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พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให1ไว1 ณ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เป6นป7ท่ี ๖๕ ในรัชกาลป9จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล1า

ฯ ให1ประกาศว<า 
 
โดยท่ีเป6นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว<าด1วยองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา 
๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห<งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให1กระทํา
ได1โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห<งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล1าฯ ให1ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว1โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต<อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว<า “พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ี

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓” 

 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให1ใช1บังคับต้ังแต<วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป6นต1นไป 
 
มาตรา ๓  ให1ยกเลิกพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล<ม ๑๒๗/ตอนท่ี ๗๘ ก/หน1า ๑/๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
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“คลื่นความ ถ่ี” หมายความว<า คลื่ นวิทยุหรือคลื่นแฮรตเซียน ซ่ึงเป6นคลื่น
แม<เหล็กไฟฟKาท่ีมีความถ่ีตํ่ากว<าสามล1านเมกะเฮิรตซ�ลงมาท่ีถูกแพร<กระจายในท่ีว<างโดยปราศจากสื่อ
นําท่ีประดิษฐ�ข้ึน 

“โทรคมนาคม” หมายความว<า การส<ง การแพร< หรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ 
ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอ่ืนใดซ่ึงสามารถให1เข1าใจความหมายได1โดยระบบคลื่น 
ความถ่ี ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม<เหล็กไฟฟKา หรือระบบอ่ืน 

“วิทยุคมนาคม” หมายความว<า การส<ง การแพร< หรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ 
ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอ่ืนใดซ่ึงสามารถให1เข1าใจความหมายได1ด1วยคลื่นความถ่ี 

“วิทยุกระจายเสียง” หมายความว<า วิทยุคมนาคมท่ีส<งหรือแพร<เสียงเพ่ือให1บุคคล
ท่ัวไปรับได1โดยตรง 

“วิทยุโทรทัศน�” หมายความว<า วิทยุคมนาคมท่ีแพร<ภาพและเสียงเพ่ือให1บุคคล
ท่ัวไปรับได1โดยตรง 

“กิจการกระจายเสียง” หมายความว<า กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการกระจาย
เสียง ซ่ึงให1บริการการส<งข<าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับท่ีสามารถรับฟ9งการให1บริการ
นั้น ๆ ได1 ไม<ว<าจะส<งโดยผ<านระบบคลื่นความถ่ี ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม<เหล็กไฟฟKา หรือระบบ
อ่ืน ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน หรือกิจการอ่ืนทํานองเดียวกันท่ี กสทช. กําหนดให1
เป6นกิจการกระจายเสียง 

“กิจการโทรทัศน�” หมายความว<า กิจการวิทยุโทรทัศน�และกิจการโทรทัศน�ซ่ึง
ให1บริการการส<งข<าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับท่ีสามารถรับชมและฟ9งการให1บริการนั้น 
ๆ ได1 ไม<ว<าจะส<งโดยผ<านระบบคลื่นความถ่ี ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม<เหล็กไฟฟKา หรือระบบอ่ืน 
ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน หรือกิจการอ่ืนทํานองเดียวกันท่ี กสทช. กําหนดให1เป6น
กิจการโทรทัศน� 

“กิจการวิทยุคมนาคม” หมายความว<า กิจการซ่ึงเป6นการรับและส<งเครื่องหมาย 
สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอ่ืนใด ซ่ึงสามารถให1เข1าใจความหมายได1โดย
ระบบคลื่นความถ่ี เพ่ือความมุ<งหมายทางโทรคมนาคมในกิจการใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะหรือเป6นการ
เฉพาะกิจท่ีมิใช<เป6นการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว<าด1วยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมหรือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน�ตามกฎหมายว<าด1วยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 

“กิจการโทรคมนาคม” หมายความว<า กิจการซ่ึงให1บริการการส<ง การแพร< หรือการ
รับเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอ่ืนใด ซ่ึงสามารถให1เข1าใจ
ความหมายได1โดยระบบคลื่นความถ่ี ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม<เหล็กไฟฟKา หรือระบบอ่ืน ระบบ
ใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน และรวมถึงกิจการซ่ึงให1บริการดาวเทียมสื่อสาร หรือกิจการอ่ืน
ท่ี กสทช. กําหนดให1เป6นกิจการโทรคมนาคม แต<ไม<รวมถึงกิจการท่ีเป6นกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน�และกิจการวิทยุคมนาคม 

“ตารางกําหนดคลื่นความถ่ี” หมายความว<า การกําหนดย<านความถ่ีวิทยุของ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� วิทยุคมนาคม โทรคมนาคม และการอ่ืนเพ่ือใช1งานภายใต1เง่ือนไขท่ี 
กสทช. กําหนด 
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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 

 

 

“แผนความถ่ีวิทยุ” หมายความว<า การกําหนดช<องความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน� กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือใช1งาน
ภายใต1เง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด 

“จัดสรรคลื่นความถ่ี” หมายความว<า การอนุญาตให1สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานี
วิทยุโทรทัศน� หรือสถานีวิทยุคมนาคม ใช1ความถ่ีวิทยุหรือช<องความถ่ีวิทยุตามตารางกําหนดคลื่น
ความถ่ีหรือแผนความถ่ี วิทยุเพ่ือใช1งานภายใต1เง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด 

“ชุมชน” หมายความว<า กลุ<มประชาชนท่ีมีพ้ืนท่ีอาศัยในแหล<งเดียวกันไม<ว<าจะใน
เมือง หรือในชนบท และให1หมายความรวมถึงกลุ<มประชาชนท่ีมีความสนใจร<วมกันและอยู<ในพ้ืนท่ี
ใกล1เคียงกัน หรือสื่อสารถึงกันได1 โดยมีผลประโยชน�ด1านสังคมและวัฒนธรรมเก่ียวข1องเชื่อมโยงกัน 
ทํากิจกรรมอันชอบด1วยกฎหมายและศีลธรรมร<วมกัน มีการดําเนินการอย<างต<อเนื่อง มีการจัดการและ
การแสดงเจตนาแทนกลุ<มได1 

“กองทุน” หมายความว<า กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ 

“กรรมการ” หมายความว<า กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และ
กิจการโทรคมนาคมแห<งชาติ 

“พนักงานเจ1าหน1าท่ี” หมายความว<า ผู1 ซ่ึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคมแห<งชาติ แต<งต้ังให1ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕  ให1นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห<งชาติ 
   

ส<วนท่ี ๑ 
องค�ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต1องห1ามของกรรมการ 

   
 

มาตรา ๖๒  ให1มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคมแห<งชาติ เรียกโดยย<อว<า “กสทช.” จํานวนเจ็ดคน ซ่ึงแต<งต้ังจากผู1มีคุณสมบัติและไม<มี
ลักษณะต1องห1ามตามมาตรา ๗ และมีความรู1ความเชี่ยวชาญด1านกิจการกระจายเสียง ด1านกิจการ
โทรทัศน� ด1านกิจการโทรคมนาคม ด1านวิศวกรรม ด1านกฎหมาย ด1านเศรษฐศาสตร� และด1านการ
คุ1มครองผู1บริโภคหรือส<งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ด1านละหนึ่งคน  ท้ังนี้ ท่ีจะยังประโยชน�
ต<อการปฏิบัติหน1าท่ีของ กสทช. 

ให1เลขาธิการ กสทช. เป6นเลขานุการ กสทช. 
 

                                                 
๒ มาตรา ๖ แก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



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 

 

 

มาตรา ๗๓  กรรมการต1องมีคุณสมบัติและไม<มีลักษณะต1องห1าม ดังต<อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และ 
(๒) มีอายุไม<ต่ํากว<าสี่สิบป7 แต<ไม<เกินเจ็ดสิบป7 

ข. ลักษณะต1องห1าม 
(๑) เป6นผู1ดํารงตําแหน<งทางการเมือง 
(๒) เป6นผู1ดํารงตําแหน<งใดในพรรคการเมือง 
(๓) เป6นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ9TนเฟUอนไม<สมประกอบ 
(๔) ติดยาเสพติดให1โทษ 
(๕) เป6นบุคคลล1มละลายหรือเคยเป6นบุคคลล1มละลายทุจริต 
(๖) เป6นบุคคลท่ีต1องคําพิพากษาให1จําคุกและถูกคุมขังอยู<โดยหมายของศาล 
(๗) เคยต1องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว<ากระทําความผิดใด เว1นแต<เป6นความผิด

อันได1กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 
(๘) เคยถูกไล<ออก ปลดออก หรือให1ออกจากราชการ หน<วยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือจากหน<วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต<อหน1าท่ี หรือประพฤติชั่วอย<างร1ายแรง หรือ
ถือว<ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๙) เคยต1องคําพิพากษาหรือคําสั ่งของศาลให1ทรัพย�สินตกเป6นของแผ<นดิน
เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย�สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 

(๑๐) เป6นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกต้ัง ผู1ตรวจการแผ<นดิน 
กรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริตแห<งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ<นดิน หรือกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห<งชาติ 

(๑๑) เคยถูกวุฒิสภามีมติให1ถอดถอนออกจากตําแหน<ง 
(๑๒) เป6นหรือเคยเป6นกรรมการ ผู1จัดการ ผู1บริหาร ท่ีปรึกษา พนักงาน ผู1ถือหุ1น 

หรือหุ1นส<วน ในบริษัทหรือห1างหุ1นส<วนหรือนิติบุคคลอ่ืนใด บรรดาท่ีประกอบธุรกิจด1านกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน� หรือกิจการโทรคมนาคม ในระยะเวลาหนึ่งป7ก<อนได1รับการคัดเลือกตามมาตรา 
๑๕ 

(๑๓) อยู<ในระหว<างต1องห1ามมิให1ดํารงตําแหน<งทางการเมือง 
(๑๔) เคยเป6นผู1ต1องพ1นจากตําแหน<งกรรมการ หรือผู1บริหารบริษัทมหาชนจํากัด 

เพราะเหตุมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได1รับความไว1วางใจให1บริหารจัดการกิจการ
ท่ีมีมหาชนเป6นผู1ถือหุ1นตามกฎหมายว<าด1วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 

 
มาตรา ๘  กรรมการต1อง 
(๑) ไม<เป6นข1าราชการซ่ึงมีตําแหน<งหรือเงินเดือนประจํา 
(๒) ไม<เป6นพนักงานหรือลูกจ1างของหน<วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส<วน

ท1องถ่ินและไม<เป6นกรรมการหรือท่ีปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน<วยงานของรัฐ 

                                                 
๓ มาตรา ๗ แก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



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 

 

 

(๓) ไม<ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอ่ืนใดท่ีมีส<วนได1เสียหรือมีผลประโยชน�
ขัดแย1งไม<ว<าโดยตรงหรือโดยอ1อมกับการปฏิบัติหน1าท่ีในตําแหน<งกรรมการ 

 
ส<วนท่ี ๒ 

การได1มาซ่ึงรายชื่อผู1สมควรได1รับเลือกเป6นกรรมการ 
โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง๔ 

   
 

มาตรา ๙๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๐๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๑๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๒๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๓๙  (ยกเลิก) 

 
ส<วนท่ี ๓ 

การได1มาซ่ึงรายชื่อผู1สมควรได1รับเลือกเป6นกรรมการ 
โดยวิธีการสรรหา 
   

 
มาตรา ๑๔๑๐  เม่ือมีเหตุต1องมีการเลือกและแต<งต้ังกรรมการ ให1มีคณะกรรมการสรรหา

กรรมการคณะหนึ่ง ทําหน1าท่ีคัดเลือกผู1สมควรได1รับเลือกเป6นกรรมการ ประกอบด1วย 

                                                 
๔ ส<วนท่ี ๒ การได1มาซ่ึงรายช่ือผู1สมควรได1รับเลือกเป6นกรรมการโดยวิธีการคัดเลือกกันเอง 

มาตรา ๙ ถึง มาตรา ๑๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕ มาตรา ๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖ มาตรา ๑๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗ มาตรา ๑๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๘ มาตรา ๑๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๙ มาตรา ๑๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



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 

 

 

(๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงได1รับคัดเลือกโดยท่ีประชุมใหญ<ตุลาการในศาล
รัฐธรรมนูญ จํานวนหนึ่งคน 

(๒) ผู1พิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงดํารงตําแหน<งไม<ตํ่ากว<าผู1พิพากษาศาลฎีกาหรือผู1พิพากษา
อาวุโสซ่ึงเคยดํารงตําแหน<งไม<ตํ่ากว<าผู1พิพากษาศาลฎีกาซ่ึงได1รับคัดเลือกโดยท่ีประชุมใหญ<ศาลฎีกา 
จํานวนหนึ่งคน 

(๓) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซ่ึงได1รับคัดเลือกโดยท่ีประชุมใหญ<ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด จํานวนหนึ่งคน 

(๔) กรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริตแห<งชาติซ่ึงได1รับคัดเลือกโดยท่ีประชุม
คณะกรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริตแห<งชาติ จํานวนหนึ่งคน 

(๕) กรรมการตรวจเงินแผ<นดินซ่ึงได1รับคัดเลือกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ<นดิน จํานวนหนึ่งคน 

(๖) ผู1ตรวจการแผ<นดินซ่ึงได1รับคัดเลือกโดยท่ีประชุมผู1ตรวจการแผ<นดิน จํานวนหนึ่งคน 
(๗) ผู1ว<าการธนาคารแห<งประเทศไทย 
ให1คณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป6นประธาน

กรรมการสรรหา 
ประธานและกรรมการสรรหาไม<มีสิทธิสมัครเป6นกรรมการ 
ในกรณีที่ไม<มีกรรมการสรรหาในตําแหน<งใด หรือมีแต<ไม<สามารถปฏิบัติหน1าที่ได1 

ถ1ากรรมการสรรหาท่ีเหลืออยู<นั้น มีจํานวนไม<น1อยกว<าก่ึงหนึ่ง ให1คณะกรรมการสรรหาประกอบด1วย
กรรมการสรรหาเท<าท่ีมีอยู< 

ให1สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทําหน1าท่ีเป6นหน<วยธุรการในการดําเนินการสรรหา
และคัดเลือกกรรมการ 

 
มาตรา ๑๔ /๑ ๑๑  ก< อน ดําเนิ นการประกาศรับส มัครตามมาตรา ๑๕  ให1

คณะกรรมการสรรหากําหนดลักษณะของความรู1 ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ� และผลงานของแต<ละ
ด1านท่ีจะยังประโยชน�ต<อการปฏิบัติหน1าท่ีของ กสทช. แล1วประกาศให1ทราบท่ัวกัน 

 
มาตรา ๑๔/๒๑๒  ผู1มีสิทธิสมัครเข1ารับการสรรหาเพื่อเป6นกรรมการต1องมีลักษณะ

อย<างหนึ่งอย<างใด ดังต<อไปนี้ 
(๑) เป6นหรือเคยเป6นข1าราชการพลเรือน พนักงานในหน<วยงานอ่ืนของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจ ท่ีดํารงตําแหน<งไม<ตํ่ากว<ารองหัวหน1าส<วนราชการต้ังแต<ระดับกรมข้ึนไป หรือรองหัวหน1า
หน<วยงานอ่ืนของรัฐท่ีเป6นนิติบุคคลหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ 

                                                                                                                                            
๑๐ มาตรา ๑๔ แก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๑ มาตรา ๑๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๒ มาตรา ๑๔/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



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 

 

 

(๒) เป6นหรือเคยเป6นนายทหารหรือนายตํารวจท่ีมียศต้ังแต<พันเอก นาวาเอก นาวา
อากาศเอก หรือพันตํารวจเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ 
หรือพันตํารวจเอกพิเศษข้ึนไป หรือ 

(๓) ดํารงตําแหน<งหรือเคยดํารงตําแหน<งรองศาสตราจารย�ข้ึนไป หรือ 
(๔) เป6นหรือเคยเป6นผู1บริหารมาแล1วไม<น1อยกว<าสามป7ในตําแหน<งไม<ตํ่ากว<ารอง

กรรมการผู1จัดการในบริษัทมหาชนจํากัดท่ีมีทุนจดทะเบียนไม<น1อยกว<าห1าร1อยล1านบาท หรือ 
(๕) มีประสบการณ�การทํางานด1านการคุ1มครองผู1บริโภคหรือส<งเสริมสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนอย<างสมํ่าเสมอและต<อเนื่องมาแล1วไม<น1อยกว<าสิบป7 หรือ 
(๖) มีประสบการณ�ด1านการบริหารกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� หรือกิจการ

โทรคมนาคมอย<างสมํ่าเสมอและต<อเนื่องมาแล1วไม<น1อยกว<าสิบป7 
 
มาตรา ๑๕๑๓  ในการดําเนินการคัดเลือกกรรมการ ให1สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ประกาศการเปVดรับสมัครบุคคลผู1 มีคุณสมบัติตามมาตรา ๖ ให1ทราบเป6นการท่ัวไปผ<านทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� สื่อสิ่งพิมพ� และสื่ออิเล็กทรอนิกส�อย<างน1อยสามสิบวันติดต<อกัน 

เม่ือพ1นกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล1ว ให1คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
คัดเลือกผู1สมัครซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป6นกรรมการให1ได1จํานวนสองเท<าของจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
ในแต<ละด1านภายในสามสิบวันนับแต<วันท่ีได1รับรายชื่อผู1สมัครเข1ารับการคัดเลือกจากสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกให1เป6นไปตามท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด โดยแต<ละ
ด1านให1ผู1ท่ีได1รับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเป6นผู1ได1รับการคัดเลือก 

ในกรณีท่ีมีการฟKองคดีเก่ียวกับการสรรหากรรมการต<อศาลปกครอง การฟKองคดี
ดังกล<าวไม<เป6นเหตุให1ระงับหรือชะลอการดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับการสรรหาท่ีได1ดําเนินการไปแล1ว 
เว1นแต<ศาลปกครองจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเป6นอย<างอ่ืน  ในการนี้ หากศาลปกครองมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใด ๆ อันเป6นผลให1บุคคลท่ีได1รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต1องห1าม หรือ
ได1รับการคัดเลือกโดยไม<ชอบด1วยกฎหมาย กรณีเช<นว<านั้น ไม<มีผลกระทบต<อกิจการท่ีบุคคลนั้นได1กระทํา
ไว1แล1วก<อนมีคําพิพากษาหรือคําสั่งดังกล<าว 

 
ส<วนท่ี ๔ 

การเลือกและการแต<งต้ังกรรมการ๑๔ 
   

 
มาตรา ๑๖๑๕  เมื่อได1รายชื่อผู1สมควรได1รับเลือกเป6นกรรมการจากการสรรหาตาม

ส<วนท่ี ๓ แล1ว ให1เลขาธิการวุฒิสภาจัดทํารายชื่อผู1ซ่ึงได1รับการคัดเลือกนั้น และเสนอบัญชีรายชื่อ 

                                                 
๑๓ มาตรา ๑๕ แก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๔ ส<วนท่ี ๔ การเลือกและการแต<งตั้งกรรมการ มาตรา ๑๖ ถึง มาตรา ๑๘ แก1ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



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 

 

 

พร1อมประวัติและเอกสารหลักฐานของบุคคลดังกล<าว ซึ่งต1องระบุให1ชัดเจนหรือมีหลักฐานแสดง
ให1เห็นว<าเป6นบุคคลท่ีมีความเหมาะสมตามมาตรา ๖ ต<อประธานวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแต<วันท่ี
คัดเลือกเสร็จตามมาตรา ๑๕ เพ่ือเสนอให1วุฒิสภาพิจารณาและมีมติเลือกต<อไป 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาไม<อาจสรรหาผู1สมควรได1รับเลือกเป6นกรรมการตาม
ส<วนท่ี ๓ ให1แล1วเสร็จได1ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๕ ให1เลขาธิการวุฒิสภานํารายชื่อผู1สมควร
ได1รับเลือกเป6นกรรมการท่ีคณะกรรมการสรรหาดําเนินการแล1วเสร็จภายในกําหนดเวลา พร1อมประวัติ
และเอกสารหลักฐานของบุคคลดังกล<าวแสดงให1เห็นว<าเป6นบุคคลท่ีมีความเหมาะสมตามมาตรา ๖ 
เสนอต<อประธานวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแต<วันท่ีคัดเลือกเสร็จตามมาตรา ๑๕ เพ่ือเสนอให1
วุฒิสภาพิจารณาและมีมติเลือกต<อไป 

 
มาตรา ๑๗๑๖  ให1วุฒิสภามีมติเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื ่อที่เลขาธิการวุฒิสภา

เสนอให1แล1วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต<วันท่ีได1รับบัญชีรายชื่อ เพ่ือให1ได1กรรมการตามมาตรา ๖ โดย
แต<ละด1านให1ผู1ท่ีได1รับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเป6นผู1ได1รับการคัดเลือก ซ่ึงจะต1องกระทําโดยวิธี
ลงคะแนนลับ แล1วแจ1งให1ผู1ได1รับเลือกทราบ และประธานวุฒิสภาจัดให1ผู1ได1รับการเลือกมาประชุม
ร<วมกันเพ่ือคัดเลือกกันเองเป6นประธานกรรมการ แล1วนํารายชื่อผู1ได1รับการคัดเลือกเป6นประธาน
กรรมการและได1รับการเลือกเป6นกรรมการ แจ1งให1นายกรัฐมนตรีทราบภายในยี่สิบวันนับแต<วันท่ี
วุฒิสภามีมติเลือก เพ่ือนายกรัฐมนตรีดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล1าฯ 
แต<งต้ังต<อไป 

เม่ือล<วงพ1นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ1ายังมีผู1ได1รับเลือกเป6นกรรมการไม<ครบตาม
จํานวนท่ีกําหนดในมาตรา ๖ ให1ประธานวุฒิสภาแจ1งให1คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหา
เพ่ิมเติมตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง ตามจํานวนท่ีไม<ครบ โดยต1องดําเนินการให1แล1วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต<วันท่ีคณะกรรมการสรรหาได1รับแจ1ง 

ในกรณีท่ีวุฒิสภามีมติเลือกบุคคลเป6นกรรมการไม<ครบตามวรรคสองแต<มีจํานวน
ผู1ได1รับเลือกเป6นกรรมการไม<น1อยกว<าห1าคน ให1ประธานวุฒิสภานํารายชื่อผู1ท่ีได1รับเลือกเป6นกรรมการ
แจ1งให1นายกรัฐมนตรีทราบ และให1นายกรัฐมนตรีนํารายชื่อผู1ได1รับเลือกดังกล<าว ข้ึนกราบบังคมทูล
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล1าฯ แต<งต้ัง และให1กรรมการดังกล<าวปฏิบัติหน1าท่ีต<อไปได1โดยให1ถือว<า 
กสทช. ประกอบด1วยกรรมการจํานวนดังกล<าว และให1กรรมการ กสทช. นั้น ประชุมร<วมกันเพ่ือเลือก
กรรมการคนหนึ่งทําหน1าท่ีประธานกรรมการชั่วคราว จนกว<าจะได1มีพระบรมราชโองการโปรดเกล1าฯ 
แต<งต้ังประธานกรรมการตามวรรคสี่ 

เม่ือวุฒิสภาได1รับบัญชีรายชื่อเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการสรรหาตามวรรคสองแล1ว 
ให1วุฒิสภาดําเนินการตามวรรคหนึ่งเพื่อเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อนั้นให1ครบตามจํานวนที่กําหนด
ในมาตรา ๖ ภายในสามสิบวันนับแต<วันท่ีได1รับบัญชีรายชื่อดังกล<าว และให1ประธานวุฒิสภาจัดให1ผู1ท่ี
ได1รับเลือกเป6นกรรมการมาประชุมร<วมกับกรรมการตามวรรคสามเพ่ือคัดเลือกผู1สมควรดํารงตําแหน<ง
ประธานกรรมการให1แล1วเสร็จภายในยี่สิบวันนับแต<วันท่ีวุฒิสภามีมติเลือกกรรมการเพ่ิมเติม แล1วแจ1ง
                                                                                                                                            

๑๕ มาตรา ๑๖ แก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๖ มาตรา ๑๗ แก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



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 

 

 

บัญชีรายชื่อกรรมการท่ีได1รับเลือกและผู1ได1รับคัดเลือกเป6นประธานกรรมการให1นายกรัฐมนตรีทราบ 
เพ่ือดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล1าฯ แต<งต้ังต<อไป ในกรณีท่ีผู1ได1รับ
การคัดเลือกเป6นประธานกรรมการเป6นกรรมการตามวรรคสาม ให1ผู1นั้นพ1นจากความเป6นกรรมการ
นับแต<วันท่ีได1รับโปรดเกล1าฯ แต<งต้ังเป6นประธานกรรมการ 

วันท่ีวุฒิสภาจะดําเนินการเลือกตามวรรคหนึ่งให1หมายถึงวันในสมัยประชุมรัฐสภา 
 
มาตรา ๑๘๑๗  ในกรณีท่ีบุคคลท่ีจะได1รับการแต<งต้ังตามมาตรา ๑๗ มีลักษณะ

ต1องห1ามตามมาตรา ๘ (๑) (๒) หรือ (๓) นายกรัฐมนตรีจะนําความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกล1าฯ แต<งต้ังได1ต<อเม่ือผู1นั้นได1ลาออกจากการเป6นบุคคลตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) หรือ
แสดงหลักฐานให1เป6นท่ีเชื่อถือได1ว<าตนได1เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา ๘ (๓) แล1ว ซ่ึง
ต1องกระทําภายในสิบห1าวันนับแต<วันท่ีได1รับเลือก แต<ถ1าผู1นั้นมิได1ลาออก หรือมิได1เลิกประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพอิสระภายในเวลาท่ีกําหนด ให1ถือว<าผู1นั้นไม<เคยได1รับเลือกให1เป6นกรรมการ และให1
คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลจากรายชื่อผู1เข1ารับการคัดเลือกตามมาตรา ๑๖ เพ่ือเสนอวุฒิสภา
ให1ความเห็นชอบ 

 
ส<วนท่ี ๕ 

วาระการดํารงตําแหน<งและการพ1นจากตําแหน<งของกรรมการ 
   

 
มาตรา ๑๙  กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน<งหกป7นับแต<วันท่ีพระมหากษัตริย�ทรง

แต<งต้ังและให1ดํารงตําแหน<งได1เพียงวาระเดียว 
ให1กรรมการซ่ึงพ1นจากตําแหน<งตามวาระ อยู<ในตําแหน<งเพ่ือปฏิบัติหน1าท่ีต<อไป

จนกว<าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล1าฯ แต<งต้ังกรรมการข้ึนใหม< 
ก<อนครบกําหนดตามวาระเป6นเวลาไม<น1อยกว<าหนึ่งร1อยห1าสิบวัน ให1สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการจัดให1มีการเสนอชื่อและแต<งต้ังกรรมการข้ึนใหม<ให1แล1วเสร็จโดยเร็ว๑๘ 
 
มาตรา ๒๐  นอกจากการพ1นจากตําแหน<งตามวาระ กรรมการพ1นจากตําแหน<งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบป7บริบูรณ� 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต1องห1ามตามมาตรา ๗ 
(๕) กระทําการอันเป6นการฝYาฝUนมาตรา ๘ 
(๖) วุฒิสภามีมติให1พ1นจากตําแหน<งตามมาตรา ๒๑ 

                                                 
๑๗ มาตรา ๑๘ แก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๘ มาตรา ๑๙ วรรคสาม แก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



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 

 

 

(๗) วุฒิสภามีมติให1ถอดถอนจากตําแหน<งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว<าด1วย
การปKองกันและปราบปรามการทุจริต 

การพ1นจากตําแหน<งกรรมการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ให1นําความกราบบังคมทูลเพ่ือ
ทรงทราบ ถ1าเป6นการพ1นจากตําแหน<งตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให1นําความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระ
บรมราชโองการให1พ1นจากตําแหน<ง พระบรมราชโองการดังกล<าวให1มีผลต้ังแต<วันท่ีขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะต1องห1าม หรือวันท่ีกระทําการอันเป6นการฝYาฝUน หรือวันท่ีวุฒิสภามีมติให1พ1นจากตําแหน<ง 
หรือวันท่ีถูกถอดถอนจากตําแหน<ง แล1วแต<กรณี 

เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให1กรรมการเท<าท่ีเหลืออยู<ปฏิบัติหน1าท่ีต<อไปได1 และให1ถือ
ว<า กสทช. ประกอบด1วยกรรมการเท<าท่ีเหลืออยู<  แต<ท้ังนี้ จะต1องมีจํานวนกรรมการไม<น1อยกว<าสี่คน๑๙ 

ในกรณีท่ีกรรมการพ1นจากตําแหน<งก<อนวาระ ให1ผู1ได1รับแต<งต้ังให1ดํารงตําแหน<งแทน 
อยู<ในตําแหน<งเท<ากับวาระท่ีเหลืออยู<ของกรรมการซ่ึงตนแทน และในกรณีท่ีวาระท่ีเหลืออยู<ไม<ถึงสาม
ป7ให1ผู1นั้นมีสิทธิได1รับการแต<งต้ังอีกวาระหนึ่งได1 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการพ1นจากตําแหน<งตามวรรค
หนึ่ง ให1 กสทช. ประชุมกันเพ่ือเลือกกรรมการคนหนึ่งเป6นประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการ แล1วแจ1งให1นายกรัฐมนตรีทราบ และให1นายกรัฐมนตรีนําความข้ึนกราบบังคมทูลเพ่ือทรง
พระกรุณาโปรดเกล1าฯ แต<งต้ังเป6นประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ แล1วแต<กรณี 

 
มาตรา ๒๑  สมาชิกสภาผู1แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไม<น1อยกว<าหนึ่งในสี่ของ

จํานวนสมาชิกท้ังหมดเท<าท่ีมีอยู<ของแต<ละสภา มีสิทธิร1องขอต<อประธานวุฒิสภาเพ่ือให1วุฒิสภามีมติให1
กรรมการพ1นจากตําแหน<งเพราะเหตุท่ีกรรมการนั้นมีความประพฤติเสื่อมเสียอย<างร1ายแรงหรือ
บกพร<องต<อหน1าท่ีอย<างร1ายแรง 

มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งต1องได1คะแนนเสียงไม<น1อยกว<าสามในห1าของจํานวน
สมาชิกท้ังหมดเท<าท่ีมีอยู< 

 
มาตรา ๒๒  เม่ือปรากฏว<า กสทช. ไม<ปฏิบัติหน1าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดอย<างมี

ประสิทธิภาพให1บุคคลดังต<อไปนี้มีสิทธิร1องขอต<อประธานวุฒิสภาเพ่ือให1วุฒิสภามีมติให1 กสทช. พ1น
จากตําแหน<งท้ังคณะ 

(๑) สมาชิกสภาผู1แทนราษฎรจํานวนไม<น1อยกว<าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมด
เท<าท่ีมีอยู<ของสภาผู1แทนราษฎร 

(๒) สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม<น1อยกว<าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท<าท่ีมีอยู<
ของวุฒิสภา 

(๓) ประชาชนผู1ใช1บริการซ่ึงได1รับผลกระทบจากการกระทําตามวรรคหนึ่งจํานวนไม<
น1อยกว<าสองหม่ืนคน  ท้ังนี้ โดยทําเป6นคําร1องยื่นต<อประธานวุฒิสภาตามหลักเกณฑ�ท่ีประธานวุฒิสภา
กําหนด 

                                                 
๑๙ มาตรา ๒๐ วรรคสาม แก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



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 

 

 

มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งต1องได1คะแนนเสียงไม<น1อยกว<าสามในห1าของจํานวน
สมาชิกท้ังหมดเท<าท่ีมีอยู<  โดยในการลงมตินั้นต1องนํารายงานของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีได1ส<งมายังวุฒิสภาตามมาตรา ๗๒ มาพิจารณาประกอบด1วย๒๐ 

ในกรณีท่ีกรรมการพ1นจากตําแหน<งท้ังคณะตามวรรคหนึ่ง ให1คณะกรรมการท่ีพ1น
จากตําแหน<งยังคงรักษาการในตําแหน<งนั้นต<อไปเพียงเท<าท่ีจําเป6นจนกว<าคณะกรรมการชุดใหม<จะเข1า
รับหน1าท่ี 

 
มาตรา ๒๒/๑๒๑  ห1ามมิให1ผู1ซ่ึงพ1นจากตําแหน<งกรรมการเป6นผู1ถือหุ1น หุ1นส<วน หรือ

ดํารงตําแหน<งใด ในบริษัทหรือห1างหุ1นส<วนหรือนิติบุคคลอ่ืนใด บรรดาท่ีประกอบธุรกิจด1านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� หรือกิจการโทรคมนาคม เว1นแต<จะได1พ1นจากตําแหน<งมาแล1วไม<น1อยกว<า
สองป7 

 
ส<วนท่ี ๖ 

การประชุมและอํานาจหน1าท่ีของคณะกรรมการ 
   

 
มาตรา ๒๓  การประชุม การลงมติ และการปฏิบัติงานของ กสทช. ให1เป6นไปตาม

ระเบียบท่ี กสทช. กําหนด 
ในการประชุม ถ1ามีการพิจารณาเรื่องท่ีกรรมการผู1ใดมีส<วนได1เสีย กรรมการผู1นั้นไม<มี

สิทธิเข1าประชุม 
ในการปฏิบัติหน1าท่ี กสทช. อาจมอบหมายให1กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน

ปฏิบัติงานแทน กสทช. ได1 แต< กสทช. จะปฏิเสธความรับผิดเพราะเหตุท่ีได1มอบหมายให1กรรมการไป
ทําแทนแล1วไม<ได1 

 
มาตรา ๒๔  การปฏิบัติหน1าท่ีของ กสทช. กสท. และ กทค. ในเรื่องใดท่ีเก่ียวข1อง

หรือมีผลกระทบต<อประโยชน�สาธารณะ ต1องกระทําโดยมติของท่ีประชุม และต1องเปVดเผยรายงานการ
ประชุม พร1อมท้ังผลการลงมติของท่ีประชุมท้ังรายบุคคลและท้ังคณะให1สาธารณชนทราบผ<านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส�ของสํานักงาน กสทช. และโดยวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมตามท่ี กสทช. ประกาศกําหนด 

ข1อมูลท่ีปรากฏอยู<ในรายงานการประชุมเรื่องใดมีลักษณะตามท่ีกฎหมายว<าด1วย
ข1อมูลข<าวสารของราชการกําหนดมิให1ต1องเปVดเผยก็ได1 กสทช. อาจมีมติมิให1เปVดเผยข1อมูลเฉพาะใน
ส<วนนั้นได1 

การเปVดเผยรายงานการประชุมพร1อมท้ังผลการลงมติตามวรรคหนึ่ง ต1องดําเนินการ
ภายในระยะเวลาไม<เกินสามสิบวันนับแต<วันท่ีได1มีการลงมติ เว1นแต<มีเหตุจําเป6นให1ขยายเวลาออกไป
ได1อีกไม<เกินสิบห1าวัน แต<ต1องแสดงเหตุผลและความจําเป6นท่ีต1องขยายเวลาไว1ด1วย 
                                                 

๒๐ มาตรา ๒๒ วรรคสอง แก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๑ มาตรา ๒๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



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 

 

 

 
มาตรา ๒๕  ให1กรรมการเป6นผู1 ดํารงตําแหน<งระดับสูงตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญ ว<าด1วยการปKองกันและปราบปรามการทุจริต และเป6นเจ1าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

 
มาตรา ๒๖  ให1ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการปฏิบัติ

หน1าท่ีเต็มเวลา  
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ได1รับค<าตอบแทนเหมาจ<าย

เป6นรายเดือนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ อาจได1รับค<าใช1จ<ายอัน

เก่ียวกับการเดินทางไปปฏิบัติหน1าท่ีต<างท1องท่ีได1ไม<เกินอัตราท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๒๗  ให1 กสทช. มีอํานาจหน1าท่ี ดังต<อไปนี้ 
(๑)๒๒ จัดทําแผนแม<บทการบริหารคลื่นความถ่ี ตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห<งชาติ 

แผนแม<บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� แผนแม<บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถ่ีวิทยุ
และแผนเลขหมายโทรคมนาคม และดําเนินการให1เป6นไปตามแผนดังกล<าว แต<แผนดังกล<าวต1อง
สอดคล1องกับนโยบายและแผนระดับชาติว<าด1วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) กําหนดการจัดสรรคลื่นความถ่ีระหว<างคลื่นความถ่ีท่ีใช1ในกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม 

(๓) กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และ
กิจการโทรคมนาคม 

(๔)๒๓ พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใช1คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคม
ในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม หรือในกิจการวิทยุ
คมนาคม และกําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต เง่ือนไข หรือค<าธรรมเนียมการ
อนุญาตดังกล<าว  ในการนี้ กสทช. จะมอบหมายให1สํานักงาน กสทช. เป6นผู1อนุญาตแทน กสทช. 
เฉพาะการอนุญาตในส<วนท่ีเก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคมตามหลักเกณฑ�และเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด
ก็ได1 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ�การใช1คลื่นความถ่ีให1 เป6นไปอย<างมีประสิทธิภาพและ
ปราศจากการรบกวนซ่ึงกันและกัน ท้ังในกิจการประเภทเดียวกันและระหว<างกิจการแต<ละประเภท 

(๖) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือให1ผู1ใช1บริการได1รับบริการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ถูกต1อง และเป6นธรรมและกําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต เง่ือนไข หรือ
ค<าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล<าว 

                                                 
๒๒ มาตรา ๒๗ (๑) แก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๓ มาตรา ๒๗ (๔) แก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



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 

 

 

(๗) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใช1เลขหมายโทรคมนาคม และกําหนด
หลักเกณฑ�และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต เง่ือนไข หรือค<าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล<าว 

(๘) กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการในการใช1หรือเชื่อมต<อ และหลักเกณฑ�และวิธีการ
ในการกําหนดอัตราค<าใช1หรือค<าเชื่อมต<อโครงข<ายในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม ท้ังในกิจการประเภทเดียวกันและระหว<างกิจการแต<ละประเภท ให1
เป6นธรรมต<อผู1ใช1บริการ ผู1ให1บริการและผู1ลงทุน หรือระหว<างผู1ให1บริการโทรคมนาคม โดยคํานึงถึง
ประโยชน�สาธารณะเป6นสําคัญ 

(๙) กําหนดโครงสร1างอัตราค<าธรรมเนียมและโครงสร1างอัตราค<าบริการในกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม ให1เป6นธรรมต<อผู1ใช1บริการและผู1ให1บริการโดย
คํานึงถึงประโยชน�สาธารณะเป6นสําคัญ 

(๑๐) กําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค�ทางด1านเทคนิคในการประกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคม และในกิจการวิทยุคมนาคม 

(๑๑) กําหนดมาตรการเพ่ือปKองกันมิให1มีการกระทําอันเป6นการผูกขาดหรือก<อให1เกิด
ความไม<เป6นธรรมในการแข<งขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 

(๑๒) กําหนดมาตรการให1มีการกระจายบริการด1านโทรคมนาคมให1ท่ัวถึงและเท<า
เทียมกันตามมาตรา ๕๐ 

(๑๒/๑)๒๔ เรียกคืนคลื่นความถ่ีท่ีไม<ได1ใช1ประโยชน� หรือใช1ประโยชน�ไม<คุ1มค<า หรือ
นํามาใช1ประโยชน�ให1คุ1มค<ายิ่งข้ึน ตามท่ีกําหนดไว1ในแผนซ่ึงจัดทําข้ึนตาม (๑) จากผู1ท่ีได1รับอนุญาต
เพ่ือนํามาจัดสรรใหม<  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด โดยเง่ือนไข
ดังกล<าวต1องกําหนดวิธีการทดแทน ชดใช1 หรือจ<ายค<าตอบแทนสําหรับผู1ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถ่ี 
โดยให1คํานึงถึงสิทธิของผู1ท่ีได1รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถ่ีในแต<ละกรณีด1วย 

(๑๓) คุ1มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให1ถูกเอาเปรียบจากผู1ประกอบ
กิจการและคุ1มครองสิทธิในความเป6นส<วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทาง
โทรคมนาคมและส<งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข1าถึงและใช1ประโยชน�
คลื่นความถ่ีท่ีใช1ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 

(๑๔)๒๕ ประสานงานเก่ียวกับการบริหารคลื่นความถ่ีท้ังในประเทศและระหว<าง
ประเทศ โดยเป6นหน<วยงานอํานวยการของรัฐในกิจการสื่อสารระหว<างประเทศกับองค�การระหว<าง
ประเทศ รัฐบาล และหน<วยงานต<างประเทศด1านการบริหารคลื่นความถ่ี รวมท้ังสนับสนุนกิจการของรัฐ 
เพื่อให1มีดาวเทียมหรือให1ได1มาซึ่งสิทธิในการเข1าใช1วงโคจรดาวเทียม  ท้ังนี้ เพื่อให1เป6นไปตามแผน
ซึ่งจัดทําตาม (๑) และนโยบายและแผนระดับชาติว<าด1วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห<งชาติ 

(๑๕) วินิจฉัยและแก1ไขป9ญหาการใช1คลื่นความถ่ีท่ีมีการรบกวนซ่ึงกันและกัน 
(๑๖) ติดตามตรวจสอบและให1คําปรึกษาแนะนําการประกอบกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคม 
                                                 

๒๔ มาตรา ๒๗ (๑๒/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๕ มาตรา ๒๗ (๑๔) แก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



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 

 

 

(๑๗) กําหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข1ามสื่อ หรือการครอบงํากิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ท่ีใช1คลื่นความถ่ี ระหว<างสื่อมวลชนด1วยกันเองหรือโดยบุคคลอ่ืนใด 
ซ่ึงจะมีผลเป6นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู1ข1อมูลข<าวสารหรือปVดก้ันการได1รับข1อมูลข<าวสารท่ี
หลากหลายของประชาชน 

(๑๘) ส<งเสริมการรวมกลุ<มของผู1รับใบอนุญาต ผู1ผลิตรายการ และผู1ประกอบวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�เป6นองค�กรในรูปแบบต<าง ๆ เพ่ือทํา
หน1าท่ีจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการควบคุมการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต1มาตรฐานทางจริยธรรม 

(๑๙) ออกระเบียบหรือประกาศตามมาตรา ๕๘ 
(๒๐) อนุมัติงบประมาณรายจ<ายของสํานักงาน กสทช. รวมท้ังเงินท่ีจะจัดสรรเข1า

กองทุนตามมาตรา ๕๒ 
(๒๑) พิจารณาและให1ความเห็นชอบเก่ียวกับการจัดสรรเงินกองทุนตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารกองทุนเสนอตามมาตรา ๕๕ 
(๒๒) ให1ข1อมูลและร<วมดําเนินการในการเจรจาหรือทําความตกลงระหว<างรัฐบาล

แห<งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต<างประเทศหรือองค�การระหว<างประเทศ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการ
บริหารคลื่นความถ่ี กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคม หรือกิจการอ่ืนท่ี
เก่ียวข1อง 

(๒๒/๑)๒๖ ให1ข1อมูลท่ีเก่ียวกับการดําเนินการของ กสทช. และผู1ประกอบการท่ีได1รับ
อนุญาตจาก กสทช.  ท้ังนี้ ในส<วนท่ีเก่ียวกับดิจิทัลตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห<งชาติร1องขอเพ่ือใช1เป6นข1อมูลในการวิเคราะห�และจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว<าด1วย
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(๒๓) เสนอแนะต<อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให1มีกฎหมายหรือแก1ไขปรับปรุงหรือยกเลิก
กฎหมายท่ีเก่ียวข1องกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีและการดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข1องกับคลื่นความถ่ี 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 

(๒๔) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอันเก่ียวกับอํานาจหน1าท่ีของ กสทช. 
(๒๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว1ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 
การกําหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข1ามสื่อหรือการครอบงําตาม (๑๗) 

ให1 กสทช. รับฟ9งความคิดเห็นจากประชาชนและผู1เก่ียวข1องประกอบด1วย 
การใช1อํานาจหน1าท่ีตามวรรคหนึ่ง ต1องไม<ขัดหรือแย1งกับกฎหมายว<าด1วยการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� กฎหมายว<าด1วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
และกฎหมายว<าด1วยวิทยุคมนาคม 

บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใด ๆ ท่ีใช1บังคับเป6นการท่ัวไปเม่ือได1ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล1วให1ใช1บังคับได1 

 

                                                 
๒๖ มาตรา ๒๗ (๒๒/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



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 

 

 

มาตรา ๒๗/๑๒๗  ในกรณีท่ีมีป9ญหาว<าการดําเนินการของ กสทช. สอดคล1องกับ
นโยบายและแผนระดับชาติว<าด1วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมหรือไม< ให1ผู1ท่ีเก่ียวข1อง
เสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติตามกฎหมายว<าด1วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด 

ในการวินิจฉัยชี้ขาด ให1คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติแต<งต้ัง
คณะกรรมการข้ึนเพ่ือพิจารณาเสนอแนะต<อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติ 
โดยให1คณะกรรมการประกอบด1วยผู1แทนจากคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติ
คนหนึ่ง เป6นประธานกรรมการ และผู1แทนจากหน<วยงานท่ีเก่ียวข1องและ กสทช. จํานวนเท<า ๆ กัน 
เป6นกรรมการ 

คําวินิจฉัยชี ้ขาดของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติตาม
วรรคหนึ่ง ให1เป6นท่ีสุด 

 
มาตรา ๒๘  ให1 กสทช. จัดให1มีการรับฟ9งความคิดเห็นของผู1 มีส<วนได1เสียและ

ประชาชนท่ัวไปเพ่ือนําความคิดเห็นท่ีได1มาประกอบการพิจารณาก<อนออกระเบียบ ประกาศ หรือ
คําสั่ง เก่ียวกับการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคมท่ีมีผลใช1บังคับเป6นการท่ัวไปและเก่ียวข1องกับการแข<งขันในการประกอบกิจการหรือมี
ผลกระทบต<อประชาชนอย<างมีนัยสําคัญ โดยต1องให1ข1อมูลเก่ียวกับความเป6นมา เหตุผล ความจําเป6น 
และสรุปสาระสําคัญเก่ียวกับเรื่องท่ีจะรับฟ9งความคิดเห็น ตลอดจนประเด็นท่ีต1องการรับฟ9งความ
คิดเห็น  ท้ังนี้ ระยะเวลาในการรับฟ9งความคิดเห็นต1องไม<น1อยกว<าสามสิบวัน เว1นแต<ในกรณีมีเหตุ
ฉุกเฉินหรือมีความจําเป6นเร<งด<วน กสทช. อาจกําหนดระยะเวลาในการรับฟ9งความคิดเห็นให1น1อยกว<า
ระยะเวลาท่ีกําหนดได1 

ให1สํานักงาน กสทช. จัดทําบันทึกสรุปผลการรับฟ9งความคิดเห็นท่ีประกอบด1วย
ความคิดเห็นท่ีได1รับมติหรือผลการพิจารณาของ กสทช. ท่ีมีต<อความคิดเห็นดังกล<าว พร1อมท้ังเหตุผล
และแนวทางในการดําเนินการต<อไป และเผยแพร<บันทึกดังกล<าวในระบบเครือข<ายสารสนเทศของ
สํานักงาน กสทช. 

 
มาตรา ๒๙  การกําหนดอัตราค<าใช1หรือค<าเชื่อมต<อโครงข<าย ค<าธรรมเนียมใด ๆ 

หรือค<าบริการในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมตาม
พระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายว<าด1วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� หรือ
ตามกฎหมายว<าด1วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ให1 กสทช. คํานึงถึงประโยชน�สาธารณะและ
ภาระของผู1บริโภคความสอดคล1องกับต1นทุนการให1บริการ ความคุ1มค<า และการจัดสรรทรัพยากรท่ีมี
ประสิทธิภาพด1วย 

 
มาตรา ๓๐  ในการปฏิบัติหน1าท่ีของ กสทช. กสท. กทค. คณะกรรมการอ่ืน และ

คณะอนุกรรมการท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนเลขาธิการ กสทช. และพนักงานของ
สํานักงาน กสทช. เก่ียวกับการพิจารณาคําขอหรือคําร1องเรียนท่ีประชาชนยื่นตามกฎหมาย ระเบียบ 
                                                 

๒๗ มาตรา ๒๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



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 

 

 

ข1อบังคับ ประกาศ หรือสัญญาท่ี กสทช. หรือสํานักงาน กสทช. ทํากับเอกชน หากกฎหมาย ระเบียบ 
ข1อบังคับ ประกาศ หรือสัญญาดังกล<าวมิได1กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการไว1โดยเฉพาะให1 กสทช. 
กําหนดระยะเวลาการดําเนินการแล1วเสร็จและประกาศให1ประชาชนทราบโดยท่ัวไป เรื่องใดท่ีมิได1
กําหนดระยะเวลาไว1 จะต1องดําเนินการให1แล1วเสร็จภายในเวลาไม<เกินสิบห1าวันนับแต<วันท่ีได1รับเรื่อง 

ในกรณีท่ี กสทช. กสท. กทค. คณะกรรมการอ่ืนและคณะอนุกรรมการท่ีจัดต้ังข้ึน
ตามพระราชบัญญัตินี้ เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. ปฏิบัติหน1าท่ีล<าช1ากว<าท่ี
กําหนดตามวรรคหนึ่งโดยไม<มีเหตุอันสมควร หากก<อให1เกิดความเสียหายแก<บุคคลใด ให1สํานักงาน 
กสทช. รับผิดชดใช1ความเสียหายให1แก<บุคคลนั้น และให1เรียกเงินชดใช1คืนจาก กสทช. กสท. กทค. 
คณะกรรมการอ่ืนและคณะอนุกรรมการท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ เลขาธิการ กสทช. หรือ
พนักงานของสํานักงาน กสทช. ผู1เป6นต1นเหตุแห<งความล<าช1านั้น แล1วแต<กรณี หากความเสียหายนั้น
เกิดจากการกระทําหรืองดเว1นการกระทําด1วยความจงใจหรือประมาทเลินเล<ออย<างร1ายแรง 

 
มาตรา ๓๑  เพ่ือประโยชน�ในการคุ1มครองผู1บริโภคมิให1ถูกเอาเปรียบจากผู1ประกอบ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม ให1 กสทช. มีหน1าท่ีตรวจสอบการ
ดําเนินการของผู1ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม มิให1มีการ
ดําเนินการใด ๆ ในประการท่ีน<าจะเป6นการเอาเปรียบผู1บริโภค  ท้ังนี้  โดยให1 กสทช. แต<งต้ัง
คณะอนุกรรมการข้ึนสองคณะ ประกอบด1วยผู1ท่ีมีความรู1 ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ�อันเป6น
ประโยชน�ต<อการปฏิบัติหน1าท่ีของ กสทช. ในการคุ1มครองผู1บริโภคด1านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� และในการคุ1มครองผู1บริโภคด1านกิจการโทรคมนาคมโดยให1มีอํานาจหน1าท่ีในการ
พิจารณาและเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องร1องเรียนและปฏิบัติหน1าท่ีอ่ืน  ท้ังนี้ ตามท่ี กสทช. กําหนด 

ในกรณีท่ีผู1ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� หรือกิจการโทรคมนาคม 
ดําเนินการใด ๆ ในประการท่ีน<าจะเป6นการเอาเปรียบผู1บริโภค โดยอาศัยการใช1เครือข<ายหรือการ
โฆษณาอันมีลักษณะเป6นการค1ากําไรเกินควร หรือก<อให1เกิดความเดือดร1อนรําคาญ ไม<ว<าด1วยวิธีการใด
ตามหลักเกณฑ�ท่ี กสทช. กําหนด ให1 กสทช. มีอํานาจสั่งระงับการดําเนินการดังกล<าวได1 

 
มาตรา ๓๒  เพ่ือประโยชน�ในการคุ1มครองสิทธิในความเป6นส<วนตัวและเสรีภาพของ

บุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ให1 กสทช. มีอํานาจกําหนดมาตรการคุ1มครองสิทธิของ
ผู1ใช1บริการโทรคมนาคมเก่ียวกับข1อมูลส<วนบุคคล สิทธิในความเป6นส<วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสาร
ถึงกันโดยทางโทรคมนาคม 

ในกรณีท่ีมีการกระทําความผิดโดยการดักรับไว1 ใช1ประโยชน� หรือเปVดเผยข1อความ
ข<าวสารหรือข1อมูลอ่ืนใดท่ีมีการสื่อสารทางโทรคมนาคมโดยไม<ชอบด1วยกฎหมาย ให1ถือว<า กสทช. 
เป6นผู1เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีท่ีผู1ได1รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเป6นผู1กระทําความผิดตาม
วรรคสอง หรือรู1ว<ามีการกระทําความผิดตามวรรคสอง แต<เพิกเฉยหรือไม<ดําเนินการตามกฎหมาย
ภายในเวลาอันสมควร ให1 กสทช. มีอํานาจสั่งพักใช1หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมได1 

 



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 

 

 

มาตรา ๓๓๒๘  ให1 กสทช. มีอํานาจแต<งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน1าท่ีตามท่ี 
กสทช. มอบหมายได1ตามความจําเป6นและเหมาะสมสอดคล1องกับอํานาจหน1าท่ีของ กสทช. 

ในการปฏิบัติหน1าท่ี คณะอนุกรรมการท่ีได1รับแต<งต้ังจะมอบหมายให1บุคคลอ่ืน
ดําเนินการแทนไม<ได1 และการสั่งการใด ๆ ตามท่ีได1รับมอบหมายนั้นจะต1องรายงานให1 กสทช. ทราบ 
ตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ี กสทช. กําหนด 

อนุกรรมการต1องไม<มีลักษณะต1องห1ามตามมาตรา ๗ ข. 
 
มาตรา ๓๓/๑๒๙  กสทช. อาจมอบหมายให1พนักงานเจ1าหน1าท่ีปฏิบัติหน1าท่ีตาม

พระราชบัญญัตินี้ได1ตามความจําเป6นและเหมาะสม สอดคล1องกับอํานาจหน1าท่ีของ กสทช. โดย
พนักงานเจ1าหน1าท่ีนั้นต1องรายงานการปฏิบัติหน1าท่ีให1 กสทช. ทราบ ตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ี 
กสทช. กําหนด 

 
มาตรา ๓๔ ๓๐  ในการปฏิ บั ติหน1า ท่ีตามพระราชบัญญั ตินี้  ให1  กสทช. และ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีอํานาจสั่งหน<วยงานของรัฐหรือบุคคลใดให1
ชี้แจงข1อเท็จจริง มาให1ถ1อยคําหรือส<งเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข1องเพ่ือประกอบการพิจารณาได1 

 
หมวด ๒ 

การกํากับดูแลการประกอบกิจการ 
   

ส<วนท่ี ๑ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�๓๑ 

   
 

มาตรา ๓๕๓๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๖๓๓  (ยกเลิก) 

                                                 
๒๘ มาตรา ๓๓ แก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๙ มาตรา ๓๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๐ มาตรา ๓๔ แก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๑ ส<วนท่ี ๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� มาตรา ๓๕ ถึง มาตรา ๓๗ 

ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓๒ มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓๓ มาตรา ๓๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



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 

 

 

 
มาตรา ๓๗๓๔  (ยกเลิก) 

 
ส<วนท่ี ๒ 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม๓๕ 
   

 
มาตรา ๓๘๓๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๙๓๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๐๓๘  (ยกเลิก) 

 
ส<วนท่ี ๓ 

การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
   

 
มาตรา ๔๑  ผู1ใดประสงค�จะใช1คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ

โทรทัศน�ต1องได1รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
การยื่นคําขออนุญาต และการอนุญาต ให1เป6นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไข

ท่ีกสทช. ประกาศกําหนด เว1นแต<การประกอบกิจการทางธุรกิจให1เป6นไปตามท่ีกําหนดในวรรคหก 
ให1ถือว<าการยื่นคําขอรับใบอนุญาตให1ใช1คลื่นความถ่ีตามวรรคหนึ่ง เป6นการยื่นคําขอ

อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน�ตามกฎหมายว<าด1วยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ด1วย และเม่ือ กสทช. อนุญาตให1ใช1คลื่นความถ่ีแล1วให1ถือว<าอนุญาต
ให1ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน�ตามกฎหมายว<าด1วยการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน� และให1ถือว<าได1รับอนุญาตให1มีและใช1เครื่องวิทยุคมนาคมและต้ังสถานีวิทยุ
คมนาคมตามกฎหมายว<าด1วยวิทยุคมนาคมด1วย  ท้ังนี้ เฉพาะในส<วนท่ีเก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคมท่ี
ระบุไว1ในคําขออนุญาต 
                                                 

๓๔ มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓๕ ส<วนท่ี ๒ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม มาตรา ๓๘ ถึง มาตรา ๔๐ ยกเลิกโดย
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓๖ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓๗ มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓๘ มาตรา ๔๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



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 

 

 

การอนุญาตให1ใช1คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ต1อง
คํานึงถึงประโยชน�สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท1องถ่ิน ในด1านการศึกษา 
วัฒนธรรม ความม่ันคงของรัฐ และประโยชน�สาธารณะอ่ืน รวมท้ังการแข<งขันโดยเสรีอย<างเป6นธรรม 
และต1องดําเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช1ประโยชน�โดยท่ัวถึงในกิจการด1านต<าง ๆ 
โดยเฉพาะด1านการบริการสาธารณะแก<ประชาชน เพ่ือให1คลื่นความถ่ีเหมาะสมแก<การเป6นสมบัติของชาติ 
เพ่ือใช1ให1เกิดประโยชน�แก<ประเทศชาติและประชาชน๓๙ 

เพ่ือประโยชน�ในการส<งเสริมรายการวิทยุและรายการโทรทัศน�ท่ีมีเนื้อหาสร1างสรรค�
สังคมหรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชน ให1 กสทช. กําหนดเง่ือนไขในการอนุญาตให1ผู1รับใบอนุญาต
ต1องจัดเวลาให1รายการดังกล<าวได1ออกอากาศในช<วงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับกลุ<มเปKาหมาย 

ในกรณีท่ีเป6นการอนุญาตให1ใช1คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน� ให1ใช1วิธีคัดเลือกท้ังในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท1องถ่ิน โดยให1แยกกันในแต<ละ
ระดับ  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ� วิธีการ ระยะเวลา และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศกําหนด แต<ในกรณีท่ี
เป6นการประกอบกิจการทางธุรกิจตามท่ีกําหนดไว1ในกฎหมายว<าด1วยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน� การคัดเลือกให1ทําโดยวิธีการประมูล โดย กสทช. ต1องกําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ 
ระยะเวลา และเง่ือนไขก<อนการประมูล ซ่ึงต1องคํานึงถึงประโยชน�สาธารณะ และประโยชน�ท่ีผู1บริโภค
จะได1รับด1วย๔๐ 

การกําหนดคุณสมบัติของผู1 มีสิทธิเข1าร<วมประมูลคลื่นความถ่ีตามวรรคหก ให1
คํานึงถึงประโยชน�ในการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถ่ีอย<างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ1มค<า การ
ปKองกันการผูกขาด การส<งเสริมการแข<งขันโดยเสรีอย<างเป6นธรรม การให1บริการอย<างมีประสิทธิภาพ 
ภาระของผู1บริโภคและการคุ1มครองสิทธิของผู1ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาค
และระดับท1องถ่ิน 

การอนุญาตให1ใช1คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ท่ี
ก<อให1เกิดหรืออาจเกิดการรบกวนหรือทับซ1อนกับคลื่นความถ่ีท่ีได1รับอนุญาตอยู<ก<อนแล1วจะกระทํา
มิได1 ในกรณีท่ีปรากฏว<าเกิดการรบกวนหรือทับซ1อนของคลื่นความถ่ีใด ๆ อันเป6นผลจากการละเมิด
กฎหมาย กสทช. ต1องดําเนินการระงับการรบกวนหรือทับซ1อนนั้นโดยเร็ว๔๑ 

คลื่นความถ่ีท่ี กสทช. อนุญาตให1ผู1รับใบอนุญาตใช1ตามวรรคหนึ่ง กสทช. อาจ
กําหนดเป6นเงื่อนไขไว1ล<วงหน1าในใบอนุญาตว<า กสทช. อาจอนุญาตให1บุคคลอ่ืนร<วมใช1ประโยชน�
ในย<านความถี่หรือช<องความถี่จากคลื่นความถี่ที่ได1อนุญาตไว1แล1วนั้นได1 แต<การอนุญาตนั้นจะต1อง
ไม<เป6นการรบกวนการใช1ประโยชน� หรือเป6นการแข<งขันกับกิจการของผู1ได1รับใบอนุญาต  ท้ังนี้ เว1นแต<
จะได1ประกาศให1ทราบท่ัวกันไว1เป6นอย<างอ่ืนในการคัดเลือกหรือในการอนุญาต๔๒ 

                                                 
๓๙ มาตรา ๔๑ วรรคสี่ แก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตอิงค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๐ มาตรา ๔๑ วรรคหก แก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๑ มาตรา ๔๑ วรรคแปด แก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๒ มาตรา ๔๑ วรรคเก1า เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



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 

 

 

เม่ือ กสทช. อนุญาตให1ผู1ใดใช1คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน�แล1ว ให1แจ1งไปยังคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติตามกฎหมายว<าด1วย
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมทราบ๔๓ 

 
มาตรา ๔๒  ให1 กสทช. มีอํานาจกําหนดอัตราค<าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ 

โดยแยกเป6นค<าธรรมเนียมใบอนุญาตให1ใช1คลื่นความถ่ี และค<าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ซ่ึงต1องชําระเม่ือได1รับใบอนุญาตและต1องชําระเป6นรายป7ในอัตราท่ีเหมาะสมกับประเภทของ
ใบอนุญาตตามกฎหมายว<าด1วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� เว1นแต<
ค<าธรรมเนียมใบอนุญาตให1ใช1คลื่นความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการทางธุรกิจ ให1ถือว<าเงินท่ีได1จากการ
ประมูลตามมาตรา ๔๑ วรรคหก เป6นค<าธรรมเนียมใบอนุญาตให1ใช1คลื่นความถ่ีซ่ึงต1องชําระเม่ือได1รับ
ใบอนุญาต และภายใต1บังคับมาตรา ๕๓ (๘/๑) เงินท่ีได1จากการประมูลดังกล<าวเม่ือหักค<าใช1จ<ายใน
การประมูล และเงินท่ีต1องนําส<งเข1ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว<าด1วย
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแล1ว เหลือเท<าใดให1นําส<งเป6นรายได1แผ<นดิน๔๔ 

ค<าธรรมเนียมใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งซ่ึงต1องชําระเป6นรายป7 ให1 กสทช. กําหนด 
โดยคํานึงถึงรายจ<ายในการกํากับดูแลการใช1คลื่นความถ่ีและการกํากับดูแลการประกอบกิจการอย<างมี
ประสิทธิภาพในอัตรารวมท้ังสิ้นไม<เกินร1อยละสองของรายได1ก<อนหักค<าใช1จ<ายของผู1รับใบอนุญาต 
และให1นําส<งเป6นรายได1ของสํานักงาน กสทช. 

บรรดาหน<วยงานท่ีได1รับยกเว1นไม<ต1องปฏิบัติตามกฎหมายว<าด1วยการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ไม<ว<าท้ังหมดหรือบางส<วน ต1องเสียค<าธรรมเนียมตามวรรค
หนึ่งด1วย แต< กสทช. จะลดหย<อนให1ตามท่ีเห็นสมควรก็ได1 โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค�ของกิจการของ
หน<วยงานนั้น 

 
มาตรา ๔๓  ใบอนุญาตให1ใช1คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน�เป6นสิทธิเฉพาะตัวของผู1ได1รับใบอนุญาต จะโอนแก<กันมิได1 
ผู1ได1รับใบอนุญาตให1ใช1คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน�ต1อง

ประกอบกิจการด1วยตนเอง จะมอบการบริหารจัดการท้ังหมดหรือบางส<วนหรือยินยอมให1บุคคลอ่ืน
เป6นผู1มีอํานาจประกอบกิจการแทนมิได1 แต<การให1บุคคลอ่ืนเช<าเวลาดําเนินรายการบางช<วงเวลาอาจ
กระทําได1ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด 

 
มาตรา ๔๔  ผู1ได1รับใบอนุญาตให1ใช1คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ

โทรทัศน�ผู1ใดมิได1ประกอบกิจการท่ีใช1คลื่นความถ่ีนั้นภายในระยะเวลาท่ี กสทช. กําหนดหรือนําคลื่น
ความถ่ีไปใช1ในกิจการนอกวัตถุประสงค� หรือไม<ปฏิบัติตามเง่ือนไขการประกอบกิจการท่ีใช1คลื่นความถ่ี 
หรือกระทําการอันมีลักษณะต1องห1ามตามท่ีกําหนดในมาตรา ๒๗ (๑๑) และ (๑๗) หรือไม<ปฏิบัติตาม

                                                 
๔๓ มาตรา ๔๑ วรรคสิบ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๔ มาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



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 

 

 

มาตรา ๔๓ ให1 กสทช. ดําเนินการเพ่ือให1มีการแก1ไขให1ถูกต1องหรือมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให1ใช1
คลื่นความถ่ีนั้นท้ังหมดหรือบางส<วน 

 
ส<วนท่ี ๔ 

การกํากับกิจการโทรคมนาคม 
   

 
มาตรา ๔๕  ผู1ใดประสงค�จะใช1คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคมต1องได1รับ

ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต1องดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถ่ี 
เว1นแต<ในกรณีเป6นคลื่นความถ่ีท่ีมีเพียงพอต<อการใช1งานหรือนําไปใช1ในกิจการบางประเภทท่ีไม<มี
วัตถุประสงค�เพ่ือแสวงหากําไร ตามลักษณะและประเภทท่ี กสทช. ประกาศกําหนดไว1เป6นการ
ล<วงหน1า จะใช1วิธีการคัดเลือกโดยวิธีอ่ืนก็ได1  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ� วิธีการ ระยะเวลา และเง่ือนไขท่ี 
กสทช. ประกาศกําหนด โดยให1นําความในมาตรา ๔๑ วรรคสี่ วรรคเจ็ด วรรคเก1า และวรรคสิบมาใช1
บังคับโดยอนุโลม และภายใต1บังคับมาตรา ๕๓ (๘/๑) เงินท่ีได1จากการคัดเลือกเม่ือหักค<าใช1จ<ายในการ
คัดเลือก และเงินท่ีต1องนําส<งเข1ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว<าด1วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแล1ว เหลือเท<าใดให1นําส<งเป6นรายได1แผ<นดิน๔๕ 

ให1ถือว<าการยื่นคําขอรับใบอนุญาตให1ใช1คลื่นความถ่ีตามวรรคหนึ่ง เป6นการยื่นคําขอ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว<าด1วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมด1วย และ
เม่ือ กสทช. อนุญาตให1ใช1คลื่นความถ่ีแล1วให1ถือว<าอนุญาตให1ประกอบกิจการโทรคมนาคมตาม
กฎหมายว<าด1วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และให1ถือว<าได1รับอนุญาตให1มีและใช1เครื่องวิทยุ
คมนาคมและต้ังสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว<าด1วยวิทยุคมนาคมด1วย  ท้ังนี้ เฉพาะในส<วนท่ี
เก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีระบุไว1ในคําขออนุญาต 

ให1 กสทช. มีอํานาจกําหนดอัตราค<าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตาม
กฎหมายว<าด1วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมและค<าธรรมเนียมซ่ึงต1องชําระเป6นรายป7โดยคํานึงถึง
รายจ<ายในการกํากับดูแลการใช1คลื่นความถ่ีและการกํากับดูแลการประกอบกิจการอย<างมี
ประสิทธิภาพในอัตรารวมท้ังสิ้นไม<เกินร1อยละสองของรายได1ก<อนหักค<าใช1จ<ายของผู1รับใบอนุญาต 
และให1นําส<งค<าธรรมเนียมดังกล<าวเป6นรายได1ของสํานักงาน กสทช. 

 
มาตรา ๔๖  ใบอนุญาตให1ใช1คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคมเป6นสิทธิเฉพาะตัว

ของผู1ได1รับใบอนุญาต จะโอนแก<กันมิได1 
ผู1ได1รับใบอนุญาตให1ใช1คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคม ต1องประกอบกิจการด1วย

ตนเองจะมอบการบริหารจัดการท้ังหมดหรือบางส<วนหรือยินยอมให1บุคคลอ่ืนเป6นผู1มีอํานาจประกอบ
กิจการแทนมิได1 

 
มาตรา ๔๗  ผู1ได1รับใบอนุญาตให1ใช1คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคมผู1ใดมิได1

ประกอบกิจการท่ีใช1คลื่นความถ่ีนั้นภายในระยะเวลาท่ี กสทช. กําหนด หรือนําคลื่นความถ่ีไปใช1ใน
                                                 

๔๕ มาตรา ๔๕ วรรคหน่ึง แก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



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 

 

 

กิจการนอกวัตถุประสงค� หรือไม<ปฏิบัติตามเง่ือนไขการประกอบกิจการท่ีใช1คลื่นความถ่ีหรือกระทํา
การอันมีลักษณะต1องห1ามตามท่ีกําหนดในมาตรา ๒๗ (๑๑) หรือไม<ปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ ให1 กสทช. 
ดําเนินการเพ่ือให1มีการแก1ไขให1ถูกต1อง หรือมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให1ใช1คลื่นความถ่ีนั้นท้ังหมด
หรือบางส<วน 

 
หมวด ๓ 

แนวทางการจัดทําแผน 
   

 
มาตรา ๔๘  ให1มีแผนแม<บทการบริหารคลื่นความถ่ีซ่ึงอย<างน1อยต1องมีรายการ 

ดังต<อไปนี้ 
(๑) รายละเอียดเก่ียวกับตารางกําหนดคลื่นความถ่ีท้ังหมดท่ีประเทศไทยสามารถ

นํามาใช1ประโยชน�ได1 
(๒) แนวทางการดําเนินการเก่ียวกับคลื่นความถ่ีระหว<างประเทศ 
(๓) รายละเอียดเก่ียวกับคลื่นความถ่ีท่ีกําหนดให1ใช1ในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน�กิจการโทรคมนาคม และกิจการอ่ืน 
(๔) แนวทางในการคืนคลื่นความถ่ีเพ่ือนําไปจัดสรรใหม<หรือการปรับปรุงการใช1คลื่น

ความถ่ี 
แผนแม<บทการบริหารคลื่นความถ่ี เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล1วให1ใช1บังคับ

ได1และให1ใช1เป6นหลักเกณฑ�และเง่ือนไขเบ้ืองต1นในการอนุญาตและการดําเนินกิจการท้ังปวงท่ี
เก่ียวข1องกับการใช1คลื่นความถ่ี 

ให1 กสทช. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม<บทการบริหารคลื่นความถ่ี 
และต1องปรับปรุงแผนแม<บทดังกล<าว เพ่ือประโยชน�ในการบริหารคลื่นความถ่ีให1มีประสิทธิภาพและ
สอดคล1องกับความก1าวหน1าของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ในการจัดทําแผนแม<บทการบริหารคลื่นความถ่ี ให1 กสทช. รับฟ9งความคิดเห็นของ
ประชาชนผู1ประกอบกิจการท่ีใช1ประโยชน�คลื่นความถ่ี และหน<วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข1อง เพ่ือเป6นข1อมูล
ประกอบการพิจารณาด1วย  ท้ังนี้ ระยะเวลาในการรับฟ9งความคิดเห็นต1องไม<น1อยกว<าสามสิบวัน และ
การจัดทําแผนแม<บทการบริหารคลื่นความถ่ีให1คํานึงถึงการใช1งานด1านความม่ันคงของรัฐตามความ
จําเป6น 

 
มาตรา ๔๙  ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการ ให1 กสทช. จัดให1มีแผนแม<บท

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� และแผนแม<บทกิจการโทรคมนาคม เพ่ือใช1เป6นแนวทางใน
การดําเนินการระยะห1าป7 โดยในแผนดังกล<าวต1องสอดคล1องกับแผนแม<บทการบริหารคลื่นความถ่ีและ
อย<างน1อยต1องมีแนวทางการพัฒนาและการส<งเสริมแข<งขันโดยเสรีอย<างเป6นธรรมระหว<างผู1ประกอบ
กิจการแนวทางการอนุญาตให1ใช1คลื่นความถ่ีและการอนุญาตให1ประกอบกิจการ โดยในส<วนกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ต1องจัดให1ภาคประชาชนได1ใช1คลื่นความถ่ีเพ่ือประโยชน�สาธารณะ 
และไม<แสวงหากําไรในทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการชุมชนไม<น1อยกว<าร1อยละยี่สิบของคลื่น
ความถ่ีในแต<ละพ้ืนท่ีของการอนุญาตประกอบกิจการ 



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 

 

 

ในการจัดทําแผนแม<บทตามวรรคหนึ่ง ให1 กสทช. รับฟ9งความคิดเห็นของประชาชน
ผู1ประกอบกิจการ และหน<วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข1อง เพ่ือเป6นแนวทางในการพิจารณาด1วย  ท้ังนี้ 
ระยะเวลาในการรับฟ9งความคิดเห็นต1องไม<น1อยกว<าสามสิบวัน 

ในกรณีท่ี กสทช. วินิจฉัยเรื่องใดไม<สอดคล1องกับความคิดเห็นของประชาชน ผู1
ประกอบกิจการหรือหน<วยงานของรัฐตามท่ีปรากฏในการรับฟ9งความคิดเห็นตามวรรคสอง กสทช. 
ต1องชี้แจงและแสดงเหตุผลให1ประชาชน ผู1ประกอบกิจการ หรือหน<วยงานของรัฐทราบ 

ประชาชน ผู1ประกอบกิจการ หรือหน<วยงานของรัฐตามวรรคสาม ผู1ใดเห็นว<าแผน
แม<บทท่ี กสทช. กําหนดขัดต<อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห<งราชอาณาจักรไทย ให1มีสิทธิฟKองคดีต<อ
ศาลปกครองได1โดยให1ถือว<าแผนแม<บทดังกล<าวเป6นกฎตามกฎหมายว<าด1วยการจัดต้ังศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง 

แผนแม<บทตามวรรคหนึ่ง เม่ือได1ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล1วให1ผูกพัน กสทช. 
และหน<วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข1อง 

 
มาตรา ๕๐  เพ่ือประโยชน�ในการจัดให1มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและ

บริการเพ่ือสังคมตามกฎหมายว<าด1วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ให1 กสทช. กําหนดแผนการจัด
ให1มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม โดยในแผนอย<างน1อยจะต1องกําหนด
พ้ืนท่ีและกลุ<มเปKาหมาย ระยะเวลาในการดําเนินการ พร1อมท้ังประมาณการค<าใช1จ<ายท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การดําเนินการดังกล<าว 

การจัดทําแผนตามวรรคหนึ่ง ให1 กสทช. หารือกับหน<วยงานของรัฐอ่ืนท่ีเก่ียวข1อง
โดยต1องสอดคล1องกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไว1ต<อรัฐสภา 

ให1 กสทช. ประกาศกําหนดจํานวนค<าใช1จ<ายท่ีจะเรียกเก็บจากผู1ได1รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมเพ่ือนําไปใช1ดําเนินการสนับสนุนการจัดให1มีบริการโทรคมนาคมตาม
วรรคหนึ่ง  ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงรายได1ท่ีผู1ได1รับใบอนุญาตได1รับจากการให1บริการโทรคมนาคม 

ให1 กสทช. ประกาศกําหนดจํานวนเงินจากกองทุนตามมาตรา ๕๓ (๔) ท่ีจะนํามา
สนับสนุนผู1ได1รับใบอนุญาตเพ่ือให1สามารถดําเนินการจัดให1มีบริการดังกล<าวได1 

ในการดําเนินการตามแผนการจัดให1มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและ
บริการเพ่ือสังคมตามวรรคหนึ่ง ให1 กสทช. มีอํานาจมอบหมายให1สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติดําเนินการท้ังหมดหรือบางส<วนแทนได1 ในกรณีเช<นนั้นให1 กสทช. โอนเงิน
ท่ีเรียกเก็บได1ตามวรรคสามและท่ีกําหนดไว1ตามวรรคสี่ให1แก<กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมเพ่ือดําเนินการต<อไป๔๖ 

 
มาตรา ๕๑  เพ่ือส<งเสริมให1ภาคประชาชนได1ใช1คลื่นความถ่ีตามสัดส<วนท่ีกําหนดไว1

ในมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ให1 กสทช. กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการในการส<งเสริมชุมชนท่ีมีความพร1อม
ให1เป6นผู1มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน�ประเภท
บริการชุมชน การหารายได1 และการสนับสนุนผู1ประกอบกิจการบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ  ท้ังนี้ โดย
ให1รับฟ9งความคิดเห็นจากประชาชน และหน<วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข1อง ประกอบด1วย 
                                                 

๔๖ มาตรา ๕๐ วรรคห1า เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



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 

 

 

รายได1ของผู1ประกอบกิจการบริการชุมชนต1องเป6นรายได1จากการบริจาค การ
อุดหนุนสถานีหรือรายได1ทางอ่ืนซ่ึงมิใช<การโฆษณาหรือการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน� 

การสนับสนุนผู1ประกอบกิจการบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพต1องเป6นการอุดหนุนการ
ดําเนินการของสถานีมิใช<เป6นการสนับสนุนรายการใดโดยเฉพาะ และมีสัดส<วนไม<เกินก่ึงหนึ่งของ
รายได1ท้ังหมดของผู1ประกอบกิจการบริการชุมชน รวมท้ังต1องจัดให1มีการประเมินผลคุณภาพการ
ให1บริการและประสิทธิภาพในการใช1จ<ายเงินท่ีได1รับการอุดหนุนเพ่ือใช1ประกอบการพิจารณาจัดสรร
เงินอุดหนุนในแต<ละคราว 

 
หมวด ๔ 

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ 

   
 

มาตรา ๕๒  ให1จัดต้ังกองทุนข้ึนในสํานักงาน กสทช. เรียกว<า “กองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ” โดยมี
วัตถุประสงค� ดังต<อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการให1ประชาชนได1รับบริการด1านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�
และกิจการโทรคมนาคม อย<างท่ัวถึง ตลอดจนส<งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู1ประกอบกิจการบริการ
ชุมชนตามมาตรา ๕๑ 

(๒) ส<งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด1าน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม รวมท้ังความสามารถในการรู1เท<าทันสื่อ
เทคโนโลยีด1านการใช1คลื่นความถ่ี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู1
พิการ ผู1สูงอายุ หรือผู1ด1อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต<อเนื่อง 

(๓) ส<งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด1านกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน� กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดําเนินการขององค�กรซ่ึงทํา
หน1าท่ีจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายว<าด1วยการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 

(๔) สนับสนุน ส<งเสริม และคุ1มครองผู1บริโภคด1านกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคม 

(๕) สนับสนุนการดําเนินการตามกฎหมายว<าด1วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร1างสรรค�โดยจัดสรรเงินให1แก<กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร1างสรรค� 

(๖)๔๗ สนับสนุนการใช1คลื่นความถ่ีให1เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังสนับสนุนการ
เรียกคืนคลื่นความถ่ีท่ีมีผู1ได1รับอนุญาตไป เพ่ือนํามาจัดสรรใหม<และสนับสนุนการทดแทน ชดใช1 หรือ
จ<ายค<าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถ่ี  ท้ังนี้ เพ่ือให1เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช1คลื่นความถ่ี 

 
                                                 

๔๗ มาตรา ๕๒ (๖) แก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๕๓  กองทุนตามมาตรา ๕๒ ประกอบด1วย 
(๑) ทุนประเดิมท่ีรัฐบาลจัดสรรให1 
(๒)๔๘ (ยกเลิก) 
(๓) เงินท่ีได1รับการจัดสรรตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง 
(๔) เงินท่ีส<งเข1ากองทุนตามกฎหมายว<าด1วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน�และกฎหมายว<าด1วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
(๕) เงินค<าปรับทางปกครองท่ีปรับตามพระราชบัญญัตินี้ และตามกฎหมายว<าด1วย

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� และตามกฎหมายว<าด1วยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 

(๖) เงินหรือทรัพย�สินท่ีมีผู1มอบให1เพ่ือสมทบกองทุน 
(๗) เงินและทรัพย�สินท่ีได1รับโอนมาตามมาตรา ๙๑ 
(๘) ดอกผลและรายได1ของกองทุน รวมท้ังผลประโยชน�จากค<าตอบแทนการใช1

ประโยชน�จากการวิจัยและพัฒนาด1านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
(๘/๑)๔๙ เงินรายได1ท่ีได1จากการจัดสรรคลื่นความถ่ีท่ีได1รับคืนตามมาตรา ๒๗ (๑๒/๑) 

ภายหลังหักค<าใช1จ<ายในการจัดสรรคลื่นความถ่ีดังกล<าวแล1ว 
(๙) เงินและทรัพย�สินอ่ืนท่ีตกเป6นของกองทุน 
เงินกองทุนให1ใช1ตามวัตถุประสงค�ของกองทุนตามมาตรา ๕๒ และตามแผนการจัด

ให1มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคมตามมาตรา ๕๐ เว1นแต<วัตถุประสงค�
ของกองทุนตามมาตรา ๕๒ (๖) ให1ใช1เงินจากกองทุนตาม (๘/๑) เท<านั้น๕๐ 

เงินกองทุนตาม (๘/๑) ถ1ากระทรวงการคลังเห็นว<ามีเกินความจําเป6นหรือหมดความ
จําเป6นต1องใช1 จะขอให1นําส<วนท่ีเกินจําเป6นส<งเข1าเป6นรายได1แผ<นดินก็ได1๕๑ 

 
มาตรา ๕๔๕๒  ให1มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด1วย 
(๑) ประธาน กสทช. เป6นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม เลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติ ผู1อํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ
ผู1อํานวยการศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร�แห<งชาติ เป6นกรรมการโดยตําแหน<ง 
                                                 

๔๘ มาตรา ๕๓ วรรคหน่ึง (๒) ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห<งชาติ ฉบับท่ี ๘๐/
๒๕๕๗ เรื่อง การแก1ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว<าด1วยองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม ลงวันท่ี ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

๔๙ มาตรา ๕๓ (๘/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕๐ มาตรา ๕๓ วรรคสอง แก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕๑ มาตรา ๕๓ วรรคสาม แก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕๒ มาตรา ๕๔ แก1ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรกัษาความสงบแห<งชาติ ฉบับท่ี ๘๐/๒๕๕๗ เรื่อง 
การแก1ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว<าด1วยองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม ลงวันท่ี ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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) ผู1ทรงคุณวุฒิ จํานวนสองคน ซ่ึงกรรมการตาม (๑) และ (๒) เป6นผู1คัดเลือก 
ให1เลขาธิการ กสทช. เป6นกรรมการและเลขานุการ และให1เลขาธิการ กสทช. แต<งต้ัง

พนักงานของสํานักงาน กสทช. เป6นผู1ช<วยเลขานุการ 
กรรมการตามวรรคหนึ่ง (๓) ต1องไม<มีลักษณะต1องห1ามตามมาตรา ๗ ข. (๑) (๒) (๓) 

(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) และมีวาระการดํารงตําแหน<งคราวละสามป7 และอาจได1รับ
การแต<งต้ังอีกได1 แต<จะดํารงตําแหน<งติดต<อกันเกินสองวาระมิได1 

ให1นํามาตรา ๒๓ มาใช1บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๕๕  คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน1าท่ีในการบริหารกองทุนและ

เสนอความเห็นเก่ียวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช1จ<ายตามวัตถุประสงค�ตามมาตรา ๕๒ ต<อ กสทช. 
เพ่ือพิจารณาให1ความเห็นชอบ ในกรณีท่ี กสทช. มีความเห็นแตกต<างจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุน กสทช. ต1องให1เหตุผลประกอบการพิจารณาไว1ด1วย 

ให1คณะกรรมการบริหารกองทุนเปVดเผยรายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรเงินกองทุน 
และการดําเนินการตามวรรคหนึ่งให1ประชาชนทราบผ<านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส�ของสํานักงาน กสทช. 
โดยต1องแสดงข1อมูลเก่ียวกับผู1ท่ีขอและผู1ท่ีได1รับการจัดสรรเงินจากกองทุนและจํานวนเงินท่ีได1รับจาก
การจัดสรรท้ังหมดด1วย 

การเก็บรักษา การใช1จ<าย การจัดทําบัญชีและระบบบัญชี ให1เป6นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 

 
หมวด ๕ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคมแห<งชาติ 

   
 

มาตรา ๕๖  ให1มีสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�และ
กิจการโทรคมนาคมแห<งชาติ เรียกโดยย<อว<า “สํานักงาน กสทช.” เป6นนิติบุคคล มีฐานะเป6น
หน<วยงานของรัฐท่ีไม<เป6นส<วนราชการตามกฎหมายว<าด1วยระเบียบบริหารราชการแผ<นดินและไม<เป6น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว<าด1วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน และอยู<ภายใต1การกํากับดูแลของ
ประธานกรรมการ 

กิจการของสํานักงาน กสทช. ไม<อยู<ภายใต1บังคับแห<งกฎหมายว<าด1วยการคุ1มครอง
แรงงาน กฎหมายว<าด1วยแรงงานสัมพันธ� กฎหมายว<าด1วยการประกันสังคมและกฎหมายว<าด1วยเงิน
ทดแทน 

 
มาตรา ๕๗  ให1สํานักงาน กสทช. มีอํานาจหน1าท่ี ดังต<อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบในการรับและจ<ายเงินรายได1ของสํานักงาน กสทช. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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)๕๓ จัดทํางบประมาณรายจ<ายประจําป7ของสํานักงาน กสทช. เพ่ือเสนอ กสทช. 
อนุมัติ โดยรายจ<ายประจําป7ของสํานักงาน กสทช. ให1หมายความรวมถึงรายจ<ายใด ๆ อันเก่ียวกับการ
ดําเนินการตามอํานาจหน1าท่ีของ กสทช. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
สํานักงาน กสทช. งบประมาณรายจ<ายประจําป7ดังกล<าวต1องจัดทําโดยคํานึงถึงความคุ1มค<า การประหยัด 
และประสิทธิภาพ รายการหรือโครงการใดท่ีต้ังงบประมาณไว1แล1วและมิได1จ<ายเงินหรือก<อหนี้ผูกพัน
ภายในป7งบประมาณนั้น ให1รายการหรือโครงการนั้นเป6นอันพับไป และให1สํานักงาน กสทช. นําส<ง
งบประมาณสําหรับรายการหรือโครงการดังกล<าวเป6นรายได1แผ<นดิน 

(๓) ตรวจสอบและติดตามการใช1คลื่นความถ่ี 
(๔) รับและพิจารณาเรื่องร1องเรียนเก่ียวกับการใช1คลื่นความถ่ี การประกอบกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือตรวจสอบและแก1ไขป9ญหาหรือเสนอ
ความเห็นต<อ กสทช. เพ่ือพิจารณาตามหลักเกณฑ�ท่ี กสทช. กําหนด 

(๕) ศึกษารวบรวมและวิเคราะห�ข1อมูลเก่ียวกับคลื่นความถ่ี การใช1คลื่นความถ่ี การ
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 

(๖) รับผิดชอบงานธุรการของ กสทช. กสท. กทค. และคณะกรรมการบริหาร
กองทุน 

(๗) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ี กสทช. กสท. และ กทค. มอบหมาย 
ในการจัดทํางบประมาณรายจ<ายประจําป7ตาม (๒) ก<อนท่ีสํานักงาน กสทช. จะเสนอ 

กสทช. อนุมัติ ให1สํานักงาน กสทช. เสนอร<างงบประมาณรายจ<ายประจําป7ต<อคณะกรรมการดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติเพ่ือพิจารณาให1ความเห็น และให1สํานักงาน กสทช. พิจารณา
ดําเนินการแก1ไขหรือปรับปรุงร<างงบประมาณรายจ<ายประจําป7ดังกล<าว เว1นแต<งบประมาณรายจ<าย
ประจําป7ในส<วนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ให1สํานักงาน กสทช. เสนอ
ไปยังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือดําเนินการแก1ไขหรือปรับปรุง ในกรณีท่ี 
สํานักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน แล1วแต<กรณี ไม<เห็นด1วย
กับความเห็นของคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติ ให1สํานักงาน กสทช. เสนอร<าง
งบประมาณรายจ<ายประจําป7ดังกล<าวพร1อมความเห็นของคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมแห<งชาติต<อ กสทช. เพ่ือพิจารณาต<อไป๕๔ 

เม่ือ กสทช. อนุมัติงบประมาณรายจ<ายประจําป7ของสํานักงาน กสทช. ตามวรรคสอง
แล1ว ให1สํานักงาน กสทช. เปVดเผยงบประมาณรายจ<ายประจําป7นั้น พร1อมท้ังรายการหรือโครงการท่ี
ได1รับอนุมัติงบประมาณ ให1ประชาชนทราบทางระบบเครือข<ายสารสนเทศ หรือวิธีการอ่ืนท่ีเข1าถึงได1
โดยสะดวก๕๕ 

ให1คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเสนองบประมาณรายจ<ายต<อ
สํานักงาน กสทช. เพ่ือจัดสรรเป6นงบประมาณของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ

                                                 
๕๓ มาตรา ๕๗ (๒) แก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕๔ มาตรา ๕๗ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕๕ มาตรา ๕๗ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ปฏิบัติงาน ไว1ในร<างงบประมาณรายจ<ายประจําป7ของสํานักงาน กสทช.  ในการนี้ สํานักงาน กสทช. 
อาจทําความเห็นเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณดังกล<าวไว1ในรายงานการเสนอร<างงบประมาณ
รายจ<ายประจําป7ก็ได1๕๖ 

 
มาตรา ๕๘  ให1 กสทช. มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับการบริหารงาน

ท่ัวไปการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย�สิน และการดําเนินการอ่ืนของ
สํานักงาน กสทช. โดยให1รวมถึงเรื่องดังต<อไปนี้ด1วย 

(๑) การแบ<งส<วนงานภายในของสํานักงาน กสทช. และขอบเขตหน1าท่ีของส<วนงาน
ดังกล<าว 

(๒) การกําหนดตําแหน<ง อัตราเงินเดือน และค<าตอบแทนอ่ืนของเลขาธิการ กสทช. 
พนักงานและลูกจ1างของสํานักงาน กสทช. ตลอดจนค<าตอบแทนและค<าใช1จ<ายของกรรมการอ่ืนและ
อนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) การคัดเลือกหรือการประเมินความรู1ความสามารถเพ่ือประโยชน�ในการบรรจุ
และแต<งต้ังให1ดํารงตําแหน<ง หรือการเลื่อนข้ันเงินเดือน หลักเกณฑ�การต<อสัญญาจ1าง และการจ<ายเงิน
ชดเชยกรณีเลิกจ1างเนื่องจากไม<ผ<านการประเมิน 

(๔) การบริหารงานบุคคล รวมตลอดท้ังการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ� และ
ร1องทุกข� 

(๕) การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน 
(๖) การกําหนดเครื่องแบบและการแต<งกายของพนักงานและลูกจ1างของสํานักงาน 

กสทช. 
(๗)๕๗ การจ1างและการแต<งตั้งบุคคลเพื่อเป6นผู1เชี่ยวชาญหรือเป6นผู1ชํานาญการ

เฉพาะด1านอันจะเป6นประโยชน�ต<อการปฏิบัติหน1าท่ีของ กสทช. รวมท้ังจํานวนและอัตราค<าตอบแทน
ของตําแหน<งดังกล<าว  ท้ังนี้ โดยให1คํานึงถึงการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานของตําแหน<ง
นั้นด1วย 

(๘) การบริหารและจัดการงบประมาณ ทรัพย�สิน และการพัสดุของสํานักงาน 
กสทช. 

(๙) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห�อ่ืน 
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให1ประธานกรรมการเป6นผู1ลงนาม และเม่ือได1

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล1วให1ใช1บังคับได1 
 
มาตรา ๕๙  ให1สํานักงาน กสทช. เปVดเผยข1อมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของ กสทช. 

และสํานักงาน กสทช. ให1ประชาชนทราบทางระบบเครือข<ายสารสนเทศ หรือวิธีการอ่ืนท่ีเห็นสมควร
โดยอย<างน1อยต1องเปVดเผยข1อมูล ดังต<อไปนี้ 

                                                 
๕๖ มาตรา ๕๗ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕๗ มาตรา ๕๘ (๗) แก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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) ใบอนุญาตประกอบกิจการของผู1ได1รับใบอนุญาตทุกราย พร1อมท้ังเง่ือนไขท่ี
กําหนด 

(๒) รายได1ของสํานักงาน กสทช. ตามมาตรา ๖๕ เป6นรายเดือนโดยสรุป 
(๓) รายจ<ายสําหรับการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. เป6นรายเดือน

โดยสรุป 
(๔)๕๘ รายละเอียดของอัตราค<าตอบแทนกรรมการ จํานวนคณะอนุกรรมการและ

อัตราค<าตอบแทนของอนุกรรมการเป6นรายบุคคล และอัตราค<าตอบแทนท่ีปรึกษาท่ี กสทช. แต<งต้ัง
เป6นรายบุคคล 

(๕) ผลการศึกษาวิจัยและผลงานอ่ืนๆ ท่ีว<าจ1างให1หน<วยงานภายนอกดําเนินการ 
(๖) รายการเรื่องร1องเรียน ความคืบหน1าและผลการพิจารณาเรื่องร1องเรียนของ

ผู1บริโภคและผู1รับใบอนุญาตและจํานวนเรื่องท่ียังค1างพิจารณา 
(๗) รายละเอียดของผลการจัดซ้ือจัดจ1างของสํานักงาน กสทช. และสัญญาต<าง ๆ ท่ี

เก่ียวข1อง 
 
มาตรา ๖๐  ให1สํานักงาน กสทช. มีเลขาธิการ กสทช. คนหนึ่งรับผิดชอบการ

ปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. ข้ึนตรงต<อประธานกรรมการ และเป6นผู1บังคับบัญชาพนักงานและ
ลูกจ1างของสํานักงาน กสทช. 

ในกิจการของสํานักงาน กสทช. ท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก ให1เลขาธิการ กสทช. เป6น
ผู1แทนของสํานักงาน กสทช. เพ่ือการนี้เลขาธิการ กสทช. จะมอบอํานาจให1บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะ
อย<างแทนก็ได1  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ี กสทช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระเบียบ
ดังกล<าวจะกําหนดในลักษณะบังคับให1เลขาธิการ กสทช. ต1องมอบอํานาจให1บุคคลใดมิได1 

 
มาตรา ๖๑  ให1ประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของ กสทช. เป6นผู1แต<งต้ังและ

ถอดถอนเลขาธิการ กสทช. 
เลขาธิการ กสทช. ต1องมีอายุไม<ตํ่ากว<าสามสิบห1าป7บริบูรณ�ในวันแต<งต้ังและต1องมี

คุณสมบัติและไม<มีลักษณะต1องห1ามตามมาตรา ๗ รวมท้ังคุณสมบัติอ่ืนตามท่ี กสทช. กําหนด 
 
มาตรา ๖๒  เลขาธิการ กสทช. มีวาระการดํารงตําแหน<งคราวละห1าป7นับแต<วันท่ี

ได1รับแต<งต้ังและอาจได1รับแต<งต้ังอีกได1 แต<จะดํารงตําแหน<งติดต<อกันเกินสองวาระไม<ได1 
 
มาตรา ๖๓  นอกจากการพ1นจากตําแหน<งตามวาระตามมาตรา ๖๒ เลขาธิการ 

กสทช. พ1นจากตําแหน<งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบหกสิบป7บริบูรณ� 
(๓) ลาออก 
(๔) เป6นบุคคลล1มละลาย 

                                                 
๕๘ มาตรา ๕๙ (๔) แก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๕) ได1รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให1จําคุก 
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต1องห1ามตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง 
(๗) กสทช. มีมติด1วยคะแนนเสียงไม<น1อยกว<าสองในสามของจํานวนกรรมการ

ท้ังหมดให1ออกจากตําแหน<งเพราะบกพร<องต<อหน1าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย หย<อนความสามารถ 
หรือไม<สามารถปฏิบัติหน1าท่ีได1 

 
มาตรา ๖๔  ให1 เลขาธิการ กสทช. และพนักงานของสํานักงาน กสทช. เป6น

เจ1าหน1าท่ีของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว<าด1วยการปKองกันและปราบปรามการทุจริต 
พนักงานของสํานักงาน กสทช. ต1องมีคุณสมบัติและไม<มีลักษณะต1องห1ามตาม

ระเบียบท่ี กสทช. กําหนด และต1องไม<เป6นกรรมการ ผู1จัดการ ผู1บริหาร ท่ีปรึกษา พนักงาน ผู1ถือหุ1น 
หรือหุ1นส<วนในบริษัทหรือห1างหุ1นส<วนหรือนิติบุคคลอ่ืนใดบรรดาท่ีประกอบธุรกิจด1านกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน�หรือกิจการโทรคมนาคม 

ให1เลขาธิการ กสทช. เป6นผู1ดํารงตําแหน<งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว<าด1วยการปKองกันและปราบปรามการทุจริต 

ในการปฏิบัติหน1าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให1 เลขาธิการ กสทช. และพนักงาน
เจ1าหน1าท่ีเป6นเจ1าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๖๕  รายได1ของสํานักงาน กสทช. มีดังต<อไปนี้ 
(๑) ค<าธรรมเนียมใบอนุญาตให1ใช1คลื่นความถ่ีและค<าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ

กิจการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๔๕ วรรคสาม 
(๒) รายได1หรือผลประโยชน�อันได1มาจากการดําเนินงานตามอํานาจหน1าท่ีของ 

กสทช. และสํานักงาน กสทช. 
(๓) รายได1จากทรัพย�สินของสํานักงาน กสทช. 
(๔) เงินและทรัพย�สินท่ีมีผู1บริจาคให1แก<สํานักงาน กสทช. ตามระเบียบท่ี กสทช. 

กําหนดเพ่ือใช1ในการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. 
(๕) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรให1 
รายได1ของสํานักงาน กสทช. ตาม (๑) และ (๒) เม่ือได1หักรายจ<ายสําหรับการ

ดําเนินงานอย<างมีประสิทธิภาพของสํานักงาน กสทช. ค<าภาระต<าง ๆ ท่ีจําเป6น เงินท่ีจัดสรรเพ่ือสมทบ
กองทุนตามมาตรา ๕๒ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว<าด1วยการศึกษาแห<งชาติ 
และกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว<าด1วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแล1ว เหลือเท<าใดให1นําส<งเป6นรายได1แผ<นดิน๕๙ 

ในกรณีรายได1ของสํานักงาน กสทช. มีจํานวนไม<พอสําหรับค<าใช1จ<ายในการ
ดําเนินงานอย<างมีประสิทธิภาพของสํานักงาน กสทช. รวมท้ังค<าภาระต<าง ๆ ท่ีจําเป6นและไม<สามารถ
หาเงินจากแหล<งอ่ืนได1รัฐพึงจัดสรรเงินงบประมาณแผ<นดินให1แก<สํานักงาน กสทช. เท<าจํานวนท่ีจําเป6น 

 

                                                 
๕๙ มาตรา ๖๕ วรรคสอง แก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๖๖  เพ่ือประโยชน�ในการจัดสรรเงินงบประมาณแผ<นดินให1แก<สํานักงาน 
กสทช. ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ให1สํานักงาน กสทช. เสนองบประมาณรายจ<ายของป7งบประมาณท่ี
ขอความสนับสนุนต<อคณะรัฐมนตรี เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปของสํานักงาน กสทช. ไว1ในร<าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ<ายประจําป7หรือร<างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ<ายเพ่ิมเติม 
แล1วแต<กรณี ในการนี้คณะรัฐมนตรีอาจทําความเห็นเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณของสํานักงาน 
กสทช. ไว1 ในรายงานการเสนอร<างพระราชบัญญั ติงบประมาณรายจ<ายประจําป7หรือร<าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ<ายเพ่ิมเติมด1วยก็ได1 และในการพิจารณาร<างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ<ายประจําป7หรือร<างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ<ายเพ่ิมเติม สภาผู1แทนราษฎร
หรือวุฒิสภาอาจขอให1เลขาธิการ กสทช. เข1าชี้แจงเพ่ือประกอบการพิจารณาได1 

 
มาตรา ๖๗  บรรดาอสังหาริมทรัพย�ท่ีสํานักงาน กสทช. ได1มาโดยการซ้ือหรือ

แลกเปลี่ยนจากรายได1ของสํานักงาน กสทช. ตามมาตรา ๖๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือท่ีมีผู1บริจาคให1
ตาม (๔) ให1เป6นกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน กสทช. 

อสังหาริมทรัพย�ท่ีเป6นท่ีราชพัสดุตามกฎหมายว<าด1วยท่ีราชพัสดุท่ีอยู<ในความ
ครอบครองของสํานักงาน กสทช. ให1สํานักงาน กสทช. มีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช1 
และจัดหาผลประโยชน�ได1 ตามระเบียบท่ี กสทช. กําหนด 

ทรัพย�สินของสํานักงาน กสทช. ไม<อยู<ในความรับผิดแห<งการบังคับคดี 
 
มาตรา ๖๘  การบัญชีของสํานักงาน กสทช. ให1จัดทําตามหลักสากลตามมาตรฐาน

ของสภาผู1สอบบัญชี และต1องจัดให1มีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของสํานักงาน กสทช. ตามระเบียบท่ี กสทช. กําหนด 

ในการตรวจสอบภายในตามวรรคหนึ่ง ให1มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในจํานวน
ไม<น1อยกว<าสามคนและไม<เกินห1าคน ซ่ึง กสทช. แต<งต้ังจากผู1ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู1ความสามารถใน
การตรวจสอบภายในและมีคุณสมบัติและไม<มีลักษณะต1องห1ามตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ และให1
สํานักงาน กสทช. จัดให1มีเจ1าหน1าท่ีผู1ตรวจสอบภายในมีจํานวนตามสมควรข้ึนตรงต<อคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน เพ่ือทําหน1าท่ีช<วยคณะกรรมการตรวจสอบภายในในการดําเนินการตามอํานาจ
หน1าท่ี 

ให1คณะกรรมการตรวจสอบภายในมีอิสระในการปฏิบัติหน1าท่ี และให1 กสทช. 
เลขาธิการ กสทช. และพนักงานของสํานักงาน กสทช. อํานวยความสะดวกแก<คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในและเจ1าหน1าท่ีผู1ตรวจสอบภายในตามท่ีร1องขอ 

ให1คณะกรรมการตรวจสอบภายในแจ1งผลการตรวจสอบต<อ กสทช. ทุกหนึ่งร1อยแปด
สิบวัน 

วาระการดํารงตําแหน<ง การพ1นจากตําแหน<ง และการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในให1เป6นไปตามระเบียบท่ี กสทช. กําหนด 

 
มาตรา ๖๙  ให1สํานักงาน กสทช. จัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการส<งผู1สอบ

บัญชีภายในหกสิบวันนับแต<วันสิ้นป7บัญชี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในทุกรอบป7 ให1สํานักงานการตรวจเงินแผ<นดินเป6นผู1สอบบัญชีและประเมินผลการใช1
จ<ายเงินและทรัพย�สินของสํานักงาน กสทช. โดยให1วิเคราะห�ประสิทธิผลของการใช1จ<ายเงินพร1อมท้ัง
แสดงความคิดเห็นว<าการใช1จ<ายดังกล<าวเป6นไปตามวัตถุประสงค� และได1ผลตามเปKาหมายเพียงใดด1วย
แล1วทําบันทึกรายงานผลเสนอต<อ กสทช. คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา 

ให1สํานักงาน กสทช. เป6นหน<วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว<าด1วย
การตรวจเงินแผ<นดิน 

ในเวลาใด ๆ ท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผ<นดินตรวจพบว<าการใช1จ<ายเงินและ
ทรัพย�สินของสํานักงาน กสทช. ไม<เกิดประสิทธิผล หรือเป6นการฟุYมเฟUอยเกินสมควร หรือการ
ดําเนินการใดไม<ถูกต1องตรงตามแผน หรือจะก<อให1เกิดความเสียหายต<อประโยชน�ส<วนรวม ให1
สํานักงานการตรวจเงินแผ<นดินแจ1งให1 กสทช. ทราบ และให1 กสทช. ดําเนินการปรับปรุงแก1ไข หรือ
ระงับการดําเนินการตามควรแก<กรณีภายในระยะเวลาท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผ<นดินกําหนด และ
หากปรากฏว<า กสทช. ไม<ดําเนินการภายในระยะเวลาดังกล<าวโดยไม<มีเหตุอันควร สํานักงานการตรวจ
เงินแผ<นดินอาจพิจารณารายงานต<อวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน1าท่ีต<อไป๖๐ 

 
หมวด ๖ 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการและการบริหารงาน 
   

 
มาตรา ๗๐  ให1มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานคณะหนึ่ง 

ประกอบด1วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอ่ืนอีกจํานวนสี่คน ซ่ึงมีคุณสมบัติ ดังต<อไปนี้ 
(๑) เป6นผู1 ท่ีมีผลงานหรือมีความรู1 และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ�ด1าน

กิจการกระจายเสียง จํานวนหนึ่งคน และด1านกิจการโทรทัศน� จํานวนหนึ่งคน 
(๒) เป6นผู1 ท่ีมีผลงานหรือมีความรู1 และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ�ด1าน

กิจการโทรคมนาคม จํานวนหนึ่งคน 
(๓) เป6นผู1ท่ีมีผลงานและประสบการณ�ด1านการคุ1มครองผู1บริโภค จํานวนหนึ่งคน 
(๔) เป6นผู1 ท่ี มีผลงานและประสบการณ�ด1านการส<งเสริมสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน จํานวนหนึ่งคน 
ให1ประธานวุฒิสภาจัดให1มีการดําเนินการคัดเลือกบุคคลผู1สมควรได1รับการเสนอชื่อ

เป6นกรรมการจํานวนสองเท<าของจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง เพ่ือนําเสนอให1วุฒิสภาพิจารณา
คัดเลือกต<อไป  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีประธานวุฒิสภากําหนด 

ให1ผู1ได1รับการคัดเลือกเป6นกรรมการประชุมร<วมกันเพ่ือคัดเลือกผู1สมควรเป6น
ประธานกรรมการ 

 
มาตรา ๗๑  กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีวาระการดํารง

ตําแหน<งคราวละสามป7 และจะแต<งต้ังให1ดํารงตําแหน<งสองวาระติดต<อกันมิได1 

                                                 
๖๐ มาตรา ๖๙ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กรรมการตามวรรคหนึ่งต1องไม<เป6นกรรมการ กสทช. กสท. กทค. อนุกรรมการ 
เลขาธิการ กสทช. พนักงานหรือลูกจ1างของสํานักงาน กสทช. และให1นําความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ 
และมาตรา ๒๐ (๑) (๓) (๔) และ (๕) มาใช1บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพ1นจากตําแหน<งด1วยเหตุ
อ่ืนนอกจากการพ1นจากตําแหน<งตามวาระ ให1กรรมการเท<าท่ีเหลืออยู<ปฏิบัติหน1าท่ีต<อไปได1 และให1ถือ
ว<าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบด1วยกรรมการเท<าท่ีเหลืออยู< เว1นแต<มี
กรรมการเหลืออยู<ไม<ถึงสามคน 

วิธีการประชุมและการลงมติให1เป6นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานกําหนด 

ค<าตอบแทนและค<าใช1จ<ายอ่ืนในการสรรหาและการปฏิบัติงานของกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานให1เป6นไปตามระเบียบท่ี กสทช. กําหนด 

 
มาตรา ๗๒  ให1คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอํานาจหน1าท่ี

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการและการบริหารงานของ กสทช. กสท. กทค. 
สํานักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. แล1วแจ1งผลให1 กสทช. ทราบภายในเก1าสิบวันนับแต<วันสิ้นป7
บัญชี และให1 กสทช. นํารายงานดังกล<าวเสนอต<อรัฐสภาพร1อมรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป7ของ 
กสทช. ตามมาตรา ๗๖ และเปVดเผยรายงานดังกล<าวให1ประชาชนทราบทางระบบเครือข<ายสารสนเทศ
ของสํานักงาน กสทช. หรือวิธีการอ่ืนท่ีเห็นสมควร 

การประเมินตามวรรคหนึ่งต1องอยู<บนพ้ืนฐานข1อเท็จจริงและข1อมูลต<าง ๆ และต1องมี
การรับฟ9งความคิดเห็นของผู1มีส<วนได1เสียประกอบด1วย 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให1หน<วยงานหรือองค�กรท่ีมีความเชี่ยวชาญเป6นผู1
รวบรวมข1อมูล วิเคราะห� และประเมินผลเพ่ือประโยชน�ในการจัดทํารายงาน 

 
มาตรา ๗๓  รายงานตามมาตรา ๗๒ อย<างน1อยจะต1องมีเนื้อหา ดังต<อไปนี้ 
(๑) ผลการปฏิบัติงานของ กสทช. กสท. กทค. สํานักงาน กสทช. และเลขาธิการ 

กสทช. 
(๒) รายงานข1อเท็จจริงหรือข1อสังเกตจากการปฏิบัติตามอํานาจหน1าท่ีของ กสทช. 

ในส<วนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหน1าท่ีอย<างมีประสิทธิภาพและความสอดคล1องกับนโยบายของรัฐบาล 
พร1อมท้ังความเห็นและข1อเสนอแนะ 

(๓) ความเห็นเก่ียวกับรายงานประจําป7ท่ี กสทช. ได1จัดทําข้ึนตามมาตรา ๗๖ 
(๔) เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเห็นสมควรรายงานให1 กสทช. รัฐสภา หรือประชาชน ทราบ 
ให1 กสทช. กสท. กทค. สํานักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ให1ความร<วมมือ

และอํานวยความสะดวกให1แก<คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ีร1องขอ 
 

หมวด ๗ 
ความสัมพันธ�กับรัฐบาลและรัฐสภา 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๗๔๖๑  ในการดําเนินการตามอํานาจหน1าท่ี กสทช. ต1องดําเนินการให1
สอดคล1องกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไว1ต<อรัฐสภา และต1องสอดคล1องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติว<าด1วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 
มาตรา ๗๕  ในกรณีท่ีจะต1องมีการเจรจาหรือทําความตกลงระหว<างรัฐบาลแห<ง

ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต<างประเทศหรือองค�การระหว<างประเทศ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการบริหาร
คลื่นความถ่ี กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคม หรือการอ่ืนท่ีเก่ียวข1อง กสทช. 
และสํานักงาน กสทช. มีหน1าท่ีต1องให1ข1อมูลและร<วมดําเนินการตามท่ีรัฐบาลแจ1งให1ทราบ 

 
มาตรา ๗๖  ให1 กสทช. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป7ในด1านการบริหาร

คลื่นความถ่ี กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม แล1วแต<กรณี ซ่ึงต1องแสดง
รายละเอียดแผนงานและผลการปฏิบัติงาน รายละเอียดเก่ียวกับการบริหารคลื่นความถ่ี การจัดสรร
คลื่นความถ่ี การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม แล1วแต<กรณี 
และแผนการดําเนินงานในระยะต<อไปเสนอต<อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาภายในหนึ่งร1อยยี่สิบวันนับแต<
วันสิ้นป7บัญชี และเปVดเผยให1ประชาชนทราบ 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป7ตามวรรคหนึ่งอย<างน1อยต1องมีเนื้อหา ดังต<อไปนี้ 
(๑) ผลงานของ กสทช. ในป7ท่ีล<วงมาแล1วเม่ือเปรียบเทียบกับแผนงานหรือโครงการท่ี

กําหนดไว1 
(๒) แผนงาน โครงการ และแผนงบประมาณสําหรับป7ถัดไป 
(๓) งบการเงินและรายงานของผู1สอบบัญชี รายงานการตรวจสอบภายใน 
(๔) ป9ญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และ

กิจการโทรคมนาคมประเภทต<าง ๆ ท่ีมีความสําคัญต<อประชาชน 
(๕) คุณภาพและอัตราค<าบริการโทรคมนาคมประเภทต<าง ๆ ท่ีมีความสําคัญต<อ

ประชาชน 
(๖) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพิจารณาเรื่องร1องเรียนของผู1บริโภค 
(๗) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกองทุนตามมาตรา ๕๒ 
(๘) รายงานเก่ียวกับสภาพการแข<งขันของตลาดในการประกอบกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมประเภทต<าง ๆ รวมท้ังข1อสังเกตเก่ียวกับการกระทําอันมี
ลักษณะเป6นการครอบงํากิจการท้ังทางตรงและทางอ1อมท่ีมีผลกระทบกับประโยชน�ของรัฐและ
ประชาชน 

นายกรัฐมนตรี สภาผู1แทนราษฎร และวุฒิสภา อาจขอให1 กสทช. หรือเลขาธิการ 
กสทช. แล1วแต<กรณี ชี้แจงการดําเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป6นหนังสือหรือขอให1มาชี้แจงด1วยวาจา
ก็ได1 

 
หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 
                                                 

๖๑ มาตรา ๗๔ แก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๗๖/๑๖๒  ผู1ใดฝYาฝUนมาตรา ๒๒/๑ ต1องระวางโทษปรับไม<เกินหนึ่งล1านบาท 
 
มาตรา ๗๗  ผู1ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�  หรือกิจการ

โทรคมนาคมผู1ใดได1รับคําสั่งตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แล1วไม<ปฏิบัติตาม ให1 กสทช. มีอํานาจปรับทาง
ปกครองไม<เกินห1าล1านบาท และปรับอีกวันละไม<เกินหนึ่งแสนบาทตลอดเวลาท่ียังมิได1ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 
มาตรา ๗๘  ผู1ใดใช1คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� หรือ

กิจการโทรคมนาคม โดยไม<ได1รับอนุญาตตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ผู1นั้น
ต1องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว1สําหรับความผิดตามมาตรา ๖๖ แห<งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามมาตรา ๖๗ แห<งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ แล1วแต<กรณี 

 
มาตรา ๗๙  พนักงานเจ1าหน1าท่ี กสทช. หรือผู1ซ่ึงใช1อํานาจของ กสทช. ท่ีรู1หรือได1รับ

แจ1งจากบุคคลใดว<ามีการใช1คลื่นความถ่ีอันเป6นการฝYาฝUนหรือไม<ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หากมิได1
ดําเนินการบังคับการให1เป6นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และการกระทําหรืองดเว1นการกระทํานั้นไม<เป6น
ความผิดตามมาตรา ๑๕๗ แห<งประมวลกฎหมายอาญา พนักงานเจ1าหน1าท่ี กสทช. หรือผู1ซ่ึงใช1อํานาจ
ของ กสทช. ท่ีกระทําการดังกล<าว ต1องระวางโทษจําคุกไม<เกินสามป7หรือปรับไม<เกินหกหม่ืนบาทหรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๘๐  ในระหว<างท่ีการแต<งต้ัง กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้ยังไม<แล1วเสร็จ 
ให1คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห<งชาติท่ีได1แต<งต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ยังคง
ปฏิบัติหน1าท่ีต<อไปในฐานะ กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้ แต<ในส<วนท่ีเก่ียวกับการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ตามกฎหมายว<าด1วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน�ให1เป6นไปตามกฎหมายดังกล<าว 

เม่ือ กสทช. ได1รับการแต<งต้ังแล1ว ให1คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห<งชาติตาม
วรรคหนึ่ง เป6นอันพ1นจากหน1าท่ี 

 
มาตรา ๘๑  ให1คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน�  พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�แห<งชาติตาม
                                                 

๖๒ มาตรา ๗๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๖๑ แห<งพระราชบัญญัติองค�การกระจายเสียงและแพร<ภาพสาธารณะแห<งประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๕๑ หมายความถึง กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให1บรรดาอํานาจหน1าท่ีของรัฐมนตรี อธิบดีกรมไปรษณีย�โทรเลข และเจ1าพนักงานผู1
ออกใบอนุญาต ตามกฎหมายว<าด1วยวิทยุคมนาคมเป6นอํานาจหน1าท่ีของ กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘๒  เม่ือมีการแต<งต้ัง กสทช. แล1ว ให1ส<วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน<วยงาน

ของรัฐหรือบุคคลใดท่ีได1รับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช1คลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม อยู<ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช1บังคับ มีหน1าท่ีแจ1ง
รายละเอียดการใช1ประโยชน�คลื่นความถ่ี รวมท้ังเหตุแห<งความจําเป6นในการถือครองคลื่นความถ่ีต<อ 
กสทช. ตามหลักเกณฑ� และระยะเวลาท่ี กสทช. กําหนด 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให1ส<วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน<วยงานของรัฐ
แจ1งรายละเอียดเก่ียวกับการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา รวมถึงอายุสัญญาและค<าสัมปทานหรือ
ค<าตอบแทนต<าง ๆ ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น ต<อ กสทช. ตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ี 
กสทช. กําหนด และให1 กสทช. ตรวจสอบความชอบด1วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทานหรือ
สัญญานั้น พร1อมท้ังเปVดเผยข1อมูลและผลการตรวจสอบให1สาธารณชนทราบ 

 
มาตรา ๘๓  ผู1ได1รับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช1คลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน�ท่ีชอบด1วยกฎหมาย อยู<ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช1บังคับและได1
ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ แล1ว ให1ถือว<าได1รับอนุญาตจาก กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้ และให1 กสทช. 
กํากับดูแลให1ผู1ได1รับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช1คลื่นความถ่ีนั้นปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎหมาย
อ่ืนและตามหลักเกณฑ�ท่ี กสทช. กําหนด  ท้ังนี้ จนกว<าจะถึงกําหนดท่ีต1องคืนคลื่นความถ่ีตามวรรค
สาม 

ความในมาตรา ๔๓ มิให1ใช1บังคับกับส<วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีนําคลื่นความถ่ีท่ี
ได1รับจัดสรรไปให1ผู1อ่ืนประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญาท่ีชอบด1วยกฎหมาย
และให1ผู1ได1รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาประกอบกิจการต<อไปได1เฉพาะในช<วงระยะเวลาท่ี
เหลืออยู<ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญานั้น 

ให1 กสทช. กําหนดระยะเวลาท่ีแน<นอนในการให1ผู1ได1รับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช1
คลื่นความถ่ีคืนคลื่นความถ่ีดังกล<าวเพ่ือนําไปจัดสรรใหม<หรือปรับปรุงการใช1คลื่นความถ่ีตามท่ีกําหนด
ไว1ในแผนแม<บทการบริหารคลื่นความถ่ีตามมาตรา ๔๘ โดยคํานึงถึงประโยชน�สาธารณะและความ
จําเป6นของการประกอบกิจการและการใช1คลื่นความถ่ี  ท้ังนี้ ให1นําเหตุแห<งความจําเป6นในการถือ
ครองคลื่นความถ่ีตามท่ีได1รับแจ1งตามมาตรา ๘๒ มาพิจารณาประกอบด1วย 

 
มาตรา ๘๔  ผู1ได1รับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช1คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคมท่ี

ชอบด1วยกฎหมายอยู<ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช1บังคับและได1ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ แล1ว ให1ถือว<า
ได1รับอนุญาตจาก กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้ และให1 กสทช. กํากับดูแลให1ผู1ได1รับจัดสรรคลื่น
ความถ่ีหรือใช1คลื่นความถ่ีนั้นปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอ่ืน และตามหลักเกณฑ�ท่ี กสทช. 
กําหนด  ท้ังนี้ จนกว<าจะถึงกําหนดท่ีต1องคืนคลื่นความถ่ีตามวรรคสี่ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ความในมาตรา ๔๖ มิให1ใช1บังคับกับรัฐวิสาหกิจท่ีนําคลื่นความถ่ีท่ีได1รับจัดสรรไปให1
ผู1อ่ืนประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญาท่ีชอบด1วยกฎหมายและให1ผู1ได1รับ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาประกอบกิจการต<อไปได1เฉพาะในช<วงระยะเวลาท่ีเหลืออยู<ตามการ
อนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญานั้น 

เม่ือพ1นกําหนดระยะเวลาสามป7นับแต<วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช1บังคับ ให1รัฐวิสาหกิจ
นํารายได1จากผลประกอบการในส<วนท่ีได1รับจากการให1อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาตามวรรคสองท่ี
รัฐวิสาหกิจได1ดําเนินการตามกฎหมายว<าด1วยการให1เอกชนเข1าร<วมงานหรือดําเนินการในกิจการของ
รัฐ  ท้ังนี้ ไม<ว<าจะได1ดําเนินการท้ังหมดหรือบางส<วน โดยให1หักค<าใช1จ<ายดังต<อไปนี้แล1วเหลือเท<าใดให1
ส<ง กสทช. และให1 กสทช. นําส<งเงินจํานวนดังกล<าวเป6นรายได1แผ<นดินต<อไป 

(๑) ค<าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ เฉพาะในส<วนท่ีคิดจากฐานรายได1ท่ีเกิด
จากการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา 

(๒) ค<าใช1จ<ายเพ่ือสนับสนุนการจัดให1มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง และ
บริการเพ่ือสังคมตามนโยบายของรัฐบาล และตามมาตรา ๕๐ เฉพาะในส<วนท่ีคิดจากฐานรายได1ท่ีเกิด
จากการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา 

(๓) ค<าใช1จ<ายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา 
ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

ให1 กสทช. กําหนดระยะเวลาท่ีแน<นอนในการให1ผู1ได1รับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช1
คลื่นความถ่ีคืนคลื่นความถ่ีดังกล<าวเพ่ือนําไปจัดสรรใหม<หรือปรับปรุงการใช1คลื่นความถ่ีตามท่ีกําหนด
ไว1ในแผนแม<บทการบริหารคลื่นความถ่ีตามมาตรา ๔๘ โดยให1นําความในมาตรา ๘๓ วรรคสาม มาใช1
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๕  ในวาระเริ่มแรกมิให1นําบทบัญญัติมาตรา ๔๙ ในส<วนท่ีเก่ียวกับการจัด

ให1ภาคประชาชนได1ใช1คลื่นความถ่ีในกิจการโทรทัศน�ไม<น1อยกว<าร1อยละยี่สิบมาใช1บังคับ  ท้ังนี้ จน
กว<ากสทช. จะประกาศให1ใช1ระบบการรับส<งสัญญาณวิทยุโทรทัศน�ในระบบดิจิตอลแล1ว 

ให1 กสทช. จัดให1มีแผนแม<บทการบริหารคลื่นความถ่ีตามมาตรา ๔๘ ภายใน
ระยะเวลาหนึ่งป7  นับแต<เม่ือมีการแต<งต้ัง กสทช. แล1ว โดยแผนดังกล<าวต1องกําหนดให1 มีการ
กําหนดเวลาในการเปลี่ยนไปสู<ระบบการรับส<งสัญญาณวิทยุโทรทัศน�ในระบบดิจิตอลและกําหนดเวลา
เก่ียวกับการจัดให1ภาคประชาชนได1ใช1คลื่นความถ่ีในกิจการโทรทัศน�ด1วย 

หลังจากประกาศใช1แผนแม<บทการบริหารคลื่นความถ่ีแล1ว ในช<วงเวลาท่ียังมิได1
ประกาศให1ใช1ระบบการรับส<งสัญญาณวิทยุโทรทัศน�ในระบบดิจิตอลให1 กสทช. จัดสรรคลื่นความถ่ีให1
ภาคประชาชนได1ใช1ในกิจการโทรทัศน�เป6นการชั่วคราวเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีคลื่นความถ่ีเพียงพอท่ีจะ
ดําเนินการจัดสรรได1 

 
มาตรา ๘๖  ผู1ได1รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแห<งชาติมอบหมายให1ดําเนินการจัดให1มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการ
เพ่ือสังคมตามพระราชบัญญั ติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ก<อนวัน ท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช1บังคับ ให1ได1รับยกเว1นไม<ต1องนําส<งค<าใช1จ<ายเข1ากองทุนตามมาตรา ๕๐ จนกว<าจะ
สิ้นสุดระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว1ในประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห<งชาติ เรื่อง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไขในการจัดให1มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือ
สังคม 

 
มาตรา ๘๗  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกโดยชอบด1วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิทยุ

คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ก<อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช1บังคับ ให1คงใช1ได1ต<อไปจนกว<าจะสิ้นอายุ และให1ถือว<าเป6นใบอนุญาตท่ี
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให1 กสทช. กํากับดูแลให1ผู1ได1รับใบอนุญาตปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข1อง และตามหลักเกณฑ�ท่ี กสทช. กําหนด 

ใบอนุญาตใดตามวรรคหนึ่งท่ีให1สิทธิในการถือครองหรือใช1คลื่นความถ่ีและมิได1
กําหนดวันสิ้นอายุให1คงใช1ได1ต<อไปจนกว<าจะถึงวันท่ี กสทช. กําหนดให1ใบอนุญาตดังกล<าวสิ้นอายุลง 
โดยให1นําความในมาตรา ๘๓  วรรคสามมาใช1บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๘  ภายในหนึ่งร1อยยี่สิบวันนับแต<วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช1บังคับ ให1 

กสทช. ออกใบอนุญาตให1ใช1คลื่นความถ่ีและใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายว<าด1วยการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ให1แก<องค�การกระจายเสียงและแพร<ภาพสาธารณะ
แห<งประเทศไทยตามลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการ รวมท้ังขอบเขตการให1บริการเท<าท่ี
มีอยู<ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช1บังคับ 

การใช1คลื่นความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการเพ่ิมเติมจากท่ีได1รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ต1องสอดคล1องกับแผนแม<บทการบริหารคลื่นความถ่ี และต1องได1รับใบอนุญาตจาก กสทช. ในการนี้ 
กสทช. จะกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ท่ีจําเป6นเพ่ือประโยชน�สาธารณะก็ได1 

การประกอบกิจการขององค�การกระจายเสียงและแพร<ภาพสาธารณะแห<งประเทศ
ไทยให1อยู<ภายใต1พระราชบัญญัตินี้เพียงเท<าท่ีไม<ขัดหรือแย1งกับกฎหมายว<าด1วยองค�การกระจายเสียง
และแพร<ภาพสาธารณะแห<งประเทศไทย 

ในระหว<างท่ียังมิได1รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให1องค�การกระจายเสียงและแพร<
ภาพสาธารณะแห<งประเทศไทยประกอบกิจการต<อไปได1 

 
มาตรา ๘๙  ให1โอนบรรดากิจการ ทรัพย�สิน สิทธิ หน1าท่ี หนี้ พนักงานและลูกจ1าง

และเงินงบประมาณ ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห<งชาติท่ีมีอยู<ไปเป6นของ
สํานักงาน กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให1พนักงานและลูกจ1างท่ีโอนไปตามวรรคหนึ่งได1รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน<ง
หรือค<าจ1าง รวมท้ังสิทธิและประโยชน�ต<าง ๆ เท<ากับท่ีเคยได1รับอยู<เดิมไปพลางก<อน จนกว<าจะได1บรรจุ
และแต<งต้ังให1ดํารงตําแหน<งในสํานักงาน กสทช. แต<จะแต<งต้ังให1ได1รับเงินเดือนหรือค<าจ1างตํ่ากว<า
เงินเดือนหรือค<าจ1างท่ีได1รับอยู<เดิมไม<ได1 

ในกรณีท่ีพนักงานหรือลูกจ1างผู1ใดอยู<ภายใต1ระเบียบหรือสัญญาจ1างท่ีมิได1กําหนด
ระยะเวลาการจ1าง มิให1ถือว<าการจ1างโดยไม<มีกําหนดระยะเวลาดังกล<าวเป6นสิทธิและประโยชน�ตาม
วรรคสอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๙๐  ในวาระเริ่มแรก ให1 ดําเนินการแต<งต้ังเลขาธิการ กสทช. ตาม

พระราชบัญญัตินี้ภายในกําหนดเก1าสิบวันนับแต<วันท่ีมีการแต<งต้ัง กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในระหว<างท่ียังไม< มี เลขาธิการ กสทช. ตามพระราชบัญญั ตินี้  ให1 เลขาธิการ

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห<งชาติตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงดํารงตําแหน<งอยู<ใน
วันก<อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช1บังคับดํารงตําแหน<งเลขาธิการ กสทช. ไปพลางก<อน 

 
มาตรา ๙๑  ให1โอนเงินและทรัพย�สินของกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน�เพ่ือประโยชน�สาธารณะ และกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�
สาธารณะตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ท่ีมีอยู<ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช1บังคับ ไปเป6นของ
กองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๙๒  ให1โอนบรรดากิจการ ทรัพย�สิน สิทธิ หน1าท่ี ของกรมประชาสัมพันธ� 

สํานักนายกรัฐมนตรี ในส<วนท่ีเก่ียวกับกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน�แห<งชาติ กรมประชาสัมพันธ� สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ีมีอยู<ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช1บังคับ 
ไปเป6นของสํานักงาน กสทช. เว1นแต<เงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค<าจ1างประจําซ่ึงมีผู1ครองอยู<
ให1โอนไปเป6นของกรมประชาสัมพันธ� สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๙๓   ข1 าราชการและลู กจ1 างของกองงานคณ ะกรรมการกิจการ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน�แห<งชาติ กรมประชาสัมพันธ� สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ีดํารงตําแหน<ง
อยู<ในวันก<อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช1บังคับ ถ1าสมัครใจจะโอนไปเป6นพนักงานหรือลูกจ1างของ
สํานักงาน กสทช. เม่ือได1แจ1งความจํานงเป6นหนังสือต<อผู1บังคับบัญชาภายในเก1าสิบวันนับแต<วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช1บังคับให1สํานักงาน กสทช. บรรจุและแต<งต้ังข1าราชการหรือลูกจ1างผู1นั้นเป6น
พนักงานหรือลูกจ1างของสํานักงาน กสทช. ตามหลักเกณฑ�ท่ี กสทช. กําหนด แต<จะกําหนดให1ได1รับ
เงินเดือนหรือค<าจ1างตํ่ากว<าเงินเดือนหรือค<าจ1างท่ีได1รับอยู<เดิมไม<ได1 สําหรับผู1ท่ีไม<ได1แจ1งความจํานง
ภายในระยะเวลาดังกล<าวให1กลับไปปฏิบัติหน1าท่ีในกรมประชาสัมพันธ� สํานักนายกรัฐมนตรี 

ในระหว<างท่ียังไม<มี กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้ ให1อํานาจของ กสทช. ตามวรรค
หนึ่งเป6นอํานาจของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห<งชาติท่ีได1แต<งต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
มาตรา ๙๔  การบรรจุและแต<งต้ังข1าราชการตามมาตรา ๙๓ ให1ถือว<าเป6นการให1

ออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหน<งตามกฎหมายว<าด1วยบําเหน็จบํานาญข1าราชการ หรือ
กฎหมายว<าด1วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข1าราชการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การบรรจุและแต<งต้ังลูกจ1างตามมาตรา ๙๓ ให1ถือว<าเป6นการออกจากงานเพราะทาง
ราชการยุบตําแหน<งหรือทางราชการเลิกจ1างโดยไม<มีความผิด และให1ได1รับบําเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว<าด1วยบําเหน็จลูกจ1าง 

 
มาตรา ๙๕  ให1บรรดาระเบียบ ข1อบังคับ  ประกาศ หรือคําสั่ ง ท่ีออกตาม

พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงชอบด1วยกฎหมายและมีผลบังคับได1อยู<ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใช1บังคับ ยังคงใช1บังคับได1ต<อไปเท<าท่ีไม<ขัดหรือแย1งกับพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ จนกว<าจะมีระเบียบ 
ข1อบังคับ ประกาศหรือคําสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช1บังคับ 

 
 

ผู1รับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชวีะ 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 :- เหตุผลในการประกาศใช1พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห<งราชอาณาจักรไทย ได1บัญญัติให1มีองค�กรของรัฐท่ีเป6นอิสระองค�กรหนึ่งทําหน1าท่ีดําเนินการจัดสรร
คลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม  
ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และมาตรา ๓๐๕ (๑) บัญญัติให1กฎหมายจัดต้ังองค�กรท่ีตราข้ึนจะต1องมี
สาระสําคัญให1มีคณะกรรมการเฉพาะด1านเป6นหน<วยย<อยภายในองค�กรนั้นแยกต<างหากจากกัน ทํา
หน1าท่ีกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน� และกํากับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และมีรายละเอียดว<าด1วยการกํากับและคุ1มครองการดําเนินกิจการ การจัดให1มีกองทุน
พัฒนาทรัพยากรสื่อสารและส<งเสริมให1ภาคประชาชนมีส<วนร<วมในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ได1ใช1บังคับมาเป6นระยะเวลานานแล1ว แต<ยังไม<เกิดผล
ในทางปฏิบัติเท<าท่ีควร ทําให1เกิดข1อติดขัดในการดําเนินการหลายประการ รวมท้ังยังมีบทบัญญัติท่ีไม<
สอดคล1องกับรัฐธรรมนูญแห<งราชอาณาจักรไทย สมควรกําหนดให1จัดต้ังองค�กรของรัฐท่ีเป6นอิสระ
องค�กรหนึ่งทําหน1าท่ีดําเนินการจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม รวมท้ังกําหนดขอบเขตการดําเนินงานขององค�กรและการ
กํากับดูแลการประกอบกิจการดังกล<าว และปรับปรุงกฎหมายว<าด1วยองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
กํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมให1เหมาะสมยิ่งข้ึน เพ่ือให1
เป6นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห<งราชอาณาจักรไทย  จึงจําเป6นต1องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
ประกาศคณะรักษาความสงบแห<งชาติ ฉบับท่ี ๘๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก1ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว<าด1วย
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคม ลงวันท่ี ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗๖๓ 
 

ข1อ ๕  เงินท่ีได1จากการประมูลตามมาตรา ๔๑ วรรคหก แห<งพระราชบัญญัติองค�กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ก<อนวันท่ีประกาศนี้ใช1บังคับ หากยังมิได1นําส<งเข1ากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ ให1นําส<งเป6น
รายได1แผ<นดินหลังหักค<าใช1จ<ายแล1วภายในสิบห1าวันนับแต<วันท่ีประกาศนี้ใช1บังคับ 
 
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๖๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให1ใช1บังคับต้ังแต<วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป6นต1นไป 

 
มาตรา ๔๒  ให1กรรมการ กสทช. ซ่ึงดํารงตําแหน<งอยู<ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช1บังคับ 

ยังคงดํารงตําแหน<งต<อไปจนกว<าจะครบวาระ หรือพ1นจากตําแหน<งเพราะเหตุอ่ืน ในกรณีท่ีมีตําแหน<ง
                                                 

๖๓ ราชกิจจานุเบกษา เล<ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง/หน1า ๓/๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
๖๔ ราชกิจจานุเบกษา เล<ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๖๕ ก/หน1า ๕๙/๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ว<างลงไม<ว<าด1วยเหตุใด ให1กรรมการ กสทช. ประกอบด1วยกรรมการเท<าท่ีเหลืออยู< เว1นแต<มีกรรมการ 
กสทช. เหลือไม<ถึงสี่คน ให1กรรมการ กสทช. ท่ีเหลืออยู<พ1นจากตําแหน<ง โดยให1ถือว<าเป6นการพ1นจาก
ตําแหน<งตามวาระ และให1ดําเนินการแต<งต้ังกรรมการ กสทช. ตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงแก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในระหว<างท่ียังมิได1แต<งต้ังกรรมการ กสทช. 
ดังกล<าว ให1กรรมการ กสทช. ท่ีเหลืออยู<ปฏิบัติหน1าท่ีตามท่ีจําเป6นไปพลางก<อน จนกว<ากรรมการ 
กสทช. ซ่ึงได1รับการแต<งต้ังตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงแก1ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ เข1ารับหน1าท่ี 

ในกรณีท่ีผู1ท่ีพ1นจากตําแหน<งตามวรรคหนึ่งเป6นผู1ดํารงตําแหน<งประธานกรรมการ 
กสทช. ให1กรรมการ กสทช. ท่ีเหลืออยู<เลือกกรรมการ กสทช. คนหนึ่งทําหน1าท่ีประธานกรรมการ 
กสทช. ต<อไป 

มิให1นําบทบัญญัติเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต1องห1าม และการพ1นจากตําแหน<ง
ของกรรมการ กสทช. ตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงแก1ไขเพ่ิมเติมตาม
พระราชบัญญัตินี้ มาใช1บังคับกับกรรมการ กสทช. ตามวรรคหนึ่ง โดยให1เป6นไปตามท่ีบัญญัติไว1ใน
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ก<อนการแก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

การพ1นจากตําแหน<งของกรรมการ กสทช. ตามวรรคหนึ่ง ให1ถือว<าเป6นการพ1นจาก
ตําแหน<งตามวาระตามความในมาตรา ๑๙ แห<งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
มาตรา ๔๓  บทบัญญัติแห<งกฎหมาย กฎ ข1อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนใดอ1างถึง

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตาม
กฎหมายว<าด1วยองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม ให1ถือว<าบทบัญญัติแห<งกฎหมาย กฎ ข1อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งนั้น
อ1างถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห<งชาติ 

 
มาตรา ๔๔  ให1นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช1พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีได1มีการจัดต้ังคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติตามกฎหมายว<าด1วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือทําหน1าท่ีในการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว<าด1วยดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึง
กําหนดให1หน<วยงานของรัฐต1องดําเนินการตามอํานาจหน1าท่ีให1สอดคล1องกับเปKาหมายและแนวทางการ
ดําเนินการที่กําหนดไว1ในนโยบายและแผนระดับชาติ  ดังนั้น เพื่อเป6นการเตรียมความพร1อมต<อ
แนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และปรับปรุงกฎหมายให1สอดคล1องกับการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีแล1ว จึงต1องแก1ไขกฎหมายให1สอดคล1องกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกล<าว 
ประกอบกับเทคโนโลยีเก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีในป9จจุบันมีความเจริญก1าวหน1าเพ่ิมข้ึน และ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เพ่ือให1การใช1บังคับกฎหมายว<าด1วยองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมเป6นไปอย<างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน�แก<ส<วนรวมและสาธารณะมากยิ่งข้ึน กรณีจําเป6นต1องปรับปรุงโครงสร1างองค�กรและอํานาจ
หน1าท่ีให1สามารถรองรับในเรื่องดังกล<าว  จึงจําเป6นต1องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

จุฑามาศ/ผู1จัดทํา 
๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 
ชวัลพร/เพ่ิมเติม 
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