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พระราชบัญญัติ 

องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

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

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   
ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 

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

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดังตอไปนี้ 

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

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุ  

กระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“คลื่นความถี่”  หมายความวา  คลื่นวิทยุหรือคลื่นแฮรตเซียนซ่ึงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มี

ความถี่ตํ่ากวาสามลานเมกะเฮิรตซลงมาที่ถูกแพรกระจายในที่วางโดยปราศจากสื่อนําที่ประดิษฐข้ึน 

“โทรคมนาคม”  หมายความวา   การสง   การแพร   หรือการรับเคร่ืองหมาย  สัญญาณ  

ตัวหนังสือ  ตัวเลข  ภาพ  เสียง  รหัส  หรือส่ิงอื่นใดซึ่งสามารถใหเขาใจความหมายไดโดยระบบคลื่น

ความถี่  ระบบสาย  ระบบแสง  ระบบแมเหล็กไฟฟา  หรือระบบอื่น 

“วิทยุคมนาคม”  หมายความวา  การสง  การแพร  หรือการรับเคร่ืองหมาย  สัญญาณ  

ตัวหนังสือ  ตัวเลข  ภาพ  เสียง  รหัส  หรือส่ิงอื่นใดซึ่งสามารถใหเขาใจความหมายไดดวยคลื่นความถี่ 

“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  กิจการซึ่งใหบริการการสง  การแพร  หรือการรับเครื่องหมาย  

สัญญาณ  ตัวหนังสือ  ตัวเลข  ภาพ  เสียง  รหัส  หรือส่ิงอื่นใด  ซ่ึงสามารถใหเขาใจความหมายไดโดย

ระบบคลื่นความถี่  ระบบสาย  ระบบแสง  ระบบแมเหล็กไฟฟา  หรือระบบอื่น  ระบบใดระบบหนึ่ง   

หรือหลายระบบรวมกัน  และรวมถึงกิจการซึ่งใหบริการดาวเทียมส่ือสาร  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 



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 



หนา   ๗ 
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(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 

การขึ้นทะเบียนสมาคม  สถาบัน  และองคกรตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่เลขาธิการวุฒสิภาประกาศกําหนด 

ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อสมาคม  สถาบัน  หรือองคกรที่ไดรับจดทะเบียนไว
ใหทราบโดยทั่วกัน  และใหบัญชีรายชื่อดังกลาวใชไดตลอดไปจนกวาจะมีการปรับปรุงแกไขตามเงื่อนไขที่
เลขาธิการวุฒิสภาประกาศกําหนด 

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



หนา   ๘ 
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(๑) สมาคมวิชาชีพตามมาตรา  ๙  (๑)  และสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา  ๙  (๓)  มีสิทธิเสนอชื่อ
บุคคลตามมาตรา  ๖  (๑)  ไดสมาคมหรือสถาบันละสองคน 

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

(๓) 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 



หนา   ๙ 
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เมื่อพนกําหนดระยะเวลาที่ขยายตามวรรคหนึ่งแลวยังมีผูไดรับการเสนอชื่อนอยกวาที่กําหนดใน
วรรคหนึ่ง  ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงกลาโหม  และปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  รวมกันเสนอชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗  ใหครบในแตละประเภทตามจํานวนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๓ เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการเสนอชื่อตามมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  หรือมาตรา  ๑๒  
แลวแตกรณีแลว  ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดใหผูไดรับการเสนอชื่อทั้งหมดมาประชุมรวมกัน 
เพื่อคัดเลือกกันเองตามวิธีการดังตอไปนี้ 

(๑) 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  
จํานวนสี่คนและดานเศรษฐศาสตรจํานวนสี่คน 

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

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

การลงคะแนนคัดเลือกใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่เลขาธิการวุฒิสภากําหนด  โดยให 
ผูไดรับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเปนผูไดรับการคัดเลือก 



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 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประธานและกรรมการสรรหาไมมีสิทธิสมัครเปนกรรมการ  และองคกรตามวรรคหนึ่ง  ไมมีสิทธิ 

ข้ึนทะเบียนเพื่อเสนอชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการตามสวนที่  ๒ 

ใหคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่ง  เปนประธานกรรมการสรรหาและ

คัดเลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่ง  เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

ในกรณีที่ไมมีกรรมการสรรหาในตําแหนงใด  หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ถากรรมการ 

สรรหาที่เหลืออยูนั้นมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง  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 



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 



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 

ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ  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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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 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา  มีสิทธิรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติใหกรรมการ
พนจากตําแหนงเพราะเหตุที่กรรมการนั้นมีความประพฤติเส่ือมเสียอยางรายแรงหรือบกพรองตอหนาที่
อยางรายแรง 

มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยู 

มาตรา ๒๒ เมื่อปรากฏวา  กสทช.  ไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ  
ใหบุคคลดังตอไปนี้มีสิทธิรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติให  กสทช.  พนจากตําแหนงทั้งคณะ 

(๑) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของสภาผูแทนราษฎร 

(๒) สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา 
(๓) ประชาชนผูใชบริการซ่ึงไดรับผลกระทบจากการกระทําตามวรรคหนึ่งจํานวนไมนอยกวา

สองหมื่นคน  ทั้งนี้  โดยทําเปนคํารองย่ืนตอประธานวุฒิสภาตามหลักเกณฑที่ประธานวุฒิสภากําหนด   
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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.  ในเรื่องใดที่เกี่ยวของหรือมี

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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มาตรา ๒๖ ใหประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา 
ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ  ไดรับคาตอบแทนเหมาจายเปนรายเดือน

ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ  อาจไดรับคาใชจายอันเกี่ยวกับการ

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

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม  แผนความถี่วิทยุ  และแผนเลขหมาย
โทรคมนาคม 

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

(๓) กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการ
โทรคมนาคม 

(๔) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชคลื่นความถี่และเคร่ืองวิทยุคมนาคมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  หรือในกิจการวิทยุคมนาคม  
และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต  เง่ือนไข  หรือคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว 

(๕) กําหนดหลักเกณฑการใชคลื่นความถี่ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและปราศจากการ
รบกวนซึ่งกันและกัน  ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหวางกิจการแตละประเภท 

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

(๗) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชเลขหมายโทรคมนาคม  และกําหนดหลักเกณฑ  
และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต  เง่ือนไข  หรือคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว 

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

(๑๐) กําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคในการประกอบกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน  กิจการโทรคมนาคม  และในกิจการวิทยุคมนาคม 

(๑๑) กําหนดมาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการกระทําอันเปนการผูกขาดหรือกอใหเกิดความ 
ไมเปนธรรมในการแขงขันในกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 

(๑๒) กําหนดมาตรการใหมีการกระจายบริการดานโทรคมนาคมใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน   
ตามมาตรา  ๕๐ 

(๑๓) คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิใหถูกเอาเปรียบจากผูประกอบกิจการ   
และคุมครองสิทธใินความเปนสวนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม   
และสงเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเขาถึงและใชประโยชนคลื่นความถี่ 
ที่ใชในกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 

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

และกิจการโทรคมนาคม 
(๑๗) กําหนดลักษณะการควบรวม  การครองสิทธิขามส่ือ  หรือการครอบงํากิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่  ระหวางส่ือมวลชนดวยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด  ซ่ึงจะมีผล 
เปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือปดกั้นการไดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลาย 
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) ใหขอมูลและรวมดํา เนินการในการเจรจาหรือทําความตกลงระหวางรัฐบาล 
แหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ  ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
คลื่นความถี่  กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  กิจการโทรคมนาคม  หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของ 

(๒๓) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีกฎหมายหรือแกไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรคลื่นความถี่และการดําเนินการอื่น  ๆ ที่เกี่ยวของกับคลื่นความถี่  กิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 

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

รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและผูเกี่ยวของประกอบดวย   
การใชอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ตองไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  และกฎหมาย 
วาดวยวิทยุคมนาคม   

บรรดาระเบียบ  ประกาศ   หรือคําส่ังใด ๆ  ที่ใชบังคับเปนการทั่วไปเมื่อไดประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

มาตรา ๒๘ ให  กสทช.  จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนทั่วไป
เพื่อนําความคิดเห็นที่ไดมาประกอบการพิจารณากอนออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เกี่ยวกับการ
กํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมที่มีผลใชบังคับ
เปนการทั่วไปและเกี่ยวของกับการแขงขันในการประกอบกิจการหรือมีผลกระทบตอประชาชนอยางมี
นัยสําคัญ  โดยตองใหขอมูลเกี่ยวกับความเปนมา  เหตุผล  ความจําเปน  และสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับ
เร่ืองที่จะรับฟงความคิดเห็น  ตลอดจนประเด็นที่ตองการรับฟงความคิดเห็น  ทั้งนี้  ระยะเวลาในการรับฟง
ความคิดเห็นตองไมนอยกวาสามสิบวัน  เวนแตในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเปนเรงดวน  กสทช.  
อาจกําหนดระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นใหนอยกวาระยะเวลาที่กําหนดได 
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ใหสํานักงาน  กสทช.  จัดทําบันทึกสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นที่ประกอบดวยความคิดเห็น 

ที่ไดรับมติหรือผลการพิจารณาของ  กสทช.  ที่มีตอความคิดเห็นดังกลาว  พรอมทั้งเหตุผลและแนวทาง

ในการดําเนินการตอไป  และเผยแพรบันทึกดังกลาวในระบบเครือขายสารสนเทศของสํานักงาน  กสทช. 

มาตรา ๒๙ การกําหนดอัตราคาใชหรือคาเชื่อมตอโครงขาย  คาธรรมเนียมใด ๆ  หรือคาบริการ  

ในการประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัตินี้  

และตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  หรือตามกฎหมายวาดวย

การประกอบกิจการโทรคมนาคม  ให  กสทช.  คํานึงถึงประโยชนสาธารณะและภาระของผูบริโภค  

ความสอดคลองกับตนทุนการใหบริการ  ความคุมคา  และการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพดวย 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหนาที่ของ  กสทช.  กสท.  กทค .  คณะกรรมการอื่น  และ

คณะอนุกรรมการที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้  ตลอดจนเลขาธิการ  กสทช.  และพนักงานของ

สํานักงาน  กสทช.  เกี่ยวกับการพิจารณาคําขอหรือคํารองเรียนที่ประชาชนย่ืนตามกฎหมาย  ระเบียบ  

ขอบังคับ  ประกาศ  หรือสัญญาที่  กสทช.  หรือสํานักงาน   กสทช.  ทํากับเอกชน  หากกฎหมาย  

ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือสัญญาดังกลาวมิไดกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการไวโดยเฉพาะ  

ให  กสทช.  กําหนดระยะเวลาการดําเนินการแลวเสร็จและประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วไป  เร่ืองใด 

ที่มิไดกําหนดระยะเวลาไว  จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเร่ือง 

ในกรณีที่  กสทช.  กสท.  กทค.  คณะกรรมการอื่นและคณะอนุกรรมการที่จัดต้ังข้ึนตาม

พระราชบัญญัตินี้  เลขาธิการ  กสทช.  หรือพนักงานของสํานักงาน  กสทช.  ปฏิบัติหนาที่ลาชากวา 

ที่กําหนดตามวรรคหนึ่งโดยไมมีเหตุอันสมควร  หากกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใด  ใหสํานักงาน  กสทช.  

รับผิดชดใชความเสียหายใหแกบุคคลนั้น  และใหเรียกเงินชดใชคืนจาก  กสทช.  กสท.  กทค.  

คณะกรรมการอื่นและคณะอนุกรรมการที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้  เลขาธิการ  กสทช.  หรือ

พนักงานของสํานักงาน  กสทช.  ผูเปนตนเหตุแหงความลาชานั้น  แลวแตกรณี  หากความเสียหายนั้น

เกิดจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 

มาตรา  ๓๑  เพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภคมิใหถูกเอาเปรียบจากผูประกอบกิจการ

กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  ให  กสทช.  มีหนาที่ตรวจสอบการดําเนินการ

ของผูประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  มิใหมีการดําเนินการใด ๆ  

ในประการที่นาจะเปนการเอาเปรียบผูบริโภค  ทั้งนี้  โดยให  กสทช.  แตงต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นสองคณะ  
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ประกอบดวยผูที่มีความรู  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณอันเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ  

กสทช.  ในการคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  และในการคุมครอง

ผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคมโดยใหมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับเร่ือง

รองเรียนและปฏิบัติหนาที่อื่น  ทั้งนี้  ตามที่  กสทช.  กําหนด   

ในกรณีที่ผูประกอบกิจการกระจายเสยีง  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  

หรือขอมูลอื่นใดที่มีการสื่อสารทางโทรคมนาคมโดยไมชอบดวยกฎหมาย  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  มาใหถอยคําหรือสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาได 
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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.  จํานวนสี่คน  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 

เวนแตในสวนที่เกี่ยวกับองคประชุม  ตองมีกรรมการ  กสท.  มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการ  กสท.  ทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม   

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

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

สวนที่  ๒ 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

 

 

มาตรา ๓๘ ใหมีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมคณะหนึ่ง  เรียกโดยยอวา  “กทค.”  
ประกอบดวย 



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.  จํานวนสี่คน  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)  ในสวนที่เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมและกิจการ
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  ทั้งนี้เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับเคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ระบุไวใน 

คําขออนุญาต 



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 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

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

บรรดาหนวยงานที่ได รับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ   
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งดวย  
แต  กสทช.  จะลดหยอนใหตามที่เห็นสมควรก็ได  โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของกิจการของหนวยงานนั้น 

มาตรา ๔๓ ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนสิทธิ
เฉพาะตัวของผูไดรับใบอนุญาต  จะโอนแกกันมิได   

ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตองประกอบ
กิจการดวยตนเอง  จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางสวนหรือยินยอมใหบุคคลอื่นเปน 
ผูมีอํานาจประกอบกิจการแทนมิได  แตการใหบุคคลอื่นเชาเวลาดําเนินรายการบางชวงเวลาอาจกระทําได 
ตามหลักเกณฑ  วิธกีาร  และเง่ือนไขที่  กสทช.  กําหนด 

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

สวนที่  ๔ 

การกํากับกิจการโทรคมนาคม 
 

 

มาตรา ๔๕ ผูใดประสงคจะใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมตองไดรับใบอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองดําเนินการโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  
ระยะเวลาและเงื่อนไขที่  กสทช.  ประกาศกําหนด  โดยใหนําความในมาตรา  ๔๑  วรรคส่ี  และวรรคเจ็ด  
มาใชบังคับโดยอนุโลม  และเงินที่ไดจากการประมูลเมื่อหักคาใชจายแลวใหสงเขาเปนรายไดแผนดิน 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ใหถือวาการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง  เปนการย่ืนคําขออนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคมดวย  และเมื่อ  กสทช.  
อนุญาตใหใชคลื่นความถี่แลวใหถือวาอนุญาตใหประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวย 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  และใหถือวาไดรับอนุญาตใหมีและใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมและตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมดวย  ทั้งนี้เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม 
ที่ระบุไวในคําขออนุญาต 

ให  กสทช.  มีอํานาจกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายวาดวย
การประกอบกิจการโทรคมนาคมและคาธรรมเนียมซ่ึงตองชําระเปนรายปโดยคํานึงถึงรายจายในการกํากับ
ดูแลการใชคลื่นความถี่และการกํากับดูแลการประกอบกิจการอยางมีประสิทธิภาพในอัตรารวมทั้งส้ิน 
ไมเกินรอยละสองของรายไดกอนหักคาใชจายของผูรับใบอนุญาตและใหนําสงคาธรรมเนียมดังกลาว 
เปนรายไดของสํานักงาน  กสทช. 

มาตรา ๔๖ ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมเปนสิทธิเฉพาะตัวของ 
ผูไดรับใบอนุญาต  จะโอนแกกันมิได 

ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม  ตองประกอบกิจการดวยตนเอง   
จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางสวนหรือยินยอมใหบุคคลอื่นเปนผูมีอํานาจประกอบกิจการแทน  
มิได   

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

หมวด  ๓ 
แนวทางการจดัทําแผน 

 

 

มาตรา ๔๘ ใหมีแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ซ่ึงอยางนอยตองมีรายการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับตารางกําหนดคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ประเทศไทยสามารถนํามา 

ใชประโยชนได   



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๒) แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ระหวางประเทศ 
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กําหนดใหใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

กิจการโทรคมนาคม  และกิจการอื่น 
(๔) แนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพื่อนําไปจัดสรรใหมหรือการปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ 
แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได   

และใหใชเปนหลักเกณฑและเง่ือนไขเบื้องตนในการอนุญาตและการดําเนินกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวของกับ
การใชคลื่นความถี่ 

ให  กสทช.  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่  และตอง
ปรับปรุงแผนแมบทดังกลาว  เพื่อประโยชนในการบริหารคลื่นความถี่ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

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

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

ในการจัดทําแผนแมบทตามวรรคหนึ่ง  ให   กสทช.  รับฟงความคิดเห็นของประชาชน   
ผูประกอบกิจการ  และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ  เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาดวย  ทั้งนี้  ระยะเวลา   
ในการรับฟงความคิดเห็นตองไมนอยกวาสามสบิวัน 

ในกรณีที่  กสทช.  วินิจฉัยเร่ืองใดไมสอดคลองกับความคิดเห็นของประชาชน  ผูประกอบกิจการ  
หรือหนวยงานของรัฐตามที่ปรากฏในการรับฟงความคิดเห็นตามวรรคสอง  กสทช.  ตองชี้แจงและ
แสดงเหตุผลใหประชาชน  ผูประกอบกิจการ  หรือหนวยงานของรัฐทราบ 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประชาชน  ผูประกอบกิจการ  หรือหนวยงานของรัฐตามวรรคสาม  ผูใดเห็นวาแผนแมบทที่  

กสทช.  กําหนดขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองได  

โดยใหถือวาแผนแมบทดังกลาวเปนกฎตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา 

คดีปกครอง   

แผนแมบทตามวรรคหนึ่ง  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหผูกพัน  กสทช.  และ

หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 

มาตรา ๕๐ เพื่อประโยชนในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ 

เพื่อสังคมตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  ให  กสทช.  กําหนดแผนการจัดใหมี

บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม  โดยในแผนอยางนอยจะตองกําหนดพื้นที่

และกลุมเปาหมาย  ระยะเวลาในการดําเนินการ  พรอมทั้งประมาณการคาใชจายที่จะเกิดข้ึนจากการ

ดําเนินการดังกลาว 

การจัดทําแผนตามวรรคหนึ่ง  ให  กสทช.  หารือกับหนวยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวของโดยตอง

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  และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ  ประกอบดวย 

รายไดของผูประกอบกิจการบริการชุมชนตองเปนรายไดจากการบริจาค  การอุดหนุนสถานี  

หรือรายไดทางอื่นซ่ึงมิใชการโฆษณาหรือการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

การสนับสนุนผูประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพตองเปนการอุดหนุนการดําเนินการ  
ของสถานีมิใชเปนการสนับสนุนรายการใดโดยเฉพาะ  และมีสัดสวนไมเกินกึ่งหนึ่งของรายไดทั้งหมด
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 



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  และผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
เปนกรรมการโดยตําแหนง 

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

(๔) ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณดานการใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐานอยางทั่วถึง
หรือในพื้นที่หางไกล  รวมทั้งการใหบริการในดานโทรคมนาคมแกผูดอยโอกาสซึ่งกรรมการตาม  (๑)   
และ  (๒)  เปนผูคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน 



หนา   ๓๐ 
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(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

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

ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุน  และการ
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหประชาชนทราบผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน  กสทช.  โดยตอง
แสดงขอมูลเกี่ยวกับผูที่ขอและผูที่ไดรับการจัดสรรเงินจากกองทุนและจํานวนเงินที่ไดรับจากการจัดสรร
ทั้งหมดดวย 

การเก็บรักษา  การใชจ าย   การจัดทํ าบัญชีและระบบบัญชี   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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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) ศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคลื่นความถี่  การใชคลื่นความถี่  การประกอบ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 

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

การบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  การเงินและทรัพยสิน  และการดําเนินการอื่นของสํานักงาน  
กสทช.  โดยใหรวมถึงเร่ืองดังตอไปนี้ดวย 

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

พนักงานและลูกจางของสํานักงาน  กสทช.  ตลอดจนคาตอบแทนและคาใชจายของกรรมการอื่น 
และอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) การคัดเลือกหรือการประเมินความรูความสามารถเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนง  หรือการเลื่อนข้ันเงินเดือน  หลักเกณฑการตอสัญญาจาง  และการจายเงินชดเชยกรณี
เลิกจางเนื่องจากไมผานการประเมิน 

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

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

ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบงัคับได 
มาตรา ๕๙ ใหสํานักงาน   กสทช.  เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของ  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) รายการเร่ืองรองเรียน  ความคืบหนาและผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูบริโภค   

และผูรับใบอนุญาตและจํานวนเรื่องที่ยังคางพิจารณา 
(๗) รายละเอียดของผลการจัดซ้ือจัดจางของสํานักงาน  กสทช.  และสัญญาตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ   
มาตรา ๖๐ ใหสํานักงาน  กสทช.  มีเลขาธิการ  กสทช.  คนหนึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติงาน

ของสํานักงาน  กสทช.  ข้ึนตรงตอประธานกรรมการ  และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของ
สํานักงาน  กสทช.   

ในกิจการของสํานักงาน  กสทช.  ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ใหเลขาธิการ  กสทช.  เปนผูแทน
ของสํานักงาน  กสทช.  เพื่อการนี้เลขาธิการ  กสทช.  จะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยาง
แทนก็ได  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่  กสทช.  กําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ระเบียบดังกลาว 
จะกาํหนดในลักษณะบังคับใหเลขาธิการ  กสทช.  ตองมอบอํานาจใหบุคคลใดมิได 

มาตรา ๖๑ ใหประธานกรรมการ  โดยความเห็นชอบของ  กสทช.  เปนผูแตงต้ังและถอดถอน
เลขาธิการ  กสทช. 
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เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

เลขาธิการ  กสทช.  ตองมีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณในวันแตงต้ังและตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๗  รวมทั้งคุณสมบัติอื่นตามที่  กสทช.  กําหนด 

มาตรา ๖๒ เลขาธิการ  กสทช.  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหาปนับแตวันที่ไดรับแตงต้ัง
และอาจไดรับแตงต้ังอกีได  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   



หนา   ๓๔ 
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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

งบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  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. 



หนา   ๓๕ 
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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 



หนา   ๓๖ 
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หมวด  ๖ 
การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินการและการบริหารงาน 

 

 

มาตรา ๗๐ ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานคณะหนึ่ง  ประกอบดวย
ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกจํานวนสี่คน  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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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

เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  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   



หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๗๕ ในกรณีที่จะตองมีการเจรจาหรือทําความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย

กับรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ  ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่  กิจการ

กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  กิจการโทรคมนาคม  หรือการอื่นที่เกี่ยวของ  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  ชี้แจงการดําเนินงานในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งเปนหนังสือหรือขอใหมาชี้แจงดวยวาจาก็ได 



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  แลวแตกรณ ี

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  แตในสวนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน   
ใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว 

เมื่อ  กสทช.  ไดรับการแตงต้ังแลว  ใหคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติตามวรรคหนึ่ง  
เปนอันพนจากหนาที่ 



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 
ใหผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใชคลื่นความถี่นั้นปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  กฎหมายอื่น   
และตามหลักเกณฑที่  กสทช.  กําหนด  ทั้งนี้  จนกวาจะถึงกําหนดที่ตองคืนคลื่นความถี่ตามวรรคสาม 

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

ให  กสทช.  กําหนดระยะเวลาที่แนนอนในการใหผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใชคลื่นความถี่
คืนคลื่นความถี่ดังกลาวเพื่อนําไปจัดสรรใหมหรือปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ตามที่กําหนดไวใน 



หนา   ๔๑ 
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แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา  ๔๘  โดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะและความจําเปน
ของการประกอบกิจการและการใชคลื่นความถี่  ทั้งนี้  ใหนําเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถี่
ตามที่ไดรับแจงตามมาตรา  ๘๒  มาพิจารณาประกอบดวย 

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

ความในมาตรา  ๔๖  มิใหใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจที่นําคลื่นความถี่ที่ไดรับจัดสรรไปใหผูอื่น
ประกอบกิจการโดยการอนุญาต  สัมปทาน  หรือตามสัญญาที่ชอบดวยกฎหมายและใหผูไดรับอนุญาต
สัมปทาน  หรือสัญญาประกอบกิจการตอไปไดเฉพาะในชวงระยะเวลาที่เหลืออยูตามการอนุญาต  
สัมปทาน  หรือตามสัญญานั้น 

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

(๑) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ  เฉพาะในสวนที่คิดจากฐานรายไดที่เกิดจาก  
การอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญา 

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

(๓) คาใชจายที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการตามการอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญา  ตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด   

ให  กสทช.  กําหนดระยะเวลาที่แนนอนในการใหผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใชคลื่นความถี่

คืนคลื่นความถี่ดังกลาวเพื่อนําไปจัดสรรใหมหรือปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ตามที่กําหนดไวในแผนแมบท

การบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา  ๔๘  โดยใหนําความในมาตรา  ๘๓  วรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๘๕ ในวาระเริ่มแรกมิใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๔๙  ในสวนที่เกี่ยวกับการจัดใหภาค
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  พระราชบญัญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ  และใหถือวาเปนใบอนุญาตที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้  โดยให  กสทช.  กํากับดูแลใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และตามหลักเกณฑที่  กสทช.  กําหนด 

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

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

การประกอบกิจการขององคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 
ใหอยูภายใตพระราชบัญญัตินี้เพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยองคการกระจายเสียงและ 
แพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

ในระหวางที่ยังมิไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ใหองคการกระจายเสียงและแพรภาพ  
สาธารณะแหงประเทศไทยประกอบกิจการตอไปได 

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

ใหพนักงานและลูกจางที่โอนไปตามวรรคหนึ่งไดรับเงินเดือน  เงินประจําตําแหนงหรือคาจาง  
รวมทั้งสิทธิและประโยชนตาง ๆ  เทากับที่เคยไดรับอยูเดิมไปพลางกอน  จนกวาจะไดบรรจุและแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงในสํานักงาน  กสทช.  แตจะแตงต้ังใหไดรับเงินเดือนหรือคาจางตํ่ากวาเงินเดือน 
หรือคาจางที่ไดรับอยูเดิมไมได 

ในกรณีที่พนักงานหรือลูกจางผูใดอยูภายใตระเบียบหรือสัญญาจางที่มิไดกําหนดระยะเวลา   
การจาง  มิใหถือวาการจางโดยไมมีกําหนดระยะเวลาดงักลาวเปนสิทธิและประโยชนตามวรรคสอง 

มาตรา ๙๐ ในวาระเริ่มแรก  ใหดําเนินการแตงต้ังเลขาธิการ  กสทช.  ตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่มีการแตงต้ัง  กสทช.  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในระหวางที่ยังไมมีเลขาธิการ  กสทช.  ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหเลขาธิการคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดํารงตําแหนงเลขาธิการ  กสทช.  ไปพลางกอน 
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มาตรา ๙๑ ใหโอนเงินและทรัพยสินของกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนเพื่อประโยชนสาธารณะ  และกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ 
ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน   
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ไปเปนของกองทุน 
ตามพระราชบัญญัตินี้   

มาตรา ๙๒ ใหโอนบรรดากิจการ   ทรัพยสิน  สิทธิ  หนาที่  ของกรมประชาสัมพันธ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  ในสวนที่เกี่ยวกับกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
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 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๔๗  ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  ไดบัญญัติใหมีองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาท่ีดําเนินการจัดสรรคล่ืนความถ่ี

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  ท้ังนี้  ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ  และมาตรา  ๓๐๕  (๑)  บัญญัติใหกฎหมายจัดตั้งองคกรท่ีตราขึ้นจะตองมีสาระสําคัญใหมี

คณะกรรมการเฉพาะดานเปนหนวยยอยภายในองคกรนั้นแยกตางหากจากกัน  ทําหนาท่ีกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  และกํากับการประกอบกิจการโทรคมนาคม  และมีรายละเอียดวาดวย 

การกํากับและคุมครองการดําเนินกิจการ  การจัดใหมีกองทุนพัฒนาทรัพยากรส่ือสารและสงเสริมใหภาค

ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการส่ือมวลชนสาธารณะ  ประกอบกับพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ี

และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ไดใชบังคับมาเปน

ระยะเวลานานแลว  แตยังไมเกิดผลในทางปฏิบัติเทาท่ีควร  ทําใหเกิดขอติดขัดในการดําเนินการหลายประการ  

รวมทั้งยังมีบทบัญญัติท่ีไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  สมควรกําหนดใหจดัตัง้องคกรของรฐั

ท่ีเปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาท่ีดําเนินการจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  รวมทั้งกําหนดขอบเขตการดําเนินงานขององคกรและการกํากับดูแล

การประกอบกิจการดังกลาว  และปรับปรุงกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการ

วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 


