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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
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปน การสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่น ความถี่และกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓”
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ให ย กเลิ กพระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ กิจ การวิ ท ยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“คลื่นความถี่” หมายความวา คลื่นวิทยุหรือคลื่นแฮรตเซียนซึ่งเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มี
ความถี่ต่ํากวาสามลานเมกะเฮิรตซลงมาที่ถูกแพรกระจายในที่วางโดยปราศจากสื่อนําที่ประดิษฐขึ้น
“โทรคมนาคม” หมายความว า การส ง การแพร หรื อ การรั บ เครื่ อ งหมาย สั ญ ญาณ
ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถใหเขาใจความหมายไดโดยระบบคลื่น
ความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟา หรือระบบอื่น
“วิ ท ยุ ค มนาคม” หมายความว า การส ง การแพร หรื อ การรั บ เครื่ อ งหมาย สั ญ ญาณ
ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถใหเขาใจความหมายไดดวยคลื่นความถี่
“วิทยุกระจายเสียง” หมายความวา วิทยุคมนาคมที่สงหรือแพรเสียงเพื่อใหบุคคลทั่วไปรับได
โดยตรง
“วิทยุโทรทัศน” หมายความวา วิทยุคมนาคมที่แพรภาพและเสียงเพื่อใหบุคคลทั่วไปรับได
โดยตรง
“กิจ การกระจายเสี ย ง” หมายความว า กิ จการวิ ทยุ กระจายเสี ยงและกิ จ การกระจายเสี ย ง
ซึ่งใหบริการการสงขาวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับฟงการใหบริการนั้น ๆ ได
ไมวาจะสงโดยผานระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟา หรือระบบอื่น
ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน หรือกิจการอื่นทํานองเดียวกันที่ กสทช. กําหนดใหเปน
กิจการกระจายเสียง
“กิจการโทรทัศน” หมายความวา กิจการวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรทัศนซึ่งใหบริการการสง
ขาวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมและฟงการใหบริการนั้น ๆ ได ไมวาจะสง
โดยผานระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟา หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง
หรือหลายระบบรวมกัน หรือกิจการอื่นทํานองเดียวกันที่ กสทช. กําหนดใหเปนกิจการโทรทัศน
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“กิจการวิทยุคมนาคม” หมายความวา กิจการซึ่งเปนการรับและสงเครื่องหมาย สัญญาณ
ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งสามารถใหเขาใจความหมายไดโดยระบบคลื่นความถี่
เพื่อความมุงหมายทางโทรคมนาคมในกิจการใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะหรือเปน การเฉพาะกิจที่มิใ ช
เปนการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
“กิจการโทรคมนาคม” หมายความวา กิจการซึ่งใหบริการการสง การแพร หรือการรับเครื่องหมาย
สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งสามารถใหเขาใจความหมายไดโดย
ระบบคลื่ นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟา หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ ง
หรือหลายระบบรวมกัน และรวมถึงกิจการซึ่งใหบริการดาวเทียมสื่อสาร หรือกิจการอื่น ที่ กสทช.
กําหนดใหเป นกิจการโทรคมนาคม แตไม รวมถึ งกิจการที่เปนกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศ น
และกิจการวิทยุคมนาคม
“ตารางกําหนดคลื่นความถี่” หมายความวา การกําหนดยานความถี่วิทยุของวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน วิทยุคมนาคม โทรคมนาคม และการอื่นเพื่อใชงานภายใตเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด
“แผนความถี่วิทยุ” หมายความวา การกําหนดชองความถี่วิทยุสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง
กิจการวิทยุโทรทัศน กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม เพื่อใชงานภายใตเงื่อนไขที่ กสทช.
กําหนด
“จัดสรรคลื่นความถี่” หมายความวา การอนุญาตใหสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน
หรือสถานีวิทยุคมนาคม ใชความถี่วิทยุหรือชองความถี่วิทยุตามตารางกําหนดคลื่นความถี่หรือแผนความถี่
วิทยุเพื่อใชงานภายใตเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด
“ชุ มชน” หมายความว า กลุ มประชาชนที่ มี พื้ นที่ อาศั ยในแหล งเดี ยวกั นไม ว าจะในเมื อง
หรือในชนบท และใหหมายความรวมถึงกลุมประชาชนที่มีความสนใจรวมกันและอยูในพื้นที่ใกลเคียงกัน
หรือสื่อสารถึ งกั นได โดยมีผลประโยชน ดานสั งคมและวัฒนธรรมเกี่ยวข องเชื่ อมโยงกั น ทํ ากิ จกรรม
อันชอบดวยกฎหมายและศีลธรรมรวมกัน มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดการและการแสดงเจตนา
แทนกลุมได
“กองทุน ” หมายความวา กองทุน วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศ น
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ
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“กรรมการ” หมายความวา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศ น และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ แตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
สวนที่ ๑
องคประกอบ คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ
มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรียกโดยยอวา “กสทช.” จํานวนสิบเอ็ดคน ประกอบดวย
(๑) ผูที่มีผลงานหรือมีความรู และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกิจการกระจายเสียง
จํานวนหนึ่งคน และกิจการโทรทัศน จํานวนหนึ่งคน
(๒) ผูที่มีผลงานหรือมีความรู และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกิจการโทรคมนาคม
จํานวนสองคน
(๓) ผู ที่ มี ผ ลงานหรื อ มี ค วามรู และมี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ ประสบการณ ด า นกฎหมาย
ดานเศรษฐศาสตร อันเปนประโยชนตอการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม ดานละสองคน
(๔) ผูที่มีผ ลงานหรือมีความรู และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานการคุม ครอง
ผูบริโภค หรือดานการสงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อัน เปนประโยชนตอการกํากับดูแ ล
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศ น จํานวนหนึ่งคน และการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม
จํานวนหนึ่งคน
(๕) ผูที่มีผลงานหรือมีความรู และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานการศึกษา วัฒนธรรม
หรือการพัฒนาสังคม อันเปนประโยชนตอการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม จํานวนหนึ่งคน
ใหเลขาธิการ กสทช. เปนเลขานุการ กสทช.

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๘ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

มาตรา ๗ กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ แตไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๒) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง
(๓) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๔) ไมติดยาเสพติดใหโทษ
(๕) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๖) ไมเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(๗) ไมเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดใด เวน แตเปน ความผิดอันได
กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๘) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือจากหนวยงานของเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือถือวากระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๙) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสิน ตกเปน ของแผน ดินเพราะ
ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๑๐) ไม เ ป น ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ กรรมการการเลื อ กตั้ ง ผู ต รวจการแผ น ดิ น
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ
(๑๑) ไมเคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง
(๑๒) ไมเปนหรือเคยเปน กรรมการ ผูจัดการ ผูบริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผูถือหุน
หรือหุนสวนในบริษัทหรือหางหุนสวนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจดานกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคม ในระยะเวลาหนึ่งปกอนไดรับการเสนอชื่อตามมาตรา ๑๐
หรือกอนไดรับการคัดเลือกตามมาตรา ๑๕
(๑๓) ไมอยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง
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มาตรา ๘ กรรมการตอง
(๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น
และไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ
(๓) ไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอื่นใดที่มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนขัดแยงไมวา
โดยตรงหรือโดยออมกับการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการ
สวนที่ ๒
การไดมาซึ่งรายชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการ
โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง
มาตรา ๙ เพื่อประโยชนในการเสนอชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการตามสวนที่ ๔
ใหสมาคม สถาบัน หรือองคกรที่มีลักษณะดังตอไปนี้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนไวตอสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
(๑) สมาคมวิช าชีพ ดานกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศ นและไดจ ดทะเบียนเป น
นิติบุคคลมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหาป
(๒) สมาคมวิชาชีพดานกิจการโทรคมนาคมและไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวาหาป
(๓) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคลและมีการสอนในระดับปริญญาในสาขาวิชานิเทศศาสตร
วารสารศาสตร หรือสื่อสารมวลชน เปนเวลาไมนอยกวาหาป
(๔) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคลและมีการสอนในระดับปริญญาในสาขาวิชาเกี่ยวกับ
โทรคมนาคม เปนเวลาไมนอยกวาหาป
(๕) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคลและมีการสอนในระดับปริญญาในสาขาวิชานิติศาสตร
เปนเวลาไมนอยกวาหาป
(๖) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคลและมีการสอนในระดับปริญญาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
เปนเวลาไมนอยกวาหาป
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(๗) องคกรเอกชนที่ดําเนินการโดยมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปน กัน ซึ่งมี
วัตถุประสงคหลักในดานการคุมครองสิทธิของผูบริโภค หรือการสงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
และจดทะเบียนเปนนิติบุคคลมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหาป
(๘) องคกรเอกชนที่ดําเนินการโดยมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปน กัน ซึ่งมี
วัตถุประสงคหลักในดานการศึกษา วัฒนธรรม หรือการพัฒนาสังคม และจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหาป
สมาคมวิชาชีพตามวรรคหนึ่งตองเปน สมาคมที่มีวัตถุประสงคหลักเกี่ยวของกับวิชาชีพและ
มีสมาชิกของสมาคมเปนผูประกอบวิชาชีพ ในดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนหรือกิจการ
โทรคมนาคม
สมาคมหรือองคกรที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนตาม (๑) (๒) (๗) และ (๘) ตองเปนสมาคมหรือ
องคกรที่มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องและมีผลงานเปนที่ประจักษ และถาสมาคมหรือองคกรใด
มีวัตถุประสงคหลักหลายดาน ใหเลือกขึ้นทะเบียนเปนสมาคมหรือองคกรตาม (๑) (๒) (๗) หรือ (๘)
อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น
เมื่อสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดรับจดทะเบียนสมาคม สถาบัน หรือองคกรใดตามวรรคหนึ่งแลว
ใหเปนอันใชได การวินิจฉัยของศาลในภายหลังวาการจดทะเบียนนั้นเปนการไมชอบไมใหมีผลกระทบ
ตอการที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดดําเนินการไปแลวกอนวันที่ศาลมีคําวินิจฉัย
สมาคม สถาบัน หรือองคกรใดที่ถูกปฏิเสธการขอขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหมีสิทธิฟองคดี
ตอศาลปกครองได แตการฟองคดีดังกลาวไมเปน เหตุใหตองระงับหรือชะลอการดําเนินการเสนอชื่อ
หรือการคัดเลือกตามพระราชบัญญัตินี้
การขึ้นทะเบียนสมาคม สถาบัน และองคกรตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่เลขาธิการวุฒสิ ภาประกาศกําหนด
ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อสมาคม สถาบัน หรือองคกรที่ไดรับจดทะเบียนไว
ใหทราบโดยทั่วกัน และใหบัญชีรายชื่อดังกลาวใชไดตลอดไปจนกวาจะมีการปรับปรุงแกไขตามเงื่อนไขที่
เลขาธิการวุฒิสภาประกาศกําหนด
มาตรา ๑๐ เมื่อมีเหตุที่ตองมีการเลือกและแตงตั้งกรรมการ ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประกาศทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศ น สื่อสิ่งพิม พ และสื่ออิเล็กทรอนิกสอยางนอยเจ็ดวัน
ติดตอกัน และใหสมาคม สถาบัน หรือองคกรที่ไดขึ้นทะเบียนแลวตามมาตรา ๙ ที่ประสงคจะเสนอชื่อ
ผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการ เสนอชื่อพรอมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลดังกลาวภายในระยะเวลาที่
เลขาธิการวุฒิสภาประกาศกําหนด ตามหลักเกณฑดงั ตอไปนี้
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(๑) สมาคมวิชาชีพตามมาตรา ๙ (๑) และสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๙ (๓) มีสิทธิเสนอชื่อ
บุคคลตามมาตรา ๖ (๑) ไดสมาคมหรือสถาบันละสองคน
(๒) สมาคมวิชาชีพตามมาตรา ๙ (๒) และสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๙ (๔) มีสิทธิเสนอชื่อ
บุคคลตามมาตรา ๖ (๒) ไดสมาคมหรือสถาบันละสองคน
(๓) สถาบัน อุดมศึกษาตามมาตรา ๙ (๕) มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีผ ลงานหรือมีความรู
และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกฎหมายตามมาตรา ๖ (๓) ไดสถาบันละสองคน
(๔) สถาบัน อุดมศึกษาตามมาตรา ๙ (๖) มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีผ ลงานหรือมีความรู
และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานเศรษฐศาสตรตามมาตรา ๖ (๓) ไดสถาบันละสองคน
(๕) องคกรเอกชนตามมาตรา ๙ (๗) มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา ๖ (๔) ไดองคกรละ
สองคน
(๖) องคกรเอกชนตามมาตรา ๙ (๘) มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา ๖ (๕) ไดองคกรละ
สองคน
การที่สมาคม สถาบัน หรือองคกรที่จดทะเบียนไวตามมาตรา ๙ สมาคม สถาบัน หรือองคกรใด
ไมเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งไมวาดวยเหตุใด ไมเปนเหตุใหการคัดเลือกที่ดําเนินการตอไปตองเสียไป
มาตรา ๑๑ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๑๐ แลว ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อวาถูกตองตามที่กําหนดในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ หรือไม
ในกรณีที่เห็นวาผูไดรับการเสนอชื่อผูใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๑๐ ใหแจงสมาคม
สถาบัน หรือองคกรซึ่งเสนอชื่อบุคคลนั้นดําเนินการเสนอชื่อใหมภายในเวลาที่เลขาธิการวุฒิสภากําหนด
เมื่อพนกําหนดดังกลาวแลว หากสมาคม สถาบัน หรือองคกรดังกลาวไมเสนอชื่อใหถือวาสละสิทธิ
ในการเสนอชื่อ
เมื่อพน กําหนดระยะเวลาการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งหรือตามมาตรา ๑๐ แลวแตกรณีแลว
หากผูไดรับการเสนอชื่อตาย หรือยกเลิกหนังสือยินยอมใหเสนอชื่อ หรือขาดคุณสมบัติไมวาดวยเหตุใด
ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการตอไป โดยจะไมดําเนินการใหมีการเสนอชื่อใหมก็ได
มาตรา ๑๒ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเสนอชื่อแลว หากมีผูไดรับการเสนอชื่อนอยกวา
สองเทาของจํานวนตามที่ระบุไวในแตละประเภทตามมาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๓) (๔ ) และ (๕) ใหเลขาธิการ
วุฒิสภาขยายระยะเวลาการเสนอชื่อออกไปอีกไมเกิน สามสิบวัน นับ แตวันที่ครบกําหนดระยะเวลา
ตามมาตรา ๑๐
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เมื่อพนกําหนดระยะเวลาที่ขยายตามวรรคหนึ่งแลวยังมีผูไดรับการเสนอชื่อนอยกวาที่กําหนดใน
วรรคหนึ่ง ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม และปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมกันเสนอชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ ใหครบในแตละประเภทตามจํานวนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๓ เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการเสนอชื่อตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒
แลวแตกรณีแลว ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดใหผูไดรับการเสนอชื่อทั้งหมดมาประชุมรวมกัน
เพื่อคัดเลือกกันเองตามวิธีการดังตอไปนี้
(๑) ผู ไ ด รั บ การเสนอชื่ อ ตามมาตรา ๑๐ (๑) จากสมาคมวิ ช าชี พ ตามมาตรา ๙ (๑)
คัดเลือกกัน เองใหเหลือผูที่สมควรเปน กรรมการตามมาตรา ๖ (๑) จํานวนสองคน โดยแยกเป น
ดานกิจการกระจายเสียงจํานวนหนึ่งคน และดานกิจการโทรทัศนจํานวนหนึ่งคน และผูไดรับการเสนอชื่อ
ตามมาตรา ๑๐ (๑) จากสถาบันตามมาตรา ๙ (๓) คัดเลือกกันเองใหเหลือผูที่สมควรเปนกรรมการ
ตามมาตรา ๖ (๑) จํานวนสองคน โดยแยกเปนดานกิจการกระจายเสียงจํานวนหนึ่งคนและดานกิจการ
โทรทัศนจํานวนหนึ่งคน
(๒) ผูไดรับการเสนอชื่อตามมาตรา ๑๐ (๒) จากสมาคมวิชาชีพตามมาตรา ๙ (๒) คัดเลือก
กันเองใหเหลือผูที่สมควรเปนกรรมการตามมาตรา ๖ (๒) จํานวนสองคน และผูไดรับการเสนอชื่อ
ตามมาตรา ๑๐ (๒) จากสถาบันตามมาตรา ๙ (๔) คัดเลือกกันเองใหเหลือผูที่สมควรเปนกรรมการ
ตามมาตรา ๖ (๒) จํานวนสองคน
(๓) ผูไดรับการเสนอชื่อตามมาตรา ๑๐ (๓) และมาตรา ๑๐ (๔) ใหแยกกัน คัดเลือก
กันเองใหเหลือผูที่สมควรเปนกรรมการตามมาตรา ๖ (๓) จํานวนแปดคน โดยแยกเปนดานกฎหมาย
จํานวนสี่คนและดานเศรษฐศาสตรจํานวนสี่คน
(๔) ผูไดรับการเสนอชื่อตามมาตรา ๑๐ (๕) คัดเลือกกันเองใหเหลือผูที่สมควรเปนกรรมการ
ตามมาตรา ๖ (๔) จํานวนสี่คน โดยแยกเปนดานการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
จํานวนสองคน และดานการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม จํานวนสองคน
(๕) ผูไดรับการเสนอชื่อตามมาตรา ๑๐ (๖) คัดเลือกกันเองใหเหลือผูที่สมควรเปนกรรมการ
ตามมาตรา ๖ (๕) จํานวนสองคน
การลงคะแนนคัดเลือกใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่เลขาธิการวุฒิสภากําหนด โดยให
ผูไดรับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเปนผูไดรับการคัดเลือก

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๘ ก

หนา ๑๐
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 หรือองคกรที่ไดขึ้นทะเบียนไวเสนอชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการ
สวนที่ ๓
การไดมาซึ่งรายชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการ
โดยวิธีการสรรหา
มาตรา ๑๔ เมื่อมีเหตุที่ตองมีการเลือ กและแตงตั้งกรรมการ ใหมีคณะกรรมการสรรหา
กรรมการคณะหนึ่งมีจํานวนสิบหาคน ทําหนาที่คัดเลือกผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการ ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
(๒) ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๓) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(๔) ปลัดกระทรวงกลาโหม
(๕) ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๖) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
(๗) นายกสภาวิศวกร
(๘) ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย
(๙) นายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตรและการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย
(๑๐) นายกสมาพันธสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
(๑๑) ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน
(๑๒) ประธานกรรมการสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(๑๓) ประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย
(๑๔) ประธานสหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ
(๑๕) ประธานสหพันธองคกรผูบริโภค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๘ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

ประธานและกรรมการสรรหาไมมีสิทธิสมัครเปนกรรมการ และองคกรตามวรรคหนึ่ง ไมมีสิทธิ
ขึ้นทะเบียนเพื่อเสนอชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการตามสวนที่ ๒
ใหคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่ง เปนประธานกรรมการสรรหาและ
คัดเลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่ง เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ในกรณีที่ไมมีกรรมการสรรหาในตําแหนงใด หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถากรรมการ
สรรหาที่เหลืออยูนั้นมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ใหคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการสรรหา
ที่เหลืออยู
ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทําหนาที่เปนหนวยธุรการในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือก
กรรมการ
มาตรา ๑๕ ในการดําเนินการคัดเลือกกรรมการตามสวนนี้ ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประกาศการเป ด รั บ สมั ค รบุ ค คลผู มี คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรา ๖ ให ท ราบเป น การทั่ ว ไปผ า นทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกสอยางนอยสามสิบวันติดตอกัน
ผูมี สิท ธิ สมั ค รรั บคั ด เลื อ กเปน กรรมการจะตอ งไม เป น ผูที่ ไ ดรั บ การเสนอชื่อ จากสมาคม
สถาบัน หรือองคกรตามมาตรา ๑๐
เมื่อ พน กํา หนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง แล ว ใหค ณะกรรมการสรรหาพิ จารณาคั ดเลือ ก
ผูสมัครที่มีคุณสมบัติที่จะเปนกรรมการใหไดจํานวนสองเทาของจํานวนกรรมการตามมาตรา ๖ (๑) (๒)
(๓) (๔) และ (๕)
หลั กเกณฑ และวิ ธี การคั ดเลื อกให เป นไปตามที่ เลขาธิ การวุ ฒิ สภากํ าหนด โดยให ผู ได รั บ
คะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเปนผูไดรับการคัดเลือก
ใหนําความในมาตรา ๑๓ วรรคสาม มาใชบังคับกับการคัดเลือกผูสมควรไดรับเลือกเปน
กรรมการของคณะกรรมการสรรหาโดยอนุโลม
ผูที่ไดรับความเสียหายจากการคัดเลือก อาจยื่นคําฟองตอศาลปกครองได แตไมเปนเหตุใหตอง
ระงับหรือชะลอการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินไปแลว เวนแตศาลปกครองจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เปนอยางอื่น ทั้งนี้ หากศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใด ๆ อันเปนผลใหบุคคลที่ไดรับการคัดเลือก
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือไดรับการคัดเลือกโดยไมช อบดวยกฎหมาย ใหผูที่ไดรับ
การคัดเลือกนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๘ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

สวนที่ ๔
การเลือกและการแตงตั้งกรรมการ
มาตรา ๑๖ เมื่อไดรายชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการจากการคัดเลือกกันเองตามสวนที่ ๒
และจากการสรรหาตามสวนที่ ๓ แลว ใหเลขาธิการวุฒิสภานํารายชื่อดังกลาวทั้งหมดมารวมเปนบัญชี
เดียวกัน หากมีผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการไมนอยกวาสองเทาของจํานวนกรรมการตามที่กําหนดไว
ในมาตรา ๖ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหเสนอบัญชีรายชื่อ พรอมทั้งประวัติและผลงานของบุคคล
ดังกลาว ซึ่งตองระบุใหชัดเจนหรือมีหลักฐานแสดงใหเห็นวาเปนบุคคลที่มีความเหมาะสมตามมาตรา ๖
ตอประธานวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายชื่อตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ เพื่อนําเสนอ
ใหวุฒิสภาพิจารณาและมีมติเลือกตอไป
ในกรณีที่การดําเนินการโดยวิธีการคัดเลือกกันเองตามสวนที่ ๒ หรือวิธีการสรรหาตามสวนที่ ๓
วิธีการใดวิธีการหนึ่งดําเนินการไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม ใหเลขาธิการ
วุฒิสภานํารายชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการโดยวิธีการที่ดําเนินการแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา
พรอมทั้งประวัติและผลงานของบุคคลดังกลาว ซึ่งตองระบุใหชัดเจนหรือมีหลักฐานแสดงใหเห็นวาเปน
บุคคลที่มีความเหมาะสมตามมาตรา ๖ เสนอตอประธานวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแตเมื่อพนกําหนด
ระยะเวลาตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ เพื่อนําเสนอใหวุฒิสภาพิจารณาและมีมติเลือกตอไป
มาตรา ๑๗ ใหวุฒิสภามีมติเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่เลขาธิการวุฒิสภาเสนอใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับบัญชีรายชื่อ เพื่อใหไดกรรมการตามมาตรา ๖ โดยใหผูซึ่งไดรับ
คะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเปนผูไดรับเลือกเปน กรรมการ ซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับแลว
แจงใหผูไดรับการเลือกทราบ
เมื่อลวงพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถายังมีผูไดรับเลือกเปนกรรมการไมครบตามจํานวน
ที่กําหนดในมาตรา ๖ ใหประธานวุฒิสภาแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบ และใหนายกรัฐมนตรีนําบัญชี
รายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและดําเนินการเพื่อใหไดกรรมการตามมาตรา ๖ ใหครบจํานวน
โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายกรัฐมนตรีไดรับแจง
ใหผูไดรับการเลือกเปนกรรมการตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แลวแตกรณี ประชุมรวมกัน
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีผูไดรับเลือกเปนกรรมการครบจํานวนแลวเพื่อคัดเลือกผูสมควรเปนประธาน
กรรมการคนหนึ่งและรองประธานกรรมการสองคน แลวแจงผลใหนายกรัฐมนตรีทราบ และใหนายกรัฐมนตรี
นําความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งตอไป

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๘ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ผูไดรับเลือกตามมาตรา ๑๗ มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ (๑) (๒)
หรือ (๓) นายกรัฐมนตรีจะนําความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งไดตอเมื่อ
ผูนั้นไดลาออกจากการเปนบุคคลตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) หรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อถือไดวา
ตนไดเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา ๘ (๓) แลว ซึ่งตองกระทําภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับเลือก แตถาผูนั้นมิไดลาออก หรือมิไดเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนด
ใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับเลือกใหเปนกรรมการ และใหวุฒิสภาเลือกกรรมการใหมจากบัญชีรายชื่อ
ที่เลขาธิการวุฒิสภาเสนอตามมาตรา ๑๖
สวนที่ ๕
วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ
มาตรา ๑๙ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง
และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งกรรมการขึ้นใหม
กอนครบกํา หนดตามวาระเป น เวลาไม นอยกวาเก าสิบวั น ให สํานัก งานเลขาธิ การวุ ฒิสภา
ดําเนินการจัดใหมีการเสนอชื่อและแตงตั้งกรรมการขึ้นใหมใหแลวเสร็จโดยเร็ว
มาตรา ๒๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗
(๕) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๘
(๖) วุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๑
(๗) วุฒิสภามีมติใหถอดถอนจากตําแหนงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
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การพนจากตําแหนงกรรมการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ
ถาเปนการพนจากตําแหนงตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการ
ใหพนจากตําแหนง พระบรมราชโองการดังกลาวใหมีผลตั้งแตวันที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
หรือวันที่กระทําการอันเปนการฝาฝน หรือวันที่วุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนง หรือวันที่ถูกถอดถอนจาก
ตําแหนง แลวแตกรณี
เมื่อ มีก รณี ตามวรรคหนึ่ง ใหก รรมการเท าที่เ หลื ออยูป ฏิบั ติห นา ที่ตอ ไปได แ ละใหถื อว า
กสทช. ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู แตทั้งนี้จะตองมีจํานวนไมนอยกวาหกคน
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน อยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน และในกรณีที่วาระที่เหลืออยูไมถึงสามป
ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับการแตงตั้งอีกวาระหนึ่งได
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ให กสทช.
ประชุม กันเพื่อเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ แลวแจงให
นายกรัฐมนตรีทราบ และใหนายกรัฐมนตรีนําความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ แลวแตกรณี
มาตรา ๒๑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิรอ งขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติใหกรรมการ
พนจากตําแหนงเพราะเหตุที่กรรมการนั้นมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรงหรือบกพรองตอหนาที่
อยางรายแรง
มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยู
มาตรา ๒๒ เมื่อปรากฏวา กสทช. ไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ
ใหบุคคลดังตอไปนี้มีสิทธิรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติให กสทช. พนจากตําแหนงทั้งคณะ
(๑) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของสภาผูแทนราษฎร
(๒) สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา
(๓) ประชาชนผูใชบริการซึ่งไดรับผลกระทบจากการกระทําตามวรรคหนึ่งจํานวนไมนอยกวา
สองหมื่นคน ทั้งนี้ โดยทําเปนคํารองยื่นตอประธานวุฒิสภาตามหลักเกณฑที่ประธานวุฒิสภากําหนด
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มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่ มีอยู โดยในการลงมตินั้ น ตอ งนํา รายงานของคณะกรรมการติ ดตามและประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานที่ไดสงมายังวุฒิสภาตามมาตรา ๗๒ มาพิจารณาประกอบดวย
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการที่พนจากตําแหนง
ยังคงรักษาการในตําแหนงนั้นตอไปเพียงเทาที่จําเปนจนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะเขารับหนาที่
สวนที่ ๖
การประชุมและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๓ การประชุม การลงมติ และการปฏิบัติงานของ กสทช. ใหเปนไปตามระเบียบที่
กสทช. กําหนด
ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิ
เขาประชุม
ในการปฏิบัติหนาที่ กสทช. อาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน
กสทช. ได แต กสทช. จะปฏิเสธความรับผิดเพราะเหตุที่ไดมอบหมายใหกรรมการไปทําแทนแลวไมได
มาตรา ๒๔ การปฏิบัติหนาที่ของ กสทช. กสท. และ กทค. ในเรื่องใดที่เกี่ยวของหรือมี
ผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ ตองกระทําโดยมติของที่ประชุม และตองเปดเผยรายงานการประชุม
พรอมทั้งผลการลงมติของที่ประชุมทั้งรายบุคคลและทั้งคณะใหสาธารณชนทราบผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
ของสํานักงาน กสทช. และโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสมตามที่ กสทช. ประกาศกําหนด
ขอมูลที่ปรากฏอยูในรายงานการประชุมเรื่องใดมีลักษณะตามที่กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการกําหนดมิใหตองเปดเผยก็ได กสทช. อาจมีมติมิใหเปดเผยขอมูลเฉพาะในสวนนั้นได
การเปดเผยรายงานการประชุม พรอมทั้งผลการลงมติตามวรรคหนึ่ง ตองดําเนินการภายใน
ระยะเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีการลงมติ เวนแตมีเหตุจําเปน ใหขยายเวลาออกไปไดอีก
ไมเกินสิบหาวัน แตตองแสดงเหตุผลและความจําเปนที่ตองขยายเวลาไวดวย
มาตรา ๒๕ ใหกรรมการเปน ผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
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มาตรา ๒๖ ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ไดรับคาตอบแทนเหมาจายเปนรายเดือน
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ อาจไดรับคาใชจายอันเกี่ยวกับการ
เดินทางไปปฏิบัติหนาที่ตางทองที่ไดไมเกินอัตราที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๗ ให กสทช. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ แผนแมบท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุ และแผนเลขหมาย
โทรคมนาคม
(๒) กํ า หนดการจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ร ะหว า งคลื่ น ความถี่ ที่ ใ ช ใ นกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม
(๓) กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง กิ จการโทรทัศ น และกิจการ
โทรคมนาคม
(๔) พิจ ารณาอนุ ญ าตและกํ า กับ ดู แ ลการใชค ลื่ น ความถี่ แ ละเครื่ อ งวิท ยุ คมนาคมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม หรือในกิจการวิทยุคมนาคม
และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว
(๕) กําหนดหลักเกณฑการใชคลื่นความถี่ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและปราศจากการ
รบกวนซึ่งกันและกัน ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหวางกิจการแตละประเภท
(๖) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อใหผูใชบริการไดรับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอง และเปนธรรม
และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว
(๗) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชเลขหมายโทรคมนาคม และกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว
(๘) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใชหรือเชื่อมตอ และหลักเกณฑและวิธีการในการ
กําหนดอัตราคาใชหรือคาเชื่อมตอโครงขายในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม ทั้ งในกิ จการประเภทเดียวกั นและระหว างกิ จการแต ละประเภท ใหเปนธรรมต อ
ผูใชบริการ ผูใหบริการและผูลงทุน หรือระหวางผูใหบริการโทรคมนาคม โดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ
เปนสําคัญ
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(๙) กําหนดโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมและโครงสรางอัตราคาบริการในกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศ น และกิจการโทรคมนาคม ใหเปน ธรรมตอผูใ ชบริการและผูใ หบริการโดยคํานึงถึง
ประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ
(๑๐) กําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคในการประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และในกิจการวิทยุคมนาคม
(๑๑) กําหนดมาตรการเพื่อปองกัน มิใหมีการกระทําอันเปนการผูกขาดหรือกอใหเกิดความ
ไมเปนธรรมในการแขงขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
(๑๒) กําหนดมาตรการใหมีการกระจายบริการดานโทรคมนาคมใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน
ตามมาตรา ๕๐
(๑๓) คุม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชนมิ ใ ห ถู ก เอาเปรี ย บจากผู ป ระกอบกิ จ การ
และคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม
และสงเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเขาถึงและใชประโยชนคลื่นความถี่
ที่ใชในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
(๑๔) ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ
(๑๕) วินิจฉัยและแกไขปญหาการใชคลื่นความถี่ที่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน
(๑๖) ติดตามตรวจสอบและใหคําปรึกษาแนะนําการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม
(๑๗) กําหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิขามสื่อ หรือการครอบงํากิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่ ระหวางสื่อมวลชนดวยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผล
เปน การขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือปดกั้น การไดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลาย
ของประชาชน
(๑๘) ส ง เสริ ม การรวมกลุ ม ของผู รั บ ใบอนุ ญ าต ผู ผ ลิ ต รายการ และผู ป ระกอบวิ ช าชี พ
สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนองคกรในรูปแบบตาง ๆ เพื่อทํา
หนาที่จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการควบคุมการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพกันเองภายใตมาตรฐานทางจริยธรรม
(๑๙) ออกระเบียบหรือประกาศตามมาตรา ๕๘
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(๒๐) อนุมัติงบประมาณรายจายของสํานักงาน กสทช. รวมทั้งเงิน ที่จะจัดสรรเขากองทุน
ตามมาตรา ๕๒
(๒๑) พิจารณาและใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนตามที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนเสนอตามมาตรา ๕๕
(๒๒) ให ข อ มู ล และร ว มดํ า เนิ น การในการเจรจาหรื อ ทํ า ความตกลงระหว า งรั ฐ บาล
แหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
คลื่นความถี่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของ
(๒๓) เสนอแนะตอคณะรัฐ มนตรีเพื่อใหมีกฎหมายหรือแกไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรคลื่นความถี่และการดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคลื่นความถี่ กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
(๒๔) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอันเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ กสทช.
(๒๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
การกําหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิขามสื่อหรือการครอบงําตาม (๑๗) ให กสทช.
รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและผูเกี่ยวของประกอบดวย
การใชอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ตองไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศ น กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกฎหมาย
วาดวยวิทยุคมนาคม
บรรดาระเบีย บ ประกาศ หรื อ คํ าสั่ ง ใด ๆ ที่ ใ ช บัง คั บ เปน การทั่ ว ไปเมื่ อ ได ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๒๘ ให กสทช. จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนทั่วไป
เพื่อนําความคิดเห็นที่ไดมาประกอบการพิจารณากอนออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เกี่ยวกับการ
กํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมที่มีผลใชบังคับ
เปนการทั่ วไปและเกี่ยวข องกั บการแขงขันในการประกอบกิ จการหรือมีผลกระทบตอประชาชนอยางมี
นัยสําคัญ โดยตองใหขอมูลเกี่ยวกับความเปนมา เหตุผล ความจําเปน และสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับ
เรื่องที่จะรับฟงความคิดเห็น ตลอดจนประเด็นที่ตองการรับฟงความคิดเห็น ทั้งนี้ ระยะเวลาในการรับฟง
ความคิดเห็นตองไมนอยกวาสามสิบวัน เวนแตในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเปนเรงดวน กสทช.
อาจกําหนดระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นใหนอยกวาระยะเวลาที่กําหนดได
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ใหสํานักงาน กสทช. จัดทําบันทึกสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นที่ประกอบดวยความคิดเห็น
ที่ไดรับมติหรือผลการพิจารณาของ กสทช. ที่มีตอความคิดเห็นดังกลาว พรอมทั้งเหตุผลและแนวทาง
ในการดําเนินการตอไป และเผยแพรบันทึกดังกลาวในระบบเครือขายสารสนเทศของสํานักงาน กสทช.
มาตรา ๒๙ การกําหนดอัตราคาใชหรือคาเชื่อมตอโครงขาย คาธรรมเนียมใด ๆ หรือคาบริการ
ในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัตินี้
และตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน หรือตามกฎหมายวาดวย
การประกอบกิจการโทรคมนาคม ให กสทช. คํานึงถึงประโยชนสาธารณะและภาระของผูบริโภค
ความสอดคลองกับตนทุนการใหบริการ ความคุมคา และการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพดวย
มาตรา ๓๐ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง กสทช. กสท. กทค. คณะกรรมการอื่ น และ
คณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนเลขาธิการ กสทช. และพนักงานของ
สํานักงาน กสทช. เกี่ยวกับการพิจารณาคําขอหรือคํารองเรียนที่ประชาชนยื่นตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบั งคับ ประกาศ หรื อสั ญญาที่ กสทช. หรื อสํ านัก งาน กสทช. ทํา กับเอกชน หากกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือสัญญาดังกลาวมิไดกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการไวโดยเฉพาะ
ให กสทช. กําหนดระยะเวลาการดําเนินการแลวเสร็จและประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วไป เรื่องใด
ที่มิไดกําหนดระยะเวลาไว จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง
ในกรณีที่ กสทช. กสท. กทค. คณะกรรมการอื่น และคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้น ตาม
พระราชบัญญัตินี้ เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. ปฏิบัติหนาที่ลาชากวา
ที่กําหนดตามวรรคหนึ่งโดยไมมีเหตุอันสมควร หากกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใด ใหสํานักงาน กสทช.
รับ ผิ ด ชดใช ค วามเสี ย หายให แ ก บุ ค คลนั้ น และให เ รี ย กเงิ น ชดใช คื น จาก กสทช. กสท. กทค.
คณะกรรมการอื่น และคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัตินี้ เลขาธิการ กสทช. หรือ
พนักงานของสํานักงาน กสทช. ผูเปนตนเหตุแหงความลาชานั้น แลวแตกรณี หากความเสียหายนั้น
เกิดจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชนใ นการคุมครองผูบริโภคมิใหถูกเอาเปรียบจากผูประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ให กสทช. มีหนาที่ตรวจสอบการดําเนินการ
ของผูประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม มิใหมีการดําเนินการใด ๆ
ในประการที่นาจะเปนการเอาเปรียบผูบริโภค ทั้งนี้ โดยให กสทช. แตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นสองคณะ
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ประกอบดวยผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณอันเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
กสทช. ในการคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศ น และในการคุม ครอง
ผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคมโดยใหมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียนและปฏิบัติหนาที่อื่น ทั้งนี้ ตามที่ กสทช. กําหนด
ในกรณีที่ผูประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคม ดําเนินการใด ๆ
ในประการที่นาจะเปนการเอาเปรียบผูบริโภค โดยอาศัยการใชเครือขายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะ
เปน การคากําไรเกิน ควร หรือกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ ไมวาดวยวิธีการใดตามหลักเกณฑที่
กสทช. กําหนด ให กสทช. มีอํานาจสั่งระงับการดําเนินการดังกลาวได
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชนในการคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัวและเสรีภาพของบุคคล
ในการสื่ อ สารถึ ง กัน โดยทางโทรคมนาคม ให กสทช. มี อํา นาจกํา หนดมาตรการคุม ครองสิ ท ธิ
ของผูใชบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการสื่อสาร
ถึงกันโดยทางโทรคมนาคม
ในกรณีที่มีการกระทําความผิดโดยการดักรับไว ใชประโยชน หรือเปดเผยขอความขาวสาร
หรือขอมูลอื่นใดที่มีการสื่อสารทางโทรคมนาคมโดยไมชอบดวยกฎหมาย ใหถือวา กสทช. เปนผูเสียหาย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเปนผูกระทําความผิดตามวรรคสอง
หรือรูวามีการกระทําความผิดตามวรรคสอง แตเพิกเฉยหรือไมดําเนิน การตามกฎหมายภายในเวลา
อันสมควร ให กสทช. มีอํานาจสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมได
มาตรา ๓๓ ให กสทช. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายให
พนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ไดรับมอบหมายได
อนุกรรมการ และคณะทํางานตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ ข. (๑) (๒) (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑)
มาตรา ๓๔ ในการปฏิ บัติห นาที่ ตามพระราชบัญญั ตินี้ ให กสทช. กสท. กทค. และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีอํานาจสั่งหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใดใหชี้แจง
ขอเท็จจริง มาใหถอยคําหรือสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาได
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หมวด ๒
การกํากับดูแลการประกอบกิจการ
สวนที่ ๑
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
มาตรา ๓๕ ใหมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา
“กสท.” ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ง กสทช. แตงตั้งจากรองประธาน กสทช.
(๒) กรรมการ ซึ่ ง กสทช. แต ง ตั้ ง จากกรรมการ กสทช. ที่ มิ ไ ด เ ป น ประธานหรื อ
รองประธาน กสทช. จํานวนสี่คน ซึ่งตองมีกรรมการตามมาตรา ๖ (๓) จํานวนสองคน และกรรมการ
ตามมาตรา ๖ (๔) จํานวนหนึ่งคน
กรรมการตามวรรคหนึ่งจะเปน กทค. ในขณะเดียวกันมิได
ใหเลขาธิการ กสทช. แตงตั้ง พนักงานเจาหนา ที่ของสํา นักงาน กสทช. เปน เลขานุการ
และผูชวยเลขานุการตามความจําเปน
มาตรา ๓๖ ใหนําความในมาตรา ๒๓ มาใชบังคับกับการประชุมของ กสท. โดยอนุโลม
เวนแตในสวนที่เกี่ยวกับองคประชุม ตองมีกรรมการ กสท. มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการ กสท. ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่กรรมการ กสท. พนจากตําแหนงกอนวาระ ถายังมีกรรมการ กสท. อยูไมนอยกวาสามคน
ใหกรรมการ กสท. เทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได
มาตรา ๓๗ ให กสท. มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการใด ๆ แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๔) (๖)
(๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๓) (๑๖) และ (๑๘) ในสวนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ กสทช. มอบหมาย
สวนที่ ๒
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
มาตรา ๓๘ ใหมี คณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคมคณะหนึ่ ง เรี ยกโดยย อวา “กทค.”
ประกอบดวย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๘ ก

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ง กสทช. แตงตั้งจากรองประธาน กสทช.
(๒) กรรมการ ซึ่ง กสทช. แตงตั้งจากกรรมการ กสทช. ที่มิไดเปนประธานหรือรองประธาน
กสทช. จํานวนสี่คน ซึ่งตองมีกรรมการตามมาตรา ๖ (๓) จํานวนสองคน และกรรมการตามมาตรา ๖ (๔)
จํานวนหนึ่งคน
กรรมการตามวรรคหนึ่งจะเปน กสท. ในขณะเดียวกันมิได
ใหเลขาธิการ กสทช. แตงตั้ง พนักงานเจาหนา ที่ของสํา นักงาน กสทช. เปน เลขานุการ
และผูชวยเลขานุการตามความจําเปน
มาตรา ๓๙ ใหนําความในมาตรา ๓๖ มาใชบังคับกับการประชุมและการปฏิบัติหนาที่ของ
กทค. โดยอนุโลม
มาตรา ๔๐ ให กทค. มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการใด ๆ แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๔) (๖)
(๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) และ (๑๖) ในสวนที่เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมและกิจการ
วิทยุคมนาคม และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ กสทช. มอบหมาย
สวนที่ ๓
การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
มาตรา ๔๑ ผูใ ดประสงคจะใช คลื่น ความถี่เพื่อกิจ การกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศ น
ตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
การยื่น คําขออนุญาต และการอนุญาต ใหเปน ไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อ นไขที่
กสทช. ประกาศกําหนด เวนแตการประกอบกิจการทางธุรกิจใหเปนไปตามที่กําหนดในวรรคหก
ใหถือวาการยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง เปนการยื่นคําขออนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนดวย และเมื่อ กสทช. อนุญาตใหใชคลื่นความถี่แลวใหถือวาอนุญาตใหประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศ นตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน และใหถือวาไดรับอนุญาตใหมีและใชเครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมดวย ทั้งนี้เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ระบุไวใ น
คําขออนุญาต
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การอนุญ าตให ใ ช คลื่ น ความถี่ เพื่ อ กิ จการกระจายเสี ยงและกิ จ การโทรทั ศ น ตอ งคํ านึ ง ถึ ง
ประโยชนสูงสุ ดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภ าค และระดั บทองถิ่ น ในดานการศึกษา
วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอื่น รวมทั้งการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
และต อ งดํ า เนิ น การในลั ก ษณะที่ มี ก ารกระจายการใช ป ระโยชน โ ดยทั่ ว ถึ ง ในกิ จ การด า นต า ง ๆ
ใหเหมาะสมแกการเปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ
เพื่อประโยชนใ นการสงเสริม รายการวิทยุและรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาสรางสรรคสังคม
หรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชน ให กสทช. กําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตตองจัดเวลา
ใหรายการดังกลาวไดออกอากาศในชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับกลุมเปาหมาย
ในกรณีที่เป น การอนุญ าตใหใ ชค ลื่น ความถี่ เพื่อ กิจการกระจายเสีย งหรือ กิจการโทรทัศ น
ซึ่งเปนการประกอบกิจการทางธุรกิจตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน ใหใชวิธีคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และระดั บท องถิ่ น โดยให แยกกั นประมู ลในแต ละระดั บ ทั้ งนี้ ตามหลั กเกณฑ วิ ธี การ ระยะเวลา
และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกําหนด
การกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารวมประมูลคลื่นความถี่ตามวรรคหก ใหคํานึงถึงประโยชน
ในการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา การปองกันการผูกขาด
การสงเสริมการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม การใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ภาระของผูบริโภค
และการคุมครองสิทธิของผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น
การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่กอใหเกิดหรืออาจ
เกิดการรบกวนหรือทับซอนกับคลื่นความถี่ที่ไดรับอนุญาตอยูกอนแลวจะกระทํามิได
มาตรา ๔๒ ให กสทช. มีอํานาจกํ าหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑
โดยแยกเปนคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ และคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
ซึ่งตองชําระเมื่อไดรับใบอนุญาตและตองชําระเปนรายปในอัตราที่เหมาะสมกับประเภทของใบอนุญาต
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เวนแตคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ใหใชคลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ ใหถือวาเงินที่ไดจากการประมูลตามมาตรา ๔๑ วรรคหก
เปนคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ซึ่งตองชําระเมื่อไดรับใบอนุญาตและใหนําสงเขากองทุน
ตามมาตรา ๕๒
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คาธรรมเนียมใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งซึ่งตองชําระเปนรายป ให กสทช. กําหนด โดยคํานึงถึง
รายจายในการกํากับดูแลการใชคลื่นความถี่และการกํากับดูแลการประกอบกิจการอยางมีประสิทธิภาพ
ในอัตรารวมทั้งสิ้นไมเกินรอยละสองของรายไดกอนหักคาใชจายของผูรับใบอนุญาต และใหนําสงเปน
รายไดของสํานักงาน กสทช.
บรรดาหน ว ยงานที่ ไ ด รั บ ยกเว น ไม ต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยการประกอบกิ จ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งดวย
แต กสทช. จะลดหยอนใหตามที่เห็นสมควรก็ได โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของกิจการของหนวยงานนั้น
มาตรา ๔๓ ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนสิทธิ
เฉพาะตัวของผูไดรับใบอนุญาต จะโอนแกกันมิได
ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตองประกอบ
กิจ การดว ยตนเอง จะมอบการบริ ห ารจั ด การทั้ ง หมดหรื อ บางส ว นหรือ ยิ น ยอมให บุ ค คลอื่ น เป น
ผูมีอํานาจประกอบกิจการแทนมิได แตการใหบุคคลอื่นเชาเวลาดําเนินรายการบางชวงเวลาอาจกระทําได
ตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด
มาตรา ๔๔ ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน
ผูใดมิไดประกอบกิจการที่ใชคลื่นความถี่นั้นภายในระยะเวลาที่ กสทช. กําหนดหรือนําคลื่นความถี่ไปใช
ในกิจการนอกวัตถุประสงค หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบกิจการที่ใชคลื่นความถี่ หรือกระทําการ
อันมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในมาตรา ๒๗ (๑๑) และ (๑๗) หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๓
ให กสทช. ดําเนินการเพื่อใหมีการแกไขใหถูกตองหรือมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่นั้น
ทั้งหมดหรือบางสวน
สวนที่ ๔
การกํากับกิจการโทรคมนาคม
มาตรา ๔๕ ผูใ ดประสงคจะใชคลื่น ความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมตองไดรับ ใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองดําเนินการโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
ระยะเวลาและเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกําหนด โดยใหนําความในมาตรา ๔๑ วรรคสี่ และวรรคเจ็ด
มาใชบังคับโดยอนุโลม และเงินที่ไดจากการประมูลเมื่อหักคาใชจา ยแลวใหสงเขาเปนรายไดแผนดิน
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ใหถือวาการยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง เปนการยื่นคําขออนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคมดวย และเมื่อ กสทช.
อนุญาตใหใ ชคลื่น ความถี่แ ลวใหถือวาอนุญาตใหประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวย
การประกอบกิจการโทรคมนาคม และใหถือวาไดรับอนุญาตใหมีและใชเครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมดวย ทั้งนี้เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม
ที่ระบุไวในคําขออนุญาต
ให กสทช. มีอํานาจกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายวาดวย
การประกอบกิจการโทรคมนาคมและคาธรรมเนียมซึ่งตองชําระเปนรายปโดยคํานึงถึงรายจายในการกํากับ
ดูแลการใชคลื่นความถี่และการกํากับดูแลการประกอบกิจการอยางมีประสิทธิภาพในอัตรารวมทั้งสิ้น
ไมเกินรอยละสองของรายไดกอนหักคาใชจายของผูรับใบอนุญาตและใหนําสงคาธรรมเนียมดังกลาว
เปนรายไดของสํานักงาน กสทช.
มาตรา ๔๖ ใบอนุญาตใหใ ชคลื่น ความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมเปนสิทธิเฉพาะตัวของ
ผูไดรับใบอนุญาต จะโอนแกกันมิได
ผูไดรบั ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม ตองประกอบกิจการดวยตนเอง
จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางสวนหรือยินยอมใหบุคคลอื่นเปนผูมีอํานาจประกอบกิจการแทน
มิได
มาตรา ๔๗ ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมผูใดมิไดประกอบ
กิจการที่ใชคลื่นความถี่นั้นภายในระยะเวลาที่ กสทช. กําหนด หรือนําคลื่นความถี่ไปใชในกิจการนอก
วัตถุประสงค หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบกิจการที่ใชคลื่นความถี่หรือกระทําการอันมีลักษณะ
ตองหามตามที่กําหนดในมาตรา ๒๗ (๑๑) หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ ให กสทช. ดําเนินการ
เพื่อใหมีการแกไขใหถูกตอง หรือมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่นั้นทั้งหมดหรือบางสวน
หมวด ๓
แนวทางการจัดทําแผน
มาตรา ๔๘ ใหมีแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ซึ่งอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) รายละเอีย ดเกี่ย วกับตารางกําหนดคลื่ น ความถี่ทั้ง หมดที่ประเทศไทยสามารถนํามา
ใชประโยชนได
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(๒) แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ระหวางประเทศ
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กําหนดใหใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
กิจการโทรคมนาคม และกิจการอื่น
(๔) แนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพื่อนําไปจัดสรรใหมหรือการปรับปรุงการใชคลื่นความถี่
แผนแมบทการบริห ารคลื่น ความถี่ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใ ชบังคับได
และใหใชเปนหลักเกณฑและเงื่อนไขเบื้องตนในการอนุญาตและการดําเนินกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวของกับ
การใชคลื่นความถี่
ให กสทช. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ และตอง
ปรับปรุงแผนแมบทดังกลาว เพื่อประโยชนในการบริหารคลื่นความถี่ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ในการจัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ ให กสทช. รับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ผูประกอบกิจการที่ใชประโยชนคลื่นความถี่ และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาดวย ทั้งนี้ ระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นตองไมนอยกวาสามสิบวัน และการจัดทําแผน
แมบทการบริหารคลื่นความถี่ใหคํานึงถึงการใชงานดานความมั่นคงของรัฐตามความจําเปน
มาตรา ๔๙ ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการ ให กสทช. จัดใหมีแผนแมบทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศ น และแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม เพื่อใชเปน แนวทางในการ
ดําเนินการระยะหาป โดยในแผนดังกลาวตองสอดคลองกับแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่และอยางนอย
ตองมีแนวทางการพัฒนาและการสงเสริม แขงขัน โดยเสรีอยางเปน ธรรมระหวางผูประกอบกิจการ
แนวทางการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และการอนุญาตใหประกอบกิจการ โดยในสวนกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน ตองจัดใหภาคประชาชนไดใชคลื่นความถี่เพื่อประโยชนสาธารณะ และไมแสวงหากําไร
ในทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการชุมชนไมนอยกวารอยละยี่สิบของคลื่นความถี่ในแตละพื้นที่
ของการอนุญาตประกอบกิจการ
ในการจั ด ทํ า แผนแม บทตามวรรคหนึ่ ง ให กสทช. รั บฟ งความคิ ดเห็ น ของประชาชน
ผูประกอบกิจการ และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาดวย ทั้งนี้ ระยะเวลา
ในการรับฟงความคิดเห็นตองไมนอยกวาสามสิบวัน
ในกรณีที่ กสทช. วินิจฉัยเรื่องใดไมสอดคลองกับความคิดเห็นของประชาชน ผูประกอบกิจการ
หรือหนวยงานของรัฐ ตามที่ปรากฏในการรับฟงความคิดเห็น ตามวรรคสอง กสทช. ตองชี้แจงและ
แสดงเหตุผลใหประชาชน ผูประกอบกิจการ หรือหนวยงานของรัฐทราบ
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ประชาชน ผูประกอบกิจการ หรือหนวยงานของรัฐตามวรรคสาม ผูใดเห็นวาแผนแมบทที่
กสทช. กําหนดขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองได
โดยใหถือวาแผนแมบทดังกลาวเปน กฎตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง
แผนแมบทตามวรรคหนึ่ง เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหผูกพัน กสทช. และ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
มาตรา ๕๐ เพื่อประโยชนในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพื่อสังคมตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ให กสทช. กําหนดแผนการจัดใหมี
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โดยในแผนอยางนอยจะตองกําหนดพื้นที่
และกลุม เปาหมาย ระยะเวลาในการดําเนินการ พรอมทั้งประมาณการคาใชจายที่จะเกิดขึ้น จากการ
ดําเนินการดังกลาว
การจัดทําแผนตามวรรคหนึ่ง ให กสทช. หารือกับหนวยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวของโดยตอง
สอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภา
ให กสทช. ประกาศกําหนดจํานวนคาใชจายที่จะเรียกเก็บจากผูไดรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมเพื่อนําไปใชดําเนินการสนับสนุนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมตามวรรคหนึ่ง
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงรายไดที่ผูไดรับใบอนุญาตไดรับจากการใหบริการโทรคมนาคม
ให กสทช. ประกาศกําหนดจํานวนเงินจากกองทุนตามมาตรา ๕๓ (๔) ที่จะนํามาสนับสนุน
ผูไดรับใบอนุญาตเพื่อใหสามารถดําเนินการจัดใหมีบริการดังกลาวได
มาตรา ๕๑ เพื่อสง เสริม ใหภาคประชาชนได ใ ชคลื่น ความถี่ตามสั ดสวนที่กําหนดไวใ น
มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ให กสทช. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสงเสริมชุมชนที่มีความพรอม
ใหเปนผูมีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนประเภท
บริการชุมชน การหารายได และการสนับสนุนผูประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ โดยให
รับฟงความคิดเห็นจากประชาชน และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
รายไดของผูประกอบกิจการบริการชุมชนตองเปนรายไดจากการบริจาค การอุดหนุนสถานี
หรือรายไดทางอื่นซึ่งมิใชการโฆษณาหรือการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน
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การสนับสนุนผูประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพตองเปนการอุดหนุนการดําเนินการ
ของสถานีมิใชเปนการสนับสนุนรายการใดโดยเฉพาะ และมีสัดสวนไมเกินกึ่งหนึ่งของรายไดทั้งหมด
ของผูประกอบกิจการบริการชุม ชน รวมทั้งตองจัดใหมีการประเมิน ผลคุณภาพการใหบริการและ
ประสิทธิภาพในการใชจายเงินที่ไดรับการอุดหนุน เพื่อใชประกอบการพิจารณาจัดสรรเงิน อุดหนุน
ในแตละคราว
หมวด ๔
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ
มาตรา ๕๒ ใหจัดตั้งกองทุน ขึ้น ในสํานักงาน กสทช. เรียกวา “กองทุน วิจัยและพัฒ นา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ” โดยมีวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคม อย างทั่ วถึ ง ตลอดจนส งเสริ ม ชุ มชนและสนั บสนุ น ผู ประกอบกิ จการบริ การชุ ม ชน
ตามมาตรา ๕๑
(๒) สงเสริมและสนับ สนุน การพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาดานกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศ น และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการรูเทาทัน สื่อ
เทคโนโลยีดานการใชคลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูพิการ ผูสูงอายุ หรือผูดอยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมตอเนื่อง
(๓) สงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศ น
กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดําเนินการขององคกรซึ่งทําหนาที่จัดทํา
มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิช าชีพตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
(๔) สนับสนุน สงเสริม และคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศ น
และกิจการโทรคมนาคม
(๕) สนับสนุนการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
โดยจัดสรรเงินใหแกกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
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มาตรา ๕๓ กองทุนตามมาตรา ๕๒ ประกอบดวย
(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
(๒) เงินที่ไดจากการประมูลคลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ วรรคหก
(๓) เงินที่ไดรับการจัดสรรตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
(๔) เงินที่สงเขากองทุนตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
และกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม
(๕) เงิ น ค า ปรั บ ทางปกครองที่ ป รั บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และตามกฎหมายว า ด ว ย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศ น และตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม
(๖) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพื่อสมทบกองทุน
(๗) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา ๙๑
(๘) ดอกผลและรายไดของกองทุน รวมทั้งผลประโยชนจากคาตอบแทนการใชประโยชน
จากการวิจัยและพัฒนาดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
(๙) เงินและทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของกองทุน
เงินกองทุนตาม (๔) และ (๗) ใหใชไดเฉพาะเพื่อวัตถุประสงคตามมาตรา ๕๒ (๑)
เงินกองทุนตาม (๔) ที่ไดรับจากกิจการใดใหใชเฉพาะเพื่อกิจการนั้น เวนแตเงินที่ไดรับจาก
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ใหใชเพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนก็ได
มาตรา ๕๔ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) ประธาน กสทช. เปนประธานกรรมการ
(๒) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
อธิบ ดีก รมบัญ ชีก ลาง และผูอํ านวยการศู น ย เทคโนโลยีอิ เล็ กทรอนิก สแ ละคอมพิ วเตอรแ หง ชาติ
เปนกรรมการโดยตําแหนง
(๓) ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณดานการพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพสื่อกระจายเสียง
จํานวนหนึ่งคน และสื่อโทรทัศนจํานวนหนึ่งคน ซึ่งกรรมการตาม (๑) และ (๒) เปนผูคัดเลือก
(๔) ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณดานการใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐานอยางทั่วถึง
หรือในพื้นที่หางไกล รวมทั้งการใหบริการในดานโทรคมนาคมแกผูดอยโอกาสซึ่งกรรมการตาม (๑)
และ (๒) เปนผูคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน
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(๕) ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณดานการคุมครองสิทธิของผูบริโภคหรือการ
สงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งกรรมการตาม (๑) และ (๒) เปนผูคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน
(๖) ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณดานการสงเสริมและคุมครองสิทธิของผูพิการ
และผูดอยโอกาส ซึ่งกรรมการตาม (๑) และ (๒) เปนผูคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน
ใหเลขาธิการ กสทช. เปนกรรมการ และเลขานุการ และใหเลขาธิการ กสทช. แตงตั้ง
พนักงานของสํานักงาน กสทช. เปนผูชวยเลขานุการ
กรรมการตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) และ (๖) ตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ ข. (๑)
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) และมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป
และอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได
ใหนํามาตรา ๒๓ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๕๕ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ใ นการบริหารกองทุนและเสนอ
ความเห็ นเกี่ ยวกั บการจั ดสรรเงิ นกองทุ น เพื่ อใช จ ายตามวั ตถุ ประสงค ตามมาตรา ๕๒ ต อ กสทช.
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ในกรณีที่ กสทช. มีความเห็นแตกตางจากคณะกรรมการบริหารกองทุน
กสทช. ตองใหเหตุผลประกอบการพิจารณาไวดวย
ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุน และการ
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหประชาชนทราบผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน กสทช. โดยตอง
แสดงขอมูลเกี่ยวกับผูที่ขอและผูที่ไดรับการจัดสรรเงินจากกองทุนและจํานวนเงินที่ไดรับจากการจัดสรร
ทั้งหมดดวย
การเก็ บ รั ก ษา การใช จ า ย การจั ด ทํ า บั ญ ชี แ ละระบบบั ญ ชี ให เ ป น ไปตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
หมวด ๕
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
มาตรา ๕๖ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรียกโดยยอวา “สํานักงาน กสทช.” เปนนิติบุคคล มีฐานะเปนหนวยงานของรัฐ
ที่ไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และไมเปน รัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น และอยูภายใตการกํากับดูแลของประธานกรรมการ
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กิจการของสํานักงาน กสทช. ไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
มาตรา ๕๗ ใหสํานักงาน กสทช. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบในการรับและจายเงินรายไดของสํานักงาน กสทช.
(๒) จัดทํางบประมาณรายจายประจําปของสํานักงาน กสทช. เพื่อเสนอ กสทช. อนุมัติ
โดยรายจ ายประจํ า ปข องสํา นั กงาน กสทช. ใหห มายความรวมถึง รายจา ยใด ๆ อัน เกี่ ย วกั บการ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ กสทช. กสท. กทค. และสํานักงาน กสทช.
(๓) ตรวจสอบและติดตามการใชคลื่นความถี่
(๔) รับและพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการใชคลื่นความถี่ การประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศ น และกิจการโทรคมนาคม เพื่อตรวจสอบและแกไขปญหาหรือเสนอความเห็น ตอ
กสทช. เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑที่ กสทช. กําหนด
(๕) ศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคลื่นความถี่ การใชคลื่นความถี่ การประกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
(๖) รับผิดชอบงานธุรการของ กสทช. กสท. กทค. และคณะกรรมการบริหารกองทุน
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่ กสทช. กสท. และ กทค. มอบหมาย
มาตรา ๕๘ ให กสทช. มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน และการดําเนินการอื่นของสํานักงาน
กสทช. โดยใหรวมถึงเรื่องดังตอไปนี้ดวย
(๑) การแบงสวนงานภายในของสํานักงาน กสทช. และขอบเขตหนาที่ของสวนงานดังกลาว
(๒) การกํ าหนดตํา แหน ง อั ตราเงิน เดือ น และคา ตอบแทนอื่ น ของเลขาธิ การ กสทช.
พนักงานและลูกจ างของสํานักงาน กสทช. ตลอดจนค าตอบแทนและค าใชจายของกรรมการอื่ น
และอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) การคัดเลือกหรือการประเมินความรูความสามารถเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนง หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน หลักเกณฑการตอสัญญาจาง และการจายเงินชดเชยกรณี
เลิกจางเนื่องจากไมผานการประเมิน
(๔) การบริหารงานบุคคล รวมตลอดทั้งการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ และรองทุกข
(๕) การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน
(๖) การกําหนดเครื่องแบบและการแตงกายของพนักงานและลูกจางของสํานักงาน กสทช.
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(๗) การจางและการแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนผูเชี่ยวชาญหรือเปนผูชํานาญการเฉพาะดานอันจะ
เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ กสทช. รวมทั้งอัตราคาตอบแทนการจาง
(๘) การบริหารและจัดการงบประมาณ ทรัพยสิน และการพัสดุของสํานักงาน กสทช.
(๙) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่น
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการเปนผูลงนาม และเมื่อไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบงั คับได
มาตรา ๕๙ ให สํ า นั ก งาน กสทช. เป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกับ การดํ า เนิ น งานของ กสทช.
และสํานักงาน กสทช. ใหประชาชนทราบทางระบบเครือขายสารสนเทศ หรือวิธีการอื่นที่เห็นสมควร
โดยอยางนอยตองเปดเผยขอมูล ดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการของผูไดรับใบอนุญาตทุกราย พรอมทั้งเงื่อนไขที่กําหนด
(๒) รายไดของสํานักงาน กสทช. ตามมาตรา ๖๕ เปนรายเดือนโดยสรุป
(๓) รายจายสําหรับการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. เปนรายเดือนโดยสรุป
(๔) รายละเอียดของอัตราคาตอบแทนกรรมการ กสท. กทค. อนุกรรมการ และที่ปรึกษาตาง ๆ
เปนรายบุคคล
(๕) ผลการศึกษาวิจัยและผลงานอื่นๆ ที่วาจางใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ
(๖) รายการเรื่องรองเรียน ความคืบหนาและผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูบริโภค
และผูรับใบอนุญาตและจํานวนเรื่องที่ยังคางพิจารณา
(๗) รายละเอียดของผลการจัดซื้อจัดจางของสํานักงาน กสทช. และสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
มาตรา ๖๐ ใหสํานักงาน กสทช. มีเลขาธิการ กสทช. คนหนึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ของสํานักงาน กสทช. ขึ้นตรงตอประธานกรรมการ และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของ
สํานักงาน กสทช.
ในกิจการของสํานักงาน กสทช. ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการ กสทช. เปนผูแทน
ของสํานักงาน กสทช. เพื่อการนี้เลขาธิการ กสทช. จะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยาง
แทนก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ กสทช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระเบียบดังกลาว
จะกําหนดในลักษณะบังคับใหเลขาธิการ กสทช. ตองมอบอํานาจใหบุคคลใดมิได
มาตรา ๖๑ ใหประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของ กสทช. เปนผูแตงตั้งและถอดถอน
เลขาธิการ กสทช.
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เลขาธิการ กสทช. ตองมีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณในวันแตงตั้งและตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ รวมทั้งคุณสมบัติอื่นตามที่ กสทช. กําหนด
มาตรา ๖๒ เลขาธิการ กสทช. มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหาปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
มาตรา ๖๓ นอกจากการพ น จากตําแหน งตามวาระตามมาตรา ๖๒ เลขาธิ การ กสทช.
พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ
(๓) ลาออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง
(๗) กสทช. มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดใหออก
จากตําแหนงเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หยอนความสามารถ หรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได
มาตรา ๖๔ ใหเลขาธิการ กสทช. และพนักงานของสํานักงาน กสทช. เปนเจาหนาที่ของรัฐ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พนักงานของสํานักงาน กสทช. ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบที่
กสทช. กําหนด และตองไมเปนกรรมการ ผูจัดการ ผูบริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผูถือหุน หรือหุนสวน
ในบริ ษั ท หรื อห างหุ น ส วนหรื อนิ ติ บุ คคลอื่ น ใดบรรดาที่ ประกอบธุ รกิ จด านกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศนหรือกิจการโทรคมนาคม
ให เ ลขาธิ การ กสทช. เป น ผูดํ า รงตํ า แหน ง ระดั บ สู งตามกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให เลขาธิการ กสทช. และพนักงานเจาหนาที่
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๖๕ รายไดของสํานักงาน กสทช. มีดังตอไปนี้
(๑) คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๔๕ วรรคสาม
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(๒) รายไดหรือผลประโยชนอัน ไดมาจากการดําเนิน งานตามอํานาจหนาที่ของ กสทช.
และสํานักงาน กสทช.
(๓) รายไดจากทรัพยสินของสํานักงาน กสทช.
(๔) เงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหแกสํานักงาน กสทช. ตามระเบียบที่ กสทช. กําหนด
เพื่อใชในการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช.
(๕) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให
รายไดของสํานักงาน กสทช. ตาม (๑) และ (๒) เมื่อไดหักรายจายสําหรับการดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพของสํานักงาน กสทช. คาภาระตาง ๆ ที่จําเปน เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุน
ตามมาตรา ๕๒ และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
เหลือเทาใดใหนําสงเปนรายไดแผนดิน
ในกรณีรายไดของสํานักงาน กสทช. มีจํานวนไมพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพของสํานักงาน กสทช. รวมทั้งคาภาระตาง ๆ ที่จําเปนและไมสามารถหาเงินจากแหลงอื่นได
รัฐพึงจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินใหแกสํานักงาน กสทช. เทาจํานวนที่จําเปน
มาตรา ๖๖ เพื่อประโยชนในการจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินใหแกสํานักงาน กสทช.
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ใหสํานักงาน กสทช. เสนองบประมาณรายจายของปงบประมาณที่ขอความ
สนับสนุนตอคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปของสํานักงาน กสทช. ไวในรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม แลวแตกรณี ในการนี้
คณะรัฐมนตรีอาจทําความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของสํานักงาน กสทช. ไวในรายงานการ
เสนอรางพระราชบั ญญัติง บประมาณรายจายประจํ าปหรื อรา งพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจา ย
เพิ่มเติมดวยก็ได และในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาอาจขอใหเลขาธิการ กสทช. เขาชี้แจงเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได
มาตรา ๖๗ บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ีสํานักงาน กสทช. ไดมาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยน
จากรายไดของสํานักงาน กสทช. ตามมาตรา ๖๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือที่มีผูบริจาคใหตาม (๔)
ใหเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน กสทช.
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อสังหาริม ทรัพยที่เปน ที่ราชพัสดุต ามกฎหมายวาดวยที่ ราชพัสดุที่อ ยูใ นความครอบครอง
ของสํานักงาน กสทช. ใหสํานักงาน กสทช. มีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหา
ผลประโยชนได ตามระเบียบที่ กสทช. กําหนด
ทรัพยสินของสํานักงาน กสทช. ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
มาตรา ๖๘ การบัญชีของสํานักงาน กสทช. ใหจัดทําตามหลักสากลตามมาตรฐานของ
สภาผูสอบบัญชี และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ
สํานักงาน กสทช. ตามระเบียบที่ กสทช. กําหนด
ในการตรวจสอบภายในตามวรรคหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในจํานวนไมนอยกวา
สามคนและไม เ กิน ห าคน ซึ่ ง กสทช. แต งตั้ ง จากผูท รงคุ ณ วุฒิ ซึ่ งมี ค วามรูค วามสามารถในการ
ตรวจสอบภายในและมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ และให
สํานักงาน กสทช. จัดใหมีเจาหนาที่ผูตรวจสอบภายในมีจํานวนตามสมควรขึ้นตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อทําหนาที่ชวยคณะกรรมการตรวจสอบภายในในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ใหคณะกรรมการตรวจสอบภายในมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ และให กสทช. เลขาธิการ
กสทช. และพนักงานของสํานักงาน กสทช. อํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
และเจาหนาที่ผูตรวจสอบภายในตามที่รองขอ
ใหคณะกรรมการตรวจสอบภายในแจงผลการตรวจสอบตอ กสทช. ทุกหนึ่งรอยแปดสิบวัน
วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในใหเปนไปตามระเบียบที่ กสทช. กําหนด
มาตรา ๖๙ ใหสํานักงาน กสทช. จัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชี
ภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
ในทุกรอบป ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงิน
และทรัพยสิน ของสํานักงาน กสทช. โดยใหวิเคราะหประสิทธิผลของการใชจายเงินพรอมทั้งแสดง
ความคิ ดเห็น วา การใช จา ยดั งกลา วเปน ไปตามวัต ถุป ระสงค และไดผ ลตามเปา หมายเพี ยงใดดว ย
แลวทําบันทึกรายงานผลเสนอตอ กสทช. คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา
ใหสํานักงาน กสทช. เปนหนวยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน
แผนดิน
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หมวด ๖
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการและการบริหารงาน
มาตรา ๗๐ ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานคณะหนึ่ง ประกอบดวย
ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกจํานวนสี่คน ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) เปน ผูที่ มีผ ลงานหรื อมี ความรู และมีค วามเชี่ ยวชาญหรื อประสบการณ ดานกิจ การ
กระจายเสียง จํานวนหนึ่งคน และดานกิจการโทรทัศน จํานวนหนึ่งคน
(๒) เปน ผูที่ มีผ ลงานหรื อมี ความรู และมีค วามเชี่ ยวชาญหรื อประสบการณ ดานกิจ การ
โทรคมนาคม จํานวนหนึ่งคน
(๓) เปนผูที่มีผลงานและประสบการณดานการคุมครองผูบริโภค จํานวนหนึ่งคน
(๔) เปน ผูที่มีผลงานและประสบการณดานการสงเสริม สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
จํานวนหนึ่งคน
ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีการดําเนินการคัดเลือกบุคคลผูสมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ
จํานวนสองเทาของจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ ง เพื่อนําเสนอใหวุ ฒิสภาพิจารณาคั ดเลือกต อไป
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ประธานวุฒิสภากําหนด
ให ผู ไ ด รั บ การคั ดเลื อ กเป น กรรมการประชุ ม ร ว มกั น เพื่ อ คั ด เลื อ กผู ส มควรเป น ประธาน
กรรมการ
มาตรา ๗๑ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
สามป และจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสองวาระติดตอกันมิได
กรรมการตามวรรคหนึ่งตองไมเปนกรรมการ กสทช. กสท. กทค. อนุกรรมการ เลขาธิการ กสทช.
พนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน กสทช. และใหนําความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๒๐ (๑)
(๓) (๔) และ (๕) มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณี ที่ ก รรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านพ น จากตํ า แหน ง ด ว ยเหตุ อื่ น
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได และใหถือวา
คณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบั ติ งานประกอบด วยกรรมการเทา ที่เ หลื ออยูเ วน แต
มีกรรมการเหลืออยูไมถึงสามคน
วิธีการประชุมและการลงมติใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานกําหนด
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คาตอบแทนและค าใช จายอื่ น ในการสรรหาและการปฏิ บัติงานของกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบที่ กสทช. กําหนด
มาตรา ๗๒ ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอํานาจหนาที่ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการและการบริหารงานของ กสทช. กสท. กทค. สํานักงาน กสทช.
และเลขาธิการ กสทช. แลวแจงผลให กสทช. ทราบภายในเกาสิบวันนับแตวนั สิ้นปบัญชี และให กสทช.
นํารายงานดังกลาวเสนอตอรัฐสภาพรอมรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของ กสทช. ตามมาตรา ๗๖
และเปดเผยรายงานดังกลาวใหประชาชนทราบทางระบบเครือขายสารสนเทศของสํานักงาน กสทช.
หรือวิธีการอื่นที่เห็นสมควร
การประเมินตามวรรคหนึ่งตองอยูบนพื้นฐานขอเท็จจริงและขอมูลตาง ๆ และตองมีการรับฟง
ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียประกอบดวย
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหหนวยงานหรือองคกรที่มีความเชี่ยวชาญเปนผูรวบรวมขอมูล
วิเคราะห และประเมินผลเพื่อประโยชนในการจัดทํารายงาน
มาตรา ๗๓ รายงานตามมาตรา ๗๒ อยางนอยจะตองมีเนื้อหาดังตอไปนี้
(๑) ผลการปฏิบัติงานของ กสทช. กสท. กทค. สํานักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช.
(๒) รายงานขอเท็จจริงหรือขอสังเกตจากการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของ กสทช. ในสวนที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและความสอดคลองกับนโยบายของรัฐ บาล พรอมทั้ง
ความเห็นและขอเสนอแนะ
(๓) ความเห็นเกี่ยวกับรายงานประจําปที่ กสทช. ไดจัดทําขึ้นตามมาตรา ๗๖
(๔) เรื่องอื่น ๆ ทีเ่ ห็นสมควรรายงานให กสทช. รัฐสภา หรือประชาชน ทราบ
ให กสทช. กสท. กทค. สํ านั กงาน กสทช. และเลขาธิก าร กสทช. ใหค วามร วมมื อ
และอํานวยความสะดวกใหแกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่รองขอ
หมวด ๗
ความสัมพันธกับรัฐบาลและรัฐสภา
มาตรา ๗๔ ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ กสทช. ตองดําเนินการใหสอดคลองกับ
นโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภา
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มาตรา ๗๕ ในกรณีที่จะตองมีการเจรจาหรือทําความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ กิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม หรือการอื่นที่เกี่ยวของ กสทช. และสํานักงาน
กสทช. มีหนาที่ตองใหขอมูลและรวมดําเนินการตามที่รัฐบาลแจงใหทราบ
มาตรา ๗๖ ให กสทช. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปในดานการบริหารคลื่น
ความถี่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม แลวแตกรณี ซึ่งตองแสดง
รายละเอียดแผนงานและผลการปฏิบัติงาน รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การจัดสรรคลื่น
ความถี่ การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศ น และกิจการโทรคมนาคม แลวแตกรณี
และแผนการดําเนินงานในระยะตอไปเสนอตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต
วันสิ้นปบัญชี และเปดเผยใหประชาชนทราบ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีเนื้อหาดังตอไปนี้
(๑) ผลงานของ กสทช. ในปที่ลวงมาแลวเมื่อเปรียบเทียบกับแผนงานหรือโครงการที่กําหนดไว
(๒) แผนงาน โครงการ และแผนงบประมาณสําหรับปถัดไป
(๓) งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี รายงานการตรวจสอบภายใน
(๔) ปญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมประเภทตาง ๆ ที่มีความสําคัญตอประชาชน
(๕) คุณภาพและอัตราคาบริการโทรคมนาคมประเภทตาง ๆ ที่มีความสําคัญตอประชาชน
(๖) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูบริโภค
(๗) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกองทุนตามมาตรา ๕๒
(๘) รายงานเกี่ยวกับสภาพการแขงขันของตลาดในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศ น และกิจการโทรคมนาคมประเภทตาง ๆ รวมทั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการกระทําอันมีลักษณะ
เปนการครอบงํากิจการทั้งทางตรงและทางออมที่มีผลกระทบกับประโยชนของรัฐและประชาชน
นายกรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา อาจขอให กสทช. หรือเลขาธิการ กสทช.
แลวแตกรณี ชี้แจงการดําเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนหนังสือหรือขอใหมาชี้แจงดวยวาจาก็ได
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หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๗๗ ผูประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคมผูใด
ไดรับคําสั่งตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แลวไมปฏิบัติตาม ให กสทช. มีอํานาจปรับทางปกครองไมเกิน
หาลานบาท และปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งแสนบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติตามคําสั่ง
มาตรา ๗๘ ผูใ ดใชค ลื่ น ความถี่ เพื่ อ กิ จการกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น หรื อกิ จ การ
โทรคมนาคม โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ผูนั้นตอง
รับโทษตามที่ บัญญัติ ไวสํา หรับความผิ ดตามมาตรา ๖๖ แห งพระราชบั ญญัติก ารประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ แลวแตกรณี
มาตรา ๗๙ พนักงานเจาหนาที่ กสทช. หรือผูซึ่งใชอํานาจของ กสทช. ที่รูหรือไดรับแจง
จากบุคคลใดวามีการใชคลื่น ความถี่อันเปนการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หากมิได
ดําเนินการบังคับการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และการกระทําหรืองดเวนการกระทํานั้นไมเปน
ความผิดตามมาตรา ๑๕๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา พนักงานเจาหนาที่ กสทช. หรือผูซึ่งใชอํานาจ
ของ กสทช. ที่กระทําการดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน สามปหรือปรับไมเกิน หกหมื่น บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๐ ในระหว า งที่ ก ารแต ง ตั้ ง กสทช. ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ยั ง ไม แ ล ว เสร็ จ
ใหคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติที่ไดแตงตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ยังคงปฏิบัติ
หนาที่ตอไปในฐานะ กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้ แตในสวนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิ จ การโทรทั ศ น ต ามกฎหมายว า ด ว ยการประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น
ใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว
เมื่อ กสทช. ไดรับการแตงตั้งแลว ใหคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติตามวรรคหนึ่ง
เปนอันพนจากหนาที่
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มาตรา ๘๑ ใหคณะกรรมการตามพระราชบัญญั ติการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและ
กิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ หงชาติตามมาตรา ๖๑
แหงพระราชบั ญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑
หมายความถึง กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหบรรดาอํานาจหนาที่ของรัฐ มนตรี อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข และเจาพนักงานผูออก
ใบอนุญาต ตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมเปนอํานาจหนาที่ของ กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๒ เมื่อมีการแตงตั้ง กสทช. แลว ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ
หรือ บุคคลใดที่ได รับจั ดสรรคลื่ น ความถี่หรื อ ใช คลื่น ความถี่เ พื่อการประกอบกิจการกระจายเสีย ง
กิ จ การโทรทั ศ น และกิ จ การโทรคมนาคม อยู ใ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ มี ห น า ที่ แ จ ง
รายละเอียดการใชประโยชนคลื่น ความถี่ รวมทั้งเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถี่ตอ
กสทช. ตามหลักเกณฑ และระยะเวลาที่ กสทช. กําหนด
ในการดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให ส ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน ว ยงานของรั ฐ
แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา รวมถึงอายุสัญญาและคาสัมปทานหรือ
คาตอบแทนตาง ๆ ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น ตอ กสทช. ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ กสทช. กําหนด และให กสทช. ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน
หรือสัญญานั้น พรอมทั้งเปดเผยขอมูลและผลการตรวจสอบใหสาธารณชนทราบ
มาตรา ๘๓ ผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใชคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจ การโทรทัศ น ที่ชอบด วยกฎหมาย อยูใ นวัน ที่พ ระราชบัญญัติ นี้ใ ชบัง คับ และไดปฏิ บัติตาม
มาตรา ๘๒ แลว ใหถือวาไดรับอนุญาตจาก กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้ และให กสทช. กํากับดูแล
ให ผู ไ ด รั บ จั ด สรรคลื่ น ความถี่ ห รื อ ใช ค ลื่ น ความถี่ นั้ น ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ กฎหมายอื่ น
และตามหลักเกณฑที่ กสทช. กําหนด ทั้งนี้ จนกวาจะถึงกําหนดที่ตองคืนคลื่นความถี่ตามวรรคสาม
ความในมาตรา ๔๓ มิใหใ ชบังคับกับสวนราชการและรัฐ วิสาหกิจที่นําคลื่นความถี่ที่ไดรับ
จัดสรรไปใหผูอื่นประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญาที่ชอบดวยกฎหมาย
และใหผูไดรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาประกอบกิจการตอไปไดเฉพาะในชวงระยะเวลาที่เหลืออยู
ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญานั้น
ให กสทช. กําหนดระยะเวลาที่แนนอนในการใหผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใชคลื่นความถี่
คืน คลื่ น ความถี่ดัง กลาวเพื่อนํ าไปจัดสรรใหม หรือปรับปรุ งการใชค ลื่น ความถี่ต ามที่กํ าหนดไวใ น
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แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๘ โดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะและความจําเปน
ของการประกอบกิจการและการใชคลื่นความถี่ ทั้งนี้ ใหนําเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถี่
ตามที่ไดรับแจงตามมาตรา ๘๒ มาพิจารณาประกอบดวย
มาตรา ๘๔ ผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมที่ชอบดวย
กฎหมายอยูในวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใชบังคับและไดปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ แลว ใหถือวาไดรับอนุญาต
จาก กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้ และให กสทช. กํากับดูแ ลใหผูไดรับจัดสรรคลื่น ความถี่หรือ
ใชคลื่นความถี่นั้นปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น และตามหลักเกณฑที่ กสทช. กําหนด
ทั้งนี้ จนกวาจะถึงกําหนดที่ตองคืนคลื่นความถี่ตามวรรคสี่
ความในมาตรา ๔๖ มิใหใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจที่นําคลื่นความถี่ที่ไดรับจัดสรรไปใหผูอื่น
ประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญาที่ชอบดวยกฎหมายและใหผูไดรับอนุญาต
สัมปทาน หรือสัญญาประกอบกิจ การตอไปไดเฉพาะในชวงระยะเวลาที่เหลืออยูตามการอนุญาต
สัมปทาน หรือตามสัญญานั้น
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหรัฐวิสาหกิจนํารายได
จากผลประกอบการในสวนที่ไดรับจากการใหอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาตามวรรคสองที่รัฐวิสาหกิจ
ไดดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ ทั้งนี้ ไมวา
จะไดดําเนิน การทั้งหมดหรือบางสวน โดยใหหักคาใชจายดังตอไปนี้แ ลวเหลือเทาใดใหสง กสทช.
และให กสทช. นําสงเงินจํานวนดังกลาวเปนรายไดแผนดินตอไป
(๑) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ เฉพาะในสวนที่คิดจากฐานรายไดที่เกิดจาก
การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
(๒) คาใชจายเพื่อสนับสนุนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการ
เพื่อสังคมตามนโยบายของรัฐบาล และตามมาตรา ๕๐ เฉพาะในสวนที่คิดจากฐานรายไดที่เกิดจากการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
(๓) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการดําเนิน การตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด
ให กสทช. กําหนดระยะเวลาที่แนนอนในการใหผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใชคลื่นความถี่
คืนคลื่นความถี่ดังกลาวเพื่อนําไปจัดสรรใหมหรือปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ตามที่กําหนดไวในแผนแมบท
การบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๘ โดยใหนําความในมาตรา ๘๓ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๘ ก

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

มาตรา ๘๕ ในวาระเริ่มแรกมิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๙ ในสวนที่เกี่ยวกับการจัดใหภาค
ประชาชนไดใ ชค ลื่น ความถี่ใ นกิจการโทรทัศ น ไมนอ ยกวา รอยละยี่สิบ มาใช บังคับ ทั้ง นี้ จนกว า
กสทช. จะประกาศใหใชระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอลแลว
ให กสทช. จัดใหมีแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๘ ภายในระยะเวลาหนึ่งป
นับ แต เมื่ อ มีก ารแตง ตั้ง กสทช. แล ว โดยแผนดัง กลา วต อ งกํ าหนดใหมี ก ารกํา หนดเวลาในการ
เปลี่ยนไปสูระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอลและกําหนดเวลาเกี่ยวกับการจัดให
ภาคประชาชนไดใชคลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศนดวย
หลังจากประกาศใชแ ผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่แ ลว ในชวงเวลาที่ยังมิไดประกาศ
ให ใ ช ระบบการรั บส งสั ญญาณวิท ยุ โทรทั ศ น ใ นระบบดิจิ ตอลให กสทช. จั ดสรรคลื่ น ความถี่ ใ ห
ภาคประชาชนไดใ ชใ นกิจการโทรทัศ นเปน การชั่วคราวเฉพาะในพื้น ที่ที่มีคลื่นความถี่เพียงพอที่จะ
ดําเนินการจัดสรรได
มาตรา ๘๖ ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคมที่ ค ณะกรรมการกิ จ การ
โทรคมนาคมแหงชาติมอบหมายใหดําเนินการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองนําสงคาใชจายเขากองทุนตามมาตรา ๕๐ จนกวาจะสิ้นสุดระยะเวลา
ตามที่กําหนดไวใ นประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
มาตรา ๘๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกโดยชอบดวยกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ กิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ และใหถือวาเปนใบอนุญาตที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให กสทช. กํากับดูแลใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และตามหลักเกณฑที่ กสทช. กําหนด
ใบอนุญาตใดตามวรรคหนึ่งที่ใหสิทธิในการถือครองหรือใชคลื่นความถี่และมิไดกําหนดวันสิ้นอายุ
ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะถึงวันที่ กสทช. กําหนดใหใบอนุญาตดังกลาวสิ้นอายุลง โดยใหนําความใน
มาตรา ๘๓ วรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๘๘ ภายในหนึ่ งรอ ยยี่สิ บวัน นับแตวัน ที่พระราชบัญญั ตินี้ใ ชบัง คับ ให กสทช.
ออกใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ใหแกองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
ตามลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการ รวมทั้งขอบเขตการใหบริการเทาที่มีอยูใ นวัน ที่
พระราชบัญญัตนิ ี้ใชบังคับ
การใช ค ลื่ น ความถี่ เ พื่ อ ประกอบกิ จ การเพิ่ ม เติ ม จากที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง
ตองสอดคลองกับแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ และตองไดรับใบอนุญาตจาก กสทช. ในการนี้
กสทช. จะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ที่จําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะก็ได
การประกอบกิ จ การขององค ก ารกระจายเสีย งและแพร ภ าพสาธารณะแห ง ประเทศไทย
ใหอยูภายใตพระราชบัญญัตินี้เพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ กฎหมายวาดวยองคการกระจายเสียงและ
แพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
ในระหว างที่ยั งมิ ได รับ ใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ง ให องคก ารกระจายเสีย งและแพรภ าพ
สาธารณะแหงประเทศไทยประกอบกิจการตอไปได
มาตรา ๘๙ ให โ อนบรรดากิจ การ ทรั พ ย สิน สิ ทธิ หนา ที่ หนี้ พนั กงานและลู ก จ า ง
และเงิน งบประมาณ ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติที่มีอ ยูไปเปน ของ
สํานักงาน กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหพนักงานและลูกจางที่โอนไปตามวรรคหนึ่งไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนงหรือคาจาง
รวมทั้งสิทธิและประโยชนตาง ๆ เทากับที่เคยไดรับอยูเดิมไปพลางกอน จนกวาจะไดบรรจุและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงในสํานักงาน กสทช. แตจะแตงตั้งใหไดรับเงิน เดือนหรือคาจางต่ํากวาเงิน เดือน
หรือคาจางที่ไดรับอยูเดิมไมได
ในกรณีที่พนักงานหรือลูกจางผูใ ดอยูภายใตระเบียบหรือสัญญาจางที่มิไดกําหนดระยะเวลา
การจาง มิใหถือวาการจางโดยไมมีกําหนดระยะเวลาดังกลาวเปนสิทธิและประโยชนตามวรรคสอง
มาตรา ๙๐ ในวาระเริ่มแรก ใหดําเนินการแตงตั้งเลขาธิการ กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่มีการแตงตั้ง กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้
ในระหวางที่ยังไมมีเลขาธิการ กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเลขาธิการคณะกรรมการ
กิ จ การโทรคมนาคมแห ง ชาติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ กิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดํารงตําแหนงเลขาธิการ กสทช. ไปพลางกอน
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มาตรา ๙๑ ใหโอนเงิน และทรัพยสิ น ของกองทุน พั ฒนากิจ การกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศ นเพื่อประโยชนสาธารณะ และกองทุน พัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ
ตามพระราชบั ญญั ติอ งคก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่แ ละกํ ากั บ กิจ การวิท ยุก ระจายเสีย ง วิท ยุโ ทรทั ศ น
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไปเปนของกองทุน
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙๒ ให โ อนบรรดากิ จ การ ทรั พ ย สิ น สิ ท ธิ หน า ที่ ของกรมประชาสั ม พั น ธ
สํานักนายกรัฐมนตรี ในสวนที่เกี่ยวกับกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
แหงชาติ กรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไปเปนของ
สํานักงาน กสทช. เวนแตเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจําซึ่งมีผูครองอยูใหโอนไปเปน
ของกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๙๓ ขา ราชการและลู ก จา งของกองงานคณะกรรมการกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
และวิทยุโทรทัศนแหงชาติ กรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญ ญัตินี้ใ ชบัง คับ ถาสมั ครใจจะโอนไปเปน พนักงานหรื อลูกจางของสํานักงาน กสทช.
เมื่อไดแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหสํ านั กงาน กสทช. บรรจุ แ ละแต งตั้ งข าราชการหรื อลู กจ างผู นั้น เป น พนัก งานหรื อลู กจ างของ
สํานักงาน กสทช. ตามหลักเกณฑที่ กสทช. กําหนด แตจะกําหนดใหไดรับเงินเดือนหรือคาจางต่ํากวา
เงิน เดือ นหรือคาจางที่ไดรับอยูเดิม ไมได สําหรับผูที่ไมไดแ จงความจํานงภายในระยะเวลาดังกลาว
ใหกลับไปปฏิบัติหนาที่ในกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี
ในระหวางที่ยังไมมี กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอํานาจของ กสทช. ตามวรรคหนึ่งเปน
อํานาจของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติที่ไดแตงตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๙๔ การบรรจุแ ละแตงตั้งขาราชการตามมาตรา ๙๓ ใหถือวาเปน การใหออกจาก
ราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกฎหมายวาดวย
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
การบรรจุและแตงตั้งลูกจางตามมาตรา ๙๓ ใหถือวาเปนการออกจากงานเพราะทางราชการ
ยุบตําแหนงหรือทางราชการเลิกจางโดยไมมีความผิด และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยบําเหน็จลูกจาง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๘ ก

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

มาตรา ๙๕ ใหบรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งชอบดวยกฎหมายและมีผลบังคับไดอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใช
บังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๘ ก

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาที่ดําเนินการจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บั ญ ญั ติ และมาตรา ๓๐๕ (๑) บั ญ ญั ติ ใ ห ก ฎหมายจั ด ตั้ ง องค ก รที่ ต ราขึ้ น จะต อ งมี ส าระสํ า คั ญ ให มี
คณะกรรมการเฉพาะดานเปนหนวยยอยภายในองคกรนั้นแยกตางหากจากกัน ทําหนาที่กํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และกํากับการประกอบกิจการโทรคมนาคม และมีรายละเอียดวาดวย
การกํากับและคุมครองการดําเนิ นกิจ การ การจัดใหมีกองทุนพัฒนาทรัพยากรสื่อสารและสงเสริมใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ ประกอบกับพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดใชบังคับมาเปน
ระยะเวลานานแลว แตยังไมเกิดผลในทางปฏิบัติเทาที่ควร ทําใหเกิดขอติดขัดในการดําเนินการหลายประการ
รวมทั้งยังมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย สมควรกําหนดใหจดั ตัง้ องคกรของรัฐ
ที่เปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาที่ดําเนินการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งกําหนดขอบเขตการดําเนินงานขององคกรและการกํากับดูแล
การประกอบกิจ การดังกลาว และปรับปรุงกฎหมายวาดว ยองคก รจัด สรรคลื่น ความถี่และกํากับกิจ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

