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เป็นปีที่ ๖๕ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ 
กํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

 

พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ 
มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปน้ี 

 



มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 

“คลื่ นความ ถ่ี”  หมายความ ว่ า  คลื่ น วิท ยุหรื อคลื่ น แฮรต เซี ยนซึ่ ง เ ป็ น 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ตํ่ากว่าสามล้านเมกะเฮิรตซ์ลงมาที่ถูกแพร่กระจายในที่ว่างโดยปราศจาก
สื่อนําที่ประดิษฐ์ขึ้น 

“โทรคมนาคม” หมายความว่า การส่ง การแพร่ หรือการรับเคร่ืองหมาย สัญญาณ 
ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบ 
คลื่นความถ่ี ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอ่ืน 

“วิทยุคมนาคม” หมายความว่า การส่ง การแพร่ หรือการรับเคร่ืองหมาย สัญญาณ 
ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้ด้วยคลื่นความถ่ี 

“วิทยุกระจายเสียง” หมายความว่า วิทยุคมนาคมที่ส่งหรือแพร่เสียงเพ่ือให้บุคคล
ทั่วไปรับได้โดยตรง 

“วิทยุโทรทัศน์” หมายความว่า วิทยุคมนาคมที่แพร่ภาพและเสียงเพื่อให้บุคคล
ทั่วไปรับได้โดยตรง 

“กิจการกระจายเสียง” หมายความว่า กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการกระจายเสียง 
ซึ่งให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเคร่ืองรับที่สามารถรับฟังการให้บริการน้ัน ๆ ได้ 
ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่นความถ่ี ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอ่ืน  

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนท่ี ๗๘ ก/หน้า ๑/๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ 



ระบบใดระบบหน่ึง หรือหลายระบบรวมกัน หรือกิจการอ่ืนทํานองเดียวกันที่ กสทช. กําหนดให้ 
เป็นกิจการกระจายเสียง 

“กิจการโทรทัศน์” หมายความว่า กิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรทัศน์ 
ซึ่งให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะ หรือรายการไปยังเคร่ืองรับที่สามารถรับชมและฟังการให้บริการ
น้ัน ๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่นความถ่ี ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบ
อ่ืน ระบบใดระบบหน่ึง หรือหลายระบบรวมกัน หรือกิจการอ่ืนทํานองเดียวกันที่ กสทช. กําหนดให้
เป็นกิจการโทรทัศน์ 

“กิจการวิทยุคมนาคม” หมายความว่า กิจการซึ่งเป็นการรับและส่งเคร่ืองหมาย 
สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอ่ืนใด ซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดย
ระบบคลื่นความถ่ี เพ่ือความมุ่งหมายทางโทรคมนาคมในกิจการใดกิจการหน่ึงโดยเฉพาะหรือเป็นการ
เฉพาะกิจที่มิใช่เป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมหรือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

“กิจการโทรคมนาคม” หมายความว่า กิจการซึ่งให้บริการการส่ง การแพร่ หรือ 
การรับเคร่ืองหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอ่ืนใด ซึ่งสามารถให้เข้าใจ
ความหมายได้โดยระบบคลื่นความถ่ี ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอ่ืน  
ระบบใดระบบหน่ึง หรือหลายระบบรวมกัน และรวมถึงกิจการซึ่งให้บริการดาวเทียมสื่อสาร หรือ
กิจการอ่ืนที่ กสทช. กําหนดให้เป็นกิจการโทรคมนาคม แต่ไม่รวมถึงกิจการที่เป็นกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการวิทยุคมนาคม 

“ตารางกําหนดคลื่นความถ่ี” หมายความว่า การกําหนดย่านความถี่วิทยุของ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุคมนาคม โทรคมนาคม และการอ่ืนเพ่ือใช้งานภายใต้เง่ือนไขที่ 
กสทช. กําหนด 

“แผนความถ่ีวิทยุ” หมายความว่า การกําหนดช่องความถี่วิทยุสําหรับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือใช้งาน
ภายใต้เง่ือนไขที่ กสทช. กําหนด 

“จัดสรรคลื่นความถ่ี” หมายความว่า การอนุญาตให้สถานีวิทยุกระจายเสียง  
สถานีวิทยุโทรทัศน์ หรือสถานีวิทยุคมนาคม ใช้ความถ่ีวิทยุหรือช่องความถี่วิทยุตามตารางกําหนด
คลื่นความถ่ีหรือแผนความถี่วิทยุเพ่ือใช้งานภายใต้เง่ือนไขที่ กสทช. กําหนด 

“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่มีพ้ืนที่อาศัยในแหล่งเดียวกันไม่ว่าจะในเมือง 
หรือในชนบท และให้หมายความรวมถึงกลุ่มประชาชนที่มีความสนใจร่วมกันและอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน 
หรือสื่อสารถึงกันได้ โดยมีผลประโยชน์ด้านสังคมและวัฒนธรรมเก่ียวข้องเช่ือมโยงกัน ทํากิจกรรม 
อันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกัน มีการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง มีการจัดการและการแสดง
เจตนาแทนกลุ่มได้ 



“กองทุน” หมายความว่า  กองทุน วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

   

ส่วนที่ ๑ 

องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ 

   

 

มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กสทช.” จํานวนสิบเอ็ดคน ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์ด้านกิจการ
กระจายเสียงจํานวนหน่ึงคน และกิจการโทรทัศน์ จํานวนหน่ึงคน 

(๒) ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์ด้านกิจการ
โทรคมนาคม จํานวนสองคน 

(๓) ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์ด้านกฎหมาย 
ด้านเศรษฐศาสตร์ อันเป็นประโยชน์ต่อการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม ด้านละสองคน 



(๔) ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค หรือด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อันเป็นประโยชน์ต่อการกํากับ
ดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จํานวนหน่ึงคน และการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม 
จํานวนหน่ึงคน 

(๕) ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์ด้านการศึกษา 
วัฒนธรรมหรือการพัฒนาสังคม อันเป็นประโยชน์ต่อการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม จํานวนหน่ึงคน 

ให้เลขาธิการ กสทช. เป็นเลขานุการ กสทช. 

 

มาตรา ๗  กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 

ข. ลักษณะต้องห้าม 

(๑) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

(๒) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง 

(๓) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

(๔) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ 

(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(๖) ไม่เป็นบุคคลที่ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 

(๗) ไม่เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดใด เว้นแต่เป็นความผิด
อันได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง หรือ
ถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 



(๙) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 

(๑๐) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกต้ัง ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๑๑) ไม่เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่ง 

(๑๒) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน  
ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอ่ืนใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ในระยะเวลาหน่ึงปีก่อนได้รับการเสนอช่ือ
ตามมาตรา ๑๐ หรือก่อนได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๑๕ 

(๑๓) ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

 

มาตรา ๘  กรรมการต้อง 

(๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 

(๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการ 
ส่วนท้องถิ่นและไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐ วิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 

(๓) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอื่นใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์
ขัดแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งกรรมการ 

 

ส่วนที่ ๒ 

การได้มาซึ่งรายช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ 

โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง 

   

 



มาตรา ๙  เพ่ือประโยชน์ในการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการตามส่วนที่ ๔ 
ให้สมาคม สถาบัน หรือองค์กรที่มีลักษณะดังต่อไปน้ี มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนไว้ต่อสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

(๑) สมาคมวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์และได้จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) สมาคมวิชาชีพด้านกิจการโทรคมนาคมและได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๓) สถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลและมีการสอนในระดับปริญญาในสาขา 
วิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๔) สถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลและมีการสอนในระดับปริญญาในสาขา 
วิชาเก่ียวกับโทรคมนาคม เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๕) สถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลและมีการสอนในระดับปริญญาในสาขา 
วิชานิติศาสตร์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๖) สถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลและมีการสอนในระดับปริญญาในสาขา 
วิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๗) องค์กรเอกชนท่ีดําเนินการโดยมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค หรือการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๘) องค์กรเอกชนท่ีดําเนินการโดยมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในด้านการศึกษา วัฒนธรรม หรือการพัฒนาสังคม และจดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 

สมาคมวิชาชีพตามวรรคหน่ึงต้องเป็นสมาคมที่มีวัตถุประสงค์หลักเก่ียวข้องกับ
วิชาชีพและมีสมาชิกของสมาคมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
หรือกิจการโทรคมนาคม 

สมาคมหรือองค์กรที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนตาม (๑) (๒) (๗) และ (๘) ต้องเป็นสมาคม
หรือองค์กรที่มีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และถ้าสมาคมหรือ
องค์กรใดมีวัตถุประสงค์หลักหลายด้าน ให้เลือกขึ้นทะเบียนเป็นสมาคมหรือองค์กรตาม (๑) (๒) (๗) 
หรือ (๘) อย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน 

เมื่อสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับจดทะเบียนสมาคม สถาบัน หรือองค์กรใด 
ตามวรรคหน่ึงแล้วให้เป็นอันใช้ได้ การวินิจฉัยของศาลในภายหลังว่าการจดทะเบียนน้ันเป็นการ 



ไม่ชอบไม่ให้มีผลกระทบต่อการที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดําเนินการไปแล้วก่อนวันที่ศาลมี 
คําวินิจฉัย 

สมาคม สถาบัน หรือองค์กรใดที่ถูกปฏิเสธการขอขึ้นทะเบียนตามวรรคหน่ึง ให้มี
สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่ เป็นเหตุให้ต้องระงับหรือชะลอ 
การดําเนินการเสนอช่ือหรือการคัดเลือกตามพระราชบัญญัติน้ี 

การข้ึนทะเบียนสมาคม สถาบัน และองค์กรตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขที่เลขาธิการวุฒิสภาประกาศกําหนด 

ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายช่ือสมาคม สถาบัน หรือองค์กรที่ได้ 
รับจดทะเบียนไว้ให้ทราบโดยทั่วกัน และให้บัญชีรายช่ือดังกล่าวใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะมีการปรับปรุง
แก้ไขตามเง่ือนไขที่เลขาธิการวุฒิสภาประกาศกําหนด 

 

มาตรา ๑๐  เมื่อมีเหตุที่ต้องมีการเลือกและแต่งต้ังกรรมการ ให้สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาประกาศทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 
เจ็ดวันติดต่อกัน และให้สมาคม สถาบัน หรือองค์กรที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วตามมาตรา ๙ ที่ประสงค์จะ
เสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ เสนอช่ือพร้อมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลดังกล่าวภายใน
ระยะเวลาที่เลขาธิการวุฒิสภาประกาศกําหนด ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 

(๑) สมาคมวิชาชีพตามมาตรา ๙ (๑) และสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๙ (๓)  
มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลตามมาตรา ๖ (๑) ได้สมาคมหรือสถาบันละสองคน 

(๒) สมาคมวิชาชีพตามมาตรา ๙ (๒) และสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๙ (๔)  
มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลตามมาตรา ๖ (๒) ได้สมาคมหรือสถาบันละสองคน 

(๓) สถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๙ (๕) มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลที่มีผลงานหรือ 
มีความรู้และมีความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์ด้านกฎหมายตามมาตรา ๖ (๓) ได้สถาบันละสองคน 

(๔) สถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๙ (๖) มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลที่มีผลงานหรือ 
มีความรู้และมีความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ตามมาตรา ๖ (๓) ได้สถาบันละ 
สองคน 

(๕) องค์กรเอกชนตามมาตรา ๙ (๗) มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลตามมาตรา ๖ (๔)  
ได้องค์กรละสองคน 

(๖) องค์กรเอกชนตามมาตรา ๙ (๘) มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลตามมาตรา ๖ (๕)  
ได้องค์กรละสองคน 



การที่สมาคม สถาบัน หรือองค์กรที่จดทะเบียนไว้ตามมาตรา ๙ สมาคม สถาบัน 
หรือองค์กรใดไม่เสนอช่ือตามวรรคหน่ึงไม่ว่าด้วยเหตุใด ไม่เป็นเหตุให้การคัดเลือกที่ดําเนินการต่อไป
ต้องเสียไป 

 

มาตรา ๑๑  เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๑๐ แล้ว ให้สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือว่าถูกต้องตามท่ีกําหนดในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ 
หรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าผู้ได้รับการเสนอช่ือผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๑๐ 
ให้แจ้งสมาคมสถาบัน หรือองค์กรซึ่งเสนอช่ือบุคคลนั้นดําเนินการเสนอช่ือใหม่ภายในเวลา 
ที่เลขาธิการวุฒิสภากําหนด เมื่อพ้นกําหนดดังกล่าวแล้ว หากสมาคม สถาบัน หรือองค์กรดังกล่าว 
ไม่เสนอช่ือให้ถือว่าสละสิทธิในการเสนอช่ือ 

เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการเสนอช่ือตามวรรคหน่ึงหรือตามมาตรา ๑๐ แล้วแต่กรณี 
แล้ว หากผู้ได้รับการเสนอช่ือตาย หรือยกเลิกหนังสือยินยอมให้เสนอช่ือ หรือขาดคุณสมบัติไม่ว่า 
ด้วยเหตุใดให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการต่อไป โดยจะไม่ดําเนินการให้มีการเสนอช่ือใหม่ก็ได้ 

 

มาตรา ๑๒  เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเสนอช่ือแล้ว หากมีผู้ได้รับการเสนอช่ือ
น้อยกว่าสองเท่าของจํานวนตามท่ีระบุไว้ในแต่ละประเภทตามมาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๓) (๔ ) และ (๕) 
ให้เลขาธิการวุฒิสภาขยายระยะเวลาการเสนอช่ือออกไปอีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนด
ระยะเวลาตามมาตรา ๑๐ 

เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาที่ขยายตามวรรคหน่ึงแล้วยังมีผู้ได้รับการเสนอช่ือน้อยกว่า
ที่กําหนดในวรรคหน่ึง ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม และปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกันเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ ให้ครบในแต่ละประเภทตามจํานวนที่กําหนด
ในวรรคหน่ึง 

 

มาตรา ๑๓  เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการเสนอช่ือตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือ
มาตรา ๑๒ แล้วแต่กรณีแล้ว ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือทั้งหมด 
มาประชุมร่วมกันเพ่ือคัดเลือกกันเองตามวิธีการ ดังต่อไปน้ี 

(๑) ผู้ได้รับการเสนอชื่อตามมาตรา ๑๐ (๑) จากสมาคมวิชาชีพตามมาตรา ๙ (๑) 
คัดเลือกกันเองให้เหลือผู้ที่สมควรเป็นกรรมการตามมาตรา ๖ (๑) จํานวนสองคน โดยแยกเป็นด้าน
กิจการกระจายเสียงจํานวนหน่ึงคน และด้านกิจการโทรทัศน์จํานวนหน่ึงคน และผู้ได้รับการเสนอช่ือ
ตามมาตรา ๑๐ (๑) จากสถาบันตามมาตรา ๙ (๓) คัดเลือกกันเองให้เหลือผู้ที่สมควรเป็นกรรมการ



ตามมาตรา ๖ (๑) จํานวนสองคน โดยแยกเป็นด้านกิจการกระจายเสียงจํานวนหน่ึงคนและ 
ด้านกิจการโทรทัศน์จํานวนหน่ึงคน 

(๒) ผู้ได้รับการเสนอชื่อตามมาตรา ๑๐ (๒) จากสมาคมวิชาชีพตามมาตรา ๙ (๒) 
คัดเลือกกันเองให้เหลือผู้ที่สมควรเป็นกรรมการตามมาตรา ๖ (๒) จํานวนสองคน และผู้ได้รับ 
การเสนอช่ือตามมาตรา ๑๐ (๒) จากสถาบันตามมาตรา ๙ (๔) คัดเลือกกันเองให้เหลือผู้ที่สมควรเป็น
กรรมการตามมาตรา ๖ (๒) จํานวนสองคน 

(๓) ผู้ได้รับการเสนอช่ือตามมาตรา ๑๐ (๓) และมาตรา ๑๐ (๔) ให้แยกกันคัดเลือก
กันเองให้เหลือผู้ที่สมควรเป็นกรรมการตามมาตรา ๖ (๓) จํานวนแปดคน โดยแยกเป็นด้านกฎหมาย
จํานวนสี่คนและด้านเศรษฐศาสตร์จํานวนสี่คน 

(๔) ผู้ได้รับการเสนอช่ือตามมาตรา ๑๐ (๕) คัดเลือกกันเองให้เหลือผู้ที่สมควรเป็น
กรรมการตามมาตรา ๖ (๔) จํานวนสี่คน โดยแยกเป็นด้านการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ จํานวนสองคน และด้านการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม จํานวนสองคน 

(๕) ผู้ได้รับการเสนอช่ือตามมาตรา ๑๐ (๖) คัดเลือกกันเองให้เหลือผู้ที่สมควรเป็น
กรรมการตามมาตรา ๖ (๕) จํานวนสองคน 

การลงคะแนนคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการวุฒิสภา
กําหนด โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 

เมื่อได้คัดเลือกบุคคลตามวรรคหน่ึงและวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๖ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) และให้เป็น
ที่สุด  ทั้งน้ี การดําเนินการคัดเลือกดังกล่าวต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ได้ประกาศให้สมาคม สถาบัน หรือองค์กรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือก
เป็นกรรมการ 

 

ส่วนที่ ๓ 

การได้มาซึ่งรายช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ 

โดยวิธีการสรรหา 

   

 



มาตรา ๑๔  เมื่อมีเหตุที่ต้องมีการเลือกและแต่งต้ังกรรมการ ให้มคีณะกรรมการสรรหา
กรรมการคณะหนึ่งมีจํานวนสิบห้าคน ทําหน้าที่คัดเลือกผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ 
ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๒) ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๓) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(๔) ปลัดกระทรวงกลาโหม 

(๕) ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(๖) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

(๗) นายกสภาวิศวกร 

(๘) ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 

(๙) นายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย 

(๑๐) นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

(๑๑) ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน 

(๑๒) ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(๑๓) ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

(๑๔) ประธานสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ 

(๑๕) ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค 

ประธานและกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิสมัครเป็นกรรมการ และองค์กรตามวรรคหน่ึง 
ไม่มีสิทธิขึ้นทะเบียนเพ่ือเสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการตามส่วนที่ ๒ 

ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกกรรมการสรรหาคนหน่ึง เป็นประธานกรรมการสรรหา
และคัดเลือกกรรมการสรรหาอีกคนหน่ึง เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 



ในกรณีที่ไม่มีกรรมการสรรหาในตําแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
ถ้ากรรมการสรรหาที่เหลืออยู่น้ันมีจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
กรรมการสรรหาที่เหลืออยู่ 

ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทําหน้าที่เป็นหน่วยธุรการในการดําเนินการสรรหา
และคัดเลือกกรรมการ 

 

มาตรา ๑๕  ในการดําเนินการคัดเลือกกรรมการตามส่วนน้ี ให้สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาประกาศการเปิดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๖ ให้ทราบเป็นการทั่วไปผ่านทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยสามสิบวันติดต่อกัน 

ผู้มีสิทธิสมัครรับคัดเลือกเป็นกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือจาก
สมาคม สถาบัน หรือองค์กรตามมาตรา ๑๐ 

เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการให้ได้จํานวนสองเท่าของจํานวนกรรมการตาม 
มาตรา ๖ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้เป็นไปตามที่เลขาธิการวุฒิสภากําหนด โดยให้ 
ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 

ให้นําความในมาตรา ๑๓ วรรคสาม มาใช้บังคับกับการคัดเลือกผู้สมควรได้รับเลือก
เป็นกรรมการของคณะกรรมการสรรหาโดยอนุโลม 

ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการคัดเลือก อาจย่ืนคําฟ้องต่อศาลปกครองได้ แต่ไม่เป็นเหตุ
ให้ต้องระงับหรือชะลอการดําเนินการใด ๆ ที่ได้ดําเนินไปแล้ว เว้นแต่ศาลปกครองจะมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเป็นอย่างอ่ืน  ทั้งน้ี หากศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใด ๆ อันเป็นผลให้บุคคลที่
ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือได้รับการคัดเลือกโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกน้ันพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 

 

ส่วนที่ ๔ 

การเลือกและการแต่งต้ังกรรมการ 

   

 



มาตรา ๑๖  เมื่อได้รายช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการจากการคัดเลือกกันเอง
ตามส่วนที่ ๒ และจากการสรรหาตามส่วนที่ ๓ แล้ว ให้เลขาธิการวุฒิสภานํารายช่ือดังกล่าวทั้งหมด
มารวมเป็นบัญชีเดียวกัน หากมีผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการไม่น้อยกว่าสองเท่าของจํานวน
กรรมการตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๖ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้เสนอบัญชีรายช่ือ พร้อมทั้งประวัติ
และผลงานของบุคคลดังกล่าว ซึ่งต้องระบุให้ชัดเจนหรือมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความ
เหมาะสมตามมาตรา ๖ ต่อประธานวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายช่ือตามมาตรา ๑๓ 
และมาตรา ๑๕ เพ่ือนําเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาและมีมติเลือกต่อไป 

ในกรณีที่การดําเนินการโดยวิธีการคัดเลือกกันเองตามส่วนที่ ๒ หรือวิธีการสรรหา
ตามส่วนที่ ๓ วิธีการใดวิธีการหน่ึงดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม 
ให้เลขาธิการวุฒิสภานํารายช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการโดยวิธีการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
ภายในกําหนดเวลา พร้อมทั้งประวัติและผลงานของบุคคลดังกล่าว ซึ่งต้องระบุให้ชัดเจนหรือ 
มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมตามมาตรา ๖ เสนอต่อประธานวุฒิสภาภายใน
สามสิบวันนับแต่เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ เพ่ือนําเสนอให้วุฒิสภา
พิจารณาและมีมติเลือกต่อไป 

 

มาตรา ๑๗  ให้วุฒิสภามีมติเลือกบุคคลจากบัญชีรายช่ือที่เลขาธิการวุฒิสภาเสนอ 
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายช่ือ เพ่ือให้ได้กรรมการตามมาตรา ๖ โดยให้ 
ผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งต้องกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ
แล้วแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกทราบ 

เมื่อล่วงพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้ายังมีผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการไม่ครบ 
ตามจํานวนที่ กํ าหนดในมาตรา  ๖  ให้ประธานวุฒิสภาแจ้ง ให้นายกรัฐมนตรีทราบ  และ 
ให้นายกรัฐมนตรีนําบัญชีรายช่ือเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและดําเนินการเพ่ือให้ได้กรรมการ
ตามมาตรา ๖ ให้ครบจํานวนโดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
นายกรัฐมนตรีได้รับแจ้ง 

ให้ผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการตามวรรคหน่ึง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี ประชุม
ร่วมกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการครบจํานวนแล้วเพ่ือคัดเลือกผู้สมควร
เป็นประธานกรรมการคนหน่ึงและรองประธาน กรรมการสองคน แล้วแจ้งผลให้นายกรัฐมนตรีทราบ 
และให้นายกรัฐมนตรีนําความข้ึนกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังต่อไป 

 

มาตรา ๑๘  ในกรณีที่ผู้ ได้รับเลือกตามมาตรา ๑๗ มีลักษณะต้องห้ามตาม 
มาตรา ๘ (๑) (๒) หรือ (๓) นายกรัฐมนตรีจะนําความขึ้นกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังได้ต่อเมื่อผู้น้ันได้ลาออกจากการเป็นบุคคลตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) หรือแสดงหลักฐาน 
ให้เป็นที่เช่ือถือได้ว่าตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา ๘ (๓) แล้ว ซึ่งต้องกระทําภายใน



สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเลือก แต่ถ้าผู้น้ันมิได้ลาออก หรือมิได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระ
ภายในเวลาที่กําหนดให้ถือว่าผู้น้ันไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ และให้วุฒิสภาเลือกกรรมการใหม่
จากบัญชีรายช่ือที่เลขาธิการวุฒิสภาเสนอตามมาตรา ๑๖ 

 

ส่วนที่ ๕ 

วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ 

   

 

มาตรา ๑๙  กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรง
แต่งต้ังและให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อยู่ในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังกรรมการข้ึนใหม่ 

ก่อนครบกําหนดตามวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันให้สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ดําเนินการจัดให้มีการเสนอช่ือและแต่งต้ังกรรมการข้ึนใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 

มาตรา ๒๐  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 

(๓) ลาออก 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ 

(๕) กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๘ 

(๖) วุฒิสภามีมติให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๒๑ 

(๗) วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากตําแหน่งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



การพ้นจากตําแหน่งกรรมการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ให้นําความกราบบังคมทูล 
เพ่ือทรงทราบ ถ้าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้นําความกราบบังคมทูลเพ่ือมี
พระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง พระบรมราชโองการดังกล่าวให้มีผลต้ังแต่วันที่ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือวันที่กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืน หรือวันที่วุฒิสภามีมติให้พ้นจาก
ตําแหน่ง หรือวันที่ถูกถอดถอนจากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหน่ึง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และให้ถือว่า 
กสทช. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ แต่ทั้งน้ีจะต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าหกคน 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งแทน 
อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน และในกรณีที่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงสามปี
ให้ผู้น้ันมีสิทธิได้รับการแต่งต้ังอีกวาระหน่ึงได้ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหน่ึง 
ให้ กสทช. ประชุมกันเพ่ือเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ 
แล้วแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบ และให้นายกรัฐมนตรีนําความขึ้นกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ แล้วแต่กรณี 

 

มาตรา ๒๑  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่ 
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภา 
มีมติให้กรรมการพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุที่กรรมการน้ันมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
หรือบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง 

มติของวุฒิสภาตามวรรคหน่ึงต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

 

มาตรา ๒๒  เมื่อปรากฏว่า กสทช. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพให้บุคคลดังต่อไปน้ีมีสิทธิร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภามีมติให้ กสทช.  
พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ 

(๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 

(๒) สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของวุฒิสภา 



(๓) ประชาชนผู้ใช้บริการซ่ึงได้รับผลกระทบจากการกระทําตามวรรคหนึ่งจํานวน 
ไม่น้อยกว่าสองหม่ืนคน  ทั้งน้ี โดยทําเป็นคําร้องย่ืนต่อประธานวุฒิสภาตามหลักเกณฑ์ที่ประธาน
วุฒิสภากําหนด 

มติของวุฒิสภาตามวรรคหน่ึงต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ โดยในการลงมติน้ันต้องนํารายงานของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ส่งมายังวุฒิสภาตามมาตรา ๗๒ มาพิจารณาประกอบด้วย 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะตามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการที่ 
พ้นจากตําแหน่งยังคงรักษาการในตําแหน่งน้ันต่อไปเพียงเท่าที่จําเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่ 
จะเข้ารับหน้าที่ 

 

ส่วนที่ ๖ 

การประชุมและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

   

 

มาตรา ๒๓  การประชุม การลงมติ และการปฏิบัติงานของ กสทช. ให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่ กสทช. กําหนด 

ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้น้ัน 
ไม่มีสิทธิเข้าประชุม 

ในการปฏิบัติหน้าที่ กสทช. อาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน
ปฏิบัติงานแทน กสทช. ได้ แต่ กสทช. จะปฏิเสธความรับผิดเพราะเหตุที่ได้มอบหมายให้กรรมการ 
ไปทําแทนแล้วไม่ได้ 

 

มาตรา ๒๔  การปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. กสท. และ กทค. ในเรื่องใดที่เก่ียวข้อง
หรือมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ต้องกระทําโดยมติของที่ประชุม และต้องเปิดเผยรายงาน 
การประชุม พร้อมทั้งผลการลงมติของที่ประชุมทั้งรายบุคคลและทั้งคณะให้สาธารณชนทราบผ่านทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน กสทช. และโดยวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมตามที่ กสทช. ประกาศกําหนด 



ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมเร่ืองใดมีลักษณะตามท่ีกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการกําหนดมิให้ต้องเปิดเผยก็ได้ กสทช. อาจมีมติมิให้เปิดเผยข้อมูลเฉพาะ 
ในส่วนน้ันได้ 

การเปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมทั้งผลการลงมติตามวรรคหน่ึง ต้องดําเนินการ
ภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการลงมติ เว้นแต่มีเหตุจําเป็นให้ขยายเวลาออกไป
ได้อีกไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องแสดงเหตุผลและความจําเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ด้วย 

 

มาตรา ๒๕  ให้กรรมการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

มาตรา ๒๖  ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลา 

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่าย
เป็นรายเดือนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ประธาน กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ อาจได้รับค่าใช้จ่าย 
อันเก่ียวกับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างท้องที่ได้ ไม่เกินอัตราที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๒๗  ให้ กสทช. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

(๑) จัดทําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี ตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ 
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุ 
และแผนเลขหมายโทรคมนาคม 

(๒) กําหนดการจัดสรรคลื่นความถ่ีระหว่างคล่ืนความถ่ีที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม 

(๓) กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม 

(๔) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใช้คลื่นความถ่ีและเคร่ืองวิทยุคมนาคม 
ในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือในกิจการวิทยุ



คมนาคมและกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต เง่ือนไข หรือค่าธรรมเนียม 
การอนุญาตดังกล่าว 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถ่ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปราศจากการรบกวนซึ่งกันและกัน ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท 

(๖) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ถูกต้อง และเป็นธรรมและกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต เ ง่ือนไข หรือ
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว 

(๗) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใช้เลขหมายโทรคมนาคม และกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต เง่ือนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว 

(๘) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้หรือเช่ือมต่อ และหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการกําหนดอัตราค่าใช้หรือค่าเช่ือมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท  
ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการและผู้ลงทุน หรือระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์สาธารณะเป็นสําคัญ 

(๙) กําหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการโดย
คํานึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสําคัญ 

(๑๐) กําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคในการประกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และในกิจการวิทยุคมนาคม 

(๑๑) กําหนดมาตรการเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระทําอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

(๑๒) กําหนดมาตรการให้มีการกระจายบริการด้านโทรคมนาคมให้ทั่วถึงและ 
เท่าเทียมกันตามมาตรา ๕๐ 

(๑๓) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบ
กิจการและ คุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดย 
ทางโทรคมนาคมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและ 
ใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

(๑๔) ประสานงานเก่ียวกับการบริหารคลื่นความถ่ีทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 

(๑๕) วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถ่ีที่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน 



(๑๖) ติดตามตรวจสอบและให้คําปรึกษาแนะนําการประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 

(๑๗) กําหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบงํากิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถ่ี ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอ่ืนใด 
ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดก้ันการได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ที่หลากหลายของประชาชน 

(๑๘) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือทํา
หน้าที่จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการ ควบคุมการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม 

(๑๙) ออกระเบียบหรือประกาศตามมาตรา ๕๘ 

(๒๐) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสํานักงาน กสทช. รวมท้ังเงินที่จะจัดสรร 
เข้ากองทุนตามมาตรา ๕๒ 

(๒๑) พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนตามที่ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอตามมาตรา ๕๕ 

(๒๒) ให้ข้อมูลและร่วมดําเนินการในการเจรจาหรือทําความตกลงระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ในเรื่องที่เก่ียวกับ 
การบริหารคลื่นความถ่ี กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือกิจการอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 

(๒๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีกฎหมายหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิก
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีและการดําเนินการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับคลื่นความถ่ี 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

(๒๔) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอันเก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของ กสทช. 

(๒๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 

การกําหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อหรือการครอบงําตาม (๑๗) 
ให้ กสทช. รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เก่ียวข้องประกอบด้วย 

การใช้อํานาจหน้าที่ตามวรรคหน่ึง ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม 



บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใด ๆ ที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปเมื่อได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 

มาตรา ๒๘  ให้ กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนท่ัวไปเพ่ือนํา ความคิดเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกระเบียบ ประกาศ หรือ
คําสั่ง เก่ียวกับการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและเก่ียวข้องกับการแข่งขันในการประกอบกิจการหรือ 
มีผลกระทบต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ โดยต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับความเป็นมา เหตุผล ความจําเป็น 
และสรุปสาระสําคัญเก่ียวกับเร่ืองที่จะรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนประเด็นที่ ต้องการรับฟัง 
ความคิดเห็น  ทั้งน้ี ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่ในกรณี 
มีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเร่งด่วน กสทช. อาจกําหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
ให้น้อยกว่าระยะเวลาที่กําหนดได้ 

ให้สํานักงาน กสทช. จัดทําบันทึกสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่ประกอบด้วย
ความคิดเห็นที่ได้รับมติหรือผลการพิจารณาของ กสทช. ที่มีต่อความคิดเห็นดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผล
และแนวทางในการดําเนินการต่อไป และเผยแพร่บันทึกดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของสํานักงาน กสทช. 

 

มาตรา ๒๙  การกําหนดอัตราค่าใช้หรือค่าเช่ือมต่อโครงข่าย ค่าธรรมเนียมใด ๆ 
หรือค่าบริการในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมตาม
พระราชบัญญัติน้ีและตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้ กสทช. คํานึงถึงประโยชน์สาธารณะและ
ภาระของผู้บริโภคความสอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการ ความคุ้มค่า และการจัดสรรทรัพยากรท่ีมี
ประสิทธิภาพด้วย 

 

มาตรา ๓๐  ในการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. กสท. กทค. คณะกรรมการอ่ืน และ
คณะอนุกรรมการท่ีจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ี ตลอดจนเลขาธิการ กสทช. และพนักงานของ
สํานักงาน กสทช. เก่ียวกับการพิจารณาคําขอหรือคําร้องเรียนที่ประชาชนย่ืนตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หรือสัญญาที่ กสทช. หรือสํานักงาน กสทช. ทํากับเอกชน หากกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หรือสัญญาดังกล่าวมิได้กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการไว้โดยเฉพาะให้ กสทช. 
กําหนดระยะเวลาการดําเนินการแล้วเสร็จและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป เรื่องใดที่มิได้
กําหนดระยะเวลาไว้ จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 



ในกรณีที่ กสทช. กสท. กทค. คณะกรรมการอ่ืนและคณะอนุกรรมการที่จัดต้ังขึ้น
ตามพระราชบัญญัติน้ี เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้ากว่าที่
กําหนดตามวรรคหน่ึงโดยไม่มีเหตุอันสมควร หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ให้สํานักงาน 
กสทช. รับผิดชดใช้ความเสียหายให้แก่บุคคลน้ัน และให้เรียกเงินชดใช้คืนจาก กสทช. กสท. กทค. 
คณะกรรมการอ่ืนและคณะอนุกรรมการที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ี เลขาธิการ กสทช. หรือ
พนักงานของสํานักงาน กสทช. ผู้เป็นต้นเหตุแห่งความล่าช้าน้ัน แล้วแต่กรณี หากความเสียหายน้ัน
เกิดจากการกระทําหรืองดเว้นการกระทําด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 

มาตรา ๓๑  เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้ กสทช. มีหน้าที่ตรวจสอบ 
การดําเนินการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม มิให้มี
การดําเนินการใด ๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค  ทั้งน้ี โดยให้ กสทช. แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการขึ้นสองคณะ ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์อันเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ และในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมโดยให้มีอํานาจหน้าที่ในการ
พิจารณาและเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน  ทั้งน้ี ตามท่ี กสทช. กําหนด 

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม 
ดําเนินการใด ๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือ 
การโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากําไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ ไม่ว่าด้วย
วิธีการใดตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กําหนด ให้ กสทช. มีอํานาจสั่งระงับการดําเนินการดังกล่าวได้ 

 

มาตรา ๓๒  เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของ
บุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ให้ กสทช. มีอํานาจกําหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสาร
ถึงกันโดยทางโทรคมนาคม 

ในกรณีที่มีการกระทําความผิดโดยการดักรับไว้ ใช้ประโยชน์ หรือเปิดเผยข้อความ
ข่าวสารหรือข้อมูลอ่ืนใดที่มีการสื่อสารทางโทรคมนาคมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ถือว่า กสทช. 
เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเป็นผู้กระทําความผิด 
ตามวรรคสอง หรือรู้ว่ามีการกระทําความผิดตามวรรคสอง แต่เพิกเฉยหรือไม่ดําเนินการตามกฎหมาย
ภายในเวลาอันสมควร ให้ กสทช. มีอํานาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมได้ 



 

มาตรา ๓๓  ให้ กสทช. มีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือ
มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามที่ได้รับมอบหมายได้ 

อนุกรรมการ และคณะทํางานต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ ข. (๑) (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) 

 

มาตรา ๓๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้ กสทช. กสท. กทค. และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีอํานาจสั่งหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด 
ให้ช้ีแจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 

 

หมวด ๒ 

การกํากับดูแลการประกอบกิจการ 

   

ส่วนที่ ๑ 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

   

 

มาตรา ๓๕  ให้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์คณะหน่ึง 
เรียกโดยย่อว่า “กสท.” ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ง กสทช. แต่งต้ังจากรองประธาน กสทช. 

(๒) กรรมการ ซึ่ง กสทช. แต่งต้ังจากกรรมการ กสทช. ที่มิได้เป็นประธานหรือ 
รองประธาน กสทช. จํานวนสี่คน ซึ่งต้องมีกรรมการตามมาตรา ๖ (๓) จํานวนสองคน และกรรมการ
ตามมาตรา ๖ (๔) จํานวนหน่ึงคน 

กรรมการตามวรรคหน่ึงจะเป็น กทค. ในขณะเดียวกันมิได้ 



ใ ห้ เลขา ธิการ  กสทช .  แต่ง ต้ั งพนักงานเจ้ าหน้าที่ ของสํ า นักงาน  กสทช .  
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามความจําเป็น 

 

มาตรา ๓๖  ให้นําความในมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับการประชุมของ กสท. โดย
อนุโลม เว้นแต่ในส่วนที่เก่ียวกับองค์ประชุม ต้องมีกรรมการ กสท. มาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง 
ของจํานวนกรรมการ กสท. ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่กรรมการ กสท. พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ถ้ายังมีกรรมการ กสท. อยู่ 
ไม่น้อยกว่าสามคนให้กรรมการ กสท. เท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 

 

มาตรา ๓๗  ให้ กสท. มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการใด ๆ แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ 
(๔) (๖) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๓) (๑๖) และ (๑๘) ในส่วนที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ กสทช. มอบหมาย 

 

ส่วนที่ ๒ 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

   

 

มาตรา ๓๘  ให้มีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมคณะหน่ึง เรียกโดยย่อว่า 
“กทค.” ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ง กสทช. แต่งต้ังจากรองประธาน กสทช. 

(๒) กรรมการ ซึ่ง กสทช. แต่งต้ังจากกรรมการ กสทช. ที่มิได้เป็นประธานหรือ 
รองประธาน กสทช. จํานวนสี่คน ซึ่งต้องมีกรรมการตามมาตรา ๖ (๓) จํานวนสองคน และกรรมการ
ตามมาตรา ๖ (๔) จํานวนหน่ึงคน 

กรรมการตามวรรคหน่ึงจะเป็น กสท. ในขณะเดียวกันมิได้ 

ให้เลขาธิการ กสทช. แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน กสทช. เป็น
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามความจําเป็น 



 

มาตรา ๓๙  ให้นําความในมาตรา ๓๖ มาใช้บังคับกับการประชุมและการปฏิบัติ
หน้าที่ของ กทค. โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๔๐  ให้ กทค. มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการใด ๆ แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ 
(๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) และ (๑๖) ในส่วนที่เก่ียวกับกิจการโทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุคมนาคม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ กสทช. มอบหมาย 

 

ส่วนที่ ๓ 

การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

   

 

มาตรา ๔๑  ผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี 

การย่ืนคําขออนุญาต และการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ที่กสทช. ประกาศกําหนด เว้นแต่การประกอบกิจการทางธุรกิจให้เป็นไปตามที่กําหนดในวรรคหก 

ให้ ถือว่าการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามวรรคหน่ึง เป็นการย่ืน 
คําขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย และเมื่อ กสทช. อนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีแล้วให้ถือว่า
อนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ และให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและ 
ต้ังสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย  ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับเคร่ือง
วิทยุคมนาคมที่ระบุไว้ในคําขออนุญาต 

การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ต้องคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ในด้าน
การศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรี 
อย่างเป็นธรรมและต้องดําเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงในกิจการ 
ด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมแก่การเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 



เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ที่มีเน้ือหาสร้างสรรค์
สังคมหรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชน ให้ กสทช. กําหนดเง่ือนไขในการอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาต
ต้องจัดเวลาให้รายการดังกล่าวได้ออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มเป้าหมาย 

ในกรณีที่เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ ซึ่งเป็นการประกอบกิจการทางธุรกิจตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้ใช้วิธีคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถ่ี ทั้งในระดับชาติ 
ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น โดยให้แยกกันประมูลในแต่ละระดับ  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระยะเวลาและเง่ือนไขที่ กสทช. ประกาศกําหนด 

การกําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลคลื่นความถ่ีตามวรรคหก  
ให้คํานึงถึงประโยชน์ในการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถ่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า  
การป้องกันการผูกขาด การส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม การให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภาระของผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น 

การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่
ก่อให้เกิดหรืออาจเกิดการรบกวนหรือทับซ้อนกับคลื่นความถ่ีที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อน แล้วจะกระทํามิได้ 

 

มาตรา ๔๒  ให้ กสทช. มีอํานาจกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ 
โดยแยกเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ซึ่งต้องชําระเมื่อได้รับใบอนุญาตและต้องชําระเป็นรายปีในอัตราที่ เหมาะสมกับประเภทของ
ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เว้นแต่
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการทางธุรกิจ ให้ถือว่าเงินที่ได้จากการ
ประมูลตามมาตรา ๔๑ วรรคหกเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีซึ่งต้องชําระเมื่อได้รับ
ใบอนุญาตและให้นําส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๕๒ 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงซึ่งต้องชําระเป็นรายปี ให้ กสทช. กําหนด 
โดยคํานึงถึงรายจ่ายในการกํากับดูแลการใช้คลื่นความถ่ีและการกํากับดูแลการ ประกอบกิจการอย่าง
มีประสิทธิภาพในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสองของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้รับใบอนุญาต 
และให้นําส่งเป็นรายได้ของสํานักงาน กสทช. 

บรรดาหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องเสียค่าธรรมเนียมตาม 
วรรคหน่ึงด้วย แต่ กสทช. จะลดหย่อนให้ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของกิจการ
ของหน่วยงานน้ัน 

 



มาตรา ๔๓  ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับใบอนุญาต จะโอนแก่กันมิได้ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ต้อง
ประกอบกิจการด้วยตนเอง จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอ่ืน
เป็นผู้มีอํานาจประกอบกิจการแทนมิได้ แต่การให้บุคคลอ่ืนเช่าเวลาดําเนินรายการบางช่วงเวลาอาจ
กระทําได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ กสทช. กําหนด 

 

มาตรา ๔๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ผู้ใดมิได้ประกอบกิจการที่ใช้คลื่นความถ่ีน้ันภายในระยะเวลา ที่ กสทช. กําหนดหรือนําคลื่น
ความถี่ไปใช้ในกิจการนอกวัตถุประสงค์ หรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการประกอบกิจการที่ใช้คลื่นความถ่ี 
หรือกระทําการอันมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในมาตรา ๒๗ (๑๑) และ (๑๗) หรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๔๓ ให้ กสทช. ดําเนินการเพ่ือให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องหรือมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถ่ีน้ันทั้งหมดหรือบางส่วน 

 

ส่วนที่ ๔ 

การกํากับกิจการโทรคมนาคม 

   

 

มาตรา ๔๕  ผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคมต้องได้รับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ น้ี ซึ่ ง ต้องดําเนินการโดยวิธีการประมูลคลื่นความถ่ี  ทั้ ง น้ี  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการระยะเวลาและเง่ือนไขที่ กสทช. ประกาศกําหนด โดยให้นําความในมาตรา ๔๑ 
วรรคสี่ และวรรคเจ็ดมาใช้บังคับโดยอนุโลม และเงินที่ได้จากการประมูลเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วให้ส่งเข้า
เป็นรายได้แผ่นดิน 

ให้ถือว่าการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีตามวรรคหน่ึง เป็นการย่ืนคําขอ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมด้วย  
และเมื่อ กสทช. อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แล้วให้ถือว่าอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีและใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคมและต้ังสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย  ทั้งน้ี เฉพาะในส่วน 
ที่เก่ียวกับเคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ระบุไว้ในคําขออนุญาต 



ให้ กสทช . มีอํานาจกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าธรรมเนียมซึ่งต้องชําระเป็นรายปี 
โดยคํานึงถึงรายจ่ายในการกํากับดูแลการใช้คลื่นความถ่ีและการกํากับดูแลการประกอบกิจการอย่างมี
ประสิทธิภาพในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสองของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้รับใบอนุญาต 
และให้นําส่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายได้ของสํานักงาน กสทช. 

 

มาตรา ๔๖  ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคมเป็นสิทธิเฉพาะตัว
ของผู้ได้รับใบอนุญาต จะโอนแก่กันมิได้ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคม ต้องประกอบกิจการ 
ด้วยตนเองจะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้มีอํานาจ
ประกอบกิจการแทนมิได้ 

 

มาตรา ๔๗  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคมผู้ใดมิได้
ประกอบกิจการที่ใช้คลื่นความถ่ีน้ันภายในระยะเวลาที่ กสทช. กําหนด หรือนําคลื่นความถ่ีไปใช้ใน
กิจการนอกวัตถุประสงค์ หรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการประกอบกิจการที่ใช้คลื่นความถ่ีหรือกระทํา
การอันมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในมาตรา ๒๗ (๑๑) หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ ให้ กสทช. 
ดําเนินการเพ่ือให้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีน้ันทั้งหมด
หรือบางส่วน 

 

หมวด ๓ 

แนวทางการจัดทําแผน 

   

 

มาตรา ๔๘  ให้มีแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ 
ดังต่อไปน้ี 

(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับตารางกําหนดคลื่นความถ่ีทั้งหมดที่ประเทศไทยสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้ 

(๒) แนวทางการดําเนินการเก่ียวกับคลื่นความถ่ีระหว่างประเทศ 



(๓) รายละเอียดเก่ียวกับคลื่นความถ่ีที่กําหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคม และกิจการอ่ืน 

(๔) แนวทางในการคืนคลื่นความถ่ีเพ่ือนําไปจัดสรรใหม่หรือการปรับปรุงการใช้ 
คลื่นความถ่ี 

แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
และให้ใช้เป็นหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเบื้องต้นในการอนุญาตและการดําเนินกิจการทั้งปวงที่เก่ียวข้อง
กับการใช้คลื่นความถ่ี 

ให้ กสทช. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี 
และต้องปรับปรุงแผนแม่บทดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการบริหารคลื่นความถ่ีให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

ในการจัดทําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี ให้ กสทช. รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้ประกอบกิจการที่ใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ี และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด้วย  ทั้งน้ี ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และ
การจัดทําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ใ ห้คํานึงถึงการใช้งานด้านความมั่นคงของรัฐ 
ตามความจําเป็น 

 

มาตรา ๔๙  ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการ ให้ กสทช. จัดให้มีแผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การดําเนินการระยะห้าปี โดยในแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีและ
อย่างน้อย ต้องมีแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ ประกอบ
กิจการแนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการอนุญาตให้ประกอบกิจการ โดยในส่วนกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ต้องจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
และไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบของ 
คลื่นความถ่ีในแต่ละพ้ืนที่ของการอนุญาตประกอบกิจการ 

ในการจัดทําแผนแม่บทตามวรรคหน่ึง ให้ กสทช. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ผู้ประกอบกิจการ และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาด้วย  ทั้งน้ี 
ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ในกรณีที่ กสทช. วินิจฉัยเรื่องใดไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชน  
ผู้ประกอบกิจการหรือหน่วยงานของรัฐตามท่ีปรากฏในการรับฟังความคิดเห็นตามวรรคสอง กสทช. 
ต้องช้ีแจงและแสดงเหตุผลให้ประชาชน ผู้ประกอบกิจการ หรือหน่วยงานของรัฐทราบ 



ประชาชน ผู้ประกอบกิจการ หรือหน่วยงานของรัฐตามวรรคสาม ผู้ใดเห็นว่า 
แผนแม่บทที่ กสทช. กําหนดขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้มีสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองได้โดยให้ถือว่าแผนแม่บทดังกล่าวเป็นกฎตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

แผนแม่บทตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ผูกพัน กสทช. 
และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 

 

มาตรา ๕๐  เพ่ือประโยชน์ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและ
บริการเพ่ือสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้ กสทช. กําหนดแผนการจัด
ให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม โดยในแผนอย่างน้อยจะต้องกําหนด
พ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในการดําเนินการ พร้อมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจาก
การดําเนินการดังกล่าว 

การจัดทําแผนตามวรรคหน่ึง ให้ กสทช. หารือกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่เก่ียวข้อง
โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา 

ให้ กสทช. ประกาศกําหนดจํานวนค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ โทรคมนาคมเพ่ือนําไปใช้ดําเนินการสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม 
ตามวรรคหน่ึง  ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงรายได้ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับจากการให้บริการโทรคมนาคม 

ให้ กสทช. ประกาศกําหนดจํานวนเงินจากกองทุนตามมาตรา ๕๓ (๔) ที่จะนํามา
สนับสนุนผู้ได้รับใบอนุญาตเพ่ือให้สามารถดําเนินการจัดให้มีบริการดังกล่าวได้ 

 

มาตรา ๕๑  เพ่ือส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถ่ี ตามสัดส่วนที่กําหนดไว้
ในมาตรา ๔๙ วรรคหน่ึง ให้ กสทช. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม
ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ประเภท
บริการชุมชน การหารายได้ และการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพ  ทั้งน้ี  
โดยให้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 

รายได้ของผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนต้องเป็นรายได้จากการบริจาค  
การอุดหนุนสถานีหรือรายได้ทางอื่นซึ่งมิใช่การโฆษณาหรือการประกอบกิจการกระจายเสียง 
หรือกิจการโทรทัศน์ 

การสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพต้องเป็นการอุดหนุน 
การดําเนินการของสถานีมิใช่เป็นการสนับสนุนรายการใดโดยเฉพาะ และมีสัดส่วนไม่เกินก่ึงหน่ึง 



ของรายได้ทั้งหมดของผู้ประกอบกิจการบริการ ชุมชน รวมทั้งต้องจัดให้มีการประเมินผลคุณภาพ 
การให้บริการและประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการอุดหนุนเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
จัดสรรเงินอุดหนุนในแต่ละคราว 

 

หมวด ๔ 

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

   

 

มาตรา ๕๒  ให้จัดต้ังกองทุนขึ้นในสํานักงาน กสทช. เรียกว่า “กองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ” โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 

(๑) ดําเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม อย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการ
ชุมชนตามมาตรา ๕๑ 

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด้าน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ 
เทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถ่ี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดําเนินการขององค์กรซึ่งทํา
หน้าที่จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการ ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

(๔) สนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 

(๕) สนับสนุนการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 



มาตรา ๕๓  กองทุนตามมาตรา ๕๒ ประกอบด้วย 

(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 

(๒) เงินที่ได้จากการประมูลคลื่นความถ่ีตามมาตรา ๔๑ วรรคหก 

(๓) เงินที่ได้รับการจัดสรรตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง 

(๔) เงินที่ส่งเข้ากองทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์และกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(๕) เงินค่าปรับทางปกครองที่ปรับตามพระราชบัญญัติน้ี และตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 

(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพ่ือสมทบกองทุน 

(๗) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๙๑ 

(๘) ดอกผลและรายได้ของกองทุน รวมทั้งผลประโยชน์จากค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

(๙) เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่ตกเป็นของกองทุน 

เงินกองทุนตาม (๔) และ (๗) ให้ใช้ได้เฉพาะเพ่ือวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕๒ (๑) 

เงินกองทุนตาม (๔) ที่ได้รับจากกิจการใดให้ใช้เฉพาะเพ่ือกิจการน้ัน เว้นแต่เงินที่
ได้รับจากกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้ใช้เพ่ือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ก็ได้ 

 

มาตรา ๕๔  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหน่ึง ประกอบด้วย 

(๑) ประธาน กสทช. เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง 

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพ 
สื่อกระจายเสียง จํานวนหน่ึงคน และสื่อโทรทัศน์จํานวนหน่ึงคน ซึ่งกรรมการตาม (๑) และ (๒)  
เป็นผู้คัดเลือก 



(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการให้บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน
อย่างทั่วถึง หรือในพ้ืนที่ห่างไกล รวมทั้งการให้บริการในด้านโทรคมนาคมแก่ผู้ด้อยโอกาสซึ่งกรรมการ
ตาม (๑) และ (๒) เป็นผู้คัดเลือกจํานวนหน่ึงคน 

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคหรือ
การส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งกรรมการตาม (๑) และ (๒) เป็นผู้คัดเลือกจํานวนหน่ึงคน 

(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของ
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งกรรมการตาม (๑) และ (๒) เป็นผู้คัดเลือกจํานวนหน่ึงคน 

ให้เลขาธิการ กสทช. เป็นกรรมการ และเลขานุการ และให้เลขาธิการ กสทช. 
แต่งต้ังพนักงานของสํานักงาน กสทช. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการตามวรรคหน่ึง (๓ ) (๔ ) (๕) และ (๖ ) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา ๗ ข. (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) และมีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละสามปี และอาจได้รับการแต่งต้ังอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 

ให้นํามาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๕๕  คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน้าที่ในการบริหารกองทุนและ
เสนอความ เห็นเก่ียวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕๒ ต่อ กสทช. 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่ กสทช. มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุน กสทช. ต้องให้เหตุผลประกอบการพิจารณาไว้ด้วย 

ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรเงินกองทุน 
และการดําเนินการตามวรรคหน่ึงให้ประชาชนทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน กสทช. 
โดยต้องแสดงข้อมูลเก่ียวกับผู้ที่ขอและผู้ที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนและจํานวนเงินที่ได้รับจาก
การจัดสรรทั้งหมดด้วย 

การเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทําบัญชีและระบบบัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 

 

หมวด ๕ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



   

 

มาตรา ๕๖  ให้มีสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “สํานักงาน กสทช.” เป็น นิติบุคคล มีฐานะเป็น
หน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการแผ่นดินและไม่เป็น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอ่ืน และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
ประธานกรรมการ 

กิจการของสํานักงาน กสทช. ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วย 
เงินทดแทน 

 

มาตรา ๕๗  ให้สํานักงาน กสทช. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

(๑) รับผิดชอบในการรับและจ่ายเงินรายได้ของสํานักงาน กสทช. 

(๒) จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของสํานักงาน กสทช. เพ่ือเสนอ กสทช. 
อนุมัติโดยรายจ่ายประจําปีของสํานักงาน กสทช. ให้หมายความรวมถึงรายจ่ายใด ๆ อันเก่ียวกับ 
การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของ กสทช. กสท. กทค. และสํานักงาน กสทช. 

(๓) ตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี 

(๔) รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการใช้คลื่นความถ่ี การประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือ 
เสนอความเห็นต่อ กสทช. เพ่ือพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กําหนด 

(๕) ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับคลื่นความถ่ี การใช้คลื่นความถี่  
การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

(๖) รับผิดชอบงานธุรการของ กสทช. กสท. กทค. และคณะกรรมการบริหารกองทุน 

(๗) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ กสทช. กสท. และ กทค. มอบหมาย 

 



มาตรา ๕๘  ให้ กสทช. มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับการบริหารงาน
ทั่วไปการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการดําเนินการอ่ืน 
ของสํานักงาน กสทช. โดยให้รวมถึงเรื่องดังต่อไปน้ีด้วย 

(๑) การแบ่งส่วนงานภายในของสํานักงาน กสทช. และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 

(๒) การกําหนดตําแหน่ง อัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืนของเลขาธิการ กสทช. 
พนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน กสทช. ตลอดจนค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของกรรมการอื่นและ
อนุกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๓) การคัดเลือกหรือการประเมินความรู้ความสามารถเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุ
และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน หลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้าง และการจ่ายเงิน
ชดเชยกรณีเลิกจ้างเน่ืองจากไม่ผ่านการประเมิน 

(๔) การบริหารงานบุคคล รวมตลอดทั้งการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ์  
และร้องทุกข์ 

(๕) การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน 

(๖) การกําหนดเครื่องแบบและการแต่งกายของพนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน กสทช. 

(๗) การจ้างและการแต่งต้ังบุคคลเพ่ือเป็นผู้ เ ช่ียวชาญหรือเป็นผู้ ชํานาญการ 
เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนการจ้าง 

(๘) การบริหารและจัดการงบประมาณ ทรัพย์สิน และการพัสดุของสํานักงาน กสทช. 

(๙) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อ่ืน 

ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนาม และเมื่อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 

มาตรา ๕๙  ให้สํานักงาน กสทช. เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของ กสทช. 
และสํานักงาน กสทช. ให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือวิธีการอ่ืนที่เห็นสมควร
โดยอย่างน้อยต้องเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปน้ี 

(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการของผู้ได้รับใบอนุญาตทุกราย พร้อมทั้งเง่ือนไขที่กําหนด 

(๒) รายได้ของสํานักงาน กสทช. ตามมาตรา ๖๕ เป็นรายเดือนโดยสรุป 



(๓) รายจ่ายสําหรับการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. เป็นรายเดือนโดยสรุป 

(๔) รายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนกรรมการ กสท. กทค. อนุกรรมการ และ 
ที่ปรึกษาต่าง ๆ เป็นรายบุคคล 

(๕) ผลการศึกษาวิจัยและผลงานอ่ืน ๆ ที่ว่าจ้างให้หน่วยงานภายนอกดําเนินการ 

(๖) รายการเร่ืองร้องเรียน ความคืบหน้าและผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน 
ของผู้บริโภคและผู้รับใบอนุญาตและจํานวนเร่ืองที่ยังค้างพิจารณา 

(๗) รายละเอียดของผลการจัดซื้อจัดจ้างของสํานักงาน กสทช. และสัญญาต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

 

มาตรา ๖๐  ให้สํานักงาน กสทช . มีเลขาธิการ กสทช . คนหน่ึงรับผิดชอบ 
การปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
และลูกจ้างของสํานักงาน กสทช. 

ในกิจการของสํานักงาน กสทช. ที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการ กสทช.  
เป็นผู้แทนของสํานักงาน กสทช. เพ่ือการน้ีเลขาธิการ กสทช. จะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงาน
เฉพาะอย่างแทนก็ได้  ทั้งน้ี ตามระเบียบที่ กสทช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระเบียบ
ดังกล่าวจะกําหนดในลักษณะบังคับให้เลขาธิการ กสทช. ต้องมอบอํานาจให้บุคคลใดมิได้ 

 

มาตรา ๖๑  ให้ประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของ กสทช. เป็นผู้แต่งต้ังและ
ถอดถอนเลขาธิการ กสทช. 

เลขาธิการ กสทช. ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันแต่งต้ังและต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ รวมทั้งคุณสมบัติอ่ืนตามที่ กสทช. กําหนด 

 

มาตรา ๖๒  เลขาธิการ กสทช. มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละห้าปีนับแต่วันที่
ได้รับแต่งต้ังและอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

 

มาตรา ๖๓  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๖๒ เลขาธิการ 
กสทช. พ้นจากตําแหน่งเมื่อ 



(๑) ตาย 

(๒) มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

(๓) ลาออก 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 

(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง 

(๗) กสทช. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดให้ออกจากตําแหน่งเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หย่อนความสามารถ 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 

มาตรา  ๖๔   ให้ เลขาธิการ  กสทช .  และพนักงานของสํ า นักงาน  กสทช .  
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พนักงานของสํานักงาน กสทช .  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามระเบียบที่ กสทช. กําหนด และต้องไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผู้ถือหุ้น 
หรือหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอ่ืนใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคม 

ให้เลขาธิการ กสทช. เป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้ เลขาธิการ กสทช. และพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

มาตรา ๖๕  รายได้ของสํานักงาน กสทช. มีดังต่อไปน้ี 

(๑) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๔๕ วรรคสาม 

(๒) รายได้หรือผลประโยชน์อันได้มาจากการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของ 
กสทช. และสํานักงาน กสทช. 



(๓) รายได้จากทรัพย์สินของสํานักงาน กสทช. 

(๔) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สํานักงาน กสทช. ตามระเบียบที่ กสทช. 
กําหนดเพ่ือใช้ในการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. 

(๕) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ 

รายได้ของสํานักงาน กสทช . ตาม (๑) และ (๒) เมื่อได้หักรายจ่ายสําหรับ 
การดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของสํานักงาน กสทช. ค่าภาระต่าง ๆ ที่จําเป็น เงินที่จัดสรรเพ่ือ
สมทบกองทุนตามมาตรา ๕๒ และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ เหลือเท่าใดให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

ในกรณีรายได้ของสํานักงาน กสทช. มีจํานวนไม่พอสําหรับค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของสํานักงาน กสทช. รวมทั้งค่าภาระต่าง ๆ ที่จําเป็นและไม่สามารถ
หาเงินจากแหล่งอ่ืนได้รัฐพึงจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินให้แก่สํานักงาน กสทช. เท่าจํานวนที่จําเป็น 

 

มาตรา ๖๖  เพ่ือประโยชน์ในการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินให้แก่สํานักงาน 
กสทช. ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ให้สํานักงาน กสทช. เสนองบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณที่
ขอความสนับสนุนต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปของสํานักงาน กสทช. ไว้ใน 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
แล้วแต่กรณี ในการน้ีคณะรัฐมนตรีอาจทําความเห็นเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณของสํานักงาน 
กสทช .  ไ ว้ ในรายงานการ เสนอ ร่างพระราชบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประ จํา ปีหรื อ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมด้วยก็ได้ และในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภาอาจขอให้เลขาธิการ กสทช. เข้าช้ีแจงเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 

 

มาตรา ๖๗  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สํานักงาน กสทช. ได้มาโดยการซื้อหรือ
แลกเปลี่ยนจากรายได้ของสํานักงาน กสทช. ตามมาตรา ๖๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือที่มีผู้บริจาคให้
ตาม (๔) ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของสํานักงาน กสทช. 

อสั งหาริมทรัพย์ที่ เ ป็นที่ ราชพัสดุตามกฎหมายว่า ด้วยที่ ราชพัสดุที่ อ ยู่ ใน 
ความครอบครองของสํานักงาน กสทช. ให้สํานักงาน กสทช. มีอํานาจในการปกครอง ดูแล 
บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์ได้ ตามระเบียบที่ กสทช. กําหนด 

ทรัพย์สินของสํานักงาน กสทช. ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 

 



มาตรา ๖๘  การบัญชีของสํานักงาน กสทช. ให้จัดทําตามหลักสากลตามมาตรฐาน
ของสภาผู้สอบบัญชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของสํานักงาน กสทช. ตามระเบียบที่ กสทช. กําหนด 

ในการตรวจสอบภายในตามวรรคหน่ึง ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในจํานวน
ไม่น้อยกว่าสามคนและไม่เกินห้าคน ซึ่ง กสทช. แต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถ 
ในการตรวจสอบภายในและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ และ 
ให้สํานักงาน กสทช .  จัดให้มี เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในมีจํานวนตามสมควรขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพ่ือทําหน้าที่ช่วยคณะกรรมการตรวจสอบภายในในการดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่ 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และให้ กสทช. 
เลขาธิการ กสทช. และพนักงานของสํานักงาน กสทช. อํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในตามท่ีร้องขอ 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในแจ้งผลการตรวจสอบต่อ กสทช. ทุกหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 

วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบที่ กสทช. กําหนด 

 

มาตรา ๖๙  ให้สํานักงาน กสทช. จัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการส่งผู้สอบ
บัญชีภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ในทุกรอบปี ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้
จ่ายเงินและทรัพย์สินของสํานักงาน กสทช. โดยให้วิเคราะห์ประสิทธิผลของการใช้จ่ายเงินพร้อมทั้ง
แสดงความคิดเห็นว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใดด้วย
แล้วทําบันทึกรายงานผลเสนอต่อ กสทช. คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา 

ให้สํานักงาน กสทช. เป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน 

 

หมวด ๖ 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการและการบริหารงาน 

   



 

มาตรา ๗๐  ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานคณะหน่ึง 
ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการอ่ืนอีกจํานวนสี่คน ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

(๑) เป็นผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์ 
ด้านกิจการกระจายเสียง จํานวนหน่ึงคน และด้านกิจการโทรทัศน์ จํานวนหน่ึงคน 

(๒) เป็นผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์ 
ด้านกิจการโทรคมนาคม จํานวนหน่ึงคน 

(๓) เป็นผู้ที่มีผลงานและประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จํานวนหน่ึงคน 

(๔) เป็นผู้ที่มีผลงานและประสบการณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน จํานวนหน่ึงคน 

ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการดําเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอช่ือ
เป็นกรรมการจํานวนสองเท่าของจํานวนกรรมการตามวรรคหน่ึง เพ่ือนําเสนอให้วุฒิสภาพิจารณา
คัดเลือกต่อไป  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประธานวุฒิสภากําหนด 

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการประชุมร่วมกันเพ่ือคัดเลือกผู้สมควรเป็น
ประธานกรรมการ 

 

มาตรา ๗๑   กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิ บั ติงานมีวาระการ 
ดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และจะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสองวาระติดต่อกันมิได้ 

กรรมการตามวรรคหน่ึงต้องไม่เป็นกรรมการ กสทช. กสท. กทค. อนุกรรมการ 
เลขาธิการ กสทช. พนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน กสทช. และให้นําความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ 
และมาตรา ๒๐ (๑) (๓) (๔) และ (๕) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอ่ืน
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่า
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่ 
มีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสามคน 

วิธีการประชุมและการลงมติให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานกําหนด 



ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนในการสรรหาและการปฏิบัติงานของกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่ กสทช. กําหนด 

 

มาตรา ๗๒  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอํานาจหน้าที่
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการและการบริหารงานของ กสทช. กสท. กทค. 
สํานักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. แล้วแจ้งผลให้ กสทช. ทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
และให้ กสทช. นํารายงานดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของ 
กสทช. ตามมาตรา ๗๖ และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของสํานักงาน กสทช. หรือวิธีการอ่ืนที่เห็นสมควร 

การประเมินตามวรรคหน่ึงต้องอยู่บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริงและข้อมูลต่าง ๆ และต้องมี
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความเช่ียวชาญเป็น 
ผู้รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลเพ่ือประโยชน์ในการจัดทํารายงาน 

 

มาตรา ๗๓  รายงานตามมาตรา ๗๒ อย่างน้อยจะต้องมีเน้ือหา ดังต่อไปน้ี 

(๑) ผลการปฏิบัติงานของ กสทช. กสท. กทค. สํานักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. 

(๒) รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจากการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ของ กสทช. 
ในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะ 

(๓) ความเห็นเก่ียวกับรายงานประจําปีที่ กสทช. ได้จัดทําขึ้นตามมาตรา ๗๖ 

(๔) เรื่องอ่ืน ๆ ที่เห็นสมควรรายงานให้ กสทช. รัฐสภา หรือประชาชน ทราบ 

ให้ กสทช. กสท. กทค. สํานักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ให้ความร่วมมือ
และอํานวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ร้องขอ 

 

หมวด ๗ 

ความสัมพันธ์กับรัฐบาลและรฐัสภา 



   

 

มาตรา ๗๔  ในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ กสทช .  ต้องดําเนินการ 
ให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา 

 

มาตรา ๗๕  ในกรณีที่จะต้องมีการเจรจาหรือทําความตกลงระหว่างรัฐบาล 
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ในเรื่องที่เก่ียวกับ 
การบริหารคลื่นความถ่ี กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือการอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง กสทช. และสํานักงาน กสทช. มีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลและร่วมดําเนินการตามที่รัฐบาล 
แจ้งให้ทราบ 

 

มาตรา ๗๖  ให้ กสทช. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีในด้านการบริหาร
คลื่นความถ่ี กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี ซึ่งต้องแสดง
รายละเอียดแผนงานและผลการปฏิบัติงาน รายละเอียดเก่ียวกับการบริหารคลื่นความถ่ี การจัดสรร
คลื่นความถ่ี การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี 
และแผนการดําเนินงานในระยะต่อไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีบัญชี และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยต้องมีเน้ือหา ดังต่อไปน้ี 

(๑) ผลงานของ กสทช. ในปีที่ล่วงมาแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับแผนงานหรือโครงการที่
กําหนดไว้ 

(๒) แผนงาน โครงการ และแผนงบประมาณสําหรับปีถัดไป 

(๓) งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานการตรวจสอบภายใน 

(๔) ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ ที่มีความสําคัญต่อประชาชน 

(๕) คุณภาพและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ ที่มีความสําคัญต่อประชาชน 

(๖) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค 

(๗) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกองทุนตามมาตรา ๕๒ 



(๘) รายงานเก่ียวกับสภาพการแข่งขันของตลาดในการประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งข้อสังเกตเก่ียวกับการกระทําอันมี
ลักษณะเป็นการครอบงํากิจการทั้งทาง ตรงและทางอ้อมที่มีผลกระทบกับประโยชน์ของรัฐ 
และประชาชน 

นายกรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา อาจขอให้ กสทช. หรือเลขาธิการ 
กสทช. แล้วแต่กรณี ช้ีแจงการดําเนินงานในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงเป็นหนังสือหรือขอให้มาช้ีแจงด้วยวาจาก็ได้ 

 

หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 

   

 

มาตรา ๗๗  ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการ
โทรคมนาคมผู้ใดได้รับคําสั่งตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แล้วไม่ปฏิบัติตาม ให้ กสทช. มีอํานาจปรับ 
ทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท และปรับอีกวันละไม่เกินหน่ึงแสนบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 

มาตรา ๗๘  ผู้ใดใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือ
กิจการโทรคมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔๑ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๔๕ วรรคหน่ึง  
ผู้น้ันต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วแต่กรณี 

 

มาตรา ๗๙  พนักงานเจ้าหน้าที่ กสทช. หรือผู้ซึ่งใช้อํานาจของ กสทช. ที่รู้หรือได้รับแจ้ง
จากบุคคลใดว่ามีการใช้คลื่นความถ่ีอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หากมิได้
ดําเนินการบังคับการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี และการกระทําหรืองดเว้นการกระทําน้ัน 
ไม่เป็นความผิดตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา พนักงานเจ้าหน้าที่ กสทช. หรือผู้ซึ่ง 
ใช้อํานาจของ กสทช. ที่กระทําการดังกล่าว ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 



บทเฉพาะกาล 

   

 

มาตรา ๘๐  ในระหว่างที่การแต่งต้ัง กสทช. ตามพระราชบัญญัติน้ียังไม่แล้วเสร็จ 
ให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่ได้แต่งต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรร 
คลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในฐานะ กสทช. ตามพระราชบัญญัติน้ี แต่ในส่วนที่เก่ียวกับการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตาม กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว 

เมื่อ กสทช. ได้รับการแต่งต้ังแล้ว ให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ตามวรรคหน่ึง เป็นอันพ้นจากหน้าที่ 

 

มาตรา ๘๑  ให้คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ .ศ . ๒๕๕๑ คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ 
ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมายความถึง กสทช. ตามพระราชบัญญัติน้ี 

ให้บรรดาอํานาจหน้าที่ของรัฐมนตรี อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข และเจ้าพนักงาน 
ผู้ออกใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมเป็นอํานาจหน้าที่ของ กสทช. ตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา ๘๒  เมื่อมีการแต่งต้ัง กสทช. แล้ว ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
ของรัฐหรือบุคคลใดที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  อยู่ในวันที่พระราชบัญญั ติ น้ี ใ ช้บังคับ  มีหน้าที่ 
แจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ี รวมทั้งเหตุแห่งความจําเป็นในการถือครองคลื่นความถ่ี
ต่อ กสทช. ตามหลักเกณฑ์ และระยะเวลาที่ กสทช. กําหนด 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ
แจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา รวมถึงอายุสัญญาและค่าสัมปทานหรือ
ค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาน้ัน ต่อ กสทช. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่
กสทช. กําหนด และให้ กสทช. ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาน้ัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลและผลการตรวจสอบให้สาธารณชนทราบ 



 

มาตรา ๘๓  ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับและ 
ได้ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ แล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจาก กสทช. ตามพระราชบัญญัติน้ี และให้ 
กสทช. กํากับดูแลให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช้คลื่นความถ่ีน้ันปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
กฎหมายอ่ืนและตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กําหนด  ทั้งน้ี จนกว่าจะถึงกําหนดที่ต้องคืนคลื่นความถ่ี
ตามวรรคสาม 

ความในมาตรา ๔๓ มิให้ใช้บังคับกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่นําคลื่นความถ่ี 
ที่ได้รับจัดสรรไปให้ผู้ อ่ืนประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญาที่ชอบด้วย
กฎหมายและให้ผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาประกอบกิจการต่อไปได้เฉพาะในช่วงระยะเวลา
ที่เหลืออยู่ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญาน้ัน 

ให้ กสทช. กําหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือ 
ใช้คลื่นความถ่ีคืนคลื่นความถ่ีดังกล่าวเพ่ือนําไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ีตามที่
กําหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีตามมาตรา ๔๘ โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะและ
ความจําเป็นของการประกอบกิจการและการใช้คลื่นความถี่  ทั้งน้ี ให้นําเหตุแห่งความจําเป็นในการ
ถือครองคลื่นความถ่ีตามท่ีได้รับแจ้งตามมาตรา ๘๒ มาพิจารณาประกอบด้วย 

 

มาตรา ๘๔  ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคม 
ที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับและได้ปฏิบัติ ตามมาตรา ๘๒ แล้ว ให้ถือว่า
ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ตามพระราชบัญญัติน้ี และให้ กสทช. กํากับดูแลให้ผู้ได้รับจัดสรร 
คลื่นความถ่ีหรือใช้คลื่นความถ่ีน้ันปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี กฎหมายอ่ืน และตามหลักเกณฑ์ที่ 
กสทช. กําหนด  ทั้งน้ี จนกว่าจะถึงกําหนดที่ต้องคืนคลื่นความถ่ีตามวรรคสี่ 

ความในมาตรา ๔๖ มิให้ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจที่นําคลื่นความถ่ีที่ได้รับจัดสรรไปให้
ผู้อ่ืนประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายและให้ผู้ได้รับ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาประกอบกิจการต่อไปได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ตาม 
การอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญาน้ัน 

เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้รัฐวิสาหกิจ
นํารายได้จากผลประกอบการในส่วนที่ได้รับจากการให้อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาตามวรรคสอง 
ที่รัฐวิสาหกิจได้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ  
ทั้งน้ี ไม่ว่าจะได้ดําเนินการทั้งหมดหรือบางส่วน โดยให้หักค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้แล้วเหลือเท่าใดให้ส่ง 
กสทช. และให้ กสทช. นําส่งเงินจํานวนดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป 



(๑) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ เฉพาะในส่วนที่คิดจากฐานรายได้ 
ที่เกิดจากการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา 

(๒) ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง และ
บริการเพ่ือสังคมตามนโยบายของรัฐบาล และตามมาตรา ๕๐ เฉพาะในส่วนที่คิดจากฐานรายได้ 
ที่เกิดจากการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา 

(๓) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา 
ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

ให้ กสทช. กําหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือ 
ใช้คลื่น ความถี่คืนคลื่นความถ่ีดังกล่าวเพ่ือนําไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ีตามที่
กําหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีตามมาตรา ๔๘ โดยให้นําความในมาตรา ๘๓ วรรคสาม 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๘๕  ในวาระเริ่มแรกมิให้นําบทบัญญัติมาตรา ๔๙ ในส่วนที่เก่ียวกับการจัด
ให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถ่ีในกิจการโทรทัศน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบมาใช้บังคับ  ทั้งน้ี จนกว่า 
กสทช. จะประกาศให้ใช้ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแล้ว 

ให้ กสทช. จัดให้มีแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๘ ภายใน
ระยะเวลาหน่ึงปี นับแต่เมื่อมีการแต่ง ต้ัง กสทช .  แล้ว โดยแผนดังกล่าวต้องกําหนดให้มี 
การกําหนดเวลาในการเปลี่ยนไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและ
กําหนดเวลาเกี่ยวกับการจัดให้ภาคประชาชน ได้ใช้คลื่นความถ่ีในกิจการโทรทัศน์ด้วย 

หลังจากประกาศใช้แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีแล้ว ในช่วงเวลาที่ยังมิได้
ประกาศให้ใช้ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ ดิจิตอลให้ กสทช. จัดสรรคลื่นความถ่ี 
ให้ภาคประชาชนได้ใช้ในกิจการโทรทัศน์เป็นการช่ัวคราว เฉพาะในพ้ืนที่ที่มีคลื่นความถ่ีเพียงพอ 
ที่จะดําเนินการจัดสรรได้ 

 

มาตรา ๘๖  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีคณะ กรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติมอบหมายให้ดําเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม พ้ืนฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพ่ือสังคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําส่งค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนตามมาตรา ๕๐ จนกว่าจะ
สิ้นสุดระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม 



 

มาตรา ๘๗  บรรดาใบอนุญาตที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ และให้ถือว่าเป็นใบอนุญาต 
ที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี โดยให้ กสทช. กํากับดูแลให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กําหนด 

ใบอนุญาตใดตามวรรคหน่ึงที่ให้สิทธิในการถือครองหรือใช้คลื่นความถ่ีและ 
มิได้กําหนดวันสิ้นอายุให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะถึงวันที่ กสทช. กําหนดให้ใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุลง 
โดยให้นําความในมาตรา ๘๓ วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๘๘  ภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ น้ีใ ช้บังคับ  
ให้ กสทช. ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้แก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทยตามลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการ รวมทั้งขอบเขต 
การให้บริการเท่าที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

การใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการเพ่ิมเติมจากที่ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง
ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี และต้องได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ในการน้ี 
กสทช. จะกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ที่จําเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะก็ได้ 

การประกอบกิจการขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทยให้อยู่ ภายใต้พระราชบัญญัติน้ีเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

ในระหว่างที่ยังมิได้รับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให้องค์การกระจายเสียงและ 
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยประกอบกิจการต่อไปได้ 

 

มาตรา ๘๙  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หน้ี พนักงานและลูกจ้าง
และเงินงบประมาณ ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่มีอยู่ไปเป็นของ
สํานักงาน กสทช. ตามพระราชบัญญัติน้ี 



ให้พนักงานและลูกจ้างที่โอนไปตามวรรคหน่ึงได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง
หรือค่าจ้าง รวมทั้งสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ เท่ากับที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน จนกว่าจะได้บรรจุ
และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสํานักงาน กสทช. แต่จะแต่งต้ังให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างตํ่ากว่า
เงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้ 

ในกรณีที่พนักงานหรือลูกจ้างผู้ใดอยู่ภายใต้ระเบียบหรือสัญญาจ้างที่มิได้กําหนด
ระยะเวลาการจ้าง มิให้ถือว่าการจ้างโดยไม่มีกําหนดระยะเวลาดังกล่าวเป็นสิทธิและประโยชน์ 
ตามวรรคสอง 

 

มาตรา  ๙๐   ในวาระเ ร่ิมแรก  ให้ ดํ า เ นินการแต่ง ต้ั ง เลขา ธิการ  กสทช .  
ตามพระราชบัญญัติน้ีภายในกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีการแต่งต้ัง กสทช. ตามพระราชบัญญัติน้ี 

ในระหว่างที่ ยังไม่มีเลขาธิการ กสทช. ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้เลขาธิการ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับดํารงตําแหน่งเลขาธิการ กสทช. ไปพลางก่อน 

 

มาตรา ๙๑  ให้โอนเงินและทรัพย์สินของกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์เพ่ือประโยชน์สาธารณะ และกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์
สาธารณะตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ไปเป็น
ของกองทุนตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา ๙๒  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ ของกรมประชาสัมพันธ์ 
สํานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนที่ เ ก่ียวกับกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและ 
วิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ สํานักนายกรัฐมนตรี ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ี 
ใช้บังคับ ไปเป็นของสํานักงาน กสทช. เว้นแต่เงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจําซึ่งมี 
ผู้ครองอยู่ให้โอนไปเป็นของกรมประชาสัมพันธ์ สํานักนายกรัฐมนตรี 

 

มาตรา  ๙๓   ข้ าราชการและลูกจ้ างของกองงานคณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ดํารงตําแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ถ้าสมัครใจจะโอนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ



สํานักงาน กสทช. เมื่อได้แจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับให้สํานักงาน กสทช. บรรจุและแต่งต้ังข้าราชการหรือลูกจ้างผู้น้ันเป็น
พนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน กสทช. ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กําหนด แต่จะกําหนดให้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างตํ่ากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้ สําหรับผู้ที่ไม่ได้แจ้งความจํานง
ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในกรมประชาสัมพันธ์ สํานักนายกรัฐมนตรี 

ในระหว่างที่ยังไม่มี กสทช. ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้อํานาจของ กสทช. ตามวรรคหนึ่ง
เป็นอํานาจของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่ได้แต่งต้ัง ขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจาย เสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

มาตรา ๙๔  การบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการตามมาตรา ๙๓ ให้ถือว่าเป็นการให้
ออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือ
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

การบรรจุและแต่งต้ังลูกจ้างตามมาตรา ๙๓ ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะ 
ทางราชการยุบตําแหน่งหรือทางราชการเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด และให้ได้รับบําเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง 

 

มาตรา ๙๕  ให้บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  พ .ศ .  ๒๕๔๓ ซึ่ งชอบด้วยกฎหมายและมีผลบังคับได้อยู่ในวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี  ทั้งน้ี 
จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่มาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหน่ึงทําหน้าที่ดําเนินการจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และมาตรา ๓๐๕ (๑) บัญญัติให้กฎหมายจัดต้ังองค์กรที่ตราข้ึนจะต้องมี
สาระสําคัญให้มีคณะกรรมการ เฉพาะด้านเป็นหน่วยย่อยภายในองค์กรน้ันแยกต่างหากจากกัน  
ทําหน้าที่กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และกํากับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และมีรายละเอียดว่าด้วยการกํากับและคุ้มครองการดําเนินกิจการ การจัดให้มีกองทุน
พัฒนาทรัพยากรสื่อสารและส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่ยังไม่
เกิดผลในทางปฏิบัติเท่าที่ควร ทําให้เกิดข้อติดขัดในการดําเนินการหลายประการ รวมท้ังยังมี
บทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมควรกําหนดให้จัดต้ังองค์กรของรัฐ
ที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทําหน้าที่ดําเนิน การจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งกําหนดขอบเขตการดําเนินงานของ
องค์กรและการกํากับดูแลการประกอบกิจการดังกล่าว และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมให้เหมาะสม
ย่ิงขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวงพร/ผู้จัดทํา 

๙ มีนาคม ๒๕๕๔ 


