาตรา ๔๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๒
   มาตรา ๓๘  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๓
   มาตรา ๓๙  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๔
   มาตรา ๔๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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ส่วนที่ ๓
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี๕๕
่
มาตรา ๔๑๕๖ ผูใ้ ดประสงค์จะใช้คลืน่ ความถีเ่ พือ่ ประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศก�ำหนด โดยประกาศ
ดังกล่าวต้องระบุกจิ การทีส่ ามารถใช้คลืน่ ความถีท่ จี่ ะมีการอนุญาตนัน้ ประกอบกิจการ
ได้ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ กสทช. อาจก�ำหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ
ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับได้
ภายใต้บังคับมาตรา ๔๒ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้ด�ำเนินการโดยวิธีการ
ประมูลคลื่นความถี่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศก�ำหนด
คลื่นความถี่ที่ กสทช. อนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตใช้ตามวรรคหนึ่ง กสทช. อาจ
อนุญาตให้บุคคลอื่นร่วมใช้ประโยชน์ในย่านความถี่หรือช่องความถี่จากคลื่นความถี่ที่
ได้อนุญาตไว้แล้วนั้นได้ แต่การอนุญาตนั้นจะต้องไม่เป็นการรบกวนการใช้ประโยชน์
ของผู้ได้รับใบอนุญาต โดย กสทช. จะต้องประกาศเงื่อนไขดังกล่าวให้ทราบเป็นการ
ทั่วไปในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นั้นด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตและการอนุญาตให้บุคคลอื่นร่วมใช้ประโยชน์ในย่าน
ความถี่หรือช่องความถี่ ให้เป็นไปตามที่ กสทช. ประกาศก�ำหนด
เงินรายได้ที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่ตามวรรคสามเมื่อหักค่าใช้จ่ายใน
การประมูล และเงินที่ต้องน�ำส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตาม
กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วเหลือเท่าใดให้น�ำส่งเป็น
รายได้แผ่นดิน
๕๕

   ส่วนที่ ๓  การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒
๕๖
  มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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มาตรา ๔๒๕๗ คลื่นความถี่ในกรณีดังต่อไปนี้ กสทช. อาจอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่โดยวิธีการอื่นนอกจากการประมูล
(๑) คลื่นความถี่ที่มีเพียงพอต่อการใช้งาน
(๒) คลื่นความถี่ที่ กสทช. ประกาศก�ำหนดให้น�ำไปใช้ในกิจการเพื่อบริการ
สาธารณะ ความมั่นคงของรัฐ หรือกิจการอื่นที่ไม่แสวงหาก�ำไร
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
กสทช. ประกาศก�ำหนด
มาตรา ๔๓๕๘ ให้ ผู ้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใช้ ค ลื่ น ความถี่ ยื่ น ค� ำ ขออนุ ญ าต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่สามารถใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวประกอบกิจการ
ได้ตามที่ก�ำหนดในประกาศตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ต่อ กสทช. ภายในระยะเวลา
สามสิบวัน นับแต่วันได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่อาจยื่นค�ำขออนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมที่สามารถใช้คลื่นความถี่นั้น
ประกอบกิจการตามที่ก�ำหนดในประกาศตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง เพิ่มเติมได้
เมื่อ กสทช. อนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือ
กิจการโทรคมนาคมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีและ
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม
ด้วย  ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ระบุไว้ในค�ำขออนุญาต
มาตรา ๔๔๕๙ การอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีท่ กี่ อ่ ให้เกิดหรืออาจเกิดการรบกวน
คลืน่ ความถีท่ ไี่ ด้รบั อนุญาตอยูก่ อ่ นแล้วจะกระท�ำมิได้ ในกรณีทปี่ รากฏว่าเกิดการรบกวน
ของคลื่นความถี่ใด ๆ อันเป็นผลจากการละเมิดกฎหมาย กสทช. ต้องด�ำเนินการระงับ
การรบกวนนั้นโดยเร็ว
๕๗

มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๕๘
  มาตรา ๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๕๙
มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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มาตรา ๔๔/๑๖๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคมต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง
จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอ�ำนาจ
ประกอบกิจการแทนมิได้
การให้บคุ คลอืน่ เช่าเวลาด�ำเนินรายการบางช่วงเวลาส�ำหรับการประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ให้กระท�ำได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศก�ำหนด
มาตรา ๔๔/๒๖๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมต้องเสียค่าธรรมเนียมการ
ขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซึ่งต้องช�ำระเมื่อได้รับใบอนุญาตตามที่
กสทช. ประกาศก�ำหนดและให้ถือว่าเงินที่ได้จากการประมูลตามมาตรา ๔๑  เป็น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรานี้
บรรดาหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต ้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งด้วย แต่ กสทช. จะลดหย่อนให้ตามที่เห็นสมควรก็ได้
โดยค�ำนึงถึงวัตถุประสงค์ของกิจการของหน่วยงานนั้น
มาตรา ๔๔/๓๖๒ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนแก่
กันมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กสทช. และเสียค่าธรรมเนียมการโอน ทั้งนี้
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าธรรมเนียมในการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ ให้เป็นไปตามที่ กสทช. ประกาศก�ำหนด
เมือ่ กสทช. อนุญาตให้มกี ารโอนใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีต่ ามวรรคหนึง่ แล้ว
ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม
ที่ใช้คลื่นความถี่นั้นของผู้โอนสิ้นสุดลง และให้ กสทช. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี ให้แก่ผรู้ บั โอนตาม
๖๐
๖๑
๖๒

มาตรา ๔๔/๑  เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๔๔/๒  เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๔๔/๓  เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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ลักษณะ ประเภท และขอบเขตของใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมของผู้โอนดังกล่าว
มาตรา ๔๔/๔๖๓ เมือ่ กสทช. อนุญาตให้ผใู้ ดใช้คลืน่ ความถีต่ ามพระราชบัญญัติ
นีแ้ ล้ว ให้แจ้งไปยังคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทราบ
มาตรา ๔๔/๕๖๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ผู้ใด
(๑) ไม่ด�ำเนินการตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง
(๒) ไม่ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม
ทีส่ ามารถใช้คลืน่ ความถีน่ นั้ ประกอบกิจการตามทีต่ นได้รบั ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ กสทช. ก�ำหนด หรือ
(๓) น�ำคลืน่ ความถีไ่ ปใช้ในกิจการนอกวัตถุประสงค์ หรือไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
การประกอบกิจการทีใ่ ช้คลืน่ ความถี่ หรือกระท�ำการอันมีลกั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ำ� หนด
ในมาตรา ๒๗ (๑๑)
ให้ กสทช. ด�ำเนินการเพือ่ ให้มกี ารแก้ไขให้ถกู ต้องหรือมีคำ� สัง่ เพิกถอนใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน
ส่วนที่ ๔
การก�ำกับการประกอบกิจการ๖๕
มาตรา ๔๕๖๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๖๓

มาตรา ๔๔/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๖๔
มาตรา ๔๔/๕  เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๖๕
ชื่อของส่วนที่ ๔ การก�ำกับการประกอบกิจการ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๖๖
  มาตรา ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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หรือกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมต้อง
เสียค่าธรรมเนียมการขออนุญาต และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปี
ตามอัตราที่ กสทช. ประกาศก�ำหนด
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปีตามวรรคหนึ่งให้ค�ำนึงถึง
รายจ่ายในการก�ำกับดูแลการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพในอัตรารวมทั้งสิ้น
ไม่เกินร้อยละสองของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้รับใบอนุญาต และให้น�ำส่งเป็น
รายได้ของส�ำนักงาน กสทช.
บรรดาหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ตามวรรคหนึ่งด้วย แต่ กสทช. จะลดหย่อนให้ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยค�ำนึงถึง
วัตถุประสงค์ของกิจการของหน่วยงานนั้น
มาตรา ๔๖๖๗ เพือ่ ประโยชน์ในการส่งเสริมรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์
ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการส�ำหรับเด็กและเยาวชน ให้ กสทช. ก�ำหนด
เงือ่ นไขในใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ทใี่ ช้คลืน่ ความถี่
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตต้องจัดเวลาให้รายการดังกล่าวได้ออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมาย
มาตรา ๔๗๖๘ (ยกเลิก)

๖๗
๖๘

มาตรา ๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๔๗  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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หมวด ๓
แนวทางการจัดท�ำแผน
มาตรา ๔๘ ให้มแี ผนแม่บทการบริหารคลืน่ ความถีซ่ งึ่ อย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับตารางก�ำหนดคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ประเทศไทย
สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้
(๒) แนวทางการด�ำเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ระหว่างประเทศ
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่ก�ำหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการอื่น
(๔) แนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพื่อน�ำไปจัดสรรใหม่หรือการปรับปรุง
การใช้คลื่นความถี่
แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้ และให้ใช้เป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเบื้องต้นในการอนุญาตและการด�ำเนิน
กิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่
ให้ กสทช. ติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารคลื่น
ความถี่ และต้องปรับปรุงแผนแม่บทดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการบริหารคลื่นความถี่
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ในการจัดท�ำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ให้ กสทช. รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ผู้ประกอบกิจการที่ใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ และหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ระยะเวลาในการรับฟัง
ความคิดเห็นต้องไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน และการจัดท�ำแผนแม่บทการบริหารคลืน่ ความถี่
ให้ค�ำนึงถึงการใช้งานด้านความมั่นคงของรัฐตามความจ�ำเป็น
มาตรา ๔๙๖๙ ในการก�ำกับดูแลการประกอบกิจการ ให้ กสทช. จัดให้มีแผน
แม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการระยะห้าปี โดยในแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับ
๖๙

มาตรา ๔๙  แก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
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แผนแม่บท การบริหารคลื่นความถี่และอย่างน้อยต้องมีแนวทางการพัฒนาและการ
ส่งเสริมแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการ แนวทางการอนุญาต
ให้ใช้คลืน่ ความถีแ่ ละการอนุญาตให้ประกอบกิจการ โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนและมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้คลื่นความถี่
การด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง ในส่วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ต้องจัดให้มกี ารใช้คลืน่ ความถีเ่ พือ่ ประโยชน์สาธารณะหรือส�ำหรับภาคประชาชนรวมกัน
ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของความสามารถในการส่งสัญญาณที่จะอนุญาต
ในแต่ละครั้ง
เพื่อให้การบริหารจัดการคลื่นความถี่เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะในกรณีที่
ไม่มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ที่จัดให้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือส�ำหรับภาค
ประชาชนตามวรรคสองหรือคลืน่ ความถีเ่ พือ่ กิจการตามประเภทอืน่ ทีก่ ำ� หนดไว้จนพ้น
ก�ำหนดสามปี นับตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศให้ขออนุญาต หาก กสทช. เห็นว่าการน�ำ
คลื่นความถี่ดังกล่าวไปใช้เพื่อกิจการประเภทอื่นจะเกิดประโยชน์หรือมีประสิทธิภาพ
สูงกว่า ให้ กสทช. มีอ�ำนาจน�ำคลื่นความถี่นั้นไปใช้ประโยชน์ในกิจการประเภทอื่นได้
แต่จะต้องไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในการใช้คลื่นความถี่ที่จัดให้เพื่อประโยชน์สาธารณะ
หรือส�ำหรับภาคประชาชน ในกรณีที่การด�ำเนินการดังกล่าวท�ำให้สัดส่วนตาม
วรรคสองลดลง ให้ กสทช. จัดให้มีคลื่นความถี่ตามสัดส่วนดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ กสทช. ประกาศก�ำหนด
ในการจัดท�ำแผนแม่บทตามวรรคหนึ่ง ให้ กสทช. รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ผูป้ ระกอบกิจการ และหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็นแนวทางในการ
พิจารณาด้วย ทั้งนี้ ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ในกรณีที่ กสทช. วินิจฉัยเรื่องใดไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชน
ผู้ประกอบกิจการหรือหน่วยงานของรัฐตามที่ปรากฏในการรับฟังความคิดเห็น
ตามวรรคสี่ กสทช. ต้องชี้แจงและแสดงเหตุผลให้ประชาชน ผู้ประกอบกิจการ หรือ
หน่วยงานของรัฐทราบ
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ประชาชน ผู้ประกอบกิจการ หรือหน่วยงานของรัฐตามวรรคห้า ผู้ใดเห็นว่า
แผนแม่บทที่ กสทช. ก�ำหนดขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง โดยให้ถือว่าแผนแม่บทดังกล่าวเป็นกฎตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง และให้
ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาให้แล้วเสร็จภายในหนึง่ ร้อยยีส่ บิ วันนับแต่วนั ยืน่ ฟ้องคดี
แผนแม่บทตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ผูกพัน
กสทช. และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๕๐ เพือ่ ประโยชน์ในการจัดให้มบี ริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัว่ ถึง
และบริการเพือ่ สังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้ กสทช.
ก�ำหนดแผนการจัดให้มบี ริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัว่ ถึงและบริการเพือ่ สังคม โดย
ในแผนอย่างน้อยจะต้องก�ำหนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในการด�ำเนินการ
พร้อมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการด�ำเนินการดังกล่าว
การจัดท�ำแผนตามวรรคหนึง่ ให้ กสทช. หารือกับหน่วยงานของรัฐอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา
ให้ กสทช. ประกาศก�ำหนดจ�ำนวนค่าใช้จา่ ยทีจ่ ะเรียกเก็บจากผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อน�ำไปใช้ด�ำเนินการสนับสนุนการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ โดยค�ำนึงถึงรายได้ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับจากการ
ให้บริการโทรคมนาคม
ให้ กสทช. ประกาศก�ำหนดจ�ำนวนเงินจากกองทุนตามมาตรา ๕๓  (๔) ที่จะ
น�ำมาสนับสนุนผู้ได้รับใบอนุญาตเพื่อให้สามารถด�ำเนินการจัดให้มีบริการดังกล่าวได้
ในการด�ำเนินการตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
และบริการเพื่อสังคมตามวรรคหนึ่ง ให้ กสทช. มีอ�ำนาจมอบหมายให้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด�ำเนินการทั้งหมดหรือบางส่วน
แทนได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ กสทช. โอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามวรรคสาม และที่ก�ำหนดไว้
ตามวรรคสี่ให้แก่กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อด�ำเนินการต่อไป๗๐
๗๐

มาตรา ๕๐ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
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มาตรา ๕๐/๑๗๑ ในการด�ำเนินการให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียมและการสละสิทธิดังกล่าว ให้ กสทช. จัดท�ำแผนการบริหารสิทธิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินการซึ่งต้องสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้ง
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม โดยในการจัดท�ำแผน
ดังกล่าว กสทช. ต้องหารือร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามวรรคหนึง่ อย่างน้อยต้อง
มีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดเกีย่ วกับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมทัง้ หมดทีป่ ระเทศไทย
สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้
(๒) แนวทางการด�ำเนินการเกี่ยวกับการให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียม เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
(๓) แนวทางในการสละสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม กรณีทกี่ ารรักษาสิทธิ
ดังกล่าวก่อให้เกิดภาระแก่รัฐเกินประโยชน์ที่จะได้รับ
(๔) แนวทางในการอนุญาตให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
แผนตามวรรคหนึง่ เมือ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ผกู พัน กสทช. และ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๕๑ เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ตามสัดส่วน
ที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ให้ กสทช. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชน การหารายได้ และ
การสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ โดยให้รับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
รายได้ของผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนต้องเป็นรายได้จากการบริจาค
การอุดหนุนสถานีหรือรายได้ทางอื่นซึ่งมิใช่การโฆษณาหรือการประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
๗๑

มาตรา ๕๐/๑  เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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การสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพต้องเป็นการอุดหนุน
การด�ำเนินการของสถานีมิใช่เป็นการสนับสนุนรายการใดโดยเฉพาะ และมีสัดส่วน
ไม่เกินกึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมดของผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน รวมทั้งต้องจัด
ให้มีการประเมินผลคุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินที่ได้รับ
การอุดหนุนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนในแต่ละคราว
หมวด ๔
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
มาตรา ๕๒ ให้จดั ตัง้ กองทุนขึน้ ในส�ำนักงาน กสทช. เรียกว่า “กองทุนวิจยั และ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ด�ำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสนับสนุน
ผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนตามมาตรา ๕๑
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนา
ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความ
สามารถในการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการด�ำเนินการของ
องค์กรซึ่งท�ำหน้าที่จัดท�ำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
(๔) สนับสนุน ส่งเสริม และคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
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(๕) สนับสนุนการด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
(๖)๗๒   สนับสนุนการใช้คลืน่ ความถีใ่ ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทัง้ สนับสนุน
การเรียกคืนคลื่นความถี่ที่มีผู้ได้รับอนุญาตไป เพื่อน�ำมาจัดสรรใหม่และสนับสนุนการ
ทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้คลื่นความถี่
มาตรา ๕๓ กองทุนตามมาตรา ๕๒ ประกอบด้วย
(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๒)๗๓ (ยกเลิก)
(๓) เงินที่ได้รับการจัดสรรตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
(๔) เงินทีส่ ง่ เข้ากองทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ และกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม
(๕) เงินค่าปรับทางปกครองที่ปรับตามพระราชบัญญัตินี้ และตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม
(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน
(๗) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๙๑
(๘) ดอกผลและรายได้ของกองทุน รวมทั้งผลประโยชน์จากค่าตอบแทนการ
ใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม
(๘/๑)๗๔ เงินรายได้ที่ได้จากการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ได้รับคืนตามมาตรา ๒๗ 
(๑๒/๑) ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวแล้ว
๗๒
๗๓

๗๔

มาตรา ๕๒ (๖) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๕๓  วรรคหนึ่ง (๒) ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๐/๒๕๕๗ 
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
มาตรา ๕๓  (๘/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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(๙) เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน
เงินกองทุนให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๕๒  และตาม
แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตาม
มาตรา ๕๐ เว้นแต่วัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๕๒ (๖) ให้ใช้เงินจากกองทุน
ตาม (๘/๑) เท่านั้น๗๕
เงินกองทุนตาม (๘/๑) ถ้ากระทรวงการคลังเห็นว่ามีเกินความจ�ำเป็นหรือหมด
ความจ�ำเป็นต้องใช้ จะขอให้น�ำส่วนที่เกินจ�ำเป็นส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดินก็ได้๗๖
มาตรา ๕๔๗๗ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) ประธาน กสทช. เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ อธิบดีกรม
บัญชีกลาง และผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง
(๓) ผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวนสองคน ซึง่ กรรมการตาม (๑) และ (๒) เป็นผูค้ ดั เลือก
ให้เลขาธิการ กสทช. เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการ กสทช.
แต่งตั้งพนักงานของส�ำนักงาน กสทช. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตามวรรคหนึง่ (๓) ต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ ข. (๑) (๒)
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ
สามปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
ให้น�ำมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน
โดยอนุโลม
มาตรา ๕๕ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการบริหารกองทุน
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ตาม
๗๕
๗๖
๗๗

มาตรา ๕๓ วรรคสอง แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๕๓ วรรคสาม แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๕๔ แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที ๘
่ ๐/๒๕๕๗ เรือ่ ง การแก้ไขเพิม่ เติม
กฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
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มาตรา ๕๒ ต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่ กสทช. มีความเห็น
แตกต่างจากคณะกรรมการบริหารกองทุน กสทช. ต้องให้เหตุผลประกอบการพิจารณา
ไว้ด้วย
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงิน
กองทุน และการด�ำเนินการตามวรรคหนึง่ ให้ประชาชนทราบผ่านทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ของส�ำนักงาน กสทช. โดยต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ขอและผู้ที่ได้รับการจัดสรรเงิน
จากกองทุนและจ�ำนวนเงินที่ได้รับจากการจัดสรรทั้งหมดด้วย
การเก็บรักษา การใช้จา่ ย การจัดท�ำบัญชีและระบบบัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก�ำหนด
หมวด ๕
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มาตรา ๕๖ ให้มสี ำ� นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “ส�ำนักงาน กสทช.” เป็นนิติบุคคล
มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ
กฎหมายอื่น และอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของประธานกรรมการ
กิจการของส�ำนักงาน กสทช. ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
มาตรา ๕๗ ให้ส�ำนักงาน กสทช. มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบในการรับและจ่ายเงินรายได้ของส�ำนักงาน กสทช.
(๒)๗๘ จัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของส�ำนักงาน กสทช. เพื่อเสนอ
กสทช. อนุมัติ โดยรายจ่ายประจ�ำปีของส�ำนักงาน กสทช. ให้หมายความรวมถึง
๗๘

มาตรา ๕๗  วรรคหนึ่ง (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที ๒
่ ) พ.ศ. ๒๕๖๐
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รายจ่ายใด ๆ อันเกี่ยวกับการด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ของ กสทช. คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และส�ำนักงาน กสทช. งบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีดังกล่าวต้องจัดท�ำโดยค�ำนึงถึงความคุ้มค่า การประหยัด และประสิทธิภาพ
รายการหรือโครงการใดที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วและมิได้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน
ภายในปีงบประมาณนั้น ให้รายการหรือโครงการนั้นเป็นอันพับไปและให้ส�ำนักงาน
กสทช. น�ำส่งงบประมาณส�ำหรับรายการหรือโครงการดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดิน
(๓) ตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่
(๔) รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ การประกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพือ่ ตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหาหรือเสนอความเห็นต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก�ำหนด
(๕) ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับคลืน่ ความถี่ การใช้คลืน่ ความถี่
การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(๖) รับผิดชอบงานธุรการของ กสทช. กสท. กทค. และคณะกรรมการบริหาร
กองทุน
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่ กสทช. กสท. และ กทค. มอบหมาย
ในการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีตาม (๒) ก่อนที่ส�ำนักงาน กสทช.
จะเสนอ กสทช. อนุมัติ ให้ส�ำนักงาน กสทช. เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
ต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็น
และให้สำ� นักงาน กสทช. พิจารณาด�ำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีดังกล่าว เว้นแต่งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีในส่วนของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ส�ำนักงาน กสทช. เสนอไปยังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อด�ำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง ในกรณีที่
ส�ำนักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน แล้วแต่กรณี
ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ให้สำ� นักงาน กสทช. เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีดงั กล่าวพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตอ่ กสทช. เพือ่ พิจารณาต่อไป๗๙  
๗๙

มาตรา ๕๗ วรรคสอง เพิม่ โดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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เมื่อ กสทช. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของส�ำนักงาน กสทช. ตาม
วรรคสองแล้ว ให้ส�ำนักงาน กสทช. เปิดเผยงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีนั้นพร้อมทั้ง
รายการหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่าย
สารสนเทศ หรือวิธีการอื่นที่เข้าถึงได้โดยสะดวก๘๐
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเสนองบประมาณ
รายจ่ายส�ำหรับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗๑ 
วรรคเจ็ด ต่อส�ำนักงาน กสทช. เพื่อจัดสรรเป็นงบประมาณของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ไว้ในร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของส�ำนักงาน
กสทช. ในการนี้ ส�ำนักงาน กสทช. อาจท�ำความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ
ดังกล่าวไว้ในรายงานการเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีก็ได้๘๑
ในการด�ำเนินการตามวรรคสอง ให้ส�ำนักงาน กสทช. เสนอร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก่อนวัน
เริ่มปีงบประมาณไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันและให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นให้แล้วเสร็จก่อนวันเริ่มปีงบประมาณไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน และเมื่อได้รับความเห็นหรือเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วให้ส�ำนักงาน
กสทช. เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีต่อ กสทช. เพื่อด�ำเนินการต่อไป๘๒
มาตรา ๕๘ ให้ กสทช. มีอำ� นาจออกระเบียบหรือประกาศเกีย่ วกับการบริหาร
งานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการ
ด�ำเนินการอื่นของส�ำนักงาน กสทช. โดยให้รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) การแบ่งส่วนงานภายในของส�ำนักงาน กสทช. และขอบเขตหน้าที่ของ
ส่วนงานดังกล่าว
(๒) การก�ำหนดต�ำแหน่ง อัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นของเลขาธิการ
กสทช. พนักงานและลูกจ้างของส�ำนักงาน กสทช. ตลอดจนค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
ของกรรมการอื่นและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
๘๐
๘๑
๘๒

มาตรา ๕๗ วรรคสาม เพิม่ โดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๕๗ วรรคสี่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๕๗ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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(๓) การคัดเลือกหรือการประเมินความรูค้ วามสามารถเพือ่ ประโยชน์ในการบรรจุ
และแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน หลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้าง
และการจ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้างเนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน
(๔) การบริหารงานบุคคล รวมตลอดทั้งการด�ำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์
และร้องทุกข์
(๕) การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน
(๖) การก�ำหนดเครื่องแบบและการแต่งกายของพนักงานและลูกจ้างของ
ส�ำนักงาน กสทช.
(๗)๘๓ การจ้างและการแต่งตัง้ บุคคลเพือ่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญหรือเป็นผูช้ ำ� นาญการ
เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. รวมทั้งจ�ำนวน
และอัตราค่าตอบแทนของต�ำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ โดยให้ค�ำนึงถึงการปฏิบัติงานและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานของต�ำแหน่งนั้นด้วย
(๘) การบริหารและจัดการงบประมาณ ทรัพย์สนิ และการพัสดุของส�ำนักงาน
กสทช.
(๙) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่น
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนาม และ
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๕๙ ให้ส�ำนักงาน กสทช. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของ
กสทช. และส�ำนักงาน กสทช. ให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือ
วิธีการอื่นที่เห็นสมควร โดยอย่างน้อยต้องเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการของผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตทุกราย พร้อมทัง้ เงือ่ นไข
ที่ก�ำหนด
(๒) รายได้ของส�ำนักงาน กสทช. ตามมาตรา ๖๕ เป็นรายเดือนโดยสรุป
(๓) รายจ่ายส�ำหรับการด�ำเนินงานของ กสทช. และส�ำนักงาน กสทช. เป็น
รายเดือนโดยสรุป
๘๓

มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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(๔)๘๔ รายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนกรรมการ จ�ำนวนคณะอนุกรรมการ
และอัตราค่าตอบแทนของอนุกรรมการเป็นรายบุคคล และอัตราค่าตอบแทนทีป่ รึกษา
ที่ กสทช. แต่งตั้งเป็นรายบุคคล
(๕) ผลการศึกษาวิจัยและผลงานอื่น ๆ ที่ว่าจ้างให้หน่วยงานภายนอก
ด�ำเนินการ
(๖) รายการเรื่องร้องเรียน ความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ของผู้บริโภค และผู้รับใบอนุญาตและจ�ำนวนเรื่องที่ยังค้างพิจารณา
(๗) รายละเอียดของผลการจัดซื้อจัดจ้างของส�ำนักงาน กสทช. และสัญญา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๖๐ ให้ส�ำนักงาน กสทช. มีเลขาธิการ กสทช. คนหนึ่งรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานของส�ำนักงาน กสทช. ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานและลูกจ้างของส�ำนักงาน กสทช.
ในกิจการของส�ำนักงาน กสทช. ทีเ่ กีย่ วกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการ กสทช.
เป็นผู้แทนของส�ำนักงาน กสทช. เพื่อการนี้เลขาธิการ กสทช. จะมอบอ�ำนาจให้
บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ กสทช. ก�ำหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระเบียบดังกล่าวจะก�ำหนดในลักษณะบังคับให้
เลขาธิการ กสทช. ต้องมอบอ�ำนาจให้บุคคลใดมิได้
มาตรา ๖๑ ให้ประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของ กสทช. เป็น
ผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการ กสทช.
เลขาธิการ กสทช. ต้องมีอายุไม่ต�่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันแต่งตั้งและ
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗  รวมทั้งคุณสมบัติอื่นตามที่
กสทช. ก�ำหนด
มาตรา ๖๒ เลขาธิการ กสทช. มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละห้าปีนับแต่
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ และอาจได้รบั แต่งตัง้ อีกได้ แต่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ
ไม่ได้
๘๔

มาตรา ๕๙  (๔) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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มาตรา ๖๓ นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๖๒ เลขาธิการ
กสทช. พ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) ลาออก
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) ได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง
(๗) กสทช. มีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมดให้ออกจากต�ำแหน่งเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หย่อนความสามารถ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
มาตรา ๖๔ ให้เลขาธิการ กสทช. และพนักงานของส�ำนักงาน กสทช. เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
พนักงานของส�ำนักงาน กสทช. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามระเบียบที่ กสทช. ก�ำหนด และต้องไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา
พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดา
ที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคม
ให้เลขาธิการ กสทช. เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ เลขาธิการ กสทช. และพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๖๕ รายได้ของส�ำนักงาน กสทช. มีดังต่อไปนี้
(๑)๘๕ ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้
คลืน่ ความถีต่ ามมาตรา ๔๔/๒ วรรคหนึง่ ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียม
๘๕

มาตรา ๖๕  (๑) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

44

ใบอนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๔๕  วรรคหนึ่ง และค่าธรรมเนียมการโอน
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๔/๓
(๒) รายได้หรือผลประโยชน์อนั ได้มาจากการด�ำเนินงานตามอ�ำนาจหน้าทีข่ อง
กสทช. และส�ำนักงาน กสทช.
(๓) รายได้จากทรัพย์สินของส�ำนักงาน กสทช.
(๔) เงินและทรัพย์สนิ ทีม่ ผี บู้ ริจาคให้แก่สำ� นักงาน กสทช. ตามระเบียบที่ กสทช.
ก�ำหนด เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน กสทช.
(๕) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้
รายได้ของส�ำนักงาน กสทช. ตาม (๑) และ (๒) เมื่อได้หักรายจ่ายส�ำหรับการ
ด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของส�ำนักงาน กสทช. ค่าภาระต่าง ๆ ที่จ�ำเป็น เงินที่
จัดสรรเพื่อสมทบกองทุนตามมาตรา ๕๒ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว เหลือเท่าใดให้น�ำ
ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน๘๖
ในกรณีรายได้ของส�ำนักงาน กสทช. มีจ�ำนวนไม่พอส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของส�ำนักงาน กสทช. รวมทั้งค่าภาระต่าง ๆ ที่จ�ำเป็น
และไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้ รัฐพึงจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินให้แก่
ส�ำนักงาน กสทช. เท่าจ�ำนวนที่จ�ำเป็น
มาตรา ๖๖ เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินให้แก่
ส�ำนักงาน กสทช. ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ให้ส�ำนักงาน กสทช. เสนองบประมาณ
รายจ่ายของปีงบประมาณที่ขอความสนับสนุนต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไปของส�ำนักงาน กสทช. ไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี ในการนี้
คณะรั ฐ มนตรี อ าจท� ำ ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด สรรงบประมาณของส� ำ นั ก งาน
กสทช. ไว้ในรายงานการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีหรือ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วยก็ได้ และในการพิจารณา
๘๖

มาตรา ๖๕ วรรคสอง แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

45

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาอาจขอให้เลขาธิการ กสทช. เข้าชี้แจง
เพื่อประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๖๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ทสี่ ำ� นักงาน กสทช. ได้มาโดยการซือ้ หรือ
แลกเปลี่ยนจากรายได้ของส�ำนักงาน กสทช. ตามมาตรา ๖๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือที่
มีผู้บริจาคให้ตาม (๔) ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส�ำนักงาน กสทช.
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุที่อยู่ในความ
ครอบครองของส�ำนักงาน กสทช. ให้ส�ำนักงาน กสทช. มีอ�ำนาจในการปกครอง ดูแล
บ�ำรุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์ได้ ตามระเบียบที่ กสทช. ก�ำหนด
ทรัพย์สินของส�ำนักงาน กสทช. ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
มาตรา ๖๘ การบัญชีของส�ำนักงาน กสทช. ให้จัดท�ำตามหลักสากลตาม
มาตรฐานของสภาผู้สอบบัญชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน
การบัญชี และการพัสดุของส�ำนักงาน กสทช. ตามระเบียบที่ กสทช. ก�ำหนด
ในการตรวจสอบภายในตามวรรคหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
จ�ำนวนไม่น้อยกว่าสามคนและไม่เกินห้าคน ซึ่ง กสทช. แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี
ความรูค้ วามสามารถในการตรวจสอบภายในและมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ และให้ส�ำนักงาน กสทช. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในมีจ�ำนวนตามสมควรขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อท�ำหน้าที่
ช่วยคณะกรรมการตรวจสอบภายในในการด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่
ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และให้ กสทช.
เลขาธิการกสทช. และพนักงานของส�ำนักงาน กสทช. อ�ำนวยความสะดวกแก่
คณะกรรมการตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในตามที่ร้องขอ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในแจ้งผลการตรวจสอบต่อ กสทช. ทุกหนึง่ ร้อย
แปดสิบวัน
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง การพ้นจากต�ำแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบที่ กสทช. ก�ำหนด
มาตรา ๖๙ ให้สำ� นักงาน กสทช. จัดท�ำงบดุล งบการเงิน และบัญชีท�ำการส่ง
ผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
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ในทุกรอบปี ให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผล
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของส�ำนักงาน กสทช. โดยให้วิเคราะห์ประสิทธิผลของ
การใช้จ่ายเงินพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุ
ประสงค์และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใดด้วย แล้วท�ำบันทึกรายงานผลเสนอต่อ กสทช.
คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา
ให้ส�ำนักงาน กสทช. เป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
ในเวลาใด ๆ ที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่าการใช้จ่ายเงิน
และทรัพย์สินของส�ำนักงาน กสทช. ไม่เกิดประสิทธิผล หรือเป็นการฟุ่มเฟือยเกิน
สมควรหรือการด�ำเนินการใดไม่ถูกต้องตรงตามแผน หรือจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อประโยชน์สว่ นรวม ให้สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งให้ กสทช. ทราบ พร้อมทัง้
ข้อเสนอแนะ และให้ กสทช. ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือระงับการด�ำเนินการ
ตามควรแก่กรณีภายในระยะเวลาที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก�ำหนด๘๗
หมวด ๖
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินการและการบริหารงาน
มาตรา ๗๐ ให้ มี ค ณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
คณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกจ�ำนวนสี่คน
ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์
ด้านกิจการกระจายเสียง จ�ำนวนหนึ่งคน และด้านกิจการโทรทัศน์ จ�ำนวนหนึ่งคน
(๒) เป็นผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์
ด้านกิจการโทรคมนาคม จ�ำนวนหนึ่งคน
(๓) เป็นผู้ที่มีผลงานและประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จ�ำนวน
หนึ่งคน
๘๗

มาตรา ๖๙ วรรคสี่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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(๔) เป็นผู้ที่มีผลงานและประสบการณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน จ�ำนวนหนึ่งคน
ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการด�ำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการ
เสนอชือ่ เป็นกรรมการจ�ำนวนสองเท่าของจ�ำนวนกรรมการตามวรรคหนึง่ เพือ่ น�ำเสนอ
ให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกต่อไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประธานวุฒิสภา
ก�ำหนด
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการประชุมร่วมกันเพื่อคัดเลือกผู้สมควรเป็น
ประธานกรรมการ
มาตรา ๗๑๘๘ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านมีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละสามปี และจะแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งสองวาระติดต่อกันมิได้
กรรมการตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นกรรมการ กสทช. อนุกรรมการ เลขาธิการ
กสทช. พนักงานหรือลูกจ้างของส�ำนักงาน กสทช. และให้น�ำความในมาตรา ๗ 
มาตรา ๘ และมาตรา ๒๐ (๑) (๓) (๔) และ (๕) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ก่อนครบก�ำหนดตามวาระเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่าเก้าสิบวัน ให้สำ� นักงานเลขาธิการ
วุ ฒิ ส ภาด� ำ เนิ น การจั ด ให้ มี ก ารคั ด เลื อ กกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานขึ้นใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วและให้กรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอยู่ในต�ำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะมีการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่
ในกรณีที่กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพ้นจากต�ำแหน่งด้วย
เหตุอนื่ นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ ให้กรรมการเท่าทีเ่ หลืออยูป่ ฏิบตั หิ น้าที่
ต่อไปได้ และให้ถอื ว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสามคน
เมือ่ มีเหตุให้กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านต้องพ้นจากต�ำแหน่ง
เพราะเหตุอื่นนอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ ให้ส�ำนักงาน กสทช. มีหนังสือ
แจ้งให้ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุ
ดังกล่าว โดยให้ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเริ่มด�ำเนินการจัดให้มีการเลือกกรรมการ
๘๘

มาตรา ๗๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
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แทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งและให้ผไู้ ด้รบั คัดเลือก
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งแทนอยู่ในต�ำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
วิธกี ารประชุมและการลงมติให้เป็นไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานก�ำหนด
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติก�ำหนด
มาตรา ๗๒ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มี
อ�ำนาจหน้าทีต่ ดิ ตามตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินการและการบริหารงานของ
กสทช. กสท. กทค. ส�ำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. แล้วแจ้งผลให้ กสทช.
ทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้ กสทช. น�ำรายงานดังกล่าวเสนอ
ต่อรัฐสภาพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีของ กสทช. ตามมาตรา ๗๖ และ
เปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส�ำนักงาน
กสทช. หรือวิธีการอื่นที่เห็นสมควร
การประเมินตามวรรคหนึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและข้อมูลต่าง ๆ และ
ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเป็น
ผู้รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลเพื่อประโยชน์ในการจัดท�ำรายงาน
มาตรา ๗๓ รายงานตามมาตรา ๗๒ อย่างน้อยจะต้องมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
(๑) ผลการปฏิบตั งิ านของ กสทช. กสท. กทค. ส�ำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ
กสทช.
(๒) รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจากการปฏิบัติตามอ�ำนาจหน้าที่ของ
กสทช. ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและความสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะ
(๓) ความเห็นเกี่ยวกับรายงานประจ�ำปีที่ กสทช. ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรา ๗๖
(๔) เรื่องอื่น ๆ ที่เห็นสมควรรายงานให้ กสทช. รัฐสภา หรือประชาชน ทราบ
ให้ กสทช. กสท. กทค. ส�ำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ให้ความร่วมมือ
และอ�ำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามที่ร้องขอ
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หมวด ๗
ความสัมพันธ์กับรัฐบาลและรัฐสภา
มาตรา ๗๔๘๙ ในการด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ กสทช. ต้องด�ำเนินการ
ให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา และต้องสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา ๗๕ ในกรณีที่จะต้องมีการเจรจาหรือท�ำความตกลงระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคม หรือการอื่นที่เกี่ยวข้อง กสทช. และส�ำนักงาน กสทช. มีหน้าที่ต้องให้
ข้อมูลและร่วมด�ำเนินการตามที่รัฐบาลแจ้งให้ทราบ
มาตรา ๗๖ ให้ กสทช. จัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีในด้านการ
บริหารคลื่นความถี่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แล้วแต่กรณี ซึ่งต้องแสดงรายละเอียดแผนงานและผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด
เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การจัดสรรคลื่นความถี่ การประกอบกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี และแผนการด�ำเนินงาน
ในระยะต่อไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปี
บัญชี และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีเนื้อหา
ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานของ กสทช. ในปีที่ล่วงมาแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับแผนงานหรือ
โครงการที่ก�ำหนดไว้
(๒) แผนงาน โครงการ และแผนงบประมาณส�ำหรับปีถัดไป
(๓) งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานการตรวจสอบภายใน
(๔) ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ ที่มีความส�ำคัญต่อประชาชน
๘๙

มาตรา ๗๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
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(๕) คุณภาพและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ ที่มีความส�ำคัญ
ต่อประชาชน
(๖) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค
(๗) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกองทุนตามมาตรา ๕๒
(๘) รายงานเกีย่ วกับสภาพการแข่งขันของตลาดในการประกอบกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ รวมทัง้ ข้อสังเกตเกีย่ วกับ
การกระท�ำอันมีลกั ษณะเป็นการครอบง�ำกิจการทัง้ ทางตรงและทางอ้อมทีม่ ผี ลกระทบ
กับประโยชน์ของรัฐและประชาชน
นายกรัฐมนตรี สภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒสิ ภา อาจขอให้ กสทช. หรือเลขาธิการ
กสทช.แล้วแต่กรณี ชี้แจงการด�ำเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นหนังสือหรือขอให้มา
ชี้แจงด้วยวาจาก็ได้
หมวด ๘
บทก�ำหนดโทษ
มาตรา ๗๖/๑๙๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒/๑  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งล้านบาท
มาตรา ๗๗ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการ
โทรคมนาคมผู้ใดได้รับค�ำสั่งตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แล้วไม่ปฏิบัติตาม ให้ กสทช.
มีอ�ำนาจปรับทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งแสนบาท
ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามค�ำสั่ง
มาตรา ๗๘๙๑ ผู้ใดใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
หรือกิจการโทรคมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔๑  วรรคหนึ่ง ผู้นั้น
ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส�ำหรับความผิดตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติ
๙๐

มาตรา ๗๖/๑  เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๙๑
  มาตรา ๗๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามมาตรา ๖๗ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๗๙ พนักงานเจ้าหน้าที่ กสทช. หรือผู้ซึ่งใช้อ�ำนาจของ กสทช. ที่รู้
หรือได้รับแจ้งจากบุคคลใดว่ามีการใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ หากมิได้ด�ำเนินการบังคับการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และ
การกระท�ำหรืองดเว้นการกระท�ำนั้นไม่เป็นความผิดตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวล
กฎหมายอาญา พนักงานเจ้าหน้าที่ กสทช. หรือผูซ้ งึ่ ใช้อำ� นาจของ กสทช. ทีก่ ระท�ำการ
ดังกล่าว ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมืน่ บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๐ ในระหว่างที่การแต่งตั้ง กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้ยังไม่แล้ว
เสร็จให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่ได้แต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในฐานะ กสทช. ตามพระราช
บัญญัตินี้ แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายดังกล่าว
เมือ่ กสทช. ได้รบั การแต่งตัง้ แล้ว ให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ตามวรรคหนึ่งเป็นอันพ้นจากหน้าที่
มาตรา ๘๑ ให้คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์แห่งชาติตามมาตรา ๖๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  หมายความถึง กสทช. ตาม
พระราชบัญญัตินี้
ให้บรรดาอ�ำนาจหน้าทีข่ องรัฐมนตรี อธิบดีกรมไปรษณียโ์ ทรเลข และเจ้าพนักงาน
ผูอ้ อกใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมเป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ อง กสทช. ตาม
พระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๘๒ เมือ่ มีการแต่งตัง้ กสทช. แล้ว ให้สว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
ของรัฐหรือบุคคลใดที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อยูใ่ นวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ี้
ใช้บังคับ มีหน้าที่แจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ รวมทั้งเหตุแห่งความ
จ�ำเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ต่อ กสทช. ตามหลักเกณฑ์ และระยะเวลาที่ กสทช.
ก�ำหนด
ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
ของรัฐแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา รวมถึงอายุสัญญา
และค่าสัมปทานหรือค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานัน้ ต่อ
กสทช. ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ กสทช. ก�ำหนด และให้ กสทช. ตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูล
และผลการตรวจสอบให้สาธารณชนทราบ
มาตรา ๘๓ ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ทชี่ อบด้วยกฎหมาย อยูใ่ นวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ี้
ใช้บังคับและได้ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒  แล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจาก กสทช. ตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้ กสทช. ก�ำกับดูแลให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่น
ความถี่นั้นปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น และตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช.
ก�ำหนด ทั้งนี้ จนกว่าจะถึงก�ำหนดที่ต้องคืนคลื่นความถี่ตามวรรคสาม
ความในมาตรา ๔๔/๑  มิให้ใช้บังคับกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่น�ำคลื่น
ความถี่ที่ได้รับจัดสรรไปให้ผู้อื่นประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือตาม
สัญญาทีช่ อบด้วยกฎหมาย และให้ผไู้ ด้รบั อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาประกอบกิจการ
ต่อไปได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญา
นั้น๙๒
ให้ กสทช. ก�ำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่
หรือใช้คลื่นความถี่คืนคลื่นความถี่ดังกล่าวเพื่อน�ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้
คลื่นความถี่ตามที่ก�ำหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๘ 
๙๒
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โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและความจ�ำเป็นของการประกอบกิจการและการใช้
คลืน่ ความถี่ ทัง้ นี้ ให้นำ� เหตุแห่งความจ�ำเป็นในการถือครองคลืน่ ความถีต่ ามทีไ่ ด้รบั แจ้ง
ตามมาตรา ๘๒ มาพิจารณาประกอบด้วย
มาตรา ๘๔ ผูไ้ ด้รบั จัดสรรคลืน่ ความถีห่ รือใช้คลืน่ ความถีเ่ พือ่ กิจการโทรคมนาคม
ที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและได้ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ 
แล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจาก กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ กสทช. ก�ำกับ
ดูแลให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่นความถี่นั้นปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎหมายอื่น และตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก�ำหนด ทั้งนี้ จนกว่าจะถึงก�ำหนดที่ต้อง
คืนคลื่นความถี่ตามวรรคสี่
ความในมาตรา ๔๔/๑  มิให้ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจที่น�ำคลื่นความถี่ที่ได้รับ
จัดสรรไปให้ผอู้ นื่ ประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญาทีช่ อบด้วย
กฎหมายและให้ผไู้ ด้รบั อนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาประกอบกิจการต่อไปได้เฉพาะใน
ช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามการอนุญาต สัมปทานหรือตามสัญญานั้น๙๓
เมือ่ พ้นก�ำหนดระยะเวลาสามปีนบั แต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ ให้รฐั วิสาหกิจ
น�ำรายได้จากผลประกอบการในส่วนที่ได้รับจากการให้อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
ตามวรรคสองทีร่ ฐั วิสาหกิจได้ดำ� เนินการตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน
หรือด�ำเนินการในกิจการของรัฐ   ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้ด�ำเนินการทั้งหมดหรือบางส่วน
โดยให้หักค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้แล้วเหลือเท่าใดให้ส่ง กสทช. และให้ กสทช. น�ำส่งเงิน
จ�ำนวนดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป
(๑) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ เฉพาะในส่วนที่คิดจากฐาน
รายได้ที่เกิดจากการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
(๒) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
และบริการเพื่อสังคมตามนโยบายของรัฐบาล และตามมาตรา ๕๐ เฉพาะในส่วนที่คิด
จากฐานรายได้ที่เกิดจากการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
(๓) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินการตามการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญา ตามที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
๙๓
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ให้ กสทช. ก�ำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่
หรือใช้คลื่นความถี่คืนคลื่นความถี่ดังกล่าวเพื่อน�ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้
คลื่นความถี่ตามที่ก�ำหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๘ 
โดยให้น�ำความในมาตรา ๘๓ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๕ ในวาระเริ่มแรกมิให้น�ำบทบัญญัติมาตรา ๔๙ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ
มาใช้บงั คับ ทัง้ นี้ จนกว่า กสทช. จะประกาศให้ใช้ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอลแล้ว
ให้ กสทช. จัดให้มีแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๘ ภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่เมื่อมีการแต่งตั้ง กสทช. แล้ว โดยแผนดังกล่าวต้องก�ำหนดให้
มีการก�ำหนดเวลาในการเปลี่ยนไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลและก�ำหนดเวลาเกี่ยวกับการจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการ
โทรทัศน์ด้วย
หลังจากประกาศใช้แผนแม่บทการบริหารคลืน่ ความถีแ่ ล้ว ในช่วงเวลาทีย่ งั มิได้
ประกาศให้ใช้ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจติ อล ให้ กสทช. จัดสรร
คลืน่ ความถีใ่ ห้ภาคประชาชนได้ใช้ในกิจการโทรทัศน์เป็นการชัว่ คราวเฉพาะในพืน้ ทีท่ มี่ ี
คลื่นความถี่เพียงพอที่จะด�ำเนินการจัดสรรได้
มาตรา ๘๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่คณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมอบหมายให้ดำ� เนินการจัดให้มบี ริการโทรคมนาคมพืน้ ฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำส่งค่าใช้จ่าย
เข้ากองทุนตามมาตรา ๕๐ จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรือ่ งหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการ
จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
มาตรา ๘๗ บรรดาใบอนุญาตทีอ่ อกโดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติ
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การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้คงใช้ได้ตอ่ ไปจนกว่าจะสิน้ อายุ และให้ถอื ว่าเป็นใบอนุญาตทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตนิ ี้
โดยให้ กสทช. ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ ผู ้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก�ำหนด
ใบอนุญาตใดตามวรรคหนึ่งที่ให้สิทธิในการถือครองหรือใช้คลื่นความถี่และ
มิได้ก�ำหนดวันสิ้นอายุ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะถึงวันที่ กสทช. ก�ำหนดให้ใบอนุญาต
ดังกล่าวสิ้นอายุลง โดยให้น�ำความในมาตรา ๘๓ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๘ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ กสทช. ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้แก่องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยตามลักษณะและประเภทของ
การประกอบกิจการ รวมทั้งขอบเขตการให้บริการเท่าที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
การใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการเพิ่มเติมจากที่ได้รับใบอนุญาตตาม
วรรคหนึง่ ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลืน่ ความถี่ และต้องได้รบั ใบอนุญาต
จาก กสทช. ในการนี้ กสทช. จะก�ำหนดเงือ่ นไขใด ๆ ทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ประโยชน์สาธารณะก็ได้
การประกอบกิจการขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทยให้อยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัตนิ เี้ พียงเท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ในระหว่างที่ยังมิได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยประกอบกิจการต่อไปได้
มาตรา ๘๙ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ พนักงานและ
ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ ของส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ที่มีอยู่ไปเป็นของส�ำนักงาน กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้พนักงานและลูกจ้างทีโ่ อนไปตามวรรคหนึง่ ได้รบั เงินเดือน เงินประจ�ำต�ำแหน่ง
หรือค่าจ้างรวมทั้งสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ เท่ากับที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน
จนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งในส�ำนักงาน กสทช. แต่จะแต่งตั้งให้ได้
รับเงินเดือนหรือค่าจ้างต�่ำกว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้
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ในกรณีที่พนักงานหรือลูกจ้างผู้ใดอยู่ภายใต้ระเบียบหรือสัญญาจ้างที่มิได้
ก�ำหนดระยะเวลาการจ้าง มิให้ถอื ว่าการจ้างโดยไม่มกี ำ� หนดระยะเวลาดังกล่าวเป็นสิทธิ
และประโยชน์ตามวรรคสอง
มาตรา ๙๐ ในวาระเริ่มแรก ให้ด�ำเนินการแต่งตั้งเลขาธิการ กสทช. ตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในก�ำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้ง กสทช. ตาม
พระราชบัญญัตินี้
ในระหว่างที่ยังไม่มีเลขาธิการ กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เลขาธิการ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก�ำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งอยูใ่ นวันก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขาธิการ กสทช. ไปพลางก่อน
มาตรา ๙๑ ให้โอนเงินและทรัพย์สินของกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์เพื่อประโยชน์สาธารณะ และกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่มีอยู่
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙๒ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สนิ สิทธิ หน้าที่ ของกรมประชาสัมพันธ์
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวกับกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจาย
เสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีอยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของส�ำนักงาน กสทช. เว้นแต่เงินงบประมาณ
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ�ำซึ่งมีผู้ครองอยู่ให้โอนไปเป็นของกรมประชาสัมพันธ์
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๙๓ ข้าราชการและลูกจ้างของกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าสมัครใจจะโอนไป
เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส�ำนักงาน กสทช. เมื่อได้แจ้งความจ�ำนงเป็นหนังสือต่อ
ผู้บังคับบัญชาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ส�ำนักงาน
กสทช. บรรจุและแต่งตัง้ ข้าราชการหรือลูกจ้างผูน้ นั้ เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส�ำนักงาน
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กสทช. ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก�ำหนด แต่จะก�ำหนดให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ต�่ำกว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้ ส�ำหรับผู้ที่ไม่ได้แจ้งความจ�ำนงภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในกรมประชาสัมพันธ์ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ในระหว่างที่ยังไม่มี กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อ�ำนาจของ กสทช. ตาม
วรรคหนึ่ง เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่ได้แต่งตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๙๔ การบรรจุและแต่งตัง้ ข้าราชการตามมาตรา ๙๓ ให้ถอื ว่าเป็นการ
ให้ออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบต�ำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ หรือกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
การบรรจุและแต่งตัง้ ลูกจ้างตามมาตรา ๙๓ ให้ถอื ว่าเป็นการออกจากงานเพราะ
ทางราชการยุบต�ำแหน่งหรือทางราชการเลิกจ้างโดยไม่มคี วามผิด และให้ได้รบั บ�ำเหน็จ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบ�ำเหน็จลูกจ้าง
มาตรา ๙๕ ให้บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค�ำสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  ซึ่งชอบด้วยกฎหมายและ
มีผลบังคับได้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค�ำสั่ง
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่
มาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้มีองค์กรของรัฐที่เป็น
อิสระองค์กรหนึง่ ท�ำหน้าทีด่ ำ� เนินการจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
และมาตรา ๓๐๕  (๑) บัญญัติให้กฎหมายจัดตั้งองค์กรที่ตราขึ้นจะต้องมีสาระส�ำคัญ
ให้มีคณะกรรมการเฉพาะด้านเป็นหน่วยย่อยภายในองค์กรนั้นแยกต่างหากจากกัน
ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และก�ำกับการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม และมีรายละเอียดว่าด้วยการก�ำกับและคุ้มครองการ
ด�ำเนินกิจการ การจัดให้มกี องทุนพัฒนาทรัพยากรสือ่ สารและส่งเสริมให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมในการด�ำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ ประกอบกับพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่ยังไม่เกิดผล
ในทางปฏิบตั เิ ท่าทีค่ วร ท�ำให้เกิดข้อติดขัดในการด�ำเนินการหลายประการ รวมทัง้ ยังมี
บทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมควรก�ำหนดให้
จัดตัง้ องค์กรของรัฐทีเ่ ป็นอิสระองค์กรหนึง่ ท�ำหน้าทีด่ ำ� เนินการจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละ
ก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
รวมทัง้ ก�ำหนดขอบเขตการด�ำเนินงานขององค์กรและการก�ำกับดูแลการประกอบกิจการ
ดังกล่าว และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗๙๔
ข้อ ๕ เงินที่ได้จากการประมูลตามมาตรา ๔๑ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนวันทีป่ ระกาศนีใ้ ช้บงั คับ หากยังมิได้นำ� ส่งเข้า
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้น�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๙๕
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๔๒ ให้กรรมการ กสทช. ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งอยูใ่ นวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ี้
ใช้บงั คับยังคงด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ หรือพ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุอนื่
ในกรณีทมี่ ตี ำ� แหน่งว่างลงไม่วา่ ด้วยเหตุใด ให้กรรมการ กสทช. ประกอบด้วยกรรมการ
เท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมการ กสทช. เหลือไม่ถึงสี่คน ให้กรรมการ กสทช. ที่เหลือ
อยู่พ้นจากต�ำแหน่งโดยให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ และให้ด�ำเนินการ
แต่งตั้งกรรมการ กสทช. ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ กสทช.
ดังกล่าว ให้กรรมการ กสทช. ทีเ่ หลืออยูป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีจ่ ำ� เป็นไปพลางก่อน จนกว่า
กรรมการ กสทช. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
๙๔
๙๕

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง หน้า ๓ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๕ ก หน้า ๕๙ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
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และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ เข้ารับหน้าที่
ในกรณีทผี่ ทู้ พี่ น้ จากต�ำแหน่งตามวรรคหนึง่ เป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งประธานกรรมการ
กสทช. ให้กรรมการ กสทช. ทีเ่ หลืออยูเ่ ลือกกรรมการ กสทช. คนหนึง่ ท�ำหน้าทีป่ ระธาน
กรรมการ กสทช. ต่อไป
มิให้น�ำบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการพ้นจาก
ต�ำแหน่งของกรรมการ กสทช. ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับกับกรรมการ กสทช.
ตามวรรคหนึง่ โดยให้เป็นไปตามทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี่
และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
การพ้นจากต�ำแหน่งของกรรมการ กสทช. ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการพ้น
จากต�ำแหน่งตามวาระตามความในมาตรา ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๔๓ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือค�ำสั่งอื่นใด
อ้างถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคม ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้ถือว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค�ำสัง่ นัน้ อ้างถึงคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มาตรา 44 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มี
การจัดตั้งคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อท�ำหน้าที่ในการจัดท�ำนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าทีใ่ ห้สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการด�ำเนินการ
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ที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายและแผนระดับชาติ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อ
แนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีแล้ว จึงต้องแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติดังกล่าว ประกอบกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ใน
ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มขึ้นและเพื่อให้การใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่สว่ นรวมและ
สาธารณะมากยิ่งขึ้น กรณีจ�ำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอ�ำนาจหน้าที่ให้
สามารถรองรับในเรื่องดังกล่าว จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒๙๖
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๒๗ บรรดาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ออกตามพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาตหรือใบอนุญาตนั้นสิ้นผลเพราะเหตุอื่น
ให้ กสทช. มีอ�ำนาจประกาศก�ำหนดกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือ
กิจการโทรคมนาคมประเภทหรือลักษณะใด ทีส่ ามารถใช้คลืน่ ความถีท่ ไี่ ด้รบั ใบอนุญาต
ตามวรรคหนึง่ เพือ่ ประกอบกิจการเพิม่ เติมได้ ทัง้ นี้ ประกาศดังกล่าวต้องสอดคล้องกับ
แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีต่ ามวรรคหนึง่ ผูใ้ ดประสงค์จะประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เพิ่มเติมตามวรรคสองให้ยื่น
ค�ำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรวมทั้งเสียค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี
๙๖

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที่ ๕๐ ก/หน้า ๓๘/๑๖ เมษายน ๒๕๖๒
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มาตรา ๒๘ ให้ กสทช. มีอำ� นาจประกาศก�ำหนดกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคม ประเภทหรือลักษณะใด ที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ตามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และการอนุญาตนั้นยังไม่สิ้นสุดลง สามารถใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาต
เพื่อประกอบกิจการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท
การบริหารคลื่นความถี่
ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ แห่งพระราช
บัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่น
ค�ำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรวมทั้งเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๙ ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีท่ มี่ อี ยูใ่ นวันก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับให้โอนแก่กันได้ตามที่ก�ำหนดในมาตรา ๔๔/๓  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๐ ในระยะเริ่มแรก มิให้น�ำส่วนที่ 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�ำกับการประกอบ
กิจการ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ ในหมวด ๒ การก�ำกับดูแลการประกอบกิจการ
และมาตรา ๖๕ (๑) มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓ วรรคสอง และมาตรา ๘๔ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ มาใช้
บังคับ จนกว่า กสทช. จะมีความพร้อมที่จะด�ำเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าว และให้
เสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดให้น�ำบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับ
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เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการคลื่นความถี่และการก�ำกับการประกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในระหว่างที่ยังมิได้มี
การตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งให้ส่วนที่ ๓  การก�ำกับกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ และส่วนที่ ๔
การก�ำกับกิจการโทรคมนาคม มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ในหมวด ๒ 
การก�ำกับดูแลการประกอบกิจการ และมาตรา ๖๕  (๑) มาตรา ๗๘  มาตรา ๘๓ 
วรรคสอง และมาตรา ๘๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปจนกว่าพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งจะมีผลใช้บังคับ
ก่อนเสนอให้ตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้ กสทช. จัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และน�ำข้อมูลที่
ได้รับมาประกอบการพิจารณา
ให้ กสทช. จัดท�ำแผนการด�ำเนินการและก�ำหนดกรอบระยะเวลาในการตรา
พระราชกฤษฎีกาอย่างชัดเจน และให้มีการรายงานผลการเตรียมความพร้อมตาม
วรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทราบอย่างน้อยทุกหกเดือนและเปิดเผย
ให้ประชาชนทราบด้วย
มาตรา ๓๑ ให้ระเบียบว่าด้วยการก�ำหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นใน
การสรรหาและการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ซึ่งออกตามมาตรา ๗๑  วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนการแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตนิ ี้ ยังมีผลใช้บงั คับได้ตอ่ ไปเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีระเบียบเพื่อก�ำหนดค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ซึ่งออกตามมาตรา ๗๑  วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ
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มาตรา ๓๒ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่
มาตรา ๖๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่น
ความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ และการจัดให้
มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ
และประชาชน ประกอบกับมาตรา ๒๗๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัตใิ ห้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็นองค์กร
รับผิดชอบและก�ำกับการด�ำเนินการดังกล่าว และโดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับการเริ่ม
กระบวนการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ และการเริ่มกระบวนการสรรหารวมทั้งวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานไม่มีความชัดเจน ตลอดจนกระบวนการจัดท�ำ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของส�ำนักงาน กสทช. ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ท�ำให้การบริหารงบประมาณเกิดความล่าช้า ประกอบ
กับเทคโนโลยีการสื่อสารโดยใช้คลื่นความถี่ได้พัฒนาขึ้น สมควรปรับปรุงการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่เสียใหม่เพื่อให้การใช้คลื่นความถี่เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนั้น
เพื่อประโยชน์ในการแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ต้องการความช่วยเหลือของประชาชน สมควร
ก�ำหนดให้มีเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อให้การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

65

ภาคผนวก

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๘ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

พระราชบัญญัติ

องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปน การสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่น ความถี่และกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓”
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ให ย กเลิ กพระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ กิจ การวิ ท ยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“คลื่นความถี่” หมายความวา คลื่นวิทยุหรือคลื่นแฮรตเซียนซึ่งเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มี
ความถี่ต่ํากวาสามลานเมกะเฮิรตซลงมาที่ถูกแพรกระจายในที่วางโดยปราศจากสื่อนําที่ประดิษฐขึ้น
“โทรคมนาคม” หมายความว า การส ง การแพร หรื อ การรั บ เครื่ อ งหมาย สั ญ ญาณ
ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถใหเขาใจความหมายไดโดยระบบคลื่น
ความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟา หรือระบบอื่น
“วิ ท ยุ ค มนาคม” หมายความว า การส ง การแพร หรื อ การรั บ เครื่ อ งหมาย สั ญ ญาณ
ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถใหเขาใจความหมายไดดวยคลื่นความถี่
“วิทยุกระจายเสียง” หมายความวา วิทยุคมนาคมที่สงหรือแพรเสียงเพื่อใหบุคคลทั่วไปรับได
โดยตรง
“วิทยุโทรทัศน” หมายความวา วิทยุคมนาคมที่แพรภาพและเสียงเพื่อใหบุคคลทั่วไปรับได
โดยตรง
“กิจ การกระจายเสี ย ง” หมายความว า กิ จการวิ ทยุ กระจายเสี ยงและกิ จ การกระจายเสี ย ง
ซึ่งใหบริการการสงขาวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับฟงการใหบริการนั้น ๆ ได
ไมวาจะสงโดยผานระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟา หรือระบบอื่น
ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน หรือกิจการอื่นทํานองเดียวกันที่ กสทช. กําหนดใหเปน
กิจการกระจายเสียง
“กิจการโทรทัศน” หมายความวา กิจการวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรทัศนซึ่งใหบริการการสง
ขาวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมและฟงการใหบริการนั้น ๆ ได ไมวาจะสง
โดยผานระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟา หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง
หรือหลายระบบรวมกัน หรือกิจการอื่นทํานองเดียวกันที่ กสทช. กําหนดใหเปนกิจการโทรทัศน
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“กิจการวิทยุคมนาคม” หมายความวา กิจการซึ่งเปนการรับและสงเครื่องหมาย สัญญาณ
ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งสามารถใหเขาใจความหมายไดโดยระบบคลื่นความถี่
เพื่อความมุงหมายทางโทรคมนาคมในกิจการใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะหรือเปน การเฉพาะกิจที่มิใ ช
เปนการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
“กิจการโทรคมนาคม” หมายความวา กิจการซึ่งใหบริการการสง การแพร หรือการรับเครื่องหมาย
สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งสามารถใหเขาใจความหมายไดโดย
ระบบคลื่ นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟา หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ ง
หรือหลายระบบรวมกัน และรวมถึงกิจการซึ่งใหบริการดาวเทียมสื่อสาร หรือกิจการอื่น ที่ กสทช.
กําหนดใหเป นกิจการโทรคมนาคม แตไม รวมถึ งกิจการที่เปนกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศ น
และกิจการวิทยุคมนาคม
“ตารางกําหนดคลื่นความถี่” หมายความวา การกําหนดยานความถี่วิทยุของวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน วิทยุคมนาคม โทรคมนาคม และการอื่นเพื่อใชงานภายใตเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด
“แผนความถี่วิทยุ” หมายความวา การกําหนดชองความถี่วิทยุสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง
กิจการวิทยุโทรทัศน กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม เพื่อใชงานภายใตเงื่อนไขที่ กสทช.
กําหนด
“จัดสรรคลื่นความถี่” หมายความวา การอนุญาตใหสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน
หรือสถานีวิทยุคมนาคม ใชความถี่วิทยุหรือชองความถี่วิทยุตามตารางกําหนดคลื่นความถี่หรือแผนความถี่
วิทยุเพื่อใชงานภายใตเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด
“ชุ มชน” หมายความว า กลุ มประชาชนที่ มี พื้ นที่ อาศั ยในแหล งเดี ยวกั นไม ว าจะในเมื อง
หรือในชนบท และใหหมายความรวมถึงกลุมประชาชนที่มีความสนใจรวมกันและอยูในพื้นที่ใกลเคียงกัน
หรือสื่อสารถึ งกั นได โดยมีผลประโยชน ดานสั งคมและวัฒนธรรมเกี่ยวข องเชื่ อมโยงกั น ทํ ากิ จกรรม
อันชอบดวยกฎหมายและศีลธรรมรวมกัน มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดการและการแสดงเจตนา
แทนกลุมได
“กองทุน ” หมายความวา กองทุน วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศ น
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ

71

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๘ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศ น และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ แตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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) ผู ที่ มี ผ ลงานหรื อ มี ค วามรู และมี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ ประสบการณ ด า นกฎหมาย
ดานเศรษฐศาสตร อันเปนประโยชนตอการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม ดานละสองคน
(๔) ผูที่มีผ ลงานหรือมีความรู และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานการคุมครอง
ผูบริโภค หรือดานการสงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อัน เปนประโยชนตอการกํากับดูแ ล
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศ น จํานวนหนึ่งคน และการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม
จํานวนหนึ่งคน
(๕) ผูที่มีผลงานหรือมีความรู และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานการศึกษา วัฒนธรรม
หรือการพัฒนาสังคม อันเปนประโยชนตอการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม จํานวนหนึ่งคน
ใหเลขาธิการ กสทช. เปนเลขานุการ กสทช.
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มาตรา ๗ กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ แตไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๒) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง
(๓) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๔) ไมติดยาเสพติดใหโทษ
(๕) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๖) ไมเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(๗) ไมเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดใด เวน แตเปน ความผิดอันได
กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๘) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือจากหนวยงานของเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือถือวากระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๙) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสิน ตกเปนของแผน ดินเพราะ
ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๑๐) ไม เ ป น ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ กรรมการการเลื อ กตั้ ง ผู ต รวจการแผ น ดิ น
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ
(๑๑) ไมเคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง
(๑๒) ไมเปนหรือเคยเปน กรรมการ ผูจัดการ ผูบริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผูถือหุน
หรือหุนสวนในบริษัทหรือหางหุนสวนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจดานกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคม ในระยะเวลาหนึ่งปกอนไดรับการเสนอชื่อตามมาตรา ๑๐
หรือกอนไดรับการคัดเลือกตามมาตรา ๑๕
(๑๓) ไมอยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง

73

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๘ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

มาตรา ๘ กรรมการตอง
(๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น
และไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ
(๓) ไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอื่นใดที่มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนขัดแยงไมวา
โดยตรงหรือโดยออมกับการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการ
สวนที่ ๒
การไดมาซึ่งรายชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการ
โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง
มาตรา ๙ เพื่อประโยชนในการเสนอชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการตามสวนที่ ๔
ใหสมาคม สถาบัน หรือองคกรที่มีลักษณะดังตอไปนี้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนไวตอสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
(๑) สมาคมวิช าชีพ ดานกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศ นและไดจ ดทะเบียนเป น
นิติบุคคลมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหาป
(๒) สมาคมวิชาชีพดานกิจการโทรคมนาคมและไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวาหาป
(๓) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคลและมีการสอนในระดับปริญญาในสาขาวิชานิเทศศาสตร
วารสารศาสตร หรือสื่อสารมวลชน เปนเวลาไมนอยกวาหาป
(๔) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคลและมีการสอนในระดับปริญญาในสาขาวิชาเกี่ยวกับ
โทรคมนาคม เปนเวลาไมนอยกวาหาป
(๕) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคลและมีการสอนในระดับปริญญาในสาขาวิชานิติศาสตร
เปนเวลาไมนอยกวาหาป
(๖) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคลและมีการสอนในระดับปริญญาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
เปนเวลาไมนอยกวาหาป
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(๗) องคกรเอกชนที่ดําเนินการโดยมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปน กัน ซึ่งมี
วัตถุประสงคหลักในดานการคุมครองสิทธิของผูบริโภค หรือการสงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
และจดทะเบียนเปนนิติบุคคลมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหาป
(๘) องคกรเอกชนที่ดําเนินการโดยมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปน กัน ซึ่งมี
วัตถุประสงคหลักในดานการศึกษา วัฒนธรรม หรือการพัฒนาสังคม และจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหาป
สมาคมวิชาชีพตามวรรคหนึ่งตองเปน สมาคมที่มีวัตถุประสงคหลักเกี่ยวของกับวิชาชีพและ
มีสมาชิกของสมาคมเปนผูประกอบวิชาชีพ ในดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนหรือกิจการ
โทรคมนาคม
สมาคมหรือองคกรที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนตาม (๑) (๒) (๗) และ (๘) ตองเปนสมาคมหรือ
องคกรที่มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องและมีผลงานเปนที่ประจักษ และถาสมาคมหรือองคกรใด
มีวัตถุประสงคหลักหลายดาน ใหเลือกขึ้นทะเบียนเปนสมาคมหรือองคกรตาม (๑) (๒) (๗) หรือ (๘)
อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น
เมื่อสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดรับจดทะเบียนสมาคม สถาบัน หรือองคกรใดตามวรรคหนึ่งแลว
ใหเปนอันใชได การวินิจฉัยของศาลในภายหลังวาการจดทะเบียนนั้นเปนการไมชอบไมใหมีผลกระทบ
ตอการที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดดําเนินการไปแลวกอนวันที่ศาลมีคําวินิจฉัย
สมาคม สถาบัน หรือองคกรใดที่ถูกปฏิเสธการขอขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหมีสิทธิฟองคดี
ตอศาลปกครองได แตการฟองคดีดังกลาวไมเปน เหตุใหตองระงับหรือชะลอการดําเนินการเสนอชื่อ
หรือการคัดเลือกตามพระราชบัญญัตินี้
การขึ้นทะเบียนสมาคม สถาบัน และองคกรตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่เลขาธิการวุฒสิ ภาประกาศกําหนด
ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อสมาคม สถาบัน หรือองคกรที่ไดรับจดทะเบียนไว
ใหทราบโดยทั่วกัน และใหบัญชีรายชื่อดังกลาวใชไดตลอดไปจนกวาจะมีการปรับปรุงแกไขตามเงื่อนไขที่
เลขาธิการวุฒิสภาประกาศกําหนด
มาตรา ๑๐ เมื่อมีเหตุที่ตองมีการเลือกและแตงตั้งกรรมการ ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประกาศทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศ น สื่อสิ่งพิม พ และสื่ออิเล็กทรอนิกสอยางนอยเจ็ดวัน
ติดตอกัน และใหสมาคม สถาบัน หรือองคกรที่ไดขึ้นทะเบียนแลวตามมาตรา ๙ ที่ประสงคจะเสนอชื่อ
ผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการ เสนอชื่อพรอมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลดังกลาวภายในระยะเวลาที่
เลขาธิการวุฒิสภาประกาศกําหนด ตามหลักเกณฑดงั ตอไปนี้
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(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) สถาบัน อุดมศึกษาตามมาตรา ๙ (๕) มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีผ ลงานหรือมีความรู
และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกฎหมายตามมาตรา ๖ (๓) ไดสถาบันละสองคน
(๔) สถาบัน อุดมศึกษาตามมาตรา ๙ (๖) มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีผ ลงานหรือมีความรู
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 หรือองคกรซึ่งเสนอชื่อบุคคลนั้นดําเนินการเสนอชื่อใหมภายในเวลาที่เลขาธิการวุฒิสภากําหนด
เมื่อพนกําหนดดังกลาวแลว หากสมาคม สถาบัน หรือองคกรดังกลาวไมเสนอชื่อใหถือวาสละสิทธิ
ในการเสนอชื่อ
เมื่อพน กําหนดระยะเวลาการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งหรือตามมาตรา ๑๐ แลวแตกรณีแลว
หากผูไดรับการเสนอชื่อตาย หรือยกเลิกหนังสือยินยอมใหเสนอชื่อ หรือขาดคุณสมบัติไมวาดวยเหตุใด
ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการตอไป โดยจะไมดําเนินการใหมีการเสนอชื่อใหมก็ได
มาตรา ๑๒ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเสนอชื่อแลว หากมีผูไดรับการเสนอชื่อนอยกวา
สองเทาของจํานวนตามที่ระบุไวในแตละประเภทตามมาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๓) (๔ ) และ (๕) ใหเลขาธิการ
วุฒิสภาขยายระยะเวลาการเสนอชื่อออกไปอีกไมเกิน สามสิบวัน นับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลา
ตามมาตรา ๑๐
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เมื่อพนกําหนดระยะเวลาที่ขยายตามวรรคหนึ่งแลวยังมีผูไดรับการเสนอชื่อนอยกวาที่กําหนดใน
วรรคหนึ่ง ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม และปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมกันเสนอชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ ใหครบในแตละประเภทตามจํานวนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๓ เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการเสนอชื่อตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒
แลวแตกรณีแลว ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดใหผูไดรับการเสนอชื่อทั้งหมดมาประชุมรวมกัน
เพื่อคัดเลือกกันเองตามวิธีการดังตอไปนี้
(๑) ผู ไ ด รั บ การเสนอชื่ อ ตามมาตรา ๑๐ (๑) จากสมาคมวิ ช าชี พ ตามมาตรา ๙ (๑)
คัดเลือกกันเองใหเหลือผูที่สมควรเปน กรรมการตามมาตรา ๖ (๑) จํานวนสองคน โดยแยกเป น
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) ใหแยกกัน คัดเลือก
กันเองใหเหลือผูที่สมควรเปนกรรมการตามมาตรา ๖ (๓) จํานวนแปดคน โดยแยกเปนดานกฎหมาย
จํานวนสี่คนและดานเศรษฐศาสตรจํานวนสี่คน
(๔) ผูไดรับการเสนอชื่อตามมาตรา ๑๐ (๕) คัดเลือกกันเองใหเหลือผูที่สมควรเปนกรรมการ
ตามมาตรา ๖ (๔) จํานวนสี่คน โดยแยกเปนดานการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
จํานวนสองคน และดานการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม จํานวนสองคน
(๕) ผูไดรับการเสนอชื่อตามมาตรา ๑๐ (๖) คัดเลือกกันเองใหเหลือผูที่สมควรเปนกรรมการ
ตามมาตรา ๖ (๕) จํานวนสองคน
การลงคะแนนคัดเลือกใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่เลขาธิการวุฒิสภากําหนด โดยให
ผูไดรับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเปนผูไดรับการคัดเลือก
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เมื่อไดคัดเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว ใหถือวาผูที่ไดรับการคัดเลือกตาม (๑)
(๒) (๓) (๔) และ (๕) เปนผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๖ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) และใหเปนที่สุด
ทั้งนี้ การดําเนินการคัดเลือกดังกลาวตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินเกาสิบวันนับแต
วันที่ไดประกาศใหสมาคม สถาบัน หรือองคกรที่ไดขึ้นทะเบียนไวเสนอชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการ
สวนที่ ๓
การไดมาซึ่งรายชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการ
โดยวิธีการสรรหา
มาตรา ๑๔ เมื่อมีเหตุที่ตองมีการเลือ กและแตงตั้งกรรมการ 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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ประธานและกรรมการสรรหาไมมีสิทธิสมัครเปนกรรมการ และองคกรตามวรรคหนึ่ง ไมมีสิทธิ
ขึ้นทะเบียนเพื่อเสนอชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการตามสวนที่ ๒
ใหคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่ง เปนประธานกรรมการสรรหาและ
คัดเลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่ง เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ในกรณีที่ไมมีกรรมการสรรหาในตําแหนงใด หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถากรรมการ
สรรหาที่เหลืออยูนั้นมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ใหคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการสรรหา
ที่เหลืออยู
ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทําหนาที่เปนหนวยธุรการในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือก
กรรมการ
มาตรา ๑๕ ในการดําเนินการคัดเลือกกรรมการตามสวนนี้ ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประกาศการเป ด รั บ สมั ค รบุ ค คลผู มี คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรา ๖ ให ท ราบเป น การทั่ ว ไปผ า นทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกสอยางนอยสามสิบวันติดตอกัน
ผูมี สิท ธิ สมั ค รรั บคั ด เลื อ กเปน กรรมการจะตอ งไม เป น ผูที่ ไ ดรั บ การเสนอชื่อ จากสมาคม
สถาบัน หรือองคกรตามมาตรา ๑๐
เมื่อ พน กํา หนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง แล ว ใหค ณะกรรมการสรรหาพิ จารณาคั ดเลือ ก
ผูสมัครที่มีคุณสมบัติที่จะเปนกรรมการใหไดจํานวนสองเทาของจํานวนกรรมการตามมาตรา ๖ (๑) (๒)
(๓) (๔) และ (๕)
หลั กเกณฑ และวิ ธี การคั ดเลื อกให เป นไปตามที่ เลขาธิ การวุ ฒิ สภากํ าหนด โดยให ผู ได รั บ
คะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเปนผูไดรับการคัดเลือก
ใหนําความในมาตรา ๑๓ วรรคสาม มาใชบังคับกับการคัดเลือกผูสมควรไดรับเลือกเปน
กรรมการของคณะกรรมการสรรหาโดยอนุโลม
ผูที่ไดรับความเสียหายจากการคัดเลือก อาจยื่นคําฟองตอศาลปกครองได แตไมเปนเหตุใหตอง
ระงับหรือชะลอการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินไปแลว เวนแตศาลปกครองจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เปนอยางอื่น ทั้งนี้ หากศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใด ๆ อันเปนผลใหบุคคลที่ไดรับการคัดเลือก
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือไดรับการคัดเลือกโดยไมช อบดวยกฎหมาย ใหผูที่ไดรับ
การคัดเลือกนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
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สวนที่ ๔
การเลือกและการแตงตั้งกรรมการ
มาตรา ๑๖ เมื่อไดรายชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการจากการคัดเลือกกันเองตามสวนที่ ๒
และจากการสรรหาตามสวนที่ ๓ แลว ใหเลขาธิการวุฒิสภานํารายชื่อดังกลาวทั้งหมดมารวมเปนบัญชี
เดียวกัน หากมีผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการไมนอยกวาสองเทาของจํานวนกรรมการตามที่กําหนดไว
ในมาตรา ๖ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหเสนอบัญชีรายชื่อ พรอมทั้งประวัติและผลงานของบุคคล
ดังกลาว ซึ่งตองระบุใหชัดเจนหรือมีหลักฐานแสดงใหเห็นวาเปนบุคคลที่มีความเหมาะสมตามมาตรา ๖
ตอประธานวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายชื่อตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ เพื่อนําเสนอ
ใหวุฒิสภาพิจารณาและมีมติเลือกตอไป
ในกรณีที่การดําเนินการโดยวิธีการคัดเลือกกันเองตามสวนที่ ๒ หรือวิธีการสรรหาตามสวนที่ ๓
วิธีการใดวิธีการหนึ่งดําเนินการไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม ใหเลขาธิการ
วุฒิสภานํารายชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการโดยวิธีการที่ดําเนินการแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา
พรอมทั้งประวัติและผลงานของบุคคลดังกลาว ซึ่งตองระบุใหชัดเจนหรือมีหลักฐานแสดงใหเห็นวาเปน
บุคคลที่มีความเหมาะสมตามมาตรา ๖ เสนอตอประธานวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแตเมื่อพนกําหนด
ระยะเวลาตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ เพื่อนําเสนอใหวุฒิสภาพิจารณาและมีมติเลือกตอไป
มาตรา ๑๗ ใหวุฒิสภามีมติเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่เลขาธิการวุฒิสภาเสนอใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับบัญชีรายชื่อ เพื่อใหไดกรรมการตามมาตรา ๖ โดยใหผูซึ่งไดรับ
คะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเปนผูไดรับเลือกเปน กรรมการ ซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับแลว
แจงใหผูไดรับการเลือกทราบ
เมื่อลวงพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถายังมีผูไดรับเลือกเปนกรรมการไมครบตามจํานวน
ที่กําหนดในมาตรา ๖ ใหประธานวุฒิสภาแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบ และใหนายกรัฐมนตรีนําบัญชี
รายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและดําเนินการเพื่อใหไดกรรมการตามมาตรา ๖ ใหครบจํานวน
โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายกรัฐมนตรีไดรับแจง
ใหผูไดรับการเลือกเปนกรรมการตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แลวแตกรณี ประชุมรวมกัน
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีผูไดรับเลือกเปนกรรมการครบจํานวนแลวเพื่อคัดเลือกผูสมควรเปนประธาน
กรรมการคนหนึ่งและรองประธานกรรมการสองคน แลวแจงผลใหนายกรัฐมนตรีทราบ และใหนายกรัฐมนตรี
นําความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งตอไป
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มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ผูไดรับเลือกตามมาตรา ๑๗ มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ (๑) (๒)
หรือ (๓) นายกรัฐมนตรีจะนําความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งไดตอเมื่อ
ผูนั้นไดลาออกจากการเปนบุคคลตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) หรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อถือไดวา
ตนไดเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา ๘ (๓) แลว ซึ่งตองกระทําภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับเลือก แตถาผูนั้นมิไดลาออก หรือมิไดเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนด
ใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับเลือกใหเปนกรรมการ และใหวุฒิสภาเลือกกรรมการใหมจากบัญชีรายชื่อ
ที่เลขาธิการวุฒิสภาเสนอตามมาตรา ๑๖
สวนที่ ๕
วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ
มาตรา ๑๙ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง
และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งกรรมการขึ้นใหม
กอนครบกํา หนดตามวาระเป นเวลาไม นอยกวาเก าสิบวั น ให สํานัก งานเลขาธิ การวุ ฒิสภา
ดําเนินการจัดใหมีการเสนอชื่อและแตงตั้งกรรมการขึ้นใหมใหแลวเสร็จโดยเร็ว
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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การพนจากตําแหนงกรรมการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ
ถาเปนการพนจากตําแหนงตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการ
ใหพนจากตําแหนง พระบรมราชโองการดังกลาวใหมีผลตั้งแตวันที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
หรือวันที่กระทําการอันเปนการฝาฝน หรือวันที่วุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนง หรือวันที่ถูกถอดถอนจาก
ตําแหนง แลวแตกรณี
เมื่อ มีก รณี ตามวรรคหนึ่ง ใหก รรมการเท าที่เ หลื ออยูป ฏิบั ติห นา ที่ตอ ไปได แ ละใหถื อว า
กสทช. ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู แตทั้งนี้จะตองมีจํานวนไมนอยกวาหกคน
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน อยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน และในกรณีที่วาระที่เหลืออยูไมถึงสามป
ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับการแตงตั้งอีกวาระหนึ่งได
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ให กสทช.
ประชุมกันเพื่อเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ แลวแจงให
นายกรัฐมนตรีทราบ และใหนายกรัฐมนตรีนําความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ แลวแตกรณี
มาตรา ๒๑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติใหกรรมการ
พนจากตําแหนงเพราะเหตุที่กรรมการนั้นมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรงหรือบกพรองตอหนาที่
อยางรายแรง
มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยู
มาตรา ๒๒ เมื่อปรากฏวา กสทช. ไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ
ใหบุคคลดังตอไปนี้มีสิทธิรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติให กสทช. พนจากตําแหนงทั้งคณะ
(๑) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของสภาผูแทนราษฎร
(๒) สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา
(๓) ประชาชนผูใชบริการซึ่งไดรับผลกระทบจากการกระทําตามวรรคหนึ่งจํานวนไมนอยกวา
สองหมื่นคน ทั้งนี้ โดยทําเปนคํารองยื่นตอประธานวุฒิสภาตามหลักเกณฑที่ประธานวุฒิสภากําหนด
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มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่ มีอยู โดยในการลงมตินั้ น ตอ งนํา รายงานของคณะกรรมการติ ดตามและประเมิ น ผล
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. ในเรื่องใดที่เกี่ยวของหรือมี
ผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ ตองกระทําโดยมติของที่ประชุม และตองเปดเผยรายงานการประชุม
พรอมทั้งผลการลงมติของที่ประชุมทั้งรายบุคคลและทั้งคณะใหสาธารณชนทราบผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
ของสํานักงาน กสทช. และโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสมตามที่ กสทช. ประกาศกําหนด
ขอมูลที่ปรากฏอยูในรายงานการประชุมเรื่องใดมีลักษณะตามที่กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการกําหนดมิใหตองเปดเผยก็ได กสทช. อาจมีมติมิใหเปดเผยขอมูลเฉพาะในสวนนั้นได
การเปดเผยรายงานการประชุมพรอมทั้งผลการลงมติตามวรรคหนึ่ง ตองดําเนินการภายใน
ระยะเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีการลงมติ เวนแตมีเหตุจําเปน ใหขยายเวลาออกไปไดอีก
ไมเกินสิบหาวัน แตตองแสดงเหตุผลและความจําเปนที่ตองขยายเวลาไวดวย
มาตรา ๒๕ ใหกรรมการเปน ผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
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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) กํ า หนดการจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ร ะหว า งคลื่ น ความถี่ ที่ ใ ช ใ นกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม
(๓) กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง กิ จการโทรทัศ น และกิจการ
โทรคมนาคม
(๔) พิจ ารณาอนุ ญ าตและกํ า กับ ดู แ ลการใชค ลื่ น ความถี่ แ ละเครื่ อ งวิท ยุ คมนาคมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม หรือในกิจการวิทยุคมนาคม
และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว
(๕) กําหนดหลักเกณฑการใชคลื่นความถี่ใหเปนไปอยางมีประสิ ทธิภาพและปราศจากการ
รบกวนซึ่งกันและกัน ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหวางกิจการแตละประเภท
(๖) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อใหผูใชบริการไดรับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอง และเปนธรรม
และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว
(๗) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชเลขหมายโทรคมนาคม และกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว
(๘) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใชหรือเชื่อมตอ และหลักเกณฑและวิธีการในการ
กําหนดอัตราคาใชหรือคาเชื่อมตอโครงขายในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม ทั้ งในกิ จการประเภทเดียวกั นและระหว างกิ จการแต ละประเภท ใหเปนธรรมต อ
ผูใชบริการ ผูใหบริการและผูลงทุน หรือระหวางผูใหบริการโทรคมนาคม โดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ
เปนสําคัญ
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(๙) กําหนดโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมและโครงสรางอัตราคาบริการในกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศ น และกิจการโทรคมนาคม ใหเปน ธรรมตอผูใ ชบริการและผูใ หบริการโดยคํานึงถึง
ประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ
(๑๐) กําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคในการประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และในกิจการวิทยุคมนาคม
(๑๑) กําหนดมาตรการเพื่อปองกัน มิใหมีการกระทําอันเปนการผูกขาดหรือกอใหเกิดความ
ไมเปนธรรมในการแขงขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
(๑๒) กําหนดมาตรการใหมีการกระจายบริการดานโทรคมนาคมใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน
ตามมาตรา ๕๐
(๑๓) คุม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชนมิ ใ ห ถู ก เอาเปรี ย บจากผู ป ระกอบกิ จ การ
และคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม
และสงเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเขาถึงและใชประโยชนคลื่นความถี่
ที่ใชในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
(๑๔) ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ
(๑๕) วินิจฉัยและแกไขปญหาการใชคลื่นความถี่ที่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน
(๑๖) ติดตามตรวจสอบและใหคําปรึกษาแนะนําการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม
(๑๗) กําหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิขามสื่อ หรือการครอบงํากิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่ ระหวางสื่อมวลชนดวยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผล
เปน การขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือปดกั้น การไดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลาย
ของประชาชน
(๑๘) ส ง เสริ ม การรวมกลุ ม ของผู รั บ ใบอนุ ญ าต ผู ผ ลิ ต รายการ และผู ป ระกอบวิ ช าชี พ
สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนองคกรในรูปแบบตาง ๆ เพื่อทํา
หนาที่จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการควบคุมการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพกันเองภายใตมาตรฐานทางจริยธรรม
(๑๙) ออกระเบียบหรือประกาศตามมาตรา ๕๘
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(๒๐) อนุมัติงบประมาณรายจายของสํานักงาน กสทช. รวมทั้งเงิน ที่จะจัดสรรเขากองทุน
ตามมาตรา ๕๒
(๒๑) พิจารณาและใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนตามที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนเสนอตามมาตรา ๕๕
(๒๒) ให ข อ มู ล และร ว มดํ า เนิ น การในการเจรจาหรื อ ทํ า ความตกลงระหว า งรั ฐ บาล
แหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
คลื่นความถี่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของ
(๒๓) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีกฎหมายหรือแกไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรคลื่นความถี่และการดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคลื่นความถี่ กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
(๒๔) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอันเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ กสทช.
(๒๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
การกําหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิขามสื่อหรือการครอบงําตาม (๑๗) ให กสทช.
รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและผูเกี่ยวของประกอบดวย
การใชอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ตองไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศ น กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกฎหมาย
วาดวยวิทยุคมนาคม
บรรดาระเบีย บ ประกาศ หรื อ คํ าสั่ ง ใด ๆ ที่ ใ ช บัง คั บ เปน การทั่ ว ไปเมื่ อ ได ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๒๘ ให กสทช. จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนทั่วไป
เพื่อนําความคิดเห็นที่ไดมาประกอบการพิจารณากอนออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เกี่ยวกับการ
กํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมที่มีผลใชบังคับ
เปนการทั่ วไปและเกี่ยวข องกั บการแขงขันในการประกอบกิ จการหรือมีผลกระทบตอประชาชนอยางมี
นัยสําคัญ โดยตองใหขอมูลเกี่ยวกับความเปนมา เหตุผล ความจําเปน และสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับ
เรื่องที่จะรับฟงความคิดเห็น 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 ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง กสทช. กสท. กทค. คณะกรรมการอื่ น และ
คณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนเลขาธิการ กสทช. และพนักงานของ
สํานักงาน กสทช. เกี่ยวกับการพิจารณาคําขอหรือคํารองเรียนที่ประชาชนยื่นตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบั งคับ ประกาศ หรื อสั ญญาที่ กสทช. หรื อสํ านัก งาน กสทช. ทํา กับเอกชน หากกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือสัญญาดังกลาวมิไดกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการไวโดยเฉพาะ
ให กสทช. กําหนดระยะเวลาการดําเนินการแลวเสร็จและประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วไป เรื่องใด
ที่มิไดกําหนดระยะเวลาไว จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง
ในกรณีที่ กสทช. กสท. กทค. คณะกรรมการอื่น และคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้น ตาม
พระราชบัญญัตินี้ เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. ปฏิบัติหนาที่ลาชากวา
ที่กําหนดตามวรรคหนึ่งโดยไมมีเหตุอันสมควร หากกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใด ใหสํานักงาน กสทช.
รับ ผิ ด ชดใช ค วามเสี ย หายให แ ก บุ ค คลนั้ น และให เ รี ย กเงิ น ชดใช คื น จาก กสทช. กสท. กทค.
คณะกรรมการอื่น และคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัตินี้ เลขาธิการ กสทช. หรือ
พนักงานของสํานักงาน กสทช. ผูเปนตนเหตุแหงความลาชานั้น แลวแตกรณี หากความเสียหายนั้น
เกิดจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชนใ นการคุมครองผูบริโภคมิใหถูกเอาเปรียบจากผูประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ให กสทช. มีหนาที่ตรวจสอบการดําเนินการ
ของผูประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม มิใหมีการดําเนินการใด ๆ
ในประการที่นาจะเปนการเอาเปรียบผูบริโภค ทั้งนี้ โดยให กสทช. แตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นสองคณะ
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ประกอบดวยผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณอันเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
กสทช. ในการคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศ น และในการคุมครอง
ผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคมโดยใหมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียนและปฏิบัติหนาที่อื่น ทั้งนี้ ตามที่ กสทช. กําหนด
ในกรณีที่ผูประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคม ดําเนินการใด ๆ
ในประการที่นาจะเปนการเอาเปรียบผูบริโภค โดยอาศัยการใชเครือขายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะ
เปน การคากําไรเกิน ควร หรือกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ ไมวาดวยวิธีการใดตามหลักเกณฑที่
กสทช. กําหนด ให กสทช. มีอํานาจสั่งระงับการดําเนินการดังกลาวได
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชนในการคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัวและเสรีภาพของบุคคล
ในการสื่ อ สารถึ ง กัน โดยทางโทรคมนาคม ให กสทช. มี อํา นาจกํา หนดมาตรการคุม ครองสิ ท ธิ
ของผูใชบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการสื่อสาร
ถึงกันโดยทางโทรคมนาคม
ในกรณีที่มีการกระทําความผิดโดยการดักรับไว ใชประโยชน หรือเปดเผยขอความขาวสาร
หรือขอมูลอื่นใดที่มีการสื่อสารทางโทรคมนาคมโดยไมชอบดวยกฎหมาย ใหถือวา กสทช. เปนผูเสียหาย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเปนผูกระทําความผิดตามวรรคสอง
หรือรูวามีการกระทําความผิดตามวรรคสอง แตเพิกเฉยหรือไมดําเนิน การตามกฎหมายภายในเวลา
อันสมควร ให กสทช. มีอํานาจสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมได
มาตรา ๓๓ ให กสทช. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายให
พนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ไดรับมอบหมายได
อนุกรรมการ และคณะทํางานตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ ข. (๑) (๒) (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑)
มาตรา ๓๔ ในการปฏิ บัติห นาที่ ตามพระราชบัญญั ตินี้ ให กสทช. กสท. กทค. และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีอํานาจสั่งหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใดใหชี้แจง
ขอเท็จจริง มาใหถอยคําหรือสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาได
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หมวด ๒
การกํากับดูแลการประกอบกิจการ
สวนที่ ๑
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
มาตรา ๓๕ ใหมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา
“กสท.” ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ง กสทช. แตงตั้งจากรองประธาน กสทช.
(๒) กรรมการ ซึ่ ง กสทช. แต ง ตั้ ง จากกรรมการ กสทช. ที่ มิ ไ ด เ ป น ประธานหรื อ
รองประธาน กสทช. จํานวนสี่คน ซึ่งตองมีกรรมการตามมาตรา ๖ (๓) จํานวนสองคน และกรรมการ
ตามมาตรา ๖ (๔) จํานวนหนึ่งคน
กรรมการตามวรรคหนึ่งจะเปน กทค. ในขณะเดียวกันมิได
ใหเลขาธิการ กสทช. แตงตั้ง พนักงานเจาหนา ที่ของสํา นักงาน กสทช. เปน เลขานุการ
และผูชวยเลขานุการตามความจําเปน
มาตรา ๓๖ ใหนําความในมาตรา ๒๓ มาใชบังคับกับการประชุมของ กสท. โดยอนุโลม
เวนแตในสวนที่เกี่ยวกับองคประชุม ตองมีกรรมการ กสท. มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
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) ในสวนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ กสทช. มอบหมาย
สวนที่ ๒
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
มาตรา ๓๘ ใหมี คณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคมคณะหนึ่ ง เรี ยกโดยย อวา “กทค.”
ประกอบดวย
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(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ง กสทช. แตงตั้งจากรองประธาน กสทช.
(๒) กรรมการ ซึ่ง กสทช. แตงตั้งจากกรรมการ กสทช. ที่มิไดเปนประธานหรือรองประธาน
กสทช. จํานวนสี่คน ซึ่งตองมีกรรมการตามมาตรา ๖ (๓) จํานวนสองคน และกรรมการตามมาตรา ๖ (๔)
จํานวนหนึ่งคน
กรรมการตามวรรคหนึ่งจะเปน กสท. ในขณะเดียวกันมิได
ใหเลขาธิการ กสทช. แตงตั้ง พนักงานเจาหนา ที่ของสํา นักงาน กสทช. เปน เลขานุการ
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) ในสวนที่เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมและกิจการ
วิทยุคมนาคม และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ กสทช. มอบหมาย
สวนที่ ๓
การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
มาตรา ๔๑ ผูใดประสงคจะใช คลื่น ความถี่เพื่อกิจ การกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศ น
ตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
การยื่น คําขออนุญาต และการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อ นไขที่
กสทช. ประกาศกําหนด เวนแตการประกอบกิจการทางธุรกิจใหเปนไปตามที่กําหนดในวรรคหก
ใหถือวาการยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง เปนการยื่นคําขออนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนดวย และเมื่อ กสทช. อนุญาตใหใชคลื่นความถี่แลวใหถือวาอนุญาตใหประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศ นตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน และใหถือวาไดรับอนุญาตใหมีและใชเครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมดวย ทั้งนี้เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ระบุไวใ น
คําขออนุญาต
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การอนุญ าตให ใ ช คลื่ น ความถี่ เพื่ อ กิ จการกระจายเสี ยงและกิ จ การโทรทั ศ น ตอ งคํ านึ ง ถึ ง
ประโยชนสูงสุ ดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภ าค และระดั บทองถิ่ น ในดานการศึกษา
วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอื่น รวมทั้งการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
และต อ งดํ า เนิ น การในลั ก ษณะที่ มี ก ารกระจายการใช ป ระโยชน โ ดยทั่ ว ถึ ง ในกิ จ การด า นต า ง ๆ
ใหเหมาะสมแกการเปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ
เพื่อประโยชนใ นการสงเสริมรายการวิทยุและรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาสรางสรรคสังคม
หรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชน ให กสทช. กําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตตองจัดเวลา
ใหรายการดังกลาวไดออกอากาศในชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับกลุมเปาหมาย
ในกรณีที่เป นการอนุญ าตใหใ ชค ลื่น ความถี่ เพื่อ กิจการกระจายเสีย งหรือ กิจการโทรทัศ น
ซึ่งเปนการประกอบกิจการทางธุรกิจตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน ใหใชวิธีคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และระดั บท องถิ่ น โดยให แยกกั นประมู ลในแต ละระดั บ ทั้ งนี้ ตามหลั กเกณฑ วิ ธี การ ระยะเวลา
และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกําหนด
การกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารวมประมูลคลื่นความถี่ตามวรรคหก ใหคํานึงถึงประโยชน
ในการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา การปองกันการผูกขาด
การสงเสริมการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม การใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ภาระของผูบริโภค
และการคุมครองสิทธิของผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น
การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่กอใหเกิดหรืออาจ
เกิดการรบกวนหรือทับซอนกับคลื่นความถี่ที่ไดรับอนุญาตอยูกอนแลวจะกระทํามิได
มาตรา ๔๒ ให กสทช. มีอํานาจกํ าหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑
โดยแยกเปนคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ และคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
ซึ่งตองชําระเมื่อไดรับใบอนุญาตและตองชําระเปนรายปในอัตราที่เหมาะสมกับประเภทของใบอนุญาต
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เวนแตคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ใหใชคลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ ใหถือวาเงินที่ไดจากการประมูลตามมาตรา ๔๑ วรรคหก
เปนคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ซึ่งตองชําระเมื่อไดรับใบอนุญาตและใหนําสงเขากองทุน
ตามมาตรา ๕๒
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คาธรรมเนียมใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งซึ่งตองชําระเปนรายป ให กสทช. กําหนด โดยคํานึงถึง
รายจายในการกํากับดูแลการใชคลื่นความถี่และการกํากับดูแลการประกอบกิจการอยางมีประสิทธิภาพ
ในอัตรารวมทั้งสิ้นไมเกินรอยละสองของรายไดกอนหักคาใชจายของผูรับใบอนุญาต และใหนําสงเปน
รายไดของสํานักงาน กสทช.
บรรดาหน ว ยงานที่ ไ ด รั บ ยกเว น ไม ต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยการประกอบกิ จ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งดวย
แต กสทช. จะลดหยอนใหตามที่เห็นสมควรก็ได โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของกิจการของหนวยงานนั้น
มาตรา ๔๓ ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนสิทธิ
เฉพาะตัวของผูไดรับใบอนุญาต จะโอนแกกันมิได
ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตองประกอบ
กิจ การดว ยตนเอง จะมอบการบริ ห ารจั ด การทั้ ง หมดหรื อ บางส ว นหรือ ยิ น ยอมให บุ ค คลอื่ น เป น
ผูมีอํานาจประกอบกิจการแทนมิได แตการใหบุคคลอื่นเชาเวลาดําเนินรายการบางชวงเวลาอาจกระทําได
ตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด
มาตรา ๔๔ ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน
ผูใดมิไดประกอบกิจการที่ใชคลื่นความถี่นั้นภายในระยะเวลาที่ กสทช. กําหนดหรือนําคลื่นความถี่ไปใช
ในกิจการนอกวัตถุประสงค หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบกิจการที่ใชคลื่นความถี่ หรือกระทําการ
อันมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในมาตรา ๒๗ (๑๑) และ (๑๗) หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๓
ให กสทช. ดําเนินการเพื่อใหมีการแกไขใหถูกตองหรือมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่นั้น
ทั้งหมดหรือบางสวน
สวนที่ ๔
การกํากับกิจการโทรคมนาคม
มาตรา ๔๕ ผูใดประสงคจะใชคลื่น ความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมตองไดรับใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองดําเนินการโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
ระยะเวลาและเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกําหนด โดยใหนําความในมาตรา ๔๑ วรรคสี่ และวรรคเจ็ด
มาใชบังคับโดยอนุโลม และเงินที่ไดจากการประมูลเมื่อหักคาใชจา ยแลวใหสงเขาเปนรายไดแผนดิน
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ใหถือวาการยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง เปนการยื่นคําขออนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคมดวย และเมื่อ กสทช.
อนุญาตใหใ ชคลื่น ความถี่แ ลวใหถือวาอนุญาตใหประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวย
การประกอบกิจการโทรคมนาคม และใหถือวาไดรับอนุญาตใหมีและใชเครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมดวย ทั้งนี้เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม
ที่ระบุไวในคําขออนุญาต
ให กสทช. มีอํานาจกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายวาดวย
การประกอบกิจการโทรคมนาคมและคาธรรมเนียมซึ่งตองชําระเปนรายปโดยคํานึงถึงรายจายในการกํากับ
ดูแลการใชคลื่นความถี่และการกํากับดูแลการประกอบกิจการอยางมีประสิทธิภาพในอัตรารวมทั้งสิ้น
ไมเกินรอยละสองของรายไดกอนหักคาใชจายของผูรับใบอนุญาตและใหนําสงคาธรรมเนียมดังกลาว
เปนรายไดของสํานักงาน กสทช.
มาตรา ๔๖ ใบอนุญาตใหใ ชคลื่น ความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมเปนสิทธิเฉพาะตัวของ
ผูไดรับใบอนุญาต จะโอนแกกันมิได
ผูไดรบั ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม ตองประกอบกิจการดวยตนเอง
จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางสวนหรือยินยอมใหบุคคลอื่นเปนผูมีอํานาจประกอบกิจการแทน
มิได
มาตรา ๔๗ ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมผูใดมิไดประกอบ
กิจการที่ใชคลื่นความถี่นั้นภายในระยะเวลาที่ กสทช. กําหนด หรือนําคลื่นความถี่ไปใชในกิจการนอก
วัตถุประสงค หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบกิจการที่ใชคลื่นความถี่หรือกระทําการอันมีลักษณะ
ตองหามตามที่กําหนดในมาตรา ๒๗ (๑๑) หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ ให กสทช. ดําเนินการ
เพื่อใหมีการแกไขใหถูกตอง หรือมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่นั้นทั้งหมดหรือบางสวน
หมวด ๓
แนวทางการจัดทําแผน
มาตรา ๔๘ ใหมีแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ซึ่งอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) รายละเอีย ดเกี่ย วกับตารางกําหนดคลื่ น ความถี่ทั้ง หมดที่ประเทศไทยสามารถนํามา
ใชประโยชนได
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(๒) แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ระหวางประเทศ
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กําหนดใหใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
กิจการโทรคมนาคม และกิจการอื่น
(๔) แนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพื่อนําไปจัดสรรใหมหรือการปรับปรุงการใชคลื่นความถี่
แผนแมบทการบริห ารคลื่น ความถี่ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใ ชบังคับได
และใหใชเปนหลักเกณฑและเงื่อนไขเบื้องตนในการอนุญาตและการดําเนินกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวของกับ
การใชคลื่นความถี่
ให กสทช. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ และตอง
ปรับปรุงแผนแมบทดังกลาว เพื่อประโยชนในการบริหารคลื่นความถี่ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ในการจัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ ให กสทช. รับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ผูประกอบกิจการที่ใชประโยชนคลื่นความถี่ และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาดวย ทั้งนี้ ระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นตองไมนอยกวาสามสิบวัน และการจัดทําแผน
แมบทการบริหารคลื่นความถี่ใหคํานึงถึงการใชงานดานความมั่นคงของรัฐตามความจําเปน
มาตรา ๔๙ ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการ ให กสทช. จัดใหมีแผนแมบทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศ น และแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม เพื่อใชเปน แนวทางในการ
ดําเนินการระยะหาป โดยในแผนดังกลาวตองสอดคลองกับแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่และอยางนอย
ตองมีแนวทางการพัฒนาและการสงเสริมแขงขัน โดยเสรีอยางเปน ธรรมระหวางผูประกอบกิจการ
แนวทางการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และการอนุญาตใหประกอบกิจการ โดยในสวนกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน ตองจัดใหภาคประชาชนไดใชคลื่นความถี่เพื่อประโยชนสาธารณะ และไมแสวงหากําไร
ในทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการชุมชนไมนอยกวารอยละยี่สิบของคลื่นความถี่ในแตละพื้นที่
ของการอนุญาตประกอบกิจการ
ในการจั ด ทํ า แผนแม บทตามวรรคหนึ่ ง ให กสทช. รั บฟ งความคิ ดเห็ น ของประชาชน
ผูประกอบกิจการ และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาดวย ทั้งนี้ ระยะเวลา
ในการรับฟงความคิดเห็นตองไมนอยกวาสามสิบวัน
ในกรณีที่ กสทช. วินิจฉัยเรื่องใดไมสอดคลองกับความคิดเห็นของประชาชน ผูประกอบกิจการ
หรือหนวยงานของรัฐตามที่ปรากฏในการรับฟงความคิดเห็น ตามวรรคสอง กสทช. ตองชี้แจงและ
แสดงเหตุผลใหประชาชน ผูประกอบกิจการ หรือหนวยงานของรัฐทราบ
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ประชาชน ผูประกอบกิจการ หรือหนวยงานของรัฐตามวรรคสาม ผูใดเห็นวาแผนแมบทที่
กสทช. กําหนดขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองได
โดยใหถือวาแผนแมบทดังกลาวเปน กฎตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง
แผนแมบทตามวรรคหนึ่ง เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหผูกพัน กสทช. และ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
มาตรา ๕๐ เพื่อประโยชนในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพื่อสังคมตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ให กสทช. กําหนดแผนการจัดใหมี
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โดยในแผนอยางนอยจะตองกําหนดพื้นที่
และกลุมเปาหมาย ระยะเวลาในการดําเนินการ พรอมทั้งประมาณการคาใชจายที่จะเกิดขึ้น จากการ
ดําเนินการดังกลาว
การจัดทําแผนตามวรรคหนึ่ง ให กสทช. หารือกับหนวยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวของโดยตอง
สอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภา
ให กสทช. ประกาศกําหนดจํานวนคาใชจายที่จะเรียกเก็บจากผูไดรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมเพื่อนําไปใชดําเนินการสนับสนุนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมตามวรรคหนึ่ง
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงรายไดที่ผูไดรับใบอนุญาตไดรับจากการใหบริการโทรคมนาคม
ให กสทช. ประกาศกําหนดจํานวนเงินจากกองทุนตามมาตรา ๕๓ (๔) ที่จะนํามาสนับสนุน
ผูไดรับใบอนุญาตเพื่อใหสามารถดําเนินการจัดใหมีบริการดังกลาวได
มาตรา ๕๑ เพื่อสง เสริม ใหภาคประชาชนได ใ ชคลื่น ความถี่ตามสั ดสวนที่กําหนดไวใ น
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ให กสทช. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสงเสริมชุมชนที่มีความพรอม
ใหเปนผูมีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนประเภท
บริการชุมชน การหารายได และการสนับสนุนผูประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ โดยให
รับฟงความคิดเห็นจากประชาชน และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
รายไดของผูประกอบกิจการบริการชุมชนตองเปนรายไดจากการบริจาค การอุดหนุนสถานี
หรือรายไดทางอื่นซึ่งมิใชการโฆษณาหรือการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน
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การสนับสนุนผูประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพตองเปนการอุดหนุนการดําเนินการ
ของสถานีมิใชเปนการสนับสนุนรายการใดโดยเฉพาะ และมีสัดสวนไมเกินกึ่งหนึ่งของรายไดทั้งหมด
ของผูประกอบกิจการบริการชุม ชน รวมทั้งตองจัดใหมีการประเมิน ผลคุณภาพการใหบริการและ
ประสิทธิภาพในการใชจายเงินที่ไดรับการอุดหนุน เพื่อใชประกอบการพิจารณาจัดสรรเงิน อุดหนุน
ในแตละคราว
หมวด ๔
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ
มาตรา ๕๒ ใหจัดตั้งกองทุน ขึ้น ในสํานักงาน กสทช. เรียกวา “กองทุน วิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ” โดยมีวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคม อย างทั่ วถึ ง ตลอดจนส งเสริ ม ชุ มชนและสนั บสนุ น ผู ประกอบกิ จการบริ การชุ มชน
ตามมาตรา ๕๑
(๒) สงเสริมและสนับ สนุน การพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาดานกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศ น และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการรูเทาทัน สื่อ
เทคโนโลยีดานการใชคลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูพิการ ผูสูงอายุ หรือผูดอยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมตอเนื่อง
(๓) สงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศ น
กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดําเนินการขององคกรซึ่งทําหนาที่จัดทํา
มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิช าชีพตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
(๔) สนับสนุน สงเสริม และคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศ น
และกิจการโทรคมนาคม
(๕) สนับสนุนการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
โดยจัดสรรเงินใหแกกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
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มาตรา ๕๓ กองทุนตามมาตรา ๕๒ ประกอบดวย
(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
(๒) เงินที่ไดจากการประมูลคลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ วรรคหก
(๓) เงินที่ไดรับการจัดสรรตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
(๔) เงินที่สงเขากองทุนตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
และกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม
(๕) เงิ น ค า ปรั บ ทางปกครองที่ ป รั บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และตามกฎหมายว า ด ว ย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศ น 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
อธิบ ดีก รมบัญ ชีก ลาง และผูอํ านวยการศู น ย เทคโนโลยีอิ เล็ กทรอนิก สแ ละคอมพิ วเตอรแ หง ชาติ
เปนกรรมการโดยตําแหนง
(๓) ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณดานการพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพสื่อกระจายเสียง
จํานวนหนึ่งคน และสื่อโทรทัศนจํานวนหนึ่งคน ซึ่งกรรมการตาม (๑) และ (๒) เปนผูคัดเลือก
(๔) ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณดานการใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐานอยางทั่วถึง
หรือในพื้นที่หางไกล รวมทั้งการใหบริการในดานโทรคมนาคมแกผูดอยโอกาสซึ่งกรรมการตาม (๑)
และ (๒) เปนผูคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน
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(๕) ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณดานการคุมครองสิทธิของผูบริโภคหรือการ
สงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งกรรมการตาม (๑) และ (๒) เปนผูคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน
(๖) ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณดานการสงเสริมและคุมครองสิทธิของผูพิการ
และผูดอยโอกาส ซึ่งกรรมการตาม (๑) และ (๒) เปนผูคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน
ใหเลขาธิการ กสทช. เปนกรรมการ และเลขานุการ และใหเลขาธิการ กสทช. แตงตั้ง
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
และอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได
ใหนํามาตรา ๒๓ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๕๕ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ใ นการบริหารกองทุนและเสนอ
ความเห็ นเกี่ ยวกั บการจั ดสรรเงิ นกองทุ นเพื่ อใช จ ายตามวั ตถุ ประสงค ตามมาตรา ๕๒ ต อ กสทช.
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ในกรณีที่ กสทช. มีความเห็นแตกตางจากคณะกรรมการบริหารกองทุน
กสทช. ตองใหเหตุผลประกอบการพิจารณาไวดวย
ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุน และการ
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหประชาชนทราบผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน กสทช. โดยตอง
แสดงขอมูลเกี่ยวกับผูที่ขอและผูที่ไดรับการจัดสรรเงินจากกองทุนและจํานวนเงินที่ไดรับจากการจัดสรร
ทั้งหมดดวย
การเก็ บ รั ก ษา การใช จ า ย การจั ด ทํ า บั ญ ชี แ ละระบบบั ญ ชี ให เ ป น ไปตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
หมวด ๕
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
มาตรา ๕๖ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรียกโดยยอวา “สํานักงาน กสทช.” เปนนิติบุคคล มีฐานะเปนหนวยงานของรัฐ
ที่ไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และไมเปน รัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น และอยูภายใตการกํากับดูแลของประธานกรรมการ
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กิจการของสํานักงาน กสทช. ไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
มาตรา ๕๗ ใหสํานักงาน กสทช. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบในการรับและจายเงินรายไดของสํานักงาน กสทช.
(๒) จัดทํางบประมาณรายจายประจําปของสํานักงาน กสทช. เพื่อเสนอ กสทช. อนุมัติ
โดยรายจ ายประจํ า ปข องสํา นั กงาน กสทช. ใหห มายความรวมถึง รายจา ยใด ๆ อัน เกี่ ย วกั บการ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ กสทช. กสท. กทค. และสํานักงาน กสทช.
(๓) ตรวจสอบและติดตามการใชคลื่นความถี่
(๔) รับและพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการใชคลื่นความถี่ การประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศ น และกิจการโทรคมนาคม เพื่อตรวจสอบและแกไขปญหาหรือเสนอความเห็น ตอ
กสทช. เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑที่ กสทช. กําหนด
(๕) ศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคลื่นความถี่ 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. โดยใหรวมถึงเรื่องดังตอไปนี้ดวย
(๑) การแบงสวนงานภายในของสํานักงาน กสทช. และขอบเขตหนาที่ของสวนงานดังกลาว
(๒) การกํ าหนดตํา แหน ง อั ตราเงิน เดือ น และคา ตอบแทนอื่ น ของเลขาธิ การ กสทช.
พนักงานและลูกจ างของสํานักงาน กสทช. ตลอดจนค าตอบแทนและค าใชจายของกรรมการอื่ น
และอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) การคัดเลือกหรือการประเมินความรูความสามารถเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนง หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน หลักเกณฑการตอสัญญาจาง และการจายเงินชดเชยกรณี
เลิกจางเนื่องจากไมผานการประเมิน
(๔) การบริหารงานบุคคล รวมตลอดทั้งการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ และรองทุกข
(๕) การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน
(๖) การกําหนดเครื่องแบบและการแตงกายของพนักงานและลูกจางของสํานักงาน กสทช.
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(๗) การจางและการแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนผูเชี่ยวชาญหรือเปนผูชํานาญการเฉพาะดานอันจะ
เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ กสทช. รวมทั้งอัตราคาตอบแทนการจาง
(๘) การบริหารและจัดการงบประมาณ ทรัพยสิน และการพัสดุของสํานักงาน กสทช.
(๙) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่น
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการเปนผูลงนาม และเมื่อไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๕๙ ให สํ า นั ก งาน กสทช. เป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกับ การดํ า เนิ น งานของ กสทช.
และสํานักงาน กสทช. ใหประชาชนทราบทางระบบเครือขายสารสนเทศ หรือวิธีการอื่นที่เห็นสมควร
โดยอยางนอยตองเปดเผยขอมูล ดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการของผูไดรับใบอนุญาตทุกราย พรอมทั้งเงื่อนไขที่กําหนด
(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
และผูรับใบอนุญาตและจํานวนเรื่องที่ยังคางพิจารณา
(๗) รายละเอียดของผลการจัดซื้อจัดจางของสํานักงาน กสทช. และสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
มาตรา ๖๐ ใหสํานักงาน กสทช. มีเลขาธิการ กสทช. คนหนึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ของสํานักงาน กสทช. ขึ้นตรงตอประธานกรรมการ และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของ
สํานักงาน กสทช.
ในกิจการของสํานักงาน กสทช. ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการ กสทช. เปนผูแทน
ของสํานักงาน กสทช. เพื่อการนี้เลขาธิการ กสทช. จะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยาง
แทนก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ กสทช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระเบียบดังกลาว
จะกําหนดในลักษณะบังคับใหเลขาธิการ กสทช. ตองมอบอํานาจใหบุคคลใดมิได
มาตรา ๖๑ ใหประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของ กสทช. เปนผูแตงตั้งและถอดถอน
เลขาธิการ กสทช.
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เลขาธิการ กสทช. ตองมีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณในวันแตงตั้งและตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ รวมทั้งคุณสมบัติอื่นตามที่ กสทช. กําหนด
มาตรา ๖๒ เลขาธิการ กสทช. มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหาปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
มาตรา ๖๓ นอกจากการพ น จากตําแหน งตามวาระตามมาตรา ๖๒ เลขาธิ การ กสทช.
พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ
(๓) ลาออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง
(๗) กสทช. มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดใหออก
จากตําแหนงเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หยอนความสามารถ หรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได
มาตรา ๖๔ ใหเลขาธิการ กสทช. และพนักงานของสํานักงาน กสทช. เปนเจาหนาที่ของรัฐ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พนักงานของสํานักงาน กสทช. ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบที่
กสทช. กําหนด และตองไมเปนกรรมการ ผูจัดการ ผูบริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผูถือหุน หรือหุนสวน
ในบริ ษั ท หรื อห างหุ น ส วนหรื อนิ ติ บุ คคลอื่ น ใดบรรดาที่ ประกอบธุ รกิ จด านกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศนหรือกิจการโทรคมนาคม
ให เ ลขาธิ การ กสทช. เป น ผูดํ า รงตํ า แหน ง ระดั บ สู งตามกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
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) รายไดหรือผลประโยชนอัน ไดมาจากการดําเนิน งานตามอํานาจหนาที่ของ 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 เพื่อประโยชนในการจัดสรรเงิ นงบประมาณแผนดินใหแกสํานักงาน กสทช.
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ใหสํานักงาน กสทช. เสนองบประมาณรายจายของปงบประมาณที่ขอความ
สนับสนุนตอคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปของสํานักงาน กสทช. ไวในรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม แลวแตกรณี ในการนี้
คณะรัฐมนตรีอาจทําความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของสํานักงาน กสทช. ไวในรายงานการ
เสนอรางพระราชบั ญญัติง บประมาณรายจายประจํ าปหรื อรา งพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจา ย
เพิ่มเติมดวยก็ได และในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาอาจขอใหเลขาธิการ กสทช. เขาชี้แจงเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได
มาตรา ๖๗ บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ีสํานักงาน กสทช. ไดมาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยน
จากรายไดของสํานักงาน กสทช. ตามมาตรา ๖๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือที่มีผูบริจาคใหตาม (๔)
ใหเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน กสทช.
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อสังหาริม ทรัพยที่เปน ที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ ราชพัสดุที่อ ยูใ นความครอบครอง
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
สามคนและไม เ กิน ห าคน ซึ่ ง กสทช. แต งตั้ ง จากผูท รงคุ ณ วุฒิ ซึ่ งมี ค วามรูค วามสามารถในการ
ตรวจสอบภายในและมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ และให
สํานักงาน กสทช. จัดใหมีเจาหนาที่ผูตรวจสอบภายในมีจํานวนตามสมควรขึ้นตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อทําหนาที่ชวยคณะกรรมการตรวจสอบภายในในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ใหคณะกรรมการตรวจสอบภายในมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ และให กสทช. เลขาธิการ
กสทช. และพนักงานของสํานักงาน กสทช. อํานวยความสะดวกแก คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
และเจาหนาที่ผูตรวจสอบภายในตามที่รองขอ
ใหคณะกรรมการตรวจสอบภายในแจงผลการตรวจสอบตอ กสทช. ทุกหนึ่งรอยแปดสิบวัน
วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในใหเปนไปตามระเบียบที่ กสทช. กําหนด
มาตรา ๖๙ ใหสํานักงาน กสทช. จัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชี
ภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
ในทุกรอบป ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงิน
และทรัพยสิน ของสํานักงาน กสทช. โดยใหวิเคราะหประสิทธิผลของการใชจายเงินพรอมทั้งแสดง
ความคิ ดเห็น วา การใช จา ยดั งกลา วเปน ไปตามวัต ถุป ระสงค และไดผ ลตามเปา หมายเพี ยงใดดว ย
แลวทําบันทึกรายงานผลเสนอตอ กสทช. คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา
ใหสํานักงาน กสทช. เปนหนวยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน
แผนดิน
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หมวด ๖
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการและการบริหารงาน
มาตรา ๗๐ ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานคณะหนึ่ง ประกอบดวย
ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกจํานวนสี่คน ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) เปน ผูที่ มีผ ลงานหรื อมี ความรู และมีค วามเชี่ ยวชาญหรื อประสบการณ ดานกิจ การ
กระจายเสียง จํานวนหนึ่งคน และดานกิจการโทรทัศน จํานวนหนึ่งคน
(๒) เปน ผูที่ มีผ ลงานหรื อมี ความรู และมีค วามเชี่ ยวชาญหรื อประสบการณ ดานกิจ การ
โทรคมนาคม จํานวนหนึ่งคน
(๓) เปนผูที่มีผลงานและประสบการณดานการคุมครองผูบริโภค จํานวนหนึ่งคน
(๔) เปน ผูที่มีผลงานและประสบการณดานการสงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
จํานวนหนึ่งคน
ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีการดําเนินการคัดเลือกบุคคลผูสมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ
จํานวนสองเทาของจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ ง เพื่อนําเสนอใหวุ ฒิสภาพิจารณาคั ดเลือกต อไป
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ประธานวุฒิสภากําหนด
ให ผู ไ ด รั บ การคั ดเลื อ กเป น กรรมการประชุ ม ร ว มกั น เพื่ อ คั ด เลื อ กผู ส มควรเป น ประธาน
กรรมการ
มาตรา ๗๑ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
สามป และจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสองวาระติดตอกันมิได
กรรมการตามวรรคหนึ่งตองไมเปนกรรมการ กสทช. กสท. กทค. อนุกรรมการ เลขาธิการ กสทช.
พนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน กสทช. และใหนําความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๒๐ (๑)
(๓) (๔) และ (๕) มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณี ที่ ก รรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านพ น จากตํ า แหน ง ด ว ยเหตุ อื่ น
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได และใหถือวา
คณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบั ติ งานประกอบด วยกรรมการเทา ที่เ หลื ออยูเ วน แต
มีกรรมการเหลืออยูไมถึงสามคน
วิธีการประชุมและการลงมติใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานกําหนด
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คาตอบแทนและค าใช จายอื่ น ในการสรรหาและการปฏิ บัติงานของกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบที่ กสทช. กําหนด
มาตรา ๗๒ ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอํานาจหนาที่ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการและการบริหารงานของ กสทช. กสท. กทค. สํานักงาน กสทช.
และเลขาธิการ กสทช. แลวแจงผลให กสทช. ทราบภายในเกาสิบวันนับแตวนั สิ้นปบัญชี 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
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล พรอมทั้ง
ความเห็นและขอเสนอแนะ
(๓) ความเห็นเกี่ยวกับรายงานประจําปที่ กสทช. ไดจัดทําขึ้นตามมาตรา ๗๖
(๔) เรื่องอื่น ๆ ทีเ่ ห็นสมควรรายงานให กสทช. รัฐสภา หรือประชาชน ทราบ
ให กสทช. กสท. กทค. สํ านั กงาน กสทช. และเลขาธิก าร กสทช. ใหค วามร วมมื อ
และอํานวยความสะดวกใหแกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่รองขอ
หมวด ๗
ความสัมพันธกับรัฐบาลและรัฐสภา
มาตรา ๗๔ ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ กสทช. ตองดําเนินการใหสอดคลองกับ
นโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภา
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มาตรา ๗๕ ในกรณีที่จะตองมีการเจรจาหรือทําความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ กิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม หรือการอื่นที่เกี่ยวของ กสทช. และสํานักงาน
กสทช. มีหนาที่ตองใหขอมูลและรวมดําเนินการตามที่รัฐบาลแจงใหทราบ
มาตรา ๗๖ ให กสทช. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปในดานการบริหารคลื่น
ความถี่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม แลวแตกรณี ซึ่งตองแสดง
รายละเอียดแผนงานและผลการปฏิบัติงาน รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การจัดสรรคลื่น
ความถี่ การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศ น และกิจการโทรคมนาคม แลวแตกรณี
และแผนการดําเนินงานในระยะตอไปเสนอตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต
วันสิ้นปบัญชี 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
โทรทัศ น และกิจการโทรคมนาคมประเภทตาง ๆ รวมทั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการกระทําอันมีลักษณะ
เปนการครอบงํากิจการทั้งทางตรงและทางออมที่มีผลกระทบกับประโยชนของรัฐและประชาชน
นายกรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา อาจขอให กสทช. หรือเลขาธิการ กสทช.
แลวแตกรณี ชี้แจงการดําเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนหนังสือหรือขอใหมาชี้แจงดวยวาจาก็ได
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หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๗๗ ผูประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคมผูใด
ไดรับคําสั่งตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แลวไมปฏิบัติตาม ให กสทช. มีอํานาจปรับทางปกครองไมเกิน
หาลานบาท และปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งแสนบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติตามคําสั่ง
มาตรา ๗๘ ผูใ ดใชค ลื่ น ความถี่ เพื่ อ กิ จการกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น หรื อกิ จ การ
โทรคมนาคม โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ผูนั้นตอง
รับโทษตามที่ บัญญัติ ไวสํา หรับความผิ ดตามมาตรา ๖๖ แห งพระราชบั ญญัติก ารประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ แลวแตกรณี
มาตรา ๗๙ พนักงานเจาหนาที่ กสทช. หรือผูซึ่งใชอํานาจของ กสทช. ที่รูหรือไดรับแจง
จากบุคคลใดวามีการใชคลื่น ความถี่อันเปนการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หากมิได
ดําเนินการบังคับการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และการกระทําหรืองดเวนการกระทํานั้นไมเปน
ความผิดตามมาตรา ๑๕๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา พนักงานเจาหนาที่ กสทช. หรือผูซึ่งใชอํานาจ
ของ กสทช. ที่กระทําการดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน สามปหรือปรับไมเกิน หกหมื่น บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๐ ในระหว า งที่ ก ารแต ง ตั้ ง กสทช. ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ยั ง ไม แ ล ว เสร็ จ
ใหคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติที่ไดแตงตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ยังคงปฏิบัติ
หนาที่ตอไปในฐานะ กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้ แตในสวนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิ จ การโทรทั ศ น ต ามกฎหมายว า ด ว ยการประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น
ใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว
เมื่อ กสทช. ไดรับการแตงตั้งแลว ใหคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติตามวรรคหนึ่ง
เปนอันพนจากหนาที่
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มาตรา ๘๑ ใหคณะกรรมการตามพระราชบัญญั ติการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและ
กิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ หงชาติตามมาตรา ๖๑
แหงพระราชบั ญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑
หมายความถึง กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหบรรดาอํานาจหนาที่ของรัฐ มนตรี อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข และเจาพนักงานผูออก
ใบอนุญาต ตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมเปนอํานาจหนาที่ของ กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๒ เมื่อมีการแตงตั้ง กสทช. แลว ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ
หรือ บุคคลใดที่ได รับจั ดสรรคลื่ น ความถี่หรื อ ใช คลื่น ความถี่เ พื่อการประกอบกิจการกระจายเสีย ง
กิ จ การโทรทั ศ น และกิ จ การโทรคมนาคม อยู ใ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ มี ห น า ที่ แ จ ง
รายละเอียดการใชประโยชนคลื่น ความถี่ รวมทั้งเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถี่ตอ
กสทช. ตามหลักเกณฑ และระยะเวลาที่ กสทช. กําหนด
ในการดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให ส ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน ว ยงานของรั ฐ
แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา รวมถึงอายุสัญญาและคาสัมปทานหรือ
คาตอบแทนตาง ๆ ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น ตอ กสทช. ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ กสทช. กําหนด และให กสทช. ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน
หรือสัญญานั้น พรอมทั้งเปดเผยขอมูลและผลการตรวจสอบใหสาธารณชนทราบ
มาตรา ๘๓ ผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใชคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจ การโทรทัศ น ที่ชอบด วยกฎหมาย อยูใ นวัน ที่พ ระราชบัญญัติ นี้ใ ชบัง คับและไดปฏิ บัติตาม
มาตรา ๘๒ แลว ใหถือวาไดรับอนุญาตจาก กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้ และให กสทช. กํากับดูแล
ให ผู ไ ด รั บ จั ด สรรคลื่ น ความถี่ ห รื อ ใช ค ลื่ น ความถี่ นั้ น ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ กฎหมายอื่ น
และตามหลักเกณฑที่ กสทช. กําหนด ทั้งนี้ จนกวาจะถึงกําหนดที่ตองคืนคลื่นความถี่ตามวรรคสาม
ความในมาตรา ๔๓ มิใหใ ชบังคับกับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่นําคลื่นความถี่ที่ไดรับ
จัดสรรไปใหผูอื่นประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญาที่ชอบดวยกฎหมาย
และใหผูไดรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาประกอบกิจการตอไปไดเฉพาะในชวงระยะเวลาที่เหลืออยู
ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญานั้น
ให กสทช. กําหนดระยะเวลาที่แนนอนในการใหผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใชคลื่นความถี่
คืน คลื่ น ความถี่ดัง กลาวเพื่อนํ าไปจัดสรรใหม หรือปรับปรุ งการใชค ลื่น ความถี่ต ามที่กํ าหนดไวใ น
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แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๘ โดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะและความจําเปน
ของการประกอบกิจการและการใชคลื่นความถี่ ทั้งนี้ ใหนําเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถี่
ตามที่ไดรับแจงตามมาตรา ๘๒ มาพิจารณาประกอบดวย
มาตรา ๘๔ ผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมที่ชอบดวย
กฎหมายอยูในวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใชบังคับและไดปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ แลว ใหถือวาไดรับอนุญาต
จาก กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้ และให กสทช. กํากับดูแ ลใหผูไดรับจัดสรรคลื่น ความถี่หรือ
ใชคลื่นความถี่นั้นปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น และตามหลักเกณฑที่ กสทช. กําหนด
ทั้งนี้ จนกวาจะถึงกําหนดที่ตองคืนคลื่นความถี่ตามวรรคสี่
ความในมาตรา ๔๖ มิใหใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจที่นําคลื่นความถี่ที่ไดรับจัดสรรไปใหผูอื่น
ประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญาที่ชอบดวยกฎหมายและใหผูไดรับอนุญาต
สัมปทาน หรือสัญญาประกอบกิจ การตอไปไดเฉพาะในชวงระยะเวลาที่ เหลืออยูตามการอนุญาต
สัมปทาน หรือตามสัญญานั้น
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหรัฐวิสาหกิจนํารายได
จากผลประกอบการในสวนที่ไดรับจากการใหอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาตามวรรคสองที่รัฐวิสาหกิจ
ไดดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ ทั้งนี้ ไมวา
จะไดดําเนิน การทั้งหมดหรือบางสวน โดยใหหักคาใชจายดังตอไปนี้แ ลวเหลือเทาใดใหสง กสทช.
และให กสทช. นําสงเงินจํานวนดังกลาวเปนรายไดแผนดินตอไป
(๑) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ เฉพาะในสวนที่คิดจากฐานรายไดที่เกิดจาก
การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
(๒) คาใชจายเพื่อสนับสนุนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการ
เพื่อสังคมตามนโยบายของรัฐบาล และตามมาตรา ๕๐ เฉพาะในสวนที่คิดจากฐานรายไดที่เกิดจากการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
(๓) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการดําเนิน การตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด
ให กสทช. กําหนดระยะเวลาที่แนนอนในการใหผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใชคลื่นความถี่
คืนคลื่นความถี่ดังกลาวเพื่อนําไปจัดสรรใหมหรือปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ตามที่กําหนดไวในแผนแมบท
การบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๘ โดยใหนําความในมาตรา ๘๓ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๘๕ ในวาระเริ่มแรกมิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๙ ในสวนที่เกี่ยวกับการจัดใหภาค
ประชาชนไดใ ชค ลื่น ความถี่ใ นกิจการโทรทัศ น ไมนอ ยกวา รอยละยี่สิบ มาใช บังคับ ทั้ง นี้ จนกว า
กสทช. จะประกาศใหใชระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอลแลว
ให กสทช. จัดใหมีแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๘ ภายในระยะเวลาหนึ่งป
นับ แต เมื่ อ มีก ารแตง ตั้ง กสทช. แล ว โดยแผนดัง กลา วต อ งกํ าหนดใหมี ก ารกํา หนดเวลาในการ
เปลี่ยนไปสูระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอลและกําหนดเวลาเกี่ยวกับการจัดให
ภาคประชาชนไดใชคลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศนดวย
หลังจากประกาศใชแ ผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่แ ลว ในชวงเวลาที่ยังมิไดประกาศ
ให ใ ช ระบบการรั บส งสั ญญาณวิท ยุ โทรทั ศ น ในระบบดิจิ ตอลให กสทช. จั ดสรรคลื่ น ความถี่ ใ ห
ภาคประชาชนไดใ ชใ นกิจการโทรทัศ นเปน การชั่วคราวเฉพาะในพื้น ที่ที่มีคลื่นความถี่เพียงพอที่จะ
ดําเนินการจัดสรรได
มาตรา ๘๖ ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคมที่ ค ณะกรรมการกิ จ การ
โทรคมนาคมแหงชาติมอบหมายใหดําเนินการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่ วถึงและบริการ
เพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองนําสงคาใชจายเขากองทุนตามมาตรา ๕๐ จนกวาจะสิ้นสุดระยะเวลา
ตามที่กําหนดไวใ นประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
มาตรา ๘๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกโดยชอบดวยกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ กิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ และใหถือวาเปนใบอนุญาตที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให กสทช. กํากับดูแลใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และตามหลักเกณฑที่ กสทช. กําหนด
ใบอนุญาตใดตามวรรคหนึ่งที่ใหสิทธิในการถือครองหรือใชคลื่นความถี่และมิไดกําหนดวันสิ้นอายุ
ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะถึงวันที่ กสทช. กําหนดใหใบอนุญาตดังกลาวสิ้นอายุลง โดยใหนําความใน
มาตรา ๘๓ วรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๘๘ ภายในหนึ่ งรอ ยยี่สิ บวัน นับแตวัน ที่พระราชบัญญั ตินี้ใ ชบัง คับ ให กสทช.
ออกใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ใหแกองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
ตามลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการ รวมทั้งขอบเขตการใหบริการเทาที่มีอยูใ นวัน ที่
พระราชบัญญัตนิ ี้ใชบังคับ
การใช ค ลื่ น ความถี่ เ พื่ อ ประกอบกิ จ การเพิ่ ม เติ ม จากที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง
ตองสอดคลองกับแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ และตองไดรับใบอนุญาตจาก กสทช. ในการนี้
กสทช. จะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ที่จําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะก็ได
การประกอบกิ จ การขององค ก ารกระจายเสีย งและแพร ภ าพสาธารณะแห ง ประเทศไทย
ใหอยูภายใตพระราชบัญญัตินี้เพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยองคการกระจายเสียงและ
แพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
ในระหว างที่ยั งมิ ได รับ ใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ง ให องคก ารกระจายเสีย งและแพรภ าพ
สาธารณะแหงประเทศไทยประกอบกิจการตอไปได
มาตรา ๘๙ ให โ อนบรรดากิจ การ ทรั พ ย สิน สิ ทธิ หนา ที่ หนี้ พนั กงานและลู ก จ า ง
และเงินงบประมาณ ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติที่มีอ ยูไปเปน ของ
สํานักงาน กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหพนักงานและลูกจางที่โอนไปตามวรรคหนึ่งไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนงหรือคาจาง
รวมทั้งสิทธิและประโยชนตาง ๆ เทากับที่เคยไดรับอยูเดิมไปพลางกอน จนกวาจะไดบรรจุและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงในสํานักงาน กสทช. แตจะแตงตั้งใหไดรับเงิน เดือนหรือคาจางต่ํากวาเงิน เดือน
หรือคาจางที่ไดรับอยูเดิมไมได
ในกรณีที่พนักงานหรือลูกจางผูใ ดอยูภายใตระเบียบหรือสัญญาจางที่มิไดกําหนดระยะเวลา
การจาง มิใหถือวาการจางโดยไมมีกําหนดระยะเวลาดังกลาวเปนสิทธิและประโยชนตามวรรคสอง
มาตรา ๙๐ ในวาระเริ่มแรก ใหดําเนินการแตงตั้งเลขาธิการ กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่มีการแตงตั้ง กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้
ในระหวางที่ยังไมมีเลขาธิการ กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเลขาธิการคณะกรรมการ
กิ จ การโทรคมนาคมแห ง ชาติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ กิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดํารงตําแหนงเลขาธิการ กสทช. ไปพลางกอน
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มาตรา ๙๑ ใหโอนเงิน และทรัพยสิ นของกองทุน พั ฒนากิจ การกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศ นเพื่อประโยชนสาธารณะ และกองทุน พัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ
ตามพระราชบั ญญั ติอ งคก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่แ ละกํ ากั บ กิจ การวิท ยุก ระจายเสีย ง วิท ยุโ ทรทั ศ น
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไปเปนของกองทุน
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙๒ ให โ อนบรรดากิ จ การ ทรั พ ย สิ น สิ ท ธิ หน า ที่ ของกรมประชาสั ม พั น ธ
สํานักนายกรัฐมนตรี ในสวนที่เกี่ยวกับกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
แหงชาติ กรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไปเปนของ
สํานักงาน กสทช. เวนแตเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจําซึ่งมีผูครองอยูใหโอนไปเปน
ของกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๙๓ ขา ราชการและลู ก จา งของกองงานคณะกรรมการกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
และวิทยุโทรทัศนแหงชาติ กรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญ ญัตินี้ใ ชบัง คับ ถาสมั ครใจจะโอนไปเปน พนักงานหรื อลูกจางของสํานักงาน กสทช.
เมื่อไดแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหสํ านั กงาน กสทช. บรรจุ แ ละแต งตั้ งข าราชการหรื อลู กจ างผู นั้น เป น พนัก งานหรื อลู กจ างของ
สํานักงาน กสทช. ตามหลักเกณฑที่ กสทช. กําหนด แตจะกําหนดใหไดรับเงินเดือนหรือคาจางต่ํากวา
เงิน เดือ นหรือคาจางที่ไดรับอยูเดิมไมได สําหรับผูที่ไมไดแ จงความจํานงภายในระยะเวลาดังกลาว
ใหกลับไปปฏิบัติหนาที่ในกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี
ในระหวางที่ยังไมมี กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอํานาจของ กสทช. ตามวรรคหนึ่งเปน
อํานาจของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติที่ไดแตงตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๙๔ การบรรจุแ ละแตงตั้งขาราชการตามมาตรา ๙๓ ใหถือวาเป น การใหออกจาก
ราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกฎหมายวาดวย
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
การบรรจุและแตงตั้งลูกจางตามมาตรา ๙๓ ใหถือวาเปนการออกจากงานเพราะทางราชการ
ยุบตําแหนงหรือทางราชการเลิกจางโดยไมมีความผิด และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยบําเหน็จลูกจาง
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มาตรา ๙๕ ใหบรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งชอบดวยกฎหมายและมีผลบังคับไดอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใช
บังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาที่ดําเนินการจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บั ญ ญั ติ และมาตรา ๓๐๕ (๑) บั ญ ญั ติ ใ ห ก ฎหมายจั ด ตั้ ง องค ก รที่ ต ราขึ้ น จะต อ งมี ส าระสํ า คั ญ ให มี
คณะกรรมการเฉพาะดานเปนหนวยยอยภายในองคกรนั้นแยกตางหากจากกัน ทําหนาที่กํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และกํากับการประกอบกิจการโทรคมนาคม และมีรายละเอียดวาดวย
การกํ ากับและคุมครองการดําเนินกิจ การ การจัดใหมีกองทุนพัฒนาทรัพยากรสื่อสารและส งเสริมใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ ประกอบกับพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดใชบังคับมาเปน
ระยะเวลานานแลว แตยังไมเกิดผลในทางปฏิบัติเทาที่ควร ทําใหเกิดขอติดขัดในการดําเนินการหลายประการ
รวมทั้งยังมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย สมควรกําหนดใหจดั ตัง้ องคกรของรัฐ
ที่เปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาที่ดําเนินการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งกําหนดขอบเขตการดําเนินงานขององคกรและการกํากับดูแล
การประกอบกิ จ การดังกลาว และปรับปรุงกฎหมายวาดว ยองคก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ และกํากั บกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ฉบับที่ ๘๐/๒๕๕๗
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายว่ า ด้ ว ยองค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้การกํากับดูแล
การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม การบริหารกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
และการบริ ห ารเงิ น ที่ ไ ด้ จ ากการประมู ล คลื่ น ความถี่ เ พื่ อ กิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์
เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อรัฐอย่างสูงสุด คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิ กความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๒ แห่ งพระราชบัญ ญัติอ งค์กรจัด สรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๒ ให้ กสทช. มีอํานาจกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑
โดยแยกเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
ซึ่งต้องชําระเมื่อได้รับใบอนุญาตและต้องชําระเป็นรายปีในอัตราที่เหมาะสมกับประเภทของใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ เว้ น แต่ ค่ า ธรรมเนี ย ม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ ให้ถือว่าเงินที่ได้จากการประมูลตามมาตรา ๔๑
วรรคหกเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ซึ่งต้องชําระเมื่อได้รับใบอนุญาต และเมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายแล้วให้นําส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน”
ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖) ของมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
“(๖) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด้ า นงบประมาณให้ ก ระทรวงการคลั ง สามารถยื ม เงิ น กองทุ น
เพื่อนําไปใช้ในกิจการของรัฐอันเป็นประโยชน์สาธารณะ”
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก (๒) ของมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติอ งค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๕๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“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. เป็นกรรมการและเลขานุ การ และให้เลขาธิการ กสทช. แต่งตั้ ง
พนักงานของสํานักงาน กสทช. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตามวรรคหนึ่ง (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
กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ ให้ นํ า ส่ ง เป็ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น
หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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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
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายว่ า ด้ ว ยองค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กสทช.” จํานวนเจ็ดคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
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ตามมาตรา ๗ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกิจการกระจายเสียง ด้านกิจการโทรทัศน์ ด้านกิจการ
โทรคมนาคม ด้านวิศวกรรม ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ
ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ด้านละหนึ่งคน ทั้งนี้ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กสทช.
ให้เลขาธิการ กสทช. เป็นเลขานุการ กสทช.”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
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) เคยต้อ งคํ าพิ พากษาอัน ถึง ที่สุ ดว่ ากระทํ าความผิ ดใด เว้ น แต่เ ป็นความผิ ดอั น ได้
กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๘) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๙) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๑๐) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
(๑๑) เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่ง
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(๑๒) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผู้ถือหุ้นหรือ
หุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๑๕
(๑๓) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(๑๔) เคยเป็นผู้ต้องพ้นจากตําแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทมหาชนจํากัดเพราะเหตุ
มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็น
ผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
มาตรา ๕ ให้ ยกเลิ กส่ ว นที่ ๒ การได้ มาซึ่งรายชื่ อผู้ ส มควรได้ รับเลื อกเป็ น กรรมการ
โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง มาตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๓ ในหมวด ๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ เมื่ อมี เหตุต้ อ งมี การเลือ กและแต่ง ตั้งกรรมการ ให้มี คณะกรรมการสรรหา
กรรมการคณะหนึ่ง ทําหน้าที่คัดเลือกผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ ประกอบด้วย
(๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลรัฐธรรมนูญ
จํานวนหนึ่งคน
(๒) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโส
ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จํานวนหนึ่งคน
(๓) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
จํานวนหนึ่งคน
(๔) กรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ซึ่ ง ได้ รั บ คั ด เลื อ กโดยที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จํานวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
จํานวนหนึ่งคน
(๖) ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน จํานวนหนึ่งคน
(๗) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้คณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา
ประธานและกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิสมัครเป็นกรรมการ
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ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ก รรมการสรรหาในตํ า แหน่ ง ใด หรื อ มี แ ต่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
ถ้ากรรมการสรรหาที่เหลืออยู่นั้น มีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่
ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทําหน้าที่เป็นหน่วยธุรการในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือก
กรรมการ”
มาตรา ๗ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๑๔/๑ และมาตรา ๑๔/๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
“มาตรา ๑๔/๑ ก่อนดําเนินการประกาศรับสมัครตามมาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการสรรหา
กําหนดลักษณะของความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และผลงานของแต่ละด้านที่จะยังประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. แล้วประกาศให้ทราบทั่วกัน
มาตรา ๑๔/๒ ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการพลเรือน พนักงานในหน่วยงานอื่นของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
ที่ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่ารองหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป หรือรองหัวหน้าหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่เป็นนิติบุคคลหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
(๒) เป็นหรือเคยเป็นนายทหารหรือนายตํารวจที่มียศตั้งแต่พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
หรือพันตํารวจเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ หรือพันตํารวจเอกพิเศษ
ขึ้นไป หรือ
(๓) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือ
(๔) เป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ บ ริ ห ารมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า สามปี ในตํ า แหน่ ง ไม่ ต่ํ า กว่ า รองกรรมการ
ผู้จัดการในบริษัทมหาชนจํากัดที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าห้าร้อยล้านบาท หรือ
(๕) มีประสบการณ์การทํางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี หรือ
(๖) มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการบริ ห ารกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ หรื อ กิ จ การ
โทรคมนาคมอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕ ในการดําเนินการคัดเลือกกรรมการ ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประกาศ
การเปิดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๖ ให้ทราบเป็นการทั่วไปผ่านทางวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยสามสิบวันติดต่อกัน
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เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร
ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการให้ได้จํานวนสองเท่าของจํานวนกรรมการที่จะพึงมีในแต่ละด้านภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด โดยแต่ละด้านให้ผู้ที่
ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ในกรณีที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการต่อศาลปกครอง การฟ้องคดีดังกล่าวไม่เป็น
เหตุให้ระงับหรือชะลอการดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการสรรหาที่ได้ดําเนินการไปแล้ว เว้นแต่ศาลปกครอง
จะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเป็นอย่างอื่น ในการนี้ หากศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใด ๆ อันเป็น
ผลให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือได้รับการคัดเลือกโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย กรณีเช่นว่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อกิจการที่บุคคลนั้นได้กระทําไว้แล้วก่อนมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งดังกล่าว”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในส่วนที่ ๔ การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการ มาตรา ๑๖
ถึงมาตรา ๑๘ ของหมวด ๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ส่วนที่ ๔
การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการ
มาตรา ๑๖ เมื่อได้รายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการจากการสรรหาตามส่วนที่ 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 ให้วุฒิสภามีมติเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่เลขาธิการวุฒิสภาเสนอให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อ เพื่อให้ได้กรรมการตามมาตรา ๖ โดยแต่ละด้านให้ผู้ที่
ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งจะต้องกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ แล้วแจ้ง
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ให้ผู้ได้รับเลือกทราบ และประธานวุฒิสภาจัดให้ผู้ได้รับการเลือกมาประชุมร่วมกันเพื่อคัดเลือกกันเอง
เป็นประธานกรรมการ แล้วนํารายชื่อผู้ไ ด้รับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการและได้รับการเลือ ก
เป็นกรรมการ แจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติเลือก เพื่อนายกรัฐมนตรี
ดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
เมื่อล่วงพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้ายังมีผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการไม่ครบตามจํานวนที่กําหนด
ในมาตรา ๖ ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง
ตามจํานวนที่ไม่ครบ โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการสรรหา
ได้รับแจ้ง
ในกรณี ที่วุ ฒิสภามีมติเลือกบุ คคลเป็นกรรมการไม่ครบตามวรรคสองแต่มี จํานวนผู้ ได้ รับเลื อกเป็ น
กรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน ให้ประธานวุฒิสภานํารายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบ
และให้นายกรัฐมนตรีนํารายชื่อผู้ได้รับเลือกดังกล่าว ขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง และให้กรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้โดยให้ถือว่า กสทช. ประกอบด้วยกรรมการ
จํานวนดังกล่าว และให้กรรมการ กสทช. นั้น ประชุมร่วมกันเพื่อเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่
ประธานกรรมการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานกรรมการตามวรรคสี่
เมื่อวุฒิสภาได้รับบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมจากคณะกรรมการสรรหาตามวรรคสองแล้ว ให้วุฒิสภา
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งเพื่อเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อนั้นให้ครบตามจํานวนที่กําหนดในมาตรา ๖
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อดังกล่าว และให้ประธานวุฒิสภาจัดให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็น
กรรมการมาประชุมร่วมกับกรรมการตามวรรคสามเพื่อคัดเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่งประธานกรรมการให้แล้วเสร็จ
ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติเลือกกรรมการเพิ่มเติมแล้วแจ้งบัญชีรายชื่อกรรมการที่ได้รับเลือก
และผู้ได้รับคัดเลือกเป็นประธานกรรมการให้นายกรัฐมนตรีทราบเพื่อดําเนินการนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการเป็น
กรรมการตามวรรคสาม ให้ผู้นั้นพ้นจากความเป็นกรรมการนับแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการ
วันที่วุฒิสภาจะดําเนินการเลือกตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงวันในสมัยประชุมรัฐสภา
มาตรา ๑๘ ในกรณี ที่ บุ ค คลที่ จ ะได้ รั บการแต่ ง ตั้ ง ตามมาตรา ๑๗ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ าม
ตามมาตรา ๘ (๑) (๒) หรือ (๓) นายกรัฐมนตรีจะนําความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ลาออกจากการเป็นบุคคลตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) หรือแสดงหลักฐาน
ให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา ๘ (๓) แล้ว ซึ่งต้องกระทําภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับเลือก แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออก หรือมิได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระภายในเวลา
ที่กําหนดให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ และให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลจาก
รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกตามมาตรา ๑๖ เพื่อเสนอวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ”
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มาตรา ๑๐ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสามของมาตรา ๑๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ร
จั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ก่อนครบกําหนดตามวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบวันให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ดําเนินการจัดให้มีการเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว”
มาตรา ๑๑ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสามของมาตรา ๒๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ร
จั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และให้ถือว่า กสทช.
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ แต่ทั้งนี้จะต้องมีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่าสี่คน”
มาตรา ๑๒ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองของมาตรา ๒๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ร
จั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มติ ของวุ ฒิส ภาตามวรรคหนึ่ง ต้อ งได้ค ะแนนเสีย งไม่ น้อ ยกว่าสามในห้าของจํ านวนสมาชิ ก
ทั้ ง หมดเท่ า ที่ มี อ ยู่ โดยในการลงมติ นั้ น ต้ อ งนํ า รายงานของคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานที่ได้ส่งมายังวุฒิสภาตามมาตรา ๗๒ มาพิจารณาประกอบด้วย”
มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒/๑ ของส่วนที่ ๕ วาระการดํารงตําแหน่ง
และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ ในหมวด ๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
“มาตรา ๒๒/๑ ห้ามมิให้ผู้ซึ่งพ้นจากตําแหน่งกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน หรือดํารงตําแหน่งใด
ในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอืน่ ใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
หรือกิจการโทรคมนาคม เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) จัดทําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุและแผนเลขหมาย
โทรคมนาคม และดําเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว แต่แผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”
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มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมในการประกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือในกิจการวิทยุคมนาคม และกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว ในการนี้
กสทช. จะมอบหมายให้สํานักงาน กสทช. เป็นผู้อนุญาตแทน กสทช. เฉพาะการอนุญาตในส่วนที่
เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ 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 และเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด โดยเงื่อนไขดังกล่าวต้องกําหนดวิธีการ
ทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่โดยให้คํานึงถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ในแต่ละกรณีด้วย”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความใน (๑๔) ของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑๔) ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเป็น
หน่วยงานอํานวยการของรัฐในกิจการสื่อสารระหว่างประเทศกับองค์การระหว่างประเทศ รัฐบาล และ
หน่วยงานต่างประเทศด้านการบริหารคลื่นความถี่ รวมทั้งสนับสนุนกิจการของรัฐเพื่อให้มีดาวเทียมหรือ
ให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนซึ่งจัดทําตาม (๑) และ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”
มาตรา ๑๘ ให้เพิ่ มความต่อ ไปนี้เ ป็น (๒๒/๑) ของมาตรา ๒๗ แห่ งพระราชบัญญั ติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
“(๒๒/๑) ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดําเนินการของ กสทช. และผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจาก
กสทช. ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับดิจิทัลตามที่สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ร้องขอเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม”
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มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
“มาตรา ๒๗/๑ ในกรณีที่มีปัญหาว่าการดําเนินการของ กสทช. สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อวินิจฉัย
ชี้ขาด
ในการวินิจฉัยชี้ขาด ให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
เพื่อพิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้คณะกรรมการ
ประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนจากคณะกรรมการดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ค นหนึ่ ง เป็ น ประธาน
กรรมการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ กสทช. จํานวนเท่า ๆ กัน เป็นกรรมการ
คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๓ ให้ กสทช. มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ กสทช.
มอบหมายได้ตามความจําเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ของ กสทช.
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะมอบหมายให้บุคคลอื่นดําเนินการแทน
ไม่ได้ และการสั่งการใด 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
ตามความจํ า เป็ น และเหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ อํ า นาจหน้ า ที่ ข อง กสทช. โดยพนั ก งานเจ้ า หน้ าที่ นั้ น
ต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ให้ กสทช. ทราบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. กําหนด”
มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ กสทช. และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีอํานาจสั่งหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดให้ชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยคํา
หรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้”
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกส่วนที่ ๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
และส่วนที่ ๒ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม มาตรา ๓๕ ถึงมาตรา ๔๐ ในหมวด ๒ การกํากับ
ดูแลการประกอบกิจการ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ เ พื่ อ กิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม
ความมั่ น คงของรั ฐ และประโยชน์ ส าธารณะอื่ น รวมทั้ ง การแข่ ง ขั น โดยเสรี อ ย่ า งเป็ น ธรรมและ
ต้องดําเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงในกิจการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชน เพื่อให้คลื่นความถี่เหมาะสมแก่การเป็นสมบัติของชาติ เพื่อใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน”
มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหกของมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีที่เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ให้ใช้
วิธีคัดเลือกทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น โดยให้แยกกันในแต่ละระดับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ ระยะเวลาและเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกําหนด แต่ในกรณีที่เป็นการประกอบกิจการทางธุรกิจ
ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ การคัดเลือกให้ทํา
โดยวิธีการประมูล โดย กสทช. ต้องกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและเงื่อนไขก่อนการประมูล
ซึ่งต้องคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับด้วย”
มาตรา ๒๖ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคแปดของมาตรา ๔๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ร
จั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ก่อให้เกิดหรือ
อาจเกิดการรบกวนหรือทับซ้อนกับคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้วจะกระทํามิได้ ในกรณีที่ปรากฏว่า
เกิดการรบกวนหรือทับซ้อนของคลื่นความถี่ใด ๆ อันเป็นผลจากการละเมิดกฎหมาย กสทช. ต้องดําเนินการระงับ
การรบกวนหรือทับซ้อนนั้นโดยเร็ว”
มาตรา ๒๗ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น วรรคเก้ า และวรรคสิ บ ของมาตรา ๔๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
“คลื่นความถี่ที่ กสทช. อนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตใช้ตามวรรคหนึ่ง กสทช. อาจกําหนดเป็น
เงื่อนไขไว้ล่วงหน้าในใบอนุญาตว่า กสทช. อาจอนุญาตให้บุคคลอื่นร่วมใช้ประโยชน์ในย่านความถี่หรือ
ช่องความถี่จากคลื่นความถี่ที่ได้อนุญาตไว้แล้วนั้นได้ แต่การอนุญาตนั้นจะต้องไม่เป็นการรบกวนการใช้ประโยชน์
หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของผู้ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ประกาศให้ทราบทั่วกันไว้เป็นอย่างอื่น
ในการคัดเลือกหรือในการอนุญาต
เมื่อ กสทช. อนุญาตให้ผู้ใดใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์แล้ว
ให้แจ้งไปยังคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมทราบ”
มาตรา ๒๘ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๔๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๒ ให้ กสทช. มีอํานาจกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑
โดยแยกเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
ซึ่งต้องชําระเมื่อได้รับใบอนุญาตและต้องชําระเป็นรายปีในอัตราที่เหมาะสมกับประเภทของใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เว้นแต่ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ ให้ถือว่าเงินที่ได้จากการประมูลตามมาตรา ๔๑ วรรคหก
เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ซึ่งต้องชําระเมื่อได้รับใบอนุญาต และภายใต้บังคับมาตรา ๕๓ (๘/๑)
เงินที่ได้จากการประมูลดังกล่าวเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการประมูล และเงินที่ต้องนําส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วเหลือเท่าใดให้นําส่ง
เป็นรายได้แผ่นดิน”
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มาตรา ๒๙ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๔๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๕ ผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมต้องได้รับใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ เว้นแต่ในกรณีเป็นคลื่นความถี่
ที่มีเพียงพอต่อการใช้งานหรือนําไปใช้ในกิจการบางประเภทที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากําไร ตามลักษณะ
และประเภทที่ กสทช. ประกาศกํ า หนดไว้ เ ป็ น การล่ ว งหน้ า จะใช้ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กโดยวิ ธี อื่ น ก็ ไ ด้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกําหนด โดยให้นําความใน
มาตรา ๔๑ วรรคสี่ วรรคเจ็ ด วรรคเก้ า และวรรคสิ บมาใช้บั ง คับ โดยอนุ โลม และภายใต้ บัง คั บ
มาตรา ๕๓ (๘/๑) เงิน ที่ได้ จากการคั ดเลื อกเมื่อ หัก ค่าใช้จ่ายในการคั ดเลือ ก และเงินที่ ต้อ งนําส่ ง
เข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแล้วเหลือเท่าใดให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน”
มาตรา ๓๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
“ในการดําเนินการตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
ตามวรรคหนึ่ง ให้ กสทช. มีอํานาจมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติดําเนินการทั้งหมดหรือบางส่วนแทนได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ กสทช. โอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามวรรคสาม
และที่กําหนดไว้ตามวรรคสี่ให้แก่กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อดําเนินการต่อไป”
มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๐/๒๕๕๗ เรื่อง
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(๖) สนับสนุนการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสนับสนุนการเรียกคืนคลื่นความถี่
ที่มีผู้ได้รับอนุญาตไป เพื่อ นํามาจัดสรรใหม่และสนับสนุนการทดแทน 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) เงิ น รายได้ ที่ ไ ด้ จ ากการจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ที่ ไ ด้ รั บ คื น ตามมาตรา ๒๗ (๑๒/๑)
ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวแล้ว”
มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 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 อันเกี่ยวกับการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
ของ กสทช. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และสํานักงาน กสทช. งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีดังกล่าวต้องจัดทําโดยคํานึงถึงความคุ้มค่า การประหยัด และประสิทธิภาพ รายการ
หรื อ โครงการใดที่ ตั้ ง งบประมาณไว้ แ ล้ ว และมิ ไ ด้ จ่ า ยเงิ น หรื อ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ภายในปี ง บประมาณนั้ น
ให้รายการหรือโครงการนั้นเป็นอันพับไปและให้สํานักงาน กสทช. นําส่งงบประมาณสําหรับรายการหรือ
โครงการดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดิน”
มาตรา ๓๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ของมาตรา ๕๗
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
“ในการจั ด ทํ า งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ต าม (๒) ก่ อ นที่ สํ านั ก งาน 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
เมื่อ กสทช. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสํานักงาน กสทช. ตามวรรคสองแล้ว ให้สํานักงาน
กสทช. เปิดเผยงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้นพร้อมทั้งรายการหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
ให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือวิธีการอื่นที่เข้าถึงได้โดยสะดวก
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเสนองบประมาณรายจ่ายต่อสํานักงาน
กสทช. เพื่อจัดสรรเป็นงบประมาณของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ไว้ในร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีของสํานักงาน กสทช. ในการนี้ สํานักงาน กสทช. อาจทําความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณดังกล่าวไว้ในรายงานการเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีก็ได้”
มาตรา ๓๖ ให้ยกเลิกความใน (๗) ของมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 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 ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองของมาตรา ๖๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ร
จั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“รายได้ของสํานักงาน กสทช. ตาม (๑) และ (๒) เมื่อได้หักรายจ่ายสําหรับการดําเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพของสํานักงาน กสทช. ค่าภาระต่าง ๆ ที่จําเป็น เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุน
ตามมาตรา ๕๒ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว
เหลือเท่าใดให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน”
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มาตรา ๓๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
“ในเวลาใด ๆ ที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่าการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ
สํานักงาน กสทช. ไม่เกิดประสิทธิผล หรือเป็นการฟุ่มเฟือยเกินสมควร หรือการดําเนินการใดไม่ถูกต้อง
ตรงตามแผน หรือจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวม ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แจ้งให้ กสทช. ทราบ และให้ กสทช. ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือระงับการดําเนินการตามควร
แก่ ก รณี ภ ายในระยะเวลาที่ สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น กํ า หนด และหากปรากฏว่ า กสทช.
ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันควร สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินอาจพิจารณา
รายงานต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป”
มาตรา ๔๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๔ ในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ กสทช. ต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับ
นโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา และต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”
มาตรา ๔๑ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๗๖/๑ ในหมวด ๘ บทกํ า หนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 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. ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ในระหว่ า งที่ ยั ง มิ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการ กสทช. ดั ง กล่ า ว
ให้ ก รรมการ กสทช. ที่ เ หลือ อยู่ ป ฏิ บั ติห น้ า ที่ ต ามที่ จํ า เป็ น ไปพลางก่ อน จนกว่ากรรมการ กสทช.
ซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัตินี้ เข้ารับหน้าที่
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ในกรณีที่ผู้ที่พ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ กสทช. ให้กรรมการ
กสทช. ที่เหลืออยู่เลือกกรรมการ กสทช. คนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการ กสทช. ต่อไป
มิ ใ ห้ นํ า บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม และการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ของ
กรรมการ กสทช. ตามพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตาม
พระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับกับกรรมการ กสทช. ตามวรรคหนึ่ง โดยให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ กสทช. ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๔๓ บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย กฎ ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บหรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใดอ้ า งถึ ง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งนั้นอ้างถึง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มาตรา ๔๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อทําหน้าที่
ในการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งกําหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการดําเนินการที่กําหนดไว้ในนโยบาย
และแผนระดับชาติ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อแนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีแล้ว จึงต้องแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่ าว ประกอบกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจั ดสรรคลื่ นความถี่ ในปั จจุบัน
มี ความเจริญ ก้ า วหน้ าเพิ่ ม ขึ้ น และเพื่อ ให้ก ารใช้บังคั บกฎหมายว่ าด้ว ยองค์กรจั ดสรรคลื่ นความถี่ แ ละกํากั บ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและสาธารณะมากยิ่งขึ้น กรณีจําเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอํานาจหน้าที่
ให้สามารถรองรับในเรื่องดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ

องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายว่ า ด้ ว ยองค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเหมาะสมยิ่งขึ้น
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากั ด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่ ง มาตรา ๒๖ ประกอบกั บ มาตรา ๓๒ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๒๗๔ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ ไม่ว่าจะใช้เพื่อส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม
หรือเพื่อประโยชน์อื่น ใด ต้องเป็น ไปเพื่อประโยชน์ สูงสุด ของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และ
ประโยชน์ ส าธารณะซึ่ ง การตราพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ส อดคล้ อ งกั บ เงื่ อ นไขที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
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จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โ ดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติองค์กรจัด สรรคลื่นความถี่และ
กากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโ ทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม” ระหว่างบทนิยาม
คาว่า “จัดสรรคลื่นความถี่” และคาว่า “ชุมชน” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
““สิทธิในการเข้ าใช้วงโคจรดาวเทียม” หมายความว่า สิทธิที่ประเทศไทยหรือหน่วยงาน
ของรั ฐ ได้ รั บ หรื อ มี อ ยู่ ใ นการส่ ง ดาวเที ย มเข้ า สู่ ว งโคจรตามข้ อ บั ง คั บ วิ ท ยุ ข องสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิก (๖) และ (๗) ของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การพ้นจากตาแหน่งกรรมการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ให้นาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ
ถ้าเป็นการพ้นจากตาแหน่งตาม (๔) หรือ (๕) ให้นาความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการ
ให้พ้นจากตาแหน่ง พระบรมราชโองการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
หรือวันที่กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี”
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มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคหกของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
“เมื่อมีเหตุตามวรรคหนึ่งให้สานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบ
ภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว และให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเริ่มดาเนินการ
จัดให้มีการเลือกกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๘ ให้ ย กเลิ กมาตรา ๒๒ แห่ งพระราชบัญญัติองค์กรจั ด สรรคลื่นความถี่แ ละ
กากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) จัดทาแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุ แผนการบริหาร
สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ใช้ ว งโคจรดาวเที ย ม และแผนเลขหมายโทรคมนาคม และด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไป
ตามแผนดังกล่าว แต่แผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน (๑๔) ของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบ
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กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑๔) ดาเนินการในฐานะหน่วยงานอานวยการของรัฐที่มีอานาจในการบริหารกิจการสื่อสาร
ระหว่างประเทศกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือกับองค์การระหว่างประเทศอื่น รัฐบาล
และหน่วยงานต่างประเทศ ตามที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของ กสทช. หรือตามที่รัฐบาลมอบหมาย
รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินการของรัฐเพื่อให้มีดาวเทียมหรือให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
และประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไป
ตามแผนซึ่งจัด ทาตาม (๑) และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพั ฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม”
มาตรา ๑๑ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น (๑๔/๑) และ (๑๔/๒) ของมาตรา ๒๗
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
“(๑๔/๑) ด าเนิ น การให้ ไ ด้ ม าและรั ก ษาไว้ ซึ่ ง สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ใช้ ว งโคจรดาวเที ย มอั น เป็น
สมบัติของชาติ และดาเนินการให้มีการใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและ
ประชาชน ในกรณีที่ การรักษาสิ ท ธิดังกล่ าวก่ อให้ เ กิด ภาระแก่รั ฐเกิ นประโยชน์ที่ จะได้รับ กสทช.
อาจสละสิ ท ธิ ดัง กล่ า วได้ต ามที่ กาหนดในแผนการบริห ารสิ ทธิ ใ นการเข้ าใช้ วงโคจรดาวเที ย ม และ
ให้รายงานคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งประกาศเหตุผลโดยละเอียดให้ประชาชนทราบ ในการดาเนินการ
ให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมดังกล่าว ให้ กสทช. มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการอนุญาตค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาต รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ในการด าเนิ น การที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ผู้ ข อรั บ อนุ ญ าตหรื อ ผู้ รั บ อนุ ญ าตแล้ ว แต่ ก รณี จ ะต้ อ งรั บ ภาระโดย
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าวเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการอนุญาตแล้วเหลือเท่าใดให้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
(๑๔/๒) พิจารณาอนุญาตและกากับดูแลการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใช้
ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ และกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข และ
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว”
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มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าและวรรคหกของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
“ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง กสทช. ต้องดาเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จาก
คลื่นความถี่ ทั้งต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรม
หรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกินความจาเป็น ป้องกันมิให้คลื่นความถี่รบกวนกัน รวมตลอดทั้งป้องกัน
การกระทาที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้หรือปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริงของประชาชนและป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่
โดยไม่คานึงถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป รวมถึงป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจเกิดขึ้น
จากการใช้คลื่นความถี่ ตลอดทั้งการกาหนดสัดส่วนขั้นต่าที่ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่จะต้องดาเนินการ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคห้า มิให้ถือว่าเป็นการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ”
มาตรา ๑๓ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น หมวด ๑/๑ เลขหมายโทรศั พ ท์ ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ
มาตรา ๓๔/๑ มาตรา ๓๔/๒ มาตรา ๓๔/๓ มาตรา ๓๔/๔ และมาตรา ๓๔/๕ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
“หมวด ๑/๑
เลขหมายโทรศัพท์ฉกุ เฉินแห่งชาติ
มาตรา ๓๔/๑ ในหมวดนี้
“เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ” หมายความว่า เลขหมายโทรคมนาคมที่ กสทช. จัดไว้
เพื่อใช้เป็นเลขหมายโทรศัพท์สาหรับรับแจ้งเหตุฉุกเฉินตามหมวดนี้
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“เหตุฉุกเฉิน ” หมายความว่า เหตุด่วนหรือเหตุร้ายที่ผู้ประสบเหตุประสงค์แจ้งเพื่อขอรับ
ความช่วยเหลือเป็นการด่วนเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากอันตรายต่อชีวิตร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือ
เหตุอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการด่วน
“ผู้แจ้ง” หมายความว่า ผู้แจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อขอรับ
ความช่วยเหลือหรือระงับเหตุฉุกเฉิน
“ผู้รับแจ้ง” หมายความว่า ผู้ซึ่งสานักงานตารวจแห่งชาติแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ตามมาตรา ๓๔/๒
มาตรา ๓๔/๒ ให้ กสทช. จัดเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติให้แก่สานักงานตารวจแห่งชาติ
เพื่อประโยชน์ในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ให้สานักงานตารวจแห่งชาติมีหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการช่วยเหลือหรือระงับเหตุฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
วิธีการบริหารและการประสานงานสาหรับการดาเนินการเกี่ยวกับเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ให้เป็นไปตามระเบียบที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓๔/๓ ในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจะเรียกเก็บ
ค่าบริการใด ๆ จากผู้แจ้งมิได้
มาตรา ๓๔/๔ ผู้รับแจ้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรือระงับเหตุฉุกเฉิน สามารถ
เข้าถึงหรือเปิดเผยพิกัดตาแหน่งหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งหรือผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน โดยไม่มีความผิด
ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จาเป็นเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือหรือระงับเหตุฉกุ เฉิน หรือเพื่อตรวจสอบผู้กระทา
ความผิดตามหมวดนี้
มาตรา ๓๔/๕ ผู้ใดใช้หรือเรียกเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉิน แห่ งชาติโ ดยไม่มีเหตุฉุกเฉินหรือ
มีพฤติกรรมอันเป็นการก่อกวนการปฏิบัติงานของผู้รับแจ้งต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในส่วนที่ ๓ การกากับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ในหมวด ๒ การกากับดูแลการประกอบกิจการ
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ส่วนที่ ๓
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถี่
มาตรา ๔๑ ผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
หรือกิจการโทรคมนาคม ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกาหนด โดยประกาศดังกล่าวต้องระบุกิจการที่สามารถใช้คลื่นความถี่ที่
จะมีการอนุญาตนั้นประกอบกิจการได้ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ กสทช. อาจกาหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับท้องถิ่น โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับได้
ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา ๔๒ การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ใ ห้ ด าเนิ น การโดยวิธี ก ารประมูล
คลื่นความถี่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกาหนด
คลื่น ความถี่ที่ กสทช. อนุ ญาตให้ ผู้รับใบอนุ ญาตใช้ต ามวรรคหนึ่ง กสทช. อาจอนุญาต
ให้บุคคลอื่นร่วมใช้ประโยชน์ในย่านความถี่หรือช่องความถี่จากคลื่นความถี่ที่ได้อนุญาตไว้แล้วนั้นได้
แต่การอนุญาตนั้นจะต้องไม่เป็นการรบกวนการใช้ประโยชน์ของผู้ได้รับใบอนุญาต โดย กสทช. จะต้อง
ประกาศเงื่อนไขดังกล่าวให้ทราบเป็นการทั่วไปในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นั้นด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตและการอนุญาตให้บุคคลอื่นร่วมใช้ประโยชน์ใน
ย่านความถี่หรือช่องความถี่ ให้เป็นไปตามที่ กสทช. ประกาศกาหนด
เงินรายได้ท่ีได้จากการประมูลคลื่นความถี่ตามวรรคสามเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการประมูล และ
เงินที่ต้องนาส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วเหลือเท่าใดให้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๔๒ คลื่นความถี่ในกรณีดังต่อไปนี้ กสทช. อาจอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยวิธีการอื่น
นอกจากการประมูล
(๑) คลื่นความถี่ที่มีเพียงพอต่อการใช้งาน
(๒) คลื่นความถี่ที่ กสทช. ประกาศกาหนดให้นาไปใช้ในกิจการเพื่อบริการสาธารณะ ความมั่นคง
ของรัฐ หรือกิจการอื่นที่ไม่แสวงหากาไร
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ กสทช. ประกาศ
กาหนด
มาตรา ๔๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ยื่นคาขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ
กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่สามารถใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว
ประกอบกิจการได้ตามที่กาหนดในประกาศตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ต่อ กสทช. ภายในระยะเวลา
สามสิบวัน นับแต่วันได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่อาจยื่นคาขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมที่สามารถใช้คลื่นความถี่นั้นประกอบกิจการตามที่กาหนดในประกาศ
ตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง เพิม่ เติมได้
เมื่อ กสทช. อนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม
ที่ระบุไว้ในคาขออนุญาต
มาตรา ๔๔ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดหรืออาจเกิดการรบกวนคลื่นความถี่
ที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้วจะกระทามิได้ ในกรณีที่ปรากฏว่าเกิดการรบกวนของคลื่นความถี่ใด ๆ
อันเป็นผลจากการละเมิดกฎหมาย กสทช. ต้องดาเนินการระงับการรบกวนนั้นโดยเร็ว
มาตรา ๔๔/๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
หรื อ กิ จ การโทรคมนาคมต้ อ งประกอบกิ จ การด้ ว ยตนเอง จะมอบการบริ ห ารจั ด การทั้ ง หมด
หรือบางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอานาจประกอบกิจการแทนมิได้
การให้บุคคลอื่นเช่าเวลาดาเนินรายการบางช่วงเวลาสาหรับการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ให้กระทาได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศ
กาหนด
มาตรา ๔๔/๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมต้องเสียค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ซึ่งต้องชาระเมื่อได้รับใบอนุญาตตามที่ กสทช. ประกาศกาหนดและให้ถือว่าเงินที่ได้จากการประมูล
ตามมาตรา ๔๑ เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรานี้
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บรรดาหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งด้วย แต่ กสทช.
จะลดหย่อนให้ตามที่เห็นสมควรก็ได้โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของกิจการของหน่วยงานนั้น
มาตรา ๔๔/๓ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ เ ป็ น สิ ท ธิ เ ฉพาะตั ว จะโอนแก่ กั น มิ ไ ด้ เว้ น แต่
จะได้รับอนุญาตจาก กสทช. และเสียค่าธรรมเนียมการโอน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
อัตราค่าธรรมเนียมในการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ให้เป็นไปตามที่ กสทช. ประกาศกาหนด
เมื่อ กสทช. อนุญาตให้มีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่นั้นของผู้โอน
สิ้ น สุ ด ลง และให้ กสทช. ออกใบอนุ ญ าตประกอบกิจ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ หรื อ
กิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้รับโอนตามลักษณะ ประเภท และขอบเขตของใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมของผู้โอนดังกล่าว
มาตรา ๔๔/๔ เมื่อ กสทช. อนุญาตให้ผู้ใดใช้คลื่นความถี่ตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้แจ้ง
ไปยั ง คณะกรรมการดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมทราบ
มาตรา ๔๔/๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ผู้ใด
(๑) ไม่ดาเนินการตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง
(๒) ไม่ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมที่สามารถ
ใช้คลื่นความถี่นั้นประกอบกิจการตามที่ตนได้รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ กสทช. กาหนด หรือ
(๓) นาคลื่นความถี่ไปใช้ในกิจการนอกวัตถุประสงค์ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบ
กิจการที่ใช้คลื่นความถี่ หรือกระทาการอันมีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในมาตรา ๒๗ (๑๑)
ให้ กสทช. ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ มีก ารแก้ไ ขให้ ถู กต้ องหรื อ มีค าสั่ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตให้ ใช้
คลื่นความถี่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความซึ่งเป็นชื่อของส่วนที่ ๔ และความในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖
ในหมวด ๒ การกากับดูแลการประกอบกิจการ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ส่วนที่ ๔
การกากับการประกอบกิจการ
มาตรา ๔๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการประกอบกิจ การโทรคมนาคมต้อ งเสี ย ค่า ธรรมเนี ย มการขออนุ ญ าต และค่ า ธรรมเนี ยม
ใบอนุญาตประกอบกิจการรายปีตามอัตราที่ กสทช. ประกาศกาหนด
อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญาตประกอบกิ จ การรายปี ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ คานึ งถึ ง รายจ่ า ยใน
การกากับดูแลการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสองของรายได้
ก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้รับใบอนุญาต และให้นาส่งเป็นรายได้ของสานักงาน กสทช.
บรรดาหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งด้วย แต่ กสทช.
จะลดหย่อนให้ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของกิจการของหน่วยงานนั้น
มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์
สังคมหรือรายการสาหรับเด็กและเยาวชน ให้ กสทช. กาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่น ความถี่ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดเวลาให้รายการดังกล่าวได้ออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสม
สาหรับกลุ่มเป้าหมาย”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๙ ในการกากับดูแลการประกอบกิจการ ให้ กสทช. จัดให้มีแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ และแผนแม่ บ ทกิ จ การโทรคมนาคม เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางใน
การดาเนินการระยะห้าปี โดยในแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท การบริหารคลื่นความถี่และ
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อย่างน้อยต้องมีแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการ
แนวทางการอนุ ญาตให้ ใ ช้ คลื่ นความถี่แ ละการอนุ ญาตให้ ประกอบกิจ การ โดยค านึ งถึงผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนและมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้คลื่นความถี่
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ในส่วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้องจัด ให้ มี
การใช้คลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสาหรับภาคประชาชนรวมกันในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ
ยี่สิบห้าของความสามารถในการส่งสัญญาณที่จะอนุญาตในแต่ละครั้ง
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การคลื่น ความถี่ เ ป็น ไปโดยมีประสิท ธิภาพ และเกิด ประโยชน์ สูงสุด
ต่อประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะในกรณีที่ไม่มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่
ที่จัดให้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสาหรับภาคประชาชนตามวรรคสองหรือคลื่นความถี่เพื่อกิ จการ
ตามประเภทอื่นที่กาหนดไว้จนพ้นกาหนดสามปี นับตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศให้ขออนุญาต หาก กสทช.
เห็นว่าการนาคลื่นความถี่ดังกล่าวไปใช้เพื่อกิจการประเภทอื่นจะเกิดประโยชน์หรือมีประสิทธิภาพสูงกว่า
ให้ กสทช. มีอานาจนาคลื่นความถี่นั้นไปใช้ประโยชน์ในกิจการประเภทอื่นได้ แต่จะต้องไม่มีผลกระทบ
ต่ อ สิ ท ธิใ นการใช้ คลื่น ความถี่ที่จั ด ให้ เพื่ อประโยชน์ ส าธารณะหรือ สาหรับ ภาคประชาชน ในกรณีที่
การดาเนินการดังกล่าวทาให้สัดส่วนตามวรรคสองลดลง ให้ กสทช. จัดให้มีคลื่นความถี่ตามสัดส่วน
ดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ประกาศกาหนด
ในการจั ด ท าแผนแม่ บ ทตามวรรคหนึ่ ง ให้ กสทช. รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน
ผู้ ป ระกอบกิ จ การ และหน่ ว ยงานของรัฐ ที่ เกี่ ย วข้ อง เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพิ จ ารณาด้ว ย ทั้งนี้
ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ในกรณีที่ กสทช. วินิจฉัยเรื่องใดไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนผู้ประกอบกิจการ
หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ตามที่ ป รากฏในการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามวรรคสี่ กสทช. ต้ อ งชี้ แ จงและ
แสดงเหตุผลให้ประชาชน ผู้ประกอบกิจการ หรือหน่วยงานของรัฐทราบ
ประชาชน ผู้ประกอบกิจการ หรือหน่ว ยงานของรัฐตามวรรคห้า ผู้ใดเห็ น ว่าแผนแม่บท
ที่ กสทช. ก าหนดขั ด ต่ อ บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ให้ มี สิ ท ธิ ฟ้ อ งคดี ต่ อ
ศาลปกครอง โดยให้ถือว่าแผนแม่บทดังกล่าวเป็นกฎตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง และให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันยื่นฟ้องคดี
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แผนแม่บทตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ผูกพัน กสทช. และ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง”
มาตรา ๑๘ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๐/๑ แห่ งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
“มาตรา ๕๐/๑ ในการดาเนินการให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
และการสละสิ ทธิ ดังกล่า ว ให้ กสทช. จั ด ท าแผนการบริห ารสิ ท ธิใ นการเข้าใช้ ว งโคจรดาวเทียม
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการซึ่งต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิ จิ ทั ล เพื่ อเศรษฐกิจ และสั งคมรวมทั้ งนโยบายรัฐบาลที่เกี่ ยวกั บสิท ธิใ นการเข้าใช้ ว งโคจรดาวเทียม
โดยในการจัดทาแผนดังกล่าว กสทช. ต้องหารือร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมทั้งหมดที่ประเทศไทยสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้
(๒) แนวทางการดาเนิน การเกี่ ยวกับการให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียม เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
(๓) แนวทางในการสละสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม กรณีที่การรักษาสิทธิดังกล่าว
ก่อให้เกิดภาระแก่รัฐเกินประโยชน์ที่จะได้รับ
(๔) แนวทางในการอนุญาตให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
แผนตามวรรคหนึ่งเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ผูกพัน กสทช. และหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง”
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ให้ คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานเสนองบประมาณรายจ่ ายส าหรั บ
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗๑ วรรคเจ็ด ต่อสานักงาน กสทช. เพื่อจัดสรร
เป็นงบประมาณของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ไว้ในร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของสานักงาน กสทช. ในการนี้ สานักงาน กสทช. อาจทาความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณดังกล่าวไว้ในรายงานการเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีก็ได้”
มาตรา ๒๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
“ในการดาเนินการตามวรรคสอง ให้สานักงาน กสทช. เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก่อนวันเริ่มปีงบประมาณไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
และให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นให้แล้วเสร็จก่อนวันเริ่ม
ปี ง บประมาณไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น และเมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น หรื อ เมื่ อ พ้ น ระยะเวลาดั ง กล่ า วแล้ ว
ให้สานักงาน กสทช. เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อ กสทช. เพื่อดาเนินการต่อไป”
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๔/๒
วรรคหนึ่ง ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๔๕
วรรคหนึ่ง และค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๔/๓”
มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ในเวลาใด ๆ ที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่าการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน
ของสานักงาน กสทช. ไม่เกิดประสิทธิผล หรือเป็นการฟุ่มเฟือยเกินสมควรหรือการดาเนินการใดไม่ถูกต้อง
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ตรงตามแผน หรือจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวม ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แจ้งให้ กสทช. ทราบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ และให้ กสทช. ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือระงับ
การดาเนินการตามควรแก่กรณีภายในระยะเวลาที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด”
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๑ กรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านมี ว าระการด ารงต าแหน่ ง
คราวละสามปี และจะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสองวาระติดต่อกันมิได้
กรรมการตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นกรรมการ กสทช. อนุกรรมการ เลขาธิการ กสทช. พนักงาน
หรือลูกจ้างของสานักงาน กสทช. และให้นาความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๒๐ (๑) (๓) (๔)
และ (๕) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ก่อนครบกาหนดตามวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ดาเนินการจัดให้มีการคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้นใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
และให้กรรมการติด ตามและประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอยู่ในตาแหน่ ง
เพือ่ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่
ในกรณีที่กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจาก
การพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่าคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมการเหลืออยู่
ไม่ถึงสามคน
เมื่อมีเหตุให้กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานต้องพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุอื่น
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้สานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาทราบภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว โดยให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เริ่มดาเนินการจัดให้มีการเลือกกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
และให้ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
วิธีการประชุมและการลงมติให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผล
การปฏิบัติงานกาหนด
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ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติด ตามและประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกาหนด”
มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๘ ผู้ ใ ดใช้ ค ลื่น ความถี่ เพื่ อกิจ การกระจายเสี ยง กิ จ การโทรทั ศน์ หรื อกิจการ
โทรคมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับ
ความผิดตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๒๕ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองของมาตรา ๘๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ร
จัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ความในมาตรา ๔๔/๑ มิให้ใช้บังคับกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่นาคลื่นความถี่ที่ได้รับ
จัดสรรไปให้ผู้อื่นประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมาย และ
ให้ผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาประกอบกิจการต่อไปได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่
ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญานั้น”
มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ความในมาตรา ๔๔/๑ มิให้ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจที่นาคลื่นความถี่ที่ได้รับจัดสรรไปให้ผู้อื่น
ประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายและให้ผู้ได้รับอนุญาต
สัมปทาน หรือสัญญาประกอบกิจการต่อไปได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามการอนุญาต สัมปทาน
หรือตามสัญญานั้น”
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มาตรา ๒๗ บรรดาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ออกตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาต
หรือใบอนุญาตนั้นสิ้นผลเพราะเหตุอื่น
ให้ กสทช. มีอานาจประกาศกาหนดกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม
ประเภทหรือลักษณะใด ที่สามารถใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเพื่อประกอบกิจการ
เพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เพิ่มเติมตามวรรคสองให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
รวมทั้งเสียค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๘ ให้ กสทช. มีอานาจประกาศกาหนดกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
หรือกิจการโทรคมนาคม ประเภทหรือลักษณะใด ที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๘๓
และมาตรา ๘๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และการอนุ ญ าตนั้ น
ยังไม่สิ้นสุดลง สามารถใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตเพื่อประกอบกิจการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ประกาศ
ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่
ผู้ไ ด้รับอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต ามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการ
โทรคมนาคม เพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรวมทั้งเสียค่าธรรมเนียม
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบกิจ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศน์ หรื อ กฎหมายว่ า ด้ วย
การประกอบกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี
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มาตรา ๒๙ ใบอนุ ญาตให้ ใช้คลื่น ความถี่ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ โ อนแก่กันได้ต ามที่กาหนดในมาตรา ๔๔/๓ แห่ งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๐ ในระยะเริ่มแรก มิให้นาส่วนที่ 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 การกากับการประกอบกิจการ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖
ในหมวด ๒ การกากับดูแลการประกอบกิจการ และมาตรา ๖๕ (๑) มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓
วรรคสอง และมาตรา ๘๔ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติอ งค์กรจัด สรรคลื่ น ความถี่และกากับ
การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙
มาใช้บังคับ จนกว่า กสทช. จะมีความพร้อมที่จะดาเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าว และให้เสนอให้มี
การตราพระราชกฤษฎีกากาหนดให้นาบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับ
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการคลื่นความถี่และการกากับการประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในระหว่างที่ยังมิได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง
ให้ส่วนที่ ๓ การกากับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓
และมาตรา ๔๔ และส่วนที่ ๔ การกากับกิจการโทรคมนาคม มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗
ในหมวด ๒ การกากับดูแลการประกอบกิจการ และมาตรา ๖๕ (๑) มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓
วรรคสอง และมาตรา ๘๔ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติอ งค์กรจัด สรรคลื่ น ความถี่และกากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง
จะมีผลใช้บังคับ
ก่อนเสนอให้ตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้ กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และนาข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณา
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ให้ กสทช. จัดทาแผนการดาเนินการและกาหนดกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกา
อย่างชัดเจน และให้มีการรายงานผลการเตรียมความพร้อมตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทราบ
อย่างน้อยทุกหกเดือนและเปิดเผยให้ประชาชนทราบด้วย
มาตรา ๓๑ ให้ระเบียบว่าด้วยการกาหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการสรรหาและ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งออกตามมาตรา ๗๑ วรรคห้า
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ยังมีผลใช้บังคับ
ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิ ี้
จนกว่าจะมีระเบียบเพื่อกาหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานซึง่ ออกตามมาตรา ๗๑ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่
ความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ
มาตรา ๓๒ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็น
สมบัติของชาติ และการจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ
และประชาชน ประกอบกับมาตรา ๒๗๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เป็นองค์กรรับผิดชอบและกากับการดาเนินการดังกล่าว และโดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับการเริ่มกระบวนการสรรหา
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และการเริ่มกระบวนการสรรหา
รวมทั้งวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานไม่มีความชัดเจน ตลอดจน
กระบวนการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีของสานักงาน กสทช. ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงาน ทาให้การบริหารงบประมาณเกิดความล่าช้า ประกอบกับเทคโนโลยีการสื่อสารโดยใช้คลื่นความถี่
ได้พัฒนาขึ้น สมควรปรับปรุงการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เสียใหม่เพื่อให้ การใช้คลื่นความถี่เกิดประโยชน์สูงสุด
นอกจากนั้ นเพื่ อประโยชน์ ในการแจ้ งเหตุ ฉุ กเฉิ นที่ ต้ องการความช่ วยเหลื อ ของประชาชน สมควรก าหนด
ให้มีเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อให้การรับแจ้งเหตุฉุกเฉินมีประสิ ทธิภาพสูงสุด จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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