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พระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน" 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให-ไว- ณ วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ" พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เป3นป4ท่ี ๖๓ ในรัชกาลป6จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล-า

ฯ ให-ประกาศว9า 
 
โดยท่ีเป3นการสมควรมีกฎหมายว9าด-วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน" 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา 
๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให-กระทํา
ได-โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห9งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ ให-ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว-โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห9งชาติ ดังต9อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว9า “พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน" พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให-ใช-บังคับต้ังแต9วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป3นต-นไป 
 
มาตรา ๓  ให-ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน" พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(๒) พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน" (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(๓) พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน" (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๔) พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน" (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๔๒ ก/หน-า ๖๑/๔ มีนาคม ๒๕๕๑ 
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“กิจการกระจายเสียง” หมายความว9า กิจการกระจายเสียงตามกฎหมายว9าด-วย
องค"กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน" และกิจการโทรคมนาคม 

“กิจการโทรทัศน"” หมายความว9า กิจการโทรทัศน"ตามกฎหมายว9าด-วยองค"กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน" และกิจการโทรคมนาคม 

“กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน"ท่ีใช-คลื่นความถ่ี” หมายความว9า กิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน"ซ่ึงต-องขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ีตามกฎหมายว9าด-วยองค"กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน" และกิจการโทรคมนาคม 

“กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน"ท่ีไม9ใช-คลื่นความถ่ี” หมายความว9า 
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน"ซ่ึงไม9ต-องขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ีตามกฎหมายว9าด-วย
องค"กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน" และกิจการโทรคมนาคม 

“โครงข9าย” หมายความว9า ระบบการเชื่อมโยงของกลุ9มเครื่องส9งหรือถ9ายทอด
สัญญาณเสียง หรือภาพท่ีผู-ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน"ใช-ในการส9งข9าวสาร
สาธารณะหรือรายการจากสถานีไปยังเครื่องรับ ไม9ว9าจะโดยสื่อตัวนําท่ีเป3นสาย คลื่นความถ่ี แสง คลื่น
แม9เหล็กไฟฟOา หรือสื่อตัวนําอ่ืนใด 

“เจ-าของโครงข9าย” หมายความว9า บุคคลท่ีมีโครงข9ายเป3นของตนเองหรือผู-มีสิทธิใน
การดําเนินกิจการโครงข9าย ไม9ว9าจะเป3นผู-ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน"หรือไม9ก็
ตาม 

“สถานี” หมายความว9า สถานท่ีท่ีใช-สําหรับทําการส9งข9าวสารสาธารณะหรือรายการ
ของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน" ไม9ว9าจะเป3นการส9งผ9านโครงข9ายของตนเอง
หรือของผู-อ่ืนก็ตาม 

“กองทุน” หมายความว9า กองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน"
เพ่ือประโยชน"สาธารณะตามกฎหมายว9าด-วยองค"กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน" และกิจการโทรคมนาคม 

“แผนแม9บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน"” หมายความว9า แผนแม9บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน"ตามกฎหมายว9าด-วยองค"กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน" และกิจการโทรคมนาคม 

“คลื่นความ ถ่ี” หมายความว9า คลื่ นวิทยุหรือคลื่นแฮรตเซียน ซ่ึงเป3นคลื่น
แม9เหล็กไฟฟOาท่ีมีความถ่ีตํ่ากว9าสามล-านเมกะเฮิรตซ"ลงมาท่ีถูกแพร9กระจายในท่ีว9างโดยปราศจากสื่อ
นําท่ีประดิษฐ"ข้ึน 

“คณะกรรมการ” หมายความว9า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน"แห9งชาติตามกฎหมายว9าด-วยองค"กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน" และกิจการโทรคมนาคม 

“กรรมการ” หมายความว9า กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน"
แห9งชาติ 

“สํานักงาน” หมายความว9า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน"แห9งชาติ 

“เลขาธิการ” หมายความว9า เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน"แห9งชาติ 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

“พนักงานเจ-าหน-าท่ี” หมายความว9า ผู-ซ่ึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน"แห9งชาติแต9งต้ังให-ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕  ให-คณะกรรมการมีอํานาจแต9งต้ังพนักงานเจ-าหน-าท่ีและออกประกาศ

เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ประกาศคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ต-องจัดให-มีการรับฟ6งความคิดเห็นของ

ผู-ท่ีมีส9วนเก่ียวข-องด-วย 
ประกาศนั้นเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล-วให-ใช-บังคับได- 
 
มาตรา ๖  ให-นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน" 
   

 
มาตรา ๗  ผู- ใดประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน"ต-องได-รับ

ใบอนุญาตจากคณะกรรมการตามความในหมวดนี้ 
ให-คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดลักษณะกิจการท่ีไม9ถือเป3นการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน"ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๘  ผู-ขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ต-องเป3นบุคคลสัญชาติไทยและ

ไม9อยู9ในระหว9างถูกสั่งพักใช-ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล-วยังไม9ครบสามป4 
 
มาตรา ๙  ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน"เป3นสิทธิ

เฉพาะตัวของผู-ได-รับใบอนุญาตจะโอนแก9กันมิได- 
ผู-รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน"จะต-องประกอบ

กิจการด-วยตนเอง การแบ9งเวลาให-ผู- อ่ืนดําเนินรายการให-กระทําได-ตามหลักเกณฑ"และวิธีการท่ี
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้กําหนด 

 
ส9วนท่ี ๑ 

กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน"ท่ีใช-คลื่นความถ่ี 
   

 
มาตรา ๑๐  ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน"โดยใช-คลื่น

ความถ่ีมีสามประเภทดังนี้ 
(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ได-แก9 ใบอนุญาตท่ีออกให-สําหรับ

การประกอบกิจการท่ีมีวัตถุประสงค"หลักเพ่ือการบริการสาธารณะ แบ9งเป3นสามประเภท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(ก) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทท่ีหนึ่ง ออกให-สําหรับ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน"ท่ีมีวัตถุประสงค"หลักเพ่ือการส9งเสริมความรู- การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร"เทคโนโลยีและสิ่งแวดล-อม การเกษตร และการส9งเสริม
อาชีพอ่ืน ๆ สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการส9งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(ข) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทท่ีสอง ออกให-สําหรับ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน"ท่ีมีวัตถุประสงค"หลักเพ่ือความม่ันคงของรัฐหรือความ
ปลอดภัยสาธารณะ 

(ค) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทท่ีสาม ออกให-สําหรับ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน"ท่ีมีวัตถุประสงค"หลักเพ่ือการกระจายข-อมูลข9าวสารเพ่ือ
ส9งเสริมความเข-าใจอันดีระหว9างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน การกระจายข-อมูล
ข9าวสารเพ่ือการส9งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร9และให-การศึกษาแก9ประชาชนเก่ียวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย"ทรงเป3นประมุข บริการข-อมูลข9าวสารอันเป3นประโยชน"
สาธารณะแก9คนพิการ คนด-อยโอกาส หรือกลุ9มความสนใจท่ีมีกิจกรรมเพ่ือประโยชน"สาธารณะหรือ
บริการข-อมูลข9าวสารอันเป3นประโยชน"สาธารณะอ่ืน 

(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ได-แก9 ใบอนุญาตสําหรับการประกอบ
กิจการท่ีมีวัตถุประสงค"เช9นเดียวกับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ แต9ต-องเป3นประโยชน"ตาม
ความต-องการของชุมชนหรือท-องถ่ินท่ีรับบริการ 

(๓) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ได-แก9 ใบอนุญาตสําหรับการประกอบ
กิจการตามวัตถุประสงค"ของผู-ประกอบกิจการเพ่ือแสวงหากําไรในทางธุรกิจ  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ"ท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด อย9างน-อยแบ9งเป3นสามประเภท 

(ก) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับชาติ ออกให-สําหรับกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน"ท่ีมีพ้ืนท่ีให-บริการครอบคลุมทุกภาคของประเทศ 

(ข) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาค ออกให-สําหรับกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน"ท่ีมีพ้ืนท่ีการให-บริการในกลุ9มจังหวัด 

(ค) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับท-องถ่ิน ออกให-สําหรับกิจการ
กระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน"ท่ีมีพ้ืนท่ีการให-บริการในจังหวัด 

 
มาตรา ๑๑  ผู-ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ต-องเป3น 
(๑) กระทรวง ทบวง กรม องค"กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค"กรปกครองส9วนท-องถ่ิน 

องค"การมหาชน หรือหน9วยงานอ่ืนใดของรัฐท่ีมิใช9รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีหน-าท่ีตามกฎหมายหรือมีความ
จําเป3นต-องดําเนินกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน"ตามหลักเกณฑ"ท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนด 

(๒) สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยท่ีมีวัตถุประสงค"ใน
การดําเนินกิจการเพ่ือประโยชน"สาธารณะโดยไม9แสวงหากําไรในทางธุรกิจ ซ่ึงมีความเหมาะสมกับการ
ประกอบกิจการบริการสาธารณะตามลักษณะและหลักเกณฑ"ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๓) สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการใช-ประโยชน"ด-านการเรียนการสอนหรือการเผยแพร9
ความรู-สู9สังคมตามลักษณะและหลักเกณฑ"ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๒  ผู-ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ต-องเป3นสมาคม มูลนิธิ 
นิติบุคคลอ่ืนท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย ซ่ึงไม9ใช9หน9วยงานของรัฐและมีวัตถุประสงค"ในการดําเนิน
กิจการเพ่ือประโยชน"สาธารณะโดยไม9แสวงหากําไรในทางธุรกิจ หรือกลุ9มคนในท-องถ่ินท่ีไม9เป3นนิติ
บุคคล ซ่ึงรวมตัวกันเพ่ือสร-างความเข-มแข็งให-แก9ชุมชน  ท้ังนี้ ต-องมีความเหมาะสมกับการประกอบ
กิจการบริการชุมชนตามลักษณะท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในการกําหนดลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให-คณะกรรมการคํานึงถึงประโยชน"ในการ
ส9งเสริมการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน"ให-เป3นไปอย9างมีประสิทธิภาพสามารถ
ตอบสนองความต-องการท่ีหลากหลายของประชาชนในชุมชนหรือในท-องถ่ิน รวมท้ังปOองกันการ
ครอบงําการประกอบกิจการดังกล9าว 

 
มาตรา ๑๓  ผู-ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจต-องเป3นนิติบุคคลท่ีจัดต้ัง

ข้ึนตามกฎหมายไทย และต-องมีลักษณะดังต9อไปนี้ 
(๑) ผู-ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับท-องถ่ินต-อง

เป3นนิติบุคคลท่ีผู-ถือหุ-นอันเป3นทุนหรือท่ีผู-ลงทุนไม9น-อยกว9าหนึ่งในสามมีภูมิลําเนาอยู9ในเขตภูมิภาค
หรือท-องถ่ินนั้น แล-วแต9กรณี และต-องมีฐานะทางการเงินม่ันคง มีระบบการตรวจสอบบัญชี และมี
ลักษณะอ่ืนใด ซ่ึงประกันความม่ันคงในการประกอบกิจการ  ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนด 

(๒) ผู-ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทอ่ืนนอกจาก (๑) ต-องเป3นรัฐวิสาหกิจ
หรือบริษัทท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยท่ีมีวัตถุประสงค"หลักเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน" 

 
มาตรา ๑๔  ผู-ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ (๒) และ (๓) และมาตรา ๑๒ 

นอกจากมีคุณสมบัติและไม9มีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๘ แล-ว ต-องมีคุณสมบัติและไม9มีลักษณะ
ต-องห-าม ดังต9อไปนี้ 

(๑) บุคคลผู-มีอํานาจกระทําการผูกพันผู-ขอรับใบอนุญาตต-องมีสัญชาติไทย 
(๒) ไม9มีกรรมการหรือบุคคลผู-มีอํานาจกระทําการผูกพันผู-ขอรับใบอนุญาตท่ีเคยเป3น

กรรมการหรือบุคคลผู-มีอํานาจกระทําการผูกพันของผู-รับใบอนุญาตอ่ืน ซ่ึงถูกเพิกถอนใบอนุญาต อัน
เป3นผลมาจากการบริหารกิจการของผู-นั้นและระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม9ครบกําหนด
สามป4 

 
มาตรา ๑๕  ผู-ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓ นอกจากต-องมีคุณสมบัติและไม9มี

ลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๘ และตามมาตรา ๑๔ แล-วต-องมีคุณสมบัติ ดังต9อไปนี้ 
(๑) เป3นนิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลผู-มีสัญชาติไทยลงทุนหรือถือหุ-นอันเป3นทุนไม9น-อยกว9า

สามในสี่ของทุนท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น 
(๒) เป3นนิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลผู-มีสัญชาติไทยมีอํานาจตามกฎหมายหรือตามข-อบังคับ

หรือตามข-อตกลงในการออกเสียงลงคะแนนไม9น-อยกว9าสามในสี่ของจํานวนคะแนนเสียงท่ีมีสิทธิออก
เสียงท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีผู-ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓ เป3นบริษัท กรรมการไม9น-อยกว9าสามในสี่
ของจํานวนกรรมการท้ังหมดและกรรมการผู-มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลนั้นต-องเป3นผู-มี
สัญชาติไทย 

ในกรณีผู-ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓ เป3นห-างหุ-นส9วนจํากัดหรือห-างหุ-นส9วน
สามัญจดทะเบียน หุ-นส9วนผู-จัดการหรือผู-จัดการต-องเป3นบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทย 

คณะกรรมการอาจกําหนดข-อห-ามมิให-กระทําการท่ีมีลักษณะเป3นการครอบงํา
กิจการโดยคนต9างด-าวให-ผู-ขอรับใบอนุญาตต-องปฏิบัติได- 

เพ่ือประโยชน"แห9งมาตรานี้ ให-ถือว9า บุคคลผู-มีสัญชาติไทย หมายความว9า บุคคลท่ี
มิใช9คนต9างด-าวตามกฎหมายว9าด-วยการประกอบธุรกิจของคนต9างด-าว และหุ-นท่ีบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย
ถืออยู9หรือลงทุนอยู9จํานวนหนึ่งหุ-นนับเป3นเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 

 
มาตรา ๑๖  การยื่นคําขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตให-เป3นไปตามหลักเกณฑ" 

วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด โดยต-องให-ผู-ขอรับใบอนุญาตระบุสถานี ระบบ 
และวิธีการท่ีจะใช-ในการส9งวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน" รวมท้ังต-องเสนอแผนบริการกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน"ให-คณะกรรมการพิจารณาด-วย 

ประกาศตามวรรคหนึ่งต-องสอดคล-องกับแผนแม9บทกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน" และแผนความถ่ีวิทยุตามกฎหมายว9าด-วยองค"กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน" และกิจการโทรคมนาคม 

 
มาตรา ๑๗  การอนุญาตให-ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน"โดยใช-

คลื่นความถ่ี ให-คณะกรรมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโดยคํานึงถึงภารกิจหรือวัตถุประสงค"
ของการประกอบกิจการ และเป3นไปตามสัดส9วนการจัดสรรคลื่นความถ่ีท่ีกําหนดไว-ในกฎหมายว9าด-วย
องค"กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน" และกิจการโทรคมนาคม 
ดังต9อไปนี้ 

(๑) การออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ให-คํานึงถึงหน-าท่ีตาม
กฎหมาย หรือความจําเป3นเพ่ือการบริการสาธารณะ โดยใช-คลื่นความถ่ีท่ีจัดสรรไว-สําหรับภาครัฐ 

(๒) การออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ให-คํานึงถึงความต-องการท่ี
หลากหลาย ความพร-อม และประโยชน"สาธารณะของชุมชน โดยใช-คลื่นความถ่ีท่ีจัดสรรไว-สําหรับภาค
ประชาชน 

(๓) การออกใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ให-คํานึงถึงการส9งเสริมการแข9งขัน
โดยเสรีอย9างเป3นธรรม และสนับสนุนให-มีการประกอบกิจการประเภทท่ีให-บริการข9าวสารและสาระใน
สัดส9วนท่ีเหมาะสม โดยใช-คลื่นความถ่ีท่ีจัดสรรไว-สําหรับภาคเอกชน 

 
มาตรา ๑๘  การกําหนดอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรทัศน" ให-เป3นไปตามหลักเกณฑ"ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด โดยคํานึงถึง
ระยะเวลาท่ีคุ-มกับการลงทุน วัตถุประสงค"ของการประกอบกิจการ แนวทางการพัฒนากิจการของผู-
ขอรับใบอนุญาต ความต-องการของผู-บริโภค ความเสมอภาคในการแข9งขันของผู-ประกอบกิจการ 
รวมท้ังผลการประเมินคุณภาพรายการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงให-มีอายุไม9เกินเจ็ดป4 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน"ให-มีอายุไม9เกินสิบห-าป4 
ในกรณีท่ีใบอนุญาตตามวรรคสองสิ้นอายุ ให-ผู-รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาต

ใหม9อย9างน-อยเก-าสิบวันแต9ไม9เกินหนึ่งป4ก9อนวันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุแต9ในกรณีท่ีใบอนุญาตตาม
วรรคสามสิ้นอายุ ให-ผู-รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหม9อย9างน-อยเก-าสิบวันแต9ไม9เกินสองป4
ก9อนวันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

เม่ือได-รับคําขอตามวรรคสี่แล-วให-คณะกรรมการพิจารณามีคําสั่งภายในหกสิบวันนับ
แต9วันท่ีได-รับคําขอ ในระหว9างนั้นให-ผู-รับใบอนุญาตประกอบกิจการต9อไปได-จนกว9าคณะกรรมการจะ
สั่งไม9อนุญาต ในการสั่งไม9อนุญาตให-คณะกรรมการเรียกเก็บค9าธรรมเนียมการประกอบกิจการตาม
ส9วนด-วย 

การยื่นคําขอรับใบอนุญาตและการพิจารณามีคําสั่งตามวรรคสี่และวรรคห-า ให-
เป3นไปตามหลักเกณฑ" วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๙  ค9าธรรมเนียมใบอนุญาตให-เป3นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนดตาม

กฎหมายว9าด-วยองค"กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน"และ
กิจการโทรคมนาคม 

ผู-รับใบอนุญาตต-องชําระค9าธรรมเนียมการใช-คลื่นความถ่ีและการประกอบกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน"แต9ละประเภทของใบอนุญาตเป3นรายป4ตามอัตราท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

การกําหนดอัตราค9าธรรมเนียมตามวรรคสองจะต-องไม9เป3นภาระแก9ผู-ประกอบการ
หรือผู-ใช-บริการโดยไม9สมเหตุผล  ท้ังนี้ ให-คณะกรรมการคํานึงถึงประโยชน"สาธารณะ ความคุ-มค9า 
ความขาดแคลน และวิธีการจัดสรรทรัพยากร 

คณะกรรมการอาจลดหย9อนหรือยกเว-นค9าธรรมเนียมใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสองให-แก9ผู-ขอใบอนุญาตหรือผู-รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หากผู-นั้นแสดงให-เป3นท่ี
ประจักษ"แก9คณะกรรมการว9าการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน"ของตนมีรายการ
ข9าวสารหรือสาระท่ีเป3นประโยชน"ต9อสาธารณะเกินกว9าสัดส9วนของรายการท่ีเป3นข9าวสารหรือสาระท่ี
เป3นประโยชน"ต9อสาธารณะตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

หลักเกณฑ"และวิธีการดําเนินการตามวรรคสี่ ให-เป3นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

 
มาตรา ๒๐  ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน"  กรม

ประชาสัมพันธ"ผู-รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทท่ีหนึ่งและประเภทท่ีสาม จะ
หารายได-จากการโฆษณาไม9ได- เว-นแต9เป3นการหารายได-โดยการโฆษณาหรือเผยแพร9ข9าวสารเก่ียวกับ
งานหรือกิจการของหน9วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค"
ในการดําเนินกิจการเพ่ือประโยชน"สาธารณะ โดยไม9แสวงหากําไรในทางธุรกิจ หรือการเสนอ
ภาพลักษณ"ขององค"กร บริษัท และกิจการโดยมิได-มีการโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน" หรือคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ"ท่ีเก่ียวข-องท้ังทางตรงและทางอ-อม  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ"ท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน" ผู-รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการบริการสาธารณะประเภทท่ีสอง ให-หารายได-จากการโฆษณาได-เท9าท่ีเพียงพอต9อการประกอบ
กิจการโดยไม9เน-นการแสวงหากําไร 

 
มาตรา ๒๑  ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน"  ผู-รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนจะหารายได-จากการโฆษณาไม9ได- 
 
มาตรา ๒๒  ให-คณะกรรมการกําหนดให-ผู-รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ

ต-องนําส9งเงินรายป4เข-ากองทุนตามอัตราท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด ซ่ึงต-องไม9เกินร-อยละสอง
ของรายได-ก9อนหักรายจ9ายท่ีได-จากการโฆษณาท้ังทางตรงและทางอ-อมและรายได-อ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องกับ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน"ตามท่ีได-รับอนุญาต 

ในกรณีการประกอบกิจการทางธุรกิจแบบบอกรับเป3นสมาชิก เงินรายป4ตามวรรค
หนึ่งให-คํานวณจากค9าสมาชิก รายได-จากการโฆษณาท้ังทางตรงและทางอ-อมและค9าบริการอ่ืนท่ี
เก่ียวเนื่องกับการให-บริการสมาชิกท่ีเรียกเก็บก9อนหักรายจ9าย  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ"ท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๓  ในการประกอบกิจการทางธุรกิจ ให-ดําเนินการหารายได-โดยการ

โฆษณาการบริการธุรกิจ การจัดเก็บค9าสมาชิก หรือโดยวิธีอ่ืนใดได- 
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ ง ท่ี มีการโฆษณาและการบริการธุรกิจ  ให-

คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ"เก่ียวกับลักษณะและระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณา
และการบริการธุรกิจ แต9ท้ังนี้จะกําหนดการโฆษณาและการบริการธุรกิจได-ไม9เกินชั่วโมงละสิบสอง
นาทีครึ่ง โดยเม่ือรวมเวลาโฆษณาตลอดท้ังวันเฉลี่ยแล-วต-องไม9เกินชั่วโมงละสิบนาที 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งท่ีมีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บค9าบริการอ่ืนให-
นําความในมาตรา ๒๘ มาใช-บังคับโดยอนุโลม 

ผู-รับใบอนุญาตอาจแก-ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค9าสมาชิก หรือค9าบริการ และเง่ือนไขใน
การให-บริการของผู-รับใบอนุญาตได-ภายในหลักเกณฑ"ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดตามวรรคสาม 
แต9ต-องไม9กระทบกระเทือนสิทธิของสมาชิกภายในกําหนดระยะเวลาตามข-อตกลงท่ีมีอยู9เดิม 

ในการประกาศหลักเกณฑ"ตามวรรคสองและวรรคสาม ให-คณะกรรมการคํานึงถึง
ต-นทุนในการให-บริการและการให-ความเป3นธรรมในการแข9งขันระหว9างผู-รับใบอนุญาตประเภทต9าง ๆ 
และการให-ความเป3นธรรมแก9ผู-รับใบอนุญาตกับผู-บริโภคประกอบด-วย 

 
มาตรา ๒๔  ให-ผู-รับใบอนุญาตจัดทํารายงานสถานะทางการเงินโดยแสดงรายรับ

และรายจ9ายท่ีถูกต-องตามความเป3นจริงเสนอต9อคณะกรรมการตามหลักเกณฑ"ท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

 
ส9วนท่ี ๒ 

กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน"ท่ีไม9ใช-คลื่นความถ่ี 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๒๕  ผู-ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน"ท่ีไม9ใช-คลื่นความถ่ี

ต-องมีคุณสมบัติและไม9มีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ 
การวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะต-องห-ามของผู-ขอรับใบอนุญาต ให-นําหลักเกณฑ"

และวิธีการตามท่ีกําหนดในส9วนท่ี ๑ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน"ท่ีใช-คลื่นความถ่ีมาใช-
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๖  ให-นําความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใช-บังคับโดยอนุโลมกับ

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน"ตามมาตรา ๒๕ 
 
มาตรา ๒๗  เพ่ือประโยชน"ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน"ท่ีไม9ใช-คลื่นความถ่ีไม9ว9าจะมีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บค9าบริการหรือไม9 ให-
คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ"ดังต9อไปนี้ 

(๑) สัดส9วนรายการและผังรายการ 
(๒) การหารายได- 
(๓) การบันทึกรายการท่ีออกอากาศไปแล-วและระยะเวลาในการเก็บรักษาบันทึกนั้น 
 
มาตรา ๒๘  ในการประกอบกิจการของผู-รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน" ท่ีไม9ใช-คลื่นความถ่ีท่ีมีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บค9าบริการอ่ืน ให-
คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ"การเรียกเก็บค9าบริการ ระยะเวลาสูงสุดในการ
โฆษณาและการบริการธุรกิจ และเง่ือนไขในการให-บริการได- 

ในการหารายได-จากการโฆษณาและการบริการธุรกิจตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ
จะกําหนดระยะเวลาสูงสุดเก่ียวกับการโฆษณาและการบริการธุรกิจได-ไม9เกินชั่วโมงละหกนาที โดย
เม่ือรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจ ตลอดท้ังวันเฉลี่ยแล-วต-องไม9เกินชั่วโมงละห-านาที 

การกําหนดระยะเวลาสูงสุดตามวรรคสอง ให-คณะกรรมการคํานึงถึงการคุ-มครอง
ผู-บริโภค สภาพการแข9งขันของตลาด ต-นทุนในการประกอบกิจการ และการให-ความเป3นธรรม
ระหว9างผู-รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน"ท่ีใช-คลื่นความถ่ีกับผู-รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน"ท่ีไม9ใช-คลื่นความถ่ีประกอบด-วย 

ให-นําความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง วรรคสี่ และมาตรา ๒๔ มาใช-บังคับ
กับผู-รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ โดยอนุโลม 

 
ส9วนท่ี ๓ 

การบริหารสถานี 
   

 
มาตรา ๒๙  ในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน" ให-ผู-รับ

ใบอนุญาตแต9งต้ังบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทย เป3นผู-อํานวยการสถานีประจําแต9ละสถานีเพ่ือควบคุมดูแลให-
มีการออกอากาศให-เป3นไปตามท่ีได-รับอนุญาต และจะต-องเป3นผู-รับผิดชอบดูแลการจัดรายการ การ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ดําเนินรายการ และการออกอากาศของสถานีให-เป3นไปโดยถูกต-องตามกฎหมายและประกาศต9าง ๆ ท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๐  ผู-รับใบอนุญาตต-องรับผิดในการกระทําของผู-อํานวยการสถานีท่ีได-

กระทําไปในการควบคุมดูแลและบริหารกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน"เสมือนเป3นการ
กระทําของตนเอง เว-นแต9จะพิสูจน"ได-ว9าการกระทําดังกล9าว ตนมิได-รู-เห็นหรือยินยอมด-วยและได-ใช-
ความระมัดระวังในการปOองกันตามสมควรแล-ว 

 
ส9วนท่ี ๔ 

การปOองกันการผูกขาด 
   

 
มาตรา ๓๑  เพ่ือปOองกันมิให-บุคคลใดบุคคลหนึ่งครอบงํากิจการในลักษณะท่ีเป3น

การจํากัดโอกาสในการรับรู-ข-อมูลข9าวสารสาธารณะท่ีมาจากแหล9งข-อมูลท่ีหลากหลายหรือกระทําการ
อันเป3นการผูกขาดการประกอบกิจการสื่อมวลชนหลายประเภทในเวลาเดียวกันห-ามผู-รับใบอนุญาตถือ
ครองธุรกิจในกิจการประเภทเดียวกัน หรือครองสิทธิข-ามสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน"ท่ีใช-คลื่นความถ่ีเกินสัดส9วนท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในกรณี ท่ีผู- รับใบอนุญาตฝXาฝYนประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง 
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให-ผู-รับใบอนุญาตแก-ไขการฝXาฝYนนั้นภายในเก-าสิบวัน เพ่ือให-การถือครอง
ธุรกิจเป3นไปตามประกาศดังกล9าว 

 
มาตรา ๓๒  เพ่ือส9งเสริมการแข9งขันอย9างเสรีและเป3นธรรม และปOองกันมิให-มีการ

กระทําอันเป3นการผูกขาด ลด หรือจํากัดการแข9งขันในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน" ให-การประกอบกิจการของผู-รับใบอนุญาตอยู9ในบังคับของกฎหมายว9าด-วยการแข9งขันทาง
การค-าและมาตรการเฉพาะท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดตามลักษณะการประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศน" 

การกระทําอันเป3นการผูกขาด ลด หรือจํากัดการแข9งขันในการประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน" ให-หมายความรวมถึงการถือครองธุรกิจในกิจการท่ีเก่ียวเนื่องกัน
หรือการใช-วัสดุหรืออุปกรณ"ท่ีติดต้ังเป3นพิเศษเพ่ือรับสัญญาณเสียงหรือภาพในลักษณะท่ีกีดกันการ
แข9งขันอย9างเป3นธรรม 

 
หมวด ๒ 

รายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน" 
   

 
มาตรา ๓๓  ผู-รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน"ท่ีใช-

คลื่นความถ่ีแต9ละประเภทต-องจัดผังรายการให-มีสัดส9วนรายการ ดังต9อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) ผู-รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะต-องกําหนดให-มีรายการท่ีเป3น
ข9าวสารหรือสาระท่ีเป3นประโยชน"ต9อสาธารณะในสัดส9วนไม9น-อยกว9าร-อยละเจ็ดสิบ 

(๒) ผู-รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนต-องกําหนดให-มีรายการท่ีเป3น
ข9าวสารหรือสาระท่ีเป3นประโยชน"ต9อชุมชนหรือท-องถ่ินท่ีรับบริการในสัดส9วนไม9น-อยกว9าร-อยละเจ็ดสิบ 

(๓) ผู-รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจต-องกําหนดให-มีรายการท่ีเป3นข9าวสาร
หรือสาระท่ีเป3นประโยชน"ต9อสาธารณะในสัดส9วนไม9น-อยกว9าร-อยละยี่สิบห-า 

ผู-รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับท-องถ่ิน ต-องมี
รายการท่ีผลิตเองในสัดส9วนท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

รายการท่ีเป3นข9าวสารหรือสาระท่ีเป3นประโยชน"ต9อสาธารณะตามวรรคหนึ่ ง
หมายความรวมถึงรายการข9าวสาร รายการส9งเสริมความรู- ความเข-าใจในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย รายการส9งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การให-ความรู-ความเข-าใจใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล-อม 

 
มาตรา ๓๔  ผู-รับใบอนุญาตต-องจัดทําผังรายการให-เหมาะสมกับวัตถุประสงค"ของ

การประกอบกิจการท่ีได-รับใบอนุญาต  ท้ังนี้ ให-เป3นไปตามหลักเกณฑ"ท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนดสําหรับใบอนุญาตแต9ละประเภท 

ในกรณีจําเป3นเพ่ือคุ-มครองเด็กและเยาวชน คณะกรรมการอาจประกาศกําหนด
ช9วงเวลาของการออกอากาศรายการบางประเภทได- 

ให-ผู-รับใบอนุญาตเสนอผังรายการให-คณะกรรมการอย9างน-อยสิบห-าวันก9อนวันเริ่ม
ให-บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน" 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว9าผังรายการไม9เป3นไปตามหลักเกณฑ"ท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด ให-คณะกรรมการสั่งให-ผู-รับใบอนุญาตแก-ไขผังรายการให-ถูกต-องได-เม่ือคณะกรรมการ
เห็นชอบกับผังรายการท่ีได-แก-ไขแล-ว ให-ผู-รับใบอนุญาตเริ่มให-บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน"ตามผังรายการท่ีคณะกรรมการเห็นชอบแล-วได- 

ในกรณีท่ีผู-รับใบอนุญาตประสงค"จะเปลี่ยนแปลงผังรายการท่ีคณะกรรมการ
เห็นชอบแล-ว ให-เสนอคณะกรรมการพิจารณาก9อนทําการเปลี่ยนแปลงไม9น-อยกว9าเจ็ดวันและให-นํา
ความในวรรคสี่มาใช-บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป3นเร9งด9วน ผู-รับใบอนุญาตอาจดําเนินรายการท่ีแตกต9างจากผัง
รายการได-ตามหลักเกณฑ"ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๕   ในกรณี ท่ี มีภั ย พิ บั ติหรือ มี เห ตุ ฉุก เฉิน  หรือ มีกรณี อ่ืนตาม ท่ี

คณะกรรมการประกาศกําหนด ซ่ึงมีความจําเป3นต-องออกอากาศแจ-งข9าวหรือเตือนภัยให-ประชาชน
ทราบ เม่ือรัฐบาลหรือหน9วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข-องร-องขอ ให-ผู-รับใบอนุญาตดําเนินการตามท่ีร-องขอ
นั้น 

 
มาตรา ๓๖  เพ่ือประโยชน"ในการส9งเสริมและคุ-มครองสิทธิของคนพิการและคนด-อย

โอกาส ให-เข-าถึงหรือรับรู-และใช-ประโยชน"จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน"ได-



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

อย9างเสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป ให-คณะกรรมการกําหนดมาตรการพ้ืนฐานบางประการ เพ่ือให-ผู-รับ
ใบอนุญาตจัดให-มีบริการท่ีเหมาะสมเพ่ือประโยชน"ของบุคคลดังกล9าว 

คณะกรรมการอาจกําหนดมาตรการส9งเสริมใด ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให-ผู-รับใบอนุญาต
พิจารณาปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการอาจพิจารณาสนับสนุนค9าใช-จ9ายจากกองทุน
หรือสนับสนุนหรือส9งเสริมด-วยวิธีการอ่ืนก็ได- 

เพ่ือให-มาตรการท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่งเหมาะสมต9อคนพิการและคนด-อยโอกาสให-
คณะกรรมการรับฟ6งความคิดเห็นหรือเปZดโอกาสให-คนพิการและคนด-อยโอกาสมีส9วนร9วมในการ
กําหนดมาตรการดังกล9าวด-วย 

บริการท่ีเหมาะสมเพ่ือประโยชน"ของคนพิการและคนด-อยโอกาสตามวรรคหนึ่งอาจ
หมายความรวมถึง บริการกระจายเสียงท่ีออกอากาศรายการอ9านหนังสือเต็มเวลา หรือบริการ
โทรทัศน"ท่ีจัดให-มีล9ามภาษามือ บริการคําบรรยายเป3นอักษรวิ่ง หรือบริการคําบรรยายเป3นเสียง 
สําหรับรายการท่ีนําเสนอข-อมูลข9าวสารสาธารณะ 

 
มาตรา ๓๗  ห-ามมิให-ออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีก9อให-เกิดการล-มล-างการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย"ทรงเป3นประมุข หรือท่ีมีผลกระทบต9อความ
ม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบร-อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทําซ่ึงเข-าลักษณะ
ลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต9อการให-เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
อย9างร-ายแรง 

ผู-รับใบอนุญาตมีหน-าท่ีตรวจสอบและให-ระงับการออกอากาศรายการท่ีมีลักษณะ
ตามวรรคหนึ่ง หากผู-รับใบอนุญาตไม9ดําเนินการ ให-กรรมการซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจสั่ง
ด-วยวาจาหรือเป3นหนังสือให-ระงับการออกอากาศรายการนั้นได-ทันที และให-คณะกรรมการสอบสวน
ข-อเท็จจริงกรณีดังกล9าวโดยพลัน 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล-วเห็นว9าการกระทําดังกล9าวเกิดจากการละเลย
ของผู-รับใบอนุญาตจริง ให-คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให-ผู-รับใบอนุญาตดําเนินการแก-ไขตามท่ีสมควร 
หรืออาจพักใช-หรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได- 

 
มาตรา ๓๘  ผู-รับใบอนุญาตต-องจัดให-มีการบันทึกรายการท่ีได-ออกอากาศไปแล-ว 

โดยอาจบันทึกไว-ในเทปหรือวัสดุโทรทัศน"อย9างอ่ืน หรือด-วยวิธีการใด ๆ ท่ีสามารถถ9ายทอดกลับมา
เป3นรายการนั้นได- และเก็บรักษาไว-เพ่ือให-พนักงานเจ-าหน-าท่ีทําการตรวจสอบได- 

รายการท่ีต-องจัดให-มีการบันทึกตามวรรคหนึ่ง และระยะเวลาในการเก็บรักษาการ
บันทึกนั้น ให-เป3นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด โดยระยะเวลาดังกล9าวต-องไม9น-อยกว9า
สามสิบวันและต-องไม9เป3นภาระแก9ผู-รับใบอนุญาตเกินความจําเป3น 

 
หมวด ๓ 

การส9งเสริมและควบคุมจริยธรรมแห9งวิชาชีพ 
และการคุ-มครองผู-เสียหายจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน" 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๙  ให-คณะกรรมการดําเนินการส9งเสริมการรวมกลุ9มของผู-รับใบอนุญาต 
ผู-ผลิตรายการ และผู-ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน" เป3นองค"กรในรูปแบบต9าง ๆ เพ่ือทําหน-าท่ีจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต-มาตรฐานทางจริยธรรม 

การจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมขององค"กรตามวรรคหนึ่ง ต-องคํานึงถึงการ
คุ-มครองการได-รับรู-ข-อมูลข9าวสารสาธารณะของประชาชน และการคุ-มครองผู-บริโภคจากการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน" รวมท้ังการคุ-มครองสิทธิและเสรีภาพของผู-ประกอบอาชีพ
และวิชาชีพขององค"กร 

ในการควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพขององค"กรตามวรรคหนึ่ง ให-แต9ละ
องค"กรตามวรรคหนึ่งจัดต้ังคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมข้ึนโดยมีองค"ประกอบและให-คํานึงถึง
สัดส9วนท่ีเหมาะสมระหว9างผู-ประกอบอาชีพและวิชาชีพ นักวิชาการ และผู-ทรงคุณวุฒิภายนอก 

องค"กรตามวรรคหนึ่งท่ีมีการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม คณะกรรมการอาจให-
การส9งเสริมจากกองทุนตามมาตรา ๕๒ ก็ได- 

 
มาตรา ๔๐  ผู-ท่ีได-รับความเสียหายเนื่องจากรายการท่ีออกอากาศเป3นเท็จหรือ

ละเมิดสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเป3นอยู9ส9วนตัวของบุคคลอาจ
ร-องเรียนต9อคณะกรรมการ  

ให-คณะกรรมการส9งเรื่องพร-อมความเห็นของคณะกรรมการให-องค"กรควบคุมการ
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา ๓๙ เพ่ือให-ดําเนินการเยียวยาให-แก9ผู-เสียหายโดยเร็ว และให-
คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินการขององค"กรควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา 
๓๙ เม่ือองค"กรควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา ๓๙ ได-แจ-งผลการดําเนินการให-
คณะกรรมการทราบแล-ว ให-แจ-งผู-ร-องเรียนทราบผลการดําเนินการโดยเร็ว 

ผลการดําเนินการในหมวดนี้ ให-เป3นส9วนหนึ่งของการดําเนินการตามมาตรา ๕๑ (๑) 
 

หมวด ๔ 
การสร-างโครงข9ายพ้ืนฐาน การใช- และเชื่อมต9อโครงข9าย 
ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน" 

   
 

มาตรา ๔๑  ภายใต-บังคับมาตรา ๔๙ ในการดําเนินกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน" ถ-าผู-รับใบอนุญาตมีเหตุต-องป6กหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วางท9อ หรือติดต้ังอุปกรณ"ประกอบ
ใดและจําเป3นต-องใช-สิทธิตามมาตรานี้ ให-ผู-รับใบอนุญาตจัดทําแผนผังแสดงรายละเอียดของลักษณะ
ทิศทางและแนวเขตในการป6กหรือต้ังเสา เดินสาย วางท9อและการติดต้ังอุปกรณ"ประกอบใด เสนอต9อ
คณะกรรมการเพ่ือให-ความเห็นชอบก9อนดําเนินการ 

เม่ือคณะกรรมการได-ให-ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแล-ว ให-ผู-รับใบอนุญาตมีสิทธิ
ดําเนินการต9อไปได-โดยให-นําความในหมวด ๔ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใช-บังคับโดยอนุโลม  ท้ังนี้ โดยให-อํานาจหน-าท่ีของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห9งชาติเป3นอํานาจหน-าท่ีของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ และสิทธิหน-าท่ีใดท่ีกําหนดให-เป3น



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ของผู- รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเป3นสิทธิหน- า ท่ีของผู- รับ ใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณี ท่ีบทบัญญั ติในหมวด ๔ แห9 งพระราชบัญญั ติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ บัญญัติให-การกระทําใด ๆ เป3นความผิดและมีบทกําหนดโทษสําหรับ
ความผิดนั้นให-นํามาใช-บังคับกับผู-รับใบอนุญาตด-วยโดยให-ถืออัตราโทษอย9างเดียวกัน 

 
มาตรา ๔๒  เจ-าของโครงข9ายต-องยินยอมให-ผู-รับใบอนุญาตใช-หรือเชื่อมต9อโครงข9าย

ของตนตามหลักเกณฑ"และวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
เจ-าของโครงข9ายอาจปฏิเสธไม9ให-ความยินยอมให-ใช-หรือเชื่อมต9อโครงข9ายได-เฉพาะ

กรณี ดังต9อไปนี้ 
(๑) โครงข9ายท่ีมีอยู9ไม9เพียงพอแก9การให-ผู-รับใบอนุญาตใช-หรือเชื่อมต9อ 
(๒) การใช-หรือเชื่อมต9อโครงข9ายอาจกระทบต9อความม่ันคงของรัฐ 
(๓) การใช-หรือเชื่อมต9อโครงข9ายอาจก9อให-เกิดการรบกวนหรือเป3นเหตุขัดขวางการ

ให-บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน"ของเจ-าของโครงข9ายหรือผู-ใช-บริการโครงข9ายราย
อ่ืน 

(๔) กรณีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
ให-เจ-าของโครงข9ายซ่ึงปฏิเสธไม9ให-ใช-หรือเชื่อมต9อโครงข9ายตามวรรคสองมีหน-าท่ี

พิสูจน"ถึงเหตุแห9งการปฏิเสธนั้น 
การเรียกเก็บค9าตอบแทนการใช-หรือเชื่อมต9อโครงข9ายต-องเป3นไปอย9างสมเหตุสมผล

และเป3นธรรมต9อเจ-าของโครงข9ายกับผู-รับใบอนุญาตท่ีขอใช-หรือเชื่อมต9อโครงข9าย และต-องมีความเท9า
เทียมกันในระหว9างผู-รับใบอนุญาตทุกราย 

การกําหนดหลักเกณฑ"และวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให-คณะกรรมการจัดให-มีการรับฟ6ง
ความคิดเห็นจากผู-รับใบอนุญาตและเจ-าของโครงข9ายท่ีเก่ียวข-องด-วย 

 
มาตรา ๔๓  ในกรณีท่ีมีการปฏิเสธไม9ให-ใช-หรือเชื่อมต9อโครงข9ายหรือมีข-อท่ีตกลงกัน

ไม9ได-ในการเจรจาทําสัญญาการใช-หรือเชื่อมต9อโครงข9าย คู9กรณีมีสิทธิร-องขอให-คณะกรรมการ
พิจารณาได-ตามหลักเกณฑ"และวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ให-เป3นท่ีสุด 

การวินิจฉัยให-ใช-หรือเชื่อมต9อโครงข9ายตามวรรคหนึ่ง ต-องคํานึงถึงความปลอดภัย
และการปOองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนด-วย 

ในระหว9างการพิจารณาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ถ-ามีเหตุอันควรเชื่อได-ว9า 
การปฏิเสธไม9ให-ใช-หรือเชื่อมต9อโครงข9ายน9าจะไม9เป3นไปตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง คณะกรรมการอาจ
สั่งให-ใช-หรือเชื่อมต9อโครงข9ายไปพลางก9อน ตามหลักเกณฑ"และวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนดได- 

 
มาตรา ๔๔  ข-อตกลงเก่ียวกับการใช-หรือเชื่อมต9อโครงข9ายต-องมีลักษณะดังนี้ 
(๑) ไม9เป3นการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันผู-รับใบอนุญาตรายอ่ืน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) ข-อกําหนดทางเทคนิค ณ จุดท่ีมีการใช-หรือเชื่อมต9อโครงข9ายต-องชัดเจนมีความ
เป3นไปได-ทางเทคนิค และไม9ก9อให-เกิดภาระแก9ผู-ขอใช-หรือเชื่อมต9อโครงข9ายเกินสมควร 

(๓) มีการกําหนดหน-าท่ีและความรับผิดชอบของผู-รับใบอนุญาตท่ีขอใช-หรือเชื่อมต9อ
โครงข9ายและเจ-าของโครงข9ายท่ีชัดเจน 

(๔) มีการกําหนดอัตราค9าตอบแทนการใช-หรือเชื่อมต9อโครงข9ายตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสี่ 

(๕) ลักษณะอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
ให-เจ-าของโครงข9ายจัดส9งสําเนาข-อตกลงให-คณะกรรมการภายในสิบวันนับแต9วันท่ีได-

มีการลงนามในข-อตกลง ถ-าคณะกรรมการเห็นว9าข-อตกลงดังกล9าวไม9เป3นไปตามลักษณะในวรรคหนึ่ง 
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให-ดําเนินการแก-ไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให-เจ-าของโครงข9ายปฏิบัติ
ตามคําสั่งของคณะกรรมการ แต9ถ-าผู-ขอใช-หรือขอเชื่อมต9อโครงข9ายไม9ปฏิ บัติตามคําสั่งของ
คณะกรรมการให-ข-อตกลงนั้นเป3นอันสิ้นผล 

 
มาตรา ๔๕  เจ-าของโครงข9ายต-องเปZดเผยข-อตกลงการใช-หรือเชื่อมต9อโครงข9าย 

รวมท้ังอัตราค9าตอบแทนการใช-หรือเชื่อมต9อโครงข9ายตามวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๔๖  ในกรณีท่ีข-อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปเป3นเหตุให-ค9าตอบแทนการใช-หรือ

เชื่อมต9อโครงข9ายไม9เป3นไปตามมาตรา ๔๒ วรรคสี่ และคู9กรณีไม9อาจตกลงกันได- ให-คู9กรณีร-องขอต9อ
คณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให-เป3นท่ีสุด 

 
มาตรา ๔๗  เจ-าของโครงข9ายต-องแจ-งข-อมูลท่ีถูกต-องและจําเป3นในการใช-หรือ

เชื่อมต9อโครงข9ายให-ผู-รับใบอนุญาตท่ีใช-หรือเชื่อมต9อโครงข9ายทราบ 
เจ-าของโครงข9ายต-องไม9กระทําการใด ๆ อันเป3นเหตุให-การใช-หรือเชื่อมต9อโครงข9าย

ตามวรรคหนึ่งไม9สามารถใช-งานได-ตามปกติ 
ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแก-ไขโครงข9ายอันมีผลกระทบต9อการใช-หรือเชื่อมต9อ

โครงข9าย เจ-าของโครงข9ายต-องแจ-งให-ผู-รับใบอนุญาตท่ีใช-หรือเชื่อมต9อโครงข9ายทราบ แต9ถ-าการ
เปลี่ยนแปลงแก-ไขนั้นจะมีผลกระทบต9อผู-ใช-บริการ ให-เจ-าของโครงข9ายประกาศให-ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงแก-ไขดังกล9าวเป3นการล9วงหน-าไม9น-อยกว9าหกเดือน 

 
มาตรา ๔๘  เพ่ือประโยชน"ในการรับบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน"ของผู-บริโภค

และการคุ-มครองรักษาสิ่งแวดล-อม ส9วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน9วยงานอ่ืนของรัฐซ่ึงครอบครอง
ท่ีดิน สถานท่ี สิ่งก9อสร-าง เสาหรือโครงสร-างอ่ืนในทํานองเดียวกัน ซ่ึงอยู9ในทําเลท่ีเหมาะสมในการรับ 
ส9ง หรือแพร9สัญญาณเสียงหรือภาพ หากยินยอมให-ผู-รับใบอนุญาตหรือเจ-าของโครงข9ายรายใดใช-
ประโยชน"ในการติดต้ังวัสดุหรืออุปกรณ"เพ่ือรับ ส9ง หรือแพร9สัญญาณเสียงหรือภาพก็ต-องยินยอมให-
ผู-รับใบอนุญาตหรือเจ-าของโครงข9ายรายอ่ืนติดต้ังวัสดุหรืออุปกรณ"เพ่ือการดังกล9าวด-วยเช9นเดียวกัน  
ท้ังนี้ เม่ือได-รับค9าตอบแทนอันเหมาะสมแล-ว และให-นําความในมาตรา ๔๔ มาใช-บังคับโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ส9วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน9วยงานอ่ืนของรัฐซ่ึงครอบครองตามวรรคหนึ่งอาจ
ปฏิเสธไม9ให-ความยินยอมให-ผู-รับใบอนุญาตหรือเจ-าของโครงข9ายรายหนึ่งรายใดใช-ท่ีดินสถานท่ี 
สิ่งก9อสร-าง เสาหรือโครงสร-างอ่ืนในทํานองเดียวกันได-เฉพาะกรณีดังต9อไปนี้ 

(๑) การติดต้ังวัสดุหรืออุปกรณ"เพ่ิมเติมจะก9อให-เกิดอันตราย หรือรบกวน หรือมีผล
เป3นการลดประสิทธิภาพของระบบท่ีติดต้ังอยู9เดิม 

(๒) ก9อให-เกิดภาระหรือขัดขวางการใช-ประโยชน"ในทรัพย"สินเกินความจําเป3น 
 
มาตรา ๔๙  ในการใช-หรือเชื่อมต9อโครงข9ายระหว9างการประกอบกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน"กับการประกอบกิจการโทรคมนาคม ให-เป3นไปตามหลักเกณฑ"และวิธีการท่ี
คณะกรรมการร9วมตามกฎหมายว9าด-วยองค"กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน" และกิจการโทรคมนาคมกําหนด 

 
มาตรา ๕๐  ห-ามมิให-ผู-รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือผู-รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว9าด-วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือเจ-าของ
โครงข9ายให-บริการการส9งหรือการแพร9ข9าวสารสาธารณะหรือรายการท่ีมีลักษณะเป3นการประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน"แก9ผู-อ่ืนซ่ึงมิใช9เป3นผู-รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๕ 

การส9งเสริมและการพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน" 
   

 
มาตรา ๕๑  ในการส9งเสริมและพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน" ให-

คณะกรรมการดําเนินการดังต9อไปนี้ 
(๑) จัดให-มีการประเมินความมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน"ตามแผนแม9บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน"และการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ความหลากหลายของการแสดงความเห็น การให-บริการคนพิการและคน
ด-อยโอกาส การรับเรื่องร-องเรียน โอกาสในการเข-าสู9ตลาดของผู-ประกอบการรายใหม9 

(๒) จัดให-มีการประเมินคุณภาพรายการ โดยพิจารณาถึงประโยชน"ต9อสังคมและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๓) จัดให-มีการรับฟ6งความคิดเห็นของผู-รับใบอนุญาต ผู-ประกอบวิชาชีพและ
ผู-บริโภคในการดําเนินการตาม (๑) และ (๒) 

การประเมินตามวรรคหนึ่ง ให-เป3นไปตามหลักเกณฑ"และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด ซ่ึงอย9างน-อยต-องมีการแสดงข-อเท็จจริงให-ปรากฏท้ังในเรื่องประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ การพัฒนาองค"กร การได-รับการสนับสนุนจากประชาชน และรายละเอียดอ่ืนท่ีจําเป3น 

 
มาตรา ๕๒  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว9ารายการใดเป3นประโยชน"ต9อสังคมหรือ

สมควรส9งเสริมให-มีการผลิตรายการ หรือผู-ประกอบการรายใดปฏิบัติตามมาตรการในการส9งเสริมและ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

คุ-มครองสิทธิของคนพิการและคนด-อยโอกาสตามมาตรา ๓๖ คณะกรรมการอาจพิจารณาให-การ
สนับสนุนค9าใช-จ9ายจากกองทุนได-ตามหลักเกณฑ"ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
หมวด ๖ 

การกํากับดูแล 
   

 
มาตรา ๕๓  เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว9ามีการกระทําอันเป3นการฝXาฝYนหรือไม9ปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้ ให-คณะกรรมการและพนักงานเจ-าหน-าท่ี มีอํานาจดังต9อไปนี้ 
(๑) เรียกให-ผู-ท่ีเก่ียวข-องมาชี้แจงหรือส9งเอกสารหรือพยานหลักฐานเพ่ือประกอบการ

พิจารณา 
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให-ถ-อยคํา หรือให-ส9งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาหรือเพ่ือใช-เป3นพยานหลักฐานในการพิสูจน"การกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๓) เข-าไปในอาคารหรือสถานท่ีประกอบการของผู-รับใบอนุญาตหรือบุคคลใดใน
ระหว9างเวลาพระอาทิตย"ข้ึนถึงพระอาทิตย"ตกหรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้น เพ่ือตรวจสอบ
ข-อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําความผิด ค-นวัตถุท่ีใช-ในการกระทําความผิด วัตถุท่ีมีไว-เป3นความผิดหรือ
วัตถุ ท่ีจะนําไปใช-กระทําความผิด รวมท้ังการกระทําใดท่ีอาจเป3นการฝXาฝYนบทบัญญั ติแห9ง
พระราชบัญญัตินี้ หรือไม9ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในการอนุญาต 

การเข-าไปในอาคารหรือสถานท่ีประกอบการตาม (๓) เพ่ือตรวจสอบข-อเท็จจริงของ
คณะกรรมการหรือพนักงานเจ-าหน-าท่ีต-องมีหมายค-นซ่ึงออกโดยศาล 

เม่ือได-เข-าไปและลงมือทําการตรวจสอบตาม (๓) แล-วยังดําเนินการไม9เสร็จจะ
กระทําต9อไปในเวลาหลังพระอาทิตย"ตกหรือนอกเวลาทําการของสถานท่ีนั้นก็ได- 

ในการปฏิบัติหน-าท่ีของคณะกรรมการหรือพนักงานเจ-าหน-าท่ี ให-ผู-ท่ีเก่ียวข-อง
อํานวยความสะดวกตามสมควร 

การปฏิบัติหน-าท่ีของคณะกรรมการหรือพนักงานเจ-าหน-าท่ีตามมาตรานี้ต-องเป3นไป
ตามหลักเกณฑ"ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๕๔  ในการปฏิบัติหน-าท่ี พนักงานเจ-าหน-าท่ีต-องแสดงบัตรประจําตัวแก9

บุคคลซ่ึงเก่ียวข-อง 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ-าหน-าท่ีให-เป3นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการประกาศ

กําหนด 
 
มาตรา ๕๕  ผู-ใดกระทําให-เกิดการรบกวนต9อการรับส9งหรือแพร9สัญญาณเสียงหรือ

ภาพของผู-รับใบอนุญาต ให-พนักงานเจ-าหน-าท่ีมีอํานาจสั่งให-ผู-นั้นระงับการกระทําหรือแก-ไข
เปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีใช-ในการกระทํานั้น หรือให-ย-ายสิ่งดังกล9าวออกไปให-พ-นเขตรบกวนหรือสั่งให-บุคคล
นั้นหรือบุคคลอ่ืนกระทําการอย9างใดเท9าท่ีจําเป3นเพ่ือแก-ไขการรบกวนนั้นได- แต9ถ-าสิ่งท่ีก9อให-เกิดการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

รบกวนนั้นเป3นกิจการท่ีได-รับอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนให-พนักงานเจ-าหน-าท่ีแจ-งต9อเจ-าหน-าท่ีผู-มี
อํานาจตามกฎหมายนั้นพิจารณาดําเนินการเพ่ือให-มีการแก-ไขต9อไป 

 
มาตรา ๕๖  ในการปฏิบัติหน-าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให-กรรมการและพนักงาน

เจ-าหน-าท่ีเป3นเจ-าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

ส9วนท่ี ๑ 
โทษทางปกครอง 
   

 
มาตรา ๕๗  โทษปรับทางปกครอง มีดังต9อไปนี้ 
(๑) โทษปรับทางปกครองชั้น ๑ ต-องระวางโทษปรับไม9เกินห-าหม่ืนบาท 
(๒) โทษปรับทางปกครองชั้น ๒ ต-องระวางโทษปรับต้ังแต9ห-าหม่ืนบาท แต9ไม9เกินห-า

แสนบาท 
(๓) โทษปรับทางปกครองชั้น ๓ ต-องระวางโทษปรับต้ังแต9ห-าแสนบาท แต9ไม9เกินห-า

ล-านบาท 
 
มาตรา ๕๘  ผู-รับใบอนุญาตหรือผู-ใด 
(๑) ฝXาฝYนหรือไม9ปฏิบัติตามหลักเกณฑ"ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา 

๒๔ 
(๒) ฝXาฝYนหรือไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่งหรือ

วรรคสาม 
(๓) ฝXาฝYนหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง  
ต-องระวางโทษปรับทางปกครองชั้น ๑ 
 
มาตรา ๕๙  ผู-รับใบอนุญาตหรือผู-ใด 
(๑) ฝXาฝYนหรือไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ วรรคห-า มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๘ 
(๒) ฝXาฝYนหรือไม9ปฏิ บั ติตามหลักเกณฑ"  วิธีการ มาตรการ หรือประกาศท่ี

คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๔๕ 
(๓) ฝXาฝYนหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ วรรคสี่ หรือ

มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง 
ต-องระวางโทษปรับทางปกครองชั้น ๒ 
 
มาตรา ๖๐  ผู-รับใบอนุญาตหรือผู-ใด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) ฝXาฝYนหรือไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา ๕๐ 

(๒) ฝXาฝYนหรือไม9ปฏิบัติตามหลักเกณฑ"หรือประกาศท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนดตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๓๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 

(๓) ฝXาฝYนหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๔๓ 
ต-องระวางโทษปรับทางปกครองชั้น ๓ 
 
มาตรา ๖๑  ถ-าการกระทําความผิดซ่ึงมีโทษปรับทางปกครองเป3นความผิดต9อเนื่อง

และคณะกรรมการได-พิจารณาสั่งลงโทษปรับทางปกครองสําหรับความผิดนั้น ผู-กระทําต-องระวางโทษ
ปรับรายวันอีกในอัตราดังต9อไปนี้ นับแต9วันท่ีมีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองดังกล9าว ตลอดเวลาท่ียัง
ฝXาฝYนหรือไม9ปฏิบัติตามหรือจนกว9าจะปฏิบัติให-ถูกต-อง 

(๑) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น ๑ ให-ปรับวันละไม9เกินห-าพันบาท 
(๒) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น ๒ ให-ปรับวันละไม9เกินสองหม่ืนบาท 
(๓) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น ๓ ให-ปรับวันละไม9เกินห-าหม่ืนบาท 
ให-คณะกรรมการดําเนินการบังคับให-มีการชําระค9าปรับรายวันทุกสิบห-าวัน 
 
มาตรา ๖๒  ให-สํานักงานเป3นผู-รวบรวมข-อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําความผิดท่ีมี

โทษทางปกครองเพ่ือเสนอต9อคณะกรรมการพิจารณาสั่งลงโทษทางปกครอง ตามหลักเกณฑ"และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในการพิจารณาสั่งลงโทษทางปกครอง คณะกรรมการต-องคํานึงถึงพฤติการณ"แห9ง
การกระทําและความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทํานั้น แต9คณะกรรมการอาจตักเตือนผู-กระทํา
ความผิดโดยไม9ลงโทษปรับทางปกครองก็ได-ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว9าการกระทํานั้นมีลักษณะ
ดังต9อไปนี้ 

(๑) เป3นความผิดซ่ึงมีโทษปรับทางปกครองชั้น ๑ 
(๒) มิใช9ความผิดต9อเนื่อง 
(๓) เป3นการกระทําความผิดเป3นครั้งแรกซ่ึงกระทําโดยไม9จงใจ และ 
(๔) ไม9ก9อให-เกิดความเสียหาย 
 
มาตรา ๖๓  เม่ือคณะกรรมการมีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองสําหรับผู-รับ

ใบอนุญาตผู-ใดแล-ว ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการอาจมีคําสั่งให-ผู-รับใบอนุญาตผู-นั้น กระทําการ
หรืองดเว-นกระทําการเพ่ือปOองกันมิให-เกิดการฝXาฝYนหรือกระทําความผิดอย9างเดียวกันซํ้าอีกได- 

 
มาตรา ๖๔  คณะกรรมการอาจพิจารณาสั่งพักใช-หรือเพิกถอนใบอนุญาตได-เม่ือ

ปรากฏข-อเท็จจริงดังต9อไปนี้ 
(๑) ผู-รับใบอนุญาตเพิกเฉยไม9ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๑ 

หรือมาตรา ๖๓ 
(๒) ผู-รับใบอนุญาตฝXาฝYนมาตรา ๓๗ และเป3นกรณีท่ีเกิดความเสียหายอย9างร-ายแรง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓) ผู-รับใบอนุญาตฝXาฝYนหรือกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือหลักเกณฑ"
หรือคําสั่งท่ีกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้อีก หรือกรณีท่ีเกิดความเสียหายอย9างร-ายแรง 

(๔) ผู-รับใบอนุญาตฝXาฝYนหรือกระทําความผิดท่ีมีโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

(๕) ผู-รับใบอนุญาตต-องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว9ากระทําความผิดเก่ียวกับงานแพร9เสียง
แพร9ภาพอันเป3นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายว9าด-วยลิขสิทธิ์ 

(๖) ผู-รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจท่ีเป3นบริษัทฝXาฝYนมาตรา ๑๕ 
การสั่งพักใช-ใบอนุญาตให-เป3นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด แต9ต-องไม9เกินครั้งละ

สามสิบวัน 
 
มาตรา ๖๕  ในกรณีท่ีผู-ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม9ยอมชําระค9าปรับทางปกครอง

หรือชําระไม9ครบถ-วนถูกต-อง ให-นําบทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว9าด-วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช-บังคับโดยอนุโลม 

 
ส9วนท่ี ๒ 
โทษอาญา 

   
 

มาตรา ๖๖  ผู-ใดใช-คลื่นความถ่ีสําหรับการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน" หรือประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน" หรือให-บริการนอกเหนือจากกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน" โดยไม9ได-รับอนุญาต ต-องระวางโทษจําคุกไม9เกินห-าป4 หรือปรับไม9
เกินห-าล-านบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับวันละไม9เกินห-าหม่ืนบาทตลอดระยะเวลาท่ียังฝXาฝYน 

 
มาตรา ๖๗  ผู-รับใบอนุญาตผู-ใดฝXาฝYนมาตรา ๙ หรือประกาศของคณะกรรมการท่ี

ออกตามมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ ต-องระวางโทษจําคุกไม9เกินสามป4 หรือปรับไม9เกินสามล-านบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับวันละไม9เกินสามหม่ืนบาทตลอดระยะเวลาท่ียังฝXาฝYน 

 
มาตรา ๖๘  ผู-รับใบอนุญาตผู-ใดกระทําเพ่ือให-เกิดการรบกวนต9อการรับส9งหรือแพร9

สัญญาณเสียงหรือภาพของผู-รับใบอนุญาตรายอ่ืน ต-องระวางโทษจําคุกไม9เกินสามป4 หรือปรับไม9เกิน
สามล-านบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับวันละไม9เกินสามหม่ืนบาทตลอดระยะเวลาท่ียังฝXาฝYน 

 
มาตรา ๖๙  ผู-ใดกระทําให-เกิดการรบกวนต9อการรับส9งหรือแพร9สัญญาณเสียงหรือ

ภาพของผู-รับใบอนุญาต ต-องระวางโทษจําคุกไม9เกินสามป4 หรือปรับไม9เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ และปรับวันละไม9เกินหนึ่งหม่ืนบาทตลอดระยะเวลาท่ียังฝXาฝYน 

 
มาตรา ๗๐  ผู-ใดผลิต นําเข-า จําหน9ายหรือมีไว-เพ่ือจําหน9ายหรือรับติดต้ังเครื่องรับ 

เครื่องมือ หรืออุปกรณ"เพ่ือให-บุคคลอ่ืนนําไปใช-รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน"แบบบอกรับเป3นสมาชิก โดยไม9ได-รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
ต-องระวางโทษจําคุกไม9เกินสองป4 หรือปรับไม9เกินสองล-านบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

บทบัญญัติมาตรานี้มิให-ใช-บังคับกับการมีหรือใช-เครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ"
ตามวรรคหนึ่ง เพ่ือการศึกษาวิจัยตามท่ีได-รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๗๑  ผู-ใดขัดขวางหรือไม9อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน-าท่ีของ

คณะกรรมการหรือพนักงานเจ-าหน-าท่ีตามมาตรา ๕๓ ต-องระวางโทษจําคุกไม9เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไม9เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ในกรณีท่ีปรากฏว9ามีการกระทําความผิดอย9างใดอย9างหนึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ ให-
ถือว9าคณะกรรมการเป3นผู-เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บทบัญญัติมาตรานี้ไม9เป3นการตัดสิทธิผู-เสียหายท่ีแท-จริงในการใช-สิทธิฟOองร-องหรือ
ดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายต9อผู-กระทําความผิดนั้น 

 
มาตรา ๗๒  ในกรณีผู-ท่ีกระทําความผิดเป3นนิติบุคคล ถ-าการกระทําความผิดของนิติ

บุคคลนั้นเกิดจากการกระทําการหรืองดเว-นกระทําการอันเป3นหน-าท่ีของกรรมการผู-จัดการ ผู-จัดการ
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู-นั้นต-องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว-สําหรับ
ความผิดนั้น ๆ ด-วย เว-นแต9พิสูจน"ได-ว9าการกระทํานั้นได-กระทําโดยตนมิได-รู-เห็นหรือยินยอมด-วย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๗๓  ในวาระเริ่มแรกเพ่ือประโยชน"ในการประชาสัมพันธ"ของรัฐ มิให-นํา
บทบัญญัติในหมวด ๑ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน" หมวด ๒ รายการของ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน" หมวด ๖ การกํากับดูแล และหมวด ๗ บทกําหนดโทษ เว-น
แต9มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๘ มาใช-บังคับแก9กรมประชาสัมพันธ"ในฐานะ
หน9วยงานประชาสัมพันธ"ของรัฐและให-ดําเนินกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน"ต9อไปได-ตาม
ขอบเขตการให-บริการท่ีมีอยู9เดิม  ท้ังนี้ จนกว9าจะมีแผนแม9บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน" 

เม่ือแผนแม9บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน" ใช- บั งคับแล-ว ให-
คณะกรรมการแจ-งลักษณะ ประเภท และขอบเขตการดําเนินกิจการของกรมประชาสัมพันธ"ตามท่ี
กําหนดในแผนแม9บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน"ให-รัฐมนตรีท่ีมีอํานาจกํากับดูแลกรม
ประชาสัมพันธ"ทราบเพ่ือปฏิบัติให-สอดคล-องกับแผนแม9บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน" 

 
มาตรา ๗๔  ให-ส9วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน9วยงานอ่ืนของรัฐ ท่ีประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน"อยู9ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-บังคับ ประกอบกิจการนั้นได-ต9อไป
จนถึงวันท่ีกําหนดในแผนแม9บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน"ใช-บังคับโดยหากส9วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน9วยงานอ่ืนของรัฐประสงค"จะประกอบกิจการต9อไปให-จัดทําแผนประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน"เพ่ือขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ และให-คณะกรรมการออก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการให-แก9ส9วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน9วยงานอ่ืนของรัฐนั้นโดยคํานึงถึง
ความจําเป3นของการประกอบกิจการและการใช-คลื่นความถ่ี 

 
มาตรา ๗๕  ผู-ใดได-รับอนุญาต สัมปทานหรือสัญญา จากส9วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน9วยงานอ่ืนของรัฐ เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน"อยู9 ในวัน ท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช-บังคับ ให-ผู-นั้นมีสิทธิประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน"ตามท่ีได-รับ
อนุญาต สัมปทานหรือสัญญานั้นต9อไปจนกว9าการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้นจะสิ้นสุด 

ให-คณะกรรมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ให-แก9ผู-ได-รับ
อนุญาตสัมปทานหรือสัญญา จากส9วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน9วยงานอ่ืนของรัฐตามลักษณะ 
ประเภท และขอบเขตของการประกอบกิจการท่ีได-รับอนุญาต สัมปทานหรือสัญญาโดยใบอนุญาต
ประกอบกิจการดังกล9าวให-มีอายุตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู9ของการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญานั้น 
และให-ได-รับยกเว-นค9าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ 

มิให-นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ 
แห9งพระราชบัญญัตินี้มาใช-บังคับกับผู-ได-รับใบอนุญาตตามวรรคสอง 

 
มาตรา ๗๖  ให-กระทรวงการคลังนํารายได-เป3นมูลค9าเท9ากับร-อยละสองของรายได-ท่ี

หน9วยราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน9วยงานอ่ืนของรัฐต-องนําส9งกระทรวงการคลังจากการให-อนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน" ท่ีมีอยู9ก9อนวันท่ี
รัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใช-บังคับ ส9งเข-ากองทุน  ท้ังนี้ จนกว9าการ
อนุญาต สัมปทานหรือสัญญานั้นจะสิ้นสุดลง 

 
มาตรา ๗๗  เม่ือพ-นกําหนดห-าป4นับแต9วัน ท่ีพระราชบัญญั ตินี้ ใช- บังคับ ให-

คณะกรรมการพิจารณาทบทวนระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริการธุรกิจตามมาตรา ๘ แต9
ต-องไม9เกินระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริการธุรกิจตามท่ีกําหนดในมาตรา ๒๓ วรรคสอง 

 
มาตรา ๗๘  ในระหว9างท่ีการจัดต้ังองค"กรของรัฐท่ีเป3นอิสระเพ่ือทําหน-าท่ีจัดสรร

คลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน" และกิจการโทรคมนาคม
ตามมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทยยังไม9แล-วเสร็จ ให-คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห9 งชาติตามพระราช บัญ ญั ติองค"กรจัดสรรคลื่ นความ ถ่ีและกํากับ กิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน" และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ปฏิบัติหน-าท่ีคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ เป3นการชั่วคราว โดยให-มีอํานาจหน-าท่ีดังต9อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามท่ีกําหนดไว-ในบทเฉพาะกาลให-เป3นไปด-วยความเรียบร-อย 
(๒) ดําเนินการเพ่ือให-ผู-ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนและกิจการท่ีไม9ใช-

คลื่นความถ่ีรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนและกิจการท่ีไม9ใช-คลื่นความถ่ีเป3นการชั่วคราว
ไปพลางก9อนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราวและ
กิจการท่ีไม9ใช-คลื่นความถ่ี ให-มีอายุไม9เกินหนึ่งป4 

(๓) ประกาศกําหนดสัดส9วนรายการและให-ความเห็นชอบผังรายการของผู-ได-รับ
ใบอนุญาตตาม (๒) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๔) ควบคุมดูแลให-การส9งหรือการแพร9เสียงของผู-ได-รับใบอนุญาตตาม (๒) เป3นไป
ตามขนาดกําลังส9งท่ีกําหนดและครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีได-รับอนุญาต 

 
มาตรา ๗๙  ในการปฏิบัติหน-าท่ีตามมาตรา ๗๘ ให-คณะกรรมการมีอํานาจแต9งต้ัง

คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน"คณะหนึ่ง ประกอบด-วย 
(๑) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป3นประธานอนุกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหมหรือผู-แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู-แทน

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผู-แทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ"หรือผู-แทน อธิบดีกรมการ
ปกครองหรือผู-แทน เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห9งชาติหรือผู-แทน และผู-บัญชาการตํารวจ
แห9งชาติหรือผู-แทน เป3นอนุกรรมการ 

(๓) กรรมการผู-ทรงคุณวุฒิจํานวนหกคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต9งต้ังจากผู-มีความรู-ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ"ทางด-านนิเทศศาสตร" วารสารศาสตร" หรือสื่อสารมวลชนจํานวนสามคน 
กฎหมายมหาชนจํานวนสองคน เทคโนโลยีการสื่อสาร หรือด-านอ่ืนท่ีเก่ียวข-องและเป3นประโยชน"ต9อ
การกํากับกิจการจํานวนหนึ่งคน เป3นอนุกรรมการ 

(๔) กรรมการผู-ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงคณะกรรมการแต9งต้ังจากประธานสภาสถาบัน 
นักวิชาการด-านสื่อสารมวลชนแห9งประเทศไทยหรือผู-แทน นายกสมาคมนักข9าววิทยุและโทรทัศน"ไทย
หรือผู-แทน นายกสมาพันธ"สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน"หรือผู-แทน ประธานสภา
องค"การพัฒนาเด็กและเยาวชนหรือผู-แทน ประธานคณะกรรมการประสานงานองค"กรพัฒนาเอกชน
หรือผู-แทน ประธานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห9งประเทศไทยหรือผู-แทน และประธาน
สหพันธ"องค"กรผู-บริโภคหรือผู-แทน เป3นอนุกรรมการ 

ให-เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห9งชาติเป3นอนุกรรมการและ
เลขานุการ 

ให-คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน-าท่ีในการเสนอความเห็นและปฏิบัติการอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย โดยให-มีอํานาจหน-าท่ีตามมาตรา ๕๓ ด-วย 

ให-นํากฎหมายว9าด-วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในส9วนท่ีเก่ียวกับการประชุม 
การปฏิบัติหน-าท่ี และการพ-นจากตําแหน9ง มาใช-บังคับแก9คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๐  ให-การปฏิบัติหน-าท่ีของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห9งชาติตาม

มาตรา ๗๘ และคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน"ตามมาตรา ๗๙ สิ้นสุดลงนับแต9
วันท่ีคณะกรรมการขององค"กรของรัฐท่ีเป3นอิสระตามมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักร
ไทยเข-ารับหน-าท่ี แต9ท้ังนี้ไม9กระทบกระเทือนถึงกิจการท่ีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห9งชาติ
และคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน" ได-สั่งการอนุญาตหรือดําเนินการใดใน
ระหว9างท่ีปฏิบัติหน-าท่ีตามบทเฉพาะกาลนี้ 

 
 

ผู-รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ"  จุลานนท" 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะจัดระบบ
สื่อภาครัฐ สื่อภาคเอกชน และสื่อชุมชนให-เป3นสื่อสาธารณะอย9างแท-จริง และมีการใช-เครื่องมือสื่อสาร
ของรัฐเพ่ือประโยชน"สาธารณะและประโยชน"ต9อการศึกษาทางการเมืองแก9ประชาชน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติองค"กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน" และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติให-มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน"
แห9งชาติ (กสช.) ทําหน-าท่ีกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน" และ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห9งชาติ (กทช.) ทําหน-าท่ีกํากับดูแลการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ต9อมาเม่ือได-มีการประกาศใช-รัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญเก่ียวกับองค"กรของรัฐท่ีเป3นอิสระเพียงองค"กรเดียวทําหน-าท่ี
จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับดูแลการประกอบกิจการดังกล9าว และการผลักดันให-มีกฎหมายว9าด-วย
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน"จะเป3นการจัดระบบสื่อภาครัฐ สื่อภาคเอกชน 
และสื่อชุมชนให-เป3นสื่อสาธารณะแท-จริง  ดังนั้น ในส9วนท่ีเก่ียวกับการกํากับดูแลการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน" จําเป3นต-องมีกฎหมายว9าด-วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน" เพ่ือเป3นการรองรับการปฏิบัติหน-าท่ีขององค"กรอิสระนั้นให-มีความสมบูรณ"ต9อไป  จึง
จําเป3นต-องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญสินีย"/แก-ไข 
วศิน/ตรวจ 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
 

โชติกานต"/ปรับปรุง 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 


