




พระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม





สารบัญ

	 	 	 หน้า

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ๑

ภาคผนวก

 	 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบ

	 	 กิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม

	 	 พ.ศ.	๒๕๕๓	 ๔๙

 	 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ฉบับที่	๘๐/๒๕๕๗

	 	 เรื่อง	การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่

	 	 และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์

	 	 และกิจการโทรคมนาคม	ลงวันที่	๙	กรกฎาคม	๒๕๕๗	 ๙๕

 	 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่

	 	 และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์

	 	 และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐	 ๙๗
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พระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม

พ.ศ.	๒๕๕๓

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

เป็นปีที่	๖๕	ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำากับกิจการ 

วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา	 ๒๙	 ประกอบกับมาตรา	 ๓๕	 มาตรา	 ๓๖	 มาตรา	 ๔๑	 มาตรา	 ๔๓	 มาตรา	 ๔๕ 

มาตรา	 ๔๖	 มาตรา	 ๔๗	 มาตรา	 ๖๑	 และมาตรา	 ๖๔	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

บัญญัติให้กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำาแนะนำาและยินยอม 

ของรัฐสภา	ดังต่อไปนี้

มาตรา	 ๑	 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	 “พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ 

กำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓”

มาตรา	 ๒1	พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป

มาตรา	 ๓	 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับกิจการ 

วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๓

มาตรา	 ๔	 ในพระราชบัญญัตินี้

“คลื่นความถี่”	 หมายความว่า	 คลื่นวิทยุหรือคลื่นแฮรตเซียนซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

ทีม่คีวามถีต่ำา่กว่าสามล้านเมกะเฮิรตซ์ลงมาท่ีถกูแพร่กระจายในท่ีว่างโดยปราศจากสือ่นำาทีป่ระดษิฐ์ข้ึน

1	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๗	/	ตอนที่	๗๘	ก	/	หน้า	๑	/	๑๙	ธันวาคม	๒๕๕๓
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“โทรคมนาคม”	หมายความว่า	การส่ง	การแพร่	หรือการรับเครื่องหมาย	สัญญาณ 

ตัวหนังสือ	 ตัวเลข	 ภาพ	 เสียง	 รหัส	 หรือส่ิงอื่นใดซ่ึงสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบ 

คลื่นความถี่	ระบบสาย	ระบบแสง	ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า	หรือระบบอื่น

“วิทยุคมนาคม”	 หมายความว่า	 การส่ง	 การแพร่	 หรือการรับเคร่ืองหมาย	 สัญญาณ 

ตัวหนังสือ	ตัวเลข	ภาพ	เสียง	รหัส	หรือสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้ด้วยคลื่นความถี่

“วิทยุกระจายเสียง”	หมายความว่า	วิทยุคมนาคมที่ส่งหรือแพร่เสียงเพื่อให้บุคคลทั่วไป 

รับได้โดยตรง

“วิทยุโทรทัศน์”	หมายความว่า	วิทยุคมนาคมท่ีแพร่ภาพและเสียงเพื่อให้บุคคลทั่วไป 

รับได้โดยตรง

“กิจการกระจายเสียง”	 หมายความว่า	 กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการกระจายเสียง 

ซึง่ให้บรกิารการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยงัเครือ่งรบัทีส่ามารถรับฟังการให้บริการนัน้	ๆ 	 ได้ 

ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคล่ืนความถี่	 ระบบสาย	ระบบแสง	ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า	หรือระบบอื่น 

ระบบใดระบบหนึ่ง	 หรือหลายระบบรวมกัน	 หรือกิจการอื่นทำานองเดียวกันที่	 กสทช.	 กำาหนดให้เป็น 

กิจการกระจายเสียง

“กิจการโทรทัศน์”	 หมายความว่า	 กิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรทัศน์ซึ่งให้บริการ 

การส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมและฟังการให้บริการนั้น	ๆ	ได้ 

ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคล่ืนความถี่	 ระบบสาย	ระบบแสง	ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า	หรือระบบอื่น 

ระบบใดระบบหนึ่ง	 หรือหลายระบบรวมกัน	 หรือกิจการอื่นทำานองเดียวกันที่	 กสทช.	 กำาหนดให้เป็น 

กิจการโทรทัศน์

“กิจการวิทยุคมนาคม”	หมายความว่า	กิจการซึ่งเป็นการรับและส่งเครื่องหมาย	สัญญาณ 

ตัวหนังสือ	 ตัวเลข	 ภาพ	 เสียง	 รหัส	 หรือส่ิงอื่นใด	 ซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบ 

คลืน่ความถี	่ เพือ่ความมุง่หมายทางโทรคมนาคมในกิจการใดกิจการหน่ึงโดยเฉพาะหรือเป็นการเฉพาะกิจ 

ที่มิใช่เป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

หรือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทัศน์

“กิจการโทรคมนาคม”	 หมายความว่า	 กิจการซึ่งให้บริการการส่ง	 การแพร่	 หรือ 

การรับเครื่องหมาย	 สัญญาณ	 ตัวหนังสือ	 ตัวเลข	 ภาพ	 เสียง	 รหัส	 หรือสิ่งอื่นใด	 ซึ่งสามารถ 

ให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบคล่ืนความถี	่ระบบสาย	ระบบแสง	ระบบแม่เหลก็ไฟฟ้า	หรือระบบอืน่ 

ระบบใดระบบหนึ่ง	 หรือหลายระบบรวมกัน	 และรวมถึงกิจการซึ่งให้บริการดาวเทียมสื่อสาร	 หรือ 

กิจการอื่นที่	กสทช.	กำาหนดให้เป็นกิจการโทรคมนาคม	แต่ไม่รวมถึงกิจการที่เป็นกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์	และกิจการวิทยุคมนาคม
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“ตารางกำาหนดคลืน่ความถี”่	หมายความว่า	การกำาหนดย่านความถ่ีวทิยขุองวทิยกุระจายเสยีง 

วิทยุโทรทัศน์	วิทยุคมนาคม	โทรคมนาคม	และการอื่นเพื่อใช้งานภายใต้เงื่อนไขที่	กสทช.	กำาหนด

“แผนความถีว่ทิย”ุ	หมายความว่า	การกำาหนดช่องความถีว่ทิยสุำาหรับกจิการวทิยกุระจายเสยีง 

กิจการวิทยุโทรทัศน์	กิจการวิทยุคมนาคม	และกิจการโทรคมนาคม	เพื่อใช้งานภายใต้เงื่อนไขที่	กสทช. 

กำาหนด

“จดัสรรคลืน่ความถี”่	หมายความว่า	การอนญุาตให้สถานีวทิยกุระจายเสยีง	สถานีวิทยโุทรทัศน์ 

หรือสถานีวิทยุคมนาคม	 ใช้ความถี่วิทยุหรือช่องความถี่วิทยุตามตารางกำาหนดคลื่นความถี่หรือ 

แผนความถี่วิทยุเพื่อใช้งานภายใต้เงื่อนไขที่	กสทช.	กำาหนด

“ชุมชน”	หมายความว่า	 กลุ่มประชาชนที่มีพื้นที่อาศัยในแหล่งเดียวกันไม่ว่าจะในเมือง 

หรอืในชนบท	 และให้หมายความรวมถงึกลุ่มประชาชนท่ีมีความสนใจร่วมกันและอยูใ่นพ้ืนทีใ่กล้เคยีงกัน 

หรือสื่อสารถึงกันได้	 โดยมีผลประโยชน์ด้านสังคมและวัฒนธรรมเก่ียวข้องเช่ือมโยงกัน	 ทำากิจกรรม 

อนัชอบด้วยกฎหมายและศลีธรรมร่วมกัน	มกีารดำาเนนิการอย่างต่อเน่ือง	มกีารจดัการและการแสดงเจตนา 

แทนกลุ่มได้

“กองทุน”	หมายความว่า	กองทนุวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	และ 

กิจการโทรคมนาคม	เพื่อประโยชน์สาธารณะ

“กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการ 

โทรคมนาคมแห่งชาติ

“พนกังานเจ้าหน้าท่ี”	หมายความว่า	ผู้ซ่ึงคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา	 ๕	 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด	๑
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ส่วนที่	๑
องค์ประกอบ	คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

มาตรา	 ๖2	 ให ้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการ 

โทรคมนาคมแห่งชาติ	เรียกโดยย่อว่า	“กสทช.”	จำานวนเจ็ดคน	ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและ 

2 มาตรา	 ๖	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
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ไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา	๗	และมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญด้านกจิการกระจายเสยีง	 ด้านกจิการโทรทัศน์ 

ด้านกิจการโทรคมนาคม	ด้านวิศวกรรม	ด้านกฎหมาย	ด้านเศรษฐศาสตร์	และด้านการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

หรอืส่งเสรมิสทิธแิละเสรีภาพของประชาชน	 ด้านละหนึง่คน	 ท้ังน้ี	 ทีจ่ะยงัประโยชน์ต่อการปฏิบตัหิน้าท่ี 

ของ	กสทช.

ให้เลขาธิการ	กสทช.	เป็นเลขานุการ	กสทช.

มาตรา	 ๗3	 กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้

ก.	 คุณสมบัติทั่วไป

	 (๑)	 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด	และ

	 (๒)	 มีอายุไม่ตำ่ากว่าสี่สิบปี	แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี

ข.	 ลักษณะต้องห้าม

	 (๑)	 เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

	 (๒)	 เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งใดในพรรคการเมือง

	 (๓)	 เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

	 (๔)	 ติดยาเสพติดให้โทษ

	 (๕)	 เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

	 (๖)	 เป็นบุคคลที่ต้องคำาพิพากษาให้จำาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล

	 (๗)	 เคยต้องคำาพิพากษาอนัถึงทีส่ดุว่ากระทำาความผิดใด	เว้นแต่เป็นความผดิอันได้กระทำา 

โดยประมาท	ความผิดลหุโทษ	หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

	 (๘)	 เคยถูกไล่ออก	ปลดออก	หรอืให้ออกจากราชการ	 หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวสิาหกจิ 

หรือจากหน่วยงานของเอกชน	เพราะทุจริตต่อหน้าที่	หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง	หรือถือว่ากระทำา 

การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

	 (๙)	 เคยต้องคำาพิพากษาหรือคำาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ 

รำ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

	 (๑๐)	เป็นตุลาการศาลรฐัธรรมนญู	กรรมการการเลอืกตัง้	ผูต้รวจการแผ่นดนิ	กรรมการป้องกนั 

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	 (๑๑)	เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำาแหน่ง

	 (๑๒)	เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการ	ผูจ้ดัการ	ผูบ้รหิาร	ทีป่รึกษา	พนักงาน	ผูถื้อหุน้หรือหุน้ส่วน 

ในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง	 กิจการ 

โทรทัศน์	หรือกิจการโทรคมนาคม	ในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนได้รับการคัดเลือกตามมาตรา	๑๕

3 มาตรา	๗	แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญติัองค์กรจัดสรรคลืน่ความถ่ีและกำากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
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	 (๑๓)	อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

	 (๑๔)	เคยเป็นผู้ต้องพ้นจากตำาแหน่งกรรมการ	หรอืผู้บริหารบริษัทมหาชนจำากดัเพราะเหต ุ

มลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รบัความไว้วางใจให้บรหิารจดัการกจิการทีม่มีหาชน 

เป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มาตรา	 ๘	 กรรมการต้อง

(๑)	 ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำาแหน่งหรือเงินเดือนประจำา

(๒)	 ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น 

และไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ

(๓)	 ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอื่นใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้ง 

ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งกรรมการ

ส่วนที่	๒
การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง4

มาตรา	 ๙5	 (ยกเลิก)

มาตรา	 ๑๐6	(ยกเลิก)

มาตรา	 ๑๑7	(ยกเลิก)

มาตรา	 ๑๒8	(ยกเลิก)

มาตรา	 ๑๓9	(ยกเลิก)

4 ส่วนท่ี	 ๒	 การได้มาซึง่รายชือ่ผู้สมควรได้รับเลอืกเป็นกรรมการโดยวธิกีารคดัเลอืกกันเองมาตรา	 ๙	 ถงึมาตรา	 ๑๓ 
ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจัดสรรคลืน่ความถ่ีและกำากับการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง	 วทิยโุทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
5 มาตรา	๙	ยกเลกิโดยพระราชบัญญติัองค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีและกำากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง 
วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
6 มาตรา	๑๐	ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
7 มาตรา	๑๑	 ยกเลกิโดยพระราชบัญญตัอิงค์กรจัดสรรคลืน่ความถ่ีและกำากบัการประกอบกจิการวิทยกุระจายเสยีง 
วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
8 มาตรา	๑๒	ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
9 มาตรา	๑๓	ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสียง 
วทิยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
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ส่วนที่	๓

การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

โดยวิธีการสรรหา

มาตรา	 ๑๔10	เมื่อมีเหตุต้องมีการเลือกและแต่งตั้งกรรมการ	 ให้มีคณะกรรมการสรรหา 

กรรมการคณะหนึ่ง	ทำาหน้าที่คัดเลือกผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	ประกอบด้วย

(๑)	ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลรัฐธรรมนูญ 

จำานวนหนึ่งคน

(๒)	ผูพ้พิากษาในศาลฎกีาซึง่ดำารงตำาแหน่งไม่ตำา่กว่าผูพ้พิากษาศาลฎกีาหรอืผูพ้พิากษาอาวโุส 

ซึ่งเคยดำารงตำาแหน่งไม่ตำ่ากว่าผู ้พิพากษาศาลฎีกาซ่ึงได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 

จำานวนหนึ่งคน

(๓)	ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุซึง่ได้รบัคดัเลอืกโดยทีป่ระชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสงูสุด 

จำานวนหนึ่งคน

(๔)	กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตซิึง่ได้รับคัดเลอืกโดยท่ีประชมุคณะกรรมการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	จำานวนหนึ่งคน

(๕)	กรรมการตรวจเงนิแผ่นดินซึง่ได้รับคัดเลือกโดยท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

จำานวนหนึ่งคน

(๖)	ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน	จำานวนหนึ่งคน

(๗)	ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ให้คณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึง่เลือกกรรมการสรรหาคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ 

สรรหา

ประธานและกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิสมัครเป็นกรรมการ

ในกรณท่ีีไม่มกีรรมการสรรหาในตำาแหน่งใด	หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้	ถ้ากรรมการ 

สรรหาทีเ่หลอือยูน่ัน้	มจีำานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่	ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหา 

เท่าที่มีอยู่

ให้สำานกังานเลขาธกิารวฒุสิภาทำาหน้าทีเ่ป็นหน่วยธรุการในการดำาเนินการสรรหาและคัดเลอืก 

กรรมการ

10 มาตรา	๑๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำากับการประกอบกิจการวิทย ุ
กระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
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มาตรา	 ๑๔/๑11	 ก่อนดำาเนนิการประกาศรบัสมัครตามมาตรา	๑๕	ให้คณะกรรมการสรรหา 

กำาหนดลักษณะของความรู้ความเชี่ยวชาญ	ประสบการณ์และผลงานของแต่ละด้านที่จะยังประโยชน์ 

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ	กสทช.	แล้วประกาศให้ทราบทั่วกัน

มาตรา	 ๑๔/๒12	ผูม้สีทิธสิมคัรเข้ารับการสรรหาเพือ่เป็นกรรมการต้องมลีกัษณะอย่างหน่ึง 

อย่างใดดังต่อไปนี้

(๑)	เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการพลเรือน	พนักงานในหน่วยงานอื่นของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

ที่ดำารงตำาแหน่งไม่ตำ่ากว่ารองหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป	หรือรองหัวหน้าหน่วยงานอื่น 

ของรัฐที่เป็นนิติบุคคลหรือรัฐวิสาหกิจ	หรือ

(๒)	เป็นหรือเคยเป็นนายทหารหรอืนายตำารวจท่ีมียศต้ังแต่พันเอก	นาวาเอก	นาวาอากาศเอก 

หรอืพนัตำารวจเอก	อตัราเงินเดอืนพนัเอกพิเศษ	นาวาเอกพเิศษ	นาวาอากาศเอกพิเศษ	หรือพันตำารวจเอกพิเศษ 

ขึ้นไป	หรือ

(๓)	ดำารงตำาแหน่งหรือเคยดำารงตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป	หรือ

(๔)	เป็นหรือเคยเป็นผูบ้รหิารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในตำาแหน่งไม่ตำา่กว่ารองกรรมการผูจ้ดัการ 

ในบริษัทมหาชนจำากัดที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าห้าร้อยล้านบาท	หรือ

(๕)	มีประสบการณ์การทำางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ 

ของประชาชนอย่างสมำ่าเสมอและต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี	หรือ

(๖)	มปีระสบการณ์ด้านการบรหิารกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทัศน์	หรือกิจการโทรคมนาคม 

อย่างสมำ่าเสมอและต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี

มาตรา	 ๑๕13	ในการดำาเนินการคัดเลือกกรรมการ	ให้สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประกาศการเปิดรบัสมคัรบคุคลผูม้คีณุสมบติัตามมาตรา	๖	 ให้ทราบเป็นการท่ัวไปผ่านทางวทิยกุระจายเสยีง 

วิทยุโทรทัศน์	สื่อสิ่งพิมพ์	และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยสามสิบวันติดต่อกัน

เมือ่พ้นกำาหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึงแล้ว	ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคดัเลอืกผูส้มคัร 

ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการให้ได้จำานวนสองเท่าของจำานวนกรรมการที่จะพึงมีในแต่ละด้าน 

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจากสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

หลกัเกณฑ์และวธิกีารคดัเลือกให้เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการสรรหากำาหนด	 โดยแต่ละด้าน 

ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามลำาดับเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

11 มาตรา	๑๔/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทย ุ
กระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
12 มาตรา	๑๔/๒	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทย ุ
กระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
13	มาตรา	๑๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำากับการประกอบกิจการวิทย ุ
กระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
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ในกรณีที่มีการฟ้องคดีเก่ียวกับการสรรหากรรมการต่อศาลปกครอง	 การฟ้องคดีดังกล่าว 
ไม่เป็นเหตุให้ระงับหรือชะลอการดำาเนินการใด	ๆ 	เกี่ยวกับการสรรหาที่ได้ดำาเนินการไปแล้ว	เว้นแต ่
ศาลปกครองจะมีคำาพพิากษาหรอืคำาสัง่เป็นอย่างอืน่	ในการนี	้หากศาลปกครองมคีำาพิพากษาหรือคำาสัง่ใด	ๆ  
อันเป็นผลให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือได้รับการคัดเลือก 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 กรณีเช่นว่านั้น	 ไม่มีผลกระทบต่อกิจการที่บุคคลนั้นได้กระทำาไว้แล้ว 
ก่อนมีคำาพิพากษาหรือคำาสั่งดังกล่าว

ส่วนที่	๔
การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการ14

มาตรา	 ๑๖15	เมือ่ได้รายชือ่ผูส้มควรได้รับเลอืกเป็นกรรมการจากการสรรหาตามส่วนที	่ ๓	 แล้ว 
ให้เลขาธิการวุฒิสภาจัดทำารายชื่อผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกนั้น	และเสนอบัญชีรายชื่อ	พร้อมประวัติและ 
เอกสารหลักฐานของบุคคลดังกล่าว	 ซึ่งต้องระบุให้ชัดเจนหรือมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคล 
ที่มีความเหมาะสมตามมาตรา	๖	ต่อประธานวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีคัดเลือกเสร็จ 
ตามมาตรา	๑๕	เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาและมีมติเลือกต่อไป

ในกรณท่ีีคณะกรรมการสรรหาไม่อาจสรรหาผู้สมควรได้รับเลอืกเป็นกรรมการตามส่วนที	่๓ 
ให้แล้วเสร็จได้ภายในกำาหนดเวลาตามมาตรา	๑๕	 ให้เลขาธิการวุฒิสภานำารายชื่อผู้สมควรได้รับเลือก 
เป็นกรรมการที่คณะกรรมการสรรหาดำาเนินการแล้วเสร็จภายในกำาหนดเวลา	 พร้อมประวัติและ 
เอกสารหลกัฐานของบคุคลดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่าเป็นบคุคลท่ีมีความเหมาะสมตามมาตรา	 ๖	 เสนอต่อ 
ประธานวฒุสิภาภายในสามสิบวันนบัแต่วันท่ีคัดเลือกเสรจ็ตามมาตรา	๑๕	เพ่ือเสนอให้วฒุสิภาพิจารณา 
และมีมติเลือกต่อไป

มาตรา	 ๑๗16	ให้วฒุสิภามมีตเิลอืกบคุคลจากบญัชรีายชือ่ท่ีเลขาธกิารวฒุสิภาเสนอให้แล้วเสร็จ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับบัญชีรายช่ือ	 เพื่อให้ได้กรรมการตามมาตรา	๖	 โดยแต่ละด้าน 
ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามลำาดับเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก	ซึ่งจะต้องกระทำาโดยวิธีลงคะแนนลับ 
แล้วแจ้งให้ผู้ได้รับเลือกทราบ	 และประธานวุฒิสภาจัดให้ผู้ได้รับการเลือกมาประชุมร่วมกันเพื่อ 
คดัเลือกกนัเองเป็นประธานกรรมการ	แล้วนำารายช่ือผู้ได้รับการคัดเลอืกเป็นประธานกรรมการและได้รับ 
การเลือกเป็นกรรมการ	แจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติเลือก 
เพื่อนายกรัฐมนตรีดำาเนินการนำาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งต่อไป

14	ส่วนท่ี	๔	การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการ	มาตรา	๑๖	ถึงมาตรา	๑๘	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
องค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีและกำากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม 
(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
15	มาตรา	๑๖	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำากับการประกอบกิจการวิทย ุ
กระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
16	มาตรา	๑๗	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทย ุ
กระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
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เม่ือล่วงพ้นกำาหนดเวลาตามวรรคหนึง่	 ถ้ายงัมผู้ีได้รบัเลอืกเป็นกรรมการไม่ครบตามจำานวน 

ที่กำาหนดในมาตรา	๖	ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้คณะกรรมการสรรหาดำาเนินการสรรหาเพิ่มเติม 

ตามมาตรา	 ๑๕	 วรรคสอง	 ตามจำานวนที่ไม่ครบ	 โดยต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 

นับแต่วันที่คณะกรรมการสรรหาได้รับแจ้ง

ในกรณีทีว่ฒิุสภามมีตเิลือกบคุคลเป็นกรรมการไม่ครบตามวรรคสองแต่มจีำานวนผูไ้ด้รับเลอืก 

เป็นกรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน	 ให้ประธานวุฒิสภานำารายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการแจ้งให้ 

นายกรัฐมนตรีทราบและให้นายกรัฐมนตรีนำารายช่ือผู ้ได้รับเลือกดังกล่าว	 ข้ึนกราบบังคมทูล 

เพือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	แต่งต้ัง	และให้กรรมการดังกล่าวปฏิบตัหิน้าทีต่่อไปได้โดยให้ถือว่า	กสทช. 

ประกอบด้วยกรรมการจำานวนดงักล่าว	และให้กรรมการ	กสทช.	นัน้	ประชมุร่วมกนัเพ่ือเลอืกกรรมการ 

คนหนึ่งทำาหน้าที่ประธานกรรมการช่ัวคราว	 จนกว่าจะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้ง 

ประธานกรรมการตามวรรคสี่

เมือ่วฒุสิภาได้รบับัญชรีายช่ือเพิม่เติมจากคณะกรรมการสรรหาตามวรรคสองแล้ว	 ให้วฒุสิภา 

ดำาเนินการตามวรรคหนึ่งเพื่อเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อนั้นให้ครบตามจำานวนที่กำาหนดในมาตรา	 ๖ 

ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบับญัชรีายชือ่ดงักล่าว	 และให้ประธานวฒุสิภาจดัให้ผูท้ีไ่ด้รับเลอืกเป็น 

กรรมการมาประชมุร่วมกับกรรมการตามวรรคสามเพือ่คัดเลือกผู้สมควรดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ 

ให้แล้วเสรจ็ภายในยีส่บิวนันับแต่วนัทีว่ฒุสิภามมีตเิลอืกกรรมการเพิม่เติมแล้วแจ้งบญัชรีายชือ่กรรมการ 

ที่ได้รับเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกเป็นประธานกรรมการให้นายกรัฐมนตรีทราบเพื่อดำาเนินการนำาความ 

กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งต่อไป	ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นประธาน 

กรรมการเป็นกรรมการตามวรรคสาม	ให้ผู้นั้นพ้นจากความเป็นกรรมการนับแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ

วันที่วุฒิสภาจะดำาเนินการเลือกตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงวันในสมัยประชุมรัฐสภา

มาตรา	 ๑๘17	ในกรณีที่บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา	๑๗	มีลักษณะต้องห้าม 

ตามมาตรา	๘	(๑)	(๒)	หรอื	(๓)	นายกรฐัมนตรจีะนำาความขึน้กราบบงัคมทลูเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งต้ังได้ต่อเม่ือผู้น้ันได้ลาออกจากการเป็นบุคคลตามมาตรา	๘	 (๑)	หรือ	 (๒)	หรือแสดงหลักฐาน 

ให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา	๘	(๓)	แล้ว	ซึ่งต้องกระทำาภายใน 

สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเลือก	 แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออก	 หรือมิได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระ 

ภายในเวลาทีก่ำาหนดให้ถือว่าผู้นัน้ไม่เคยได้รบัเลือกให้เป็นกรรมการ	 และให้คณะกรรมการสรรหาคดัเลอืก 

บุคคลจากรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกตามมาตรา	๑๖	เพื่อเสนอวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ

17	มาตรา	๑๘	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำากับการประกอบกิจการวิทย ุ
กระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
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ส่วนที่	๕
วาระการดำารงตำาแหน่งและการพ้นจากตำาแหน่งของกรรมการ

มาตรา	 ๑๙	 กรรมการมวีาระการดำารงตำาแหน่งหกปีนบัแต่วันทีพ่ระมหากษัตริย์ทรงแต่งตัง้ 

และให้ดำารงตำาแหน่งได้เพียงวาระเดียว

ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ	 อยู่ในตำาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะ 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่

ก่อนครบกำาหนดตามวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึง่ร้อยห้าสบิวนัให้สำานกังานเลขาธิการวฒุสิภา 

ดำาเนินการจัดให้มีการเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว18

มาตรา	 ๒๐	 นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ	กรรมการพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ

(๑)	 ตาย

(๒)	 มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์

(๓)	 ลาออก

(๔)	 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๗

(๕)	 กระทำาการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	๘

(๖)	 วุฒิสภามีมติให้พ้นจากตำาแหน่งตามมาตรา	๒๑

(๗)	 วฒิุสภามมีตใิห้ถอดถอนจากตำาแหน่งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต

การพ้นจากตำาแหน่งกรรมการตาม	(๑)	(๒)	หรอื	(๓)	ให้นำาความกราบบงัคมทลูเพ่ือทรงทราบ 

ถ้าเป็นการพ้นจากตำาแหน่งตาม	(๔)	(๕)	(๖)	หรอื	(๗)	ให้นำาความกราบบงัคมทลูเพ่ือมีพระบรมราชโองการ 

ให้พ้นจากตำาแหน่ง	 พระบรมราชโองการดงักล่าวให้มีผลตัง้แต่วันท่ีขาดคณุสมบตัหิรือมลีกัษณะต้องห้าม 

หรือวันที่กระทำาการอันเป็นการฝ่าฝืน	หรือวันที่วุฒิสภามีมติให้พ้นจากตำาแหน่ง	หรือวันที่ถูกถอดถอน 

จากตำาแหน่ง	แล้วแต่กรณี

เมือ่มกีรณตีามวรรคหนึง่	 ให้กรรมการเท่าท่ีเหลืออยูป่ฏิบตัหิน้าทีต่่อไปได้และให้ถือว่า	 กสทช. 

ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่	แต่ทั้งนี้จะต้องมีจำานวนกรรมการไม่น้อยกว่าสี่คน19

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำาแหน่งก่อนวาระ	 ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งแทน 

อยู่ในตำาแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลืออยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน	 และในกรณทีีว่าระทีเ่หลอือยูไ่ม่ถงึสามปี 

ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งได้

18	มาตรา	๑๙	วรรคสาม	แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบ 
กิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
19	มาตรา	๒๐	วรรคสาม	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบ 
กิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
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ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการพ้นจากตำาแหน่งตามวรรคหน่ึง 

ให้	กสทช.	ประชมุกนัเพือ่เลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ	แล้ว 

แจ้งให้นายกรฐัมนตรทีราบ	 และให้นายกรฐัมนตรนีำาความขึน้กราบบงัคมทลูเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ	แล้วแต่กรณี

มาตรา	 ๒๑	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำานวน 

สมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ของแต่ละสภา	มีสิทธิร้องขอต่อประธานวุฒสิภาเพ่ือให้วฒุสิภามมีตใิห้กรรมการ 

พ้นจากตำาแหน่งเพราะเหตทุีก่รรมการนัน้มีความประพฤตเิส่ือมเสียอย่างร้ายแรงหรือบกพร่องต่อหน้าที ่

อย่างร้ายแรง

มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจำานวนสมาชิก 

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

มาตรา	 ๒๒	 เม่ือปรากฏว่า	 กสทช.	 ไม่ปฏิบตัหิน้าทีต่ามทีก่ฎหมายกำาหนดอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ให้บคุคลดังต่อไปนีม้สีทิธิร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพือ่ให้วุฒิสภามีมตใิห้	กสทช.	พ้นจากตำาแหน่งทัง้คณะ

(๑)	 สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรจำานวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในสีข่องจำานวนสมาชิกทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ 

ของสภาผู้แทนราษฎร

(๒)	 สมาชิกวุฒิสภาจำานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในส่ีของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ 

วุฒิสภา

(๓)	 ประชาชนผูใ้ช้บรกิารซึง่ได้รบัผลกระทบจากการกระทำาตามวรรคหน่ึงจำานวนไม่น้อยกว่า 

สองหมื่นคน	ทั้งนี้	โดยทำาเป็นคำาร้องยื่นต่อประธานวุฒิสภาตามหลักเกณฑ์ที่ประธานวุฒิสภากำาหนด

มตขิองวฒุสิภาตามวรรคหนึง่ต้องได้คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจำานวนสมาชิกทัง้หมด 

เท่าท่ีมีอยู	่ โดยในการลงมตนิัน้ต้องนำารายงานของคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการปฏบิตังิาน 

ที่ได้ส่งมายังวุฒิสภาตามมาตรา	๗๒	มาพิจารณาประกอบด้วย20

ในกรณทีีก่รรมการพ้นจากตำาแหน่งท้ังคณะตามวรรคหน่ึง	ให้คณะกรรมการทีพ้่นจากตำาแหน่ง 

ยังคงรักษาการในตำาแหน่งนั้นต่อไปเพียงเท่าที่จำาเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

มาตรา	 ๒๒/๑21	ห้ามมิให้ผู ้ซ่ึงพ้นจากตำาแหน่งกรรมการเป็นผู ้ถือหุ ้น	 หุ ้นส่วน	 หรือ 

ดำารงตำาแหน่งใดในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการ 

กระจายเสยีง	 กจิการโทรทัศน์	 หรอืกิจการโทรคมนาคม	 เว้นแต่จะได้พ้นจากตำาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 

สองปี

20 มาตรา	๒๒	วรรคสอง	แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบ 
กิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
21 มาตรา	๒๒/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทย ุ
กระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
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ส่วนที่	๖

การประชุมและอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

มาตรา	 ๒๓	 การประชมุ	การลงมต	ิและการปฏิบตังิานของ	กสทช.	ให้เป็นไปตามระเบยีบ 

ที่	กสทช.	กำาหนด

ในการประชุม	 ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย	 กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธ ิ

เข้าประชุม

ในการปฏบิตัหิน้าท่ี	กสทช.	อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคนปฏบิตังิานแทน 

กสทช.	ได้	แต่	กสทช.	จะปฏิเสธความรับผิดเพราะเหตุที่ได้มอบหมายให้กรรมการไปทำาแทนแล้วไม่ได้

มาตรา	 ๒๔	 การปฏิบัติหน้าที่ของ	 กสทช.	 กสท.	 และ	 กทค.	 ในเรื่องใดที่เกี่ยวข้องหรือ 

มผีลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ	ต้องกระทำาโดยมตขิองท่ีประชมุ	และต้องเปิดเผยรายงานการประชมุ 

พร้อมทัง้ผลการลงมตขิองทีป่ระชมุทัง้รายบคุคลและทัง้คณะให้สาธารณชนทราบผ่านทางสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ 

ของสำานักงาน	กสทช.	และโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสมตามที่	กสทช.	ประกาศกำาหนด

ข้อมลูทีป่รากฏอยูใ่นรายงานการประชมุเรือ่งใดมลีกัษณะตามทีก่ฎหมายว่าด้วยข้อมลูข่าวสาร 

ของราชการกำาหนดมิให้ต้องเปิดเผยก็ได้	กสทช.	อาจมีมติมิให้เปิดเผยข้อมูลเฉพาะในส่วนนั้นได้

การเปิดเผยรายงานการประชมุพร้อมทัง้ผลการลงมตติามวรรคหนึง่	 ต้องดำาเนนิการภายใน 

ระยะเวลาไม่เกินสามสบิวันนบัแต่วันท่ีได้มกีารลงมต	ิเว้นแต่มีเหตจุำาเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกนิ 

สิบห้าวัน	แต่ต้องแสดงเหตุผลและความจำาเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ด้วย

มาตรา	 ๒๕	 ให้กรรมการเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	และเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา	 ๒๖	 ให้ประธานกรรมการ	รองประธานกรรมการ	และกรรมการปฏิบตัหิน้าทีเ่ตม็เวลา

ประธานกรรมการ	 รองประธานกรรมการ	 และกรรมการ	 ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่าย 

เป็นรายเดือนตามที่กำาหนดในพระราชกฤษฎีกา

ประธานกรรมการ	 รองประธานกรรมการ	 และกรรมการ	 อาจได้รับค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับ 

การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างท้องที่ได้ไม่เกินอัตราที่กำาหนดในพระราชกฤษฎีกา

มาตรา	 ๒๗	 ให้	กสทช.	มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑)22	จดัทำาแผนแม่บทการบรหิารคล่ืนความถี	่ตารางกำาหนดคลืน่ความถ่ีแห่งชาต	ิแผนแม่บท 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม	 แผนความถี่วิทยุและ 

แผนเลขหมายโทรคมนาคม	และดำาเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว	แต่แผนดังกล่าวต้องสอดคล้อง 

กับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

22	มาตรา	๒๗	(๑)	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
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(๒)	 กำาหนดการจัดสรรคล่ืนความถี่ระหว่างคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์	กิจการวิทยุคมนาคม	และกิจการโทรคมนาคม

(๓)	 กำาหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการ 

โทรคมนาคม

(๔)23	พิจารณาอนุญาตและกำากับดแูลการใช้คลืน่ความถ่ีและเครือ่งวทิยคุมนาคมในการประกอบ 

กจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	หรอืในกจิการวทิยคุมนาคม	และกำาหนด 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารเก่ียวกับการอนญุาต	เงือ่นไข	หรอืค่าธรรมเนยีมการอนญุาตดังกล่าว	ในการน้ี	กสทช. 

จะมอบหมายให้สำานักงาน	กสทช.	 เป็นผู้อนุญาตแทน	กสทช.	 เฉพาะการอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับ 

เครื่องวิทยุคมนาคมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่	กสทช.	กำาหนดก็ได้

(๕)	 กำาหนดหลักเกณฑ์การใช้คล่ืนความถี่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจาก 

การรบกวนซึ่งกันและกัน	ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท

(๖)	 พิจารณาอนญุาตและกำากบัดแูลการประกอบกจิการกระจายเสยีง	 กจิการโทรทศัน์	 และ 

กิจการโทรคมนาคม	 เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ	 ประสิทธิภาพ	 รวดเร็ว	 ถูกต้อง	 และ 

เป็นธรรม	และกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนญุาต	เงือ่นไข	หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาต 

ดังกล่าว

(๗)	 พจิารณาอนญุาตและกำากับดแูลการใช้เลขหมายโทรคมนาคม	 และกำาหนดหลกัเกณฑ์ 

และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต	เงื่อนไข	หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว

(๘)	 กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้หรือเชื่อมต่อ	 และหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ในการกำาหนดอตัราค่าใช้หรอืค่าเชือ่มต่อโครงข่ายในการประกอบกจิการกระจายเสยีง	 กจิการโทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคม	ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท	ให้เป็นธรรม 

ต่อผู้ใช้บรกิาร	ผูใ้ห้บรกิารและผูล้งทนุ	หรอืระหว่างผูใ้ห้บรกิารโทรคมนาคม	โดยคำานึงถึงประโยชน์สาธารณะ 

เป็นสำาคัญ

(๙)	 กำาหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการ 

กระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ 

โดยคำานึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำาคัญ

(๑๐)	 กำาหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคในการประกอบกิจการ 

กระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	กิจการโทรคมนาคม	และในกิจการวิทยุคมนาคม

(๑๑)	 กำาหนดมาตรการเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระทำาอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิด 

ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม

23	มาตรา	๒๗	(๔)	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
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(๑๒)	กำาหนดมาตรการให้มีการกระจายบริการด้านโทรคมนาคมให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

ตามมาตรา	๕๐

(๑๒/๑)24	 เรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์	 หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหรือนำามา 

ใช้ประโยชน์ให้คุม้ค่ายิง่ขึน้	 ตามท่ีกำาหนดไว้ในแผนซ่ึงจัดทำาขึน้ตาม	 (๑)	 จากผูท้ีไ่ด้รับอนญุาตเพ่ือนำามา 

จัดสรรใหม่	 ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเง่ือนไขท่ี	 กสทช.	 กำาหนด	 โดยเงื่อนไขดังกล่าว 

ต้องกำาหนดวธิกีารทดแทน	 ชดใช้	 หรอืจ่ายค่าตอบแทนสำาหรับผู้ท่ีถูกเรียกคนืคล่ืนความถ่ีโดยให้คำานงึถึง 

สิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ในแต่ละกรณีด้วย

(๑๓)	คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ 

และคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม 

และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ี 

ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม

(๑๔)25	ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถ่ีทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 

โดยเป็นหน่วยงานอำานวยการของรฐัในกิจการส่ือสารระหว่างประเทศกบัองค์การระหว่างประเทศ	 รัฐบาล 

และหน่วยงานต่างประเทศด้านการบรหิารคล่ืนความถี	่ รวมทัง้สนบัสนนุกิจการของรัฐเพ่ือให้มดีาวเทยีม 

หรือให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม	ทั้งนี้	 เพื่อให้เป็นไปตามแผนซึ่งจัดทำาตาม	(๑)	และ 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(๑๕)	วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน

(๑๖)	ติดตามตรวจสอบและให้คำาปรึกษาแนะนำาการประกอบกิจการกระจายเสียง	กิจการ 

โทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม

(๑๗)	กำาหนดลกัษณะการควบรวม	การครองสทิธข้ิามสือ่	หรือการครอบงำากจิการกระจายเสยีง 

และกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่	 ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด	ซึ่งจะมีผล 

เป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 

ของประชาชน

(๑๘)	ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต	 ผู้ผลิตรายการ	 และผู้ประกอบวิชาชีพ 

สือ่สารมวลชนทีเ่กีย่วกับกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่าง	ๆ 	 เพ่ือทำาหน้าที ่

จัดทำามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการควบคุมการประกอบอาชีพ 

หรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม

(๑๙)	ออกระเบียบหรือประกาศตามมาตรา	๕๘

24	มาตรา	๒๗	(๑๒/๑)	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำากับการประกอบกิจการวิทย ุ
กระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
25	มาตรา	๒๗	(๑๔)	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐



15

(๒๐)	 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสำานักงาน	 กสทช.	 รวมทั้งเงินที่จะจัดสรรเข้ากองทุน 

ตามมาตรา	๕๒

(๒๑)	 พิจารณาและให้ความเห็นชอบเก่ียวกับการจัดสรรเงินกองทุนตามที่คณะกรรมการ 

บริหารกองทุนเสนอตามมาตรา	๕๕

(๒๒)	 ให้ข้อมูลและร่วมดำาเนินการในการเจรจาหรือทำาความตกลงระหว่างรัฐบาล 

แห่งราชอาณาจักรไทยกบัรฐับาลต่างประเทศหรอืองค์การระหว่างประเทศ	 ในเร่ืองทีเ่ก่ียวกบัการบริหาร 

คลื่นความถี่	กิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	กิจการโทรคมนาคม	หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒๒/๑)26	 ให้ข้อมลูท่ีเก่ียวกับการดำาเนนิการของ	กสทช.	และผูป้ระกอบการทีไ่ด้รับอนญุาต 

จาก	กสทช.	ทัง้นีใ้นส่วนทีเ่กีย่วกบัดจิิทลัตามทีส่ำานกังานคณะกรรมการดิจทัิลเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

ร้องขอเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดทำานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(๒๓)	 เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีกฎหมายหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรคลื่นความถี่และการดำาเนินการอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความถ่ี	กิจการ 

กระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม

(๒๔)	 ออกระเบียบ	ประกาศ	หรือคำาสั่งอันเกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ของ	กสทช.

(๒๕)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

การกำาหนดลักษณะการควบรวม	การครองสิทธิข้ามส่ือหรือการครอบงำาตาม	(๑๗)	ให้	กสทช. 

รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย

การใช้อำานาจหน้าท่ีตามวรรคหนึง่	ต้องไม่ขดัหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบกจิการ 

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม	และกฎหมาย 

ว่าด้วยวิทยุคมนาคม

บรรดาระเบียบ	ประกาศ	หรือคำาสั่งใด	ๆ 	ที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปเมื่อได้ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

มาตรา	 ๒๗/๑27	 ในกรณีที่มีปัญหาว่าการดำาเนินการของ	กสทช.	สอดคล้องกับนโยบาย 

และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่	 ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเสนอ 

คณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตติามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกจิ 

และสังคม	เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด

26	มาตรา	๒๗	(๒๒/๑)	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำากับการประกอบกิจการวิทย ุ
กระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
27	มาตรา	๒๗/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทย ุ
กระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
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ในการวินิจฉัยชี้ขาด	ให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่งตั้ง 

คณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

โดยให้คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ	และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ	กสทช.	จำานวนเท่า	ๆ 	กัน 

เป็นกรรมการ

คำาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามวรรคหน่ึง 

ให้เป็นที่สุด

มาตรา	 ๒๘	 ให้	 กสทช.	 จดัให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็ของผูม้ส่ีวนได้เสยีและประชาชนทัว่ไป 

เพื่อนำาความคิดเห็นท่ีได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกระเบียบ	 ประกาศ	 หรือคำาสั่ง	 เกี่ยวกับ 

การกำากบัดแูลการประกอบกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกจิการโทรคมนาคมทีมี่ผลใช้บงัคับ 

เป็นการทั่วไปและเกี่ยวข้องกับการแข่งขันในการประกอบกิจการหรือมีผลกระทบต่อประชาชนอย่าง 

มีนัยสำาคัญ	โดยต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา	เหตุผล	ความจำาเป็น	และสรุปสาระสำาคัญเกี่ยวกับ 

เรือ่งทีจ่ะรบัฟังความคิดเหน็	ตลอดจนประเดน็ท่ีต้องการรบัฟังความคดิเห็น	ทัง้น้ี	ระยะเวลาในการรับฟัง 

ความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน	 เว้นแต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจำาเป็นเร่งด่วน	 กสทช. 

อาจกำาหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นให้น้อยกว่าระยะเวลาที่กำาหนดได้

ให้สำานกังาน	กสทช.	จัดทำาบนัทึกสรปุผลการรบัฟังความคดิเห็นทีป่ระกอบด้วยความคดิเห็น 

ที่ได้รับมติหรือผลการพิจารณาของ	กสทช.	ที่มีต่อความคิดเห็นดังกล่าว	พร้อมทั้งเหตุผลและแนวทาง 

ในการดำาเนนิการต่อไป	และเผยแพร่บนัทกึดงักล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำานกังาน	กสทช.

มาตรา	 ๒๙	 การกำาหนดอตัราค่าใช้หรอืค่าเชือ่มต่อโครงข่าย	ค่าธรรมเนียมใด	ๆ 	หรือค่าบริการ 

ในการประกอบกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัตินี ้

และตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	หรือตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการประกอบกจิการโทรคมนาคม	 ให้	 กสทช.	 คำานงึถึงประโยชน์สาธารณะและภาระของผู้บริโภค 

ความสอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการ	ความคุ้มค่า	และการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพด้วย

มาตรา	 ๓๐	 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของ	 กสทช.	 กสท.	 กทค.	 คณะกรรมการอื่น	 และ 

คณะอนุกรรมการท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้	 ตลอดจนเลขาธิการ	 กสทช.	 และพนักงาน 

ของสำานักงาน	 กสทช.	 เก่ียวกับการพิจารณาคำาขอหรือคำาร้องเรียนที่ประชาชนยื่นตามกฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับ	ประกาศ	หรือสัญญาที่	กสทช.	หรือสำานักงาน	กสทช.	ทำากับเอกชน	หากกฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับ	 ประกาศ	 หรือสัญญาดังกล่าวมิได้กำาหนดระยะเวลาในการดำาเนินการไว้โดยเฉพาะ 

ให้	 กสทช.	 กำาหนดระยะเวลาการดำาเนนิการแล้วเสรจ็และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทัว่ไป	 เร่ืองใด 

ทีม่ไิด้กำาหนดระยะเวลาไว้	จะต้องดำาเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายในเวลาไม่เกนิสบิห้าวนันับแต่วนัทีไ่ด้รับเร่ือง
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ในกรณีที่	กสทช.	กสท.	กทค.	คณะกรรมการอื่นและคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งข้ึน 

ตามพระราชบญัญัตนิี	้เลขาธกิาร	กสทช.	หรอืพนกังานของสำานกังาน	กสทช.	ปฏิบัตหิน้าท่ีล่าช้ากว่าท่ีกำาหนด 

ตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร	หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด	ให้สำานักงาน	กสทช. 

รับผิดชดใช้ความเสียหายให้แก่บุคคลนั้น	และให้เรียกเงินชดใช้คืนจาก	กสทช.	กสท.	กทค. 

คณะกรรมการอื่นและคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้	 เลขาธิการ	 กสทช.	 หรือ 

พนักงานของสำานักงาน	 กสทช.	 ผู้เป็นต้นเหตุแห่งความล่าช้านั้น	 แล้วแต่กรณี	 หากความเสียหายนั้น 

เกิดจากการกระทำาหรืองดเว้นการกระทำาด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

มาตรา	 ๓๑	 เพือ่ประโยชน์ในการคุม้ครองผู้บรโิภคมใิห้ถกูเอาเปรียบจากผูป้ระกอบกจิการ 

กระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	ให้	กสทช.	มีหน้าที่ตรวจสอบการดำาเนินการ 

ของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	มใิห้มกีารดำาเนินการใด	ๆ  

ในประการทีน่่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บรโิภค	ท้ังนี	้โดยให้	กสทช.	แต่งต้ังคณะอนกุรรมการข้ึนสองคณะ 

ประกอบด้วยผูท่ี้มีความรู	้ ความเชีย่วชาญ	 และประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่อง 

กสทช.	ในการคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์	และในการคุ้มครองผูบ้ริโภค 

ด้านกิจการโทรคมนาคมโดยให้มอีำานาจหน้าทีใ่นการพจิารณาและเสนอความเหน็เกีย่วกับเร่ืองร้องเรยีน 

และปฏิบัติหน้าที่อื่น	ทั้งนี้	ตามที่	กสทช.	กำาหนด

ในกรณท่ีีผูป้ระกอบกจิการกระจายเสียง	กจิการโทรทศัน์	หรือกิจการโทรคมนาคม	ดำาเนินการใด	ๆ  

ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค	โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะ 

เป็นการค้ากำาไรเกนิควร	หรอืก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำาคาญ	ไม่ว่าด้วยวิธกีารใดตามหลกัเกณฑ์ที	่กสทช. 

กำาหนด	ให้	กสทช.	มีอำานาจสั่งระงับการดำาเนินการดังกล่าวได้

มาตรา	 ๓๒	 เพือ่ประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตวัและเสรีภาพของบคุคล 

ในการสือ่สารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม	ให้	กสทช.	มอีำานาจกำาหนดมาตรการคุม้ครองสิทธขิองผูใ้ช้บริการ 

โทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล	 สิทธิในความเป็นส่วนตัว	 และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกัน 

โดยทางโทรคมนาคม

ในกรณีที่มีการกระทำาความผิดโดยการดักรับไว้	ใช้ประโยชน์	หรือเปิดเผยข้อความข่าวสาร 

หรอืข้อมลูอืน่ใดทีม่กีารส่ือสารทางโทรคมนาคมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	ให้ถือว่า	กสทช.	เป็นผู้เสยีหาย 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ในกรณท่ีีผู้ได้รบัใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคมเป็นผูก้ระทำาความผดิตามวรรคสอง 

หรือรู้ว่ามีการกระทำาความผิดตามวรรคสอง	 แต่เพิกเฉยหรือไม่ดำาเนินการตามกฎหมายภายในเวลา 

อันสมควร	ให้	กสทช.	มีอำานาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมได้

มาตรา	 ๓๓28	 ให้	กสทช.	มีอำานาจแต่งตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือปฏบิตัหิน้าทีต่ามที	่กสทช. 

มอบหมายได้ตามความจำาเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับอำานาจหน้าที่ของ	กสทช.

28 มาตรา	๓๓	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำากับการประกอบกิจการวิทย ุ
กระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
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ในการปฏิบัติหน้าที่	 คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะมอบหมายให้บุคคลอื่นดำาเนินการ 

แทนไม่ได้	และการสัง่การใด	ๆ 	ตามท่ีได้รบัมอบหมายนัน้จะต้องรายงานให้	กสทช.	ทราบ	ตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่	กสทช.	กำาหนด

อนุกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๗	ข.

มาตรา	 ๓๓/๑29	 กสทช.	อาจมอบหมายให้พนกังานเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิี ้

ได้ตามความจำาเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับอำานาจหน้าที่ของ	 กสทช.	 โดยพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น 

ต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ให้	กสทช.	ทราบ	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่	กสทช.	กำาหนด

มาตรา	 ๓๔30	 ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบัญญตันิี	้ ให้	 กสทช.	และคณะกรรมการตดิตาม 

และประเมนิผลการปฏบิตังิานมอีำานาจส่ังหน่วยงานของรฐัหรอืบคุคลใดให้ชีแ้จงข้อเทจ็จริง	มาให้ถ้อยคำา 

หรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้

หมวด	๒

การกำากับดูแลการประกอบกิจการ

ส่วนที่	๑

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์31

มาตรา	 ๓๕32	 (ยกเลิก)

มาตรา	 ๓๖33	 (ยกเลิก)

มาตรา	 ๓๗34	 (ยกเลิก)

29	มาตรา	๓๓/๑	 เพิม่โดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละกำากบัการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสยีง 
วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
30	มาตรา	 ๓๔	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทย ุ
กระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
31	ส่วนที่	 ๑	 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 มาตรา	๓๕	 ถึงมาตรา	๓๗	 ยกเลิกโดย 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
32 มาตรา	๓๕	 ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละกำากบัการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสยีง 
วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
33 มาตรา	๓๖	 ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละกำากบัการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสยีง 
วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
34 มาตรา	๓๗	 ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละกำากบัการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสยีง 
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ส่วนที่	๒

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม35

มาตรา	 ๓๘36	 (ยกเลิก)

มาตรา	 ๓๙37	 (ยกเลิก)

มาตรา	 ๔๐38	 (ยกเลิก)

ส่วนที่	๓

การกำากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

มาตรา	 ๔๑	 ผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นความถ่ีเพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้

การยืน่คำาขออนญุาต	และการอนญุาต	ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเง่ือนไขที	่กสทช. 

ประกาศกำาหนด	เว้นแต่การประกอบกิจการทางธุรกิจให้เป็นไปตามที่กำาหนดในวรรคหก

ให้ถือว่าการย่ืนคำาขอรบัใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีตามวรรคหนึง่	 เป็นการยืน่คำาขออนุญาต 

ประกอบกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกจิการกระจายเสยีง 

และกจิการโทรทศัน์ด้วย	 และเมือ่	 กสทช.	 อนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีแ่ล้วให้ถือว่าอนุญาตให้ประกอบกจิการ 

กระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทศัน์ 

และให้ถอืว่าได้รบัอนญุาตให้มีและใช้เครือ่งวิทยคุมนาคมและต้ังสถานวีทิยคุมนาคมตามกฎหมายว่าด้วย 

วิทยุคมนาคมด้วย	ทั้งนี้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ระบุไว้ในคำาขออนุญาต

วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
35 ส่วนที	่๒	คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม	มาตรา	๓๘	ถงึมาตรา	๔๐	ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจัดสรร 
คลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒) 
พ.ศ.	๒๕๖๐
36	มาตรา	๓๘	 ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละกำากบัการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสยีง 
วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
37	มาตรา	๓๙	 ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละกำากบัการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสยีง 
วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
38	มาตรา	๔๐	 ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละกำากบัการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสยีง 
วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
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การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้องคำานึงถึง 

ประโยชน์สงูสดุของประชาชนในระดบัชาต	ิระดบัภูมภิาคและระดบัท้องถ่ิน	ในด้านการศกึษา	วฒันธรรม 

ความม่ันคงของรฐั	และประโยชน์สาธารณะอืน่	รวมทัง้การแข่งขนัโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและต้องดำาเนินการ 

ในลักษณะที่มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงในกิจการด้านต่าง	ๆ 	 โดยเฉพาะด้านการบริการ 

สาธารณะแก่ประชาชน	 เพือ่ให้คล่ืนความถีเ่หมาะสมแก่การเป็นสมบตัขิองชาต	ิ เพ่ือใช้ให้เกดิประโยชน์ 

แก่ประเทศชาติและประชาชน39

เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ที่มีเน้ือหาสร้างสรรค์สังคม 

หรือรายการสำาหรับเด็กและเยาวชน	ให้	กสทช.	กำาหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาต 

ต้องจัดเวลาให้รายการดังกล่าวได้ออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสมสำาหรับกลุ่มเป้าหมาย

ในกรณีที่เป็นการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

ให้ใช้วิธีคัดเลือกท้ังในระดับชาติ	ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น	โดยให้แยกกันในแต่ละระดับ	ทั้งนี ้

ตามหลักเกณฑ์	วธิกีาร	ระยะเวลาและเงือ่นไขท่ี	กสทช.	ประกาศกำาหนด	แต่ในกรณทีีเ่ป็นการประกอบ 

กจิการทางธรุกจิตามทีก่ำาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประกอบกจิการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ 

การคัดเลอืกให้ทำาโดยวธีิการประมลู	โดย	กสทช.	 ต้องกำาหนดหลักเกณฑ์	วธิกีาร	ระยะเวลาและเงือ่นไข 

ก่อนการประมูล	ซึ่งต้องคำานึงถึงประโยชน์สาธารณะ	และประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับด้วย40

การกำาหนดคณุสมบตัขิองผูม้สีทิธเิข้าร่วมประมลูคลืน่ความถ่ีตามวรรคหก	ให้คำานึงถึงประโยชน์ 

ในการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า	 การป้องกันการผูกขาด 

การส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม	 การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ	 ภาระของผู้บริโภค 

และการคุ้มครองสิทธิของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น

การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ก่อให้เกิดหรือ 

อาจเกดิการรบกวนหรือทบัซ้อนกับคล่ืนความถีท่ี่ได้รบัอนญุาตอยูก่่อนแล้วจะกระทำามไิด้	ในกรณทีีป่รากฏ 

ว่าเกิดการรบกวนหรือทับซ้อนของคล่ืนความถี่ใด	ๆ 	 อันเป็นผลจากการละเมิดกฎหมาย	 กสทช. 

ต้องดำาเนินการระงับการรบกวนหรือทับซ้อนนั้นโดยเร็ว41

คลื่นความถ่ีท่ี	กสทช.	อนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตใช้ตามวรรคหนึ่ง	กสทช.	อาจกำาหนด 

เป็นเงื่อนไขไว้ล่วงหน้าในใบอนุญาตว่า	กสทช.	อาจอนุญาตให้บุคคลอื่นร่วมใช้ประโยชน์ในย่านความถี ่

หรือช่องความถี่จากคลื่นความถี่ที่ได้อนุญาตไว้แล้วนั้นได้	 แต่การอนุญาตนั้นจะต้องไม่เป็นการรบกวน 

39	มาตรา	๔๑	 วรรคส่ี	 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละกำากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
40	มาตรา	๔๑	วรรคหก	แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
41 มาตรา	๔๑	วรรคแปด	แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญตัอิงค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละกำากบัการประกอบกจิการ 
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
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การใช้ประโยชน์หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของผู้ได้รับใบอนุญาต	ทั้งนี้	 เว้นแต่จะได้ประกาศ 

ให้ทราบทั่วกันไว้เป็นอย่างอื่นในการคัดเลือกหรือในการอนุญาต42

เม่ือ	กสทช.	อนญุาตให้ผู้ใดใช้คล่ืนความถีเ่พือ่กจิการกระจายเสยีง	และกจิการโทรทศัน์แล้ว 

ให้แจ้งไปยงัคณะกรรมการดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตติามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดจิทิลั 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมทราบ43

มาตรา	 ๔๒	 ให้	 กสทช.	 มีอำานาจกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา	๔๑ 

โดยแยกเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	 และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ 

ซึง่ต้องชำาระเมือ่ได้รบัใบอนญุาตและต้องชำาระเป็นรายปีในอตัราท่ีเหมาะสมกบัประเภทของใบอนญุาต 

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์	เว้นแต่ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

ให้ใช้คลืน่ความถีเ่พือ่ประกอบกิจการทางธุรกิจ	ให้ถือว่าเงนิท่ีได้จากการประมูลตามมาตรา	๔๑	วรรคหก 

เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ซึ่งต้องชำาระเมื่อได้รับใบอนุญาต	 และภายใต้บังคับ 

มาตรา	๕๓	(๘/๑)	เงินที่ได้จากการประมูลดังกล่าวเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการประมูล	และเงินที่ต้องนำาส่ง 

เข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 

และสังคมแล้วเหลือเท่าใดให้นำาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน44

ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตตามวรรคหนึง่ซ่ึงต้องชำาระเป็นรายปี	 ให้	 กสทช.	 กำาหนด	 โดยคำานึงถึง 

รายจ่ายในการกำากบัดแูลการใช้คลืน่ความถีแ่ละการกำากบัดแูลการประกอบกจิการอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสองของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้รับใบอนุญาต	และให้นำาส่ง 

เป็นรายได้ของสำานักงาน	กสทช.

บรรดาหน่วยงานทีไ่ด้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกจิการกระจายเสยีง 

และกิจการโทรทัศน์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน	ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งด้วย	แต่	กสทช. 

จะลดหย่อนให้ตามที่เห็นสมควรก็ได้	โดยคำานึงถึงวัตถุประสงค์ของกิจการของหน่วยงานนั้น

มาตรา	 ๔๓	 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับใบอนุญาต	จะโอนแก่กันมิได้

ผู ้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ต้อง 

ประกอบกิจการด้วยตนเอง	 จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอื่น 

เป็นผูม้อีำานาจประกอบกจิการแทนมิได้	 แต่การให้บคุคลอืน่เช่าเวลาดำาเนินรายการบางช่วงเวลาอาจกระทำาได้ 

ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่	กสทช.	กำาหนด

42	มาตรา	๔๑	วรรคเก้า	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทย ุ
กระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
43	มาตรา	๔๑	วรรคสิบ	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำากับการประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
44 มาตรา	๔๒	วรรคหนึง่	แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละกำากบัการประกอบกจิการ 
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
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มาตรา	 ๔๔	 ผู้ได้รบัใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถีเ่พือ่กจิการกระจายเสยีงหรอืกิจการโทรทศัน์ 

ผู้ใดมิได้ประกอบกิจการที่ใช้คลื่นความถี่นั้นภายในระยะเวลาที่	 กสทช.	 กำาหนดหรือนำาคลื่นความถี่ 

ไปใช้ในกิจการนอกวัตถุประสงค์	 หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบกิจการที่ใช้คลื่นความถี่	 หรือ 

กระทำาการอันมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำาหนดในมาตรา	 ๒๗	 (๑๑)	 และ	 (๑๗)	 หรือไม่ปฏิบัติตาม 

มาตรา	๔๓	ให้	กสทช.	ดำาเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องหรือมีคำาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ใช ้

คลื่นความถี่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน

ส่วนที่	๔

การกำากับกิจการโทรคมนาคม

มาตรา	 ๔๕	 ผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมต้องได้รับใบอนุญาต 

ตามพระราชบัญญัตินี้	 ซึ่งต้องดำาเนินการโดยวิธีคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่	 เว้นแต่ในกรณี 

เป็นคลื่นความถ่ีที่มีเพียงพอต่อการใช้งานหรือนำาไปใช้ในกิจการบางประเภทที่ไม่มีวัตถุประสงค์ 

เพือ่แสวงหากำาไร	ตามลกัษณะและประเภทที	่กสทช.	ประกาศกำาหนดไว้เป็นการล่วงหน้า	จะใช้วิธกีารคัดเลอืก 

โดยวิธีอื่นก็ได้	 ท้ังนี้	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	ระยะเวลาและเง่ือนไขที่	กสทช.	ประกาศกำาหนด 

โดยให้นำาความในมาตรา	๔๑	วรรคสี่	วรรคเจ็ด	วรรคเก้า	และวรรคสิบมาใช้บังคับโดยอนุโลม	และ 

ภายใต้บงัคบัมาตรา	๕๓	 (๘/๑)	 เงนิท่ีได้จากการคัดเลือกเมือ่หักค่าใช้จ่ายในการคดัเลอืก	 และเงินทีต้่อง 

นำาส่งเข้ากองทนุพัฒนาดจิิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกจิ 

และสังคมแล้วเหลือเท่าใดให้นำาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน45

ให้ถือว่าการย่ืนคำาขอรบัใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีตามวรรคหนึง่	 เป็นการยืน่คำาขออนุญาต 

ประกอบกจิการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมด้วย	และเม่ือ	กสทช. 

อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แล้วให้ถือว่าอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมาย	ว่าด้วย 

การประกอบกิจการโทรคมนาคม	 และให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคม	 และ 

ตัง้สถานีวทิยคุมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยคุมนาคมด้วย	 ทัง้นีเ้ฉพาะในส่วนท่ีเกีย่วกับเคร่ืองวทิยคุมนาคม 

ที่ระบุไว้ในคำาขออนุญาต

ให้	กสทช.	มีอำานาจกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าธรรมเนียมซึ่งต้องชำาระเป็นรายปีโดยคำานึงถึงรายจ่าย 

ในการกำากับดูแลการใช้คลื่นความถี่และการกำากับดูแลการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในอัตรารวมท้ังสิ้นไม่เกินร้อยละสองของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้รับใบอนุญาตและให้นำาส่ง 

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายได้ของสำานักงาน	กสทช.

45 มาตรา	 ๔๕	 วรรคหนึง่	 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำากบัการประกอบกิจการ 
วทิยกุระจายเสยีง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
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มาตรา	 ๔๖	 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมเป็นสิทธิเฉพาะตัวของ 

ผู้ได้รับใบอนุญาต	จะโอนแก่กันมิได้

ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถีเ่พือ่กจิการโทรคมนาคม	 ต้องประกอบกจิการด้วยตนเอง 

จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอำานาจประกอบกิจการ 

แทนมิได้

มาตรา	 ๔๗	 ผู้ได้รบัใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถีเ่พือ่กจิการโทรคมนาคมผูใ้ดมไิด้ประกอบกจิการ 

ทีใ่ช้คลืน่ความถ่ีนัน้ภายในระยะเวลาที	่กสทช.	กำาหนด	หรอืนำาคลืน่ความถ่ีไปใช้ในกจิการนอกวตัถุประสงค์ 

หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบกิจการที่ใช้คลื่นความถี่หรือกระทำาการอันมีลักษณะต้องห้าม 

ตามท่ีกำาหนดในมาตรา	๒๗	(๑๑)	หรอืไม่ปฏิบติัตามมาตรา	๔๖	ให้	กสทช.	ดำาเนนิการเพ่ือให้มกีารแก้ไข 

ให้ถูกต้อง	หรือมีคำาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน

หมวด	๓

แนวทางการจัดทำาแผน

มาตรา	 ๔๘	 ให้มีแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ	ดังต่อไปนี้

(๑)	 รายละเอียดเกี่ยวกับตารางกำาหนดคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ประเทศไทยสามารถนำามา 

ใช้ประโยชน์ได้

(๒)	 แนวทางการดำาเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ระหว่างประเทศ

(๓)	 รายละเอยีดเกีย่วกับคลืน่ความถีท่ีก่ำาหนดให้ใช้ในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ 

กิจการโทรคมนาคม	และกิจการอื่น

(๔)	 แนวทางในการคืนคล่ืนความถีเ่พือ่นำาไปจัดสรรใหม่หรือการปรับปรุงการใช้คลืน่ความถ่ี

แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่	 เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได ้

และให้ใช้เป็นหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเบือ้งต้นในการอนญุาตและการดำาเนนิกจิการทัง้ปวงทีเ่กีย่วข้องกบั 

การใช้คลื่นความถี่

ให้	 กสทช.	ติดตามประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่	 และ 

ต้องปรบัปรงุแผนแม่บทดังกล่าว	 เพือ่ประโยชน์ในการบรหิารคล่ืนความถ่ีให้มปีระสทิธภิาพและสอดคล้อง 

กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

ในการจดัทำาแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถี	่ให้	กสทช.	รับฟังความคดิเหน็ของประชาชน 

ผู้ประกอบกิจการที่ใช้ประโยชน์คลื่นความถี่	และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ 

การพิจารณาด้วย	ทั้งนี้	ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน	และการจัดทำา 

แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ให้คำานึงถึงการใช้งานด้านความมั่นคงของรัฐตามความจำาเป็น
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มาตรา	 ๔๙	 ในการกำากับดูแลการประกอบกิจการ	 ให้	 กสทช.	 จัดให้มีแผนแม่บทกิจการ 

กระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์	และแผนแม่บทกจิการโทรคมนาคม	เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินการ 

ระยะห้าปี	 โดยในแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่และอย่างน้อย 

ต้องมีแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการ 

แนวทางการอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถีแ่ละการอนุญาตให้ประกอบกิจการ	 โดยในส่วนกิจการกระจายเสยีง 

และกิจการโทรทัศน์	 ต้องจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือประโยชน์สาธารณะและ 

ไม่แสวงหากำาไรในทางธรุกจิในการประกอบกจิการบริการชมุชนไม่น้อยกว่าร้อยละยีสิ่บของคลืน่ความถ่ี 

ในแต่ละพื้นที่ของการอนุญาตประกอบกิจการ

ในการจัดทำาแผนแม่บทตามวรรคหนึ่ง	 ให้	 กสทช.	 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ผูป้ระกอบกจิการ	และหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง	เพือ่เป็นแนวทางในการพิจารณาด้วย	ทัง้น้ี	ระยะเวลา 

ในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ในกรณทีี	่กสทช.	วนิจิฉยัเรือ่งใดไม่สอดคล้องกบัความคิดเหน็ของประชาชน	ผูป้ระกอบกจิการ 

หรือหน่วยงานของรัฐตามที่ปรากฏในการรับฟังความคิดเห็นตามวรรคสอง	กสทช.	ต้องชี้แจงและ 

แสดงเหตุผลให้ประชาชน	ผู้ประกอบกิจการ	หรือหน่วยงานของรัฐทราบ

ประชาชน	ผู้ประกอบกิจการ	หรือหน่วยงานของรัฐตามวรรคสาม	ผู้ใดเห็นว่าแผนแม่บท 

ที	่กสทช.	กำาหนดขดัต่อบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	ให้มสีทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลปกครองได้ 

โดยให้ถือว่าแผนแม่บทดังกล่าวเป็นกฎตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 

คดีปกครอง

แผนแม่บทตามวรรคหนึ่ง	 เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ผูกพัน	 กสทช.	 และ 

หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

มาตรา	 ๕๐	 เพือ่ประโยชน์ในการจัดให้มีบรกิารโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทัว่ถึงและบริการ 

เพือ่สงัคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกจิการโทรคมนาคม	 ให้	 กสทช.	 กำาหนดแผนการจดัให้มบีริการ 

โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	 โดยในแผนอย่างน้อยจะต้องกำาหนดพื้นที่และ 

กลุม่เป้าหมาย	ระยะเวลาในการดำาเนนิการ	พร้อมท้ังประมาณการค่าใช้จ่ายทีจ่ะเกดิข้ึนจากการดำาเนินการ 

ดังกล่าว

การจัดทำาแผนตามวรรคหนึ่ง	ให้	กสทช.	หารือกับหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องโดยต้อง 

สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา

ให้	 กสทช.	 ประกาศกำาหนดจำานวนค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ 

กิจการโทรคมนาคมเพื่อนำาไปใช้ดำาเนินการสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมตามวรรคหน่ึง 

ทั้งนี้	โดยคำานึงถึงรายได้ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับจากการให้บริการโทรคมนาคม

ให้	กสทช.	ประกาศกำาหนดจำานวนเงนิจากกองทุนตามมาตรา	๕๓	(๔)	ทีจ่ะนำามาสนับสนนุ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตเพื่อให้สามารถดำาเนินการจัดให้มีบริการดังกล่าวได้



25

ในการดำาเนินการตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการ 

เพือ่สงัคมตามวรรคหนึง่	 ให้	 กสทช.	 มีอำานาจมอบหมายให้สำานกังานคณะกรรมการดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ 

และสงัคมแห่งชาตดิำาเนนิการทัง้หมดหรอืบางส่วนแทนได้	ในกรณีเช่นนัน้ให้	กสทช.	โอนเงินทีเ่รียกเกบ็ 

ได้ตามวรรคสาม	และที่กำาหนดไว้ตามวรรคส่ีให้แก่กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เพื่อดำาเนินการต่อไป46

มาตรา	 ๕๑	 เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้ใช้คล่ืนความถี่ตามสัดส่วนที่กำาหนดไว ้

ในมาตรา	๔๙	วรรคหนึ่ง	ให้	กสทช.	กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม 

ให้เป็นผู ้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน ์

ประเภทบริการชุมชน	 การหารายได้	 และการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพ 

ทั้งนี้	โดยให้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน	และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง	ประกอบด้วย

รายได้ของผูป้ระกอบกจิการบรกิารชมุชนต้องเป็นรายได้จากการบริจาค	 การอดุหนนุสถานี 

หรือรายได้ทางอื่นซึ่งมิใช่การโฆษณาหรือการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์

การสนบัสนนุผูป้ระกอบกจิการบรกิารชมุชนทีม่คีณุภาพต้องเป็นการอดุหนนุการดำาเนนิการ 

ของสถานีมิใช่เป็นการสนับสนุนรายการใดโดยเฉพาะ	 และมีสัดส่วนไม่เกินกึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมด 

ของผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน	 รวมทั้งต้องจัดให้มีการประเมินผลคุณภาพการให้บริการและ 

ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการอุดหนุนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน 

ในแต่ละคราว

หมวด	๔

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคม	เพื่อประโยชน์สาธารณะ

มาตรา	 ๕๒	 ให้จดัตัง้กองทนุขึน้ในสำานกังาน	กสทช.	เรยีกว่า	“กองทนุวจิยัและพัฒนากจิการ 

กระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	เพื่อประโยชน์สาธารณะ”	โดยมีวัตถุประสงค ์

ดังต่อไปนี้

(๑)	 ดำาเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และ 

กิจการโทรคมนาคม	อย่างทั่วถึง	ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน 

ตามมาตรา	๕๑

46	มาตรา	๕๐	วรรคห้า	เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกำากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
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(๒)	 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร	การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการ 

กระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 รวมทั้งความสามารถในการรู ้เท่าทัน 

สื่อเทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับ

ผู้พิการ	ผู้สูงอายุ	หรือผู้ด้อยโอกาส	ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม	และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

(๓)	 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์ 

กิจการโทรคมนาคม	และเทคโนโลยีสารสนเทศ	ตลอดจนการดำาเนินการขององค์กรซึ่งทำาหน้าที่จัดทำา 

มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ 

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

(๔)	 สนับสนุน	ส่งเสริม	และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคม

(๕)	 สนบัสนนุการดำาเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยกองทนุพฒันาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(๖)47	สนับสนุนการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	รวมทั้งสนับสนุนการเรียกคืน 

คลืน่ความถีท่ีมี่ผูไ้ด้รบัอนญุาตไป	เพือ่นำามาจดัสรรใหม่และสนบัสนุนการทดแทน	ชดใช้	หรือจ่ายค่าตอบแทน 

การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่	ทั้งนี้	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้คลื่นความถี่

มาตรา	 ๕๓	 กองทุนตามมาตรา	๕๒	ประกอบด้วย

(๑)	 ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้

(๒)48	 (ยกเลิก)

(๓)	 เงินที่ได้รับการจัดสรรตามมาตรา	๖๕	วรรคสอง

(๔)	 เงินที่ส่งเข้ากองทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ 

โทรทัศน์	และกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม

(๕)	 เงินค่าปรบัทางปกครองทีป่รบัตามพระราชบญัญตันิี	้ และตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	และตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม

(๖)	 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน

(๗)	 เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา	๙๑

(๘)	 ดอกผลและรายได้ของกองทุน	 รวมทั้งผลประโยชน์จากค่าตอบแทนการใช้ประโยชน ์

จากการวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม

47	มาตรา	๕๒	(๖)	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
48	มาตรา	๕๓	วรรคหนึ่ง	(๒)	ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ฉบับที่	๘๐/๒๕๕๗	เรื่อง 
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย	 ว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	ลงวันที่	๙	กรกฎาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๗
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(๘/๑)49	เงินรายได้ท่ีได้จากการจัดสรรคล่ืนความถี่ที่ได้รับคืนตามมาตรา	๒๗	(๑๒/๑) 

ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวแล้ว

(๙)	 เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน

เงนิกองทุนให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา	๕๒	และตามแผนการจดัให้มบีริการ 

โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามมาตรา	๕๐	 เว้นแต่วัตถุประสงค์ของกองทุน 

ตามมาตรา	๕๒	(๖)	ให้ใช้เงินจากกองทุนตาม	(๘/๑)	เท่านั้น50

เงนิกองทุนตาม	 (๘/๑)	 ถ้ากระทรวงการคลังเหน็ว่ามเีกนิความจำาเป็นหรือหมดความจำาเป็น 

ต้องใช้	จะขอให้นำาส่วนที่เกินจำาเป็นส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดินก็ได้51

มาตรา	 ๕๔52	ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง	ประกอบด้วย

(๑)	 ประธาน	กสทช.	เป็นประธานกรรมการ

(๒)	 ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	ปลัดกระทรวงกลาโหม	เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา 

การเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิผู้อำานวยการสำานกังบประมาณ	อธบิดีกรมบญัชีกลาง	และผูอ้ำานวยการ 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	เป็นกรรมการโดยตำาแหน่ง

(๓)	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	จำานวนสองคน	ซึ่งกรรมการตาม	(๑)	และ	(๒)	เป็นผู้คัดเลือก

ให้เลขาธกิาร	กสทช.	เป็นกรรมการและเลขานกุาร	และให้เลขาธกิาร	กสทช.	แต่งต้ังพนกังาน 

ของสำานักงาน	กสทช.	เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการตามวรรคหนึง่	(๓)	ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๗	ข.	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕) 

(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	และ	(๑๑)	และมวีาระการดำารงตำาแหน่งคราวละสามปี	และอาจได้รับการแต่งตัง้ 

อีกได้	แต่จะดำารงตำาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้

ให้นำามาตรา	๒๓	มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม

มาตรา	 ๕๕	 คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอำานาจหน้าที่ในการบริหารกองทุนและเสนอ 

ความเหน็เกีย่วกบัการจดัสรรเงินกองทนุเพือ่ใช้จ่ายตามวัตถปุระสงค์ตามมาตรา	๕๒	ต่อ	กสทช.	เพ่ือพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ	ในกรณีที่	กสทช.	มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริหารกองทุน	กสทช. 

ต้องให้เหตุผลประกอบการพิจารณาไว้ด้วย

49	มาตรา	๕๓	 (๘/๑)	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทย ุ
กระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
50	มาตรา	๕๓	วรรคสอง	แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญตัอิงค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละกำากบัการประกอบกจิการ 
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
51	มาตรา	๕๓	วรรคสาม	แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญตัอิงค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละกำากบัการประกอบกจิการ 
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
52	มาตรา	๕๔	แก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ	ฉบบัท่ี	๘๐/๒๕๕๗	เรือ่ง	การแก้ไขเพิม่เตมิ 
กฎหมาย	ว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และ 
กิจการโทรคมนาคม	ลงวันที่	๙	กรกฎาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๗
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ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุน	 และ 

การดำาเนินการตามวรรคหนึ่งให้ประชาชนทราบผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของสำานักงาน	กสทช. 

โดยต้องแสดงข้อมูลเก่ียวกับผู้ที่ขอและผู้ที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนและจำานวนเงินที่ได้รับจาก 

การจัดสรรทั้งหมดด้วย

การเกบ็รกัษา	การใช้จ่าย	การจัดทำาบญัชีและระบบบัญช	ีให้เป็นไปตามระเบยีบท่ีคณะกรรมการ 

บริหารกองทุนกำาหนด

หมวด	๕

สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

มาตรา	 ๕๖	 ให้มีสำานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง	 กจิการโทรทศัน์และกจิการ 

โทรคมนาคมแห่งชาติ	เรียกโดยย่อว่า	“สำานักงาน	กสทช.”	เป็นนิติบุคคล	มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ 

ทีไ่ม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิและไม่เป็นรฐัวสิาหกจิตามกฎหมาย 

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น	และอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของประธานกรรมการ

กิจการของสำานักงาน	กสทช.	 ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์	กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

มาตรา	 ๕๗	 ให้สำานักงาน	กสทช.	มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑)	 รับผิดชอบในการรับและจ่ายเงินรายได้ของสำานักงาน	กสทช.

(๒)53	 จัดทำางบประมาณรายจ่ายประจำาปีของสำานักงาน	กสทช.	 เพื่อเสนอ	กสทช.	อนุมัติ 

โดยรายจ่ายประจำาปีของสำานกังาน	กสทช.	ให้หมายความรวมถงึรายจ่ายใด	ๆ 	อันเก่ียวกบัการดำาเนนิการ 

ตามอำานาจหน้าที่ของ	 กสทช.	 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	 และสำานักงาน 

กสทช.	งบประมาณรายจ่ายประจำาปีดังกล่าวต้องจัดทำาโดยคำานึงถึงความคุ้มค่า	การประหยัด	และ 

ประสิทธิภาพ	 รายการหรือโครงการใดท่ีต้ังงบประมาณไว้แล้วและมิได้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน 

ภายในปีงบประมาณนัน้	ให้รายการหรือโครงการนัน้เป็นอันพบัไปและให้สำานักงาน	กสทช.	นำาส่งงบประมาณ 

สำาหรับรายการหรือโครงการดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดิน

(๓)	 ตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่

(๔)	 รบัและพจิารณาเรือ่งร้องเรยีนเก่ียวกบัการใช้คลืน่ความถ่ี	 การประกอบกจิการกระจายเสยีง 

กจิการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม	 เพือ่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือเสนอความเหน็ต่อ	กสทช. 

เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่	กสทช.	กำาหนด

53 มาตรา	๕๗	(๒)	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
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(๕)	 ศกึษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับคล่ืนความถ่ี	การใช้คลืน่ความถ่ี	การประกอบ 

กิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม

(๖)	 รับผิดชอบงานธุรการของ	กสทช.	กสท.	กทค.	และคณะกรรมการบริหารกองทุน

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

ในการจดัทำางบประมาณรายจ่ายประจำาปีตาม	(๒)	ก่อนท่ีสำานกังาน	กสทช.	จะเสนอ	กสทช. 

อนมุติั	ให้สำานกังาน	กสทช.	เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำาปีต่อคณะกรรมการดจิทัิลเพ่ือเศรษฐกจิ 

และสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็น	และให้สำานักงาน	กสทช.	พิจารณาดำาเนินการแก้ไขหรือ 

ปรับปรุงร่างงบประมาณรายจ่ายประจำาปีดังกล่าว	 เว้นแต่งบประมาณรายจ่ายประจำาปีในส่วนของ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	 ให้สำานักงาน	 กสทช.	 เสนอไปยังคณะกรรมการ 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อดำาเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง	 ในกรณีที่	 สำานักงาน	 กสทช. 

หรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	 แล้วแต่กรณี	 ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของ 

คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ให้สำานักงาน	 กสทช.	 เสนอร่างงบประมาณ 

รายจ่ายประจำาปีดังกล่าวพร้อมความเห็นของคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ต่อ	กสทช.	เพื่อพิจารณาต่อไป54

เมื่อ	กสทช.	อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีของสำานักงาน	กสทช.	ตามวรรคสองแล้ว 

ให้สำานักงาน	 กสทช.	 เปิดเผยงบประมาณรายจ่ายประจำาปีนั้นพร้อมทั้งรายการหรือโครงการที่ได้รับ 

อนมัุติงบประมาณให้ประชาชนทราบทางระบบเครอืข่ายสารสนเทศ	หรือวธิกีารอ่ืนทีเ่ข้าถึงได้โดยสะดวก55

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเสนองบประมาณรายจ่าย 

ต่อสำานกังาน	กสทช.	เพือ่จัดสรรเป็นงบประมาณของคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

ไว้ในร่างงบประมาณรายจ่ายประจำาปีของสำานกังาน	กสทช.	ในการนี	้สำานกังาน	กสทช.	อาจทำาความเหน็ 

เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวไว้ในรายงานการเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำาปีก็ได้56

มาตรา	 ๕๘	 ให้	 กสทช.	 มีอำานาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป 

การบรหิารงานบคุคล	การงบประมาณ	การเงนิและทรพัย์สนิ	และการดำาเนินการอ่ืนของสำานักงาน	กสทช. 

โดยให้รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย

(๑)	 การแบ่งส่วนงานภายในของสำานกังาน	กสทช.	และขอบเขตหน้าท่ีของส่วนงานดงักล่าว

54	มาตรา	๕๗	วรรคสอง	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
55	มาตรา	๕๗	วรรคสาม	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
56	มาตรา	 ๕๗	 วรรคสี่	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกำากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม		(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐



30

(๒)	 การกำาหนดตำาแหน่ง	อตัราเงนิเดือน	และค่าตอบแทนอ่ืนของเลขาธกิาร	กสทช.	พนักงาน 

และลกูจ้างของสำานกังาน	กสทช.	ตลอดจนค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของกรรมการอืน่และอนกุรรมการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้

(๓)	 การคดัเลอืกหรอืการประเมนิความรูค้วามสามารถเพือ่ประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตัง้ 

ให้ดำารงตำาแหน่ง	 หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน	 หลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้าง	 และการจ่ายเงินชดเชย 

กรณีเลิกจ้างเนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน

(๔)	 การบรหิารงานบคุคล	รวมตลอดทัง้การดำาเนนิการทางวนิยั	การอทุธรณ์	และร้องทกุข์

(๕)	 การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน

(๖)	 การกำาหนดเครือ่งแบบและการแต่งกายของพนกังานและลกูจ้างของสำานกังาน	กสทช.

(๗)57	การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้ชำานาญการเฉพาะด้าน 

อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัหิน้าทีข่อง	กสทช.	รวมทัง้จำานวนและอตัราค่าตอบแทนของตำาแหน่ง 

ดังกล่าว	ทั้งนี้	โดยให้คำานึงถึงการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานของตำาแหน่งนั้นด้วย

(๘)	 การบริหารและจัดการงบประมาณ	ทรัพย์สิน	และการพัสดุของสำานักงาน	กสทช.

(๙)	 การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่น

ระเบียบหรอืประกาศตามวรรคหนึง่	 ให้ประธานกรรมการเป็นผูล้งนาม	และเมือ่ได้ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

มาตรา	 ๕๙	 ให้สำานักงาน	กสทช.	เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินงานของ	กสทช.	และ 

สำานักงาน	 กสทช.	 ให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ	 หรือวิธีการอื่นที่เห็นสมควร 

โดยอย่างน้อยต้องเปิดเผยข้อมูล	ดังต่อไปนี้

(๑)	 ใบอนุญาตประกอบกิจการของผู้ได้รับใบอนุญาตทุกราย	พร้อมทั้งเงื่อนไขที่กำาหนด

(๒)	 รายได้ของสำานักงาน	กสทช.	ตามมาตรา	๖๕	เป็นรายเดือนโดยสรุป

(๓)	 รายจ่ายสำาหรับการดำาเนนิงานของ	กสทช.	และสำานกังาน	กสทช.	เป็นรายเดอืนโดยสรุป

(๔)58	รายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนกรรมการ	จำานวนคณะอนุกรรมการและอัตรา 

ค่าตอบแทนของอนกุรรมการเป็นรายบคุคล	และอตัราค่าตอบแทนทีป่รึกษาที	่กสทช.	แต่งตัง้เป็นรายบคุคล

(๕)	 ผลการศึกษาวิจัยและผลงานอื่นๆ	ที่ว่าจ้างให้หน่วยงานภายนอกดำาเนินการ

(๖)	 รายการเรื่องร้องเรียน	 ความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค 

และผู้รับใบอนุญาตและจำานวนเรื่องที่ยังค้างพิจารณา

(๗)	 รายละเอียดของผลการจัดซือ้จัดจ้างของสำานกังาน	กสทช.	และสญัญาต่าง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้อง

57 มาตรา	๕๘	(๗)	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
58 มาตรา	๕๙	(๔)	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
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มาตรา	 ๖๐	 ให้สำานักงาน	กสทช.	 มีเลขาธิการ	 กสทช.	 คนหนึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติงาน 

ของสำานักงาน	กสทช.	ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ	และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของ 

สำานักงาน	กสทช.

ในกิจการของสำานักงาน	กสทช.	ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก	ให้เลขาธิการ	กสทช.	เป็นผู้แทน 

ของสำานักงาน	กสทช.	 เพื่อการนี้เลขาธิการ	กสทช.	จะมอบอำานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง 

แทนก็ได้	 ทั้งนี้	 ตามระเบียบที่	 กสทช.	 กำาหนด	 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 ระเบียบดังกล่าว 

จะกำาหนดในลักษณะบังคับให้เลขาธิการ	กสทช.	ต้องมอบอำานาจให้บุคคลใดมิได้

มาตรา	 ๖๑	 ให้ประธานกรรมการ	 โดยความเหน็ชอบของ	 กสทช.	 เป็นผูแ้ต่งตัง้และถอดถอน 

เลขาธิการ	กสทช.

เลขาธกิาร	กสทช.	ต้องมอีายไุม่ตำา่กว่าสามสิบห้าปีบรบิรูณ์ในวนัแต่งตัง้และต้องมคีณุสมบตั ิ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๗	รวมทั้งคุณสมบัติอื่นตามที่	กสทช.	กำาหนด

มาตรา	 ๖๒	 เลขาธกิาร	 กสทช.	 มวีาระการดำารงตำาแหน่งคราวละห้าปีนับแต่วนัทีไ่ด้รับแต่งตัง้ 

และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้	แต่จะดำารงตำาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

มาตรา	 ๖๓	 นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระตามมาตรา	 ๖๒	 เลขาธิการ	 กสทช. 

พ้นจากตำาแหน่งเมื่อ

(๑)	 ตาย

(๒)	 มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

(๓)	 ลาออก

(๔)	 เป็นบุคคลล้มละลาย

(๕)	 ได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก

(๖)	 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๖๑	วรรคสอง

(๗)	 กสทช.	มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนกรรมการท้ังหมด 

ให้ออกจากตำาแหน่งเพราะบกพร่องต่อหน้าที่	มีความประพฤติเสื่อมเสีย	หย่อนความสามารถ	หรือ 

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

มาตรา	 ๖๔	 ให้เลขาธิการ	กสทช.	และพนกังานของสำานกังาน	กสทช.	เป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

พนกังานของสำานกังาน	กสทช.	ต้องมคีณุสมบตัแิละไม่มลัีกษณะต้องห้ามตามระเบียบที	่กสทช. 

กำาหนด	และต้องไม่เป็นกรรมการ	ผู้จัดการ	ผู้บรหิาร	ท่ีปรึกษา	พนกังาน	ผูถื้อหุ้น	หรือหุน้ส่วนในบริษัท 

หรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์ 

หรือกิจการโทรคมนาคม

ให้เลขาธิการ	 กสทช.	 เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้	 เลขาธิการ	 กสทช.	 และพนักงานเจ้าหน้าที ่

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา	 ๖๕	 รายได้ของสำานักงาน	กสทช.	มีดังต่อไปนี้

(๑)	 ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีแ่ละค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตประกอบกจิการ 

ตามมาตรา	๔๒	วรรคสอง	และมาตรา	๔๕	วรรคสาม

(๒)	 รายได้หรือผลประโยชน์อันได้มาจากการดำาเนินงานตามอำานาจหน้าที่ของ	 กสทช. 

และสำานักงาน	กสทช.

(๓)	 รายได้จากทรัพย์สินของสำานักงาน	กสทช.

(๔)	 เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สำานักงาน	กสทช.	ตามระเบียบที่	กสทช.	กำาหนด 

เพื่อใช้ในการดำาเนินงานของสำานักงาน	กสทช.

(๕)	 เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้

รายได้ของสำานักงาน	กสทช.	ตาม	 (๑)	และ	 (๒)	 เมื่อได้หักรายจ่ายสำาหรับการดำาเนินงาน 

อย่างมีประสิทธิภาพของสำานักงาน	 กสทช.	 ค่าภาระต่าง	ๆ 	 ที่จำาเป็น	 เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุน 

ตามมาตรา	 ๕๒	 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

และกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคมแล้ว	เหลือเท่าใดให้นำาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน59

ในกรณีรายได้ของสำานักงาน	 กสทช.	 มีจำานวนไม่พอสำาหรับค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 

อย่างมีประสิทธิภาพของสำานักงาน	กสทช.	รวมท้ังค่าภาระต่าง	ๆ 	ที่จำาเป็นและไม่สามารถหาเงิน 

จากแหล่งอื่นได้	รัฐพึงจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินให้แก่สำานักงาน	กสทช.	เท่าจำานวนที่จำาเป็น

มาตรา	 ๖๖	 เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินให้แก่สำานักงาน	 กสทช. 

ตามมาตรา	๖๕	 วรรคสาม	 ให้สำานักงาน	กสทช.	 เสนองบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ 

ที่ขอความสนับสนุนต่อคณะรัฐมนตรี	เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปของสำานักงาน	กสทช.	ไว้ใน 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

แล้วแต่กรณี	 ในการน้ีคณะรัฐมนตรีอาจทำาความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของสำานักงาน 

กสทช.	 ไว้ในรายงานการเสนอร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจำาปีหรือร่างพระราชบญัญตัิ 

งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติมด้วยก็ได้	และในการพิจารณาร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจำาปี 

หรอืร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ	 สภาผู้แทนราษฎรหรือวฒิุสภาอาจขอให้เลขาธิการ 

กสทช.	เข้าชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาได้

มาตรา	 ๖๗	 บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สำานักงาน	กสทช.	ได้มาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยน 

จากรายได้ของสำานักงาน	กสทช.	ตามมาตรา	๖๕	(๑)	(๒)	หรือ	(๓)	หรือที่มีผู้บริจาคให้ตาม	(๔)	ให้เป็น 

กรรมสิทธิ์ของสำานักงาน	กสทช.

59	มาตรา	๖๕	วรรคสอง	แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัอิงค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละกำากบัการประกอบกจิการ 
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
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อสงัหารมิทรพัย์ทีเ่ป็นทีร่าชพสัดตุามกฎหมายว่าด้วยทีร่าชพสัดทุีอ่ยูใ่นความครอบครองของ 
สำานกังาน	กสทช.	ให้สำานกังาน	กสทช.	มอีำานาจในการปกครอง	ดแูล	บำารุงรักษา	ใช้	และจดัหาผลประโยชน์ได้ 
ตามระเบียบที่	กสทช.	กำาหนด

ทรัพย์สินของสำานักงาน	กสทช.	ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
มาตรา	 ๖๘	 การบัญชีของสำานักงาน	 กสทช.	 ให้จัดทำาตามหลักสากลตามมาตรฐานของ 

สภาผู้สอบบัญชี	และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน	การบัญชี	และการพัสดุของ 
สำานักงาน	กสทช.	ตามระเบียบที่	กสทช.	กำาหนด

ในการตรวจสอบภายในตามวรรคหนึง่	ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในจำานวนไม่น้อยกว่า 
สามคนและไม่เกินห้าคน	ซึง่	กสทช.	แต่งต้ังจากผูท้รงคณุวุฒซิึง่มคีวามรูค้วามสามารถในการตรวจสอบภายใน 
และมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา	๗	และมาตรา	๘	และให้สำานกังาน	กสทช.	จดัให้มี 
เจ้าหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในมีจำานวนตามสมควรขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	 เพ่ือทำาหน้าที่ 
ช่วยคณะกรรมการตรวจสอบภายในในการดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่

ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	 และให้	 กสทช.	 เลขาธิการ 
กสทช.	 และพนักงานของสำานักงาน	 กสทช.	 อำานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในตามที่ร้องขอ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในแจ้งผลการตรวจสอบต่อ	กสทช.	ทกุหนึง่ร้อยแปดสบิวนั
วาระการดำารงตำาแหน่ง	การพ้นจากตำาแหน่ง	และการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

ให้เป็นไปตามระเบียบที่	กสทช.	กำาหนด
มาตรา	 ๖๙	 ให้สำานักงาน	กสทช.	จัดทำางบดุล	งบการเงิน	และบัญชีทำาการส่งผู้สอบบัญชี 

ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ในทกุรอบปี	 ให้สำานกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผู้สอบบญัชแีละประเมนิผลการใช้จ่ายเงิน 

และทรัพย์สินของสำานักงาน	กสทช.	โดยให้วิเคราะห์ประสิทธิผลของการใช้จ่ายเงินพร้อมท้ัง 
แสดงความคิดเห็นว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์	 และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใดด้วย 
แล้วทำาบันทึกรายงานผลเสนอต่อ	กสทช.	คณะรัฐมนตรี	และรัฐสภา

ให้สำานักงาน	กสทช.	เป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน

ในเวลาใด	ๆ 	 ที่สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่าการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ 
สำานักงาน	กสทช.	ไม่เกิดประสิทธิผล	หรือเป็นการฟุ ่มเฟือยเกินสมควร	หรือการดำาเนินการใด 
ไม่ถูกต้องตรงตามแผน	 หรือจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวม	 ให้สำานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินแจ้งให้	 กสทช.	 ทราบ	 และให้	 กสทช.	 ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือระงับ 
การดำาเนินการตามควรแก่กรณีภายในระยะเวลาที่สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำาหนด 
และหากปรากฏว่า	กสทช.	ไม่ดำาเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันควร	สำานักงาน 

การตรวจเงนิแผ่นดินอาจพจิารณารายงานต่อวฒุสิภาเพือ่พจิารณาดำาเนนิการตามอำานาจหน้าทีต่่อไป60

60	มาตรา	๖๙	วรรคสี่	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
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หมวด	๖
การติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผลการดำาเนินการและการบริหารงาน

มาตรา	 ๗๐	 ให้มคีณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการปฏิบัตงิานคณะหน่ึง	 ประกอบด้วย 

ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกจำานวนสี่คน	ซึ่งมีคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้

(๑)	 เป็นผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้	 และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านกิจการ 

กระจายเสียง	จำานวนหนึ่งคน	และด้านกิจการโทรทัศน์	จำานวนหนึ่งคน

(๒)	 เป็นผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้	 และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านกิจการ 

โทรคมนาคม	จำานวนหนึ่งคน

(๓)	 เป็นผู้ที่มีผลงานและประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	จำานวนหนึ่งคน

(๔)	 เป็นผู้ท่ีมีผลงานและประสบการณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

จำานวนหนึ่งคน

ให้ประธานวฒุสิภาจัดให้มีการดำาเนนิการคัดเลอืกบคุคลผู้สมควรได้รบัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ 

จำานวนสองเท่าของจำานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง	 เพื่อนำาเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกต่อไป 

ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประธานวุฒิสภากำาหนด

ให้ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการประชมุร่วมกนัเพือ่คดัเลอืกผูส้มควรเป็นประธานกรรมการ

มาตรา	 ๗๑	 กรรมการตดิตามและประเมนิผลการปฏิบติังานมวีาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 

สามปี	และจะแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งสองวาระติดต่อกันมิได้

กรรมการตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นกรรมการ	กสทช.	กสท.	กทค.	อนุกรรมการ	เลขาธิการ 

กสทช.	พนักงานหรือลูกจ้างของสำานักงาน	กสทช.	และให้นำาความในมาตรา	๗	มาตรา	๘	และมาตรา 

๒๐	(๑)	(๓)	(๔)	และ	(๕)	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีที่กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพ้นจากตำาแหน่งด้วยเหตุอ่ืน 

นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ	 ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้	 และให้ถือว่า 

คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลการปฏบิติังานประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีเหลอือยู	่ เว้นแต่มกีรรมการ 

เหลืออยู่ไม่ถึงสามคน

วิธีการประชุมและการลงมติให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมิน 

ผลการปฏิบัติงานกำาหนด

ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการสรรหาและการปฏิบัติงานของกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่	กสทช.	กำาหนด

มาตรา	 ๗๒	 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏบิตังิาน	 มอีำานาจหน้าทีต่ดิตาม 

ตรวจสอบ	 และประเมินผลการดำาเนินการและการบริหารงานของ	 กสทช.	 กสท.	 กทค.	 สำานักงาน 

กสทช.	และเลขาธิการ	กสทช.	แล้วแจ้งผลให้	กสทช.	ทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี	และ 
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ให้	กสทช.	นำารายงานดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีของ	กสทช. 

ตามมาตรา	 ๗๖	 และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

ของสำานักงาน	กสทช.	หรือวิธีการอื่นที่เห็นสมควร

การประเมนิตามวรรคหน่ึงต้องอยูบ่นพืน้ฐานข้อเท็จจรงิและข้อมูลต่าง	ๆ 	 และต้องมกีารรับฟัง 

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีความเชี่ยวชาญเป็นผู้รวบรวม 

ข้อมูล	วิเคราะห์	และประเมินผลเพื่อประโยชน์ในการจัดทำารายงาน

มาตรา	 ๗๓	 รายงานตามมาตรา	๗๒	อย่างน้อยจะต้องมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

(๑)	 ผลการปฏิบัติงานของ	กสทช.	กสท.	กทค.	สำานักงาน	กสทช.	และเลขาธิการ	กสทช.

(๒)	 รายงานข้อเท็จจรงิหรือข้อสังเกตจากการปฏิบตัติามอำานาจหน้าทีข่อง	กสทช.	 ในส่วนที่ 

เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล	 พร้อมทั้ง 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

(๓)	 ความเห็นเกี่ยวกับรายงานประจำาปีที่	กสทช.	ได้จัดทำาขึ้นตามมาตรา	๗๖

(๔)	 เรื่องอื่น	ๆ	ที่เห็นสมควรรายงานให้	กสทช.	รัฐสภา	หรือประชาชน	ทราบ

ให้	 กสทช.	 กสท.	 กทค.	 สำานักงาน	กสทช.	 และเลขาธิการ	 กสทช.	 ให้ความร่วมมือและ 

อำานวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ร้องขอ

หมวด	๗

ความสัมพันธ์กับรัฐบาลและรัฐสภา

มาตรา	 ๗๔61	ในการดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่	 กสทช.	 ต้องดำาเนินการให้สอดคล้อง 

กบันโยบายทีค่ณะรฐัมนตรแีถลงไว้ต่อรฐัสภา	และต้องสอดคล้องกบันโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วย 

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มาตรา	 ๗๕	 ในกรณีที่ จะต ้องมีการ เจรจาหรือทำ าความตกลงระหว ่ างรั ฐบาล 

แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ	 ในเรื่องที่เกี่ยวกับ 

การบริหารคลื่นความถ่ี	 กิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 กิจการโทรคมนาคม	 หรือการอื่น 

ที่เก่ียวข้อง	กสทช.	และสำานักงาน	กสทช.	มีหน้าท่ีต้องให้ข้อมูลและร่วมดำาเนินการตามที่รัฐบาล 

แจ้งให้ทราบ

61	มาตรา	๗๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกำากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
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มาตรา	 ๗๖	 ให้	กสทช.	จัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีในด้านการบริหาร 

คลื่นความถี่	กิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	แล้วแต่กรณี	ซึ่งต้องแสดง 

รายละเอียดแผนงานและผลการปฏิบัติงาน	 รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่	 การจัดสรร 

คลื่นความถี่	การประกอบกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	แล้วแต่กรณ ี

และแผนการดำาเนินงานในระยะต่อไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่ 

วันสิ้นปีบัญชี	และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

(๑)	 ผลงานของ	กสทช.	ในปีที่ล่วงมาแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับแผนงานหรือโครงการ 

ที่กำาหนดไว้

(๒)	 แผนงาน	โครงการ	และแผนงบประมาณสำาหรับปีถัดไป

(๓)	 งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี	รายงานการตรวจสอบภายใน

(๔)	 ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการ 

โทรคมนาคมประเภทต่าง	ๆ 	ที่มีความสำาคัญต่อประชาชน

(๕)	 คุณภาพและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประเภทต่าง	ๆ 	ที่มีความสำาคัญต่อประชาชน

(๖)	 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค

(๗)	 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกองทุนตามมาตรา	๕๒

(๘)	 รายงานเกี่ยวกับสภาพการแข่งขันของตลาดในการประกอบกิจการกระจายเสียง 

กจิการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคมประเภทต่าง	ๆ 	รวมท้ังข้อสังเกตเกีย่วกับการกระทำาอันมลีกัษณะ 

เป็นการครอบงำากิจการทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มีผลกระทบกับประโยชน์ของรัฐและประชาชน

นายกรัฐมนตรี	สภาผู้แทนราษฎร	และวุฒิสภา	อาจขอให้	กสทช.	หรือเลขาธิการ	กสทช. 

แล้วแต่กรณี	ชี้แจงการดำาเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นหนังสือหรือขอให้มาชี้แจงด้วยวาจาก็ได้

หมวด	๘

บทกำาหนดโทษ

มาตรา	 ๗๖/๑62	 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	๒๒/๑	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท

มาตรา	 ๗๗	 ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทศัน์	 หรือกจิการโทรคมนาคมผู้ใด 

ได้รับคำาสั่งตามมาตรา	๓๑	วรรคสอง	แล้วไม่ปฏิบัติตาม	ให้	กสทช.	มีอำานาจปรับทางปกครองไม่เกิน 

ห้าล้านบาท	และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งแสนบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามคำาสั่ง

62 มาตรา	 ๗๖/๑	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐
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มาตรา	 ๗๘	 ผู้ใดใช้คล่ืนความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	หรือกิจการ 

โทรคมนาคม	โดยไม่ได้รบัอนุญาตตามมาตรา	๔๑	วรรคหนึง่	หรอืมาตรา	๔๕	วรรคหนึง่	ผูน้ัน้ต้องรับโทษ 

ตามที่บัญญัติไว้สำาหรับความผิดตามมาตรา	๖๖	แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทัศน์	พ.ศ.	๒๕๕๑	หรือตามมาตรา	๖๗	แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ 

โทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๔	แล้วแต่กรณี

มาตรา	 ๗๙	 พนักงานเจ้าหน้าที่	 กสทช.	หรือผู้ซึ่งใช้อำานาจของ	กสทช.	ที่รู้หรือได้รับแจ้ง 

จากบุคคลใดว่ามีการใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้	 หากมิได้ 

ดำาเนนิการบงัคบัการให้เป็นไปตามพระราชบญัญตันิี	้และการกระทำาหรอืงดเว้นการกระทำาน้ันไม่เป็นความผดิ 

ตามมาตรา	 ๑๕๗	 แห่งประมวลกฎหมายอาญา	 พนักงานเจ้าหน้าที่	 กสทช.	 หรือผู้ซึ่งใช้อำานาจของ 

กสทช.	ที่กระทำาการดังกล่าว	ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท	หรือ 

ทั้งจำาทั้งปรับ

บทเฉพาะกาล

มาตรา	 ๘๐	 ในระหว่างที่การแต่งตั้ง	 กสทช.	 ตามพระราชบัญญัตินี้ยังไม่แล้วเสร็จ 

ให้คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาตทิีไ่ด้แต่งตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ี 

และกำากบักิจการวทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๓	ยงัคงปฏิบตัหิน้าที ่

ต่อไปในฐานะ	 กสทช.	 ตามพระราชบัญญัตินี้	 แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

ให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว

เม่ือ	กสทช.	 ได้รบัการแต่งตัง้แล้ว	 ให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตติามวรรคหนึง่ 

เป็นอันพ้นจากหน้าที่

มาตรา	 ๘๑	 ให้คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ 

กิจการโทรทัศน์	พ.ศ.	๒๕๕๑	คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ.	๒๕๔๔	และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ	ตามมาตรา	๖๑ 

แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๑ 

หมายความถึง	กสทช.	ตามพระราชบัญญัตินี้

ให้บรรดาอำานาจหน้าที่ของรัฐมนตรี	 อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข	 และเจ้าพนักงาน 

ผูอ้อกใบอนญุาต	ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยคุมนาคมเป็นอำานาจหน้าทีข่อง	กสทช.	ตามพระราชบญัญตัน้ีิ

มาตรา	 ๘๒	 เมื่อมีการแต่งตั้ง	กสทช.	แล้ว	ให้ส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หน่วยงานของรัฐ 

หรือบุคคลใดที่ได้รับจัดสรรคล่ืนความถี่หรือใช้คล่ืนความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียง 

กจิการโทรทศัน์	 และกจิการโทรคมนาคม	 อยูใ่นวันท่ีพระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบั	 มหีน้าทีแ่จ้งรายละเอียด 
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การใช้ประโยชน์คล่ืนความถี่	 รวมท้ังเหตุแห่งความจำาเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ต่อ	 กสทช. 

ตามหลักเกณฑ์	และระยะเวลาที่	กสทช.	กำาหนด

ในการดำาเนนิการตามวรรคหนึง่	ให้ส่วนราชการ	รฐัวสิาหกจิ	และหน่วยงานของรัฐแจ้งรายละเอียด 

เกี่ยวกับการอนุญาต	สัมปทาน	หรือสัญญา	รวมถึงอายุสัญญาและค่าสัมปทานหรือค่าตอบแทนต่าง	ๆ  

ตามการอนุญาต	สัมปทาน	หรือสัญญานั้น	ต่อ	กสทช.	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่	 กสทช.	กำาหนด 

และให้	กสทช.	ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต	สัมปทาน	หรือสัญญานั้น	พร้อมทั้ง 

เปิดเผยข้อมูลและผลการตรวจสอบให้สาธารณชนทราบ

มาตรา	 ๘๓	 ผู้ได้รบัจัดสรรคล่ืนความถีห่รอืใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือการประกอบกจิการกระจายเสยีง 

หรือกิจการโทรทัศน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย	 อยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและได้ปฏิบัติตาม 

มาตรา	๘๒	แล้ว	ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจาก	กสทช.	ตามพระราชบัญญัตินี้	และให้	กสทช.	กำากับดูแล 

ให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่นความถี่นั้นปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้	 กฎหมายอื่น	 และ 

ตามหลักเกณฑ์ที่	กสทช.	กำาหนด	ทั้งนี้	จนกว่าจะถึงกำาหนดที่ต้องคืนคลื่นความถี่ตามวรรคสาม

ความในมาตรา	๔๓	มใิห้ใช้บงัคบักบัส่วนราชการและรัฐวสิาหกจิทีน่ำาคลืน่ความถ่ีทีไ่ด้รับจดัสรร 

ไปให้ผู ้อื่นประกอบกิจการโดยการอนุญาต	 สัมปทาน	 หรือตามสัญญาท่ีชอบด้วยกฎหมายและ 

ให้ผู้ได้รับอนุญาต	 สัมปทาน	 หรือสัญญาประกอบกิจการต่อไปได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ 

ตามการอนุญาต	สัมปทาน	หรือตามสัญญานั้น

ให้	กสทช.	กำาหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนในการให้ผู้ได้รบัจดัสรรคลืน่ความถ่ีหรือใช้คลืน่ความถ่ี 

คนืคลืน่ความถ่ีดงักล่าวเพือ่นำาไปจดัสรรใหม่หรอืปรบัปรงุการใช้คลืน่ความถีต่ามทีก่ำาหนดไว้ในแผนแม่บท 

การบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา	 ๔๘	 โดยคำานึงถึงประโยชน์สาธารณะและความจำาเป็นของ 

การประกอบกิจการและการใช้คล่ืนความถี	่ทัง้นี	้ ให้นำาเหตแุห่งความจำาเป็นในการถอืครองคลืน่ความถี ่

ตามที่ได้รับแจ้งตามมาตรา	๘๒	มาพิจารณาประกอบด้วย

มาตรา	 ๘๔	 ผูไ้ด้รบัจัดสรรคลืน่ความถีห่รอืใช้คลืน่ความถีเ่พือ่กจิการโทรคมนาคมทีช่อบด้วย 

กฎหมายอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบัและได้ปฏบิตัติามมาตรา	๘๒	แล้ว	 ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจาก 

กสทช.	ตามพระราชบญัญตันิี	้และให้	กสทช.	กำากบัดแูลให้ผูไ้ด้รบัจดัสรรคลืน่ความถ่ีหรือใช้คลืน่ความถ่ีน้ัน 

ปฏบัิติตามพระราชบญัญตันิี	้กฎหมายอืน่	และตามหลกัเกณฑ์ที	่กสทช.	กำาหนด	ทัง้น้ี	จนกว่าจะถึงกำาหนด 

ที่ต้องคืนคลื่นความถี่ตามวรรคสี่

ความในมาตรา	 ๔๖	 มิให้ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจที่นำาคลื่นความถี่ที่ได้รับจัดสรรไปให้ผู้อื่น 

ประกอบกิจการโดยการอนุญาต	สัมปทาน	หรือตามสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายและให้ผู้ได้รับอนุญาต 

สมัปทาน	 หรอืสญัญาประกอบกจิการต่อไปได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาทีเ่หลอือยูต่ามการอนุญาต	 สมัปทาน 

หรือตามสัญญานั้น

เมือ่พ้นกำาหนดระยะเวลาสามปีนบัแต่วันท่ีพระราชบญัญัตนิีใ้ช้บงัคบั	ให้รัฐวสิาหกิจนำารายได้ 

จากผลประกอบการในส่วนท่ีได้รบัจากการให้อนญุาต	 สัมปทาน	 หรือสัญญาตามวรรคสองทีรั่ฐวสิาหกิจ 

ได้ดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำาเนินการในกิจการของรัฐ	 ทั้งนี้ 
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ไม่ว่าจะได้ดำาเนินการทั้งหมดหรือบางส่วน	โดยให้หักค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้แล้วเหลือเท่าใดให้ส่ง	กสทช. 

และให้	กสทช.	นำาส่งเงินจำานวนดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

(๑)	 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ	 เฉพาะในส่วนที่คิดจากฐานรายได้ที่เกิดจาก 

การอนุญาต	สัมปทาน	หรือสัญญา

(๒)	 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง	และบริการ 

เพื่อสังคมตามนโยบายของรัฐบาล	และตามมาตรา	๕๐	 เฉพาะในส่วนที่คิดจากฐานรายได้ที่เกิดจาก 

การอนุญาต	สัมปทาน	หรือสัญญา

(๓)	 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินการตามการอนุญาต	สัมปทาน	หรือสัญญา	ตามที่ 

กระทรวงการคลังกำาหนด

ให้	กสทช.	กำาหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนในการให้ผู้ได้รบัจดัสรรคลืน่ความถ่ีหรือใช้คลืน่ความถ่ี 

คนืคลืน่ความถ่ีดงักล่าวเพือ่นำาไปจดัสรรใหม่หรอืปรบัปรงุการใช้คลืน่ความถีต่ามทีก่ำาหนดไว้ในแผนแม่บท 

การบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา	 ๔๘	 โดยให้นำาความในมาตรา	 ๘๓	 วรรคสาม	 มาใช้บังคับ 

โดยอนุโลม

มาตรา	 ๘๕	 ในวาระเริ่มแรกมิให้นำาบทบัญญัติมาตรา	 ๔๙	 ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัด 

ให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบมาใช้บังคับ	 ทั้งนี้	 จนกว่า 

กสทช.	จะประกาศให้ใช้ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแล้ว

ให้	 กสทช.	 จัดให้มีแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา	 ๔๘	 ภายในระยะเวลา 

หนึง่ปีนบัแต่เม่ือมีการแต่งตัง้	 กสทช.	 แล้ว	 โดยแผนดงักล่าวต้องกำาหนดให้มกีารกำาหนดเวลาในการเปลีย่น 

ไปสูร่ะบบการรบัส่งสญัญาณวทิยโุทรทัศน์ในระบบดจิิตอลและกำาหนดเวลาเกีย่วกบัการจดัให้ภาคประชาชน 

ได้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์ด้วย

หลงัจากประกาศใช้แผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถีแ่ล้ว	 ในช่วงเวลาทียั่งมไิด้ประกาศให้ใช้ 

ระบบการรบัส่งสญัญาณวิทยโุทรทัศน์ในระบบดจิิตอล	 ให้	 กสทช.	 จดัสรรคลืน่ความถ่ีให้ภาคประชาชน 

ได้ใช้ในกิจการโทรทศัน์เป็นการชัว่คราวเฉพาะในพืน้ทีท่ีม่คีลืน่ความถีเ่พียงพอทีจ่ะดำาเนนิการจดัสรรได้

มาตรา	 ๘๖	 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการ 

โทรคมนาคมแห่งชาตมิอบหมายให้ดำาเนนิการจัดให้มีบรกิารโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทัว่ถึงและบริการ 

เพือ่สงัคมตามพระราชบญัญัตกิารประกอบกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๔	ก่อนวันทีพ่ระราชบญัญตันิี้ 

ใช้บังคับ	 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำาส่งค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนตามมาตรา	 ๕๐	 จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลา 

ตามที่กำาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 เรื่องหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และ 

เงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

มาตรา	 ๘๗	 บรรดาใบอนญุาตท่ีออกโดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบญัญตัวิทิยคุมนาคม 

พ.ศ.	๒๔๙๘	พระราชบญัญตัอิงค์กรจัดสรรคล่ืนความถีแ่ละกำากับกิจการวิทยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน์ 

และกจิการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๓	พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ 
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พ.ศ.	๒๕๕๑	และพระราชบญัญตักิารประกอบกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๔	ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิ 

ใช้บังคับ	 ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ	 และให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

โดยให้	กสทช.	กำากับดูแลให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

และตามหลักเกณฑ์ที่	กสทช.	กำาหนด

ใบอนุญาตใดตามวรรคหนึ่งที่ให้สิทธิในการถือครองหรือใช้คลื่นความถ่ีและมิได้กำาหนด 

วนัสิน้อาย	ุให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะถงึวนัที	่กสทช.	กำาหนดให้ใบอนญุาตดงักล่าวสิน้อายลุง	โดยให้นำาความ 

ในมาตรา	๘๓	วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา	 ๘๘	 ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ให้	 กสทช. 

ออกใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีแ่ละใบอนญุาตประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกจิการ 

กระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	 ให้แก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

ตามลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการ	รวมทั้งขอบเขตการให้บริการเท่าที่มีอยู่ในวันที่ 

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

การใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการเพิ่มเติมจากที่ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง 

ต้องสอดคล้องกบัแผนแม่บทการบรหิารคล่ืนความถี	่และต้องได้รบัใบอนุญาตจาก	กสทช.	ในการน้ี	กสทช. 

จะกำาหนดเงื่อนไขใด	ๆ	ที่จำาเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ได้

การประกอบกิจการขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

ให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้เพียงเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยองค์การกระจายเสียง 

และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ในระหว่างที่ยังมิได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง	 ให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ 

สาธารณะแห่งประเทศไทยประกอบกิจการต่อไปได้

มาตรา	 ๘๙	 ให้โอนบรรดากิจการ	ทรัพย์สิน	 สิทธิ	 หน้าที่	 หนี้	 พนักงานและลูกจ้าง	 และ 

เงินงบประมาณ	ของสำานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่มีอยู่ไปเป็นของสำานักงาน 

กสทช.	ตามพระราชบัญญัตินี้

ให้พนักงานและลูกจ้างท่ีโอนไปตามวรรคหนึง่ได้รบัเงินเดอืน	 เงนิประจำาตำาแหน่งหรือค่าจ้าง 

รวมทั้งสิทธิและประโยชน์ต่าง	ๆ	เท่ากับที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน	จนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตั้ง 

ให้ดำารงตำาแหน่งในสำานกังาน	 กสทช.	 แต่จะแต่งตัง้ให้ได้รบัเงนิเดอืนหรือค่าจ้างตำา่กว่าเงนิเดอืนหรือค่าจ้าง 

ที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้

ในกรณทีีพ่นกังานหรอืลูกจ้างผู้ใดอยูภ่ายใต้ระเบยีบหรอืสญัญาจ้างทีม่ไิด้กำาหนดระยะเวลา 

การจ้าง	มิให้ถือว่าการจ้างโดยไม่มีกำาหนดระยะเวลาดังกล่าวเป็นสิทธิและประโยชน์ตามวรรคสอง

มาตรา	 ๙๐	 ในวาระเร่ิมแรก	ให้ดำาเนนิการแต่งต้ังเลขาธิการ	กสทช.	ตามพระราชบญัญัตนิี้ 

ภายในกำาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้ง	กสทช.	ตามพระราชบัญญัตินี้
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ในระหว่างที่ยังไม่มีเลขาธิการ	 กสทช.	 ตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้เลขาธิการคณะกรรมการ 

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับกิจการ 

วทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๓	ซึง่ดำารงตำาแหน่งอยูใ่นวนัก่อนวนัที ่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ	กสทช.	ไปพลางก่อน

มาตรา	 ๙๑	 ให้โอนเงินและทรัพย์สินของกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการ 

โทรทัศน์เพ่ือประโยชน์สาธารณะ	 และกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกำากับกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๓	ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ไปเป็นของกองทุน 

ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา	 ๙๒	 ให้โอนบรรดากิจการ	 ทรัพย์สิน	 สิทธิ	 หน้าที่	 ของกรมประชาสัมพันธ์ 

สำานกันายกรฐัมนตร	ี ในส่วนท่ีเก่ียวกับกองงานคณะกรรมการกิจการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ 

แห่งชาติ	กรมประชาสัมพันธ์	สำานักนายกรัฐมนตรี	ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	ไปเป็น 

ของสำานักงาน	 กสทช.	 เว้นแต่เงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำาซึ่งมีผู ้ครอง 

อยู่ให้โอนไปเป็นของกรมประชาสัมพันธ์	สำานักนายกรัฐมนตรี

มาตรา	 ๙๓	 ข้าราชการและลูกจ้างของกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง 

และวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ	 กรมประชาสัมพันธ์	 สำานักนายกรัฐมนตรี	 ที่ดำารงตำาแหน่งอยู่ในวันก่อน 

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ถ้าสมัครใจจะโอนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสำานักงาน	 กสทช. 

เมือ่ได้แจ้งความจำานงเป็นหนงัสือต่อผู้บังคับบัญชาภายในเก้าสิบวันนบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบั 

ให้สำานกังาน	 กสทช.	 บรรจุและแต่งตัง้ข้าราชการหรอืลูกจ้างผู้น้ันเป็นพนกังานหรือลูกจ้างของสำานกังาน 

กสทช.	 ตามหลักเกณฑ์ที่	 กสทช.	 กำาหนด	 แต่จะกำาหนดให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างตำ่ากว่าเงินเดือน 

หรือค่าจ้างท่ีได้รับอยู่เดิมไม่ได้	 สำาหรับผู้ที่ไม่ได้แจ้งความจำานงภายในระยะเวลาดังกล่าวให้กลับไป 

ปฏิบัติหน้าที่ในกรมประชาสัมพันธ์	สำานักนายกรัฐมนตรี

ในระหว่างที่ยังไม่มี	 กสทช.	 ตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้อำานาจของ	 กสทช.	 ตามวรรคหนึ่ง 

เป็นอำานาจของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่ได้แต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กร 

จัดสรรคลื่นความถ่ีและกำากับกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ.	๒๕๔๓

มาตรา	 ๙๔	 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามมาตรา	 ๙๓	 ให้ถือว่าเป็นการให้ออก 

จากราชการเพราะเลิกหรือยุบตำาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	หรือกฎหมาย 

ว่าด้วยกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ

การบรรจแุละแต่งตัง้ลูกจ้างตามมาตรา	๙๓	ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการ 

ยุบตำาแหน่งหรือทางราชการเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด	และให้ได้รับบำาเหน็จตามระเบียบกระทรวง 

การคลัง	ว่าด้วยบำาเหน็จลูกจ้าง
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มาตรา	 ๙๕	 ให้บรรดาระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 หรือคำาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 ซ่ึงชอบด้วยกฎหมายและมผีลบงัคบัได้อยูใ่นวันทีพ่ระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั	 ยงัคงใช้บงัคบัได้ 

ต่อไปเท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแย้งกับพระราชบญัญติันี	้ ท้ังน้ี	 จนกว่าจะมรีะเบยีบ	 ข้อบงัคบั	ประกาศ	หรือคำาสัง่ 

ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 โดยที่มาตรา	 ๔๗	 ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย	 ได้บญัญตัใิห้มอีงค์กรของรฐัทีเ่ป็นอสิระองค์กรหนึง่ทำาหน้าทีด่ำาเนนิการจดัสรร 

คลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม 

ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ	และมาตรา	๓๐๕	(๑)	บัญญัติให้กฎหมายจัดตั้งองค์กรที่ตราขึ้นจะต้องมี 

สาระสำาคญัให้มคีณะกรรมการเฉพาะด้านเป็นหน่วยย่อยภายในองค์กรนัน้แยกต่างหากจากกนั	ทำาหน้าที่ 

กำากบัการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์	 และกำากบัการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

และมีรายละเอยีดว่าด้วยการกำากบัและคุม้ครองการดำาเนนิกจิการ	การจดัให้มกีองทนุพัฒนาทรัพยากร 

สื่อสารและส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำาเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ	ประกอบกับ 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และ 

กิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๓	ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว	แต่ยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัต ิ

เท่าที่ควร	ทำาให้เกิดข้อติดขัดในการดำาเนินการหลายประการ	รวมทั้งยังมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 สมควรกำาหนดให้จัดตั้งองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่ง 

ทำาหน้าที่ดำาเนินการจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์ 

และกจิการโทรคมนาคม	 รวมทัง้กำาหนดขอบเขตการดำาเนนิงานขององค์กรและการกำากบัดแูลการประกอบ 

กจิการดงักล่าว	 และปรบัปรงุกฎหมายว่าด้วยองค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีและกำากบักจิการวทิยกุระจายเสยีง 

วทิยโุทรทศัน์	 และกิจการโทรคมนาคมให้เหมาะสมยิง่ขึน้	 เพือ่ให้เป็นไปตามบทบญัญตัขิองรัฐธรรมนญู 

แห่งราชอาณาจักรไทย	จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม 

กฎหมายว่าด้วยองค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสยีง วิทยโุทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗63

ข้อ	 ๕	 เงนิทีไ่ด้จากการประมูลตามมาตรา	๔๑	วรรคหก	แห่งพระราชบญัญัตอิงค์กรจดัสรร 

คลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ก่อนวนัท่ีประกาศนีใ้ช้บงัคบั	 หากยงัมไิด้นำาส่งเข้ากองทนุวจิยัและพัฒนากจิการกระจายเสยีง 

กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	เพื่อประโยชน์สาธารณะ	ให้นำาส่งเป็นรายได้แผ่นดินหลังหัก 

ค่าใช้จ่ายแล้วภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

พระราชบัญญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง 

วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐64

มาตรา	๒	พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป

63	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๑	/	ตอนพิเศษ	๑๓๔	ง	/	หน้า	๓	/	๒๑	กรกฎาคม	๒๕๕๗
64	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๔	/	ตอนที่	๖๕	ก	/	หน้า	๕๙	/	๒๒	มิถุนายน	๒๕๖๐
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มาตรา	 ๔๒	 ให้กรรมการ	 กสทช.	 ซึ่งดำารงตำาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ยังคงดำารงตำาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ	หรือพ้นจากตำาแหน่งเพราะเหตุอื่น	 ในกรณีที่มีตำาแหน่ง 

ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด	 ให้กรรมการ	กสทช.	ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่	 เว้นแต่มีกรรมการ 

กสทช.	เหลอืไม่ถึงสีค่น	ให้กรรมการ	กสทช.	ทีเ่หลอือยูพ้่นจากตำาแหน่งโดยให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำาแหน่ง 

ตามวาระ	 และให้ดำาเนินการแต่งตั้งกรรมการ	 กสทช.	 ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี ่

และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓ 

ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตนิี	้ในระหว่างท่ียงัมไิด้แต่งต้ังกรรมการ	กสทช.	ดงักล่าว	ให้กรรมการ 

กสทช.	ที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่จำาเป็นไปพลางก่อน	จนกว่ากรรมการ	กสทช.	ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง 

ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้

เข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ผู้ที่พ้นจากตำาแหน่งตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ	 กสทช. 

ให้กรรมการ	กสทช.	 ท่ีเหลืออยู่เลือกกรรมการ	กสทช.	คนหนึ่งทำาหน้าที่ประธานกรรมการ	กสทช. 

ต่อไป

มิให้นำาบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	 และการพ้นจากตำาแหน่งของ 

กรรมการ	 กสทช.	 ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุ

กระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน์	และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	ซึง่แก้ไขเพ่ิมเตมิตามพระราชบญัญัตนิี้ 

มาใช้บังคับกับกรรมการ	กสทช.	ตามวรรคหนึ่ง	 โดยให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ 

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์และกิจการ 

โทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

การพ้นจากตำาแหน่งของกรรมการ	 กสทช.	 ตามวรรคหนึง่	 ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำาแหน่ง 

ตามวาระตามความในมาตรา	๑๙	แห่งพระราชบญัญัตอิงค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำากบัการประกอบ 

กิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓

มาตรา	 ๔๓	 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 กฎ	 ข้อบังคับ	 ระเบียบหรือคำาสั่งอื่นใดอ้างถึง 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	กฎ	ข้อบังคับ	ระเบียบ	หรือ

คำาสั่งนั้นอ้างถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

มาตรา	 ๔๔	 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี	้ คอื	 โดยทีไ่ด้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการดจิทิลั 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เพ่ือทำาหน้าท่ีในการจัดทำานโยบายและแผนระดับชาติว ่าด้วยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ซึ่งกำาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ

แนวทางการดำาเนนิการท่ีกำาหนดไว้ในนโยบายและแผนระดับชาต	ิดงันัน้	 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม 

ต่อแนวทางการพฒันาดจิิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคมและปรบัปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกบัการพัฒนา 

ระบบเทคโนโลยีแล้ว	 จึงต้องแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว 

ประกอบกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มข้ึนและ

เพื่อให้การใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการ 

วทิยกุระจายเสียง	 วทิยโุทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเกิดประโยชน์ 

แก่ส่วนรวมและสาธารณะมากยิ่งขึ้น	 กรณีจำาเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอำานาจหน้าที่ 

ให้สามารถรองรับในเรื่องดังกล่าว	จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้





ภาคผนวก





หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก 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 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการ

วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

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

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดังตอไปนี้ 

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

มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุ  
กระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คลื่นความถี่”  หมายความวา  คลื่นวิทยุหรือคลื่นแฮรตเซียนซ่ึงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มี

ความถี่ตํ่ากวาสามลานเมกะเฮิรตซลงมาที่ถูกแพรกระจายในที่วางโดยปราศจากสื่อนําที่ประดิษฐข้ึน 
“โทรคมนาคม”  หมายความวา   การสง   การแพร   หรือการรับเคร่ืองหมาย  สัญญาณ  

ตัวหนังสือ  ตัวเลข  ภาพ  เสียง  รหัส  หรือส่ิงอื่นใดซ่ึงสามารถใหเขาใจความหมายไดโดยระบบคลื่น
ความถี่  ระบบสาย  ระบบแสง  ระบบแมเหล็กไฟฟา  หรือระบบอื่น 

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

“วิทยุกระจายเสียง”  หมายความวา  วิทยุคมนาคมที่สงหรือแพรเสียงเพื่อใหบุคคลทั่วไปรับได
โดยตรง 

“วิทยุโทรทัศน”  หมายความวา  วิทยุคมนาคมที่แพรภาพและเสียงเพื่อใหบุคคลทั่วไปรับได
โดยตรง 

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

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

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

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

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

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

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

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

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  แตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมวด  ๑ 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
 

 

สวนที่  ๑ 
องคประกอบ  คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ 

 
 

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

(๑) ผูที่มีผลงานหรือมีความรู  และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกิจการกระจายเสียง  
จํานวนหนึ่งคน  และกิจการโทรทัศน  จํานวนหนึ่งคน 

(๒) ผูที่มีผลงานหรือมีความรู  และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกิจการโทรคมนาคม  
จํานวนสองคน 

(๓) ผูที่มีผลงานหรือมีความรู   และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกฎหมาย 
ดานเศรษฐศาสตร  อันเปนประโยชนตอการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการ  
โทรคมนาคม  ดานละสองคน 

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

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

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

กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 (๘) ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  

หรือจากหนวยงานของเอกชน  เพราะทุจริตตอหนาที่  หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง  หรือถือวากระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 (๙) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะ  
รํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

 (๑๐) ไมเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   กรรมการการเลือกต้ัง   ผูตรวจการแผนดิน  
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  กรรมการตรวจเงินแผนดิน  หรือกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ   

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

หรือหุนสวนในบริษัทหรือหางหุนสวนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจดานกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน  หรือกิจการโทรคมนาคม  ในระยะเวลาหนึ่งปกอนไดรับการเสนอชื่อตามมาตรา  ๑๐  
หรือกอนไดรับการคัดเลือกตามมาตรา  ๑๕   

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

 

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

และไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ 
(๓) ไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอื่นใดที่มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนขัดแยงไมวา

โดยตรงหรือโดยออมกับการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการ 

สวนที่  ๒ 
การไดมาซ่ึงรายชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการ 

โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง 
 

 

มาตรา ๙ เพื่อประโยชนในการเสนอชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการตามสวนที่  ๔   
ใหสมาคม  สถาบัน  หรือองคกรที่มีลักษณะดังตอไปนี้มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนไวตอสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

(๑) สมาคมวิชาชีพดานกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนและไดจดทะเบียนเปน 
นิติบุคคลมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหาป 

(๒) สมาคมวิชาชีพดานกิจการโทรคมนาคมและไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลมาแลวเปนเวลา 
ไมนอยกวาหาป 

(๓) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคลและมีการสอนในระดับปริญญาในสาขาวิชานิเทศศาสตร  
วารสารศาสตร  หรือส่ือสารมวลชน  เปนเวลาไมนอยกวาหาป 

(๔) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคลและมีการสอนในระดับปริญญาในสาขาวิชาเกี่ยวกับ
โทรคมนาคม  เปนเวลาไมนอยกวาหาป 

(๕) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคลและมีการสอนในระดับปริญญาในสาขาวิชานิติศาสตร  
เปนเวลาไมนอยกวาหาป 

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

 

(๗) องคกรเอกชนที่ดําเนินการโดยมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  ซ่ึงมี
วัตถุประสงคหลักในดานการคุมครองสิทธิของผูบริโภค  หรือการสงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
และจดทะเบียนเปนนิติบุคคลมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหาป   

(๘) องคกรเอกชนที่ดําเนินการโดยมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  ซ่ึงมี
วัตถุประสงคหลักในดานการศึกษา  วัฒนธรรม  หรือการพัฒนาสังคม  และจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหาป 

สมาคมวิชาชีพตามวรรคหนึ่งตองเปนสมาคมที่มีวัตถุประสงคหลักเกี่ยวของกับวิชาชีพและ 
มีสมาชิกของสมาคมเปนผูประกอบวิชาชีพในดานกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศนหรือกิจการ
โทรคมนาคม   

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

เมื่อสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดรับจดทะเบียนสมาคม  สถาบัน  หรือองคกรใดตามวรรคหนึ่งแลว  
ใหเปนอันใชได  การวินิจฉัยของศาลในภายหลังวาการจดทะเบียนนั้นเปนการไมชอบไมใหมีผลกระทบ 
ตอการที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดดําเนินการไปแลวกอนวันที่ศาลมคํีาวินิจฉัย 

สมาคม  สถาบัน  หรือองคกรใดที่ถูกปฏิเสธการขอขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ใหมีสิทธิฟองคดี 
ตอศาลปกครองได  แตการฟองคดีดังกลาวไมเปนเหตุใหตองระงับหรือชะลอการดําเนินการเสนอชื่อ
หรือการคัดเลือกตามพระราชบัญญัตินี้ 

การข้ึนทะเบียนสมาคม  สถาบัน  และองคกรตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่เลขาธิการวุฒิสภาประกาศกําหนด 

ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อสมาคม  สถาบัน  หรือองคกรที่ไดรับจดทะเบียนไว
ใหทราบโดยทั่วกัน  และใหบัญชีรายชื่อดังกลาวใชไดตลอดไปจนกวาจะมีการปรับปรุงแกไขตามเงื่อนไขที่
เลขาธิการวุฒิสภาประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๐ เมื่อมีเหตุที่ตองมีการเลือกและแตงต้ังกรรมการ  ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ประกาศทางวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  ส่ือส่ิงพิมพ  และส่ืออิเล็กทรอนิกสอยางนอยเจ็ดวัน  
ติดตอกัน  และใหสมาคม  สถาบัน  หรือองคกรที่ไดข้ึนทะเบียนแลวตามมาตรา  ๙  ที่ประสงคจะเสนอชื่อ 
ผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการ  เสนอชื่อพรอมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลดังกลาวภายในระยะเวลาที่
เลขาธิการวุฒิสภาประกาศกําหนด  ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้   
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หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

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

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

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

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

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

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

การที่สมาคม  สถาบัน  หรือองคกรที่จดทะเบียนไวตามมาตรา  ๙  สมาคม  สถาบัน  หรือองคกรใด
ไมเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งไมวาดวยเหตุใด  ไมเปนเหตุใหการคัดเลือกที่ดําเนินการตอไปตองเสียไป 

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

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งหรือตามมาตรา  ๑๐  แลวแตกรณีแลว  
หากผูไดรับการเสนอชื่อตาย  หรือยกเลิกหนังสือยินยอมใหเสนอชื่อ  หรือขาดคุณสมบัติไมวาดวยเหตุใด  
ใหสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภาดําเนินการตอไป  โดยจะไมดําเนินการใหมีการเสนอชื่อใหมก็ได 

มาตรา ๑๒ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเสนอชื่อแลว  หากมีผูไดรับการเสนอชื่อนอยกวา
สองเทาของจํานวนตามที่ระบุไวในแตละประเภทตามมาตรา  ๑๓  (๑)  (๒)  (๓)  (๔  )  และ  (๕)  ใหเลขาธิการ
วุฒิสภาขยายระยะเวลาการเสนอชื่อออกไปอีกไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลา 
ตามมาตรา  ๑๐ 
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หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

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

มาตรา ๑๓ เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการเสนอชื่อตามมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  หรือมาตรา  ๑๒  
แลวแตกรณีแลว  ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดใหผูไดรับการเสนอชื่อทั้งหมดมาประชุมรวมกัน 
เพื่อคัดเลือกกันเองตามวิธีการดังตอไปนี้ 

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

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

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

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

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

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

 

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

สวนที่  ๓ 
การไดมาซ่ึงรายชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการ 

โดยวิธีการสรรหา 
 

 

มาตรา ๑๔ เมื่อมีเหตุที่ตองมีการเลือกและแตงต้ังกรรมการ  ใหมีคณะกรรมการสรรหา
กรรมการคณะหนึ่งมีจํานวนสิบหาคน  ทําหนาที่คัดเลือกผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการ  ประกอบดวย 

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

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

 

ประธานและกรรมการสรรหาไมมีสิทธิสมัครเปนกรรมการ  และองคกรตามวรรคหนึ่ง  ไมมีสิทธิ 
ข้ึนทะเบียนเพื่อเสนอชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการตามสวนที่  ๒ 

ใหคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่ง  เปนประธานกรรมการสรรหาและ
คัดเลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่ง  เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

ในกรณีที่ไมมีกรรมการสรรหาในตําแหนงใด  หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ถากรรมการ 
สรรหาที่เหลืออยูนั้นมีจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง  ใหคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการสรรหา 
ที่เหลืออยู 

ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทําหนาที่เปนหนวยธุรการในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือก
กรรมการ 

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

ผูมีสิทธิสมัครรับคัดเลือกเปนกรรมการจะตองไมเปนผูที่ไดรับการเสนอชื่อจากสมาคม  
สถาบัน  หรือองคกรตามมาตรา  ๑๐ 

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

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกให เปนไปตามที่ เลขาธิการวุฒิสภากําหนด  โดยใหผูได รับ 
คะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเปนผูไดรับการคัดเลือก 

ใหนําความในมาตรา  ๑๓  วรรคสาม  มาใชบังคับกับการคัดเลือกผูสมควรไดรับเลือกเปน
กรรมการของคณะกรรมการสรรหาโดยอนุโลม 

ผูที่ไดรับความเสียหายจากการคัดเลือก  อาจย่ืนคําฟองตอศาลปกครองได  แตไมเปนเหตุใหตอง
ระงับหรือชะลอการดําเนินการใด ๆ  ที่ไดดําเนินไปแลว  เวนแตศาลปกครองจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง
เปนอยางอื่น  ทั้งนี้  หากศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใด ๆ  อันเปนผลใหบุคคลที่ไดรับการคัดเลือก
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือไดรับการคัดเลือกโดยไมชอบดวยกฎหมาย  ใหผูที่ไดรับ 
การคัดเลือกนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
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หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

สวนที่  ๔ 
การเลือกและการแตงต้ังกรรมการ 

 
 

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

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

มาตรา ๑๗ ใหวุฒิสภามีมติเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่เลขาธิการวุฒิสภาเสนอใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับบัญชีรายชื่อ  เพื่อใหไดกรรมการตามมาตรา  ๖  โดยใหผูซ่ึงไดรับ
คะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการ  ซ่ึงตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับแลว 
แจงใหผูไดรับการเลือกทราบ 

เมื่อลวงพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ถายังมีผูไดรับเลือกเปนกรรมการไมครบตามจํานวน 
ที่กําหนดในมาตรา  ๖  ใหประธานวุฒิสภาแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบ  และใหนายกรัฐมนตรีนําบัญชี
รายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและดําเนินการเพื่อใหไดกรรมการตามมาตรา  ๖  ใหครบจํานวน 
โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายกรัฐมนตรีไดรับแจง 

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

 

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

สวนที่  ๕ 
วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ 

 
 

มาตรา ๑๙ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง  
และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

ใหกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ  อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังกรรมการขึ้นใหม   

กอนครบกําหนดตามวาระเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ดําเนินการจัดใหมีการเสนอชื่อและแตงต้ังกรรมการขึ้นใหมใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

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

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

 

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

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง  ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปไดและใหถือวา  
กสทช.  ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู  แตทั้งนี้จะตองมีจํานวนไมนอยกวาหกคน   

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทน  อยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน  และในกรณีที่วาระที่เหลืออยูไมถึงสามป   
ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับการแตงต้ังอีกวาระหนึ่งได 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง  ให  กสทช.  
ประชุมกันเพื่อเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ  แลวแจงให
นายกรัฐมนตรีทราบ  และใหนายกรัฐมนตรีนําความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  
แตงต้ังเปนประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ  แลวแตกรณี   

มาตรา ๒๑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา  มีสิทธิรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติใหกรรมการ
พนจากตําแหนงเพราะเหตุที่กรรมการนั้นมีความประพฤติเส่ือมเสียอยางรายแรงหรือบกพรองตอหนาที่
อยางรายแรง 

มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยู 

มาตรา ๒๒ เมื่อปรากฏวา  กสทช.  ไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ  
ใหบุคคลดังตอไปนี้มีสิทธิรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติให  กสทช.  พนจากตําแหนงทั้งคณะ 

(๑) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของสภาผูแทนราษฎร 

(๒) สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา 
(๓) ประชาชนผูใชบริการซ่ึงไดรับผลกระทบจากการกระทําตามวรรคหนึ่งจํานวนไมนอยกวา

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

 

มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยู  โดยในการลงมตินั้นตองนํารายงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานที่ไดสงมายังวุฒิสภาตามมาตรา  ๗๒  มาพิจารณาประกอบดวย 

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการที่พนจากตําแหนง
ยังคงรักษาการในตําแหนงนั้นตอไปเพียงเทาที่จําเปนจนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะเขารับหนาที่ 

สวนที่  ๖ 
การประชุมและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

 
 

มาตรา ๒๓ การประชุม  การลงมติ  และการปฏิบัติงานของ  กสทช.  ใหเปนไปตามระเบียบที่  
กสทช.  กําหนด 

ในการประชุม  ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสีย  กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิ   
เขาประชุม 

ในการปฏิบัติหนาที่  กสทช.  อาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน  
กสทช.  ได  แต  กสทช.  จะปฏิเสธความรับผิดเพราะเหตุที่ไดมอบหมายใหกรรมการไปทําแทนแลวไมได   

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

ขอมูลที่ปรากฏอยูในรายงานการประชุมเร่ืองใดมีลักษณะตามที่กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการกําหนดมิใหตองเปดเผยก็ได  กสทช.  อาจมีมติมิใหเปดเผยขอมูลเฉพาะในสวนนั้นได 

การเปดเผยรายงานการประชุมพรอมทั้งผลการลงมติตามวรรคหนึ่ง  ตองดําเนินการภายใน
ระยะเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีการลงมติ  เวนแตมีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปไดอีก   
ไมเกินสิบหาวัน  แตตองแสดงเหตุผลและความจําเปนที่ตองขยายเวลาไวดวย 

มาตรา ๒๕ ใหกรรมการเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  และเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา   
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หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๒๖ ใหประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา 
ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ  ไดรับคาตอบแทนเหมาจายเปนรายเดือน

ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ  อาจไดรับคาใชจายอันเกี่ยวกับการ

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

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม  แผนความถี่วิทยุ  และแผนเลขหมาย
โทรคมนาคม 

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

(๓) กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการ
โทรคมนาคม 

(๔) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชคลื่นความถี่และเคร่ืองวิทยุคมนาคมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  หรือในกิจการวิทยุคมนาคม  
และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต  เง่ือนไข  หรือคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว 

(๕) กําหนดหลักเกณฑการใชคลื่นความถี่ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและปราศจากการ
รบกวนซึ่งกันและกัน  ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหวางกิจการแตละประเภท 

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

(๗) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชเลขหมายโทรคมนาคม  และกําหนดหลักเกณฑ  
และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต  เง่ือนไข  หรือคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว 

(๘) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใชหรือเชื่อมตอ  และหลักเกณฑและวิธีการในการ
กําหนดอัตราคาใชหรือคาเชื่อมตอโครงขายในการประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และ
กิจการโทรคมนาคม  ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหวางกิจการแตละประเภท  ใหเปนธรรมตอ
ผูใชบริการ  ผูใหบริการและผูลงทุน  หรือระหวางผูใหบริการโทรคมนาคม  โดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ
เปนสําคัญ 
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หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๙) กําหนดโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมและโครงสรางอัตราคาบริการในกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  ใหเปนธรรมตอผูใชบริการและผูใหบริการโดยคํานึงถึง
ประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ 

(๑๐) กําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคในการประกอบกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน  กิจการโทรคมนาคม  และในกิจการวิทยุคมนาคม 

(๑๑) กําหนดมาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการกระทําอันเปนการผูกขาดหรือกอใหเกิดความ 
ไมเปนธรรมในการแขงขันในกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 

(๑๒) กําหนดมาตรการใหมีการกระจายบริการดานโทรคมนาคมใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน   
ตามมาตรา  ๕๐ 

(๑๓) คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิใหถูกเอาเปรียบจากผูประกอบกิจการ   
และคุมครองสิทธใินความเปนสวนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม   
และสงเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเขาถึงและใชประโยชนคลื่นความถี่ 
ที่ใชในกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 

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

และกิจการโทรคมนาคม 
(๑๗) กําหนดลักษณะการควบรวม  การครองสิทธิขามส่ือ  หรือการครอบงํากิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่  ระหวางส่ือมวลชนดวยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด  ซ่ึงจะมีผล 
เปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือปดก้ันการไดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลาย 
ของประชาชน 

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

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

(๒๑) พิจารณาและใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนตามที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนเสนอตามมาตรา  ๕๕ 

(๒๒) ใหขอมูลและรวมดําเนินการในการเจรจาหรือทําความตกลงระหวางรัฐบาล 
แหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ  ในเรื่องที่เก่ียวกับการบริหาร
คลื่นความถี่  กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  กิจการโทรคมนาคม  หรือกิจการอื่นที่เก่ียวของ 

(๒๓) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีกฎหมายหรือแกไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย 
ที่เก่ียวของกับการจัดสรรคลื่นความถี่และการดําเนินการอื่น  ๆ ที่เก่ียวของกับคลื่นความถี่  กิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 

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

รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและผูเก่ียวของประกอบดวย   
การใชอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ตองไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  และกฎหมาย 
วาดวยวิทยุคมนาคม   

บรรดาระเบียบ  ประกาศ   หรือคําส่ังใด ๆ  ที่ใชบังคับเปนการทั่วไปเมื่อไดประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

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

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

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

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

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

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

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

ในกรณีที่มีการกระทําความผิดโดยการดักรับไว  ใชประโยชน  หรือเปดเผยขอความขาวสาร  
หรือขอมูลอื่นใดที่มีการส่ือสารทางโทรคมนาคมโดยไมชอบดวยกฎหมาย  ใหถือวา  กสทช.  เปนผูเสียหาย  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเปนผูกระทําความผิดตามวรรคสอง  
หรือรูวามีการกระทําความผิดตามวรรคสอง  แตเพิกเฉยหรือไมดําเนินการตามกฎหมายภายในเวลา 
อันสมควร  ให  กสทช.  มีอํานาจสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมได 

มาตรา ๓๓ ให  กสทช.  มีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  หรือมอบหมายให
พนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่ไดรับมอบหมายได 

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

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

 

หมวด  ๒ 
การกํากับดูแลการประกอบกิจการ 

 
 

สวนที่  ๑ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

 
 

มาตรา ๓๕ ใหมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนคณะหนึ่ง  เรียกโดยยอวา  
“กสท.”  ประกอบดวย 

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

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

กรรมการตามวรรคหนึ่งจะเปน  กทค.  ในขณะเดียวกันมิได 
ใหเลขาธิการ  กสทช.  แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงาน  กสทช.  เปนเลขานุการ 

และผูชวยเลขานุการตามความจําเปน 
มาตรา ๓๖ ใหนําความในมาตรา  ๒๓  มาใชบังคับกับการประชุมของ  กสท.  โดยอนุโลม 

เวนแตในสวนที่เก่ียวกับองคประชุม  ตองมีกรรมการ  กสท.  มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการ  กสท.  ทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม   

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

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

สวนที่  ๒ 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

 
 

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

 

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

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

กรรมการตามวรรคหนึ่งจะเปน  กสท.  ในขณะเดียวกันมิได 
ใหเลขาธิการ  กสทช.  แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงาน  กสทช.  เปนเลขานุการ 

และผูชวยเลขานุการตามความจําเปน 
มาตรา ๓๙ ใหนําความในมาตรา  ๓๖  มาใชบังคับกับการประชุมและการปฏิบัติหนาที่ของ  

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

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

สวนที่  ๓ 
การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

 
 

มาตรา ๔๑ ผูใดประสงคจะใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน 
ตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

การย่ืนคําขออนุญาต  และการอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่  
กสทช.  ประกาศกําหนด  เวนแตการประกอบกิจการทางธุรกิจใหเปนไปตามที่กําหนดในวรรคหก 

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

 

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

เพื่อประโยชนในการสงเสริมรายการวิทยุและรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาสรางสรรคสังคม  
หรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชน  ให  กสทช.  กําหนดเง่ือนไขในการอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตตองจัดเวลา  
ใหรายการดังกลาวไดออกอากาศในชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับกลุมเปาหมาย 

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

การกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารวมประมูลคลื่นความถี่ตามวรรคหก  ใหคํานึงถึงประโยชน 
ในการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา  การปองกันการผูกขาด   
การสงเสริมการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม  การใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ  ภาระของผูบริโภค  
และการคุมครองสิทธิของผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น 

การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่กอใหเกิดหรืออาจ
เกิดการรบกวนหรือทับซอนกับคลื่นความถี่ที่ไดรับอนุญาตอยูกอนแลวจะกระทํามิได 

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

 

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

บรรดาหนวยงานที่ได รับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ   
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งดวย  
แต  กสทช.  จะลดหยอนใหตามที่เห็นสมควรก็ได  โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของกิจการของหนวยงานนั้น 

มาตรา ๔๓ ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนสิทธิ
เฉพาะตัวของผูไดรับใบอนุญาต  จะโอนแกกันมิได   

ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตองประกอบ
กิจการดวยตนเอง  จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางสวนหรือยินยอมใหบุคคลอื่นเปน 
ผูมีอํานาจประกอบกิจการแทนมิได  แตการใหบุคคลอื่นเชาเวลาดําเนินรายการบางชวงเวลาอาจกระทําได 
ตามหลักเกณฑ  วิธกีาร  และเง่ือนไขที่  กสทช.  กําหนด 

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

สวนที่  ๔ 
การกํากับกิจการโทรคมนาคม 

 
 

มาตรา ๔๕ ผูใดประสงคจะใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมตองไดรับใบอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองดําเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถี่  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  
ระยะเวลาและเงื่อนไขที่  กสทช.  ประกาศกําหนด  โดยใหนําความในมาตรา  ๔๑  วรรคส่ี  และวรรคเจ็ด  
มาใชบังคับโดยอนุโลม  และเงินที่ไดจากการประมูลเมื่อหักคาใชจายแลวใหสงเขาเปนรายไดแผนดิน 
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หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ใหถือวาการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง  เปนการย่ืนคําขออนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคมดวย  และเมื่อ  กสทช.  
อนุญาตใหใชคลื่นความถี่แลวใหถือวาอนุญาตใหประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวย 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  และใหถือวาไดรับอนุญาตใหมีและใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมและต้ังสถานี
วิทยุคมนาคมตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมดวย  ทั้งนี้เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคม 
ที่ระบุไวในคําขออนุญาต 

ให  กสทช.  มีอํานาจกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายวาดวย
การประกอบกิจการโทรคมนาคมและคาธรรมเนียมซ่ึงตองชําระเปนรายปโดยคํานึงถึงรายจายในการกํากับ
ดูแลการใชคลื่นความถี่และการกํากับดูแลการประกอบกิจการอยางมีประสิทธิภาพในอัตรารวมทั้งส้ิน 
ไมเกินรอยละสองของรายไดกอนหักคาใชจายของผูรับใบอนุญาตและใหนําสงคาธรรมเนียมดังกลาว 
เปนรายไดของสํานักงาน  กสทช. 

มาตรา ๔๖ ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมเปนสิทธิเฉพาะตัวของ 
ผูไดรับใบอนุญาต  จะโอนแกกันมิได 

ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม  ตองประกอบกิจการดวยตนเอง   
จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางสวนหรือยินยอมใหบุคคลอื่นเปนผูมีอํานาจประกอบกิจการแทน  
มิได   

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

หมวด  ๓ 
แนวทางการจัดทําแผน 

 
 

มาตรา ๔๘ ใหมีแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ซ่ึงอยางนอยตองมีรายการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) รายละเอียดเก่ียวกับตารางกําหนดคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ประเทศไทยสามารถนํามา 

ใชประโยชนได   
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หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๒) แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ระหวางประเทศ 
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กําหนดใหใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

กิจการโทรคมนาคม  และกิจการอื่น 
(๔) แนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพื่อนําไปจัดสรรใหมหรือการปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ 
แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได   

และใหใชเปนหลักเกณฑและเง่ือนไขเบื้องตนในการอนุญาตและการดําเนินกิจการทั้งปวงที่เก่ียวของกับ
การใชคลื่นความถี่ 

ให  กสทช.  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่  และตอง
ปรับปรุงแผนแมบทดังกลาว  เพื่อประโยชนในการบริหารคลื่นความถี่ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

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

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

ในการจัดทําแผนแมบทตามวรรคหนึ่ง  ให   กสทช.  รับฟงความคิดเห็นของประชาชน   
ผูประกอบกิจการ  และหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ  เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาดวย  ทั้งนี้  ระยะเวลา   
ในการรับฟงความคิดเห็นตองไมนอยกวาสามสิบวัน 

ในกรณีที่  กสทช.  วินิจฉัยเร่ืองใดไมสอดคลองกับความคิดเห็นของประชาชน  ผูประกอบกิจการ  
หรือหนวยงานของรัฐตามที่ปรากฏในการรับฟงความคิดเห็นตามวรรคสอง  กสทช.  ตองชี้แจงและ
แสดงเหตุผลใหประชาชน  ผูประกอบกิจการ  หรือหนวยงานของรัฐทราบ 
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หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประชาชน  ผูประกอบกิจการ  หรือหนวยงานของรัฐตามวรรคสาม  ผูใดเห็นวาแผนแมบทที่  
กสทช.  กําหนดขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองได  
โดยใหถือวาแผนแมบทดังกลาวเปนกฎตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง   

แผนแมบทตามวรรคหนึ่ง  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหผูกพัน  กสทช.  และ
หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ 

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

การจัดทําแผนตามวรรคหนึ่ง  ให  กสทช.  หารือกับหนวยงานของรัฐอื่นที่เก่ียวของโดยตอง
สอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภา 

ให  กสทช.  ประกาศกําหนดจํานวนคาใชจายที่จะเรียกเก็บจากผูไดรับใบอนุญาตประกอบ  
กิจการโทรคมนาคมเพื่อนําไปใชดําเนินการสนับสนุนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมตามวรรคหนึ่ง  
ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงรายไดที่ผูไดรับใบอนุญาตไดรับจากการใหบริการโทรคมนาคม 

ให  กสทช.  ประกาศกําหนดจํานวนเงินจากกองทุนตามมาตรา  ๕๓  (๔)  ที่จะนํามาสนับสนุน 
ผูไดรับใบอนุญาตเพื่อใหสามารถดําเนินการจัดใหมีบริการดังกลาวได 

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

รายไดของผูประกอบกิจการบริการชุมชนตองเปนรายไดจากการบริจาค  การอุดหนุนสถานี  
หรือรายไดทางอื่นซ่ึงมิใชการโฆษณาหรือการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน 
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หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

การสนับสนุนผูประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพตองเปนการอุดหนุนการดําเนินการ  
ของสถานีมิใชเปนการสนับสนุนรายการใดโดยเฉพาะ  และมีสัดสวนไมเกินก่ึงหนึ่งของรายไดทั้งหมด
ของผูประกอบกิจการบริการชุมชน  รวมทั้งตองจัดใหมีการประเมินผลคุณภาพการใหบริการและ
ประสิทธิภาพในการใชจายเงินที่ไดรับการอุดหนุนเพื่อใชประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน 
ในแตละคราว 

หมวด  ๔ 
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชนสาธารณะ 
 

 

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

(๑) ดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการดานกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคม  อยางทั่วถึง  ตลอดจนสงเสริมชุมชนและสนับสนุนผูประกอบกิจการบริการชุมชน 
ตามมาตรา  ๕๑ 

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

(๓) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  
กิจการโทรคมนาคม  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนการดําเนินการขององคกรซ่ึงทําหนาที่จัดทํา
มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน   

(๔) สนับสนุน  สงเสริม  และคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคม   

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

 

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

และกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม   
(๕) เงินคาปรับทางปกครองที่ปรับตามพระราชบัญญัตินี้   และตามกฎหมายวาดวย 

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  และตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม   

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

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

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

อธิบดีกรมบัญชีกลาง  และผูอํ านวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
เปนกรรมการโดยตําแหนง 

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

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

 

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

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

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

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

ใหนํามาตรา  ๒๓  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม 
มาตรา ๕๕ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ในการบริหารกองทุนและเสนอ

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

ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุน  และการ
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหประชาชนทราบผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน  กสทช.  โดยตอง
แสดงขอมูลเก่ียวกับผูที่ขอและผูที่ไดรับการจัดสรรเงินจากกองทุนและจํานวนเงินที่ไดรับจากการจัดสรร
ทั้งหมดดวย 

การเก็บรักษา  การใชจ าย   การจัดทําบัญชี และระบบบัญชี   ให เปนไปตามระเบี ยบที่ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 

หมวด  ๕ 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
 

 

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

 

กิจการของสํานักงาน  กสทช.  ไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ  กฎหมายวาดวยการประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

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

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

(๓) ตรวจสอบและติดตามการใชคลื่นความถี่ 
(๔) รับและพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการใชคลื่นความถี่  การประกอบกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อตรวจสอบและแกไขปญหาหรือเสนอความเห็นตอ  
กสทช.  เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑที่  กสทช.  กําหนด 

(๕) ศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคลื่นความถี่  การใชคลื่นความถี่  การประกอบ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 

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

การบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  การเงินและทรัพยสิน  และการดําเนินการอื่นของสํานักงาน  
กสทช.  โดยใหรวมถึงเร่ืองดังตอไปนี้ดวย 

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

พนักงานและลูกจางของสํานักงาน  กสทช.  ตลอดจนคาตอบแทนและคาใชจายของกรรมการอื่น 
และอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) การคัดเลือกหรือการประเมินความรูความสามารถเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนง  หรือการเลื่อนข้ันเงินเดือน  หลักเกณฑการตอสัญญาจาง  และการจายเงินชดเชยกรณี
เลิกจางเนื่องจากไมผานการประเมิน 

(๔) การบริหารงานบุคคล  รวมตลอดทั้งการดําเนินการทางวินัย  การอุทธรณ  และรองทุกข 
(๕) การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน 
(๖) การกําหนดเครื่องแบบและการแตงกายของพนักงานและลูกจางของสํานักงาน  กสทช. 
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หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๗) การจางและการแตงต้ังบุคคลเพื่อเปนผูเชี่ยวชาญหรือเปนผูชํานาญการเฉพาะดานอันจะ
เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ  กสทช.  รวมทั้งอัตราคาตอบแทนการจาง 

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

ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
มาตรา ๕๙ ใหสํานักงาน   กสทช.  เปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของ  กสทช.   

และสํานักงาน  กสทช.  ใหประชาชนทราบทางระบบเครือขายสารสนเทศ  หรือวิธีการอื่นที่เห็นสมควร  
โดยอยางนอยตองเปดเผยขอมูล  ดังตอไปนี้   

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

เปนรายบุคคล   
(๕) ผลการศึกษาวิจัยและผลงานอื่นๆ  ที่วาจางใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ 
(๖) รายการเรื่องรองเรียน  ความคืบหนาและผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูบริโภค   

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

ของสํานักงาน  กสทช.  ข้ึนตรงตอประธานกรรมการ  และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของ
สํานักงาน  กสทช.   

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

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

มาตรา ๖๒ เลขาธิการ  กสทช.  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหาปนับแตวันที่ไดรับแตงต้ัง
และอาจไดรับแตงต้ังอีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

มาตรา ๖๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๖๒  เลขาธิการ  กสทช.   
พนจากตําแหนงเมื่อ 

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

จากตําแหนงเพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย  หยอนความสามารถ  หรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได 

มาตรา ๖๔ ใหเลขาธิการ  กสทช.  และพนักงานของสํานักงาน  กสทช.  เปนเจาหนาที่ของรัฐ  
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

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

ใหเลขาธิการ  กสทช.  เปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให  เลขาธิการ  กสทช.  และพนักงานเจาหนาที่   
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๖๕ รายไดของสํานักงาน  กสทช.  มีดังตอไปนี้ 
(๑) คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ

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

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

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

อยางมีประสิทธิภาพของสํานักงาน  กสทช.  คาภาระตาง ๆ  ที่จําเปน  เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุน
ตามมาตรา  ๕๒  และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ   
เหลือเทาใดใหนําสงเปนรายไดแผนดิน 

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

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

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

ทรัพยสินของสํานักงาน  กสทช.  ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 
มาตรา ๖๘ การบัญชีของสํานักงาน  กสทช.  ใหจัดทําตามหลักสากลตามมาตรฐานของ 

สภาผูสอบบัญชี  และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุของ
สํานักงาน  กสทช.  ตามระเบียบที่  กสทช.  กําหนด 

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

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

ใหคณะกรรมการตรวจสอบภายในแจงผลการตรวจสอบตอ  กสทช.  ทุกหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
วาระการดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  และการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ภายในหกสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 
ในทุกรอบป  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงิน

และทรัพยสินของสํานักงาน  กสทช.  โดยใหวิเคราะหประสิทธิผลของการใชจายเงินพรอมทั้งแสดง
ความคิดเห็นวาการใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค  และไดผลตามเปาหมายเพียงใดดวย   
แลวทําบันทึกรายงานผลเสนอตอ  กสทช.  คณะรัฐมนตรี  และรัฐสภา 

ใหสํานักงาน  กสทช.  เปนหนวยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน
แผนดิน 
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หมวด  ๖ 
การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินการและการบริหารงาน 

 
 

มาตรา ๗๐ ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานคณะหนึ่ง  ประกอบดวย
ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกจํานวนส่ีคน  ซ่ึงมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูที่มีผลงานหรือมีความรู  และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกิจการ
กระจายเสียง  จํานวนหนึ่งคน  และดานกิจการโทรทัศน  จํานวนหนึ่งคน 

(๒) เปนผูที่มีผลงานหรือมีความรู  และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกิจการ
โทรคมนาคม  จํานวนหนึ่งคน 

(๓) เปนผูที่มีผลงานและประสบการณดานการคุมครองผูบริโภค  จํานวนหนึ่งคน 
(๔) เปนผูที่มีผลงานและประสบการณดานการสงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

จํานวนหนึ่งคน 
ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีการดําเนินการคัดเลือกบุคคลผูสมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ

จํานวนสองเทาของจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง  เพื่อนําเสนอใหวุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกตอไป   
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ประธานวุฒิสภากําหนด 

ใหผูไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการประชุมรวมกันเพื่อคัดเลือกผูสมควรเปนประธาน
กรรมการ 

มาตรา ๗๑ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
สามป  และจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสองวาระติดตอกันมิได   

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

ในกรณีที่กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพนจากตําแหนงดวยเหตุอื่น   
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได  และใหถือวา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยูเวนแต 
มีกรรมการเหลืออยูไมถึงสามคน 

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

 

คาตอบแทนและคาใชจายอื่นในการสรรหาและการปฏิบัติงานของกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบที่  กสทช.  กําหนด 

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

การประเมินตามวรรคหนึ่งตองอยูบนพื้นฐานขอเท็จจริงและขอมูลตาง ๆ  และตองมีการรับฟง
ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียประกอบดวย 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหหนวยงานหรือองคกรที่มีความเชี่ยวชาญเปนผูรวบรวมขอมูล  
วิเคราะห  และประเมินผลเพื่อประโยชนในการจัดทํารายงาน 

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

เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  พรอมทั้ง
ความเห็นและขอเสนอแนะ 

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

และอํานวยความสะดวกใหแกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่รองขอ 

หมวด  ๗ 
ความสัมพันธกับรัฐบาลและรัฐสภา 

 
 

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

 

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

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

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

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

โทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมประเภทตาง ๆ  รวมทั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการกระทําอันมีลักษณะ   
เปนการครอบงํากิจการทั้งทางตรงและทางออมที่มีผลกระทบกับประโยชนของรัฐและประชาชน 

นายกรัฐมนตรี  สภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภา  อาจขอให  กสทช.  หรือเลขาธิการ  กสทช.  
แลวแตกรณี  ชี้แจงการดําเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนหนังสือหรือขอใหมาชี้แจงดวยวาจาก็ได 
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หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

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

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

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

บทเฉพาะกาล 
 

 

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

เมื่อ  กสทช.  ไดรับการแตงต้ังแลว  ใหคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติตามวรรคหนึ่ง  
เปนอันพนจากหนาที่ 
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หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

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

ใหบรรดาอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรี  อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข  และเจาพนักงานผูออก
ใบอนุญาต  ตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมเปนอํานาจหนาที่ของ  กสทช.  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

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

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

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

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

ให  กสทช.  กําหนดระยะเวลาที่แนนอนในการใหผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใชคลื่นความถี่
คืนคลื่นความถี่ดังกลาวเพื่อนําไปจัดสรรใหมหรือปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ตามที่กําหนดไวใน 
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หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา  ๔๘  โดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะและความจําเปน
ของการประกอบกิจการและการใชคลื่นความถี่  ทั้งนี้  ใหนําเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถี่
ตามที่ไดรับแจงตามมาตรา  ๘๒  มาพิจารณาประกอบดวย 

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

ความในมาตรา  ๔๖  มิใหใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจที่นําคลื่นความถี่ที่ไดรับจัดสรรไปใหผูอื่น
ประกอบกิจการโดยการอนุญาต  สัมปทาน  หรือตามสัญญาที่ชอบดวยกฎหมายและใหผูไดรับอนุญาต
สัมปทาน  หรือสัญญาประกอบกิจการตอไปไดเฉพาะในชวงระยะเวลาที่ เหลืออยูตามการอนุญาต  
สัมปทาน  หรือตามสัญญานั้น 

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

(๑) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ  เฉพาะในสวนที่คิดจากฐานรายไดที่เกิดจาก  
การอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญา 

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

(๓) คาใชจายที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการตามการอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญา  ตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด   

ให  กสทช.  กําหนดระยะเวลาที่แนนอนในการใหผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใชคลื่นความถี่
คืนคลื่นความถี่ดังกลาวเพื่อนําไปจัดสรรใหมหรือปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ตามที่กําหนดไวในแผนแมบท
การบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา  ๔๘  โดยใหนําความในมาตรา  ๘๓  วรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๘๕ ในวาระเริ่มแรกมิใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๔๙  ในสวนที่เก่ียวกับการจัดใหภาค
ประชาชนไดใชคลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศนไมนอยกวารอยละย่ีสิบมาใชบังคับ  ทั้งนี้  จนกวา  
กสทช.  จะประกาศใหใชระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอลแลว   

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

หลังจากประกาศใชแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่แลว  ในชวงเวลาที่ยังมิไดประกาศ   
ใหใชระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอลให  กสทช.  จัดสรรคลื่นความถี่ให 
ภาคประชาชนไดใชในกิจการโทรทัศนเปนการชั่วคราวเฉพาะในพื้นที่ที่มีคลื่นความถี่เพียงพอที่จะ
ดําเนินการจัดสรรได 

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

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

ใบอนุญาตใดตามวรรคหนึ่งที่ใหสิทธิในการถือครองหรือใชคลื่นความถี่และมิไดกําหนดวันส้ินอายุ  
ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะถึงวันที่  กสทช.  กําหนดใหใบอนุญาตดังกลาวส้ินอายุลง  โดยใหนําความใน
มาตรา  ๘๓  วรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 
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หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๘๘ ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ให  กสทช.   
ออกใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  ใหแกองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
ตามลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการ  รวมทั้งขอบเขตการใหบริการเทาที่มีอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

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

การประกอบกิจการขององคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 
ใหอยูภายใตพระราชบัญญัตินี้เพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยองคการกระจายเสียงและ 
แพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

ในระหวางที่ยังมิไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ใหองคการกระจายเสียงและแพรภาพ  
สาธารณะแหงประเทศไทยประกอบกิจการตอไปได 

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

ใหพนักงานและลูกจางที่โอนไปตามวรรคหนึ่งไดรับเงินเดือน  เงินประจําตําแหนงหรือคาจาง  
รวมทั้งสิทธิและประโยชนตาง ๆ  เทากับที่เคยไดรับอยูเดิมไปพลางกอน  จนกวาจะไดบรรจุและแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงในสํานักงาน  กสทช.  แตจะแตงต้ังใหไดรับเงินเดือนหรือคาจางตํ่ากวาเงินเดือน 
หรือคาจางที่ไดรับอยูเดิมไมได 

ในกรณีที่พนักงานหรือลูกจางผูใดอยูภายใตระเบียบหรือสัญญาจางที่มิไดกําหนดระยะเวลา   
การจาง  มิใหถือวาการจางโดยไมมีกําหนดระยะเวลาดงักลาวเปนสิทธิและประโยชนตามวรรคสอง 

มาตรา ๙๐ ในวาระเริ่มแรก  ใหดําเนินการแตงต้ังเลขาธิการ  กสทช.  ตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่มีการแตงต้ัง  กสทช.  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

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

 

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

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

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

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

มาตรา ๙๔ การบรรจุและแตงต้ังขาราชการตามมาตรา  ๙๓  ใหถือวาเปนการใหออกจาก
ราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  หรือกฎหมายวาดวย
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

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

 

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

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

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

 

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

 
 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่  ๘๐/๒๕๕๗ 

เรื่อง  การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่   
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม 

 
 

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

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

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

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

“(๖)  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณให้กระทรวงการคลังสามารถยืมเงินกองทุน   
เพื่อนําไปใช้ในกิจการของรัฐอันเป็นประโยชน์สาธารณะ” 

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

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ี 
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

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

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  และผู้อํานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง   

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

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

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

ให้นํามาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม” 
ข้อ ๕ เงินที่ได้จากการประมูลตามมาตรา  ๔๑  วรรคหก  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

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

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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พระราชบัญญัติ 

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

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

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับ 

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อให้สอดคล้องกับ 
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

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

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

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

“มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ  เรียกโดยย่อว่า  “กสทช.”  จํานวนเจ็ดคน  ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
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ตามมาตรา  ๗  และมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกิจการกระจายเสียง  ด้านกิจการโทรทัศน์  ด้านกิจการ
โทรคมนาคม  ด้านวิศวกรรม  ด้านกฎหมาย  ด้านเศรษฐศาสตร์  และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ
ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ด้านละหนึ่งคน  ทั้งนี้  ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ  
กสทช. 

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

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

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

กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 
 (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  ในระยะเวลาหน่ึงปีก่อนได้รับการคัดเลือกตามมาตรา  ๑๕   

 (๑๓) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
 (๑๔) เคยเป็นผู้ต้องพ้นจากตําแหน่งกรรมการ  หรือผู้บริหารบริษัทมหาชนจํากัดเพราะเหตุ

มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็น
ผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” 

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

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

“มาตรา ๑๔ เม่ือมีเหตุต้องมีการเลือกและแต่งตั้งกรรมการ  ให้มีคณะกรรมการสรรหา
กรรมการคณะหน่ึง  ทําหน้าที่คัดเลือกผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ  ประกอบด้วย 

(๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลรัฐธรรมนูญ  
จํานวนหนึ่งคน 

(๒) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโส
ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  จํานวนหนึ่งคน 

(๓) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  
จํานวนหนึ่งคน 

(๔) กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุม
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  จํานวนหนึ่งคน   

(๕) กรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
จํานวนหนึ่งคน   

(๖) ผู้ตรวจการแผ่นดินซึง่ได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน  จํานวนหนึ่งคน 
(๗) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
ให้คณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา 
ประธานและกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิสมัครเป็นกรรมการ   
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ในกรณีที่ ไ ม่ มีกรรมการสรรหาในตําแหน่ งใด   หรือมีแต่ ไ ม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ได้ 
ถ้ากรรมการสรรหาท่ีเหลืออยู่นั้น  มีจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง  ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทําหน้าที่เป็นหน่วยธุรการในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือก
กรรมการ” 

มาตรา ๗ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ เ ป็นมาตรา   ๑๔/๑   และมาตรา   ๑๔/๒   แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

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

มาตรา ๑๔/๒ ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการต้องมีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการพลเรือน  พนักงานในหน่วยงานอื่นของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ   
ที่ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่ารองหัวหน้าส่วนราชการต้ังแต่ระดับกรมขึ้นไป  หรือรองหัวหน้าหน่วยงานอื่น 
ของรัฐที่เป็นนิติบุคคลหรือรัฐวิสาหกิจ  หรือ   

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

(๓) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป  หรือ 
(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในตําแหน่งไม่ต่ํากว่ารองกรรมการ

ผู้จัดการในบริษัทมหาชนจํากัดที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าห้าร้อยล้านบาท  หรือ   
(๕) มีประสบการณ์การทํางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี  หรือ 
(๖) มีประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  หรือกิจการ

โทรคมนาคมอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี” 
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และให้ใช้ความตอ่ไปนี้แทน 

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

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด  โดยแต่ละด้านให้ผู้ที่
ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 

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

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

“ส่วนที่  ๔ 
การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการ 

 
 

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

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

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

เม่ือล่วงพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ถ้ายังมีผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการไม่ครบตามจํานวนที่กําหนด
ในมาตรา  ๖  ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาเพิ่มเติมตามมาตรา  ๑๕  วรรคสอง
ตามจํานวนที่ไม่ครบ  โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการสรรหา
ได้รับแจ้ง 

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

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

วันที่วุฒิสภาจะดําเนินการเลือกตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงวันในสมัยประชุมรัฐสภา 
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา  ๑๗  มีลักษณะต้องห้าม 

ตามมาตรา  ๘  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  นายกรัฐมนตรีจะนําความข้ึนกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
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 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ก่อนครบกําหนดตามวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบวันให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ดําเนินการจัดให้มีการเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว” 

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

“เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่ง  ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และให้ถือว่า  กสทช.  
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่  แต่ทั้งนี้จะต้องมีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่าสี่คน” 

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

“มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  โดยในการลงมตินั้นต้องนํารายงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานที่ได้ส่งมายังวุฒิสภาตามมาตรา  ๗๒  มาพิจารณาประกอบด้วย” 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามวรรคหน่ึงให้เป็นที่สุด” 
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ความถ่ี

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๓ ให้  กสทช.  มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่  กสทช.  
มอบหมายได้ตามความจําเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ของ  กสทช. 

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

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

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓   

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

มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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หน้า   ๖๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

“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  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

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

“การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้องคํานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ  ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น  ในด้านการศึกษา  วัฒนธรรม  
ความมั่นคงของรัฐ  และประโยชน์สาธารณะอ่ืน  รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและ 
ต้องดําเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงในกิจการด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะ 
ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชน  เพื่อให้คลื่นความถี่เหมาะสมแก่การเป็นสมบัติของชาติ  เพื่อใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน” 

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

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

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในวรรคแปดของมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ก่อให้เกิดหรือ 
อาจเกิดการรบกวนหรือทับซ้อนกับคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้วจะกระทํามิได้  ในกรณีที่ปรากฏว่า
เกิดการรบกวนหรือทับซ้อนของคล่ืนความถ่ีใด ๆ  อันเป็นผลจากการละเมิดกฎหมาย  กสทช.  ต้องดําเนินการระงับ
การรบกวนหรือทับซ้อนนั้นโดยเร็ว” 

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

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

เม่ือ  กสทช.  อนุญาตให้ผู้ใดใช้คลื่นความถ่ีเพื่อกิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน์แล้ว  
ให้แจ้งไปยังคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมทราบ” 

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

“มาตรา ๔๒ ให้  กสทช.  มีอํานาจกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา  ๔๑   
โดยแยกเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ   
ซึ่งต้องชําระเม่ือได้รับใบอนุญาตและต้องชําระเป็นรายปีในอัตราที่เหมาะสมกับประเภทของใบอนุญาต  
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  เว้นแต่ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ  ให้ถือว่าเงินที่ได้จากการประมูลตามมาตรา  ๔๑  วรรคหก  
เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีซึ่งต้องชําระเมื่อได้รับใบอนุญาต  และภายใต้บังคับมาตรา  ๕๓  (๘/๑)  
เงินที่ได้จากการประมูลดังกล่าวเม่ือหักค่าใช้จ่ายในการประมูล  และเงินที่ต้องนําส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วเหลือเท่าใดให้นําส่ง
เป็นรายได้แผ่นดิน” 
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มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

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

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

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

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

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

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

มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติ
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
หรือโครงการใดที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วและมิได้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณนั้น   
ให้รายการหรือโครงการน้ันเป็นอันพับไปและให้สํานักงาน  กสทช.  นําส่งงบประมาณสําหรับรายการหรือ
โครงการดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดิน” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“มาตรา ๗๔ ในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  กสทช.  ต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับ
นโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา  และต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” 

มาตรา ๔๑ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา  ๗๖/๑  ในหมวด  ๘  บทกําหนดโทษ   
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.  ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ  กสทช .  ดังกล่าว   
ให้กรรมการ  กสทช.  ที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่จําเป็นไปพลางก่อน  จนกว่ากรรมการ  กสทช.   
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้  เข้ารับหน้าที่ 
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ในกรณีที่ผู้ที่พ้นจากตําแหน่งตามวรรคหน่ึงเป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ  กสทช.  ให้กรรมการ  
กสทช.  ที่เหลืออยู่เลือกกรรมการ  กสทช.  คนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการ  กสทช.  ต่อไป   

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

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

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

มาตรา ๔๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

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

 

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