
 
แผนการด าเนินการและกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกา 
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คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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ส่วนที่ ๑ 
ความเป็นมา 

 

 
  แม้ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยจะได้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ
ก ากับดูแลคลื่นความถี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขปรับปรุงฉบับที่ ๒ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็ตาม แต่ในกฎหมายดังกล่าวมีลักษณะการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แบบแบ่งแยกกิจการสื่อสาร
ออกจากกัน กล่าวคือ เมื่อได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการประเภทใดไปแล้ว ย่อมจ ากัด
การประกอบกิจการตามประเภทที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ทั้ง ๆ ที่ลักษณะทางเทคนิคของคลื่นความถี่นั้นอาจใช้
ในการประกอบกิจการประเภทอ่ืน ๆ ได้อย่างหลากหลายก็ตาม ด้วยเหตุนี้ ต่อมาจึงได้มีการเสนอแก้ไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมุ่งหมายให้ เกิดการใช้คลื่นความถี่และโครงข่าย            
อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การพัฒนาและการหลอมรวมทางเทคโนโลยีเพ่ือรองรับกับความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ ท าให้สามารถรับส่งสัญญาณเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
และข้อมูลไปพร้อมกันบนโครงข่ายเดียวกันได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ เช่น การส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ไปพร้อมกับการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนโครงข่ายเดียวกันโดยอาศัยโครงข่ายโทรคมนาคมในการ
รองรับการส่งสัญญาณท่ีหลากหลายดังกล่าว 
 การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนที่ ๓ การอนุญาต   
ให้ใช้คลื่นความถี่ และส่วนที่ ๔ การก ากับการประกอบกิจการ ในหมวด ๒ การก ากับดูแลการประกอบกิจการ 
มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑. แก้ไขข้อจ ากัดในการใช้คลื่นความถี่ จากเดิมที่การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ถูกจ ากัดให้เป็น
การอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น 
มาเป็นการก าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สามารถประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
หรือกิจการโทรคมนาคมโดยใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตได้ โดยมี กสทช. เป็นผู้ก ากับดูแลว่าคลื่นความถี่ใด
สามารถประกอบกิจการใดได้บ้าง 

๒. ยกเลิกการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโดยอัตโนมัติเมื่อได้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
โดยก าหนดให้เมื่อได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีแล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมาขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
อีกครั้งหนึ่งว่าจะประกอบกิจการใดบ้างส าหรับคลื่นความถี่นั้น  และหากไม่ขออนุญาตประกอบกิจการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดย่อมเป็นเหตุให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 

๓. ก าหนดให้มีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 
และอัตราค่าธรรมเนียมในการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ กสทช. ประกาศก าหนด  และเมื่อ กสทช. 
อนุญาตให้มีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แล้ว ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ของผู้โอนสิ้นสุดลง และให้ กสทช. ออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้รับโอนตามลักษณะ 
ประเภท และขอบเขตของใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม
ของผู้โอน จากเดิมที่มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ   
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การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ก าหนดว่า ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม    
เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับอนุญาต จะโอนแก่กันมิได้ 

นอกจากกรณีข้างต้นแล้ว ยังได้มีการแก้ไขบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
บางประการโดยยังคงหลักการเดิมไว้แต่มีการเพิ่มเติมรายละเอียดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วย เช่น 
การก าหนดลักษณะคลื่นความถี่ซึ่ง กสทช . อาจอนุญาตให้มีการใช้งานโดยวิธีการอ่ืนนอกจากการประมูล 
รวมถึงการแก้ไขบทบัญญัติท่ีเป็นเพียงการปรับปรุงรายละเอียดเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องที่ กสทช. ด าเนินการอยู่แล้ว 
 การแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกล่าวปรากฏอยู่ในส่วนที่ ๓ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๔/๑ มาตรา ๔๔/๒ มาตรา ๔๔/๓ มาตรา ๔๔/๔ 
และมาตรา ๔๔/๕ และส่วนที่ ๔ การก ากับการประกอบกิจการ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ ในหมวด ๒     
การก ากับดูแลการประกอบกิจการ และมาตรา ๖๕ (๑) มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓ วรรคสอง และมาตรา ๘๔ 
วรรคสอง 
 อย่างไรก็ดี มาตรา ๓๐ ได้บัญญัติให้ในระยะเริ่มแรก มิให้น าส่วนที่ ๓ การอนุญาตให้ใช้    
คลื่นความถี่ และส่วนที่ ๔ การก ากับการประกอบกิจการ ในหมวด ๒ การก ากับดูแลการประกอบกิจการ    
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ มาใช้บังคับ จนกว่า กสทช. จะมีความพร้อมที่จะ
ด าเนินการ และให้เสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้น าบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับ โดยก่อนเสนอให้
ตราพระราชกฤษฎีกา ให้ กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามความ
เหมาะสม และน าข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณา และให้ กสทช. จัดท าแผนการด าเนินการและก าหนด
กรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกาอย่างชัดเจน และให้มีการรายงานผลการเตรียมความพร้อมให้
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทราบอย่างน้อยทุก ๖ เดือน และเปิดเผยให้ประชาชนทราบด้วย 
 จากกรณีข้างต้น แม้ว่าการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมี
เจตนารมณ์ให้เกิดการใช้คลื่นความถี่และโครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การพัฒนาและการหลอมรวมทาง
เทคโนโลยีก็ตาม แต่การหลอมรวมตามพระราชบัญญัตินี้หรือที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินการนี้มีข้อจ ากัด 
เนื่องจากเป็นเพียงการหลอมรวมในมิติคลื่นความถี่ ซึ่งหมายความถึง การที่แต่ละคลื่นความถี่สามารถน าไป
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมได้โดยไม่จ ากัดเฉพาะกิจการใด
กิจการหนึ่ง แต่มิได้หมายความว่าจะสามารถน าทุกย่านคลื่นความถี่มาหลอมรวมได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่และอยู่ภายใต้การอนุญาตและก ากับดูแลของ กสทช.       
ซึ่งโดยหลักการแล้วการหลอมรวม (Convergence) ที่สมบูรณ์นั้นจะต้องเป็นการหลอมรวมในมิติทางโครงข่าย
และเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีที่ให้บริการได้ถูกพัฒนาจากระบบแอนะล็อก (Analog) เป็นระบบดิจิทัล (Digital) 
ส่ งผลให้ บ ริ การ  (Service /Application) เดิ มที่ อ ยู่ บ น โครงข่ ายที่ แ ตกต่ างกั น  เช่ น  วิท ยุ  AM/FM 
โทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินสามารถใช้โครงข่ายเดียวกันในการให้บริการ คือ โครงข่าย
อินเทอร์เน็ต (IP based Network) ท าให้ผู้ ใช้บริการสามารถรับสื่อผ่านทางช่องทางใดก็ได้ทุกช่องทาง 
(Service Neutrality) อย่างไรก็ดี การด าเนินการให้เกิดการหลอมรวมในมิติทางโครงข่ายและเทคโนโลยีนั้น  
ยังไม่สามารถด าเนินการภายใต้การแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ จ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาและแก้ไขปรับปรุง
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการสื่อสารทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม       
พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ในการนี้ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๓๐ กสทช. ได้จัดท าแผนการด าเนินการและ
ก าหนดกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกา โดยได้ค านึงถึงความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายและ
พิจารณาถึงประโยชน์ที่ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับจากการหลอมรวม ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีที่ใช้กับ
การสื่อสารประเภทต่าง ๆ มาใช้งานร่วมกันได้ ท าให้สามารถรับส่งสัญญาณเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ
ข้อมูลไปพร้อมกันบนโครงข่ายเดียวกันได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลท าให้ผู้ให้บริการ
สามารถพัฒนาหรือผลิตการให้บริการใหม่ ๆ ที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน                  
อันเป็นการกระตุ้นการบริโภคของประชาชนและท าให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
รูปแบบการให้บริการใหม่นี้ยังน ามาซึ่งการยกระดับขีดความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลายในการเข้าถึงบริการและข้อมูลข่าวสารในรูปแบบดิจิทัล ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
เนื้อหาและข้อมูลข่าวสารได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งการหลอมรวมยังเป็นการส่งเสริมให้มีการผลิตอุปกรณ์ดิจิทัลใหม่ ๆ 
และท าให้การใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่ อันเป็นสมบัติของชาติ เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ            
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน และเพ่ือรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภาคส่วนต่าง ๆ    
อันเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยดิจิทัล       
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้  เพ่ือให้การก ากับดูแลกิจการ   
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมในยุคหลอมรวมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  
ลดอุปสรรคทางด้านกฎหมายและรองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีดังกล่าว  
 แม้ว่าการด าเนินการให้เกิดการหลอมรวมในมิติคลื่นความถี่ตามพระราชบัญญัตินี้จะมีข้อดี
เกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่และโครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพก็ตาม แต่เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายที่ใช้ในการ
ก ากับดูแลมีหลายฉบับและถูกตราขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน รวมถึงมีหลักการเกี่ยวกับระบบการอนุญาต   
การก ากับดูแลและการก าหนดโทษที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบริบทของแต่ละเรื่อง ดังนั้น การเสนอให้มี   
การตราพระราชกฤษฎีกาให้กฎหมายมีผลใช้บังคับตามมาตรา ๓๐ จึงต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบ        
เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่อาจขัดกันในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ และผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม การก าหนดลักษณะหรืออัตราโทษที่แตกต่างกันตามกฎหมายแต่ละฉบับ นอกจากนี้ ยังอาจมี
ปัญหาในการก ากับดูแลเกี่ยวกับการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ยกตัวอย่างเช่น ที่ผ่านมาการอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่เพ่ือการประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ใช้วิธีการประมูล และผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่    
ในกิจการดังกล่าวได้ประมูลคลื่นความถี่ในมูลค่าสูง แต่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพ่ือประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ มีทั้งกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามสัญญาสัมปทานเดิม แล ะ    
ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากการประมูลโดยเป็นการประมูลในมูลค่าที่ไม่สูงเท่ากับการประมูลคลื่นความถี่เพ่ือกิจการ
โทรคมนาคม ดังนั้น หากมีการอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ สามารถใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวเพ่ือประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ อาจส่งผลให้ต้นทุน   
ในการประกอบกิจการระหว่างผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการโทรคมนาคม และ           
ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์มีความแตกต่างกัน    
โดยอาจท าให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการโทรคมนาคมเกิดความเสียเปรียบในเรื่อง
ต้นทุน ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางการก ากับดูแลทีส่่งเสริมให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรม 
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 อย่างไรก็ดี การตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ 
หากไม่ได้ด าเนินการออกพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายจะส่งผลให้บทบัญญัติที่จ าเป็นในบางเรื่อง เช่น      
การโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ รวมทั้งการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการ
ประมูลเพ่ือน าไปใช้ในกิจการเพ่ือบริการสาธารณะ ความมั่นคงของรัฐ ไม่มีผลใช้บังคับ เป็นผลให้การใช้
ทรัพยากรคลื่นความถี่ขาดประสิทธิภาพทั้งในประเด็นประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับและการแข่งขัน            
ในอุตสาหกรรมการสื่อสาร 
 ทั้งนี้  เพ่ือให้การหลอมรวมเป็นไปอย่างสมบูรณ์ในทุกมิติ ในระยะยาวเห็นสมควรที่จะ    
บูรณาการและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการสื่อสารทั้งหมด ได้แก่ พระราชบัญญัติ      
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติ    
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ให้มีความสอดคล้องกัน  
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ส่วนที่ ๒ 
บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 เดิมพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้บัญญัติให้มี กสทช. ท าหน้าที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่
และก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยในการท าหน้าที่ดังกล่าวให้มี
คณะกรรมการเฉพาะด้านสองชุดปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช . กล่าวคือ กสท. ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ กทค . ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม ต่อมาได้มี               
การประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในอนาคต 
และได้มีการยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการเฉพาะด้าน (กสท. กทค.) อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะได้มีการ
แก้ไขโครงสร้างขององค์กรก ากับดูแล ก็ตาม แต่บทบัญญัติเกี่ยวกับระบบการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ยังคง    
ไม่มีการแก้ไขและยังคงอยู่ในรูปแบบของการแบ่งแยกกิจการสื่อสารออกจากกัน  
 ส าหรับการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น เป็นการแก้ไข
เพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๖๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติให้รัฐต้อง
รักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ และการจัดให้มีการใช้
ประโยชน์จากคลื่นความถี่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน แต่โดยที่เทคโนโลยี    
การสื่อสารโดยใช้คลื่นความถ่ีได้พัฒนาขึ้น จึงได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติให้มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยี
ที่มีความเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้รองรับกับการหลอมรวม (Convergence) โดยเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ 
ในส่วนที่ ๓ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และส่วนที่ ๔ การก ากับการประกอบกิจการ ในหมวด ๒ การก ากับ
ดูแลการประกอบกิจการ และมาตรา ๖๕ (๑) มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓ วรรคสอง และมาตรา ๘๔ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในส่วนที่ ๓ การก ากับกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ในหมวด ๒ การก ากับดูแลการประกอบ
กิจการ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“ส่วนที่ ๓ 
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 

 
มาตรา ๔๑ ผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

หรือกิจการโทรคมนาคม ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ 
กสทช. ประกาศก าหนด โดยประกาศดังกล่าวต้องระบุกิจการที่สามารถใช้คลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาตนั้น
ประกอบกิจการได้ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ 

การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค 
และระดับท้องถิ่น โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับได ้

ภายใต้บังคับมาตรา ๔๒ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูล     
คลื่นความถี่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศก าหนด 

คลื่นความถ่ีที่ กสทช. อนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตใช้ตามวรรคหนึ่ง กสทช. อาจอนุญาตให้บุคคล
อ่ืนร่วมใช้ประโยชน์ในย่านความถี่หรือช่องความถี่จากคลื่นความถี่ที่ได้อนุญาตไว้แล้วนั้นได้ แต่การอนุญาตนั้น
จะต้องไม่เป็นการรบกวนการใช้ประโยชน์ของผู้ได้รับใบอนุญาต โดย กสทช. จะต้องประกาศเงื่อนไขดังกล่าว  
ให้ทราบเป็นการทั่วไปในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นั้นด้วย ทั้งนี้  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตและการอนุญาตให้บุคคลอ่ืนร่วมใช้ประโยชน์ในย่านความถี่หรือช่องความถี่    
ให้เป็นไปตามท่ี กสทช. ประกาศก าหนด 

เงินรายได้ที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่ตามวรรคสามเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการประมูล และเงิน
ที่ต้องน าส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแล้วเหลือเท่าใดให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๔๒ คลื่นความถี่ในกรณีดังต่อไปนี้ กสทช. อาจอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยวิธีการ
อ่ืนนอกจากการประมูล 

(๑) คลื่นความถี่ที่มีเพียงพอต่อการใช้งาน 
(๒) คลื่นความถี่ที่  กสทช. ประกาศก าหนดให้น าไปใช้ในกิจการ เพ่ือบริการสาธารณะ       

ความมั่นคงของรัฐ หรือกิจการอ่ืนที่ไม่แสวงหาก าไร 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ กสทช. ประกาศ

ก าหนด 
มาตรา ๔๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ยื่นค าขออนุญาตประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือกิจการ
โทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่สามารถใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวประกอบ
กิจการได้ตามที่ก าหนดในประกาศตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ต่อ กสทช. ภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่ 
วันได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่อาจยื่นค าขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมที่สามารถใช้คลื่นความถี่นั้นประกอบกิจการตามที่ก าหนดในประกาศตาม
มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง เพิ่มเติมได้ 

เมื่อ กสทช. อนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  หรือกิจการ
โทรคมนาคมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและ       
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ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม 
ที่ระบุไว้ในค าขออนุญาต 

มาตรา ๔๔ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดหรืออาจเกิดการรบกวนคลื่นความถี่  
ที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้วจะกระท ามิได้ ในกรณีที่ปรากฏว่าเกิดการรบกวนของคลื่นความถี่ใด ๆ อันเป็น     
ผลจากการละเมิดกฎหมาย กสทช. ต้องด าเนินการระงับการรบกวนนั้นโดยเร็ว  

มาตรา ๔๔/๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือ
บางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอ านาจประกอบกิจการแทนมิได้ 

การให้บุคคลอ่ืนเช่าเวลาด าเนินรายการบางช่วงเวลาส าหรับการประกอบกิจการกระจายเสียง 
หรือกิจการโทรทัศน์ให้กระท าได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศก าหนด 

มาตรา ๔๔/๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมต้องเสียค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ซึ่งต้อง
ช าระเมื่อได้รับใบอนุญาตตามที่ กสทช. ประกาศก าหนดและให้ถือว่าเงินที่ได้จากการประมูลตามมาตรา ๔๑ 
เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรานี้ 

บรรดาหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวร รคหนึ่งด้วย แต่ กสทช.     
จะลดหย่อนให้ตามที่เห็นสมควรก็ได้โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของกิจการของหน่วยงานนั้น 

มาตรา ๔๔/๓ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนแก่กันมิได้ เว้น แต่   
จะได้รับอนุญาตจาก กสทช. และเสียค่าธรรมเนียมการโอน ทั ้งนี ้ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื ่อนไข และอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ให้เป็นไปตามท่ี กสทช. ประกาศก าหนด 

เมื ่อ กสทช. อน ุญาตให ้ม ีการโอนใบอน ุญาตให ้ใช ้คลื ่นความถี ่ตามวรรคหนึ ่งแล ้ว             
ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่นั้นของผู้โอน
สิ้นสุดลง และให้  กสทช. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการ
โทรคมนาคม แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้รับโอนตามลักษณะ ประเภท และขอบเขตของใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมของผู้โอนดังกล่าว 

มาตรา ๔๔/๔ เมื่อ กสทช. อนุญาตให้ผู้ใดใช้คลื่นความถี่ตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้แจ้ง   
ไปยังคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมทราบ 

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

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

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

คลื่นความถี่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน” 
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มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความซึ่งเป็นชื่อของส่วนที่ ๔ และความในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ 
ในหมวด ๒ การก ากับดูแลการประกอบกิจการ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ส่วนที่ ๔ 
การก ากับการประกอบกิจการ 

 
มาตรา ๔๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องเสียค่าธรรมเนียมการขออนุญาต และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
รายปีตามอัตราท่ี กสทช. ประกาศก าหนด 

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปีตามวรรคหนึ่งให้ค านึงถึงรายจ่ายในการ
ก ากับดูแลการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสองของรายได้ก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายของผู้รับใบอนุญาต และให้น าส่งเป็นรายได้ของส านักงาน กสทช. 

บรรดาหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งด้วย      
แต่ กสทช. จะลดหย่อนให้ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของกิจการของหน่วยงานนั้น 

มาตรา ๔๖ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหา
สร้างสรรค์สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชน ให้ กสทช. ก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดเวลาให้รายการดังกล่าวได้ออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย” 

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

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

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

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๓ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๘ ผู้ใดใช้คลื่นความถี่เพ่ือกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการ
โทรคมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิด
ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือ
ตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วแต่กรณี” 
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มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 
๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ความในมาตรา ๔๔/๑ มิให้ใช้บังคับกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่น าคลื่นความถี่ที่ได้รับ
จัดสรรไปให้ผู้อ่ืนประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ผู้ได้รับ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาประกอบกิจการต่อไปได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ ตามการอนุญาต 
สัมปทาน หรือตามสัญญานั้น” 

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

“ความในมาตรา ๔๔/๑ มิให้ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจที่น าคลื่นความถ่ีที่ได้รับจัดสรรไปให้ผู้อื่น
ประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายและให้ผู ้ ได้รับอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาประกอบกิจการต่อไปได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือ
ตามสัญญานั้น” 

มาตรา ๒๗ บรรดาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ออกตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่มี
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาตหรือใบอนุญาตนั้น สิ้นผล
เพราะเหตุอ่ืน 

ให้ กสทช. มีอ านาจประกาศก าหนดกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการ
โทรคมนาคม ประเภทหรือลักษณะใด ที่สามารถใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เพื่อประกอบ
กิจการเพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี ่

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เพ่ิมเติมตามวรรคสองให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
รวมทั้งเสียค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๘ ให้ กสทช. มีอ านาจประกาศก าหนดกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  หรือ
กิจการโทรคมนาคม ประเภทหรือลักษณะใด ที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และการอนุญาตนั้นยังไม่สิ้นสุดลง สามารถใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาต
เพ่ือประกอบกิจการเพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี 

ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีตามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เพ่ิมเติมตาม
วรรคหนึ่ง ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรวมทั้งเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี 
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มาตรา ๒๙ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้โอนแก่กันได้ตามที่ก าหนดในมาตรา ๔๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ      
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๐ ในระยะเริ่มแรก มิให้น าส่วนที่ ๓ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ มาตรา ๔๑ มาตรา 
๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๔/๑ มาตรา ๔๔/๒ มาตรา ๔๔/๓ มาตรา ๔๔/๔ และ  มาตรา ๔๔/๕ 
และส่วนที่ ๔ การก ากับการประกอบกิจการ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ ในหมวด ๒  การก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการ และมาตรา ๖๕ (๑) มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓ วรรคสอง และมาตรา ๘๔ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ 
และมาตรา ๒๙ มาใช้บังคับ จนกว่า กสทช. จะมีความพร้อมที่จะด าเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าว และให้เสนอ
ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้น าบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับ 

เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการคลื่นความถี่และการก ากับการประกอบกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในระหว่างที่ยังมิได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง 
ให้ส่วนที่ ๓ การก ากับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และ
มาตรา ๔๔ และส่วนที่ ๔ การก ากับกิจการโทรคมนาคม มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ในหมวด ๒ 
การก ากับดูแลการประกอบกิจการ และมาตรา ๖๕ (๑) มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓ วรรคสอง และมาตรา ๘๔ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งจะมีผลใช้บังคับ 

ก่อนเสนอให้ตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้ กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และน าข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณา 

ให้ กสทช. จัดท าแผนการด าเนินการและก าหนดกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกา
อย่างชัดเจน และให้มีการรายงานผลการเตรียมความพร้อมตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทราบ
อย่างน้อยทุกหกเดือนและเปิดเผยให้ประชาชนทราบด้วย 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนการด าเนินการและกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกา 
ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ 

ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ 
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้ในระยะเริ่มแรก 
มิให้น าบทบัญญัติในส่วนที่ ๓ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 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 ากับ 
การประกอบกิจการ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ ในหมวด ๒ การก ากับดูแลการประกอบกิจการ และ  
มาตรา ๖๕ (๑) มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓ วรรคสอง และมาตรา ๘๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ มาใช้บังคับ     
โดยก่อนเสนอให้ตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือน าบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับ ให้ กสทช. จัดให้มีการรับฟัง  
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และน าข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการ
พิจารณา โดยให้ กสทช. จัดท าแผนการด าเนินการและก าหนดกรอบระยะเวลาในการตราพระราช
กฤษฎีกาอย่างชัดเจน และให้มีการรายงานผลการเตรียมความพร้อมให้คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทราบ
อย่างน้อยทุกหกเดือนและเปิดเผยให้ประชาชนทราบด้วย  

ด้วยเหตุนี้  ในการจัดท าแผนการด าเนินการและก าหนดกรอบระยะเวลาในการตรา      
พระราชกฤษฎีกา จึงได้มีการพิจารณาถึงความพร้อมที่จะด าเนินการตามบทบัญญัติในส่วนที่ ๓ การอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ และส่วนที่ ๔ การก ากับการประกอบกิจการ ในหมวด ๒ การก ากับดูแลการประกอบกิจการ 
และบทบัญญัติที่ เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       
ความพร้อมทางด้านกฎหมาย และความพร้อมทางด้านเทคนิค โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
๑. ความพร้อมทางด้านกฎหมาย  
 
 บทบัญญัติในส่วนที่ ๓ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และส่วนที่ ๔ การก ากับการประกอบ
กิจการ ในหมวด ๒ การก ากับดูแลการประกอบกิจการ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่มีผลใช้บังคับตาม
มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๙ มาตรา และสามารถ
พิจารณาแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 
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 ๑. บทบัญญัติที่เป็นหลักการใหม่ ซึ่ง กสทช. จะต้องเตรียมความพร้อมในการด าเนินการ
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว 
 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คล่ืนความถีฯ่ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สาระส าคัญ 

มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๔๑ 

ผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
นี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศก าหนดโดย
ต้องระบุกิจการที่สามารถใช้คลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาตประกอบกิจการ
ได้ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ โดยคลื่นความถ่ีที่ กสทช. อนุญาต
ให้ผู้รับใบอนุญาตใช้ อาจอนุญาตให้บุคคลอ่ืนร่วมใช้ประโยชน์ในย่านความถี่
หรือช่องความถี่จากคลื่นความถี่ที่ได้อนุญาตไว้แล้วนั้นได้ แต่จะต้องไม่เป็น
การรบกวนการใช้ประโยชน์ของผู้ได้รับใบอนุญาต โดย กสทช. จะต้อง
ประกาศเงื่อนไขดังกล่าวให้ทราบเป็นการทั่วไปในการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถ่ีนั้นด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมในการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้บุคคลอ่ืนร่วมใช้ประโยชน์ในย่านความถี่หรือ  
ช่องความถ่ี ให้เป็นไปตามท่ี กสทช. ประกาศก าหนด  

มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๔๓ 

การให้สิทธิแก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สามารถยื่นค าขออนุญาต
ประกอบกิจการที่สามารถใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวได้ และสามารถยื่นค าขอ
อนุญาตประกอบกิจการเพิ่มเติมได้ 

มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๔๔/๓ 

การโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื ่นความถี่โดยก าหนดให้โอนได้ต่อเมื ่อได้รับ
อนุญาตจาก กสทช. และเสียค่าธรรมเนียมการโอน 

มาตรา ๒๗ การให้สิทธิผู้ ได้รับใบอนุญาตให้ ใช้คลื่นความถี่ ที่มีอยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติใช้บังคับยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ิมเติม  

มาตรา ๒๘ การให้สิทธิผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ
ตามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
เพ่ิมเติม 

มาตรา ๒๙ การให ้ส ิทธ ิในการโอนใบอน ุญาตให ้ใช ้คลื ่นความถี ่ที ่ม ีอยู ่ก ่อนวันที่
พระราชบัญญัติใช้บังคับตามมาตรา ๔๔/๓ 
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๒. บทบัญญัติที่เป็นหลักการเดิม แต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ซึ่ง กสทช. จะต้องเตรียมความพร้อมในการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว 
 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คล่ืนความถี่ฯ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สาระส าคัญ 

มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๔๒ 

คลื่นความถี่ในกรณีดังต่อไปนี้ กสทช. อาจอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  โดย
วิธีการอ่ืนนอกจากการประมูล 
(๑) คลื่นความถี่ที่มีเพียงพอต่อการใช้งาน 
(๒) คลื่นความถี่ที่ กสทช. ประกาศก าหนดให้น าไปใช้ในกิจการเพื่อบริการ
สาธารณะ ความมั่นคงของรัฐ หรือกิจการอ่ืนที่ไม่แสวงหาก าไร 
(หลักการเดิมตามมาตรา ๔๕) 

 
 ๓. บทบัญญัติที่เป็นหลักการเดิม แต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดเล็กน้อย ซึ่งเป็นกรณีที่ 
กสทช. ด าเนินการอยู่แล้ว 
 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่ฯ (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สาระส าคัญ 

มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๔๔ 

การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่เกิดหรืออาจเกิดการรบกวนคลื่นความถี่ที่
ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว จะกระท าไม่ได้ (หลักการเดิมตามมาตรา ๔๑ 
วรรคแปด) 

มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๔๔/๒ 

หน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในการช าระค่าธรรมเนียม   
การขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (หลักการเดิมตามมาตรา ๔๒ 
และมาตรา ๔๕) 

มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๔๔/๕ 

เหตุแห่งการเพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  (หลักการเดิมตาม    
มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๗) 

มาตรา ๒๑ แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๖๕ (๑) 

การก าหนดให้รายได้ของส านักงาน กสทช. ครอบคลุมถึงค่าธรรมเนียมการ
ขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบ
กิจการ และค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เป็นรายได้
ของส านักงาน กสทช. (หลักการเดิมตามมาตรา ๖๕ (๑)) 
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 ๔. บทบัญญัติที่เป็นหลักการเดิม 
 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่ฯ (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สาระส าคัญ 

มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๔๔/๑ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง และ   
การให้บุคคลอ่ืนเช่าเวลาด าเนินรายการ (หลักการเดิมตามมาตรา ๔๓ วรรค
สอง และมาตรา ๔๖ วรรคสอง) 

มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๔๔/๔ 

การแจ้งข้อมูลการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (หลักการเดิมตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๕) 

มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๔๕ 

หน้าที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในการช าระค่าธรรมเนียมการขอ
อนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปี (หลักการเดิม 
ตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๕) 

มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๔๖ 

การก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดเวลาให้รายการส าหรับเด็กและ
เยาวชนได้ออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสม (หลักการเดิมตามมาตรา ๔๑ 
วรรคห้า) 

มาตรา ๑๖ ยกเลิกเหตุแห่งการเพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีตามมาตรา ๔๗ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ถูกน าไปบัญญัติ 
ไว้ในมาตรา ๔๔/๕) 

มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๗๘ 

บทก าหนดโทษกรณีใช้คลื่นความถี่โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔๑   
วรรคหนึ่ง (หลักการเดิมตามมาตรา ๗๘) 

มาตรา ๒๕ แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๘๓ วรรคสอง 

การยกเว้นการน าหลักการประกอบกิจการด้วยตนเองตามมาตรา ๔๔/๑   
มาใช้บังคับกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่น าคลื่นความถี่ที่ได้รับจัดสรร  
ไปให้ผู้อ่ืนประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญาที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย (หลักการเดิมตามมาตรา ๘๓ วรรคสอง) 

มาตรา ๒๖ แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๘๔ วรรคสอง 

การยกเว้นการน าหลักการประกอบกิจการด้วยตนเองตามมาตรา ๔๔/๑   
มาใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจ ที่น าคลื่นความถี่ท่ีได้รับจัดสรรไปให้ผู้อื่นประกอบ
กิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(หลักการเดิมตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง) 

 
 จากการจั ดกลุ่ มของบทบัญ ญั ติที่ มี การแก้ ไขปรับปรุ งเพ่ื อรองรับการหลอมรวม 
(Convergence) ข้างต้น กสทช. ได้พิจารณาถึงความพร้อมในการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ดังกล่าวและค านึงถึงหลักการการแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรม โดยมีข้อพิจารณาและแนวทางการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. การแก้ไขข้อจ ากัดในการใช้คลื่นความถี่ จากเดิมที่การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ถูกจ ากัด          
ให้เป็นการอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ด้านใดด้านหนึ่ง
เท่านั้น มาเป็นการก าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สามารถประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
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โทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมโดยใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตได้ โดยมี กสทช. เป็นผู้ก ากับดูแลว่า     
คลื่นความถี่ใดสามารถประกอบกิจการใดได้บ้าง (มาตรา ๑๔ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๑) 
  กรณีนี้ไม่มีข้อขัดข้องในการด าเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากตามมาตรา ๑๔ แก้ไข
มาตรา ๔๑ ก าหนดให้ กสทช. เป็นผู้มีอ านาจในการออกหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ซ่ึงหลักเกณฑ์
ดังกล่าวต้องมีการระบุกิจการที่สามารถใช้คลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาตนั้นประกอบกิจการได้ตามแผนแม่บท
การบริหารคลื่นความถี่ ประกอบกับในการจัดท าแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ของ กสทช . ที่ผ่านมา จะมี
การระบุถึงประเภทของกิจการที่สามารถน าคลื่นความถี่แต่ละย่านไปใช้งานได้ไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว  จึงมีความ
พร้อมที่จะด าเนินการในเรื่องนี้ อย่างไรก็ดี กสทช. จะต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนแม่บทการบริหาร     
คลื่นความถี่ เพ่ือให้สามารถมีแผนความถี่วิทยุได้มากกว่าหนึ่งกิจการในย่านความถี่เดียวกัน  ซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๖๓ ซึ่งจะสอดคล้องกับการปรับปรุงแก้ไขแผนแม่บทการ
บริหารคลื่นความถี่ ตามผลการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ด้วย 
 ๒. การยกเลิกการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโดยอัตโนมัติเมื่อได้ใบอนุญาตให้ใช้       
คลื่นความถี่ โดยก าหนดให้เมื่อได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมาขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการอีกครั้งหนึ่งว่าจะประกอบกิจการใดบ้างส าหรับคลื่นความถี่นั้น และหากไม่ขออนุญาตประกอบ
กิจการภายในระยะเวลาที่ก าหนดย่อมเป็นเหตุให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  (มาตรา ๑๔ แก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา ๔๓ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘) 
  กรณีนี้ ไม่มีข้อขัดข้องในการด าเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันมีกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการก าหนดถึงระบบการอนุญาต การก ากับดูแล การบังคับใช้กฎหมายไว้อย่าง
ชัดเจนและเป็นระบบแล้ว ได้แก่ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กล่าวคือ หาก
ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ประสงค์ที่จะประกอบกิจการประเภทใดที่คลื่นความถี่สามารถใช้งานได้ตามที่ 
กสทช. ก าหนดผู้รับใบอนุญาตนั้นย่อมมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้ในการก ากับกิจการประเภทนั้นด้วย 
ไม่ว่าจะเป็นการยื่นขอใบอนุญาต หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับการอนุญาตการคุ้มครองผู้ใช้บริการ 
และรวมถึงบทก าหนดโทษต่าง ๆ ตามที่กฎหมายแต่ละฉบับก าหนดไว้ด้วย อย่างไรก็ดี กสทช. จะด าเนินการ
พิจารณาทบทวนและพิจารณาแก้ไขปรับปรุงประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตประกอบ
กิจการเพ่ือให้สามารถรองรับกับการหลอมรวม (Convergence) และอ านวยความสะดวกในการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการการ
แข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรม ซ่ึงคาดว่าจะเตรียมการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๖๓ 
 ๓. การโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ กสทช. ประกาศก าหนด และเมื่อ กสทช. อนุญาตให้มี
การโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แล้ว ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือ
กิจการโทรคมนาคมที่ใช้คลื่นความถ่ีของผู้โอนสิ้นสุดลง และให้ กสทช. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้รับโอนตามลักษณะ ประเภท และขอบเขต
ของใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมของผู้โอน (มาตรา ๑๔  
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔/๓ และมาตรา ๒๙) 
 กรณีนี้ไม่มีข้อขัดข้องในการด าเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากเดิมหลักการโอนใบอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่ได้มีการก าหนดไว้ในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ อยู่แล้ว แต่ต่อมาเมื่อมีการบังคับใช้
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พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงได้มีการยกเลิกหลักการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวไป ดังนั้น 
การที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดถึงหลักการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ กสทช. 
จึงมีความพร้อมในการด าเนินการดังกล่าว โดยจะเตรียมการยกร่างประกาศหลักเกณฑ์เพ่ือรองรับบทบัญญัติ     
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ซึ่งคาดว่าจะเตรียมการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๔ 
ของปี ๒๕๖๓ 
 ๔. การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยวิธีอ่ืนนอกเหนือจากวิธีประมูล โดย กสทช. อาจอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่โดยวิธีการอ่ืนนอกจากการประมูลได้ กรณีคลื่นความถี่ที่มีเพียงพอต่อการใช้งาน หรือกรณี       
คลื่นความถ่ีที่ กสทช. ประกาศก าหนดให้น าไปใช้ในกิจการเพื่อบริการสาธารณะ ความมั่นคงของรัฐ หรือกิจการ
อ่ืนที่ไม่แสวงหาก าไร (มาตรา ๑๔ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๒) 
  กรณีนี้ไม่มีข้อขัดข้องในการด าเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากเดิมพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม   
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการบัญญัติเรื่องนี้ไว้แล้ว 
แต่ในการแก้ไขพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการเพ่ิมเติมรายละเอียดการอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ที่น าไปใช้ในกิจการบางประเภทได้รับการยกเว้นไม่ต้องใช้วิธีการประมูลคลื่นความถี่ ได้แก่ กิจการ
เพ่ือบริการสาธารณะ ความมั่นคงของรัฐ ในการนี้ กสทช. มีความพร้อมในการด าเนินการดังกล่าว โดยจะ
เตรียมการยกร่างประกาศหลักเกณฑ์เพ่ือรองรับบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
โดยวิธีอ่ืนนอกเหนือจากวิธีประมูลซ่ึงคาดว่าจะเตรียมการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๖๓ 
 
๒. ความพร้อมทางด้านเทคนิค 
 การหลอมรวม (Convergence) สามารถพิจารณาได้ ๒ มิติ ได้แก่  
 (๑) มิติทางคลื่นความถี่  
     เมื่อพิจารณาแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ การหลอมรวมในย่านความถี่ใดๆ คือ   
การก าหนดกิจการต่าง ๆ ตามตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติให้สามารถใช้ย่านความถี่นั้นๆ ได้ เช่น      
ย่านความถี่ ก. อนุญาตให้ใช้ในกิจการเคลื่อนที่ กิจการประจ าที่ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ร่วมกัน 
   การอนุญาตให้ใช้งานกิจการใด ๆ ในย่านความถี่เดียวกันจะก่อให้เกิดปัญหาการรบกวน
ระหว่างผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในแต่ละกิจการ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการใดสามารถแก้ปัญหาดังกล่าว
ได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงมักใช้แนวคิดในลักษณะของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในแต่ละกิจการ 
โดยแบ่งช่วงของคลื่นความถี่อย่างชัดเจน (Band Partitioning) และอาจมีการก าหนดเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ 
เช่น ก าหนดให้ใช้ตัวกรองสัญญาณ (Filter) หรือก าหนดช่วงแถบความถี่ป้องกัน (Guard band) เพ่ือลด     
การรบกวนระหว่างกิจการที่ใช้ช่วงความถี่ที่ติดกัน ซึ่งการใช้เทคนิคดังกล่าวอาจต้องท าการศึกษาหรือทดลอง
ทดสอบ เพ่ือหาค่าพารามิเตอร์ทางเทคนิคที่เหมาะสมเป็นรายกรณีไป ดังนั้น แม้ว่าในย่านความถี่ที่ตาราง
ก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติก าหนดให้ใช้ได้ในหลายกิจการ รวมทั้งในอนาคตหากให้มีการอนุญาตให้มี       
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การใช้งานตามที่กฎหมายก าหนด จึงจ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาเพ่ือให้มีความพร้อมทางเทคนิคเพ่ือไม่ให้เกิด
การรบกวนในการใช้งานจริงโดยเคร่งครัดเช่นเดิม 
 (๒) มิติทางโครงข่ายและเทคโนโลยี 
   ในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่ให้บริการส่วนมากได้ถูกพัฒนาจากระบบแอนะล็อก (Analog)   
เป็นระบบดิจิทัล (Digital) อาทิ การรับฟังวิทยุหรือการรับชมโทรทัศน์ จากเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน์โดยทั่วไป 
เปลี่ยนไปเป็นการรับฟังและรับชมผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัว 
   แนวโน้มการพัฒนาดังกล่าว ส่ งผลให้บริการ (Service/Application) เดิมที่อยู่บน
โครงข่ายที่แตกต่างกัน เช่น วิทยุ AM/FM โทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน สามารถใช้โครงข่าย
เดียวกันในการให้บริการ คือ โครงข่ายอินเทอร์เน็ต ( IP based Network) ซึ่งกิจการที่ก าหนดไว้ส าหรับ
โครงข่ายดังกล่าวตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (ตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ซึ่งอ้างอิงจาก
ข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ International Telecommunication Union – 
ITU) อาจแตกต่างจากกิจการที่น าไปใช้ให้บริการได้ เช่น การให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์บนโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตในลักษณะ Over the top (OTT) ซึ่งถือว่าเป็นกิจการเคลื่อนที่ตามนัยของแผนแม่บทการบริหาร
คลื่นความถี่ (ตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ) 
   มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติว่า “ผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศก าหนด โดยประกาศดั งกล่าวต้องระบุกิจการที่สามารถใช้
คลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาตนั้นประกอบกิจการได้ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่” ซึ่ง “กิจการ”      
ที่ระบุในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ คือ “กิจการ” ซึ่งอ้างอิงจากข้อบังคับวิทยุของ ITU ในขณะที่ 
“กิจการ” ที่ให้บริการ คือ “กิจการ” ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑        
โดยภาคผนวก ก ของแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีได้ระบุคลื่นความถ่ีที่ก าหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการอ่ืนไว้อย่างชัด เจนว่าการประกอบกิจการประเภทต่างๆ 
สามารถท าได้บนคลื่นความถี่ใดบ้าง 
 ส าหรับความพร้อมทางด้านเทคนิคนั้น ยังมีข้อจ ากัดที่ท าให้การหลอมรวม (Convergence) 
ยังไม่สามารถท าได้อย่างสมบูรณ์ในขณะนี้ เนื่องจาก ภาคผนวก ก ของแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่
ก าหนดให้การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สามารถท าได้เฉพาะคลื่นความถี่ที่ก าหนดให้ใช้
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เท่านั้น ไม่สามารถท าได้กับคลื่นความถี่ที่ก าหนดให้ใช้ในกิจการ
โทรคมนาคม หรือในท านองเดียวกัน การประกอบกิจการโทรคมนาคมสามารถท าได้เฉพาะคลื่นความถี่ที่
ก าหนดให้ใช้ในกิจการโทรคมนาคมเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ได้ ยิ่งไปกว่านั้น แต่ละช่วงความถี่มักถูกก าหนดให้ใช้เพียงกิจการเดียวเท่านั้น อันเป็นผลสืบเนื่องจาก
หลักการ band partitioning หรือกล่าวคือ มีแผนความถี่วิทยุเพียงฉบับเดียวในช่วงความถี่นั้น ๆ ดังนั้น       
จึงมีแนวทางการเตรียมความพร้อมโดยแก้ไขภาคผนวก ก ของแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ให้สามารถ
ประกอบกิจการหรือให้บริการข้ามกิจการได้ (ตัวอย่างเช่น ให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ในกิจการ      
ซึ่งแต่เดิมแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีก าหนดให้ใช้ในกิจการเคลื่อนที่หรือกิจการประจ าที่) และต้องแก้ไข  
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ให้สามารถมีแผนความถี่วิทยุได้มากกว่าหนึ่งกิจการในย่านความถี่เดียวกัน โดยจะมีกิจการใดบ้างอาจต้อง
ค านึงถึงปัจจัยอ่ืนประกอบด้วย เช่น ความต้องการของผู้ให้บริการ ความพร้อมของอุปกรณ์ ข้อจ ากัดทาง
เทคนิค การแก้ไขการรบกวนที่อาจเกิดขึ้น และการประสานงานคลื่นความถี่ตามบริเวณชายแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน นอกจากนี้ อาจต้องแก้ไขหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย  โดยคาดว่า
การเตรียมการส าหรับการแก้ไขแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๖๓ 
ซึ่งจะสอดคล้องกับการปรับปรุงแก้ไขแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตามผลการประชุมใหญ่ระดับโลกว่า
ด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ด้วย จึงจ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาเพ่ือให้มีความพร้อมในการด าเนินการ
ดังกล่าว 
 ทั้งนี้ ในอนาคตสมควรมีการด าเนินการเพ่ือให้เกิดการบูรณาการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ  
การก ากับดูแลกิจการสื่อสารและรองรับการหลอมรวม (Convergence) โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 (๑) แยกแนวความคิดของการอนุญาตออกเป็นลักษณะโครงข่ายกับลักษณะการบริการ เช่น  
ผู้ให้บริการรายการโทรทัศน์ขออนุญาตการประกอบกิจการโทรทัศน์ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็สามารถน าไป
ให้บริการบนโครงข่ายใดก็ได้ที่ได้รับอนุญาตในลักษณะโครงข่ายแล้ว ตามเงื่อนไขที่ กสทช. ก าหนด 
 (๒) ต้องแก้ไขค านิยาม “การประกอบกิจการ” ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ      
ที่เกี่ยวข้อง ให้แตกต่างจาก “กิจการ” ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ซึ่งอ้างอิงกิจการตามข้อบังคับ
วิทยุของ ITU เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 (๓) ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ รวมถึงพระราชบัญญัติ     
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยปรับปรุงให้เป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน เพ่ือส่งเสริมการหลอมรวมบริการ      
บนโครงข่ายเดียวกันโดยสมบูรณ์ 
 
๓. กรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกา 
 
 มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติว่า ก่อนเสนอให้      
มีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้น าบทบัญญัติตามมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับ ให้ กสทช. จัดให้มีการรับฟัง      
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามความเหมาะสมและน าข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการ
พิจารณา และรายงานผลการเตรียมความพร้อมที่จะด าเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าวให้คณะรั ฐมนตรีและ
รัฐสภาทราบ และเมื่อ กสทช. พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความพร้อมทั้งทางด้านกฎหมายและทางด้านเทคนิค 
กสทช. จะได้เสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้น าบทบัญญัติตามมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับต่อไป    
โดย กสทช. มีกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
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กรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกา 

การด าเนินการ 
ไตรมาส ๒ 

๒๕๖๒ 
ไตรมาส ๓ 

๒๕๖๒ 
ไตรมาส ๔ 

๒๕๖๒ 
ไตรมาส ๑ 

๒๕๖๓ 
ไตรมาส ๒ 

๒๕๖๓ 
ไตรมาส ๓ 

๒๕๖๓ 
ไตรมาส ๔ 

๒๕๖๓ 
ไตรมาส ๑ 

๒๕๖๔ 
๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑ ๒ ๓ 

กฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลใช้บังคับวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒                         
พิจารณาความพร้อมในการด าเนินการ และจัดท าแผนการด าเนินการและ    
กรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกา 

                        

รายงานผลการเตรียมความพร้อมต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ครั้งที่ ๑ 
(ครบก าหนดวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

                        

จัดท าหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องเพื่อรองรับบทบัญญัติการหลอมรวม ได้แก่                         
 ๑) การแก้ไขแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่  (ภาคผนวก ก. และตาราง

ก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ) 
                        

 ๒) หลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบกิจการเพิ่มเติม                         
 ๓) หลักเกณฑ์การโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่                         
 ๔) หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยวิธีอื่นนอกเหนือจากวิธีประมูล                         
รายงานผลการเตรียมความพร้อมต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ครั้งที่ ๒ 
(ครบก าหนดวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓) 

                        

ประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)                         
รายงานผลการเตรียมความพร้อมต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ครั้งที่ ๓ 
(ครบก าหนดวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

                        

จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องก่อนเสนอให้ตราพระราช
กฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แพ่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

                        

พิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องก่อนเสนอ
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แพ่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                        

น าส่งเรื่องการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ ให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

                        



 

         

  

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนแม่บทกำรบริหำรคล่ืนควำมถ่ี

2.
กสทช. พิจำรณำเห็นชอบร่ำงแผนแม่บทกำรบริหำรคล่ืนควำมถ่ี
เพ่ือน ำไปรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ

2.1 ส ำนักงำน กสทช. เสนอคณะอนุกรรมกำรกล่ันกรองงำนของ กสทช . ท่ีเก่ียวข้อง
2.2 ส ำนักงำน กสทช. เสนอ กสทช. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพ่ือน ำไปรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ

3. ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ
3.1 ประกำศเชิญชวนเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น
3.2 ด ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ
3.3 จัดท ำสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำน กสทช.

4.
ส ำนักงำน กสทช. พิจำรณำกำรปรับปรุงร่ำงแผนแม่บทกำรบริหำรคล่ืนควำมถ่ี
ภำยหลังกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ

5. กสทช. พิจำรณำเห็นชอบร่ำงแผนแม่บทกำรบริหำรคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือน ำไปประกำศใช้บังคับ
5.1 ส ำนักงำน กสทช. เสนอคณะอนุกรรมกำรกล่ันกรองงำนของ กสทช . ท่ีเก่ียวข้อง
5.2 ส ำนักงำน กสทช. เสนอ กสทช. เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
5.3 ส ำนักงำน กสทช. น ำส่งลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

แผนงำนกำรแก้ไขแผนแม่บทกำรบริหำรคล่ืนควำมถ่ี (ภำคผนวก ก. และตำรำงก ำหนดคล่ืนควำมถ่ีแห่งชำติ)
เพ่ือรองรับกำรหลอมรวมตำม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562

ปี 2563
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1. ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงหลักเกณฑ์กำรขออนุญำตประกอบกิจกำรเพ่ิมเติม

2.
กสทช. พิจำรณำเห็นชอบร่ำงหลักเกณฑ์กำรขออนุญำตประกอบกิจกำรเพ่ิมเติม
เพ่ือน ำไปรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ

2.1 ส ำนักงำน กสทช. เสนอคณะอนุกรรมกำรกล่ันกรองงำนของ กสทช . ท่ีเก่ียวข้อง
2.2 ส ำนักงำน กสทช. เสนอ กสทช. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพ่ือน ำไปรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ

3. ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ
3.1 ประกำศเชิญชวนเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น
3.2 ด ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ
3.3 จัดท ำสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำน กสทช.

4.
ส ำนักงำน กสทช. พิจำรณำกำรปรับปรุงร่ำงหลักเกณฑ์กำรขออนุญำตประกอบกิจกำรเพ่ิมเติม
ภำยหลังกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ

5.
กสทช. พิจำรณำเห็นชอบร่ำงหลักเกณฑ์กำรขออนุญำตประกอบกิจกำรเพ่ิมเติม
เพ่ือน ำไปประกำศใช้บังคับ

5.1 ส ำนักงำน กสทช. เสนอคณะอนุกรรมกำรกล่ันกรองงำนของ กสทช . ท่ีเก่ียวข้อง
5.2 ส ำนักงำน กสทช. เสนอ กสทช. เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

แผนงำนกำรจัดท ำหลักเกณฑ์กำรขออนุญำตประกอบกิจกำรเพ่ิมเติม
เพ่ือรองรับกำรหลอมรวมตำม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562
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1. ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงหลักเกณฑ์กำรโอนใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี

2.
กสทช. พิจำรณำเห็นชอบร่ำงหลักเกณฑ์กำรโอนใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี
เพ่ือน ำไปรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ
2.1 ส ำนักงำน กสทช. เสนอคณะอนุกรรมกำรกล่ันกรองงำนของ กสทช . ท่ีเก่ียวข้อง
2.2 ส ำนักงำน กสทช. เสนอ กสทช. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพ่ือน ำไปรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ

3. ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ
3.1 ประกำศเชิญชวนเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น
3.2 ด ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ
3.3 จัดท ำสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำน กสทช.

4.
ส ำนักงำน กสทช. พิจำรณำกำรปรับปรุงร่ำงหลักเกณฑ์กำรโอนใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี
ภำยหลังกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ

5.
กสทช. พิจำรณำเห็นชอบร่ำงหลักเกณฑ์กำรโอนใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี
เพ่ือน ำไปประกำศใช้บังคับ
5.1 ส ำนักงำน กสทช. เสนอคณะอนุกรรมกำรกล่ันกรองงำนของ กสทช . ท่ีเก่ียวข้อง
5.2 ส ำนักงำน กสทช. เสนอ กสทช. เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

แผนงำนกำรจัดท ำหลักเกณฑ์กำรโอนใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี
เพ่ือรองรับกำรหลอมรวมตำม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1.
ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงหลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี
โดยวิธีอ่ืนนอกเหนือจำกวิธีประมูล

2.
กสทช. พิจำรณำเห็นชอบร่ำงหลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีอ่ืน
นอกเหนือจำกวิธีประมูล เพ่ือน ำไปรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ

2.1 ส ำนักงำน กสทช. เสนอคณะอนุกรรมกำรกล่ันกรองงำนของ กสทช . ท่ีเก่ียวข้อง
2.2 ส ำนักงำน กสทช. เสนอ กสทช. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพ่ือน ำไปรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ

3. ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ
3.1 ประกำศเชิญชวนเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น
3.2 ด ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ
3.3 จัดท ำสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำน กสทช.

4.
ส ำนักงำน กสทช. พิจำรณำกำรปรับปรุงร่ำงหลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี
โดยวิธีอ่ืนนอกเหนือจำกวิธีประมูล ภำยหลังกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ

5.
กสทช. พิจำรณำเห็นชอบร่ำงหลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีอ่ืน
นอกเหนือจำกวิธีประมูลถ่ี เพ่ือน ำไปประกำศใช้บังคับ

5.1 ส ำนักงำน กสทช. เสนอคณะอนุกรรมกำรกล่ันกรองงำนของ กสทช . ท่ีเก่ียวข้อง
5.2 ส ำนักงำน กสทช. เสนอ กสทช. เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

แผนงำนกำรจัดท ำหลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีอ่ืนนอกเหนือจำกวิธีประมูล
เพ่ือรองรับกำรหลอมรวม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562
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