แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๘ ก หน้า ๑

หลักการและเหตุผล
โดยทีม่ าตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บญ
ั ญัตใิ ห้มี
องค์ ก รของรั ฐ ที่ เ ป็ น อิ ส ระองค์ ก รหนึ่ ง ทำหน้ า ที่ ด ำเนิ น การจั ด สรรคลื่ น
ความถี่ แ ละกำกั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
และกิจการโทรคมนาคม  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา ๓๐๕ (๑)
บัญญัตใิ ห้กฎหมายจัดตัง้ องค์กรทีต่ ราขึน้ จะต้องมีสาระสำคัญให้มคี ณะกรรมการ
เฉพาะด้านเป็นหน่วยย่อยภายในองค์กรนัน้ แยกต่างหากจากกัน ทำหน้าทีก่ ำกับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และกำกับการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม และมีรายละเอียดว่าด้วยการกำกับและคุม้ ครองการดำเนิน
กิจการ การจัดให้มกี องทุนพัฒนาทรัพยากรสือ่ สารและส่งเสริมให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมในการดำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ ประกอบกับพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว
แต่ยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติเท่าที่ควร ทำให้เกิดข้อติดขัดในการดำเนินการ
หลายประการ รวมทั้ ง ยั ง มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย สมควรกำหนดให้จดั ตัง้ องค์กรของรัฐทีเ่ ป็นอิสระองค์กรหนึง่
ทำหน้าที่ดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งกำหนดขอบเขต
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การดำเนินงานขององค์กรและการกำกับดูแลการประกอบกิจการดังกล่าว
และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
เพือ่ ให้เป็นไปตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงจำเป็น
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้
สาระสำคัญโดยสรุป
๑) ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
๒) บทนิยามที่สำคัญ
		“คลืน่ ความถี”่ หมายความว่า คลืน่ วิทยุหรือคลืน่ แฮรตเซียนซึง่ เป็น
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ต่ำกว่าสามล้านเมกะเฮิรตซ์ลงมาที่ถูกแพร่
กระจายในที่ว่างโดยปราศจากสื่อนำที่ประดิษฐ์ขึ้น
		“โทรคมนาคม” หมายความว่า การส่ง การแพร่ หรือการรับ
เครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอื่นใด
ซึง่ สามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบคลืน่ ความถี่ ระบบสาย ระบบแสง
ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น
		“วิทยุคมนาคม” หมายความว่า การส่ง การแพร่ หรือการรับ
เครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอื่นใด
ซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้ด้วยคลื่นความถี่
		“วิทยุกระจายเสียง” หมายความว่า วิทยุคมนาคมที่ส่งหรือ
แพร่เสียงเพื่อให้บุคคลทั่วไปรับได้โดยตรง
		“วิทยุโทรทัศน์” หมายความว่า วิทยุคมนาคมทีแ่ พร่ภาพและเสียง
เพื่อให้บุคคลทั่วไปรับได้โดยตรง
		“กิจการกระจายเสียง” หมายความว่า กิจการวิทยุกระจายเสียง
และกิจการกระจายเสียง ซึ่งให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการ
ไปยังเครื่องรับที่สามารถรับฟังการให้บริการนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่าน
ระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น
ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน หรือกิจการอื่นทำนองเดียวกัน
ที่ กสทช. กำหนดให้เป็นกิจการกระจายเสียง
		“กิจการโทรทัศน์” หมายความว่า กิจการวิทยุโทรทัศน์และ
กิจการโทรทัศน์ซึ่งให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยัง
เครื่องรับที่สามารถรับชมและฟังการให้บริการนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดย
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ผ่านระบบคลืน่ ความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอืน่
ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน หรือกิจการอื่นทำนองเดียวกัน
ที่ กสทช. กำหนดให้เป็นกิจการโทรทัศน์
		“กิจการวิทยุคมนาคม” หมายความว่า กิจการซึ่งเป็นการรับและส่ง
เครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอื่นใด
ซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบคลื่นความถี่ เพื่อความมุ่งหมายทาง
โทรคมนาคมในกิจการใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะหรือเป็นการเฉพาะกิจที่มิใช่
เป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมหรือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
		“กิจการโทรคมนาคม” หมายความว่า กิจการซึ่งให้บริการการส่ง
การแพร่ หรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง
รหัส หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบคลื่นความถี่
ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง
หรื อ หลายระบบรวมกั น และรวมถึ ง กิ จ การซึ่ ง ให้ บ ริ ก ารดาวเที ย มสื่ อ สาร
หรือกิจการอืน่ ที่ กสทช. กำหนดให้เป็นกิจการโทรคมนาคม แต่ไม่รวมถึงกิจการ
ที่เป็นกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการวิทยุคมนาคม
		“จัดสรรคลืน่ ความถี”่ หมายความว่า การอนุญาตให้สถานีวทิ ยุกระจาย
เสียง สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ หรือสถานีวทิ ยุคมนาคม ใช้ความถีว่ ทิ ยุหรือช่องความถี่
วิทยุตามตารางกำหนดคลื่นความถี่หรือแผนความถี่ วิทยุเพื่อใช้งานภายใต้
เงื่อนไขที่ กสทช. กำหนด
		“กรรมการ” หมายความว่ า กรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๓) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
			 ๓.๑) องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
กฎหมายได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กสทช.” จำนวน ๑๑ คน
ประกอบด้วย
(๑) ผู้ ที่ มี ผ ลงานหรื อ มี ค วามรู้ และมี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ
ประสบการณ์ด้านกิจการกระจายเสียง จำนวน ๑ คน และกิจการโทรทัศน์
จำนวน ๑ คน
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							 (๒) ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญหรือ
ประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคม จำนวน ๒ คน
(๓) ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญหรือ
ประสบการณ์ดา้ นกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ อันเป็นประโยชน์ตอ่ การกำกับ
ดู แ ลกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม
ด้านละ ๒ คน
(๔) ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญหรือ
ประสบการณ์ดา้ นการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค หรือด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน อันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ จำนวน ๑ คน และการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม
จำนวน ๑ คน
(๕) ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญหรือ
ประสบการณ์ด้านการศึกษา วัฒนธรรมหรือการพัฒนาสังคม อันเป็น
ประโยชน์ตอ่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม จำนวน ๑ คน
ทั้งนี้ ให้เลขาธิการ กสทช. เป็นเลขานุการ กสทช.
๓.๒) การได้ ม าซึ่ ง รายชื่ อ ผู้ ส มควรได้ รั บ เลื อ กเป็ น กรรมการ
โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง (บัญชีที่ ๑) ๑ เพื่อประโยชน์ในการเสนอชื่อ
ผูส้ มควรได้รบั เลือกเป็นกรรมการ กฎหมายได้กำหนดให้สมาคม สถาบัน หรือ
องค์กรที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเพื่อเสนอชื่อบุคคลเป็น
กสทช. ต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา๒
(๑) สมาคมวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
โดยการเสนอชื่อสมาคมละ ๒ คน และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อประชุมเพื่อ
คัดเลือกกันเองให้เหลือจำนวน ๒ คน คือด้านกิจการกระจายเสียง ๑ คน
และด้านกิจการโทรทัศน์ ๑ คน
							 (๒) สมาคมวิ ช าชี พ ด้ า นกิ จ การโทรคมนาคมและได้
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยการเสนอ
ชื่อสมาคมละ ๒ คน และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง
ให้เหลือจำนวน ๒ คน
เมื่อมีเหตุที่ต้องมีการเลือกและแต่งตั้งกรรมการ ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประกาศการเปิดรับสมัครบุคคลผู้มี
คุณสมบัติตามข้อ ๓.๑) ให้ทราบเป็นการทั่วไปผ่านทางทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อย่างน้อย ๗ วันติดต่อกัน.
๒
สมาคมวิชาชีพตาม (๑) และ (๒) ต้องเป็นสมาคมที่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวข้องกับวิชาชีพและมีสมาชิกของสมาคมเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพในด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งให้สมาคมหรือองค์กรที่มีสิทธิขอขึ้น
ทะเบียนตาม (๑) (๒) (๗) และ (๘) นั้น เลือกที่จะขึ้นทะเบียนเพียงอนุใดอนุหนึ่งเท่านั้น.
๑
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(๓) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คลและมี ก ารสอนใน
ระดับปริญญาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี โดยการเสนอชือ่ สถาบันละ ๒ คน และให้ผไู้ ด้รบั การเสนอชือ่
ประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือจำนวน ๒ คน คือด้านกิจการกระจายเสียง
๑ คนและด้านกิจการโทรทัศน์ ๑ คน
(๔) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คลและมี ก ารสอนใน
ระดับปริญญาในสาขาวิชาเกี่ยวกับโทรคมนาคม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
โดยการเสนอชื่อสถาบันละ ๒ คน และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อประชุมเพื่อ
คัดเลือกกันเองให้เหลือจำนวน ๒ คน
(๕) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คลและมี ก ารสอนใน
ระดับปริญญาในสาขาวิชานิตศิ าสตร์ เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี โดยการเสนอชือ่
สถาบันละ ๒ คน และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง
ให้เหลือผู้ที่สมควรเป็นกรรมการด้านกฎหมาย จำนวน ๔ คน
(๖) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คลและมี ก ารสอนใน
ระดับปริญญาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยการ
เสนอชื่อสถาบันละ ๒ คน และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อประชุมเพื่อคัดเลือก
กันเองให้เหลือผู้ที่สมควรเป็นกรรมการด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน ๔ คน
(๗) องค์กรเอกชนที่ดำเนินการโดยมิใช่เป็นการหาผลกำไร
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในด้านการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้บริโภค หรือการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยการเสนอชื่อองค์กรละ ๒ คน
และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือจำนวน ๔ คน
คือด้านการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน ๒ คน
และด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม จำนวน ๒ คน
(๘) องค์กรเอกชนที่ดำเนินการโดยมิใช่เป็นการหาผลกำไร
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในด้านการศึกษา วัฒนธรรม
หรือการพัฒนาสังคม และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
๕ ปี โดยการเสนอชื่อองค์กรละ ๒ คน และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อประชุมเพื่อ
คัดเลือกกันเองให้เหลือ จำนวน ๒ คน
ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเสนอชื่อตามที่สำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาได้ประกาศกำหนดไว้แล้ว หากมีผู้ได้รับการเสนอชื่อน้อยกว่า
๒ เท่าของจำนวนตามที่ระบุไว้ในแต่ละประเภทตาม (๑) (๒) (๓) (๔ ) และ
(๕) ให้เลขาธิการวุฒิสภาขยายระยะเวลาการเสนอชื่อออกไปอีกไม่เกิน ๓๐ วัน
นั บ แต่ วั น ที่ ค รบกำหนดระยะเวลา แต่ ห ากพ้ น กำหนดระยะเวลาที่ ไ ด้
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วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ขยายไว้แล้วยังมีผู้ได้รับการเสนอชื่อน้อยกว่า ๒ เท่าของจำนวนดังกล่าว
ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม และปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกันเสนอชื่อให้ครบในแต่ละ
ประเภทตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
								โดยการลงคะแนนคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่เลขาธิการวุฒิสภากำหนด โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตาม
ลำดับเป็นผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก และเมือ่ ผูท้ ไี่ ด้รบั การเสนอชือ่ ได้มาประชุมเพือ่
คัดเลือกกันเองในแต่ละด้านแล้ว ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละด้าน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๓.๑) (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) และให้เป็นที่สุด  
๓.๓) การได้ ม าซึ่ ง รายชื่ อ ผู้ ส มควรได้ รั บ เลื อ กเป็ น กรรมการ
โดยวิธกี ารสรรหา (บัญชีที่ ๒)๓ เมือ่ มีเหตุทตี่ อ้ งมีการเลือกและแต่งตัง้ กรรมการ
กฎหมายได้กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการ๔ จำนวน ๑๕ คน
ทำหน้ า ที่ คั ด เลื อ กผู้ ส มควรได้ รั บ เลื อ กเป็ น กรรมการ อั น ประกอบด้ ว ย
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัด
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ นายกสภาวิศวกร ประธานสภา
คนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์
และการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กร
พัฒนาเอกชน ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประธานสหพันธ์วิทยุชุมชน
แห่งชาติ ประธานสหพันธ์องค์กรผูบ้ ริโภค โดยให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก
กรรมการสรรหาคนหนึง่ เป็นประธานกรรมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
สรรหา ๑ คน เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ซึง่ มีสำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก
กรรมการ
โดยในกรณี ที่ พ้ น กำหนดระยะเวลาการรั บ สมั ค รบุ ค คล
เพื่ อ เป็ น กรรมการโดยวิ ธี ก ารสรรหาแล้ ว ให้ ค ณะกรรมการสรรหา
		 ๓ ในการดำเนินการคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรเป็น กสทช. โดยวิธีการสรรหา ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประกาศการเปิดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๖ ให้ทราบเป็นการทั่วไปผ่านทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย ๓๐ วันติดต่อกัน.
		 ๔ ทั้งนี้ ประธานและกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิสมัครเป็นกรรมการ และองค์กรดังกล่าวไม่มีสิทธิขึ้นทะเบียน
เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการโดยวิธีการคัดเลือกกันเอง โดยผู้มีสิทธิสมัครรับคัดเลือกเป็นกรรมการ
จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสมาคม สถาบัน หรือองค์กรตามข้อ ๓.๒) ด้วย.
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พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการให้ได้จำนวน ๒ เท่า
ของจำนวนกรรมการตามข้อ ๓.๑) (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) โดยให้ผไู้ ด้รบั คะแนน
สูงสุดเรียงตามลำดับเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
๓.๔) การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการ เมื่อได้รายชื่อผู้สมควร
ได้รับเลือกเป็นกรรมการโดยวิธีการคัดเลือกกันเองและโดยวิธีการสรรหาแล้ว
ให้เลขาธิการวุฒิสภานำรายชื่อดังกล่าวทั้งหมดมารวมเป็นบัญชีเดียวกัน
หากมีผสู้ มควรได้รบั เลือกเป็นกรรมการไม่นอ้ ยกว่า ๒ เท่าของจำนวนกรรมการ
๑๑ คน ให้เสนอบัญชีรายชื่อ พร้อมทัง้ ประวัติและผลงานของบุคคลดังกล่าว
ต่อประธานวุฒิสภาภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือก
เป็นกรรมการจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยวิธีการสรรหาและโดยวิธีการ
คัดเลือกกันเอง เพือ่ นำเสนอให้วฒ
ุ สิ ภาพิจารณาและมีมติเลือกต่อไป แต่ในกรณี
ที่ ก ารดำเนิ น การโดยวิ ธี ก ารใดวิ ธี ก ารหนึ่ ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน ๙๐ วั น
นับแต่วันที่ได้ประกาศให้สมาคม สถาบัน หรือองค์กรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ ให้เลขาธิการวุฒิสภานำรายชื่อ
ผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ เสนอต่อประธานวุฒิสภาภายใน ๓๐ วัน
นับแต่เมือ่ พ้นกำหนดระยะเวลา ๙๐ วันดังกล่าว เพือ่ นำเสนอให้วฒ
ุ สิ ภาพิจารณา
และมีมติเลือกต่อไป
โดยกฎหมายได้กำหนดให้วุฒิสภามีมติเลือกบุคคลจากบัญชี
รายชือ่ ทีเ่ ลขาธิการวุฒสิ ภาเสนอให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั บัญชี
รายชื่อ เพื่อให้ได้กรรมการตามข้อ ๓.๑ โดยให้ผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตาม
ลำดับเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ แต่หากล่วงพ้นกำหนดเวลา ๖๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อ แล้วยังมีผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการไม่ครบ ๑๑ คน ให้
ประธานวุฒิสภาแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบ และให้นายกรัฐมนตรีนำบัญชี
รายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและดำเนินการเพื่อให้ได้กรรมการ
ครบตามจำนวน ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
นายกรัฐมนตรีได้รับแจ้ง
ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ การเลื อ กเป็ น กรรมการแล้ ว ประชุ ม ร่ ว มกั น
ภายใน ๑๕ วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี ผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ กเป็ น กรรมการครบจำนวนแล้ ว
คัดเลือกผูส้ มควรเป็นประธานกรรมการคนหนึง่ และรองประธานกรรมการ ๒ คน
แล้วแจ้งผลให้นายกรัฐมนตรีทราบ และให้นายกรัฐมนตรีนำความขึ้นกราบ
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บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป๕   โดยให้กรรมการ
มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๖ ปีนบั แต่วนั ทีพ่ ระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ และให้ดำรง
ตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
							 ทัง้ นี้ กฎหมายได้กำหนดให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒสิ ภาไม่นอ้ ยกว่า ๑ ใน ๔ ของจำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องแต่ละสภา
มีสิทธิร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้กรรมการพ้นจาก
ตำแหน่งเพราะเหตุทกี่ รรมการนัน้ มีความประพฤติเสือ่ มเสียอย่างร้ายแรงหรือ
บกพร่องต่อหน้าทีอ่ ย่างร้ายแรง โดยวุฒสิ ภาต้องมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่า ๓ ใน ๕ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ นอกจากนี้ เมื่อปรากฏว่า
กสทช. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพให้บุคคล
ดังต่อไปนี้มีสิทธิร้องขอต่อประธานวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภามีมติให้ กสทช.
พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะได้
(๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
(๒) สมาชิกวุฒสิ ภาจำนวนไม่นอ้ ยกว่า ๑ ใน ๔ ของจำนวน
สมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องวุฒสิ ภา  โดยวุฒสิ ภาต้องมีมติดว้ ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ และในการลงมตินนั้
ต้องนำรายงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่ได้ส่งมายังวุฒิสภาตามมาตรา ๗๒ มาพิจารณาประกอบด้วย
(๓) ประชาชนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารซึ่ ง ได้ รั บ ผลกระทบจากการ
กระทำการดังกล่าว จำนวนไม่นอ้ ยกว่า ๒๐,๐๐๐ คน  ทัง้ นี้ โดยทำเป็นคำร้อง
ยื่นต่อประธานวุฒิสภาตามหลักเกณฑ์ที่ประธานวุฒิสภากำหนด
		๓.๕) อำนาจหน้าที่ของ กสทช.
(๑) จั ด ทำแผนแม่ บ ทการบริ ห ารคลื่ น ความถี่ ตาราง
กำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถีว่ ทิ ยุและแผนเลขหมาย
โทรคมนาคม
ในกรณีทผ่ี ไู้ ด้รบั เลือกเป็นกรรมการเป็นข้าราชการซึง่ มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นและเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ หรือประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพอิสระอื่นใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการนั้น
นายกรัฐมนตรีจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ลาออกจากการเป็นข้าราชการซึ่งมี
ตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นและเป็นกรรมการ
หรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
ที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการแล้ว ซึ่งต้องกระทำภายใน
๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเลือก แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออก หรือมิได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้น
ไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ และให้วุฒิสภาเลือกกรรมการใหม่จากบัญชีรายชื่อที่เลขาธิการวุฒิสภาเสนอ.
๕
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(๒) กำหนดการจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ร ะหว่ า งคลื่ น ความถี่
ที่ใ ช้ในกิ จการกระจายเสี ยง กิจ การโทรทัศน์ กิจ การวิ ทยุค มนาคม และ
กิจการโทรคมนาคม
(๓)   กำหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(๔) พิ จ ารณาอนุ ญ าตและกำกั บ ดู แ ลการใช้ ค ลื่ น ความถี่
และเครื่องวิทยุคมนาคมในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม หรือในกิจการวิทยุคมนาคมและกำหนดหลักเกณฑ์
และวิธกี ารเกีย่ วกับการอนุญาต เงือ่ นไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว
(๕) กำหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและปราศจากการรบกวนซึง่ กันและกัน ทัง้ ในกิจการประเภทเดียวกัน
และระหว่างกิจการแต่ละประเภท
(๖) พิ จ ารณาอนุ ญ าตและกำกั บ ดู แ ลการประกอบกิ จ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทัง้ กำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว
(๗) พิ จ ารณาอนุ ญ าตและกำกั บ ดู แ ลการใช้ เ ลขหมาย
โทรคมนาคม และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข
หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว
(๘) กำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการใช้ ห รื อ เชื่ อ มต่ อ
และหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดอัตราค่าใช้หรือค่าเชื่อมต่อโครงข่าย
ในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท
(๙)  กำหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตรา
ค่าบริการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(๑๐)   กำหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค
ในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม
และในกิจการวิทยุคมนาคม
(๑๑)  กำหนดมาตรการเพือ่ ป้องกันมิให้มกี ารกระทำอันเป็นการ
ผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
   (๑๒)   กำหนดมาตรการให้มกี ารกระจายบริการด้านโทรคมนาคม
ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
				 (๑๓)   คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถกู เอาเปรียบ
จากผูป้ ระกอบกิจการและคุม้ ครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคล
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ในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและ
ความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ท่ใี ช้
ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม
(๑๔) ประสานงานเกีย่ วกับการบริหารคลืน่ ความถีท่ ง้ั ในประเทศ
และระหว่างประเทศ
(๑๕) วิ นิ จ ฉั ย และแก้ ไ ขปั ญ หาการใช้ ค ลื่ น ความถี่ ที่ มี ก าร
รบกวนซึ่งกันและกัน
(๑๖) ติ ด ตามตรวจสอบและให้ ค ำปรึ ก ษาแนะนำการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(๑๗) กำหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อ
หรือการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่
ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเป็นการ
ขัดขวางเสรีภาพในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารหรือปิดกัน้ การได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
ที่หลากหลายของประชาชน
(๑๘) ส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม ของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต ผู้ ผ ลิ ต
รายการ และผูป้ ระกอบวิชาชีพสือ่ สารมวลชนทีเ่ กีย่ วกับกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ ทำหน้าทีจ่ ดั ทำมาตรฐาน
ทางจริ ย ธรรมของการประกอบอาชี พ หรื อ วิ ช าชี พ และการควบคุ ม การ
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม
(๑๙) อนุ มั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยของสำนั ก งาน กสทช.
และเงิ น ที่ จ ะจั ด สรรเข้ า กองทุ น วิ จั ย และพั ฒ นากิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมทั้ง
การพิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอ
(๒๐) ให้ ข้ อ มู ล และร่ ว มดำเนิ น การในการเจรจาหรื อ
ทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือกิจการอื่นที่
เกี่ยวข้อง
(๒๑) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีกฎหมายหรือแก้ไข
ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรคลื่นความถี่และการ
ดำเนินการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคลืน่ ความถี่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม
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(๒๒) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอันเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
ของ กสทช. และปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ำหนดไว้ในกฎหมายนีห้ รือกฎหมายอืน่
ทั้งนี้ การใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวของ กสทช. ต้องไม่ขัดหรือแย้ง
กับกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบกิ จ การโทรคมนาคมและกฎหมายว่ า ด้ ว ย
วิทยุคมนาคม
ในกรณี ที่ ผู้ ป ระกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์
หรือกิจการโทรคมนาคม ดำเนินการใด ๆ ในประการทีน่ า่ จะเป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้า
กำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดตาม
หลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนด ให้ กสทช. มีอำนาจสัง่ ระงับการดำเนินการดังกล่าวได้
หรือในกรณีทมี่ กี ารกระทำความผิดโดยการดักรับไว้ ใช้ประโยชน์ หรือเปิดเผย
ข้อความข่าวสารหรือข้อมูลอืน่ ใดทีม่ กี ารสือ่ สารทางโทรคมนาคมโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้ถอื ว่า กสทช. เป็นผูเ้ สียหายตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา และในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเป็น
ผู้กระทำความผิด หรือรู้ว่ามีการกระทำความผิดดังกล่าว แต่เพิกเฉยหรือไม่
ดำเนินการตามกฎหมายภายในเวลาอันสมควร ให้ กสทช. มีอำนาจสั่งพักใช้
หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมได้
๔) การกำกับดูแลการประกอบกิจการ
		๔.๑) คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์
กฎหมายได้ ก ำหนดให้ มี ค ณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การ
โทรทัศน์ เรียกโดยย่อว่า “กสท.” ประกอบด้วยประธานกรรมการ ซึ่ง กสทช.
แต่งตั้งจากรองประธาน กสทช. และกรรมการ ซึ่ง กสทช. แต่งตั้งจากกรรมการ
กสทช. ที่มิได้เป็นประธานหรือรองประธาน กสทช. จำนวน ๔ คน ซึ่งต้องมี
กรรมการตามข้อ ๓.๑) (๓) จำนวน ๒ คน และกรรมการตามข้อ ๓.๑) (๔) จำนวน ๑ คน
โดยกรรมการดังกล่าวจะเป็น กทค. ในขณะเดียวกันมิได้
ให้ กสท. มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการใด ๆ แทน กสทช. ตาม
ข้อ ๓.๕) (๔) (๖) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๓) (๑๖) และ (๑๘) ในส่วนที่เกี่ยวกับ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ กสทช.
มอบหมาย
		๔.๒) คณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคม กฎหมายได้ ก ำหนด
ให้มีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม เรียกโดยย่อว่า “กทค.” ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ ซึ่ง กสทช. แต่งตั้งจากรองประธาน กสทช. และกรรมการ
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ซึ่ง กสทช. แต่งตั้งจากกรรมการ กสทช. ที่มิได้เป็นประธานหรือรองประธาน
กสทช. จำนวน ๔ คน ซึ่งต้องมีกรรมการตามข้อ ๓.๑) (๓) จำนวน ๒ คน
และกรรมการตามข้อ ๓.๑) (๔) จำนวน ๑ คน โดยกรรมการดังกล่าวจะเป็น
กสท. ในขณะเดียวกันมิได้
ให้ กทค. มีอำนาจหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารใด ๆ แทน กสทช. ตามข้อ
๓.๕) (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) และ (๑๖) ในส่วนที่
เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ กสทช. มอบหมาย
๔.๓) การกำกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
								(๑) การยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ใดที่
ประสงค์จะใช้คลืน่ ความถีเ่ พือ่ กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ได้นนั้
จะต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายนี้ก่อน และให้ถือว่าการยื่นคำขอรับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีด่ งั กล่าวเป็นการยืน่ คำขออนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย และเมื่อ กสทช. อนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่แล้วให้ถือว่าอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและ
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย  ทั้งนี้ เฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ระบุไว้ในคำขออนุญาต
ในกรณีที่เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการประกอบกิจการทางธุรกิจ
ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ให้ใช้วิธีคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ โดยให้
แยกการประมูลออกเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น แต่การ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ก่อ
ให้เกิดหรืออาจเกิดการรบกวนหรือทับซ้อนกับคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาต
อยู่ก่อนแล้วจะกระทำมิได้
								(๒) การกำหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าต ให้
กสทช. มีอำนาจกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม (๑) โดยแยกเป็น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ซึ่งต้องชำระเมื่อได้รับใบอนุญาตและต้องชำระเป็นรายปี
ในอัตราที่เหมาะสมกับประเภทของใบอนุญาต ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน
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ร้อยละ ๒ ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้รับใบอนุญาต และให้นำส่งเป็น
รายได้ของสำนักงาน กสทช.
											 ทัง้ นี้ ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีเ่ พือ่ กิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับใบอนุญาต จะโอนแก่กัน
มิได้ และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง จะมอบการบริหารจัดการ
ทัง้ หมดหรือบางส่วนหรือยินยอมให้บคุ คลอืน่ เป็นผูม้ อี ำนาจประกอบกิจการแทน
มิได้ แต่การให้บุคคลอื่นเช่าเวลาดำเนินรายการบางช่วงเวลาอาจกระทำได้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนด๖
									 (๓) การแก้ไขและเพิกถอนใบอนุญาต ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ผู้ใดมิได้ประกอบ
กิจการที่ใช้คลื่นความถี่นั้นภายในระยะเวลาที่ กสทช. กำหนดหรือนำคลื่น
ความถีไ่ ปใช้ในกิจการนอกวัตถุประสงค์ หรือไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการประกอบ
กิจการทีใ่ ช้คลืน่ ความถี่ หรือกระทำการอันมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ ๓.๕) (๑๑)
และ (๑๗) หรือโอนใบอนุญาตหรือมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอำนาจประกอบกิจการแทนตามมาตรา ๔๓ ให้
กสทช. ดำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องหรือมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้
๔.๔) การกำกับกิจการโทรคมนาคม
								(๑) การยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการ
โทรคมนาคม กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ใดที่ประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการ
โทรคมนาคมต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายนี้ ซึ่งต้องดำเนินการโดยวิธีการ
ประมูลคลืน่ ความถี  ่ โดยเงินทีไ่ ด้จากการประมูลเมือ่ หักค่าใช้จา่ ยแล้วให้สง่ เข้าเป็น
รายได้แผ่นดิน และให้ถอื ว่าการยืน่ คำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีด่ งั กล่าว
เป็นการยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบกิจการโทรคมนาคมด้วย และเมือ่ กสทช. อนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีแ่ ล้ว
ให้ ถื อ ว่ า อนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การโทรคมนาคมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม และให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย  
ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ระบุไว้ในคำขออนุญาต
ความดังกล่าว มิให้ใช้บังคับกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่นำคลื่นความถี่ที่ได้รับจัดสรรไปให้ผู้อื่นประกอบกิจการโดย
การอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายและให้ผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาประกอบกิจการต่อไปได้เฉพาะ
ในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญานั้น.
๖
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							 (๒) การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ให้ กสทช.
มีอำนาจกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าธรรมเนียมซึ่งต้องชำระเป็น
รายปีในอัตรารวมทัง้ สิน้ ไม่เกินร้อยละ ๒ ของรายได้กอ่ นหักค่าใช้จา่ ยของผูร้ บั
ใบอนุญาต และให้นำส่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายได้ของสำนักงาน
กสทช.
ทัง้ นี้ ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีเ่ พือ่ กิจการโทรคมนาคม
เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับใบอนุญาต จะโอนแก่กันมิได้ และผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม ต้องประกอบกิจการ
ด้วยตนเองจะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วนหรือยินยอมให้
บุคคลอื่นเป็นผู้มีอำนาจประกอบกิจการแทนมิได้๗
							 (๓) การแก้ไขและเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมผู้ใดมิได้ประกอบกิจการที่ใช้
คลื่นความถี่นั้นภายในระยะเวลาที่ กสทช. กำหนด หรือนำคลื่นความถี่ไป
ใช้ในกิจการนอกวัตถุประสงค์ หรือไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการประกอบกิจการ
ทีใ่ ช้คลืน่ ความถีห่ รือกระทำการอันมีลกั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ำหนดในข้อ ๓.๕)
(๑๑) หรือโอนใบอนุญาตหรือมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอำนาจประกอบกิจการแทนตามมาตรา ๔๖
ให้ กสทช. ดำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือมีคำสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน
๕) แนวทางการจัดทำแผน
๕.๑) แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่๘ กฎหมายได้กำหนด
ให้มแี ผนแม่บทการบริหารคลืน่ ความถี่ ซึง่ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกีย่ วกับ
ตารางกำหนดคลืน่ ความถีท่ งั้ หมดทีป่ ระเทศไทยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ระหว่างประเทศ รายละเอียด
เกีย่ วกับคลืน่ ความถีท่ กี่ ำหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ความดังกล่าว มิให้ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจที่นำคลื่นความถี่ที่ได้รับจัดสรรไปให้ผู้อื่นประกอบกิจการโดยการอนุญาต
สัมปทาน หรือตามสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายและให้ผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาประกอบกิจการต่อไปได้เฉพาะในช่วงระยะ
เวลาที่เหลืออยู่ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญานั้น.
		 ๘ กฎหมายได้กำหนดให้ กสทช. จัดให้มีแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่เมื่อมีการแต่งตั้ง
กสทช. แล้ว โดยแผนดังกล่าวต้องกำหนดให้มีการกำหนดเวลาในการเปลี่ยนไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
และกำหนดเวลาเกี่ยวกับการจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์ด้วย
หลังจากประกาศใช้แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่แล้ว ในช่วงเวลาที่ยังมิได้ประกาศให้ใช้ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลให้ กสทช. จัดสรรคลื่นความถี่ให้ภาคประชาชนได้ใช้ในกิจการโทรทัศน์เป็นการชั่วคราวเฉพาะในพื้นที่ที่มี
คลื่นความถี่เพียงพอที่จะดำเนินการจัดสรรได้.
๗
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กิจการโทรคมนาคม และกิจการอื่น และแนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพื่อ
นำไปจั ด สรรใหม่ ห รื อ การปรั บ ปรุ ง การใช้ ค ลื่ น ความถี่ โดยในการจั ด ทำ
แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ให้ กสทช. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ผู้ประกอบกิจการที่ใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย  
๕.๒) แผนแม่ บ ทกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์
และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการ
ให้ กสทช. จั ด ให้ มี แ ผนแม่ บ ทกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์
และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ
ระยะ ๕ ปี โดยในแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่น
ความถี่ด้วย โดยในส่วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ต้องจัดให้
ภาคประชาชนได้ใช้คลืน่ ความถีเ่ พือ่ ประโยชน์สาธารณะ และไม่แสวงหากำไรใน
ทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของคลื่น
ความถี่ในแต่ละพื้นที่ของการอนุญาตประกอบกิจการ
ในกรณีที่ประชาชน ผู้ประกอบกิจการ หรือหน่วยงานของรัฐตามที่
ปรากฏในการรับฟังความคิดเห็น ผู้ใดเห็นว่าแผนแม่บทที่ กสทช. กำหนดขัดต่อ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองได้โดยให้ถอื ว่าแผนแม่บทดังกล่าวเป็นกฎตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งแผนแม่บทดังกล่าวเมื่อได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ผูกพัน กสทช. และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง๙
๕.๓) แผนการจัดให้มบี ริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัว่ ถึงและบริการ
เพื่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
และบริการเพื่อสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ให้ กสทช. กำหนดแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคม โดยในแผนอย่างน้อยจะต้องกำหนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลาในการดำเนินการ พร้อมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจาก
การดำเนินการดังกล่าว และในการจัดทำแผนดังกล่าวนั้น ให้ กสทช. หารือกับ
หน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องโดยต้องสอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรี
แถลงไว้ต่อรัฐสภา
		 ๙ ในวาระเริ่มแรกมิให้นำความในข้อ ๕.๒) ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ มาใช้บังคับ ทั้งนี้ จนกว่า กสทช. จะประกาศให้ใช้ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแล้ว.
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พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

๖) กองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
๖.๑) การจัดตั้งกองทุน กฎหมายกำหนดให้จัดตั้งกองทุนขึ้นใน
สำนักงาน กสทช. เรียกว่า “กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ”โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อย่างทัว่ ถึง ตลอดจนส่งเสริม
ชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน
(๒) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาทรั พ ยากรสื่ อ สาร
การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีด้านการใช้
คลืน่ ความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสงิ่ อำนวยความสะดวกสำหรับ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจนการดำเนินการขององค์กรซึง่ ทำหน้าทีจ่ ดั ทำมาตรฐานทางจริยธรรม
ของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
(๔) สนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(๕) สนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์
๖.๒) คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น กฎหมายได้ ก ำหนดให้ มี
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ประกอบด้ ว ย ประธาน กสทช. เป็ น
ประธานกรรมการ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นกรรมการโดย
ตำแหน่ง ผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นต่าง ๆ ตามทีก่ ฎหมาย
กำหนด จำนวน ๕ คน โดยให้ เ ลขาธิ ก าร กสทช. เป็ น กรรมการ
และเลขานุการ โดยให้กรรมการซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรง
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ตำแหน่งคราวละ ๓ ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่ง
ติดต่อกันเกิน ๒ วาระมิได้
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน
ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น มี อ ำนาจหน้ า ที่ ใ นการบริ ห าร
กองทุ น และเสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด สรรเงิ น กองทุ น โดยในกรณี ที่
กสทช. มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริหารกองทุน กสทช. ต้อง
ให้เหตุผลประกอบการพิจารณาไว้ด้วย ตลอดจนเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ
การจัดสรรเงินกองทุน และการดำเนินการดังกล่าวให้ประชาชนทราบผ่านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช.
๗) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๗.๑) สำนั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้ มี ส ำนั ก งานคณะกรรมการ
กิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ แ ละกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ
เรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน กสทช.” เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงาน
ของรั ฐ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ส่ ว นราชการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการ
แผ่ น ดิ น และไม่ เ ป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณ
หรื อ กฎหมายอื่ น และอยู่ ภ ายใต้ ก ารกำกั บ ดู แ ลของประธานกรรมการ
โดยกิจการของสำนักงาน กสทช. ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
				อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน กสทช.
(๑) รับผิดชอบในการรับและจ่ายเงินรายได้ของสำนักงาน กสทช.
รวมถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน กสทช. เพื่อเสนอ
กสทช. อนุมัติ
(๒) ตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่ ศึกษารวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นความถี่ การใช้คลื่นความถี่ การประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(๓) รั บ และพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การใช้ ค ลื่ น ความถี่
การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
รวมถึงเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช.
ให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือวิธีการอื่นที่เห็นสมควร
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(๔) รับผิดชอบงานธุรการของ กสทช. กสท. กทค. และคณะกรรมการ
บริหารกองทุน และปฏิบตั กิ ารอืน่ ตามที่ กสทช. กสท. และ กทค มอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ กสทช. มีอำนาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการ
บริหารงานทัว่ ไป  การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สนิ
และการดำเนินการอื่นของสำนักงาน กสทช. และรวมถึงกรณีอื่น ๆ ตามที่
กฎหมายกำหนด
๗.๒) เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กฎหมายได้กำหนดให้สำนักงาน กสทช.
มีเลขาธิการ กสทช. ทำหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักงาน
กสทช. ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและ
ลูกจ้างของสำนักงาน กสทช. และหากเป็นกิจการของสำนักงาน กสทช.
ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการ กสทช. เป็นผู้แทนของสำนักงาน
กสทช. โดยให้เลขาธิการ กสทช. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๕ ปีนบั แต่
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ และอาจได้รบั แต่งตัง้ อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน
๒ วาระไม่ได้ และให้ประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของ กสทช. เป็น
ผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการ กสทช.
๗.๓) การบั ญ ชี ข องสำนั ก งาน กสทช. ในการจั ด ทำบั ญ ชี
ของสำนักงาน กสทช. กฎหมายได้กำหนดให้จดั ทำตามหลักสากลตามมาตรฐาน
ของสภาผู้สอบบัญชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน
การบัญชีและการพัสดุของสำนักงาน กสทช. ซึ่งการตรวจสอบภายใน
ดังกล่าวให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในที่มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คนและไม่เกิน ๕ คน ซึ่ง กสทช. แต่งตั้ง
๘) การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการดำเนิ น การและการ
บริหารงาน
กฎหมายได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอืน่ อีกจำนวน ๔ คน
ตามคุณสมบัตทิ ก่ี ฎหมายกำหนด โดยให้ประธานวุฒสิ ภาจัดให้มกี ารดำเนินการ
คัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการจำนวน ๒ เท่า
ของจำนวนกรรมการ เพื่ อ นำเสนอให้ วุ ฒิ ส ภาพิ จ ารณาคั ด เลื อ กต่ อ ไป
และให้ ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น กรรมการประชุ ม ร่ ว มกั น เพื่ อ คั ด เลื อ ก
ผู้สมควรเป็นประธานกรรมการ ซึ่งกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นกรรมการ
กสทช. กสท. กทค. อนุกรรมการ เลขาธิการ กสทช. พนักงานหรือ
ลูกจ้างของสำนักงาน กสทช. โดยให้กรรมการติดตามและประเมินผล
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แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

การปฏิ บั ติ ง านมี ว าระการดำรงตำแหน่ ง คราวละ ๓ ปี และจะแต่ ง ตั้ ง
ให้ดำรงตำแหน่ง ๒ วาระติดต่อกันมิได้
				อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอำนาจ
หน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงาน
ของ กสทช. กสท. กทค. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. แล้วแจ้งผลให้
กสทช. ทราบภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้ กสทช. นำรายงาน
ดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กสทช.
และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของสำนักงาน กสทช. หรือวิธีการอื่นที่เห็นสมควร
๙) ความสัมพันธ์กับรัฐบาลและรัฐสภา
ในการดำเนิ น การตามอำนาจหน้ า ที่ นั้ น กฎหมายได้ ก ำหนดให้
กสทช. ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อ
รัฐสภา ส่วนในกรณีที่จะต้องมีการเจรจาหรือทำความตกลงระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
กิจการโทรคมนาคม หรือการอื่นที่เกี่ยวข้อง กสทช. และสำนักงาน กสทช.
มีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลและร่วมดำเนินการตามที่รัฐบาลแจ้งให้ทราบ
๑๐) บทกำหนดโทษ
(๑) ผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม
ผู้ใดได้รับคำสั่งระงับการดำเนินการของ กสทช. ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง
แล้วไม่ปฏิบตั ติ าม ให้ กสทช. มีอำนาจปรับทางปกครองไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
และปรับอีกวันละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามคำสั่ง
(๒) ผู้ ใ ดใช้ ค ลื่ น ความถี่ เ พื่ อ กิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์
หรือกิจการโทรคมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง
หรือมาตรา ๔๕ วรรคหนึง่ ผูน้ นั้ ต้องรับโทษตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้สำหรับความผิดตาม
๑๐
มาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๖ บัญญัติว่า
“ผู้ใดใช้คลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ หรือประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ หรือให้บริการนอกเหนือจากกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์      โดยไม่ได้รบั อนุญาต     ตอ้ งระวางโทษจำคุกไม่เกิน
๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับวันละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน”
๑๐
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กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔๑๑ แล้วแต่กรณี
(๓) พนักงานเจ้าหน้าที่ กสทช. หรือผู้ซึ่งใช้อำนาจของ กสทช. ที่รู้หรือได้
รับแจ้งจากบุคคลใดว่ามีการใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายนี้ หากมิได้ดำเนินการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนี้ และการกระทำ
หรืองดเว้นการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา พนักงานเจ้าหน้าที่ กสทช.
หรือผู้ซึ่งใช้อำนาจของ กสทช.ที่กระทำการดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี
หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาทหรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
๑๑) บทเฉพาะกาล
(๑) ในระหว่ า งที่ ก ารแต่ ง ตั้ ง กสทช.ตามกฎหมายนี้ ยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ
ให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่ได้แต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
องค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกำกั บ กิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในฐานะ กสทช.
ตามกฎหมายนี้ แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว และเมือ่ กสทช. ได้รบั การแต่งตัง้ แล้ว ให้คณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดังกล่าว เป็นอันพ้นจากหน้าที่
(๒) ให้คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์แห่งชาติตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ หมายความถึง กสทช. ตามกฎหมายนี้ รวมทัง้
ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขและเจ้าพนักงาน
ผู้ออกใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมเป็นอำนาจหน้าที่ของ กสทช.
ตามกฎหมายนี้
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๖๗  บัญญัติว่า
“ผู้ใดประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้คลื่นความถี่ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ต้องระวางโทษดังนี้
(๑) ถ้าการกระทำความผิดเป็นการประกอบกิจการซึ่งกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
    (๒) ถ้าการกระทำความผิดเป็นการประกอบกิจการซึ่งกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตแบบที่สอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๓) ถ้าการกระทำความผิดเป็นการประกอบกิจการซึ่งกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตแบบที่สาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาว่าผู้กระทำมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ศาลสั่งริบเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งใด ๆ ที่ใช้ใน
การนั้นเสียทั้งสิ้น”.
๑๑
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แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

(๓) เมื่อมีการแต่งตั้ง กสทช. แล้ว ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
ของรัฐหรือบุคคลใดทีไ่ ด้รบั จัดสรรคลืน่ ความถีห่ รือใช้คลืน่ ความถีเ่ พือ่ การประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอยูใ่ นวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
มีหน้าที่แจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ รวมทั้งเหตุแห่งความจำเป็น
ในการถือครองคลืน่ ความถีต่ อ่ กสทช. ตามหลักเกณฑ์ และระยะเวลาที่ กสทช. กำหนด
(๔) ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ หรือเพือ่ กิจการโทรคมนาคมทีช่ อบด้วยกฎหมาย
อยูใ่ นวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ และได้ปฏิบตั ติ าม (๓) แล้ว ให้ถอื ว่าได้รบั อนุญาตจาก
กสทช. ตามกฎหมายนี้ และให้ กสทช. กำกับดูแลให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้
คลืน่ ความถีน่ นั้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายนี้ กฎหมายอืน่ และตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนด  
ทั้งนี้ จนกว่า กสทช. จะกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนเพื่อให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่
หรือใช้คลื่นความถี่คืนคลื่นความถี่เพื่อนำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่น
ความถี่ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่
(๕) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติมอบหมายให้ดำเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔ ก่อนวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำส่งค่าใช้จ่าย
เข้ากองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพือ่ ประโยชน์สาธารณะตามมาตรา ๕๐ จนกว่าจะสิน้ สุดระยะเวลาตามทีก่ ำหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(๖) บรรดาใบอนุญาตที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ก่อนวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ให้คงใช้ได้
ต่อไปจนกว่าจะสิน้ อายุ และให้ถอื ว่าเป็นใบอนุญาตทีอ่ อกตามกฎหมายนี้ ส่วนใบอนุญาตใด
ดังกล่าวที่ได้ให้สิทธิในการถือครองหรือใช้คลื่นความถี่และมิได้กำหนดวันสิ้นอายุ
ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะถึงวันที่ กสทช. กำหนดให้ใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุลง
(๗) ภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วนั ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ให้ กสทช. ออกใบอนุญาต
ให้ใช้คลืน่ ความถีแ่ ละใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้แก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทยตามลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการ รวมทั้งขอบเขต
การให้บริการเท่าทีม่ อี ยูใ่ นวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึง่ การใช้คลืน่ ความถีเ่ พือ่ ประกอบกิจการ
เพิม่ เติมจากทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลืน่ ความถี่
และต้องได้รบั ใบอนุญาตจาก กสทช. และในระหว่างทีย่ งั มิได้รบั ใบอนุญาตดังกล่าว ให้องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยประกอบกิจการต่อไปได้
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พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(๘) ในวาระเริ่มแรก ให้ดำเนินการแต่งตั้งเลขาธิการ กสทช. ตามกฎหมายนี้
ภายในกำหนด ๙๐ วันนับแต่วนั ทีม่ กี ารแต่งตัง้ กสทช.  ตามกฎหมายนี้ โดยในระหว่างที่
ยังไม่มเี ลขาธิการ กสทช. ตามกฎหมายนี้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติตามพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึง่ ดำรงตำแหน่งอยูใ่ นวันก่อนวันที่
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. ไปพลางก่อน
(๙) ให้โอนเงินและทรัพย์สนิ ของกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์เพือ่ ประโยชน์สาธารณะ และกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพือ่ ประโยชน์
สาธารณะตามพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกำกั บ กิ จ การวิ ท ยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่มีอยู่ในวันที่
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ไปเป็นของกองทุนตามกฎหมายนี้
       (๑๐) ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ ของกรมประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีอยู่ในวันที่
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓  ไปเป็นของสำนักงาน กสทช. เว้นแต่เงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
และค่าจ้างประจำซึง่ มีผคู้ รองอยูใ่ ห้โอนไปเป็นของกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ตลอดจนโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ พนักงานและลูกจ้างและ
เงินงบประมาณ ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่มีอยู่
ไปเป็นของสำนักงาน กสทช. ตามกฎหมายนี้
          (๑๑) ข้าราชการและลูกจ้างของกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ดำรงตำแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ จะสมัครใจโอนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
ของสำนักงาน กสทช. ก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด
ทัง้ นี้ โดยให้บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสัง่ ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึง่ ชอบด้วยกฎหมายและมีผลบังคับได้อยูใ่ นวันที่ ๒๐ ธันวาคม
๒๕๕๓ ยังคงใช้บงั คับได้ตอ่ ไปเท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายนี้ ทัง้ นี้ จนกว่าจะมีระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งที่ออกตามกฎหมายนี้ใช้บังคับ
หมายเหต:-
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พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗
มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัย
อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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