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พระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายว่ า ด้ ว ยองค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเหมาะสมยิ่งขึ้น
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากั ด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่ ง มาตรา ๒๖ ประกอบกั บ มาตรา ๓๒ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๒๗๔ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ ไม่ว่าจะใช้เพื่อส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม
หรือเพื่อประโยชน์ อื่น ใด ต้องเป็น ไปเพื่อประโยชน์สูงสุด ของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และ
ประโยชน์ ส าธารณะซึ่ ง การตราพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ส อดคล้ อ งกั บ เงื่ อ นไขที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
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จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติองค์กรจัด สรรคลื่นความถี่และ
กากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม” ระหว่างบทนิยาม
คาว่า “จัดสรรคลื่นความถี่” และคาว่า “ชุมชน” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
““สิทธิในการเข้ าใช้วงโคจรดาวเทียม” หมายความว่า สิทธิที่ประเทศไทยหรือหน่วยงาน
ของรั ฐ ได้ รั บ หรื อ มี อ ยู่ ใ นการส่ ง ดาวเที ย มเข้ า สู่ ว งโคจรตามข้ อ บั ง คั บ วิ ท ยุ ข องสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิก (๖) และ (๗) ของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การพ้นจากตาแหน่งกรรมการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ให้นาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ
ถ้าเป็นการพ้นจากตาแหน่งตาม (๔) หรือ (๕) ให้นาความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการ
ให้พ้นจากตาแหน่ง พระบรมราชโองการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
หรือวันที่กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี”
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มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคหกของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
“เมื่อมีเหตุตามวรรคหนึ่งให้สานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบ
ภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว และให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเริ่มดาเนินการ
จัดให้มีการเลือกกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๘ ให้ ย กเลิ กมาตรา ๒๒ แห่ งพระราชบัญญัติองค์กรจั ด สรรคลื่นความถี่แ ละ
กากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) จัดทาแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุ แผนการบริหาร
สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ใช้ ว งโคจรดาวเที ย ม และแผนเลขหมายโทรคมนาคม และด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไป
ตามแผนดังกล่าว แต่แผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน (๑๔) ของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบ
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กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑๔) ดาเนินการในฐานะหน่วยงานอานวยการของรัฐที่มีอานาจในการบริหารกิจการสื่อสาร
ระหว่างประเทศกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือกับองค์การระหว่างประเทศอื่น รัฐบาล
และหน่วยงานต่างประเทศ ตามที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของ กสทช. หรือตามที่รัฐบาลมอบหมาย
รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินการของรัฐเพื่อให้มีดาวเทียมหรือให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
และประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไป
ตามแผนซึ่งจัด ทาตาม (๑) และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพั ฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม”
มาตรา ๑๑ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น (๑๔/๑) และ (๑๔/๒) ของมาตรา ๒๗
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
“(๑๔/๑) ด าเนิ น การให้ ไ ด้ ม าและรั ก ษาไว้ ซึ่ ง สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ใช้ ว งโคจรดาวเที ย มอั น เป็น
สมบัติของชาติ และดาเนินการให้มีการใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและ
ประชาชน ในกรณีที่ การรักษาสิ ท ธิดังกล่ าวก่ อให้เ กิด ภาระแก่รั ฐเกิ นประโยชน์ที่ จะได้รับ กสทช.
อาจสละสิ ท ธิ ดัง กล่ า วได้ต ามที่ กาหนดในแผนการบริห ารสิ ทธิ ใ นการเข้ าใช้ วงโคจรดาวเที ย ม และ
ให้รายงานคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งประกาศเหตุผลโดยละเอียดให้ประชาชนทราบ ในการดาเนินการ
ให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมดังกล่าว ให้ กสทช. มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการอนุญาตค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาต รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ในการด าเนิ น การที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ผู้ ข อรั บ อนุ ญ าตหรื อ ผู้ รั บ อนุ ญ าตแล้ ว แต่ ก รณี จ ะต้ อ งรั บ ภาระโดย
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าวเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการอนุญาตแล้วเหลือเท่าใดให้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
(๑๔/๒) พิจารณาอนุญาตและกากับดูแลการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใช้
ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ และกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข และ
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว”
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มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าและวรรคหกของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
“ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง กสทช. ต้องดาเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จาก
คลื่นความถี่ ทั้งต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรม
หรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกินความจาเป็น ป้องกันมิให้คลื่นความถี่รบกวนกัน รวมตลอดทั้งป้องกัน
การกระทาที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้หรือปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริงของประชาชนและป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่
โดยไม่คานึงถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป รวมถึงป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจเกิดขึ้น
จากการใช้คลื่นความถี่ ตลอดทั้งการกาหนดสัดส่วนขั้นต่าที่ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่จะต้องดาเนินการ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคห้า มิให้ถือว่าเป็นการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ”
มาตรา ๑๓ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น หมวด ๑/๑ เลขหมายโทรศั พ ท์ ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ
มาตรา ๓๔/๑ มาตรา ๓๔/๒ มาตรา ๓๔/๓ มาตรา ๓๔/๔ และมาตรา ๓๔/๕ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
“หมวด ๑/๑
เลขหมายโทรศัพท์ฉกุ เฉินแห่งชาติ
มาตรา ๓๔/๑ ในหมวดนี้
“เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ” หมายความว่า เลขหมายโทรคมนาคมที่ กสทช. จัดไว้
เพื่อใช้เป็นเลขหมายโทรศัพท์สาหรับรับแจ้งเหตุฉุกเฉินตามหมวดนี้
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“เหตุฉุกเฉิน ” หมายความว่า เหตุด่วนหรือเหตุร้ายที่ผู้ประสบเหตุประสงค์แจ้งเพื่อขอรับ
ความช่วยเหลือเป็นการด่วนเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากอันตรายต่อชีวิตร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือ
เหตุอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการด่วน
“ผู้แจ้ง” หมายความว่า ผู้แจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อขอรับ
ความช่วยเหลือหรือระงับเหตุฉุกเฉิน
“ผู้รับแจ้ง” หมายความว่า ผู้ซึ่งสานักงานตารวจแห่งชาติแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ตามมาตรา ๓๔/๒
มาตรา ๓๔/๒ ให้ กสทช. จัดเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติให้แก่สานักงานตารวจแห่งชาติ
เพื่อประโยชน์ในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ให้สานักงานตารวจแห่งชาติมีหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการช่วยเหลือหรือระงับเหตุฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
วิธีการบริหารและการประสานงานสาหรับการดาเนินการเกี่ยวกับเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ให้เป็นไปตามระเบียบที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓๔/๓ ในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจะเรียกเก็บ
ค่าบริการใด ๆ จากผู้แจ้งมิได้
มาตรา ๓๔/๔ ผู้รับแจ้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรือระงับเหตุฉุกเฉิน สามารถ
เข้าถึงหรือเปิดเผยพิกัดตาแหน่งหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งหรือผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน โดยไม่มีความผิด
ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จาเป็นเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือหรือระงับเหตุฉกุ เฉิน หรือเพื่อตรวจสอบผู้กระทา
ความผิดตามหมวดนี้
มาตรา ๓๔/๕ ผู้ใดใช้ห รือเรียกเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติโดยไม่มีเหตุฉุกเฉินหรือ
มีพฤติกรรมอันเป็นการก่อกวนการปฏิบัติงานของผู้รับแจ้งต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในส่วนที่ ๓ การกากับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ในหมวด ๒ การกากับดูแลการประกอบกิจการ
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ส่วนที่ ๓
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถี่
มาตรา ๔๑ ผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
หรือกิจการโทรคมนาคม ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกาหนด โดยประกาศดังกล่าวต้องระบุกิจการที่สามารถใช้คลื่นความถี่ที่
จะมีการอนุญาตนั้นประกอบกิจการได้ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ กสทช. อาจกาหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับท้องถิ่น โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับได้
ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา ๔๒ การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ใ ห้ ด าเนิ นการโดยวิธี ก ารประมูล
คลื่นความถี่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกาหนด
คลื่น ความถี่ที่ กสทช. อนุ ญาตให้ผู้รับใบอนุญาตใช้ต ามวรรคหนึ่ง กสทช. อาจอนุญาต
ให้บุคคลอื่นร่วมใช้ประโยชน์ในย่านความถี่หรือช่องความถี่จากคลื่นความถี่ที่ได้อนุญาตไว้แล้วนั้น ได้
แต่การอนุญาตนั้นจะต้องไม่เป็นการรบกวนการใช้ประโยชน์ของผู้ได้รับใบอนุญาต โดย กสทช. จะต้อง
ประกาศเงื่อนไขดังกล่าวให้ทราบเป็นการทั่วไปในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นั้นด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตและการอนุญาตให้บุคคลอื่นร่วมใช้ประโยชน์ใน
ย่านความถี่หรือช่องความถี่ ให้เป็นไปตามที่ กสทช. ประกาศกาหนด
เงินรายได้ที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่ตามวรรคสามเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการประมูล และ
เงินที่ต้องนาส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วเหลือเท่าใดให้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๔๒ คลื่นความถี่ในกรณีดังต่อไปนี้ กสทช. อาจอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยวิธีการอื่น
นอกจากการประมูล
(๑) คลื่นความถี่ที่มีเพียงพอต่อการใช้งาน
(๒) คลื่นความถี่ที่ กสทช. ประกาศกาหนดให้นาไปใช้ในกิจการเพื่อบริการสาธารณะ ความมั่นคง
ของรัฐ หรือกิจการอื่นที่ไม่แสวงหากาไร
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ กสทช. ประกาศ
กาหนด
มาตรา ๔๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ยื่นคาขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ
กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่สามารถใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว
ประกอบกิจการได้ตามที่กาหนดในประกาศตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ต่อ กสทช. ภายในระยะเวลา
สามสิบวัน นับแต่วันได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่อาจยื่นคาขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมที่สามารถใช้คลื่นความถี่นั้นประกอบกิจการตามที่กาหนดในประกาศ
ตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง เพิม่ เติมได้
เมื่อ กสทช. อนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม
ที่ระบุไว้ในคาขออนุญาต
มาตรา ๔๔ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดหรืออาจเกิดการรบกวนคลื่นความถี่
ที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้วจะกระทามิได้ ในกรณีที่ปรากฏว่าเกิดการรบกวนของคลื่นความถี่ใด ๆ
อันเป็นผลจากการละเมิดกฎหมาย กสทช. ต้องดาเนินการระงับการรบกวนนั้นโดยเร็ว
มาตรา ๔๔/๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
หรื อ กิ จ การโทรคมนาคมต้ อ งประกอบกิ จ การด้ ว ยตนเอง จะมอบการบริ ห ารจั ด การทั้ ง หมด
หรือบางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอานาจประกอบกิจการแทนมิได้
การให้บุคคลอื่นเช่าเวลาดาเนินรายการบางช่วงเวลาสาหรับการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ให้กระทาได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศ
กาหนด
มาตรา ๔๔/๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมต้องเสียค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ซึ่งต้องชาระเมื่อได้รับใบอนุญาตตามที่ กสทช. ประกาศกาหนดและให้ถือว่าเงินที่ได้จากการประมูล
ตามมาตรา ๔๑ เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรานี้
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บรรดาหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งด้วย แต่ กสทช.
จะลดหย่อนให้ตามที่เห็นสมควรก็ได้โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของกิจการของหน่วยงานนั้น
มาตรา ๔๔/๓ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ เ ป็ น สิ ท ธิ เ ฉพาะตั ว จะโอนแก่ กั น มิ ไ ด้ เว้ น แต่
จะได้รับอนุญาตจาก กสทช. และเสียค่าธรรมเนียมการโอน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
อัตราค่าธรรมเนียมในการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ให้เป็นไปตามที่ กสทช. ประกาศกาหนด
เมื่อ กสทช. อนุญาตให้มีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่นั้นของผู้โอน
สิ้ น สุ ด ลง และให้ กสทช. ออกใบอนุ ญ าตประกอบกิจ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ หรื อ
กิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้รับโอนตามลักษณะ ประเภท และขอบเขตของใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมของผู้โอนดังกล่าว
มาตรา ๔๔/๔ เมื่อ กสทช. อนุญาตให้ผู้ใดใช้คลื่นความถี่ตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้แจ้ง
ไปยั ง คณะกรรมการดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมทราบ
มาตรา ๔๔/๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ผู้ใด
(๑) ไม่ดาเนินการตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง
(๒) ไม่ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมที่สามารถ
ใช้คลื่นความถี่นั้นประกอบกิจการตามที่ตนได้รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ กสทช. กาหนด หรือ
(๓) นาคลื่นความถี่ไปใช้ในกิจการนอกวัตถุประสงค์ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบ
กิจการที่ใช้คลื่นความถี่ หรือกระทาการอันมีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในมาตรา ๒๗ (๑๑)
ให้ กสทช. ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ มีก ารแก้ไ ขให้ ถู กต้ องหรื อ มีค าสั่ง เพิ ก ถอนใบอนุญ าตให้ ใช้
คลื่นความถี่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความซึ่งเป็นชื่อของส่วนที่ ๔ และความในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖
ในหมวด ๒ การกากับดูแลการประกอบกิจการ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ส่วนที่ ๔
การกากับการประกอบกิจการ
มาตรา ๔๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการประกอบกิจ การโทรคมนาคมต้อ งเสี ย ค่า ธรรมเนี ย มการขออนุญ าต และค่ า ธรรมเนี ยม
ใบอนุญาตประกอบกิจการรายปีตามอัตราที่ กสทช. ประกาศกาหนด
อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญาตประกอบกิ จ การรายปี ต ามวรรคหนึ่ง ให้ คานึ งถึ ง รายจ่ า ยใน
การกากับดูแลการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสองของรายได้
ก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้รับใบอนุญาต และให้นาส่งเป็นรายได้ของสานักงาน กสทช.
บรรดาหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งด้วย แต่ กสทช.
จะลดหย่อนให้ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของกิจการของหน่วยงานนั้น
มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์
สังคมหรือรายการสาหรับเด็กและเยาวชน ให้ กสทช. กาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่น ความถี่ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดเวลาให้รายการดังกล่าวได้ออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสม
สาหรับกลุ่มเป้าหมาย”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๙ ในการกากับดูแลการประกอบกิจการ ให้ กสทช. จัดให้มีแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ และแผนแม่ บ ทกิ จ การโทรคมนาคม เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางใน
การดาเนินการระยะห้าปี โดยในแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท การบริหารคลื่นความถี่และ
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อย่างน้อยต้องมีแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการ
แนวทางการอนุ ญาตให้ ใ ช้ คลื่ น ความถี่แ ละการอนุญาตให้ประกอบกิจ การ โดยค านึ งถึงผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนและมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้คลื่นความถี่
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ในส่วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้องจัด ให้ มี
การใช้คลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสาหรับภาคประชาชนรวมกันในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ
ยี่สิบห้าของความสามารถในการส่งสัญญาณที่จะอนุญาตในแต่ละครั้ง
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การคลื่น ความถี่ เ ป็นไปโดยมีประสิท ธิภาพ และเกิด ประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะในกรณีที่ไม่มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่
ที่จัดให้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสาหรับภาคประชาชนตามวรรคสองหรือคลื่นความถี่เพื่อกิ จการ
ตามประเภทอื่นที่กาหนดไว้จนพ้นกาหนดสามปี นับตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศให้ขออนุญาต หาก กสทช.
เห็นว่าการนาคลื่นความถี่ดังกล่าวไปใช้เพื่อกิจการประเภทอื่นจะเกิดประโยชน์หรือมีประสิทธิภาพสูงกว่า
ให้ กสทช. มีอานาจนาคลื่นความถี่นั้นไปใช้ประโยชน์ในกิจการประเภทอื่นได้ แต่จะต้องไม่มีผลกระทบ
ต่ อ สิ ท ธิใ นการใช้ คลื่น ความถี่ที่จั ด ให้ เพื่ อประโยชน์ส าธารณะหรือ สาหรับ ภาคประชาชน ในกรณีที่
การดาเนินการดังกล่าวทาให้สัดส่วนตามวรรคสองลดลง ให้ กสทช. จัดให้มีคลื่นความถี่ตามสัดส่วน
ดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ประกาศกาหนด
ในการจั ด ท าแผนแม่ บ ทตามวรรคหนึ่ ง ให้ กสทช. รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน
ผู้ ป ระกอบกิ จ การ และหน่ ว ยงานของรัฐ ที่ เกี่ ย วข้ อง เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพิ จ ารณาด้วย ทั้งนี้
ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ในกรณีที่ กสทช. วินิจฉัยเรื่องใดไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนผู้ประกอบกิจการ
หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ตามที่ ป รากฏในการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามวรรคสี่ กสทช. ต้ อ งชี้ แ จงและ
แสดงเหตุผลให้ประชาชน ผู้ประกอบกิจการ หรือหน่วยงานของรัฐทราบ
ประชาชน ผู้ประกอบกิจการ หรือหน่วยงานของรัฐตามวรรคห้า ผู้ใดเห็นว่าแผนแม่บท
ที่ กสทช. ก าหนดขั ด ต่ อ บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ให้ มี สิ ท ธิ ฟ้ อ งคดี ต่ อ
ศาลปกครอง โดยให้ถือว่าแผนแม่บทดังกล่าวเป็นกฎตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง และให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันยื่นฟ้องคดี
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แผนแม่บทตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ผูกพัน กสทช. และ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง”
มาตรา ๑๘ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
“มาตรา ๕๐/๑ ในการดาเนินการให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
และการสละสิ ทธิ ดังกล่า ว ให้ กสทช. จั ด ท าแผนการบริหารสิ ท ธิใ นการเข้าใช้ วงโคจรดาวเทียม
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการซึ่งต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิ จิ ทั ล เพื่ อเศรษฐกิจ และสั งคมรวมทั้ งนโยบายรัฐบาลที่เกี่ ยวกั บสิท ธิใ นการเข้าใช้ วงโคจรดาวเทียม
โดยในการจัดทาแผนดังกล่าว กสทช. ต้องหารือร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมทั้งหมดที่ประเทศไทยสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้
(๒) แนวทางการดาเนิน การเกี่ ยวกับการให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียม เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
(๓) แนวทางในการสละสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม กรณีที่การรักษาสิทธิดังกล่าว
ก่อให้เกิดภาระแก่รัฐเกินประโยชน์ที่จะได้รับ
(๔) แนวทางในการอนุญาตให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
แผนตามวรรคหนึ่งเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ผูกพัน กสทช. และหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง”
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ให้ คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานเสนองบประมาณรายจ่ ายส าหรั บ
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗๑ วรรคเจ็ด ต่อสานักงาน กสทช. เพื่อจัดสรร
เป็นงบประมาณของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ไว้ในร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของสานักงาน กสทช. ในการนี้ สานักงาน กสทช. อาจทาความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณดังกล่าวไว้ในรายงานการเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีก็ได้”
มาตรา ๒๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
“ในการดาเนินการตามวรรคสอง ให้สานักงาน กสทช. เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก่อนวันเริ่มปีงบประมาณไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
และให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นให้แล้วเสร็จก่อนวันเริ่ม
ปี ง บประมาณไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น และเมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น หรื อ เมื่ อ พ้ น ระยะเวลาดั ง กล่ า วแล้ ว
ให้สานักงาน กสทช. เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อ กสทช. เพื่อดาเนินการต่อไป”
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๔/๒
วรรคหนึ่ง ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๔๕
วรรคหนึ่ง และค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๔/๓”
มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ในเวลาใด ๆ ที่สานั กงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่าการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน
ของสานักงาน กสทช. ไม่เกิดประสิทธิผล หรือเป็นการฟุ่มเฟือยเกินสมควรหรือการดาเนินการใดไม่ถูกต้อง
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ตรงตามแผน หรือจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวม ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แจ้งให้ กสทช. ทราบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ และให้ กสทช. ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือระงับ
การดาเนินการตามควรแก่กรณีภายในระยะเวลาที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด”
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๑ กรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านมี ว าระการด ารงต าแหน่ ง
คราวละสามปี และจะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสองวาระติดต่อกันมิได้
กรรมการตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นกรรมการ กสทช. อนุกรรมการ เลขาธิการ กสทช. พนักงาน
หรือลูกจ้างของสานักงาน กสทช. และให้นาความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๒๐ (๑) (๓) (๔)
และ (๕) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ก่อนครบกาหนดตามวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ดาเนินการจัดให้มีการคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้นใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
และให้ กรรมการติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบัติงานซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอยู่ในตาแหน่ ง
เพือ่ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่
ในกรณีที่กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจาก
การพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่าคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมการเหลืออยู่
ไม่ถึงสามคน
เมื่อมีเหตุให้กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานต้องพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุอื่น
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้สานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาทราบภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว โดยให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เริ่มดาเนินการจัดให้มีการเลือกกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
และให้ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
วิธีการประชุมและการลงมติให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผล
การปฏิบัติงานกาหนด
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ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติด ตามและประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกาหนด”
มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๘ ผู้ ใ ดใช้ ค ลื่น ความถี่ เพื่ อกิจ การกระจายเสี ยง กิ จ การโทรทั ศน์ หรื อกิจการ
โทรคมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับ
ความผิดตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๒๕ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองของมาตรา ๘๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ร
จัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ความในมาตรา ๔๔/๑ มิให้ใช้บังคับกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่นาคลื่นความถี่ที่ได้รับ
จัดสรรไปให้ผู้อื่นประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมาย และ
ให้ผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาประกอบกิจการต่อไปได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่
ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญานั้น”
มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ความในมาตรา ๔๔/๑ มิให้ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจที่นาคลื่นความถี่ที่ได้รับจัดสรรไปให้ผู้อื่น
ประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายและให้ผู้ได้รับอนุญาต
สัมปทาน หรือสัญญาประกอบกิจการต่อไปได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามการอนุญาต สัมปทาน
หรือตามสัญญานั้น”
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มาตรา ๒๗ บรรดาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ออกตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาต
หรือใบอนุญาตนั้นสิ้นผลเพราะเหตุอื่น
ให้ กสทช. มีอานาจประกาศกาหนดกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม
ประเภทหรือลักษณะใด ที่สามารถใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเพื่อประกอบกิจการ
เพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เพิ่มเติมตามวรรคสองให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
รวมทั้งเสียค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๘ ให้ กสทช. มีอานาจประกาศกาหนดกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
หรือกิจการโทรคมนาคม ประเภทหรือลักษณะใด ที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๘๓
และมาตรา ๘๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และการอนุ ญ าตนั้ น
ยังไม่สิ้นสุดลง สามารถใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตเพื่อประกอบกิจการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ประกาศ
ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่
ผู้ไ ด้รับอนุ ญาตให้ ใช้คลื่น ความถี่ต ามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการ
โทรคมนาคม เพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรวมทั้งเสียค่าธรรมเนียม
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบกิจ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศน์ หรื อ กฎหมายว่ า ด้ ว ย
การประกอบกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี
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มาตรา ๒๙ ใบอนุ ญาตให้ ใช้คลื่นความถี่ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ โ อนแก่กันได้ต ามที่กาหนดในมาตรา ๔๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๐ ในระยะเริ่มแรก มิให้นาส่วนที่ ๓ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๔/๑ มาตรา ๔๔/๒ มาตรา ๔๔/๓ มาตรา ๔๔/๔
และมาตรา ๔๔/๕ และส่วนที่ ๔ การกากับการประกอบกิจการ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖
ในหมวด ๒ การกากับดูแลการประกอบกิจการ และมาตรา ๖๕ (๑) มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓
วรรคสอง และมาตรา ๘๔ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติอ งค์กรจัด สรรคลื่ นความถี่และกากับ
การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙
มาใช้บังคับ จนกว่า กสทช. จะมีความพร้อมที่จะดาเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าว และให้เสนอให้มี
การตราพระราชกฤษฎีกากาหนดให้นาบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับ
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการคลื่นความถี่และการกากับการประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในระหว่างที่ยังมิได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง
ให้ส่วนที่ ๓ การกากับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓
และมาตรา ๔๔ และส่วนที่ ๔ การกากับกิจการโทรคมนาคม มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗
ในหมวด ๒ การกากับดูแลการประกอบกิจการ และมาตรา ๖๕ (๑) มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓
วรรคสอง และมาตรา ๘๔ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติอ งค์กรจัด สรรคลื่ นความถี่และกากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง
จะมีผลใช้บังคับ
ก่อนเสนอให้ตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้ กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และนาข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณา
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ให้ กสทช. จัดทาแผนการดาเนินการและกาหนดกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกา
อย่างชัดเจน และให้มีการรายงานผลการเตรียมความพร้อมตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทราบ
อย่างน้อยทุกหกเดือนและเปิดเผยให้ประชาชนทราบด้วย
มาตรา ๓๑ ให้ระเบียบว่าด้วยการกาหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการสรรหาและ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งออกตามมาตรา ๗๑ วรรคห้า
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ยังมีผลใช้บังคับ
ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิ ี้
จนกว่าจะมีระเบียบเพื่อกาหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานซึง่ ออกตามมาตรา ๗๑ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่
ความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ
มาตรา ๓๒ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖๐ ของรัฐ ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็น
สมบัติของชาติ และการจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ
และประชาชน ประกอบกับมาตรา ๒๗๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เป็นองค์กรรับผิดชอบและกากับการดาเนินการดังกล่าว และโดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับการเริ่มกระบวนการสรรหา
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และการเริ่มกระบวนการสรรหา
รวมทั้งวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานไม่มีความชัดเจน ตลอดจน
กระบวนการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีของสานักงาน กสทช. ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงาน ทาให้การบริหารงบประมาณเกิดความล่าช้า ประกอบกับเทคโนโลยีการสื่อสารโดยใช้คลื่นความถี่
ได้พัฒนาขึ้น สมควรปรับปรุงการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เสียใหม่เพื่อให้ การใช้คลื่นความถี่เกิดประโยชน์สูงสุด
นอกจากนั้ นเพื่ อประโยชน์ ในการแจ้ งเหตุ ฉุ กเฉิ นที่ ต้ องการความช่ วยเหลื อ ของประชาชน สมควรก าหนด
ให้มีเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อให้การรับแจ้งเหตุฉุกเฉินมีประสิ ทธิภาพสูงสุด จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

