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  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

นางสาวสุทธิมาตร  จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

หลักการและเหตุผล
	 โดยทีม่าตรา	๔๗	ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	ไดบ้ญัญตัใิหม้ ี

องค์กรของรัฐที่ เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทำหน้าที่ดำเนินการจัดสรรคลื่น
ความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคม		ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ	และมาตรา	๓๐๕	(๑) 
บญัญตัใิหก้ฎหมายจดัตัง้องคก์รทีต่ราขึน้จะตอ้งมสีาระสำคญัใหม้คีณะกรรมการ 
เฉพาะดา้นเปน็หนว่ยยอ่ยภายในองคก์รนัน้แยกตา่งหากจากกนั	ทำหนา้ทีก่ำกบั 
การประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน	์และกำกบัการประกอบ 
กจิการโทรคมนาคม	และมรีายละเอยีดวา่ดว้ยการกำกบัและคุม้ครองการดำเนนิ 
กจิการ	การจดัใหม้กีองทนุพฒันาทรพัยากรสือ่สารและสง่เสรมิใหภ้าคประชาชน 
มีส่วนร่วมในการดำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ	ประกอบกับพระราชบัญญัต ิ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๓	ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว	 
แต่ยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติเท่าที่ควร	 ทำให้เกิดข้อติดขัดในการดำเนินการ 
หลายประการ	 รวมทั้งยังมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย	สมควรกำหนดใหจ้ดัตัง้องคก์รของรฐัทีเ่ปน็อสิระองคก์รหนึง่ 
ทำหน้าที่ดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	รวมทั้งกำหนดขอบเขต 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 
และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

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

การดำเนินงานขององค์กรและการกำกับดูแลการประกอบกิจการดังกล่าว 
และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	 
เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย		จงึจำเปน็ 
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑)	ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

๒) บทนิยามที่สำคัญ
  “คลืน่ความถี”่	หมายความวา่	คลืน่วทิยหุรอืคลืน่แฮรตเซยีนซึง่เปน็ 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ต่ำกว่าสามล้านเมกะเฮิรตซ์ลงมาที่ถูกแพร่ 
กระจายในที่ว่างโดยปราศจากสื่อนำที่ประดิษฐ์ขึ้น

  “โทรคมนาคม”	 หมายความว่า	 การส่ง	 การแพร่	 หรือการรับ 
เครื่องหมาย	สัญญาณ	ตัวหนังสือ	ตัวเลข	ภาพ	 เสียง	 รหัส	หรือสิ่งอื่นใด 
ซึง่สามารถใหเ้ขา้ใจความหมายไดโ้ดยระบบคลืน่	ความถี	่ระบบสาย	ระบบแสง	
ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า	หรือระบบอื่น

  “วิทยุคมนาคม”	 หมายความว่า	 การส่ง	 การแพร่	 หรือการรับ 
เครื่องหมาย	สัญญาณ	ตัวหนังสือ	ตัวเลข	ภาพ	 เสียง	 รหัส	หรือสิ่งอื่นใด 
ซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้ด้วยคลื่นความถี่

  “วิทยุกระจายเสียง”	 หมายความว่า	 วิทยุคมนาคมที่ส่งหรือ 
แพร่เสียงเพื่อให้บุคคลทั่วไปรับได้โดยตรง

  “วทิยโุทรทศัน”์	หมายความวา่	วทิยคุมนาคมทีแ่พรภ่าพและเสยีง 
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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ผา่นระบบคลืน่ความถี	่ระบบสาย	ระบบแสง	ระบบแมเ่หลก็ไฟฟา้	หรอืระบบอืน่	
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	
หรือหลายระบบรวมกัน	 และรวมถึงกิจการซึ่งให้บริการดาวเทียมสื่อสาร	
หรอืกจิการอืน่ที	่กสทช.	กำหนดใหเ้ปน็กจิการโทรคมนาคม	แตไ่มร่วมถงึกจิการ 
ที่เป็นกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์และกิจการวิทยุคมนาคม

  “จดัสรรคลืน่ความถี”่	หมายความวา่	การอนญุาตใหส้ถานวีทิยกุระจาย 
เสยีง	สถานวีทิยโุทรทศัน	์หรอืสถานวีทิยคุมนาคม	ใชค้วามถีว่ทิยหุรอืชอ่งความถี ่
วิทยุตามตารางกำหนดคลื่นความถี่หรือแผนความถี่	 วิทยุเพื่อใช้งานภายใต้ 
เงื่อนไขที่	กสทช.	กำหนด

  “กรรมการ”	 หมายความว่า	 กรรมการกิจการกระจายเสียง	
กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

๓) คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศันแ์ละกจิการโทรคมนาคม 
แห่งชาติ
   ๓.๑) องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ  
กฎหมายได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ เรียกโดยย่อว่า	“กสทช.” จำนวน	๑๑	คน	
ประกอบด้วย

	 			 		 	 (๑)	 ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้	 และมีความเชี่ยวชาญหรือ 
ประสบการณ์ด้านกิจการกระจายเสียง	 จำนวน	๑	 คน	 และกิจการโทรทัศน์	 
จำนวน	๑	คน
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พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

       (๒)	 ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้	 และมีความเชี่ยวชาญหรือ 
ประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคม	จำนวน	๒	คน

	 			 		 	 (๓)	 ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้	 และมีความเชี่ยวชาญหรือ 
ประสบการณด์า้นกฎหมาย	ดา้นเศรษฐศาสตร	์อนัเปน็ประโยชนต์อ่การกำกบั 
ดูแลกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 
ด้านละ	๒	คน

	 			 		 	 	(๔)	 ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้	 และมีความเชี่ยวชาญหรือ 
ประสบการณด์า้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค	หรอืดา้นการสง่เสรมิสทิธแิละเสรภีาพ 
ของประชาชน	อันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทัศน์	 จำนวน	 ๑	 คน	 และการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม	 
จำนวน	๑	คน

	 			 		 	 (๕)	 ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้	 และมีความเชี่ยวชาญหรือ 
ประสบการณ์ด้านการศึกษา	 วัฒนธรรมหรือการพัฒนาสังคม	 อันเป็น 
ประโยชนต์อ่การกำกบัดแูลกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน	์และกจิการ 
โทรคมนาคม	จำนวน	๑	คน

	 			 		 	 		 ทั้งนี้	ให้เลขาธิการ	กสทช.	เป็นเลขานุการ	กสทช.
 ๓.๒) การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ  

โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง (บัญชีที่ ๑)๑	 เพื่อประโยชน์ในการเสนอชื่อ 
ผูส้มควรไดร้บัเลอืกเปน็กรรมการ	กฎหมายไดก้ำหนดใหส้มาคม	สถาบนั	หรอื 
องค์กรที่มีลักษณะดังต่อไปนี้	มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเพื่อเสนอชื่อบุคคลเป็น	
กสทช.	ต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา๒

	 			 		 	 	(๑)	 สมาคมวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	๕	ปี	
โดยการเสนอชื่อสมาคมละ	๒	คน	และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อประชุมเพื่อ
คัดเลือกกันเองให้เหลือจำนวน	๒	คน	คือด้านกิจการกระจายเสียง	๑	คน	
และด้านกิจการโทรทัศน์	๑	คน

       (๒)		 สมาคมวิชาชีพด้านกิจการโทรคมนาคมและได้ 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	๕	ปี	 โดยการเสนอ 
ชื่อสมาคมละ	๒	คน	และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง 
ให้เหลือจำนวน	๒	คน

	 	 ๑	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	เลือกที่จะขึ้นทะเบียนเพียงอนุใดอนุหน่ึงเท่านั้น.
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	 			 		 	 	(๓)	 สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคลและมีการสอนใน 
ระดับปริญญาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์	 วารสารศาสตร์	 หรือสื่อสารมวลชน	 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	๕	ปี	โดยการเสนอช่ือสถาบันละ	๒	คน	และให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
ประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือจำนวน	๒	คน	คือด้านกิจการกระจายเสียง	 
๑	คนและด้านกิจการโทรทัศน์	๑	คน

	 			 		 	 	(๔)	 สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคลและมีการสอนใน
ระดับปริญญาในสาขาวิชาเกี่ยวกับโทรคมนาคม	 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 ๕	 ปี	
โดยการเสนอชื่อสถาบันละ	 ๒	 คน	 และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อประชุมเพื่อ 
คัดเลือกกันเองให้เหลือจำนวน	๒	คน

	 			 		 	 	(๕)	 สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคลและมีการสอนใน 
ระดบัปรญิญาในสาขาวชิานติศิาสตร	์เปน็เวลาไมน่อ้ยกวา่	๕	ป	ีโดยการเสนอชือ่ 
สถาบันละ	 ๒	 คน	 และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง 
ให้เหลือผู้ที่สมควรเป็นกรรมการด้านกฎหมาย	จำนวน	๔	คน

	 			 		 	 (๖)	 สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคลและมีการสอนใน 
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	 
คือด้านการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน	์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 
นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลา	 แต่หากพ้นกำหนดระยะเวลาที่ได้ 
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พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ขยายไว้แล้วยังมีผู้ได้รับการเสนอชื่อน้อยกว่า ๒ เท่าของจำนวนดังกล่าว 
ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม และปลัดกระทรวง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกันเสนอชื่อให้ครบในแต่ละ 
ประเภทตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

        โดยการลงคะแนนคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่เลขาธิการวุฒิสภากำหนด	 โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตาม 
ลำดบัเปน็ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก	และเมือ่ผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ไดม้าประชมุเพือ่
คัดเลือกกันเองในแต่ละด้านแล้ว	ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละด้าน	
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ	๓.๑)	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	และ	(๕)	และให้เป็นที่สุด		

 ๓.๓) การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ 
โดยวธิกีารสรรหา (บญัชทีี ่๒)๓	เมือ่มเีหตทุีต่อ้งมกีารเลอืกและแตง่ตัง้กรรมการ	 
กฎหมายได้กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการ๔	จำนวน	๑๕	คน	 
ทำหน้าที่คัดเลือกผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	 อันประกอบด้วย	 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	ปลัดกระทรวงกลาโหม	ปลัด 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี 
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 นายกสภาวิศวกร	ประธานสภา 
คนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย	นายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์ 
และการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย	นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทย ุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กร 
พฒันาเอกชน	ประธานกรรมการสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	 
ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	ประธานสหพันธ์วิทยุชุมชน 
แหง่ชาต	ิประธานสหพนัธอ์งคก์รผูบ้รโิภค	โดยใหค้ณะกรรมการสรรหาคดัเลอืก 
กรรมการสรรหาคนหนึง่	เปน็ประธานกรรมการสรรหาและคดัเลอืกกรรมการ 
สรรหา	๑	คน	เปน็เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา	ซึง่มสีำนกังานเลขาธกิาร 
วุฒิสภาทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก 
กรรมการ

	 			 		 	 โดยในกรณีที่พ้นกำหนดระยะเวลาการรับสมัครบุคคล 
เพื่อเป็นกรรมการโดยวิธีการสรรหาแล้ว	 ให้คณะกรรมการสรรหา 

  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 

ของจำนวนกรรมการตามขอ้	๓.๑)	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	และ	(๕)	โดยใหผู้ไ้ดร้บัคะแนน 

สูงสุดเรียงตามลำดับเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

 ๓.๔) การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการ	 เมื่อได้รายชื่อผู้สมควร 

ได้รับเลือกเป็นกรรมการโดยวิธีการคัดเลือกกันเองและโดยวิธีการสรรหาแล้ว 

ให้เลขาธิการวุฒิสภานำรายชื่อดังกล่าวทั้งหมดมารวมเป็นบัญชีเดียวกัน  

หากมผีูส้มควรไดร้บัเลอืกเปน็กรรมการไมน่อ้ยกวา่ ๒ เทา่ของจำนวนกรรมการ 

๑๑ คน ให้เสนอบัญชรีายชื่อ พร้อมทัง้ประวัติและผลงานของบุคคลดังกล่าว 

ต่อประธานวุฒิสภาภายใน	๓๐	วันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือก 

เป็นกรรมการจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยวิธีการสรรหาและโดยวิธีการ 

คดัเลอืกกนัเอง	เพือ่นำเสนอใหว้ฒุสิภาพจิารณาและมมีตเิลอืกตอ่ไป	แตใ่นกรณ ี

ที่การดำเนินการโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งไม่แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน 

นับแต่วันที่ได้ประกาศให้สมาคม	 สถาบัน	 หรือองค์กรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ 

เสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	 ให้เลขาธิการวุฒิสภานำรายชื่อ 

ผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	 เสนอต่อประธานวุฒิสภาภายใน	 ๓๐	 วัน 

นบัแตเ่มือ่พน้กำหนดระยะเวลา	๙๐	วนัดงักลา่ว	เพือ่นำเสนอใหว้ฒุสิภาพจิารณา 

และมีมติเลือกต่อไป

	 			 		 	 	โดยกฎหมายได้กำหนดให้วุฒิสภามีมติเลือกบุคคลจากบัญชี 

รายชือ่ทีเ่ลขาธกิารวฒุสิภาเสนอใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน	๖๐	วนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บับญัช ี

รายชื่อ	เพื่อให้ได้กรรมการตามข้อ	๓.๑	โดยให้ผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตาม

ลำดับเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ	แต่หากล่วงพ้นกำหนดเวลา	๖๐	วันนับแต่

วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อ	แล้วยังมีผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการไม่ครบ ๑๑ คน ให้

ประธานวุฒิสภาแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบ และให้นายกรัฐมนตรีนำบัญชี 

รายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและดำเนินการเพื่อให้ได้กรรมการ 

ครบตามจำนวน ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ 

นายกรัฐมนตรีได้รับแจ้ง

	 			 		 	 	ให้ผู้ ได้ รับการเลือกเป็นกรรมการแล้วประชุมร่วมกัน 

ภายใน	 ๑๕	 วันนับแต่วันที่มีผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการครบจำนวนแล้ว	 

คดัเลอืกผูส้มควรเปน็ประธานกรรมการคนหนึง่และรองประธานกรรมการ	๒	คน	 

แล้วแจ้งผลให้นายกรัฐมนตรีทราบ	 และให้นายกรัฐมนตรีนำความขึ้นกราบ 

  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ



 

จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๔110

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งต่อไป๕	 	 โดยให้กรรมการ 
มีวาระการดำรงตำแหน่ง	๖	ปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังและให้ดำรง 
ตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว	

        ท้ังน้ี	กฎหมายได้กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก 
วฒุสิภาไมน่อ้ยกวา่	๑	ใน	๔	ของจำนวนสมาชกิทัง้หมดเทา่ทีม่อียูข่องแตล่ะสภา	 
มีสิทธิร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้กรรมการพ้นจาก 
ตำแหนง่เพราะเหตทุีก่รรมการนัน้มคีวามประพฤตเิสือ่มเสยีอยา่งรา้ยแรงหรอื 
บกพรอ่งตอ่หนา้ทีอ่ยา่งรา้ยแรง	โดยวฒุสิภาตอ้งมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ย
กว่า	๓	ใน	๕	ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่	นอกจากนี้	เมื่อปรากฏว่า	
กสทช.	ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพให้บุคคล 
ดังต่อไปนี้มีสิทธิร้องขอต่อประธานวุฒิสภา	 เพื่อให้วุฒิสภามีมติให้	กสทช.	
พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะได้

	 			 		 	 	(๑)	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๔	
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

	 			 		 	 	(๒)	 สมาชกิวฒุสิภาจำนวนไมน่อ้ยกวา่	๑	ใน	๔	ของจำนวน 
สมาชกิทัง้หมดเทา่ทีม่อียูข่องวฒุสิภา		โดยวฒุสิภาตอ้งมมีตดิว้ยคะแนนเสยีง 
ไมน่อ้ยกวา่	๒	ใน	๓	ของจำนวนสมาชกิทัง้หมดเทา่ทีม่อียู	่และในการลงมตนิัน้ 
ต้องนำรายงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ที่ได้ส่งมายังวุฒิสภาตามมาตรา	๗๒	มาพิจารณาประกอบด้วย

	 			 		 	 	(๓)	 ประชาชนผู้ใช้บริการซึ่งได้รับผลกระทบจากการ 
กระทำการดงักลา่ว	จำนวนไมน่อ้ยกวา่	๒๐,๐๐๐	คน		ทัง้นี	้โดยทำเปน็คำรอ้ง 
ยื่นต่อประธานวุฒิสภาตามหลักเกณฑ์ที่ประธานวุฒิสภากำหนด

  ๓.๕) อำนาจหน้าที่ของ กสทช. 
	 			 		 	 	(๑)	 จัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่	 ตาราง 

กำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ	 แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทศัน	์แผนแมบ่ทกจิการโทรคมนาคม	แผนความถีว่ทิยแุละแผนเลขหมาย 
โทรคมนาคม

	 	 ๕	ในกรณีท่ีผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเป็นข้าราชการซ่ึงมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ	เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน 
ของรัฐ	รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นและเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ	หรือประกอบอาชีพ 
หรือวิชาชีพอิสระอื่นใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการนั้น 
นายกรัฐมนตรีจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ลาออกจากการเป็นข้าราชการซึ่งมี
ตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ	เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นและเป็นกรรมการ 
หรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ	หรือแสดงหลักฐานให้เป็นท่ีเชื่อถือได้ว่าตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ 
ที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการแล้ว	ซึ่งต้องกระทำภายใน	
๑๕	วันนับแต่วันที่ได้รับเลือก	แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออก	หรือมิได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กำหนด	ให้ถือว่าผู้นั้น 
ไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ	และให้วุฒิสภาเลือกกรรมการใหม่จากบัญชีรายชื่อที่เลขาธิการวุฒิสภาเสนอ.
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	 			 		 	 	(๒)	 กำหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ระหว่างคลื่นความถี่ 
ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 กิจการวิทยุคมนาคม	 และ 
กิจการโทรคมนาคม

	 			 		 	 	(๓)	 	 กำหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง	 
กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม

	 			 		 	 (๔)	 พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่ 
และเครื่องวิทยุคมนาคมในการประกอบกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคม	หรือในกิจการวิทยุคมนาคมและกำหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต	เง่ือนไข	หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว

	 			 		 	 	(๕)	 กำหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพและปราศจากการรบกวนซ่ึงกันและกัน	ท้ังในกิจการประเภทเดียวกัน 
และระหว่างกิจการแต่ละประเภท

	 			 		 	 	(๖)	 พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการ 
กระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน	์และกจิการโทรคมนาคม	รวมทัง้กำหนดหลกัเกณฑ ์
และวธิีการเกี่ยวกับการอนุญาต	เงื่อนไข	หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดงักล่าว 
	 	 	 			 		 	 (๗)	 พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการใช้ เลขหมาย 
โทรคมนาคม	และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต	 เงื่อนไข	 
หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว

	 			 		 	 (๘)	 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้หรือเชื่อมต่อ	 
และหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดอัตราค่าใช้หรือค่าเชื่อมต่อโครงข่าย 
ในการประกอบกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	 
ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท

	 			 		 	 (๙)	 	กำหนดโครงสรา้งอตัราคา่ธรรมเนยีมและโครงสรา้งอตัรา 
ค่าบริการในกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	

	 			 		 (๑๐)	 		กำหนดมาตรฐานและลกัษณะพงึประสงคท์างดา้นเทคนคิ 
ในการประกอบกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 กิจการโทรคมนาคม	
และในกิจการวิทยุคมนาคม

	 			 		 (๑๑)	 	กำหนดมาตรการเพือ่ปอ้งกนัมใิหม้กีารกระทำอนัเปน็การ 
ผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง	 
กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม

	 			 			(๑๒)	 		กำหนดมาตรการใหม้กีารกระจายบรกิารดา้นโทรคมนาคม 
ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

      (๑๓)	 		คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนมใิหถ้กูเอาเปรยีบ 
จากผู้ประกอบกิจการและคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคล 
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ในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและ 
ความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คล่ืนความถ่ีท่ีใช้ 
ในกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์		และกิจการโทรคมนาคม

	 			 	(๑๔)	 ประสานงานเก่ียวกับการบริหารคล่ืนความถ่ีท้ังในประเทศ 
และระหว่างประเทศ

	 			 	(๑๕)	 วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการ 
รบกวนซึ่งกันและกัน

	 			 	(๑๖)  ติดตามตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำการ 
ประกอบกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม

	 			 	(๑๗) กำหนดลักษณะการควบรวม	 การครองสิทธิข้ามสื่อ	 
หรือการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่	 
ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด	 ซึ่งจะมีผลเป็นการ 
ขดัขวางเสรภีาพในการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารหรอืปดิกัน้การไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร
ที่หลากหลายของประชาชน

	 			 	(๑๘)  ส่ง เสริมการรวมกลุ่มของผู้ รับใบอนุญาต	ผู้ผลิต 
รายการ	และผูป้ระกอบวชิาชพีสือ่สารมวลชนทีเ่กีย่วกบักจิการกระจายเสยีง 
และกจิการโทรทศันเ์ปน็องคก์รในรปูแบบตา่ง	ๆ 	เพือ่ทำหนา้ทีจ่ดัทำมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการควบคุมการ 
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม

	 			 	(๑๙)  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสำนักงาน	กสทช.	 
และเงินที่จะจัดสรรเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง	
กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	เพื่อประโยชน์สาธารณะ	รวมทั้ง 
การพิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนตามที่ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอ

	 			 	(๒๐)  ให้ข้อมูลและร่วมดำเนินการในการเจรจาหรือ 
ทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ 
หรือองค์การระหว่างประเทศ	 ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่	 
กิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	กิจการโทรคมนาคม	หรือกิจการอื่นที่ 
เกี่ยวข้อง

	 			 	(๒๑)	 เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีกฎหมายหรือแก้ไข 
ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรคลื่นความถี่และการ 
ดำเนนิการอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคลืน่ความถี	่กจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน	์ 
และกิจการโทรคมนาคม

  ๑บัตรออกเสียงประชามติดังต่อไปนี้	ให้ถือเป็นบัตรเสีย
	 (๑)	บัตรปลอม
	 (๒)	บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน
	 (๓)	บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนในทางใด
	 (๔)	บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนนอกช่องทำเครื่องหมาย
	 (๕)	บัตรที่มิใช่บัตรที่กรรมการประจำหน่วยออกเสียงมอบให้
	 (๖)	บัตรที่มีการเขียนข้อความหรือถ้อยคำอื่นใดลงไป
	 (๗)	บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดว่าเป็นบัตรเสีย.
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	 			 	(๒๒)	 ออกระเบียบ	ประกาศ	หรือคำสั่งอันเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ 
ของ	กสทช.	และปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน

	 			 	ทั้งนี้	การใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวของ	กสทช.	ต้องไม่ขัดหรือแย้ง 
กับกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมและกฎหมายว่าด้วย 
วิทยุคมนาคม

	 			 	ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
หรอืกจิการโทรคมนาคม ดำเนนิการใด ๆ  ในประการทีน่า่จะเปน็การเอาเปรยีบ 
ผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้า 
กำไรเกินควร	 หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ	 ไม่ว่าด้วยวิธีการใดตาม 
หลกัเกณฑท์ี	่กสทช.	กำหนด	ให	้กสทช.	มอีำนาจสัง่ระงบัการดำเนนิการดงักลา่วได	้ 
หรอืในกรณทีีม่กีารกระทำความผดิโดยการดกัรบัไว ้ใชป้ระโยชน ์หรอืเปดิเผย
ขอ้ความขา่วสารหรอืขอ้มลูอืน่ใดทีม่กีารสือ่สารทางโทรคมนาคมโดยไมช่อบ
ดว้ยกฎหมาย	ใหถ้อืวา่	กสทช.	เปน็ผูเ้สยีหายตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา 
ความอาญา	และในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเป็น 
ผู้กระทำความผิด	 หรือรู้ว่ามีการกระทำความผิดดังกล่าว	 แต่เพิกเฉยหรือไม่ 
ดำเนินการตามกฎหมายภายในเวลาอันสมควร	 ให้	กสทช.	มีอำนาจสั่งพักใช้ 
หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมได้

๔) การกำกับดูแลการประกอบกิจการ
  ๔.๑) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

กฎหมายได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน์	 เรียกโดยย่อว่า	“กสท.”	ประกอบด้วยประธานกรรมการ	ซึ่ง	กสทช.	
แต่งตั้งจากรองประธาน	กสทช.	และกรรมการ	ซึ่ง	กสทช.	แต่งตั้งจากกรรมการ	
กสทช.	ที่มิได้เป็นประธานหรือรองประธาน	กสทช.	จำนวน	๔	คน	 ซึ่งต้องมี 
กรรมการตามขอ้	๓.๑)	(๓)	จำนวน	๒	คน	และกรรมการตามขอ้	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) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม	 กฎหมายได้กำหนด 
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	

	 			 		 	 ให	้กทค.	มอีำนาจหนา้ทีป่ฏบิตักิารใด	ๆ 	แทน	กสทช.	ตามขอ้	
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 
ประสงคจ์ะใชค้ลืน่ความถีเ่พือ่กจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศันไ์ดน้ัน้	 
จะต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายนี้ก่อน	 และให้ถือว่าการยื่นคำขอรับ 
ใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีด่งักลา่วเปน็การยืน่คำขออนญุาตประกอบกจิการ 
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) การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	 ให้	
กสทช.	มีอำนาจกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม	(๑)	โดยแยกเป็น 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ	ซึ่งต้องชำระเมื่อได้รับใบอนุญาตและต้องชำระเป็นรายป ี
ในอัตราที่เหมาะสมกับประเภทของใบอนุญาต	 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 
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ร้อยละ	๒	ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้รับใบอนุญาต	และให้นำส่งเป็น 
รายได้ของสำนักงาน	กสทช.	

           ท้ังน้ี	ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับใบอนุญาต	จะโอนแก่กัน 
มิได้ และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือ 
กิจการโทรทัศน์ต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง จะมอบการบริหารจัดการ 
ท้ังหมดหรือบางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้มีอำนาจประกอบกิจการแทน 
มิได้	แต่การให้บุคคลอื่นเช่าเวลาดำเนินรายการบางช่วงเวลาอาจกระทำได้ตาม 
หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่	กสทช.	กำหนด๖ 
         (๓) การแกไ้ขและเพกิถอนใบอนญุาต	ผูไ้ดร้บัใบอนญุาตใหใ้ช ้
คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ผู้ใดมิได้ประกอบ 
กิจการที่ใช้คลื่นความถี่นั้นภายในระยะเวลาที่ กสทช. กำหนดหรือนำคลื่น 
ความถีไ่ปใชใ้นกจิการนอกวตัถปุระสงค ์หรอืไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไขการประกอบ 
กจิการทีใ่ชค้ลืน่ความถี่	หรอืกระทำการอนัมลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้	๓.๕)	(๑๑)	
และ	(๑๗)	หรือโอนใบอนุญาตหรือมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอำนาจประกอบกิจการแทนตามมาตรา	๔๓	ให้	
กสทช.	ดำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องหรือมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
ให้ใช้คลื่นความถี่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้

 ๔.๔) การกำกับกิจการโทรคมนาคม
        (๑) การยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการ 

โทรคมนาคม	กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ใดที่ประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการ 
โทรคมนาคมต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายนี้	ซึ่งต้องดำเนินการโดยวิธีการ 
ประมลูคลืน่ความถี	่	โดยเงนิทีไ่ดจ้ากการประมลูเมือ่หกัคา่ใชจ้า่ยแลว้ใหส้ง่เขา้เปน็ 
รายได้แผ่นดิน	และให้ถือว่าการย่ืนคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีดังกล่าว  
เป็นการยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบกิจการโทรคมนาคมด้วย	และเม่ือ	กสทช.	อนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีแล้ว 
ให้ถือว่าอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ประกอบกิจการโทรคมนาคม	และให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุ 
คมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย		 
ทั้งนี้	เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ระบุไว้ในคำขออนุญาต

	 	 ๖	ความดังกล่าว	มิให้ใช้บังคับกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่นำคลื่นความถี่ที่ได้รับจัดสรรไปให้ผู้อื่นประกอบกิจการโดย 
การอนุญาต	สัมปทาน	หรือตามสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายและให้ผู้ได้รับอนุญาต	สัมปทาน	หรือสัญญาประกอบกิจการต่อไปได้เฉพาะ 
ในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามการอนุญาต	สัมปทาน	หรือตามสัญญานั้น.
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       (๒) การกำหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมใบอนญุาต	ให	้กสทช.	 
มอีำนาจกำหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมใบอนญุาตประกอบกจิการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าธรรมเนียมซึ่งต้องชำระเป็น 
รายปใีนอตัรารวมทัง้สิน้ไมเ่กนิรอ้ยละ	๒	ของรายไดก้อ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของผูร้บั 
ใบอนุญาต	 และให้นำส่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายได้ของสำนักงาน	
กสทช.

	 			 		 	 	ทัง้นี	้ใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีเ่พือ่กจิการโทรคมนาคม 
เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับใบอนุญาต จะโอนแก่กันมิได้ และผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม	ต้องประกอบกิจการ 
ด้วยตนเองจะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วนหรือยินยอมให้ 
บุคคลอื่นเป็นผู้มีอำนาจประกอบกิจการแทนมิได้๗

       (๓) การแก้ไขและเพิกถอนใบอนุญาต	ผู้ได้รับใบอนุญาต 
ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมผู้ใดมิได้ประกอบกิจการที่ใช้ 
คลื่นความถี่นั้นภายในระยะเวลาที่ กสทช. กำหนด	หรือนำคลื่นความถี่ไป 
ใชใ้นกจิการนอกวตัถปุระสงค ์หรอืไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไขการประกอบกจิการ 
ทีใ่ชค้ลืน่ความถีห่รอืกระทำการอนัมลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ำหนดในขอ้	๓.๕)	
(๑๑)	หรือโอนใบอนุญาตหรือมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วน 
หรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอำนาจประกอบกิจการแทนตามมาตรา	๔๖ 
ให้	 กสทช.	 ดำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง	 หรือมีคำสั่งเพิกถอน 
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน

๕) แนวทางการจัดทำแผน
๕.๑) แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่๘	 กฎหมายได้กำหนด 

ใหม้แีผนแมบ่ทการบรหิารคลืน่ความถี	่ซึง่อยา่งนอ้ยตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบั 
ตารางกำหนดคลืน่ความถีท่ัง้หมดทีป่ระเทศไทยสามารถนำมาใชป้ระโยชนไ์ด	้ 
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ระหว่างประเทศ	รายละเอียด 
เกีย่วกบัคลืน่ความถีท่ีก่ำหนดใหใ้ชใ้นกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน ์

	 	 ๗	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.
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กิจการโทรคมนาคม	 และกิจการอื่น	 และแนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพื่อ 

นำไปจัดสรรใหม่หรือการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่	 โดยในการจัดทำ 

แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่	ให้	กสทช.	รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ผู้ประกอบกิจการที่ใช้ประโยชน์คลื่นความถี่	 และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง	 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย		

๕.๒) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการ	

ให้	 กสทช.	 จัดให้มีแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	

และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ 

ระยะ	๕	ปี	 โดยในแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่น 

ความถี่ด้วย	 โดยในส่วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 ต้องจัดให้ 

ภาคประชาชนไดใ้ชค้ลืน่ความถีเ่พือ่ประโยชนส์าธารณะ	และไมแ่สวงหากำไรใน

ทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ	๒๐	ของคลื่น 

ความถี่ในแต่ละพื้นที่ของการอนุญาตประกอบกิจการ	

	 			 ในกรณีที่ประชาชน	ผู้ประกอบกิจการ	หรือหน่วยงานของรัฐตามที่

ปรากฏในการรับฟังความคิดเห็น	ผู้ใดเห็นว่าแผนแม่บทที่	กสทช.	กำหนดขัดต่อ 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล 

ปกครองไดโ้ดยใหถ้อืวา่แผนแมบ่ทดงักลา่วเปน็กฎตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตัง้ 

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	ซึ่งแผนแม่บทดังกล่าวเมื่อได้ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ผูกพัน	กสทช.	และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง๙

๕.๓) แผนการจดัใหม้บีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิาร 

เพื่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง 

และบริการเพื่อสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ให้	กสทช.	กำหนดแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ

บริการเพื่อสังคม	โดยในแผนอย่างน้อยจะต้องกำหนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย	

ระยะเวลาในการดำเนินการ	พร้อมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจาก 

การดำเนินการดังกล่าว	และในการจัดทำแผนดังกล่าวนั้น	ให้	กสทช.	หารือกับ 

หน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องโดยต้องสอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรี 

แถลงไว้ต่อรัฐสภา

  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

  ๙	 ในวาระเริ่มแรกมิให้นำความในข้อ	๕.๒)	ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๒๐	มาใช้บังคับ	ทั้งนี้	จนกว่า	กสทช.	จะประกาศให้ใช้ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแล้ว.
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๖) กองทนุวจิยัและพฒันากจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์และกจิการ 
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

๖.๑) การจัดตั้งกองทุน	 กฎหมายกำหนดให้จัดตั้งกองทุนขึ้นใน 
สำนักงาน กสทช.	 เรียกว่า	“กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ”โดยมี 
วัตถุประสงค์	ดังต่อไปนี้

	 			 		 (๑)	ดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจาย 
เสยีง	กจิการโทรทศัน	์และกจิการโทรคมนาคม	อยา่งทัว่ถงึ	ตลอดจนสง่เสรมิ 
ชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน

	 			 		 (๒)	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร	 
การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการ 
โทรคมนาคม	รวมทั้งความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีด้านการใช้ 
คลืน่ความถี	่เทคโนโลยสีารสนเทศ	เทคโนโลยสีิง่อำนวยความสะดวกสำหรบั 
ผู้พิการ	 ผู้สูงอายุ	 หรือผู้ด้อยโอกาส	 ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

	 			 		 (๓)	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ 
กระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน	์กจิการโทรคมนาคม	และเทคโนโลยสีารสนเทศ	
ตลอดจนการดำเนนิการขององคก์รซึง่ทำหนา้ทีจ่ดัทำมาตรฐานทางจรยิธรรม
ของการประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบกจิการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

	 			 		 (๔)	สนับสนุน	 ส่งเสริม	 และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ 
กระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม

	 			 		 (๕)	สนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน 
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อ 
ปลอดภัยและสร้างสรรค์

๖.๒) คณะกรรมการบริหารกองทุน	 กฎหมายได้กำหนดให้มี 
คณะกรรมการบริหารกองทุน	 ประกอบด้วย	 ประธาน	 กสทช.	 เป็น 
ประธานกรรมการ	ปลดัสำนกันายกรฐัมนตร	ีเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 อธิบดีกรมบัญชีกลาง	และผู้อำนวยการ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 เป็นกรรมการโดย 
ตำแหนง่	ผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรูแ้ละประสบการณด์า้นตา่ง	ๆ 	ตามทีก่ฎหมาย 
กำหนด	 จำนวน	 ๕	 คน	 โดยให้เลขาธิการ	 กสทช.	 เป็นกรรมการ	 
และเลขานุการ	 โดยให้กรรมการซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรง 
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ตำแหน่งคราวละ	๓	 ปี	 และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้	 แต่จะดำรงตำแหน่ง 
ติดต่อกันเกิน	๒	วาระมิได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ในการบริหาร 

กองทุนและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุน	 โดยในกรณีที่	
กสทช.	 มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริหารกองทุน	 กสทช.	 ต้อง 
ให้เหตุผลประกอบการพิจารณาไว้ด้วย	ตลอดจนเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การจัดสรรเงินกองทุน	และการดำเนินการดังกล่าวให้ประชาชนทราบผ่านทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน	กสทช.	

๗) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

๗.๑) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ 
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 ให้มีสำนักงานคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 
เรียกโดยย่อว่า	“สำนักงาน กสทช.” เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงาน 
ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ 
แผ่นดินและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายอื่น	 และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานกรรมการ 
โดยกิจการของสำนักงาน	กสทช.	 ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการ 
คุ้มครองแรงงาน	กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์	กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

    อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. 
	 			 (๑)		รับผิดชอบในการรับและจ่ายเงินรายได้ของสำนักงาน	กสทช.	

รวมถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน	กสทช.	 เพื่อเสนอ	
กสทช.	อนุมัติ

	 			 (๒)		ตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่	ศึกษารวบรวมและ 
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นความถี่	 การใช้คลื่นความถี่	 การประกอบกิจการ 
กระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม

	 			 (๓)	รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่	
การประกอบกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 
รวมถึงเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ	กสทช.	และสำนักงาน	กสทช.	
ให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ	หรือวิธีการอื่นที่เห็นสมควร
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พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(๔)	รบัผดิชอบงานธรุการของ	กสทช.	กสท.	กทค.	และคณะกรรมการ 
บริหารกองทุน	และปฏิบัติการอ่ืนตามท่ี	กสทช.	กสท.	และ	กทค	มอบหมาย

ทั้งนี้	 ให้	 กสทช.	 มีอำนาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการ 
บรหิารงานทัว่ไป		การบรหิารงานบคุคล	การงบประมาณ	การเงนิและทรพัยส์นิ	
และการดำเนินการอื่นของสำนักงาน	กสทช.	และรวมถึงกรณีอื่น	ๆ	ตามที่ 
กฎหมายกำหนด

๗.๒) เลขาธกิารคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงกจิการโทรทศัน ์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กฎหมายได้กำหนดให้สำนักงาน	กสทช.	
มีเลขาธิการ กสทช. ทำหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักงาน  
กสทช.	ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ	และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและ 
ลูกจ้างของสำนักงาน กสทช. และหากเป็นกิจการของสำนักงาน	กสทช.	
ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก	 ให้เลขาธิการ	กสทช.	 เป็นผู้แทนของสำนักงาน	
กสทช.	โดยใหเ้ลขาธกิาร	กสทช.	มวีาระการดำรงตำแหนง่คราวละ	๕	ปนีบัแต่
วนัทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้และอาจไดร้บัแตง่ตัง้อกีได	้แตจ่ะดำรงตำแหนง่ตดิตอ่กนัเกนิ	
๒	วาระไม่ได้	และให้ประธานกรรมการ	โดยความเห็นชอบของ	กสทช.	เป็น
ผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการ	กสทช.	

๗.๓) การบัญชีของสำนักงาน กสทช.	 ในการจัดทำบัญชี 
ของสำนักงาน	กสทช.	กฎหมายได้กำหนดให้จัดทำตามหลักสากลตามมาตรฐาน 
ของสภาผู้สอบบัญชี	และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน	 
การบัญชีและการพัสดุของสำนักงาน	 กสทช.	 ซึ่งการตรวจสอบภายใน 
ดังกล่าวให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในที่มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
จำนวนไม่น้อยกว่า	๓	คนและไม่เกิน	๕	คน	ซึ่ง	กสทช.	แต่งตั้ง

๘) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการ 
บริหารงาน

กฎหมายได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ 
ปฏบิตังิาน	ประกอบดว้ยประธานกรรมการ	และกรรมการอืน่อกีจำนวน	๔	คน 
ตามคุณสมบัติท่ีกฎหมายกำหนด	โดยให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการดำเนินการ 
คัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการจำนวน	 ๒	 เท่า 
ของจำนวนกรรมการ	 เพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกต่อไป 
และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการประชุมร่วมกันเพื่อคัดเลือก 
ผู้สมควรเป็นประธานกรรมการ	ซึ่งกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นกรรมการ 
กสทช.	 กสท.	 กทค.	 อนุกรรมการ	 เลขาธิการ	 กสทช.	 พนักงานหรือ 
ลูกจ้างของสำนักงาน	 กสทช.	 โดยให้กรรมการติดตามและประเมินผล 
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  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

การปฏิบัติงานมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	 ๓	 ปี	 และจะแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่ง	๒	วาระติดต่อกันมิได้

    อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน

	 			 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	มีอำนาจ 
หน้าที่ติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงาน 
ของ	กสทช.	กสท.	กทค.	สำนกังาน	กสทช.	และเลขาธกิาร	กสทช.	แลว้แจง้ผลให	้
กสทช.	ทราบภายใน	๙๐	วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี	และให้	กสทช.	นำรายงาน 
ดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ	กสทช.	 
และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของสำนักงาน	กสทช.	หรือวิธีการอื่นที่เห็นสมควร

๙) ความสัมพันธ์กับรัฐบาลและรัฐสภา
ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นั้น	 กฎหมายได้กำหนดให้	

กสทช.	 ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อ 
รัฐสภา	 ส่วนในกรณีที่จะต้องมีการเจรจาหรือทำความตกลงระหว่างรัฐบาล 
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่	กิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
กิจการโทรคมนาคม	 หรือการอื่นที่เกี่ยวข้อง	 กสทช.	 และสำนักงาน	 กสทช. 
มีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลและร่วมดำเนินการตามที่รัฐบาลแจ้งให้ทราบ

๑๐) บทกำหนดโทษ
(๑)		ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	หรือกิจการโทรคมนาคม 

ผู้ใดได้รับคำสั่งระงับการดำเนินการของ	 กสทช.	 ตามมาตรา	 ๓๑	 วรรคสอง	
แลว้ไมป่ฏบิตัติาม	ให	้กสทช.	มอีำนาจปรบัทางปกครองไมเ่กนิ	๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท 
และปรับอีกวันละไม่เกิน	๑๐๐,๐๐๐	บาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามคำสั่ง

(๒)		ผู้ใดใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	
หรือกิจการโทรคมนาคม	 โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา	 ๔๑	 วรรคหนึ่ง	
หรอืมาตรา	๔๕	วรรคหนึง่	ผูน้ัน้ตอ้งรบัโทษตามทีบ่ญัญตัไิวส้ำหรบัความผดิตาม 
มาตรา	๖๖๑๐	แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน์	พ.ศ.	๒๕๕๑	หรือตามมาตรา	๖๗	แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ 

 ๑๐	พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๖	บัญญัติว่า
	 	 “ผู้ใดใช้คลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์	หรือประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ 
กจิการโทรทศัน์	หรอืใหบ้รกิารนอกเหนอืจากกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์						โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต					ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ	
๕	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ	และปรับวันละไม่เกิน	๕๐,๐๐๐	บาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน”
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พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

กิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๔๑๑	แล้วแต่กรณี
(๓)	พนักงานเจ้าหน้าที่	กสทช.	หรือผู้ซึ่งใช้อำนาจของ	กสทช.	ที่รู้หรือได้ 

รับแจ้งจากบุคคลใดว่ามีการใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
กฎหมายนี้	หากมิได้ดำเนินการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนี	้และการกระทำ 
หรืองดเว้นการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบตามมาตรา	๑๕๗	แห่งประมวลกฎหมายอาญา	พนักงานเจ้าหน้าที่	กสทช.	
หรือผู้ซึ่งใช้อำนาจของ	กสทช.ที่กระทำการดังกล่าว	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	๓	ปี 
หรือปรับไม่เกิน	๖๐,๐๐๐	บาทหรือท้ังจำท้ังปรับ

๑๑) บทเฉพาะกาล
(๑)		ในระหว่างที่การแต่งตั้ ง	 กสทช.ตามกฎหมายนี้ยังไม่แล้วเสร็จ	 

ให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่ได้แต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในฐานะ	 กสทช.	
ตามกฎหมายนี้	 แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายดงักลา่ว	และเมือ่	กสทช.	ไดร้บัการแตง่ตัง้แลว้	ใหค้ณะกรรมการ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดังกล่าว	เป็นอันพ้นจากหน้าที่

(๒)		ใหค้ณะกรรมการตามพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีง 
และกิจการโทรทัศน์	พ.ศ.	๒๕๕๑	คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ 
โทรคมนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน์แห่งชาติตามมาตรา	๖๑	แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ 
สาธารณะแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๑	หมายความถงึ	กสทช.	ตามกฎหมายนี	้รวมทัง้ 
ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี	อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขและเจ้าพนักงาน
ผู้ออกใบอนุญาต	ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมเป็นอำนาจหน้าที่ของ	กสทช.	
ตามกฎหมายนี้

   ๑๑	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”.
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  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

(๓)		เมื่อมีการแต่งตั้ง	กสทช.	แล้ว	 ให้ส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หน่วยงาน 
ของรัฐหรือบุคคลใดท่ีได้รับจัดสรรคล่ืนความถ่ีหรือใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการ 
กระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน	์และกจิการโทรคมนาคมอยูใ่นวนัที	่๒๐	ธนัวาคม	๒๕๕๓	
มีหน้าที่แจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่	 รวมทั้งเหตุแห่งความจำเป็น 
ในการถือครองคล่ืนความถ่ีต่อ	กสทช.	ตามหลักเกณฑ์	และระยะเวลาท่ี	กสทช.	กำหนด

(๔)			ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการ 
กระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน	์หรอืเพือ่กจิการโทรคมนาคมทีช่อบดว้ยกฎหมาย 
อยูใ่นวนัที	่๒๐	ธนัวาคม	๒๕๕๓	และไดป้ฏบิตัติาม	(๓)	แลว้	ใหถ้อืวา่ไดร้บัอนญุาตจาก	
กสทช.	ตามกฎหมายนี้	และให้	กสทช.	กำกับดูแลให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้ 
คลืน่ความถีน่ัน้ปฏบิตัติามกฎหมายนี	้กฎหมายอืน่และตามหลกัเกณฑท์ี	่กสทช.	กำหนด		
ทั้งนี้	จนกว่า	กสทช.	จะกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนเพื่อให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ 
หรือใช้คลื่นความถี่คืนคลื่นความถี่เพื่อนำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่น 
ความถี่ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่	

(๕)		ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติมอบหมายให้ดำเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน 
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม	 
พ.ศ.	๒๕๔๔	ก่อนวันที่	๒๐	ธันวาคม	๒๕๕๓	ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำส่งค่าใช้จ่าย 
เขา้กองทนุวจิยัและพฒันากจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน	์และกจิการโทรคมนาคม 
เพือ่ประโยชนส์าธารณะตามมาตรา	๕๐	จนกวา่จะสิน้สดุระยะเวลาตามทีก่ำหนดไวใ้น 
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	

(๖)		บรรดาใบอนุญาตที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิทยุ 
คมนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘	พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการ 
วทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน	์และกจิการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๓	พระราชบญัญตั ิ
การประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน	์พ.ศ.	๒๕๕๑	และพระราชบญัญตั ิ
การประกอบกจิการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๔	กอ่นวนัที	่๒๐	ธนัวาคม	๒๕๕๓	ใหค้งใชไ้ด ้
ต่อไปจนกว่าจะส้ินอายุ	และให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตท่ีออกตามกฎหมายน้ี	ส่วนใบอนุญาตใด 
ดังกล่าวที่ได้ให้สิทธิในการถือครองหรือใช้คลื่นความถี่และมิได้กำหนดวันสิ้นอายุ 
ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะถึงวันที่	กสทช.	กำหนดให้ใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุลง

(๗)		ภายใน	๑๒๐	วนันบัแตว่นัที	่๒๐	ธนัวาคม	๒๕๕๓	ให	้กสทช.	ออกใบอนญุาต 
ให้ใช้คล่ืนความถ่ีและใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ 
กระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	ใหแ้กอ่งคก์ารกระจายเสยีงและแพรภ่าพสาธารณะ 
แห่งประเทศไทยตามลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการ	รวมทั้งขอบเขต 
การให้บริการเท่าท่ีมีอยู่ในวันท่ี	๒๐	ธันวาคม	๒๕๕๓	ซ่ึงการใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการ 
เพ่ิมเติมจากท่ีได้รับใบอนุญาตดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถ่ี	 
และต้องได้รับใบอนุญาตจาก	กสทช.	และในระหว่างท่ียังมิได้รับใบอนุญาตดังกล่าว	ให้องค์การ 
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยประกอบกิจการต่อไปได้
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พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(๘)		ในวาระเริ่มแรก	ให้ดำเนินการแต่งตั้งเลขาธิการ	กสทช.	ตามกฎหมายนี้ 
ภายในกำหนด	๙๐	วนันบัแตว่นัทีม่กีารแตง่ตัง้	กสทช.		ตามกฎหมายนี	้โดยในระหวา่งที ่
ยงัไมม่เีลขาธกิาร	กสทช.	ตามกฎหมายนี	้ใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม 
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง	 
วทิยโุทรทศัน	์	และกจิการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๓	ซึง่ดำรงตำแหนง่อยูใ่นวนักอ่นวนัที ่
	๒๐	ธันวาคม	๒๕๕๓	ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ	กสทช.	ไปพลางก่อน

(๙)		ใหโ้อนเงนิและทรพัยส์นิของกองทนุพฒันากจิการกระจายเสยีงและกจิการ 
โทรทศันเ์พือ่ประโยชนส์าธารณะ	และกองทนุพฒันากจิการโทรคมนาคมเพือ่ประโยชน์ 
สาธารณะตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	 ๒๕๔๓	ที่มีอยู่ในวันที่	 
๒๐	ธันวาคม	๒๕๕๓	ไปเป็นของกองทุนตามกฎหมายนี้
			 				(๑๐)		ให้โอนบรรดากิจการ	 ทรัพย์สิน	 สิทธิ	 หน้าที่	 ของกรมประชาสัมพันธ์	
สำนกันายกรฐัมนตรี	ในสว่นทีเ่กีย่วกบักองงานคณะกรรมการกจิการวทิยกุระจายเสยีง 
และวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์	 สำนักนายกรัฐมนตรี	 ที่มีอยู่ในวันที่	 
๒๐	ธนัวาคม	๒๕๕๓		ไปเปน็ของสำนกังาน	กสทช.	เวน้แตเ่งนิงบประมาณหมวดเงนิเดอืน 
และค่าจ้างประจำซ่ึงมีผู้ครองอยู่ให้โอนไปเป็นของกรมประชาสัมพันธ์	สำนักนายกรัฐมนตรี 
ตลอดจนโอนบรรดากิจการ	 ทรัพย์สิน	 สิทธิ	 หน้าที่	 หนี้	 พนักงานและลูกจ้างและ 
เงินงบประมาณ	 ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่มีอยู่ 
ไปเป็นของสำนักงาน	กสทช.	ตามกฎหมายนี้
										(๑๑)	ขา้ราชการและลกูจา้งของกองงานคณะกรรมการกจิการวทิยกุระจายเสยีง 
และวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ	กรมประชาสัมพันธ์	สำนักนายกรัฐมนตรี	ที่ดำรงตำแหน่ง 
อยู่ในวันก่อนวันที่	๒๐	ธันวาคม	๒๕๕๓	จะสมัครใจโอนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง 
ของสำนักงาน	กสทช.	ก็ได้	ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด	
	 	 ทัง้นี	้โดยใหบ้รรดาระเบยีบ	ขอ้บงัคบั	ประกาศ	หรอืคำสัง่ทีอ่อกตามพระราชบญัญตั ิ
องคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบักจิการวทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน	์และกจิการ 
โทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๓	ซ่ึงชอบด้วยกฎหมายและมีผลบังคับได้อยู่ในวันท่ี	๒๐	ธันวาคม 
๒๕๕๓	ยงัคงใชบ้งัคบัไดต้อ่ไปเทา่ทีไ่มข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายนี	้ทัง้นี	้จนกวา่จะมรีะเบยีบ	
ข้อบังคับ	ประกาศหรือคำสั่งที่ออกตามกฎหมายนี้ใช้บังคับ	

 หมายเหต:-
 	 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	


