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พระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒   มาตรา   ๓๓  มาตรา  ๓๕  มาตรา   ๓๖  มาตรา  ๔๑   
มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๔๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานติิบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
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มาตรา ๓ ใหยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  พ.ศ.  ๒๔๙๘ 

(๒) พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๐๒ 

(๓) พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๑ 

(๔) พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“กิจการกระจายเสียง”  หมายความวา  กิจการกระจายเสียงตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  

“กิจการโทรทัศน”  หมายความวา  กิจการโทรทัศนตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรร 

คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 

“กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่”  หมายความวา  กิจการกระจายเสียง

หรือกิจการโทรทัศนซ่ึงตองขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่

และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 

“กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่”  หมายความวา  กิจการกระจายเสียง

หรือกิจการโทรทัศนซ่ึงไมตองขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่น

ความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  

“โครงขาย”  หมายความวา  ระบบการเชื่อมโยงของกลุมเคร่ืองสงหรือถายทอดสัญญาณเสียง

หรือภาพที่ผูประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนใชในการสงขาวสารสาธารณะหรือ

รายการจากสถานีไปยังเคร่ืองรับ  ไมวาจะโดยสื่อตัวนําที่เปนสาย  คลื่นความถี่  แสง  คลื่นแมเหล็กไฟฟา

หรือส่ือตัวนําอื่นใด 

“เจาของโครงขาย”  หมายความวา  บุคคลที่มีโครงขายเปนของตนเองหรือผูมีสิทธิในการ

ดําเนินกิจการโครงขาย  ไมวาจะเปนผูประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนหรือไมก็ตาม 

“สถานี”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชสําหรับทําการสงขาวสารสาธารณะหรือรายการของ 

การประกอบกจิการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน  ไมวาจะเปนการสงผานโครงขายของตนเองหรือ

ของผูอื่นก็ตาม 
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“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพื่อ

ประโยชนสาธารณะตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 

“แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน”  หมายความวา  แผนแมบทกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการ

วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 

“คลื่นความถี่”  หมายความวา  คลื่นวิทยุหรือคลื่นแฮรตเซียนซ่ึงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มี

ความถี่ตํ่ากวาสามลานเมกะเฮิรตซลงมาที่ถูกแพรกระจายในที่วางโดยปราศจากสื่อนําที่ประดิษฐข้ึน 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

แหงชาติตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  

และกิจการโทรคมนาคม  

“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

แหงชาติ 

“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

แหงชาติ 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศนแหงชาติแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่และออกประกาศเพื่อ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ประกาศคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูที่มีสวน

เกี่ยวของดวย 

ประกาศนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

มาตรา ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๑ 

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
 

 

มาตรา ๗ ผูใดประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตองไดรับใบอนุญาตจาก

คณะกรรมการตามความในหมวดนี้  

ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดลักษณะกิจการที่ไมถือเปนการประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศนตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘ ผูขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนบุคคลสัญชาติไทยและไมอยูใน

ระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแลวยังไมครบสามป 

มาตรา ๙ ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนสิทธิเฉพาะตัว

ของผูไดรับใบอนุญาตจะโอนแกกันมิได  

ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนจะตองประกอบกิจการดวย

ตนเอง  การแบงเวลาใหผูอื่นดําเนินรายการใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการตาม

พระราชบัญญัตินี้กําหนด 

สวนที่  ๑ 

กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่ 
 

 

มาตรา ๑๐ ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนโดยใชคลื่นความถี่ 

มีสามประเภทดังนี้ 

(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ   ไดแก  ใบอนุญาตที่ออกใหสําหรับ 

การประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการบริการสาธารณะ  แบงเปนสามประเภท 

 (ก) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่หนึ่ง  ออกใหสําหรับกิจการ

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการสงเสริมความรู  การศึกษา  ศาสนา  

ศิลปะและวัฒนธรรม  วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  การเกษตร  และการสงเสริมอาชีพอื่น ๆ  

สุขภาพ  อนามัย  กีฬา  หรือการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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 (ข) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สอง  ออกใหสําหรับกิจการ

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัย

สาธารณะ  

 (ค) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สาม  ออกใหสําหรับกิจการ

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการกระจายขอมูลขาวสารเพื่อสงเสริมความ

เขาใจอันดีระหวางรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน  การกระจายขอมูลขาวสารเพื่อการ

สงเสริมสนับสนุนในการเผยแพรและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  บริการขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนสาธารณะ

แกคนพิการ  คนดอยโอกาส หรือกลุมความสนใจที่มีกิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะหรือบริการขอมูล

ขาวสารอันเปนประโยชนสาธารณะอื่น  

(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน  ไดแก  ใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ

ที่มีวัตถุประสงคเชนเดียวกับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ  แตตองเปนประโยชนตามความ

ตองการของชุมชนหรือทองถิ่นที่รับบริการ 

(๓) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ  ไดแก  ใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการตาม

วัตถุประสงคของผูประกอบกิจการเพื่อแสวงหากําไรในทางธุรกิจ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด  อยางนอยแบงเปนสามประเภท 

 (ก) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับชาติ  ออกใหสําหรับกิจการกระจายเสียง

หรือกิจการโทรทัศนที่มีพื้นที่ใหบริการครอบคลุมทุกภาคของประเทศ 

 (ข) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาค  ออกใหสําหรับกิจการกระจาย

เสียงหรือกิจการโทรทัศนที่มีพื้นที่การใหบริการในกลุมจังหวัด 

 (ค) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับทองถิ่น  ออกใหสําหรับกิจการกระจายเสียง

หรือกิจการโทรทัศนที่มีพื้นที่การใหบริการในจังหวัด 

มาตรา ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ  ตองเปน 

(๑) กระทรวง   ทบวง   กรม   องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

องคการมหาชน  หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่มิใชรัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงมีหนาที่ตามกฎหมายหรือมีความ
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จําเปนตองดําเนินกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนด 

(๒) สมาคม  มูลนิธิ  หรือนิติบุคคลอื่นที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงคในการ

ดําเนินกิจการเพื่อประโยชนสาธารณะโดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ  ซ่ึงมีความเหมาะสมกับการ

ประกอบกิจการบริการสาธารณะตามลักษณะและหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๓) สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการใชประโยชนดานการเรียนการสอนหรือการเผยแพรความรูสู

สังคมตามลักษณะและหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน  ตองเปนสมาคม  มูลนิธิ   

นิติบุคคลอื่นที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย  ซ่ึงไมใชหนวยงานของรัฐและมีวัตถุประสงคในการดําเนิน

กิจการเพื่อประโยชนสาธารณะโดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ  หรือกลุมคนในทองถิ่นที่ไมเปน 

นิติบุคคล  ซ่ึงรวมตัวกันเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน  ทั้งนี้  ตองมีความเหมาะสมกับการประกอบ

กิจการบริการชุมชนตามลักษณะที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในการกําหนดลักษณะตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการคํานึงถึงประโยชนในการสงเสริมการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนอง

ความตองการที่หลากหลายของประชาชนในชุมชนหรือในทองถิ่น รวมทั้ งป องกันการครอบงํ าการ

ประกอบกิจการดังกลาว 

มาตรา ๑๓ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจตองเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตาม

กฎหมายไทย  และตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑) ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่นตองเปน 

นิติบุคคลที่ผูถือหุนอันเปนทุนหรือที่ผูลงทุนไมนอยกวาหนึ่งในสามมีภูมิลําเนาอยูในเขตภูมิภาคหรือ

ทองถิ่นนั้น  แลวแตกรณี  และตองมีฐานะทางการเงินมั่นคง  มีระบบการตรวจสอบบัญชี   และมีลักษณะ

อื่นใด  ซ่ึงประกันความมั่นคงในการประกอบกิจการ  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการประกาศกาํหนด 

(๒) ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทอื่นนอกจาก  (๑)  ตองเปนรัฐวิสาหกิจหรือ

บริษัทที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ

โทรทัศน 
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มาตรา ๑๔ ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  (๒)  และ  (๓)  และมาตรา  ๑๒  นอกจากมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๘  แลว  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม   

ดังตอไปนี้ 

(๑) บุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันผูขอรับใบอนุญาตตองมีสัญชาติไทย 

(๒) ไมมีกรรมการหรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันผูขอรับใบอนุญาตที่ เคยเปน

กรรมการหรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันของผูรับใบอนุญาตอื่น  ซ่ึงถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

อันเปนผลมาจากการบริหารกิจการของผูนั้นและระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมครบกําหนดสามป 

มาตรา ๑๕ ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๓  นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามตามมาตรา  ๘  และตามมาตรา  ๑๔  แลวตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนนิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลผูมีสัญชาติไทยลงทุนหรือถือหุนอันเปนทุนไมนอยกวาสามในสี่

ของทุนทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น  

(๒) เปนนิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลผูมีสัญชาติไทยมีอํานาจตามกฎหมายหรือตามขอบังคับหรือ 

ตามขอตกลงในการออกเสียงลงคะแนนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 

ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๓  เปนบริษัท  กรรมการไมนอยกวาสามในสี่ของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการผูมีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลนั้นตองเปนผูมีสัญชาติไทย 

ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๓  เปนหางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญ 

จดทะเบียน  หุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการตองเปนบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทย 

คณะกรรมการอาจกําหนดขอหามมิใหกระทําการที่มีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดย 

คนตางดาวใหผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติได 

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้  ใหถือวา  บุคคลผูมีสัญชาติไทย  หมายความวา  บุคคลที่มิใช 

คนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  และหุนที่บุคคลที่มีสัญชาติไทยถืออยู

หรือลงทุนอยูจํานวนหนึ่งหุนนับเปนเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 

มาตรา ๑๖ การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเ ง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด   โดยตองใหผูขอรับใบอนุญาตระบุสถานีระบบ   
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และวิธีการที่จะใชในการสงวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน  รวมทั้งตองเสนอแผนบริการกิจการ

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนใหคณะกรรมการพิจารณาดวย 

ประกาศตามวรรคหนึ่งตองสอดคลองกับแผนแมบทกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน  

และแผนความถี่วิทยุตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 

มาตรา ๑๗ การอนุญาตใหประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนโดยใชคลื่น

ความถี่  ใหคณะกรรมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโดยคํานึงถึงภารกิจหรือวัตถุประสงคของการ

ประกอบกิจการ  และเปนไปตามสัดสวนการจัดสรรคลื่นความถี่ที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยองคกร

จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  

ดังตอไปนี้ 

(๑) การออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ  ใหคํานึงถึงหนาที่ตามกฎหมาย 

หรือความจําเปนเพื่อการบริการสาธารณะ  โดยใชคลื่นความถี่ที่จัดสรรไวสําหรับภาครัฐ 

(๒) การออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน  ใหคํานึงถึงความตองการที่หลากหลาย  

ความพรอม   และประโยชนสาธารณะของชุมชน  โดยใชคลื่นความถี่ที่จัดสรรไวสําหรับภาคประชาชน 

(๓) การออกใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ  ใหคํานึงถึงการสงเสริมการแขงขันโดย 

เสรีอยางเปนธรรม  และสนับสนุนใหมีการประกอบกิจการประเภทที่ใหบริการขาวสารและสาระใน

สัดสวนที่เหมาะสม  โดยใชคลื่นความถี่ที่จัดสรรไวสําหรับภาคเอกชน 

มาตรา ๑๘ การกําหนดอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรทัศน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  โดยคํานึงถงึระยะเวลาที่คุม

กับการลงทุน  วัตถุประสงคของการประกอบกิจการ  แนวทางการพัฒนากิจการของผูขอรับใบอนุญาต  

ความตองการของผูบริโภค  ความเสมอภาคในการแขงขันของผูประกอบกิจการ  รวมทั้งผลการประเมิน

คุณภาพรายการ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงใหมีอายุไมเกินเจ็ดป 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนใหมีอายุไมเกินสิบหาป 
ในกรณีที่ใบอนุญาตตามวรรคสองสิ้นอายุ  ใหผูรับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบอนุญาตใหม 

อยางนอยเกาสิบวันแตไมเกินหนึ่งปกอนวันที่ใบอนุญาตเดิมส้ินอายุแตในกรณีที่ใบอนุญาตตามวรรคสาม 
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ส้ินอายุ  ใหผูรับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบอนุญาตใหมอยางนอยเกาสิบวันแตไมเกินสองปกอนวันที่
ใบอนุญาตเดิมส้ินอายุ  

เมื่อไดรับคําขอตามวรรคสี่แลวใหคณะกรรมการพิจารณามีคําส่ังภายในหกสิบวันนับแตวันที่ได
รับคําขอ  ในระหวางนั้นใหผู รับใบอนุญาตประกอบกิจการตอไปไดจนกวาคณะกรรมการจะสั่ง 
ไมอนุญาต  ในการสั่งไมอนุญาตใหคณะกรรมการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามสวนดวย 

การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตและการพิจารณามีคําส่ังตามวรรคสี่และวรรคหา  ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไข  และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๙ คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดตามกฎหมาย 
วาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม 

ผูรับใบอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมการใชคลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนแตละประเภทของใบอนุญาตเปนรายปตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด  

การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมตามวรรคสองจะตองไมเปนภาระแกผูประกอบการหรือ
ผูใชบริการโดยไมสมเหตุผล  ทั้งนี้  ใหคณะกรรมการคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ  ความคุมคา  ความขาดแคลน  
และวิธีการจัดสรรทรัพยากร  

คณะกรรมการอาจลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ใหแกผูขอใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  หากผูนั้นแสดงใหเปนที่ประจักษ 
แกคณะกรรมการวาการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนของตนมีรายการขาวสารหรือ
สาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะเกินกวาสัดสวนของรายการที่เปนขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชน
ตอสาธารณะตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หลักเกณฑและวธิีการดําเนินการตามวรรคสี่  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๒๐ ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  กรมประชาสัมพันธ

ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่หนึ่งและประเภทที่สาม  จะหารายไดจากการ

โฆษณาไมได  เวนแตเปนการหารายไดโดยการโฆษณาหรือเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับงานหรือกิจการ 

ของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สมาคม  มูลนิธิ  หรือนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงคในการดําเนิน

กิจการเพื่อประโยชนสาธารณะ  โดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ  หรือการเสนอภาพลักษณขององคกร  



หนา   ๗๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

บริษัท  และกิจการโดยมิไดมีการโฆษณาสรรพคุณ  คุณประโยชน  หรือคุณภาพของผลิตภัณฑที่

เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ

สาธารณะประเภทที่สอง  ใหหารายไดจากการโฆษณาไดเทาที่เพียงพอตอการประกอบกิจการโดยไม

เนนการแสวงหากําไร 

มาตรา ๒๑ ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  ผู รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการบริการชุมชนจะหารายไดจากการโฆษณาไมได 

มาตรา ๒๒ ใหคณะกรรมการกําหนดใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจตองนําสง

เงินรายปเขากองทุนตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  ซ่ึงตองไมเกินรอยละสองของรายได

กอนหักรายจายที่ไดจากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางออมและรายไดอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามที่ไดรับอนุญาต 

ในกรณีการประกอบกิจการทางธุรกิจแบบบอกรับเปนสมาชิก  เงินรายปตามวรรคหนึ่ง 

ใหคํานวณจากคาสมาชิก  รายไดจากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางออมและคาบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ

การใหบริการสมาชิกที่เรียกเก็บกอนหักรายจาย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๓ ในการประกอบกิจการทางธุรกิจ  ใหดําเนินการหารายไดโดยการโฆษณา   

การบริการธุรกิจ  การจัดเก็บคาสมาชิก  หรือโดยวิธีอื่นใดได 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งที่มีการโฆษณาและการบริการธุรกิจ  ใหคณะกรรมการมีอํานาจ

ประกาศกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับลักษณะและระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริการธุรกิจ   

แตทั้งนี้จะกําหนดการโฆษณาและการบริการธุรกิจไดไมเกินชั่วโมงละสิบสองนาทีคร่ึง  โดยเมื่อรวม

เวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแลวตองไมเกินชั่วโมงละสิบนาที 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งที่มีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บคาบริการอื่นใหนําความ

ในมาตรา  ๒๘  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ผูรับใบอนุญาตอาจแกไขเปลี่ยนแปลงอัตราคาสมาชิก  หรือคาบริการ  และเง่ือนไขในการ

ใหบริการของผูรับใบอนุญาตไดภายในหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามวรรคสาม   

แตตองไมกระทบกระเทือนสิทธิของสมาชิกภายในกําหนดระยะเวลาตามขอตกลงที่มีอยูเดิม 
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ในการประกาศหลักเกณฑตามวรรคสองและวรรคสาม  ใหคณะกรรมการคํานึงถึงตนทุน 

ในการใหบริการและการใหความเปนธรรมในการแขงขันระหวางผูรับใบอนุญาตประเภทตาง  ๆ  และ

การใหความเปนธรรมแกผูรับใบอนุญาตกับผูบริโภคประกอบดวย 

มาตรา ๒๔ ใหผูรับใบอนุญาตจัดทํารายงานสถานะทางการเงินโดยแสดงรายรับและรายจาย 

ที่ถูกตองตามความเปนจริงเสนอตอคณะกรรมการตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

สวนที่  ๒ 
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ 

 

 

มาตรา ๒๕ ผูประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ตองมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๘  มาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕   

การวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของผูขอรับใบอนุญาต  ใหนําหลักเกณฑและ

วิธีการตามที่กําหนดในสวนที่  ๑  กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่มาใชบังคับ

โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๖ ใหนําความในมาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลมกับการออก

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามมาตรา  ๒๕   

มาตรา ๒๗ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ไมวาจะมีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บคาบริการหรือไม  ใหคณะกรรมการ 

มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) สัดสวนรายการและผังรายการ 

(๒) การหารายได  

(๓) การบันทึกรายการที่ออกอากาศไปแลวและระยะเวลาในการเก็บรักษาบันทึกนั้น 

มาตรา ๒๘ ในการประกอบกิจการของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ที่มีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บคาบริการอื่น  ใหคณะกรรมการ 

มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑการเรียกเก็บคาบริการ  ระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและ 

การบริการธุรกิจ  และเง่ือนไขในการใหบริการได  
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ในการหารายไดจากการโฆษณาและการบริการธุรกิจตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการจะกําหนด
ระยะเวลาสูงสุดเกี่ยวกับการโฆษณาและการบริการธุรกิจไดไมเกินชั่วโมงละหกนาที  โดยเมื่อรวมเวลา
โฆษณาและการบริการธุรกิจ  ตลอดทั้งวันเฉลี่ยแลวตองไมเกินชั่วโมงละหานาที 

การกําหนดระยะเวลาสูงสุดตามวรรคสอง  ใหคณะกรรมการคํานึงถึงการคุมครองผูบริโภค  
สภาพการแขงขันของตลาด  ตนทุนในการประกอบกิจการ  และการใหความเปนธรรมระหวางผูรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่กับผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ประกอบดวย 

ใหนําความในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  วรรคหนึ่ง  วรรคส่ี  และมาตรา  ๒๔  มาใชบังคับกับ
ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๕  โดยอนุโลม 

สวนที่  ๓ 
การบริหารสถานี 

 

 

มาตรา ๒๙ ในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน  ใหผูรับใบอนุญาต
แตงต้ังบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทย  เปนผูอํานวยการสถานีประจําแตละสถานีเพื่อควบคุมดูแลใหมีการ
ออกอากาศใหเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต  และจะตองเปนผูรับผิดชอบดูแลการจัดรายการ  การดําเนิน
รายการ   และการออกอากาศของสถานีให เปนไปโดยถูกตองตามกฎหมายและประกาศตาง ๆ  
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๐ ผูรับใบอนุญาตตองรับผิดในการกระทําของผูอํานวยการสถานีที่ไดกระทําไปใน
การควบคุมดูแลและบริหารกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเสมือนเปนการกระทําของตนเอง  
เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําดังกลาว  ตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวยและไดใชความระมัดระวัง 
ในการปองกันตามสมควรแลว 

สวนที่  ๔ 

การปองกันการผูกขาด 
 

 

มาตรา ๓๑ เพื่อปองกันมิใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งครอบงํากิจการในลักษณะที่เปนการจํากัด

โอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะที่มาจากแหลงขอมูลที่หลากหลายหรือกระทําการอันเปนการ
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ผูกขาดการประกอบกิจการสื่อมวลชนหลายประเภทในเวลาเดียวกันหามผูรับใบอนุญาตถือครองธุรกิจ

ในกิจการประเภทเดียวกัน  หรือครองสิทธิขามส่ือในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่น

ความถี่เกินสัดสวนที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตฝาฝนประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการ 

มีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตแกไขการฝาฝนนั้นภายในเกาสิบวัน  เพื่อใหการถือครองธุรกิจเปนไปตาม

ประกาศดังกลาว 

มาตรา ๓๒ เพื่อสงเสริมการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม  และปองกันมิใหมีการกระทําอัน

เปนการผูกขาด  ลด  หรือจํากัดการแขงขันในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน   

ใหการประกอบกิจการของผูรับใบอนุญาตอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคาและ

มาตรการเฉพาะที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามลักษณะการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

กิจการโทรทัศน  

การกระทําอันเปนการผูกขาด  ลด  หรือจํากัดการแขงขันในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

กิจการโทรทัศน  ใหหมายความรวมถึงการถือครองธุรกิจในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกันหรือการใชวัสดุหรือ

อุปกรณที่ติดต้ังเปนพิเศษเพื่อรับสัญญาณเสียงหรือภาพในลักษณะที่กีดกันการแขงขันอยางเปนธรรม 

หมวด  ๒ 

รายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน 
 

 

มาตรา ๓๓ ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่น

ความถี่แตละประเภทตองจัดผังรายการใหมีสัดสวนรายการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะตองกําหนดใหมีรายการที่เปนขาวสาร

หรือสาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะในสัดสวนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบ 

(๒) ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนตองกําหนดใหมีรายการที่เปนขาวสารหรือ

สาระที่เปนประโยชนตอชุมชนหรือทองถิ่นที่รับบริการในสัดสวนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบ 

(๓) ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจตองกําหนดใหมีรายการที่เปนขาวสารหรือ 

สาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะในสัดสวนไมนอยกวารอยละย่ีสิบหา 



หนา   ๗๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น  ตองมีรายการที่ผลิต

เองในสัดสวนที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

รายการที่เปนขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะตามวรรคหนึ่งหมายความรวมถึง

รายการขาวสาร  รายการสงเสริมความรู  ความเขาใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  รายการ

สงเสริมการศึกษา  จริยธรรม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การใหความรูความเขาใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ   

สังคม   คุณภาพชีวิต  และส่ิงแวดลอม 

มาตรา ๓๔ ผูรับใบอนุญาตตองจัดทําผังรายการใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการ

ประกอบกิจการที่ไดรับใบอนุญาต  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

สําหรับใบอนุญาตแตละประเภท 

ในกรณีจําเปนเพื่อคุมครองเด็กและเยาวชน  คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดชวงเวลาของ

การออกอากาศรายการบางประเภทได 

ใหผูรับใบอนุญาตเสนอผังรายการใหคณะกรรมการอยางนอยสิบหาวันกอนวันเร่ิมใหบริการ

กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาผังรายการไมเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนด  ใหคณะกรรมการสั่งใหผู รับใบอนุญาตแกไขผังรายการใหถูกตองไดเมื่อคณะกรรมการ

เห็นชอบกับผังรายการที่ไดแกไขแลว  ใหผูรับใบอนุญาตเร่ิมใหบริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ

โทรทัศนตามผังรายการที่คณะกรรมการเห็นชอบแลวได 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนแปลงผังรายการที่คณะกรรมการเห็นชอบแลว   

ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณากอนทําการเปลี่ยนแปลงไมนอยกวาเจ็ดวันและใหนําความในวรรคสี่ 

มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเรงดวน  ผูรับใบอนุญาตอาจดําเนินรายการที่แตกตางจากผังรายการ 

ไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมี เหตุฉุกเฉิน  หรือมีกรณีอื่นตามที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด  ซ่ึงมีความจําเปนตองออกอากาศแจงขาวหรือเตือนภัยใหประชาชนทราบ  เมื่อรัฐบาล

หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของรองขอ  ใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการตามที่รองขอนั้น 



หนา   ๗๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๓๖ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและคุมครองสิทธิของคนพิการและคนดอยโอกาส

ใหเขาถึงหรือรับรูและใชประโยชนจากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนไดอยาง

เสมอภาคกับบุคคลทั่วไป  ใหคณะกรรมการกําหนดมาตรการพื้นฐานบางประการ   เพื่อใหผู รับ

ใบอนุญาตจัดใหมีบริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชนของบุคคลดังกลาว 

คณะกรรมการอาจกําหนดมาตรการสงเสริมใด ๆ  เพิ่มเติม  เพื่อใหผูรับใบอนุญาตพิจารณา

ปฏิบัติตามความเหมาะสม  โดยคณะกรรมการอาจพิจารณาสนับสนุนคาใชจายจากกองทุนหรือ

สนับสนุนหรือสงเสริมดวยวิธีการอื่นก็ได 

เพื่อใหมาตรการที่ กําหนดตามวรรคหนึ่งเหมาะสมตอคนพิการและคนดอยโอกาสให

คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นหรือเปดโอกาสใหคนพิการและคนดอยโอกาสมีสวนรวมในการ

กําหนดมาตรการดังกลาวดวย 

บริการที่ เหมาะสมเพื่อประโยชนของคนพิการและคนดอยโอกาสตามวรรคหนึ่งอาจ

หมายความรวมถึง  บริการกระจายเสียงที่ออกอากาศรายการอานหนังสือเต็มเวลา  หรือบริการโทรทัศน

ที่จัดใหมีลามภาษามือ  บริการคําบรรยายเปนอักษรวิ่ง  หรือบริการคําบรรยายเปนเสียง  สําหรับรายการ

ที่นําเสนอขอมูลขาวสารสาธารณะ 

มาตรา ๓๗ หามมิใหออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่กอใหเกิดการลมลางการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หรือที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ  

ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือมีการกระทําซ่ึงเขาลักษณะลามกอนาจาร  

หรือมีผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรง 

ผู รับใบอนุญาตมีหนาที่ตรวจสอบและใหระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตาม 

วรรคหนึ่ง  หากผูรับใบอนุญาตไมดําเนินการ  ใหกรรมการซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจสั่งดวยวาจา

หรือเปนหนังสือใหระงับการออกอากาศรายการนั้นไดทันที  และใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง

กรณีดังกลาวโดยพลัน 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแลวเห็นวาการกระทําดังกลาวเกิดจากการละเลยของผูรับ

ใบอนุญาตจริง  ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขตามที่สมควร   หรืออาจ

พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได 



หนา   ๗๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๓๘ ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีการบันทึกรายการที่ไดออกอากาศไปแลว  โดยอาจ

บันทึกไวในเทปหรือวัสดุโทรทัศนอยางอื่น หรือดวยวิธีการใด ๆ  ที่สามารถถายทอดกลับมาเปนรายการ

นั้นได  และเก็บรักษาไวเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบได 

รายการที่ตองจัดใหมีการบันทึกตามวรรคหนึ่ง  และระยะเวลาในการเก็บรักษาการบันทึกนั้น  

ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยระยะเวลาดังกลาวตองไมนอยกวาสามสิบวันและ

ตองไมเปนภาระแกผูรับใบอนุญาตเกินความจําเปน 

หมวด  ๓ 

การสงเสริมและควบคุมจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

และการคุมครองผูเสียหายจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
 

 

มาตรา ๓๙ ใหคณะกรรมการดําเนินการสงเสริมการรวมกลุมของผูรับใบอนุญาต  ผูผลิต

รายการ  และผูประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

เปนองคกรในรูปแบบตาง ๆ  เพื่อทําหนาที่จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือ

วิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใตมาตรฐานทางจริยธรรม 

การจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมขององคกรตามวรรคหนึ่ง  ตองคํานึงถึงการคุมครอง 

การไดรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะของประชาชน  และการคุมครองผูบริโภคจากการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  รวมทั้งการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูประกอบอาชีพและวิชาชีพ

ขององคกร 

ในการควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพขององคกรตามวรรคหนึ่ง  ใหแตละองคกรตาม

วรรคหนึ่งจัดต้ังคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมข้ึนโดยมีองคประกอบและใหคํานึงถึงสัดสวนที่

เหมาะสมระหวางผูประกอบอาชีพและวิชาชีพ  นักวิชาการ  และผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

องคกรตามวรรคหนึ่งที่มีการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม  คณะกรรมการอาจใหการสงเสริม

จากกองทุนตามมาตรา  ๕๒  ก็ได 



หนา   ๗๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๔๐ ผูที่ไดรับความเสียหายเนื่องจากรายการที่ออกอากาศเปนเท็จหรือละเมิดสิทธิ  

เสรีภาพ  เกียรติยศ  ชื่อเสียง  สิทธิในครอบครัว หรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอาจรองเรียนตอ

คณะกรรมการ 

ใหคณะกรรมการสงเร่ืองพรอมความเห็นของคณะกรรมการใหองคกรควบคุมการประกอบ

อาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา  ๓๙   เพื่อใหดําเนินการเยียวยาใหแกผู เ สียหายโดยเร็ว  และให

คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินการขององคกรควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา  ๓๙  

เมื่อองคกรควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา  ๓๙  ไดแจงผลการดําเนินการให

คณะกรรมการทราบแลว  ใหแจงผูรองเรียนทราบผลการดําเนินการโดยเร็ว  

ผลการดําเนินการในหมวดนี้   ใหเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการตามมาตรา  ๕๑  (๑) 

หมวด  ๔ 

การสรางโครงขายพื้นฐาน  การใช  และเชื่อมตอโครงขาย 

ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
 

 

มาตรา ๔๑ ภายใตบังคับมาตรา  ๔๙ ในการดําเนินกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

ถาผูรับใบอนุญาตมีเหตุตองปกหรือต้ังเสา  หรือเดินสาย  วางทอ  หรือติดต้ังอุปกรณประกอบใดและ

จําเปนตองใชสิทธิตามมาตรานี้  ใหผูรับใบอนุญาตจัดทําแผนผังแสดงรายละเอียดของลักษณะทิศทาง  

และแนวเขตในการปกหรือต้ังเสา  เดินสาย  วางทอและการติดต้ังอุปกรณประกอบใด  เสนอตอ

คณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ 

เมื่อคณะกรรมการไดใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแลว  ใหผูรับใบอนุญาตมีสิทธิดําเนินการ

ตอไปไดโดยใหนําความในหมวด   ๔   แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม   

พ.ศ .  ๒๕๔๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้   โดยใหอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้  และสิทธิหนาที่ใด 

ที่กําหนดใหเปนของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเปนสิทธิหนาที่ของผูรับใบอนุญาต

ตามพระราชบัญญัตินี้ 



หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีที่บทบัญญัติในหมวด  ๔  แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม   

พ.ศ.  ๒๕๔๔  บัญญัติใหการกระทําใด ๆ  เปนความผิดและมีบทกําหนดโทษสําหรับความผิดนั้น   

ใหนํามาใชบังคับกับผูรับใบอนุญาตดวยโดยใหถืออัตราโทษอยางเดียวกัน 

มาตรา ๔๒ เจาของโครงขายตองยินยอมใหผูรับใบอนุญาตใชหรือเชื่อมตอโครงขายของตน

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

เจาของโครงขายอาจปฏิเสธไมใหความยินยอมใหใชหรือเชื่อมตอโครงขายไดเฉพาะกรณี

ดังตอไปนี้ 

(๑) โครงขายที่มีอยูไมเพียงพอแกการใหผูรับใบอนุญาตใชหรือเชื่อมตอ 

(๒) การใชหรือเชื่อมตอโครงขายอาจกระทบตอความมั่นคงของรัฐ 

(๓) การใชหรือเชื่อมตอโครงขายอาจกอใหเกิดการรบกวนหรือเปนเหตุขัดขวางการ 

ใหบริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนของเจาของโครงขายหรือผูใชบริการโครงขายรายอื่น 

(๔) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ใหเจาของโครงขายซ่ึงปฏิเสธไมใหใชหรือเชื่อมตอโครงขายตามวรรคสองมีหนาที่พิสูจนถึง

เหตุแหงการปฏิเสธนั้น 

การเรียกเก็บคาตอบแทนการใชหรือเชื่อมตอโครงขายตองเปนไปอยางสมเหตุสมผลและเปน

ธรรมตอเจาของโครงขายกับผูรับใบอนุญาตที่ขอใชหรือเชื่อมตอโครงขาย  และตองมีความเทาเทียมกัน

ในระหวางผูรับใบอนุญาตทุกราย 

การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการจัดใหมีการรับฟงความ

คิดเห็นจากผูรับใบอนุญาตและเจาของโครงขายที่เกี่ยวของดวย 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่มีการปฏิเสธไมใหใชหรือเชื่อมตอโครงขายหรือมีขอที่ตกลงกันไมได

ในการเจรจาทําสัญญาการใชหรือเชื่อมตอโครงขาย  คูกรณีมีสิทธิรองขอใหคณะกรรมการพิจารณาได

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนดคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

การวินิจฉัยใหใชหรือเชื่อมตอโครงขายตามวรรคหนึ่ง  ตองคํานึงถึงความปลอดภัยและ 

การปองกนัความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนดวย 



หนา   ๗๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ถามีเหตุอันควรเชื่อไดวา  การปฏิเสธ

ไมใหใชหรือเชื่อมตอโครงขายนาจะไมเปนไปตามมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  คณะกรรมการอาจสั่งใหใช

หรือเชื่อมตอโครงขายไปพลางกอน  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนดได 

มาตรา ๔๔ ขอตกลงเกี่ยวกับการใชหรือเชื่อมตอโครงขายตองมีลักษณะดังนี้ 

(๑) ไมเปนการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันผูรับใบอนุญาตรายอื่น 

(๒) ขอกําหนดทางเทคนิค  ณ  จุดที่มีการใชหรือเชื่อมตอโครงขายตองชัดเจนมีความเปนไปได

ทางเทคนิค  และไมกอใหเกิดภาระแกผูขอใชหรือเชื่อมตอโครงขายเกินสมควร 

(๓) มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผู รับใบอนุญาตที่ขอใชหรือเชื่อมตอ

โครงขายและเจาของโครงขายที่ชัดเจน 

(๔) มีการกําหนดอัตราคาตอบแทนการใชหรือเชื่อมตอโครงขายตามมาตรา  ๔๒  วรรคส่ี 

(๕) ลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ใหเจาของโครงขายจัดสงสําเนาขอตกลงใหคณะกรรมการภายในสิบวันนับแตวันที่ไดมีการ 

ลงนามในขอตกลง  ถาคณะกรรมการเห็นวาขอตกลงดังกลาวไมเปนไปตามลักษณะในวรรคหนึ่ง  

คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด  ใหเจาของโครงขายปฏิบัติตาม

คําส่ังของคณะกรรมการ  แตถาผูขอใชหรือขอเชื่อมตอโครงขายไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการ  

ใหขอตกลงนั้นเปนอันส้ินผล 

มาตรา ๔๕ เจาของโครงขายตองเปดเผยขอตกลงการใชหรือเชื่อมตอโครงขาย  รวมทั้งอัตรา

คาตอบแทนการใชหรือเชื่อมตอโครงขายตามวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปเปนเหตุใหคาตอบแทนการใชหรือเชื่อมตอ

โครงขายไมเปนไปตามมาตรา   ๔๒  วรรคส่ี  และคูกรณีไมอาจตกลงกันได  ใหคูกรณีรองขอ 

ตอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

มาตรา ๔๗ เจาของโครงขายตองแจงขอมูลที่ถูกตองและจําเปนในการใชหรือเชื่อมตอ

โครงขายใหผูรับใบอนุญาตที่ใชหรือเชื่อมตอโครงขายทราบ 

เจาของโครงขายตองไมกระทําการใด ๆ  อันเปนเหตุใหการใชหรือเชื่อมตอโครงขายตาม 

วรรคหนึ่งไมสามารถใชงานไดตามปกติ 



หนา   ๘๐ 
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขโครงขายอันมีผลกระทบตอการใชหรือเชื่อมตอโครงขาย  

เจาของโครงขายตองแจงใหผูรับใบอนุญาตที่ใชหรือเชื่อมตอโครงขายทราบ  แตถาการเปลี่ยนแปลง

แกไขนั้นจะมีผลกระทบตอผูใชบริการ  ใหเจาของโครงขายประกาศใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแกไข

ดังกลาวเปนการลวงหนาไมนอยกวาหกเดือน 

มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชนในการรับบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศนของผูบริโภคและ 

การคุมครองรักษาสิ่งแวดลอม  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐซ่ึงครอบครองที่ดิน  

สถานที่  ส่ิงกอสราง  เสาหรือโครงสรางอื่นในทํานองเดียวกัน  ซ่ึงอยูในทําเลที่เหมาะสมในการรับ  สง  

หรือแพรสัญญาณเสียงหรือภาพ  หากยินยอมใหผูรับใบอนุญาตหรือเจาของโครงขายรายใดใชประโยชน

ในการติดต้ังวัสดุหรืออุปกรณเพื่อรับ  สง  หรือแพรสัญญาณเสียงหรือภาพก็ตองยินยอมใหผู รับ

ใบอนุญาตหรือเจาของโครงขายรายอื่นติดต้ังวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการดังกลาวดวยเชนเดียวกัน  ทั้งนี้  

เมื่อไดรับคาตอบแทนอันเหมาะสมแลว   และใหนําความในมาตรา  ๔๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐซ่ึงครอบครองตามวรรคหนึ่งอาจปฏิเสธ

ไมใหความยินยอมใหผูรับใบอนุญาตหรือเจาของโครงขายรายหนึ่งรายใดใชที่ดินสถานที่  ส่ิงกอสราง  

เสาหรือโครงสรางอื่นในทํานองเดียวกันไดเฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) การติดต้ังวัสดุหรืออุปกรณเพิ่มเติมจะกอใหเกิดอันตราย  หรือรบกวน  หรือมีผลเปนการ

ลดประสิทธิภาพของระบบที่ติดต้ังอยูเดิม 

(๒) กอใหเกิดภาระหรือขัดขวางการใชประโยชนในทรัพยสินเกินความจําเปน 

มาตรา ๔๙ ในการใชหรือเชื่อมตอโครงขายระหวางการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศนกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม   ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

คณะกรรมการรวมตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมกําหนด 

มาตรา ๕๐ หามมิใหผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  หรือผูรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม   หรือเจาของโครงขาย 

ใหบริการการสงหรือการแพรขาวสารสาธารณะหรือรายการที่มีลักษณะเปนการประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือกิจการโทรทัศนแกผูอื่นซ่ึงมิใชเปนผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

 



หนา   ๘๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๕ 

การสงเสริมและการพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
 

 

มาตรา ๕๑ ในการสงเสริมและพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  ใหคณะกรรมการ

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีการประเมินความมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศนตามแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนและการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้  ความหลากหลายของการแสดงความเห็น  การใหบริการคนพิการและคนดอยโอกาส  

การรับเร่ืองรองเรียน  โอกาสในการเขาสูตลาดของผูประกอบการรายใหม 

(๒) จัดใหมีการประเมินคุณภาพรายการ  โดยพิจารณาถึงประโยชนตอสังคมและศีลธรรม 

อันดีของประชาชน 

(๓) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูรับใบอนุญาต  ผูประกอบวิชาชีพและผูบริโภคในการ

ดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  

การประเมินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนด  ซ่ึงอยางนอยตองมีการแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏทั้งในเร่ืองประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ   

การพัฒนาองคกร  การไดรับการสนับสนุนจากประชาชน  และรายละเอียดอื่นที่จําเปน 

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวารายการใดเปนประโยชนตอสังคมหรือสมควร

สงเสริมใหมีการผลิตรายการ  หรือผูประกอบการรายใดปฏิบัติตามมาตรการในการสงเสริมและคุมครอง

สิทธิของคนพิการและคนดอยโอกาสตามมาตรา  ๓๖  คณะกรรมการอาจพิจารณาใหการสนับสนุน

คาใชจายจากกองทุนไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หมวด  ๖ 

การกํากับดูแล 
 

 

มาตรา ๕๓ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้  ใหคณะกรรมการและพนักงานเจาหนาที่  มีอํานาจดังตอไปนี้ 



หนา   ๘๒ 
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(๑) เรียกใหผูที่เกี่ยวของมาชี้แจงหรือสงเอกสารหรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา  หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการ

พิจารณาหรือเพื่อใชเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ประกอบการของผูรับใบอนุญาตหรือบุคคลใดในระหวาง

เวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น  เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง

เกี่ยวกับการกระทําความผิด  คนวัตถุที่ใชในการกระทําความผิด  วัตถุที่มีไวเปนความผิดหรือวัตถุ 

ที่จะนําไปใชกระทําความผิด  รวมทั้งการกระทําใดที่อาจเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้   

หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดในการอนุญาต 

การเขาไปในอาคารหรือสถานที่ประกอบการตาม   (๓)  เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงของ

คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ตองมีหมายคนซ่ึงออกโดยศาล 

เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบตาม  (๓)  แลวยังดําเนินการไมเสร็จจะกระทําตอไป

ในเวลาหลังพระอาทิตยตกหรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นก็ได 

ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่  ใหผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวก

ตามสมควร 

การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรานี้ตองเปนไปตาม

หลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๕๔ ในการปฏิบัติหนาที่  พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลซ่ึง

เกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๕๕ ผูใดกระทําใหเกิดการรบกวนตอการรับสงหรือแพรสัญญาณเสียงหรือภาพของ

ผูรับใบอนุญาต  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูนั้นระงับการกระทําหรือแกไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่

ใชในการกระทํานั้น  หรือใหยายส่ิงดังกลาวออกไปใหพนเขตรบกวนหรือส่ังใหบุคคลนั้นหรือบุคคลอื่น

กระทําการอยางใดเทาที่จําเปนเพื่อแกไขการรบกวนนั้นได  แตถาส่ิงที่กอใหเกิดการรบกวนนั้นเปน

กิจการที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายอื่นใหพนักงานเจาหนาที่แจงตอเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายนั้น

พิจารณาดําเนินการเพื่อใหมีการแกไขตอไป 



หนา   ๘๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๕๖ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการและพนักงานเจาหนาที่

เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

สวนที่  ๑ 

โทษทางปกครอง 
 

 

มาตรา ๕๗ โทษปรับทางปกครอง  มีดังตอไปนี้ 

(๑) โทษปรับทางปกครองชั้น  ๑  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

(๒) โทษปรับทางปกครองชั้น  ๒  ตองระวางโทษปรับต้ังแตหาหมื่นบาท  แตไมเกินหาแสนบาท 

(๓) โทษปรับทางปกครองชั้น  ๓  ตองระวางโทษปรับต้ังแตหาแสนบาท  แตไมเกินหาลานบาท 

มาตรา ๕๘ ผูรับใบอนุญาตหรือผูใด 

(๑) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกาํหนดตามมาตรา  ๒๔ 

(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๔๗  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม 

(๓) ฝาฝนหรือไมปฏิบั ติตามคํา ส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา   ๔๔   วรรคสอง   

ตองระวางโทษปรับทางปกครองชั้น  ๑ 

มาตรา ๕๙ ผูรับใบอนุญาตหรือผูใด 

(๑) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๓๔  วรรคหา  มาตรา  ๓๕  หรือมาตรา  ๓๘  

(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  มาตรการ  หรือประกาศที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนดตามมาตรา  ๓๔  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๖  หรือมาตรา  ๔๕ 

(๓) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา  ๓๔  วรรคส่ี  หรือมาตรา  ๓๗  

วรรคหนึ่ง   

ตองระวางโทษปรับทางปกครองชั้น  ๒ 

มาตรา ๖๐ ผูรับใบอนุญาตหรือผูใด 

(๑) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๔๗  วรรคสอง  มาตรา  ๔๘  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๕๐ 



หนา   ๘๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือประกาศที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตาม

มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  มาตรา ๓๔  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๔๒  วรรคหนึ่ง 

(๓) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา  ๔๓   

ตองระวางโทษปรับทางปกครองชั้น  ๓ 

มาตรา ๖๑ ถาการกระทําความผิดซ่ึงมีโทษปรับทางปกครองเปนความผิดตอเนื่องและ

คณะกรรมการไดพจิารณาสั่งลงโทษปรับทางปกครองสําหรับความผิดนั้น  ผูกระทําตองระวางโทษปรับ

รายวันอีกในอัตราดังตอไปนี้  นับแตวันที่มีคําส่ังลงโทษปรับทางปกครองดังกลาว  ตลอดเวลาที่ยังฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามหรือจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

(๑) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น  ๑  ใหปรับวันละไมเกินหาพันบาท 

(๒) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น  ๒  ใหปรับวันละไมเกนิสองหมื่นบาท 

(๓) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น  ๓  ใหปรับวันละไมเกนิหาหมื่นบาท 

ใหคณะกรรมการดําเนินการบังคับใหมีการชําระคาปรับรายวันทุกสิบหาวัน 

มาตรา ๖๒ ใหสํานักงานเปนผูรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดที่มีโทษทาง

ปกครองเพื่อเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาสั่งลงโทษทางปกครอง  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่

คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในการพิจารณาสั่งลงโทษทางปกครอง  คณะกรรมการตองคํานึงถึงพฤติการณแหงการกระทํา

และความเสียหายที่เกิดจากการกระทํานั้น  แตคณะกรรมการอาจตักเตือนผูกระทําความผิดโดยไม

ลงโทษปรับทางปกครองก็ไดในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาการกระทํานั้นมีลักษณะดังตอไปนี้  

(๑) เปนความผิดซ่ึงมีโทษปรับทางปกครองชั้น  ๑ 

(๒) มิใชความผิดตอเนื่อง 

(๓) เปนการกระทําความผิดเปนคร้ังแรกซึ่งกระทําโดยไมจงใจ และ 

(๔) ไมกอใหเกิดความเสียหาย 

มาตรา ๖๓ เมื่อคณะกรรมการมีคําส่ังลงโทษปรับทางปกครองสําหรับผูรับใบอนุญาตผูใดแลว  

ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการอาจมีคําส่ังใหผูรับใบอนุญาตผูนั้น  กระทําการหรืองดเวนกระทําการ  

เพื่อปองกันมิใหเกิดการฝาฝนหรือกระทําความผิดอยางเดียวกันซํ้าอีกได 



หนา   ๘๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๖๔ คณะกรรมการอาจพิจารณาสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตไดเมื่อปรากฏ

ขอเท็จจริงดังตอไปนี้ 

(๑) ผูรับใบอนุญาตเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา   ๓๑  หรือ 

มาตรา  ๖๓ 

(๒) ผูรับใบอนุญาตฝาฝนมาตรา  ๓๗  และเปนกรณีที่เกิดความเสียหายอยางรายแรง   

(๓) ผูรับใบอนุญาตฝาฝนหรือกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  หรือหลักเกณฑหรือ

คําส่ังที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้อีก  หรือกรณีที่เกิดความเสียหายอยางรายแรง 

(๔) ผูรับใบอนุญาตฝาฝนหรือกระทําความผิดที่มีโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) ผูรับใบอนุญาตตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดเกี่ยวกับงานแพรเสียงแพรภาพ

อันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ 

(๖) ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจที่เปนบริษัทฝาฝนมาตรา  ๑๕   

การสั่งพักใชใบอนุญาตใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  แตตองไมเกินคร้ังละสามสิบวัน 

มาตรา ๖๕ ในกรณีที่ผูถูกลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครองหรือ

ชําระไมครบถวนถูกตอง  ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

สวนที่  ๒ 

โทษอาญา 
 

 

มาตรา ๖๖ ผูใดใชคลื่นความถี่สําหรับการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน  

หรือประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน  หรือใหบริการนอกเหนือจากกิจการกระจายเสียง

หรือกิจการโทรทัศน  โดยไมไดรับอนุญาต  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป  หรือปรับไมเกินหาลานบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับวันละไมเกินหาหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน 

มาตรา ๖๗ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา  ๙  หรือประกาศของคณะกรรมการที่ออกตาม

มาตรา  ๓๑  หรือมาตรา  ๓๒  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไมเกินสามลานบาท   

หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับวันละไมเกินสามหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน 



หนา   ๘๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๖๘ ผู รับใบอนุญาตผูใดกระทําเพื่อให เกิดการรบกวนตอการรับสงหรือแพร

สัญญาณเสียงหรือภาพของผูรับใบอนุญาตรายอื่น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไมเกิน

สามลานบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับวันละไมเกินสามหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน 

มาตรา ๖๙ ผูใดกระทําใหเกิดการรบกวนตอการรับสงหรือแพรสัญญาณเสียงหรือภาพของ

ผูรับใบอนุญาต   ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

และปรับวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน 

มาตรา ๗๐ ผูใดผลิต  นําเขา  จําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนายหรือรับติดต้ังเคร่ืองรับเครื่องมือ  

หรืออุปกรณเพื่อใหบุคคลอื่นนําไปใชรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง

หรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก  โดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ  ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสองป   หรือปรับไมเกินสองลานบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับกับการมีหรือใชเคร่ืองรับ  เคร่ืองมือ  หรืออุปกรณตามวรรคหนึ่ง

เพื่อการศึกษาวิจัยตามที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

มาตรา ๗๑ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ  

หรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๕๓  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท   

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่ปรากฏวามีการกระทําความผิดอยางใดอยางหนึ่งตามพระราชบัญญัตินี้  ใหถือวา

คณะกรรมการเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บทบัญญัติมาตรานี้ไมเปนการตัดสิทธิผูเสียหายที่แทจริงในการใชสิทธิฟองรองหรือดําเนินการใด  ๆ 

ตามกฎหมายตอผูกระทําความผิดนั้น 

มาตรา ๗๒ ในกรณีผูที่กระทําความผิดเปนนิติบุคคล  ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคล

นั้นเกิดจากการกระทําการหรืองดเวนกระทําการอันเปนหนาที่ของกรรมการผูจัดการ  ผูจัดการหรือ

บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับ

ความผิดนั้น ๆ ดวย  เวนแตพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๓ ในวาระเริ่มแรกเพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธของรัฐ  มิใหนําบทบัญญัติ

ในหมวด  ๑  การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  หมวด  ๒  รายการของกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  หมวด  ๖  การกํากับดูแล  และหมวด  ๗  บทกําหนดโทษ  เวนแต

มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  และมาตรา  ๓๘ มาใชบังคับแกกรมประชาสัมพันธในฐานะ

หนวยงานประชาสัมพันธของรัฐและใหดําเนินกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตอไปไดตาม

ขอบเขตการใหบริการที่มีอยูเดิม  ทั้งนี้  จนกวาจะมีแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

เมื่อแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใชบังคับแลว  ใหคณะกรรมการแจง

ลักษณะ  ประเภท  และขอบเขตการดําเนินกิจการของกรมประชาสัมพันธตามที่กําหนดในแผนแมบท

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใหรัฐมนตรีที่มีอํานาจกํากับดูแลกรมประชาสัมพันธทราบเพื่อ

ปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

มาตรา ๗๔ ใหสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอื่นของรัฐ  ที่ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ประกอบกิจการนั้นไดตอไป

จนถึงวันที่กําหนดในแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใชบังคับโดยหากสวนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหจัดทําแผนประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพื่อขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ  และใหคณะกรรมการออก

ใบอนุญาตประกอบกิจการใหแกสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้นโดยคํานึงถึง

ความจําเปนของการประกอบกิจการและการใชคลื่นความถี่ 

มาตรา ๗๕ ผูใดได รับอนุญาต  สัมปทานหรือสัญญา  จากสวนราชการ   รัฐวิสาหกิจ   

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ   เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนอยูในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหผูนั้นมีสิทธิประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตามที่ไดรับ

อนุญาต  สัมปทานหรือสัญญานั้นตอไปจนกวาการอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญานั้นจะสิ้นสุด 

ใหคณะกรรมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ใหแกผูไดรับอนุญาต  

สัมปทานหรือสัญญา  จากสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอื่นของรัฐตามลักษณะประเภท 
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และขอบเขตของการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาต  สัมปทานหรือสัญญาโดยใบอนุญาตประกอบ

กิจการดังกลาวใหมีอายุตามระยะเวลาที่เหลืออยูของการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญานั้น  และใหไดรับ

ยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๙ 

มิใหนําบทบัญญัติในมาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๒๒   

แหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคสอง 

มาตรา ๗๖ ใหกระทรวงการคลังนํารายได เปนมูลคาเทากับรอยละสองของรายไดที่ 

หนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐตองนําสงกระทรวงการคลังจากการใหอนุญาต  สัมปทาน

หรือสัญญาเพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่มีอยูกอนวันที่ รัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ใชบังคับ  สงเขากองทุน  ทั้งนี้  จนกวาการอนุญาต  

สัมปทานหรือสัญญานั้นจะสิ้นสุดลง  

มาตรา ๗๗ เมื่อพนกําหนดหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหคณะกรรมการ

พิจารณาทบทวนระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริการธุรกิจตามมาตรา  ๘  แตตองไมเกิน

ระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริการธุรกิจตามที่กําหนดในมาตรา  ๒๓  วรรคสอง 

มาตรา ๗๘ ในระหวางที่การจัดต้ังองคกรของรัฐที่เปนอิสระเพื่อทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา  ๔๗  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ยังไมแลวเสร็จ  ใหคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน   

และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้  เปนการชั่วคราว  

โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามที่กําหนดไวในบทเฉพาะกาลใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

(๒) ดําเนินการเพื่อใหผูประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนและกิจการที่ไมใชคลื่น 

ความถี่รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนและกิจการที่ไมใชคลื่นความถี่เปนการชั่วคราว 

ไปพลางกอนตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราวและกิจการ 

ที่ไมใชคลื่นความถี่  ใหมีอายุไมเกินหนึ่งป 

(๓) ประกาศกําหนดสัดสวนรายการและใหความเห็นชอบผังรายการของผูไดรับใบอนุญาต

ตาม  (๒) 
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(๔) ควบคุมดูแลใหการสงหรือการแพรเสียงของผูไดรับใบอนุญาตตาม  (๒)  เปนไปตาม

ขนาดกําลังสงที่กําหนดและครอบคลุมพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต 

มาตรา ๗๙ ในการปฏิบั ติหนาที่ตามมาตรา   ๗๘   ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนคณะหนึ่ง   ประกอบดวย  

(๑) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนประธานอนุกรรมการ 

(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหมหรือผูแทน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผูแทนเลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผูแทน  อธิบดีกรมประชาสัมพันธหรือผูแทน  อธิบดีกรมการปกครองหรือ

ผูแทน  เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติหรือผูแทน  และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือ

ผูแทน  เปนอนุกรรมการ 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญ

และประสบการณทางดานนิ เทศศาสตร   วารสารศาสตร  หรือส่ือสารมวลชนจํานวนสามคน   

กฎหมายมหาชนจํานวนสองคน   เทคโนโลยีการสื่อสาร หรือดานอื่นที่ เกี่ยวของและเปนประโยชน 

ตอการกํากับกิจการจํานวนหนึ่งคน  เปนอนุกรรมการ 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังจากประธานสภาสถาบัน  นักวิชาการดาน

ส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทยหรือผูแทน  นายกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทยหรือผูแทน  

นายกสมาพันธสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนหรือผูแทน  ประธานสภาองคการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนหรือผูแทน  ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนหรือผูแทน  

ประธานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทยหรือผูแทน  และประธานสหพันธองคกร

ผูบริโภคหรือผูแทน  เปนอนุกรรมการ 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

ใหคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ในการเสนอความเห็นและปฏิบัติการอื่นตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย  โดยใหมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๕๓  ดวย 

ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในสวนที่เกี่ยวกับการประชุม  การปฏิบัติ

หนาที่  และการพนจากตําแหนง  มาใชบังคับแกคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๐ ใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติตามมาตรา  ๗๘  

และคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนตามมาตรา  ๗๙  ส้ินสุดลงนับแตวันที่
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คณะกรรมการขององคกรของรัฐที่เปนอิสระตามมาตรา  ๔๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

เขารับหนาที่  แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงกิจการที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ   

และคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน   ได ส่ังการอนุญาตหรือดํา เนินการใดใน

ระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ตามบทเฉพาะกาลนี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดระบบส่ือภาครัฐ  

ส่ือภาคเอกชน   และส่ือชุมชนใหเปนส่ือสาธารณะอยางแทจริง  และมีการใช เครื่องมือส่ือสารของรัฐ 

เพ่ือประโยชนสาธารณะและประโยชนตอการศึกษาทางการเมืองแกประชาชน  ประกอบกับพระราชบัญญัติ

องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม   

พ.ศ. ๒๕๔๓  บัญญัติใหมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) ทําหนาท่ีกํากับ

ดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(กทช.)  ทําหนาท่ีกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม  ตอมาเมื่อไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐  โดยมีการเปล่ียนแปลงหลักการสําคัญเกี่ยวกับองคกรของรัฐท่ีเปน

อิสระเพียงองคกรเดียวทําหนาท่ีจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับดูแลการประกอบกิจการดังกลาว  และการผลักดัน

ใหมีกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนจะเปนการจัดระบบส่ือภาครัฐ   

ส่ือภาคเอกชนและสื่อชุมชนใหเปนส่ือสาธารณะแทจริง  ดังนั้น  ในสวนท่ีเกี่ยวกับการกํากับดูแลการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน จําเปนตองมีกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน เพ่ือเปนการรองรับการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรอิสระนั้นใหมีความสมบูรณตอไป  จึงจําเปนตอง 

ตราพระราชบญัญัตินี้ 


