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พระราชบัญญัต ิ
องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

------------- 
 
            ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
     ใหไว ณ วันที ่๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
               เปนปที ่๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบคุคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑  
มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทํา 
ไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี ่
และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓" 
 
  มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.๒๕๔๓/๑๖ก/๑/๗ มีนาคม ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี ้
  "คล่ืนความถ่ี"  หมายความวา  คลื่นวิทยุหรือคลื่นแฮรตเซียนซึ่งเปนคลื่น 
แมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่ต่ํากวาสามลานเมกะเฮิรตซลงมาที่ถูกแพรกระจายในที่วางโดยปราศจาก 
สื่อนําที่ประดิษฐขึ้น 
  "วิทยุโทรคมนาคม" หมายความวา วิทยุคมนาคมซึ่งเปนการสง การแพรหรือ 
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การรับเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอื่นใดซึ่งสามารถใหเขา
ใจ 
 
ความหมายไดดวยคล่ืนความถ่ี 
  "วิทยุกระจายเสียง" หมายความวา การสงหรือการแพรเสียงดวยคลื่นความถี ่
เพื่อใหบุคคลทั่วไปรับไดโดยตรง 
  "วิทยุโทรทัศน" หมายความวา  การสงหรือการแพรภาพและเสียงดวยคลื่น 
ความถี ่เพื่อใหบุคคลทั่วไปรับไดโดยตรง 
  "โทรคมนาคม" หมายความวา การสง การแพร หรือการรับเครื่องหมาย 
สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอื่นใดซึ่งสามารถใหเขาใจความหมายได 
โดยระบบสาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟาอื่น หรือระบบอื่น 
  "กิจการกระจายเสียง" หมายความวา กิจการซึ่งใหบริการการสงขาวสาร 
สาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับฟงการใหบริการนั้น ๆ ได ไมวาจะสงโดยผาน 
ระบบสาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟาอื่น หรือระบบอื่น ระบบใดระบบ
หน่ึง  
หรอืหลายระบบรวมกัน หรือกิจการกระจายเสียงตามที่มีกฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะ
กรรมการ 
รวมกําหนดใหเปนกิจการกระจายเสียง 
  "กิจการโทรทัศน" หมายความวา กิจการซึ่งใหบริการการสงขาวสารสาธารณะ 
หรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมการใหบริการนั้น ๆ ได ไมวาจะสงโดยผานระบบสาย  
ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟาอื่น หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรอื 
หลายระบบรวมกัน หรือกิจการโทรทัศนตามที่มีกฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะกรรมการรวม 
กําหนดใหเปนกิจการโทรทัศน 
  "กิจการโทรคมนาคม" หมายความวา กิจการซึ่งใหบริการสง การแพร หรือการ 
รับเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอื่นใด ซึ่งสามารถใหเขาใจ 
ความหมายไดโดยระบบสาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟาอื่น หรือระบบอื่น  
ระบบใดระบบหนึ่ง หรอืหลายระบบรวมกัน หรือกิจการโทรคมนาคมตามที่มีกฎหมายบัญญัติหรือ 
ตามท่ีคณะกรรมการรวมกําหนดใหเปนกิจการโทรคมนาคม 
  "กิจการวิทยุคมนาคม" หมายความวา กิจการซึ่งเปนการสง การแพร หรือการรับ 
เครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอื่นใด ซึ่งสามารถใหเขาใจ 
ความหมายไดโดยระบบคล่ืนความถี ่เพ่ือความมุงหมายทางโทรคมนาคมโดยเฉพาะ 
  "คาธรรมเนียม" หมายความวา คาตอบแทนการใชคล่ืนความถี ่คาธรรมเนียม 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ รวมทั้งคาธรรมเนียมอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะ 
กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาต ิคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
แหงชาติ หรือคณะกรรมการรวม แลวแตกรณี กําหนด 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  "ตารางกําหนดคลื่นความถี"่ หมายความวา การกําหนดยานความถี่วิทยุของ 
กิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศนและกิจการวิทยุคมนาคมสําหรบักิจการใดกิจการ
หน่ึง 
หรอืหลายกิจการ หรือกิจการวิทยุดาราศาสตรเพื่อใชงานภายใตเงื่อนไขที่กําหนด 
  "แผนความถ่ีวิทยุ" หมายความวา  การกําหนดชองความถี่วิทยุสําหรับกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศนหรือกิจการวิทยุคมนาคมเพื่อใชงานภายใตเงื่อนไขที่กําหนด 
  "จัดสรรความถ่ีวิทยุ" หมายความวา  การอนุญาตใหสถานีวิทยุกระจายเสียง  
สถานีวิทยุโทรทัศนหรือสถานีวิทยุคมนาคมใชความถี่วิทยุหรือชองความถี่วิทยุตามตารางกําหนด 
ความถี่วิทยุหรือแผนความถี่วิทยุเพื่อใชงานภายใตเงื่อนไขที่กําหนด 
  "กรรมการ" หมายความวา  กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
แหงชาติ กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติหรือกรรมการรวม แลวแตกรณี 
  "พนักงานเจาหนาท่ี"  หมายความวา  ผูซ่ึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศนแหงชาติ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติหรือคณะกรรมการรวม  
แลวแตกรณี แตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
  มาตรา ๔  บรรดากฎหมาย  กฎ และขอบังคับอื่น ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน 
พระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
  มาตรา ๕  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
          หมวด ๑ 
          องคกรดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
       --------------- 
 
         สวนท่ี ๑ 
          คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ 
       ------------- 
 
  มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
แหงชาติ เรียกโดยยอวา  "กสช." ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่น 
อีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา 
  ใหเลขาธิการ กสช. เปนเลขานุการ กสช. 
 
  มาตรา ๗  กรรมการตองเปนผูที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงใหเห็นถึง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

การเปนผูมีความรูความเขาใจและมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณในกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ความม่ันคง  
กฎหมายมหาชน หรือกิจการทองถิ่น อันจะเปนประโยชนตอกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน 
 
  มาตรา ๘  กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี ้
  (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  (๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
  (๓) ไมเคยเปนกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติหรือกรรมการกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ 
  (๔) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง  
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
  (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงของพรรคการเมือง 
  (๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
  (๗) ไมติดยาเสพติดใหโทษ 
  (๘) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (๙) ไมเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
  (๑๐) ไมเปนบุคคลที่เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไปโดยได 
พนโทษมายังไมถึงหาปในวันไดรับการเสนอชื่อ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
  (๑๑) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือ 
รัฐวิสาหกิจ หรือจากหนวยงานของเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือเพราะประพฤติชั่วอยาง 
รายแรง หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
  (๑๒) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ
  (๑๓) ไมเปนกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผนดิน กรรมการปอง
กัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรอื 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
  (๑๔) ไมเคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง 
 
  มาตรา ๙  ในการแตงตั้งกรรมการ ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการ 
คณะหนึ่งมีจํานวนสิบเจ็ดคน ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปน 
กรรมการ ประกอบดวย 
  (๑) ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตร ีผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวง 
ศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม และผูแทนสํานักงาน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สภาความมั่นคงแหงชาติ 
  (๒) ผูแทนคณาจารยประจําซึ่งสอนในสาขาวิชานิเทศศาสตร วารสารศาสตร  
หรือสื่อสารมวลชนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่เปนนิติบุคคล  
และมีการสอนระดับปริญญาในสาขาวิชาดังกลาว สถาบันละหนึ่งคน คัดเลือกกันเองใหเหลือส่ีคน 
  (๓) ผูแทนสมาคมวิชาชีพดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่เปน 
นิติบุคคลสมาคมละหนึ่งคน คัดเลือกกันเองใหเหลือส่ีคน 
  (๔) ผูแทนองคกรเอกชนที่เปนนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงคในการคุมครอง 
ผูบริโภคทางดานสื่อสารมวลชน หรือใชสื่อสารมวลชนเพื่อประโยชนสาธารณะ และไมแสวงหา
กําไร 
ในทางธุรกิจ องคกรละหนึ่งคน คัดเลือกกันเองใหเหลือส่ีคน 
  กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 
  ใหคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่ง เปนประธานกรรมการ 
สรรหาและคัดเลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่ง เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
  ใหสํานักงาน กสช. ทําหนาที่เปนหนวยงานธุรการในการดําเนินการสรรหาและ 
คัดเลือกกรรมการ 
 
  มาตรา ๑๐  การคัดเลือกและการเลือกกรรมการ ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (๑) ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคลผูมีความรู หรอืมีความ 
เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณตามมาตรา ๗ รวมท้ังมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม 
มาตรา ๘ เปนจํานวนสองเทาของจํานวนกรรมการที่จะไดรับแตงตั้งเสนอตอประธานวุฒิสภา 
พรอมทั้งรายละเอียดของบุคคลดังกลาว ซึ่งจะตองระบุใหชัดเจน หรือมีหลักฐานแสดงใหเห็นวา 
เปนบุคคลที่มีความเหมาะสมในดานใดดานหนึ่งตามมาตรา ๗ และความยินยอมเปนหนังสือของ 
ผูไดรับการเสนอชื่อนั้น 
  (๒) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกผูไดรับการเสนอ 
รายชื่อตาม (๑) ซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ใหบุคคลซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดและ 
มีคะแนนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภาเปนผูไดรับเลือกเปน 
กรรมการ แตถาไมมีผูไดรับเลือกหรือมีผูไดรับเลือกไมครบจํานวนกรรมการที่จะไดรับแตงตั้ง ให
นํา 
รายชื่อของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อที่เหลืออยูทั้งหมดมาใหสมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนน 
เลือกอีกครั้งหนึ่งตอเนื่องกันไป และในกรณีนี้ใหผูไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกวากึ่ง
หน่ึง 
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภาเปนผูไดรับเลือกใหเปนกรรมการ ถามีผูไดรับ 
คะแนนเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเกินจํานวนกรรมการท่ีจะไดรับแตงตั้ง  
ใหประธานวุฒิสภาจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก 
  (๓) ในกรณีที่ไมมีผูไดรับเลือกหรือมีผูที่ไดรับเลือกไมครบจํานวนกรรมการที่จะ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ไดรับแตงตั้งใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกตาม (๑) เพื่อเสนอวุฒิสภาลงมติเลือกตาม  
(๒) ใหมอีกครั้งหนึ่ง 
  ในการแตงตั้งกรรมการครั้งแรกเมื่อไดมีการคัดเลือกบุคคลเปนกรรมการครบ 
จํานวนแลว ใหผูที่ไดรับเลือกทั้งหมดประชุมรวมกันเพื่อคัดเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธาน 
กรรมการแลวแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบ และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง 
พระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง 
 
  มาตรา ๑๑  กรรมการตอง 
  (๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
  (๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือของ 
ราชการสวนทองถิ่น หรือไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานของรัฐ 
  (๓) ไมดํารงตําแหนงใด หรือเปนหุนสวนในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการ 
ที่ดําเนินธุรกิจหรือดําเนินการในดานสื่อสารมวลชนหรือโทรคมนาคม 
  (๔) ไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอื่นใดที่มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชน 
ขัดแยงไมวาโดยตรงหรือโดยออมกับการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงกรรมการ 
  เม่ือวุฒิสภาเลือกบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) นายกรัฐมนตรีจะนําความ
ข้ึน 
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงตั้งไดตอเมื่อผูนั้นไดลาออกจากการเปน
บุคคล 
ตาม (๑) (๒) หรอื (๓) หรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อถือไดวาตนไดเลิกประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพ 
ตาม (๔) แลว ซึ่งตองกระทําภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเลือก แตถาผูนั้นมิไดลาออกหรือ
เลิก 
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูน้ันไมเคยไดรับเลือกใหเปน 
กรรมการ และใหดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการใหมแทน 
 
  มาตรา ๑๒  กรรมการจะดํารงตําแหนงกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
ในขณะเดียวกันไมได 
 
  มาตรา ๑๓  กรรมการมีวาระอยูในตําแหนงหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริย 
ทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนดสามป ให กสช. ออกจากตําแหนงจํานวนสาม 
คนโดยวิธีจับสลาก และใหถือวาการออกจากตําแหนงโดยการจับสลากดังกลาวเปนการพนจาก 
ตําแหนงตามวาระ 
  ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

จนกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งกรรมการขึ้นใหม 
  เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการคนใหมเขามาปฏิบัติหนาที่เมื่อสิ้นสุดวาระของ 
กรรมการคนเดิม ใหดําเนินการคัดเลือกและเลือกกรรมการคนใหมเปนการลวงหนาตามสมควร 
 
  มาตรา ๑๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนง
เม่ือ 
  (๑) ตาย 
  (๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 
  (๓) ลาออก 
  (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ 
  (๕) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๑๑ 
  (๖) วุฒิสภามีมติใหถอดถอนจากตําแหนงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการเทาท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปไดและ 
ใหถือวา กสช. ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู เวนแตมีกรรมการเหลืออยูไมถึงสี่คน 
 
  มาตรา ๑๕  ในกรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๓ และได 
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งกรรมการขึ้นใหมแลว หรือในกรณีที่ประธานกรรมการ 
พนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๔ ให กสช. ประชุมกันเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
แลวแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบ และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา 
โปรดเกลา ฯ แตงตั้งเปนประธานกรรมการ 
 
  มาตรา ๑๖  เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๔ ใหเริ่มดําเนินการ 
ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพนจากตําแหนง และในกรณีที่อยูนอก 
สมัยประชุมของรัฐสภาใหเริ่มดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันที่เปดสมัยประชุมของรัฐสภา 
 
  มาตรา ๑๗  การประชุมของ กสช. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
  ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาไมมีประธานกรรมการหรือ 
ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ 
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
  วิธีการประชุม การลงมติ และการปฏิบัติงานของ กสช. หรือกรรมการใหเปน 
ไปตามระเบียบท่ี กสช. กําหนด 
  ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้น 
ไมมีสิทธิเขาประชุม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ในการปฏิบัติหนาที่ กสช. อาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปน 
ผูรับผิดชอบในกิจการดานตาง ๆ ตามอํานาจหนาท่ีของ กสช. เพื่อเสนอรายงานตอ กสช. หรอื 
ดําเนินการตามท่ี กสช. มอบหมาย 
 
  มาตรา ๑๘  ใหกรรมการเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบของกรรมการที่ยื่น 
ตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ใหเปดเผยใหสาธารณชนทราบโดย
เร็ว  
แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดตองยื่นบัญชีดังกลาว 
  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้ใหกรรมการเปนเจาพนักงานตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา 
 
  มาตรา ๑๙  ใหกรรมการเปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งคณะกรรมการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดใหเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการที่เปน 
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
  มาตรา ๒๐  ให กสช. มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือ 
มอบหมายใหพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้หรือตามท่ีไดรับมอบหมายได  
ทั้งนี ้วิธีการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไป 
ตามท่ี กสช. กําหนด 
 
  มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้ให กสช. คณะกรรมการ  
คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาท่ี มีอํานาจส่ังหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใดมีหนังสือ 
ชี้แจงขอเท็จจริง มาใหถอยคําหรือสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาได 
 
  มาตรา ๒๒  ใหกรรมการไดรับคาตอบแทนและคาใชจายอื่นในการปฏิบัติงาน 
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
  คาตอบแทนและคาใชจายอื่นในการปฏิบัติงานของกรรมการและอนุกรรมการ 
ตามมาตรา ๒๐ ใหเปนไปตามท่ี กสช. กําหนด 
 
  มาตรา ๒๓  ให กสช. มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑)  กําหนดนโยบายและจัดทําแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

โทรทัศนและแผนความถี่วิทยุใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แผนแมบทการบริหาร 
คลื่นความถี่และตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาต ิ
  (๒) กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
  (๓) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุกระจาย 
เสียงและวิทยุโทรทัศน 
  (๔) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทัศน 
  (๕) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือคาธรรม 
เนียมการอนุญาตตาม (๓) และ (๔) รวมทั้งการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทัศน 
  (๖) ติดตามตรวจสอบและใหคําปรึกษาแนะนําการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน 
  (๗) กําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคของอุปกรณท่ีใช 
ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
  (๘) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการเชื่อมตอโครงขายในการประกอบ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
 
  (๙) กําหนดโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการกระจาย 
เสียงและกิจการโทรทัศน รวมทั้งอัตราการเชื่อมตอโครงขายในการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศนใหเปนธรรมตอผูใชบริการและผูใหบริการโดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ 
เปนสําคัญ 
  (๑๐) กํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพื่อให 
ผูใชบริการไดรับบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  รวมถึงการกําหนดหลักเกณฑการรับคํารอง 
เรียนและพิจารณาคํารองเรียนของผูใชบริการที่รวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม 
  (๑๑) กําหนดมาตรการเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยคํานึงถึง 
เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคล ความสงบเรียบรอยและ 
ศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเนื่องมาจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
  (๑๒) กําหนดมาตรการเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพและสงเสริมการปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
  (๑๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการคุมครองและการกําหนดสิทธิในการ 
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
  (๑๔) สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศนอยางตอเนื่อง 
  (๑๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกร การบริหารงานบุคคล การงบ 
ประมาณ การเงินและทรพัยสิน และการดําเนินงานอื่นของสํานักงาน กสช. 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๑๖) อนุมัติงบประมาณรายจายของสํานักงาน กสช. รวมทั้งเงินที่จะจัดสรรเขา 
กองทุนตามมาตรา ๒๗ 
  (๑๗) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ กสช. เสนอตอคณะรัฐมนตร ีสภา 
ผูแทนราษฎร และวุฒิสภา อยางนอยปละหนึ่งครั้งและใหเผยแพรตอสาธารณชนดวย 
  (๑๘) เสนอความเห็นหรือใหคําแนะนําตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกิจการกระจาย 
เสียงและกิจการโทรทัศนทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ รวมท้ังการใหมีกฎหมายหรอื 
แกไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวของกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
  (๑๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
ซึ่งกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ กสช. 
  เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ให กสช. มี 
อํานาจออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนด 
  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดใด ๆ ที่ใชบังคับเปน
การ 
ท่ัวไป เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
  การดําเนินการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) 
และ  
(๑๓) นอกจากที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในพระราชบัญญัตินี้แลว ตองเปนไปตามกฎหมายวาดวย 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
 
  มาตรา ๒๔  ในการจัดทําแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  
ตองมีแนวทางการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และการอนุญาตใหประกอบกิจการดังกลาวดวยเพื่อใช 
เปนแนวทางในการดําเนินงาน 
  ให กสช. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมบทตามวรรคหนึ่ง  
และตองปรับปรุงแผนแมบทดังกลาวเพื่อประโยชนในการใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความเปนจริงที่มีการ 
เปลี่ยนแปลงไปทุกระยะเวลา 
  ในการจัดทําแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ให กสช. รับฟง 
ความคิดเห็นของประชาชน ผูประกอบกิจการ และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทาง 
ในการพิจารณาดวย  ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กสช. กําหนด 
  แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตองประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษา 
 
  มาตรา ๒๕  การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ 
โทรทัศนตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถิ่น ในดานการ
ศึกษา  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอื่น รวมทั้งการแขงขันโดยเสรีอยางเปน
ธรรม  
และตองดําเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใชประโยชนโดยทั่วถึงในกิจการดานตาง ๆ ให 
เหมาะสมแกการเปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ 
 
  มาตรา ๒๖  ในการจัดทําแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  
และการอนุญาตใหประกอบกิจการดังกลาวเพื่อประโยชนสาธารณะระดับชาติ อยางนอยตอง 
ครอบคลุมองคประกอบของเนื้อหาสาระดังตอไปนี้ 
  (๑) การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  (๒) วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 
  (๓) การเกษตรและการสงเสริมอาชีพอื่น  ๆ 
  (๔) ความมั่นคงของรัฐ 
  (๕) การกระจายขอมูลขาวสารเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางรัฐบาล 
กับประชาชน 
  (๖) การกระจายขอมูลขาวสารของรัฐสภาเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีระหวาง 
รัฐสภากับประชาชน 
  (๗) การกระจายขอมูลขาวสารเพื่อการสงเสริมสนับสนุนในการเผยแพร และ 
ใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน 
ประมุข 
  ในการจัดทําแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และการ 
อนุญาตใหประกอบกิจการดังกลาวเพื่อประโยชนสาธารณะระดับทองถิ่น อยางนอยจะตองใหมี 
สถานีวิทยุกระจายเสียงประจําจังหวัดและสถานีวิทยุโทรทัศนสําหรับการกระจายขอมูลขาวสาร 
ของประชาชนเพื่อการพัฒนาดานตาง ๆ และสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประชาชนในทองถิ่น 
อยางทั่วถึงและเพียงพอ 
  ให กสช. สนับสนุนใหตัวแทนประชาชนสาขาอาชีพตาง ๆ ในจังหวัดมีการ 
รวมกลุมกันเพื่อเสนอแนะความเห็นแก กสช. ในการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีของ กสช. 
  การจัดทําแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และการอนุญาต 
ใหประกอบกิจการดังกลาว ตองคํานึงถึงสัดสวนที่เหมาะสมระหวางผูประกอบการภาครัฐ ภาค 
เอกชน และภาคประชาชน โดยจะตองจัดใหภาคประชาชนไดใชคลื่นความถี่ไมนอยกวารอยละ 
ย่ีสิบ ในกรณีที่ภาคประชาชนยังไมมีความพรอม ให กสช. ใหการสนับสนุน เพื่อใหภาคประชาชน 
มีโอกาสใชคล่ืนความถ่ีในสัดสวนตามท่ีกําหนด 
  เพื่อประโยชนในการจัดสรรคลื่นความถี่ใหภาคประชาชนไดใชและการ 
สนับสนุนการใชคลื่นความถี่ของภาคประชาชน ให กสช. กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับลักษณะ 
ของภาคประชาชนที่พึงไดรับการจัดสรรและสนับสนุนใหใชคลื่นความถี ่รวมทั้งลักษณะการใช 
คลื่นความถี่ที่ไดรับจัดสรรโดยอยางนอยภาคประชาชนนั้นตองดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ประโยชนสาธารณะและไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ 
 
  มาตรา ๒๗  การกําหนดหลักเกณฑและการพิจารณาออกใบอนุญาตใหใชคลื่น 
ความถี่และใบอนุญาตใหประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนนั้น ใหคํานึงถึง
ประโยชน 
สาธารณะตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๕ เปนสําคัญ 
  ให กสช. มีอํานาจกําหนดคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ในการนี้ กสช.  
จะลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมใหแกผูขออนุญาตซึ่งแสดงใหเปนที่พอใจแก กสช. วาการ 
ดําเนินการของตนเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะซึ่งมิไดแสวงหากําไรในทางธุรกิจก็ได  ทั้งนี ้ตาม 
ระเบียบที่ กสช. กําหนด 
  ให กสช. จัดสรรคาธรรมเนียมตามวรรคสองบางสวนแกกองทุนพัฒนากิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพื่อประโยชนสาธารณะตามมาตรา ๓๑ และกองทุนพัฒนา 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
 
  มาตรา ๒๘  ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูไดรับใบอนุญาตจะโอนแกกันมิได 
  ผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
และวิทยุโทรทัศนจะตองประกอบกิจการดวยตนเอง การแบงเวลาใหผูอื่นดําเนินรายการใหกระทํา 
ไดตามหลักเกณฑและวิธีการที ่กสช. กําหนด 
 
  มาตรา ๒๙  การใชคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
และการกํากับดูแลการใชคลื่นความถี่ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายวาดวยการ 
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน หรือตามกฎหมายอ่ืน 
  ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงและ 
วิทยุโทรทัศนมิไดประกอบกิจการซึ่งใชคลื่นความถี่นั้นภายในระยะเวลาที ่กสช. กําหนดหรือ 
นําคลื่นความถี่ไปใชในกิจการนอกวัตถุประสงคหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบกิจการ 
ซ่ึงใชคล่ืนความถ่ี ให กสช. ดําเนินการเพื่อใหมีการแกไขใหถูกตอง หรือมีคําส่ังถอนคืนการใช 
คลื่นความถี่ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กสช. กําหนดหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 
  มาตรา ๓๐ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนและการกํากับ 
ดูแลการประกอบกิจการดังกลาวใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายวาดวยการประกอบ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
  ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนมิได 
ประกอบกิจการภายในระยะเวลาท่ี กสช. กําหนด หรือประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการที่ไดรับ 
อนุญาต หรือประกอบกิจการโดยฝาฝนกฎหมายหรือระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออก 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

โดย กสช.  หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบกิจการ ให กสช. ดําเนินการเพื่อใหมีการแกไข 
ใหถูกตอง หรือมีคําสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามหลักเกณฑและวิธีการที ่กสช. กําหนด 
หรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
  มาตรา ๓๑  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงาน กสช.  เรียกวา  "กอง 
ทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพื่อประโยชนสาธารณะ" โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อ 
เปนทุนหมุนเวียนสนับสนุนใหมีการดําเนินกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพื่อประโยชน 
สาธารณะอยางทั่วถึง การวิจัยและพัฒนาดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนและการ 
พัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนประกอบดวย 
  (๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให 
  (๒) คาธรรมเนียมท่ี กสช. จัดสรรใหตามมาตรา ๒๗ 
  (๓) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูมอบใหเพ่ือสมทบกองทุน 
  (๔) ดอกผลและรายไดของกองทุน รวมทั้งผลประโยชนจากคาตอบแทนการใช 
ประโยชนจากการวิจัยและพัฒนาดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
  (๕) เงินและทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของกองทุน 
  การบริหารกองทุนและการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตาม 
วัตถุประสงคของกองทุนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กสช. กําหนด 
 
            สวนท่ี ๒ 
           สํานักงานคณะกรรมการ 
    กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ 
           ------------ 
 
  มาตรา ๓๒  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศนแหงชาติ เรียกโดยยอวา "สํานักงาน กสช." เปนหนวยงานของรัฐมีฐานะเปนนิติบุคคล 
และ 
อยูภายใตการกํากับดูแลของประธานกรรมการ 
  กิจการของสํานักงาน กสช. ไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง 
แรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคมและกฎหมายวาดวย 
เงินทดแทน 
 
  มาตรา ๓๓ ใหสํานักงาน กสช. มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการท่ัวไป 
ของ กสช. และใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑) รับผิดชอบงานธุรการของ กสช. 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๒) รับคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามท่ีกําหนดในกฎหมายหรือตามท่ี กสช. กําหนด 
  (๓) รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพื่อเสนอ 
ตอ กสช. 
  (๔) ศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน การคาดคะเนความตองการใชบริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  
จํานวนผูใชบริการในพื้นที่ตาง ๆ และขอมูลอ่ืน ๆ อันจะเปนประโยชนแกการปฏิบัติงานของ 
กสช.  
รวมทั้งชวยเหลือและใหคําแนะนําเกี่ยวกับขอมูลดังกลาว 
  (๕) ปฏิบัติการอื่นตามที ่กสช. มอบหมาย 
 
  มาตรา ๓๔  ให กสช. มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงาน 
ท่ัวไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรพัยสิน และการดําเนินการอื่นของ 
สํานักงาน กสช. โดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี ้
  (๑) การแบงสวนงานภายในของสํานักงาน กสช. และขอบเขตหนาที่ของสวน 
งานดังกลาว 
  (๒) การกาํหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน และคาตอบแทนอื่นของเลขาธิการ  
กสช. พนักงานและลูกจางของสํานักงาน กสช. รวมทั้งการใหไดรับเงินเดือนและคาตอบแทนอื่น 
  (๓) การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การทดลอง 
ปฏิบัติงาน การยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การออกจากตําแหนง การสั่งพัก
งาน  
วินัย การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย การรองทุกข และการอุทธรณ การลงโทษ สําหรับ 
เลขาธิการ กสช. และพนักงานของสํานักงาน กสช. รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจาง 
ของสํานักงาน กสช. 
  (๔) การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทนในตําแหนงของเลขาธิการ กสช.  
และพนักงานของสํานักงาน กสช. รวมท้ังการรักษาการแทนในตําแหนงเลขาธิการ กสช. ในกรณ ี
ท่ีเลขาธิการ กสช.พนจากตําแหนงตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ 
  (๕) การกําหนดเครื่องแบบและการแตงกายของพนักงานและลูกจางของสํานัก 
งาน กสช. 
  (๖) การจางและการแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนผูเชี่ยวชาญหรือเปนผูชํานาญการ 
เฉพาะดานอันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ กสช. รวมทั้งอัตราคาตอบแทนการจาง 
  (๗) การบริหารและจัดการงบประมาณ ทรัพยสิน และการพัสดุของสํานักงาน  
กสช. 
  (๘) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นแกพนักงานและลูกจางของสํานัก 
งาน กสช. 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๓๕  ใหสํานักงาน กสช. มีเลขาธิการ กสช. คนหนึ่งรับผิดชอบการ 
ปฏิบัติงานของสํานักงาน กสช. ขึ้นตรงตอประธานกรรมการ และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและ 
ลูกจางของสํานักงาน กสช. 
  ในกิจการของสํานักงาน กสช. ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการ กสช.  
เปนผูแทนของสํานักงาน กสช. เพื่อการนี้เลขาธิการ กสช. จะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงาน 
เฉพาะอยางแทนก็ได  ทั้งนี ้ตองเปนไปตามระเบียบที ่กสช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษา 
 
  มาตรา ๓๖  ใหประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของ กสช. เปนผูแตงตั้ง 
และถอดถอนเลขาธิการ กสช. 
  เลขาธิการ กสช. ตองมีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณในวันแตงตั้งและตอง 
ไมเคยเปนเลขาธิการ กทช. รวมทั้งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ รวม
ท้ัง 
คุณสมบัติอ่ืนตามท่ี กสช. กําหนด 
 
  มาตรา ๓๗  เลขาธิการ กสช. มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหาปนับแตวันที ่
ไดรับแตงตั้งและอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
 
  มาตรา ๓๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๓๗ เลขาธิการ  
กสช. พนจากตําแหนง เม่ือ 
  (๑) ตาย 
  (๒) มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 
  (๓) ลาออก 
  (๔) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
  (๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง 
  (๗) กสช. มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการ 
ทั้งหมดใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง บกพรองในหนาท่ีอยางรายแรง 
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
 
  มาตรา ๓๙  ใหเลขาธิการ กสช. และพนักงานของสํานักงาน กสช. เปน 
เจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  ใหเลขาธิการ กสช. เปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้ใหเลขาธิการ กสช. และพนักงานของ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงาน กสช. เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
  มาตรา ๔๐  รายไดของสํานักงาน กสช. มีดังตอไปนี้ 
  (๑) รายไดหรือผลประโยชนอันไดมาจากการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีของ  
กสช. และสํานักงาน กสช. 
  (๒) รายไดจากทรัพยสินของสํานักงาน กสช. 
  (๓) เงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหแกสํานักงาน กสช. ตามระเบียบท่ี กสช.  
กําหนด เพื่อใชในการดําเนินกิจการของสํานักงาน กสช. 
  (๔) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให 
  รายไดของสํานักงาน กสช. ตาม (๑) เมื่อไดหักรายจายสําหรับการดําเนินงาน 
ของ กสช. และสํานักงาน กสช. คาภาระตาง ๆ ท่ีเหมาะสม เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุนพัฒนา 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพื่อประโยชนสาธารณะตามมาตรา ๓๑ และกองทุน 
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ   เหลือเทาใดใหนําสงเปน 
รายไดของรัฐ 
  ในกรณีรายไดของสํานักงาน กสช. มีจํานวนไมพอสําหรับคาใชจายในการ 
ดําเนินงานของ กสช. และสํานักงาน กสช. รวมทั้งคาภาระตาง ๆ ท่ีเหมาะสมและไมสามารถหา 
เงินจากแหลงอื่นได รัฐพึงจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินใหแกสํานักงาน กสช. เทาจํานวนที่จํา
เปน 
 
  มาตรา ๔๑  เพื่อประโยชนในการจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินใหแกสํานักงาน  
กสช. ใหสํานักงาน กสช. เสนองบประมาณรายจายของปงบประมาณท่ีขอความสนับสนุนตอคณะ 
รัฐมนตร ีเพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปของสํานักงาน กสช. ไวในรางพระราชบัญญัติงบประมาณ 
รายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม แลวแตกรณี ในการนี้คณะ 
รัฐมนตรีอาจทําความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของสํานักงาน กสช. ไวในรายงานการ 
เสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 
เพ่ิมเติมดวยก็ได และในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือราง 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาอาจขอใหเลขาธิการ  
กสช. เขาชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาได 
 
  มาตรา ๔๒  ใหสํานักงาน กสช. มีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสํานักงาน กสช. ท้ังท่ีเปนท่ีราชพัสดุตามกฎหมายวาดวย 
ที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น  ทั้งนี ้ตามระเบียบท่ี กสช. กําหนด 
  ใหทรัพยสินของสํานักงาน กสช. ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคด ี
 
  มาตรา ๔๓  บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ีสํานักงาน กสช. ไดมาโดยการซื้อหรือ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

แลกเปล่ียนจากรายไดของสํานักงาน กสช. หรือที่มีผูบริจาคให ใหเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน  
กสช. 
 
  มาตรา ๔๔  การบัญชีของสํานักงาน กสช. ใหจัดทําตามหลักสากล ตามแบบ 
และหลักเกณฑท่ี กสช. กําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงินการบัญช ี 
และการพัสดุของสํานักงาน กสช.  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให กสช. ทราบอยางนอย 
ปละครั้ง 
  ในการตรวจสอบภายใน ใหมีผูปฏิบัติงานในสํานักงาน กสช. ทําหนาที่เปน 
ผูตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอ กสช. ตามระเบียบท่ี กสช. กําหนด 
 
  มาตรา ๔๕  ใหสํานักงาน กสช. จัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการสง 
ผูสอบบัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี 
  ในทุกรอบป ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผล 
การใชจายเงินและทรัพยสินของสํานักงาน กสช. โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการ 
ใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใดแลวทําบนัทึก 
รายงานผลเสนอตอ กสช. คณะรัฐมนตร ีและรัฐสภา 
  ใหสํานักงาน กสช. เปนหนวยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การตรวจเงินแผนดิน 
 
            หมวด ๒ 
      องคกรดานกิจการโทรคมนาคม 
            ----------- 
 
            สวนท่ี ๑ 
                 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
            ----------- 
 
  มาตรา ๔๖  ใหมีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเรียกโดยยอวา  
"กทช." ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริย 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา 
  ใหเลขาธิการ กทช. เปนเลขานุการ กทช. 
 
  มาตรา ๔๗  กรรมการตองเปนผูที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงใหเห็น 
ถึงการเปนผูมีความรูความเขาใจและมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณในกิจการโทรคมนาคม  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ความม่ันคง กฎหมายมหาชน หรอื 
กิจการทองถิ่น อันจะเปนประโยชนตอกิจการโทรคมนาคม 
 
  มาตรา ๔๘  กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ 
 
  มาตรา ๔๙  ในการแตงตั้งกรรมการใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการ 
คณะหนึ่งมีจํานวนสิบเจ็ดคน ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปน 
กรรมการ ประกอบดวย 
  (๑) ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวง 
คมนาคม ผูแทนกระทรวงพาณิชย และผูแทนสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 
  (๒) ผูแทนคณาจารยประจําซึ่งสอนในสาขาวิชาโทรคมนาคมในสถาบันอุดม 
ศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่เปนนิติบุคคลและมีการสอนระดับปริญญาใน 
สาขาวิชาดังกลาว สถาบันละหนึ่งคน คัดเลือกกันเองใหเหลือส่ีคน 
  (๓) ผูแทนสมาคมวิชาชีพดานโทรคมนาคม คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ  
หรืออิเล็กทรอนิกสที่เปนนิติบุคคล สมาคมละหนึ่งคน คัดเลือกกันเองใหเหลือส่ีคน 
  (๔) ผูแทนองคกรเอกชนที่เปนนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงคในการคุมครอง 
ผูบริโภคทางดานโทรคมนาคมหรือใชบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ และไมแสวงหา 
กําไรในทางธุรกิจ องคกรละหนึ่งคน คัดเลือกกันเองใหเหลือส่ีคน 
  กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 
  ใหคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
สรรหาและคัดเลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
  ใหสํานักงาน กทช. ทําหนาที่เปนหนวยงานธุรการในการดําเนินการสรรหาและ 
คัดเลือกกรรมการ 
 
  มาตรา ๕๐  ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓  
มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖  มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑  
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใชบังคับกับวิธีการเลือกและแตงตั้งกรรมการ การดํารง 
ตําแหนง การพนจากตําแหนง และการปฏิบัติหนาที่ของ กทช. โดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๕๑  ให กทช. มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑) กําหนดนโยบายและจัดทําแผนแมบทกิจการโทรคมนาคมและแผนความถี ่
วิทยุใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แผนแมบทการบริหารคล่ืนความถี ่และตาราง 
กําหนดคล่ืนความถี่แหงชาต ิ
  (๒) กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม 
  (๓) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๔) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
  (๕) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข คาตอบแทน 
หรือคาธรรมเนียมการอนุญาตตาม (๓) และ (๔) รวมทั้งการกํากับดูแลการประกอบกิจการ 
โทรคมนาคม 
  (๖) กําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคในกิจการ 
โทรคมนาคม 
  (๗) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเชื่อมตอระหวางโครงขายโทรคมนาคม 
  (๘) กําหนดโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมและคาบริการในกิจการโทรคมนาคม  
รวมทั้งอัตราคาเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมใหเปนธรรมตอผูใชบริการและผูใหบริการ 
โทรคมนาคม หรือระหวางผูใหบริการกิจการโทรคมนาคม 
  (๙) จัดทําแผนเลขหมายโทรคมนาคมและอนุญาตใหผูประกอบการใชเลขหมาย 
โทรคมนาคม 
  (๑๐) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคและกระบวน 
การรับคํารองเรียนของผูบริโภค 
  (๑๑) กําหนดมาตรการเพื่อคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัวและเสรีภาพของ 
บุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม 
  (๑๒) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการคุมครองและการกําหนดสิทธิในการ 
ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
  (๑๓) กําหนดมาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการกระทําอันเปนการผูกขาดหรือ 
กอใหเกิดความไมเปนธรรมในการแขงขันในกิจการโทรคมนาคม 
  (๑๔) กําหนดมาตรการใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมระหวาง 
ผูประกอบการในกิจการโทรคมนาคมและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง และการกระจายบริการดาน 
โทรคมนาคมใหท่ัวถึงและเทาเทียมกันท่ัวประเทศ 
  (๑๕) สงเสริมใหมีการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากรดานโทรคมนาคมและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (๑๖) สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานโทรคมนาคม  
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
  (๑๗) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกร การบริหารงานบุคคล การ 
งบประมาณ การเงินและทรพัยสิน และการดําเนินงานอื่นของสํานักงาน กทช. 
  (๑๘) อนุมัติงบประมาณรายจายของสํานักงาน กทช. รวมทั้งเงินที่จะจัดสรร 
เขากองทุนตามมาตรา ๕๒ 
  (๑๙) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ กทช. เสนอตอคณะรัฐมนตร ีสภา 
ผูแทนราษฎร และวุฒิสภา อยางนอยปละหนึ่งครั้งและใหเผยแพรตอสาธารณชนดวย 
  (๒๐) เสนอความเห็นหรือใหคําแนะนําตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกิจการ 
โทรคมนาคมทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ รวมท้ังการใหมีกฎหมาย หรือแกไขปรับปรุง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หรือยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวของกับกิจการโทรคมนาคม 
  (๒๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
ซึ่งกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ กทช. 
  เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ให กทช. มี 
อํานาจออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนด 
  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดใด ๆ ที่ใชบังคับเปน
การ 
ท่ัวไป เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
  การดําเนินการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) 
(๑๓)  
และ (๑๔) นอกจากที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในพระราชบัญญัตินี้แลว ตองเปนไปตามกฎหมายวา 
ดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
 
  มาตรา ๕๒  การกําหนดหลักเกณฑและการพิจารณาออกใบอนุญาตใหใช 
คลื่นความถี่และใบอนุญาตใหประกอบกิจการโทรคมนาคมนั้น ใหคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ 
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๕ เปนสําคัญ 
  ให กทช. มีอํานาจกําหนดคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ในการนี้ กทช.  
จะลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมใหแกผูขออนุญาตซึ่งแสดงใหเปนที่พอใจแก กทช. วาการ 
ดําเนินการของตนเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะซึ่งมิไดแสวงหากําไรในทางธุรกิจก็ได  ทั้งนี ้ 
ตามระเบียบท่ี กทช. กําหนด 
  ให กทช. จัดสรรคาธรรมเนียมตามวรรคสองบางสวนแกกองทุนพัฒนากิจการ 
โทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะตามมาตรา ๕๖ และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
 
  มาตรา ๕๓  ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการ 
โทรคมนาคมเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูไดรับใบอนุญาตจะโอนแกกันมิได เวนแตกรณีจําเปน 
และเหมาะสม กทช.  อาจอนุญาตเปนหนังสือใหมีการโอนใบอนุญาตดังกลาวก็ได  ทั้งนี ้ตาม 
ระเบียบที่ กทช. กําหนด 
  ผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมจะตองดําเนิน 
กิจการดวยตนเอง การใหผูอื่นรวมใชคลื่นความถี่ที่ไดรับอนุญาตใหกระทําไดตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่ กทช. กําหนด 
 
  มาตรา ๕๔  การใชคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมและการกํากับดูแลการใช 
คลื่นความถี่ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
หรือตามกฎหมายอ่ืน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมมิได 
ประกอบกิจการซึ่งใชคลื่นความถี่นั้นภายในระยะเวลาที่ กทช. กําหนด หรือนําคลื่นความถี่ไปใช 
ในกิจการนอกวัตถุประสงคหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบกิจการซึ่งใชคลื่นความถี ่ให  
กทช. ดําเนินการเพื่อใหมีการแกไขใหถูกตอง หรือมีคําสั่งถอนคืนการใชคลื่นความถี่ตามหลัก
เกณฑ 
และวิธีการที่ กทช. กําหนดหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 
  มาตรา ๕๕  การประกอบกิจการโทรคมนาคมและการกํากับดูแลการประกอบ 
กิจการโทรคมนาคมใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ 
โทรคมนาคม 
  ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมมิไดประกอบกิจการภาย 
ในระยะเวลาที ่กทช. กําหนด หรือประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการที่ไดรับอนุญาต หรอื
ประกอบ 
กิจการโดยฝาฝนกฎหมายหรือระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง ท่ีออกโดย กทช. หรือไม 
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบกิจการ ให กทช. ดําเนินการเพื่อใหมีการแกไขใหถูกตอง หรอืมี 
คําสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กทช. กําหนด หรอืตามท่ี
กฎหมาย 
บัญญัติ 
 
  มาตรา ๕๖  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงาน กทช. เรียกวา "กองทุน 
พัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ" โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนหมุนเวียน 
สนับสนุนใหมีการดําเนินกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะอยางทั่วถึง การวิจัยและ 
พัฒนาดานโทรคมนาคมและการพัฒนาบุคลากรดานกิจการโทรคมนาคม ประกอบดวย 
  (๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให 
  (๒) คาธรรมเนียมท่ี กทช. จัดสรรใหตามมาตรา ๕๒ 
  (๓) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูมอบใหเพ่ือสมทบกองทุน 
  (๔) ดอกผลและรายไดของกองทุน รวมทั้งผลประโยชนจากคาตอบแทนการใช 
ประโยชนจากการวิจัยและพัฒนาดานโทรคมนาคม 
  (๕) เงินและทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของกองทุน 
  การบริหารกองทุนและการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตาม 
วัตถุประสงคของกองทุนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กทช. กําหนด 
 
      สวนท่ี ๒  
    สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
       ---------- 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา ๕๗  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรียก 
โดยยอวา "สํานักงาน กทช." เปนหนวยงานของรัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูภายใตการกํากับ 
ดูแลของประธานกรรมการ 
  กิจการของสํานักงาน กทช. ไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการ 
คุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมาย 
วาดวยเงินทดแทน 
 
  มาตรา ๕๘  ใหสํานักงาน กทช. มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการท่ัวไป 
ของ กทช. และใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑) รับผิดชอบงานธุรการของ กทช. 
  (๒) รับคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามท่ีกําหนดในกฎหมายหรือตามท่ี กทช. กําหนด 
  (๓) รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมเพื่อเสนอตอ กทช. 
  (๔) ศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
การคาดคะเนความตองการใชบริการโทรคมนาคม จํานวนผูใชบริการในพื้นที่ตาง ๆ และขอมูล 
อื่น ๆ อันจะเปนประโยชนแกการปฏิบัติงานของ กทช.  รวมทั้งชวยเหลือและใหคําแนะนําเกี่ยว
กับ 
ขอมูลดังกลาว 
  (๕) ปฏิบัติการอื่นตามที ่กทช. มอบหมาย 
 
  มาตรา ๕๙  ใหนําความในมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗  
มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ มาใชบังคับกับการบริหารงานของสํานักงาน กทช. การดํารงตําแหนง 
และการพนจากตําแหนงของเลขาธิการ กทช. และการปฏิบัติหนาที่ของเลขาธิการ กทช. และ 
พนักงานของสํานักงาน กทช. โดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๖๐  รายไดของสํานักงาน กทช. มีดังตอไปนี้ 
  (๑) รายไดหรือผลประโยชนอันไดมาจากการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีของ  
กทช. และสํานักงาน กทช. 
  (๒) รายไดจากทรัพยสินของสํานักงาน กทช. 
  (๓) เงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหแกสํานักงาน กทช. ตามระเบียบท่ี กทช.  
กําหนด เพื่อใชในการดําเนินกิจการของสํานักงาน กทช. 
  (๔) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให 
  รายไดของสํานักงาน กทช. ตาม (๑) เมื่อไดหักรายจายสําหรับการดําเนินงาน 
ของ กทช. และสํานักงาน กทช. คาภาระตาง ๆ ท่ีเหมาะสม คาใชจายที่จําเปนในการดําเนินงาน 
ตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการรวม เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุนพัฒนากิจการโทร



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

คมนาคม 
เพื่อประโยชนสาธารณะตามมาตรา ๕๖ และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมาย 
วาดวยการศึกษาแหงชาต ิเหลือเทาใดใหนําสงเปนรายไดของรัฐ 
  ในกรณีรายไดของสํานักงาน กทช. มีจํานวนไมพอสําหรับคาใชจายในการ 
ดําเนินงานของ กทช. และสํานักงาน กทช. รวมทั้งคาภาระตาง ๆ ท่ีเหมาะสมและไมสามารถหา 
เงินจากแหลงอื่นได รัฐพึงจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินใหแกสํานักงาน กทช. เทาจํานวนที่จํา
เปน 
 
  มาตรา ๖๑  ใหนําความในมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และ 
มาตรา ๔๕ มาใชบังคับกับการไดรับงบประมาณ การจัดการทรัพยสิน การบัญชี การตรวจสอบ
และ 
ประเมินผลของสํานักงาน กทช. โดยอนุโลม 
 
            หมวด ๓ 
            การบริหารคล่ืนความถี ่
          ------------- 
 
  มาตรา ๖๒  ใหกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ  
และกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเปนคณะกรรมการรวม ทําหนาท่ีบริหารคล่ืนความถี ่
  ใหคณะกรรมการรวมประชุมกันเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
  ใหเลขาธิการ กทช. เปนเลขานุการคณะกรรมการรวม 
 
  มาตรา ๖๓  ใหคณะกรรมการรวมมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
  (๑) กําหนดนโยบายและจัดทําแผนแมบทการบริหารคล่ืนความถี่ใหสอดคลอง 
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
  (๒) จัดทําตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ 
  (๓) กําหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ระหวางคลื่นความถี่ที่ใชในกิจการวิทยุ 
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และกิจการวิทยุโทรคมนาคม 
  (๔) วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการกําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจาย 
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
  (๕) กําหนดหลักเกณฑการใชคลื่นความถี่เพื่อใหการใชคลื่นความถี่เปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพและปราศจากการรบกวนซึ่งกันและกัน ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหวาง 
กิจการแตละประเภท 
  (๖) วินิจฉัยผลการตรวจสอบเฝาฟงการใชคลื่นความถี ่ เพื่อใหมีการแกไข 
ปญหาการใชคลื่นความถี่ที่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๗) ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในประเทศและระหวาง 
ประเทศ 
  (๘) สงเสรมิ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานการใชคลื่นความถี ่
ใหมีประสิทธิภาพ 
  (๙) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการรวมเสนอตอคณะ 
รัฐมนตร ีสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา อยางนอยปละหนึ่งครั้งและใหเผยแพรตอสาธารณชน
ดวย 
  (๑๐) ดําเนินการในฐานะหนวยงานดานอํานวยการของรัฐบาลในกิจการส่ือสาร 
ระหวางประเทศกับองคการระหวางประเทศ รัฐบาลและหนวยงานตางประเทศดานการบริหาร 
คล่ืนความถ่ี กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
  (๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
ซึ่งกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการรวม 
  เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหคณะ 
กรรมการรวมมีอํานาจออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนด 
  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดใด ๆ ที่ใชบังคับเปน 
การทั่วไป เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
  มาตรา ๖๔ ในการจัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่อยางนอยตองมี 
รายละเอียดเกี่ยวกับตารางกําหนดคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ประเทศไทยสามารถนํามาใชประโยชนได  
แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ระหวางประเทศ รายละเอียดเก่ียวกับคล่ืนความถ่ีท่ี 
กําหนดใหใชในกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม และกิจการ 
อื่นที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี ่
  แผนแมบทการบริหารคล่ืนความถี่ตามวรรคหนึ่ง ใหใชเปนแนวทางการดําเนิน 
งานในดานการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
  ใหคณะกรรมการรวมติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมบทการ 
บริหารคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และตองปรับปรุงแผนแมบทดังกลาว เพื่อประโยชนในการ
บริหาร 
คลื่นความถี่ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความเปนจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกระยะเวลา 
  ในการจัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี ่ใหคณะกรรมการรวมรับฟง 
ความคิดเห็นของประชาชน ผูประกอบกิจการที่ใชประโยชนคลื่นความถี ่และหนวยงานของรัฐ 
เพื่อ 
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาดวย  ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการรวมกําหนด 
  แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
  มาตรา ๖๕  การประชุมของคณะกรรมการรวม ตองมีกรรมการกิจการกระจาย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ และกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติมาประชุมไมนอย
กวา 
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
  ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาไมมีประธานกรรมการหรือ 
ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ 
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
  วิธีการประชุม การลงมติและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรวมหรือ 
กรรมการใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการรวมกําหนด 
  ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้น 
ไมมีสิทธิเขาประชุม เวนแตสวนไดเสียนั้นเปนสวนไดเสียในฐานะที่เปนกรรมการกิจการกระจาย 
เสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติหรือกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ แลวแตกรณี 
  ในการปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการรวมอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือ 
หลายคนเปนผูรับผิดชอบในกิจการดานตาง ๆ ตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการรวมเพื่อเสนอ 
รายงานตอคณะกรรมการรวมหรือดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการรวมมอบหมาย 
 
  มาตรา ๖๖ เพื่อประโยชนในการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีของคณะ 
กรรมการรวม ใหสํานักงาน กสช. และสํานักงาน กทช. มีหนาที่ตองใหขอมูลหรือรวมดําเนินการ 
ตามท่ีคณะกรรมการรวมรองขอ 
  ใหสํานักงาน กทช. ทําหนาที่เปนหนวยงานธุรการของคณะกรรมการรวมอีก 
หนาท่ีหนึ่งและใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการรวม 
  (๒) ตรวจสอบและเฝาฟงการใชคลื่นความถี่ 
  (๓) รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการใชคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุกระจายเสียงและ 
วิทยุโทรทัศนและกิจการวิทยุโทรคมนาคม เพื่อเสนอตอคณะกรรมการรวม 
  (๔) ศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคลื่นความถี่และการใชคลื่น 
ความถี่ในกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนและกิจการวิทยุโทรคมนาคม การคาดคะเน 
ความตองการใชคลื่นความถี ่และขอมูลอ่ืน ๆ อันจะเปนประโยชนแกการปฏิบัติงานของคณะ 
กรรมการรวม รวมทั้งชวยเหลือและใหคําแนะนําเกี่ยวกับขอมูลดังกลาว 
  (๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการรวมมอบหมาย 
 
  มาตรา ๖๗  เมื่อไดมีการวินิจฉัยผลการตรวจสอบเฝาฟงการใชคลื่นความถี่แลว 
พบวามีการใชคลื่นความถี่ในลักษณะที่กอใหเกิดการรบกวนซึ่งกันและกัน หรือนําคล่ืนความถี ่
ไปใชในกิจการนอกวัตถุประสงค หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาต  
ใหคณะกรรมการรวมแจงให กสช. หรอื กทช. แลวแตกรณี เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอ
ไป 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา ๖๘  ใหนําความในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใชบังคับกับการ 
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการรวมโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๖๙  ใหกรรมการไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมรายครั้งเฉพาะครั้ง 
ที่มาประชุมตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
  คาตอบแทนและคาใชจายอื่นในการปฏิบัติงานของกรรมการและอนุกรรมการ 
ตามมาตรา ๖๘ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการรวมกําหนด 
 
           หมวด ๔ 
         การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการและการบริหารงาน 
          ------------- 
 
  มาตรา ๗๐  เพื่อประโยชนในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนิน 
การและการบริหารงานของสํานักงาน กสช. และเลขาธิการ กสช. หรือสํานักงาน กทช. และ 
เลขาธิการ  กทช. แลวแตกรณี ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานัก 
งาน กสช. หรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน กทช. แลวแต 
กรณี ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอื่นจํานวนไมนอยกวาสองคนแตไมเกินสี่คน 
ซ่ึง 
คณะกรรมการแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมิใชกรรมการ เลขาธิการ กสช. เลขาธิการ กทช. พนักงานหรือ 
ลูกจางของสํานักงาน กสช. หรือพนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน กทช. แลวแตกรณี รวมท้ัง 
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบท่ี กสช. หรอื กทช. แลวแตกรณี กําหนด 
  ใหกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 
สองป  และอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได 
  วิธีการประชุมและการลงมติใหเปนไปตามระเบียบที ่กสช. หรอื กทช. แลวแต 
กรณี กําหนด 
  คาตอบแทนและคาใชจายอื่นในการปฏิบัติงานของกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่ กสช. หรอื กทช. แลวแตกรณี กําหนด 
 
  มาตรา ๗๑  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗๐ วรรคสอง  
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพนจากตําแหนง เม่ือ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๔) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
  (๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗๐ 
  (๗) กสช. หรอื กทช.  แลวแตกรณี มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน
สาม 
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง บกพรองใน 
หนาที่อยางรายแรงหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
 
  มาตรา ๗๒ ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีอํานาจหนา
ที่ดังนี ้
  (๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการและการบริหารงานของ 
สํานักงาน กสช. และเลขาธิการ กสช. หรือสํานักงาน กทช. และเลขาธิการ กทช. แลวแตกรณี  
โดยรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของสํานักงาน กสช. หรือสํานัก
งาน  
กทช.  แลวแตกรณี เพื่อประกอบการประเมินผลงาน 
  (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตอ กสช. หรอื กทช. แลว 
แตกรณ ีทุกหกเดือน 
  (๓) ประมวลผลการประเมินและจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ กสช. หรอื  
กทช. แลวแตกรณี 
 
       หมวด ๕ 
         ความสัมพันธกับรฐับาลและรัฐสภา 
      ------------ 
 
  มาตรา ๗๓  ในกรณีที่จะตองมีการเจรจาหรือทําความตกลงระหวางรัฐบาลแหง 
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหาร 
คล่ืนความถ่ี กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม หรือการอื่นที่เกี่ยวของ  
กสช. กทช. สํานักงาน กสช. และสํานักงาน กทช.  มีหนาที่ตองใหขอมูลหรือรวมดําเนินการภาย
ใต 
นโยบายของรัฐบาล 
  ใหสํานักงาน กสช. และสํานักงาน กทช. ทําหนาท่ีดูแลการบริหารคล่ืนความถี่  
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมระหวางประเทศตามวรรคหนึง่  ท้ัง
นี ้ 
ตามท่ีคณะกรรมการรวมกําหนด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา ๗๔  ให กสช.  กทช. และคณะกรรมการรวม จัดทํารายงานผลการ 
ปฏิบัติงานประจําปในดานการบริหารคล่ืนความถี่ กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  
หรือกิจการโทรคมนาคม แลวแตกรณี ซึ่งตองแสดงรายละเอียดแผนงานและผลการปฏิบัติงาน  
รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี ่การจัดสรรคลื่นความถี ่การประกอบกิจการกระจาย 
เสียงและกิจการโทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคม แลวแตกรณี และแผนการดําเนินงานในระยะ 
ตอไปเสนอตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาภายในสามเดือนนับแตวันสิ้นปปฏิทิน 
  นายกรัฐมนตร ีสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา อาจขอใหกรรมการหรือ 
เลขาธิการ กสช. หรือเลขาธิการ กทช. แลวแตกรณี ชี้แจงการดําเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปน 
หนังสือหรือขอใหมาชี้แจงดวยวาจาก็ได 
 
       บทเฉพาะกาล 
          ------------ 
 
  มาตรา ๗๕  ในวาระเริ่มแรกใหดําเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหแลว 
เสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึง 
วันในสมัยประชุมของรัฐสภา 
  ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําหนาที่เปนหนวยงานธุรการในการ 
ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
 
  มาตรา ๗๖  ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐหรือบุคคลใดที่ไดรับ 
จัดสรรคลื่นความถี่หรือใชคลื่นความถี่อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มีหนาที่แจงราย
ละเอียด 
คลื่นความถี่ที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดการใชประโยชนคลื่นความถี่นั้นตามหลักเกณฑและ 
ระยะเวลาที ่กสช. กทช. หรือคณะกรรมการรวม แลวแตกรณี กําหนด 
  ใหกรมประชาสัมพันธ กรมไปรษณียโทรเลข และหนวยงานของรัฐแหงอื่น 
ที่มีหนาที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่ การอนุญาตและการกํากับดูแล หรือการควบคุมการประกอบ 
กิจการ จัดสงขอมูลเกี่ยวกับคลื่นความถี่และการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทร
ทัศน  
และกิจการโทรคมนาคม ใหแก กสช. กทช. หรือคณะกรรมการรวม  แลวแตกรณี  ตามหลัก
เกณฑ 
และระยะเวลาที ่กสช. กทช. หรือคณะกรรมการรวม  แลวแตกรณี กําหนด 
 
  มาตรา ๗๗ บทบัญญัติมาตรา ๗๘ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

๘๕ และมาตรา ๘๖ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
แตงตั้งประธานกรรมการ และกรรมการ 
 
  มาตรา ๗๘  ใหบรรดาอํานาจหนาท่ีของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตร ีอธิบดีกรม 
ประชาสัมพันธ อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข หรือเจาหนาที่ของรัฐอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหาร 
คล่ืนความถ่ี การจัดสรรคลื่นความถี ่การอนุญาตและการกํากับดูแลหรือการควบคุมการประกอบ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวยวิทยุกระจาย 
เสียงและวิทยุโทรทัศน กฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม กฎหมายวาดวยโทรเลขและโทรศัพท และ 
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เปนอํานาจหนาท่ีของ กสช. กทช. หรือคณะกรรมการรวม แลวแตกรณี 
  การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนของสวนราชการและ 
นิติบุคคลอ่ืนใดท่ีไดรับยกเวนไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ 
โทรทัศน  รวมทั้งผูที่ไดรับการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาจากสวนราชการหรือนิติบุคคลดังกลาว  
ใหอยูในการกํากับดูแลของ กสช. และจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดตามพระราชบัญญัติ
นี ้
หรอืกฎหมายอ่ืน หรอืตามท่ี กสช. กําหนด 
  การประกอบกิจการวิทยุคมนาคมของสวนราชการหรือนิติบุคคลอื่นใดที่ไดรับ 
ยกเวนไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม รวมทั้งผูที่ไดรับการอนุญาตสัมปทานหรือ 
สัญญาของสวนราชการหรือนิติบุคคลอื่นใด ใหอยูในการกํากับดูแลของ กทช. และจะตองปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรอืตามท่ี กทช. กําหนด 
  การประกอบกิจการโทรคมนาคมของการส่ือสารแหงประเทศไทย องคการ 
โทรศัพทแหงประเทศไทยและนิติบุคคลอื่น รวมทั้งผูที่ไดรับการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาจาก 
การส่ือสารแหงประเทศไทย องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยหรือนิติบุคคลดังกลาว ใหอยูใน 
การกํากับดูแลของ กทช. และจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี ้หรอื 
กฎหมายอ่ืน หรอืตามท่ี กทช. กําหนด 
 
  มาตรา ๗๙  ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจาย 
เสียงและกิจการโทรทัศน หรือกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม การใชอํานาจหนา 
ท่ีของ กสช. ตามมาตรา ๒๓ วรรคส่ี หรือของ กทช. ตามมาตรา ๕๑ วรรคส่ี ถามิไดมีบัญญัติไว
แลว 
ในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่น ให กสช. หรอื กทช. แลวแตกรณี มีอํานาจกําหนดขอ
บังคับ 
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้
  ขอบังคับของ กสช. หรอื กทช. ตามวรรคหนึ่ง เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
แลวใหใชบังคับได 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๘๐  ในวาระเริ่มแรกที่การคัดเลือกและแตงตั้ง กสช. หรอื กทช. แลวแต 
กรณี ยังไมแลวเสร็จ ใหนายกรัฐมนตร ีรัฐมนตร ีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ อธิบดีกรมไปรษณีย 
โทรเลข และเจาหนาที่ของรัฐอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี ่การจัดสรรคลื่นความถี ่การ 
อนุญาต และการกํากับดูแลหรือการควบคุมการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน กฎหมายวาดวย 
วิทยุคมนาคม กฎหมายวาดวยโทรเลขและโทรศัพท และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ มีอํานาจหนาท่ี 
ตามที่กฎหมายบัญญัติจนถึงวันพนกําหนดเวลาตามมาตรา ๗๗ แตในระหวางนั้นจะพิจารณา 
จัดสรรคลื่นความถี ่ ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ หรืออนุญาตใหประกอบกิจการเพิ่มเติมไมได 
 
  มาตรา ๘๑  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของ กสช. กทช. หรอื คณะ 
กรรมการรวม แลวแตกรณี ตามพระราชบัญญัตินี ้ในวาระเริ่มแรก กสช. กทช. หรอื คณะ
กรรมการ 
รวม  แลวแตกรณี อาจขอใหนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งใหขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของสวน 
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐอื่นใด มาชวยปฏิบัติงานของ กสช. กทช. หรือคณะ 
กรรมการรวม แลวแตกรณี เปนการชั่วคราวได ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอืหนวยงาน 
ของรัฐตามวรรคหนึ่งใหยังคงอยูในสังกัดเดิม แตใหปฏิบัติงานขึ้นตรงกับประธานกรรมการ  ทั้งนี ้ 
ตามหลักเกณฑการปฏิบัติงานที่ กสช. กทช. หรือคณะกรรมการรวม แลวแตกรณี กําหนด 
 
  มาตรา ๘๒  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนาท่ี หนี ้และงบประมาณ 
ของกรมไปรษณียโทรเลข กระทรวงคมนาคม ไปเปนของสํานักงาน กทช. เวนแตกิจการไปรษณีย 
และเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจําซึ่งมีผูครองอยู ใหโอนไปเปนของสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม 
  สิทธิตามวรรคหน่ึง ใหหมายความรวมถึงสิทธิในการใชที่ราชพัสดุและสาธารณ 
สมบัติของแผนดินดวย 
 
  มาตรา ๘๓ ภายใตบังคับมาตรา ๘๔ ใหขาราชการและลูกจางของกรม 
ไปรษณียโทรเลข กระทรวงคมนาคม ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันพนกําหนดเวลาตามมาตรา ๗๗   
เปนขาราชการหรือลูกจางของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม และใหปฏิบัติ 
หนาท่ีในสํานักงาน  กทช. โดยใหถือวาการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการของ 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม 
  ใหขาราชการหรือลูกจางที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงาน กทช. ตามวรรคหนึ่งไดรับ 
เงินเดือนหรือคาจาง รวมทั้งสิทธิและประโยชนตาง ๆ  เทากับที่เคยไดรับอยูเดิมไปพลางกอนจน
กวา 
จะไดบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสํานักงาน กทช. แตจะแตงตั้งใหไดรับเงินเดือนหรือ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

คาจางต่ํากวาเงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับอยูเดิมไมได 
 
  มาตรา ๘๔  ขาราชการและลูกจางตามมาตรา ๘๓ ซึ่งสมัครใจเปลี่ยนไปเปน 
พนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน กทช. ใหใชสิทธิแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา 
ภายในหกสิบวันนับแตวันพนกําหนดตามมาตรา ๗๗ สําหรับผูไมไดแจงความจํานงภายในระยะ 
เวลาดังกลาว ใหกลับไปปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม 
  การบรรจุและแตงตั้งขาราชการและลูกจางตามวรรคหนึ่งใหดํารงตําแหนงใด 
ในสํานักงาน กทช. ใหเปนไปตามอัตรากําลัง คุณสมบัติและอัตราเงินเดือนหรือคาจางตามที่ กทช.  
กําหนด 
  ใหโอนเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจําของขาราชการและ 
ลูกจางของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม ซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งให 
เปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน กทช. ตามวรรคสองไปเปนของสํานักงาน กทช. นับแตวัน
ท่ี 
ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง 
  การบรรจุและแตงตั้งขาราชการตามมาตรานี้ใหถือวาเปนการใหออกจาก 
ราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
  การบรรจุและแตงตั้งลูกจางตามมาตรานี้ใหถือวาเปนการใหออกจากงานเพราะ 
ทางราชการยุบตําแหนงหรือทางราชการเลิกจางโดยไมมีความผิด และใหไดรับบําเหน็จตาม 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง 
 
  มาตรา ๘๕  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนาท่ี หนี ้และงบประมาณ 
ของกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตร ีในสวนที่เกี่ยวกับกองงานคณะกรรมการกิจการ 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาต ิกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตร ีไปเปนของ 
สํานักงาน กสช. เวนแตเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน และคาจางประจําซึ่งมีผูครองอยู ใหโอน 
ไปเปนของกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตร ี
 
  มาตรา ๘๖  ภายใตบังคับมาตรา ๘๗  ใหขาราชการและลูกจางของกองงาน 
คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ กรมประชาสัมพันธ สํานัก 
นายกรัฐมนตร ีซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันพนกําหนดเวลาตามมาตรา ๗๗ เปนขาราชการหรือลูก
จาง 
ในกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตร ีและใหปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงาน กสช. โดยใหถือวา 
การปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการของกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐ
มนตร ี
  ใหขาราชการหรือลูกจางที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงาน กสช. ตามวรรคหนึ่ง ไดรับ 
เงินเดือนหรือคาจาง รวมทั้งสิทธิและประโยชนตาง ๆ เทากับที่เคยไดรับอยูเดิมไปพลางกอนจน



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กวา 
จะไดบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสํานักงาน กสช. แตจะแตงตั้งใหไดรับเงินเดือนหรือ 
คาจางต่ํากวาเงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับอยูเดิมไมได 
 
  มาตรา ๘๗  ขาราชการหรือลูกจางตามมาตรา ๘๖ ซึ่งสมัครใจเปลี่ยนไปเปน 
พนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน กสช. ใหใชสิทธิแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา 
ภายในหกสิบวันนับแตวันพนกําหนดเวลาตามมาตรา ๗๗ สําหรับผูไมไดแจงความจํานงภายใน 
ระยะเวลาดังกลาวใหกลับไปปฏิบัติหนาที่ในกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตร ี
  การบรรจุและแตงตั้งขาราชการและลูกจางตามวรรคหนึ่งใหดํารงตําแหนงใด 
ในสํานักงาน กสช. ใหเปนไปตามอัตรากําลัง คุณสมบัติ และอัตราเงินเดือนหรือคาจางตามที่ 
กสช.  
กําหนด 
  ใหโอนเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจําของขาราชการและ 
ลูกจางของกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาต ิกรมประชา 
สัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตร ีซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเปนพนักงานหรือลูกจางของสํานัก 
งาน กสช. ตามวรรคสอง ไปเปนของสํานักงาน กสช. นับแตวันที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง 
  ใหนําความในมาตรา ๘๔ วรรคสี่และวรรคหามาใชบังคับกับกรณีการบรรจุแตง 
ตั้งขาราชการหรือลูกจางของกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
แหงชาติ กรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตร ีใหเปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน กสช.  
โดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๘๘  ในวาระเริ่มแรกกอนที่สํานักงาน กสช. หรือสํานักงาน กทช.จะไดรับ 
การจัดสรรงบประมาณ ให กสช. กทช. หรือคณะกรรมการรวม แลวแตกรณี จัดทําแผนดําเนิน
การ 
ของตน และการบริหารกิจการของสํานักงาน กสช. หรือสํานักงาน กทช. แลวแตกรณี เสนอตอ 
คณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับการอุดหนุนจากเงินงบประมาณรายจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ 
ตามแผนดังกลาว 
  ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจายเปนเงินอุดหนุนแกการ 
ดําเนินการตามแผนท่ี กสช. กทช. หรือคณะกรรมการรวม แลวแตกรณี เสนอตามความจําเปน 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
            ชวน หลีกภัย 
           นายกรัฐมนตร ี
 
----------------------------------------------------------------



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

----------------------------------------- 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรม
นูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหคลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 
และ 
วิทยุโทรคมนาคม เปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ และใหมีองคกรของรัฐ 
ที่เปนอิสระ ทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ 
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อใหเปนประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและ 
ระดับทองถิ่น ท้ังในดานการศึกษา วัฒนธรรม  ความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอื่น ๆ  
รวมทั้งการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม  ทั้งนี ้ตามท่ีกฎหมายบญัญัติ สมควรตรากฎหมายจัดตั้ง 
องคกรของรัฐที่เปนอิสระเพื่อทําหนาที่ดังกลาวตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมท้ังกําหนด 
ขอบเขตของการปฏิบัติหนาที ่ท้ังในดานการจัดสรรคล่ืนความถี่และวิธีการในการกํากับดูแลการ 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม  จึงจําเปนตองตรา 
พระราชบัญญัตินี ้
 
       พรพิมล/แกไข 
       ๑๑ ก.พ ๒๕๔๕ 
       A+B (C) 
 
 


