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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (ส�ำนักงำน กสทช.) 

รวมกฎหมาย
ก�ากับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์





ค�ำน�ำ

	 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก�ากับการประกอบกิจการ 

วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	และพระราชบัญญัต ิ

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 

และกิจการโทรคมนาคม	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่คณะกรรมการ 

กจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(กสทช.)	ในการอนญุาต 

และก�ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 

และกิจการโทรคมนาคม	ซึง่รวมถงึอ�านาจหน้าทีใ่นการก�ากบัดูแลการแข่งขนัในกิจการกระจายเสยีง 

และกิจการโทรทัศน์	 ประกอบกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ 

กจิการโทรทศัน์	พ.ศ.	๒๕๕๑	ได้ก�าหนดให้การประกอบกิจการของผูร้บัใบอนญุาตอยูใ่นบังคบัของ 

กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าและมาตรการเฉพาะท่ีคณะกรรมการประกาศก�าหนด	 

ในการน้ี	 กสทช.	 จึงได้จัดท�าประกาศหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการก�ากับดูแลการแข่งขัน 

ทีส่�าคญัหลายฉบบั	เพือ่ส่งเสรมิให้เกิดการแข่งขนัโดยเสรอีย่างเป็นธรรม	และป้องกันการผกูขาด	 

ลด	หรือจ�ากัดการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

	 ดังนั้น	 เพ่ือเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน	 ผู้ประกอบกิจการ	 หน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชน	รวมถึงประชาชนทั่วไป	กสทช.	จึงได้มอบหมายให้ส�านักงาน	กสทช.	 โดย 

ส�านกัส่งเสริมการแข่งขนัและก�ากบัดูแลกนัเอง	รวบรวมกฎหมายและประกาศหลกัเกณฑ์ต่างๆ	 

ทีเ่ก่ียวข้องกบัการก�ากบัดแูลการแข่งขนัในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	และจดัท�า 

เป็นหนังสือรวมกฎหมายฉบับน้ีขึ้น	 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เก่ียวข้อง 

และผู ้ที่มีความสนใจด้านการก�ากับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการ 

โทรทัศน์ของประเทศไทย

ผศ.ดร.ธวัชชัย	จิตรภาษ์นันท์

กสทช.

ประธานอนุกรรมการส่งเสริมและก�ากับการแข่งขัน

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

สิงหาคม	๒๕๖๐





สำรบัญ
ค�าน�า	 	 หน้า

๑.	กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์

	 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ

	 	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	 ๑

				พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ

 	 วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐	 ๔๗

	 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	พ.ศ.	๒๕๕๑	 ๖๕

 

๒.	กำรก�ำกับดูแลกำรแข่งขันในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์

    ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง	กิจกำรโทรทัศน์	

	 และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ

	 เรื่อง	หลักเกณฑ์การพิจารณาก�าหนดผู้มีอ�านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส�าคัญ

	 	 ในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	

	 	 และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท�าอันเป็นการผูกขาด

	 	 หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน	พ.ศ.	๒๕๕๗	 ๙๗

	 เรื่อง		หลักเกณฑ์การพิจารณาและก�าหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจาก

	 	 พฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน

	 	 ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	พ.ศ.	๒๕๕๗	 ๑๐๕

	 เรื่อง	การก�าหนดลักษณะและมาตรการก�ากับดูแลการควบรวมกิจการ

	 	 การถือหุ้นไขว้	และการครอบง�ากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 ๑๑๓

 

๓.	กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรก�ำกับดูแลกำรแข่งขันในกิจกำรกระจำยเสียง

 และกิจกำรโทรทัศน์

	 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า	พ.ศ.	๒๕๖๐	 ๑๒๑

	 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	๒๕๓๙	 ๑๔๗

	 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗	 ๑๗๑





พระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

พ.ศ. ๒๕๕๓





หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 
 
 
 
 

 

พระราชบัญญัติ 
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการ

วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  
มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ 1 



2  สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุ  
กระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คลื่นความถี่”  หมายความวา  คลื่นวิทยุหรือคลื่นแฮรตเซียนซ่ึงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มี

ความถี่ตํ่ากวาสามลานเมกะเฮิรตซลงมาที่ถูกแพรกระจายในที่วางโดยปราศจากสื่อนําที่ประดิษฐข้ึน 
“โทรคมนาคม”  หมายความวา   การสง   การแพร   หรือการรับเคร่ืองหมาย  สัญญาณ  

ตัวหนังสือ  ตัวเลข  ภาพ  เสียง  รหัส  หรือส่ิงอื่นใดซ่ึงสามารถใหเขาใจความหมายไดโดยระบบคลื่น
ความถี่  ระบบสาย  ระบบแสง  ระบบแมเหล็กไฟฟา  หรือระบบอื่น 

“วิทยุคมนาคม”  หมายความวา  การสง  การแพร  หรือการรับเคร่ืองหมาย  สัญญาณ  
ตัวหนังสือ  ตัวเลข  ภาพ  เสียง  รหัส  หรือส่ิงอื่นใดซ่ึงสามารถใหเขาใจความหมายไดดวยคลื่นความถี่ 

“วิทยุกระจายเสียง”  หมายความวา  วิทยุคมนาคมที่สงหรือแพรเสียงเพื่อใหบุคคลทั่วไปรับได
โดยตรง 

“วิทยุโทรทัศน”  หมายความวา  วิทยุคมนาคมที่แพรภาพและเสียงเพื่อใหบุคคลทั่วไปรับได
โดยตรง 

“กิจการกระจายเสียง”  หมายความวา  กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการกระจายเสียง 
ซ่ึงใหบริการการสงขาวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเคร่ืองรับที่สามารถรับฟงการใหบริการนั้น ๆ  ได 
ไมวาจะสงโดยผานระบบคลื่นความถี่  ระบบสาย  ระบบแสง  ระบบแมเหล็กไฟฟา  หรือระบบอื่น   
ระบบใดระบบหนึ่ง  หรือหลายระบบรวมกัน  หรือกิจการอื่นทํานองเดียวกันที่  กสทช.  กําหนดใหเปน
กิจการกระจายเสียง 

“กิจการโทรทัศน”  หมายความวา  กิจการวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรทัศนซ่ึงใหบริการการสง
ขาวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเคร่ืองรับที่สามารถรับชมและฟงการใหบริการนั้น ๆ  ได  ไมวาจะสง 
โดยผานระบบคลื่นความถี่  ระบบสาย  ระบบแสง  ระบบแมเหล็กไฟฟา  หรือระบบอื่น  ระบบใดระบบหนึ่ง  
หรือหลายระบบรวมกัน  หรือกิจการอื่นทํานองเดียวกันที่  กสทช.  กําหนดใหเปนกิจการโทรทัศน 



สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ 3 

หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

“กิจการวิทยุคมนาคม”  หมายความวา  กิจการซึ่งเปนการรับและสงเคร่ืองหมาย  สัญญาณ  
ตัวหนังสือ  ตัวเลข  ภาพ  เสียง  รหัส  หรือส่ิงอื่นใด  ซ่ึงสามารถใหเขาใจความหมายไดโดยระบบคลื่นความถี่  
เพื่อความมุงหมายทางโทรคมนาคมในกิจการใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะหรือเปนการเฉพาะกิจที่มิใช 
เปนการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

“กิจการโทรคมนาคม”  หมายความวา  กิจการซ่ึงใหบริการการสง  การแพร  หรือการรับเครื่องหมาย  
สัญญาณ  ตัวหนังสือ  ตัวเลข  ภาพ  เสียง  รหัส  หรือส่ิงอื่นใด  ซ่ึงสามารถใหเขาใจความหมายไดโดย
ระบบคลื่นความถี่  ระบบสาย  ระบบแสง  ระบบแมเหล็กไฟฟา  หรือระบบอื่น  ระบบใดระบบหนึ่ง   
หรือหลายระบบรวมกัน  และรวมถึงกิจการซ่ึงใหบริการดาวเทียมส่ือสาร  หรือกิจการอื่นที่  กสทช.  
กําหนดใหเปนกิจการโทรคมนาคม  แตไมรวมถึงกิจการที่เปนกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน   
และกิจการวิทยุคมนาคม 

“ตารางกําหนดคลื่นความถี่”  หมายความวา  การกําหนดยานความถี่วิทยุของวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน  วิทยุคมนาคม  โทรคมนาคม  และการอื่นเพื่อใชงานภายใตเง่ือนไขที่  กสทช.  กําหนด 

“แผนความถี่วิทยุ”  หมายความวา  การกําหนดชองความถี่วิทยุสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียง  
กิจการวิทยุโทรทัศน  กิจการวิทยุคมนาคม  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อใชงานภายใตเง่ือนไขที่  กสทช.  
กําหนด 

“จัดสรรคลื่นความถี่”  หมายความวา  การอนุญาตใหสถานีวิทยุกระจายเสียง  สถานีวิทยุโทรทัศน  
หรือสถานีวิทยุคมนาคม  ใชความถี่วิทยุหรือชองความถี่วิทยุตามตารางกําหนดคลื่นความถี่หรือแผนความถี่
วิทยุเพื่อใชงานภายใตเง่ือนไขที่  กสทช.  กําหนด 

“ชุมชน”  หมายความวา  กลุมประชาชนที่มีพื้นที่อาศัยในแหลงเดียวกันไมวาจะในเมือง 
หรือในชนบท  และใหหมายความรวมถึงกลุมประชาชนที่มีความสนใจรวมกันและอยูในพื้นที่ใกลเคียงกัน   
หรือส่ือสารถึงกันได  โดยมีผลประโยชนดานสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวของเชื่อมโยงกัน  ทํากิจกรรม 
อันชอบดวยกฎหมายและศีลธรรมรวมกัน  มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง  มีการจัดการและการแสดงเจตนา 
แทนกลุมได 

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน   
และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชนสาธารณะ 
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หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  แตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมวด  ๑ 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
 

 

สวนที่  ๑ 
องคประกอบ  คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ 

 
 

มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  
เรียกโดยยอวา  “กสทช.”  จํานวนสิบเอ็ดคน  ประกอบดวย 

(๑) ผูที่มีผลงานหรือมีความรู  และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกิจการกระจายเสียง  
จํานวนหนึ่งคน  และกิจการโทรทัศน  จํานวนหนึ่งคน 

(๒) ผูที่มีผลงานหรือมีความรู  และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกิจการโทรคมนาคม  
จํานวนสองคน 

(๓) ผูที่มีผลงานหรือมีความรู   และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกฎหมาย 
ดานเศรษฐศาสตร  อันเปนประโยชนตอการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการ  
โทรคมนาคม  ดานละสองคน 

(๔) ผูที่มีผลงานหรือมีความรู  และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานการคุมครอง  
ผูบริโภค  หรือดานการสงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  อันเปนประโยชนตอการกํากับดูแล
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  จํานวนหนึ่งคน  และการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม   
จํานวนหนึ่งคน 

(๕) ผูที่มีผลงานหรือมีความรู  และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานการศึกษา  วัฒนธรรม  
หรือการพัฒนาสังคม  อันเปนประโยชนตอการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการ
โทรคมนาคม  จํานวนหนึ่งคน 

ใหเลขาธิการ  กสทช.  เปนเลขานุการ  กสทช. 
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หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๗ กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ  แตไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 
ข. ลักษณะตองหาม 
 (๑) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 (๒) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง 
 (๓) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
 (๔) ไมติดยาเสพติดใหโทษ 
 (๕) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
 (๖) ไมเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
 (๗) ไมเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดใด  เวนแตเปนความผิดอันได

กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 (๘) ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  

หรือจากหนวยงานของเอกชน  เพราะทุจริตตอหนาที่  หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง  หรือถือวากระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 (๙) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะ  
รํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

 (๑๐) ไมเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   กรรมการการเลือกต้ัง   ผูตรวจการแผนดิน  
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  กรรมการตรวจเงินแผนดิน  หรือกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ   

 (๑๑) ไมเคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง 
 (๑๒) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการ  ผูจัดการ  ผูบริหาร  ที่ปรึกษา  พนักงาน  ผูถือหุน   

หรือหุนสวนในบริษัทหรือหางหุนสวนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจดานกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน  หรือกิจการโทรคมนาคม  ในระยะเวลาหนึ่งปกอนไดรับการเสนอชื่อตามมาตรา  ๑๐  
หรือกอนไดรับการคัดเลือกตามมาตรา  ๑๕   

 (๑๓) ไมอยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง 
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หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๘ กรรมการตอง 
(๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น  

และไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ 
(๓) ไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอื่นใดที่มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนขัดแยงไมวา

โดยตรงหรือโดยออมกับการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการ 

สวนที่  ๒ 
การไดมาซ่ึงรายชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการ 

โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง 
 

 

มาตรา ๙ เพื่อประโยชนในการเสนอชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการตามสวนที่  ๔   
ใหสมาคม  สถาบัน  หรือองคกรที่มีลักษณะดังตอไปนี้มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนไวตอสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

(๑) สมาคมวิชาชีพดานกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนและไดจดทะเบียนเปน 
นิติบุคคลมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหาป 

(๒) สมาคมวิชาชีพดานกิจการโทรคมนาคมและไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลมาแลวเปนเวลา 
ไมนอยกวาหาป 

(๓) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคลและมีการสอนในระดับปริญญาในสาขาวิชานิเทศศาสตร  
วารสารศาสตร  หรือส่ือสารมวลชน  เปนเวลาไมนอยกวาหาป 

(๔) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคลและมีการสอนในระดับปริญญาในสาขาวิชาเกี่ยวกับ
โทรคมนาคม  เปนเวลาไมนอยกวาหาป 

(๕) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคลและมีการสอนในระดับปริญญาในสาขาวิชานิติศาสตร  
เปนเวลาไมนอยกวาหาป 

(๖) สถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคลและมีการสอนในระดับปริญญาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
เปนเวลาไมนอยกวาหาป 
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หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๗) องคกรเอกชนที่ดําเนินการโดยมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  ซ่ึงมี
วัตถุประสงคหลักในดานการคุมครองสิทธิของผูบริโภค  หรือการสงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
และจดทะเบียนเปนนิติบุคคลมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหาป   

(๘) องคกรเอกชนที่ดําเนินการโดยมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  ซ่ึงมี
วัตถุประสงคหลักในดานการศึกษา  วัฒนธรรม  หรือการพัฒนาสังคม  และจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหาป 

สมาคมวิชาชีพตามวรรคหนึ่งตองเปนสมาคมที่มีวัตถุประสงคหลักเกี่ยวของกับวิชาชีพและ 
มีสมาชิกของสมาคมเปนผูประกอบวิชาชีพในดานกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศนหรือกิจการ
โทรคมนาคม   

สมาคมหรือองคกรที่มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนตาม  (๑)  (๒)  (๗)  และ  (๘)  ตองเปนสมาคมหรือ
องคกรที่มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องและมีผลงานเปนที่ประจักษ  และถาสมาคมหรือองคกรใด   
มีวัตถุประสงคหลักหลายดาน  ใหเลือกข้ึนทะเบียนเปนสมาคมหรือองคกรตาม  (๑)  (๒)  (๗)  หรือ  (๘)  
อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น 

เมื ่อสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดรับจดทะเบียนสมาคม  สถาบัน  หรือองคกรใดตามวรรคหนึ่งแลว  
ใหเปนอันใชได  การวินิจฉัยของศาลในภายหลังวาการจดทะเบียนนั้นเปนการไมชอบไมใหมีผลกระทบ 
ตอการที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดดําเนินการไปแลวกอนวันที่ศาลมคํีาวินิจฉัย 

สมาคม  สถาบัน  หรือองคกรใดที่ถูกปฏิเสธการขอขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ใหมีสิทธิฟองคดี 
ตอศาลปกครองได  แตการฟองคดีดังกลาวไมเปนเหตุใหตองระงับหรือชะลอการดําเนินการเสนอชื่อ
หรือการคัดเลือกตามพระราชบัญญัตินี้ 

การข้ึนทะเบียนสมาคม  สถาบัน  และองคกรตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่เลขาธิการวุฒิสภาประกาศกําหนด 

ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อสมาคม  สถาบัน  หรือองคกรที่ไดรับจดทะเบียนไว
ใหทราบโดยทั่วกัน  และใหบัญชีรายชื่อดังกลาวใชไดตลอดไปจนกวาจะมีการปรับปรุงแกไขตามเงื่อนไขที่
เลขาธิการวุฒิสภาประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๐ เมื่อมีเหตุที่ตองมีการเลือกและแตงต้ังกรรมการ  ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ประกาศทางวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  ส่ือส่ิงพิมพ  และส่ืออิเล็กทรอนิกสอยางนอยเจ็ดวัน  
ติดตอกัน  และใหสมาคม  สถาบัน  หรือองคกรที่ไดข้ึนทะเบียนแลวตามมาตรา  ๙  ที่ประสงคจะเสนอชื่อ 
ผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการ  เสนอชื่อพรอมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลดังกลาวภายในระยะเวลาที่
เลขาธิการวุฒิสภาประกาศกําหนด  ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้   



8  สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๑) สมาคมวิชาชีพตามมาตรา  ๙  (๑)  และสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา  ๙  (๓)  มีสิทธิเสนอชื่อ
บุคคลตามมาตรา  ๖  (๑)  ไดสมาคมหรือสถาบันละสองคน 

(๒) สมาคมวิชาชีพตามมาตรา  ๙  (๒)  และสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา  ๙  (๔)  มีสิทธิเสนอชื่อ
บุคคลตามมาตรา  ๖  (๒)  ไดสมาคมหรือสถาบันละสองคน 

(๓) สถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา  ๙  (๕)  มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีผลงานหรือมีความรู  
และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกฎหมายตามมาตรา  ๖  (๓)  ไดสถาบันละสองคน 

(๔) สถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา  ๙  (๖)  มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีผลงานหรือมีความรู   
และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานเศรษฐศาสตรตามมาตรา  ๖  (๓)  ไดสถาบันละสองคน 

(๕) องคกรเอกชนตามมาตรา  ๙  (๗)  มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา  ๖  (๔)  ไดองคกรละ
สองคน 

(๖) องคกรเอกชนตามมาตรา  ๙  (๘)  มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา  ๖  (๕)  ไดองคกรละ
สองคน 

การที่สมาคม  สถาบัน  หรือองคกรที่จดทะเบียนไวตามมาตรา  ๙  สมาคม  สถาบัน  หรือองคกรใด
ไมเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งไมวาดวยเหตุใด  ไมเปนเหตุใหการคัดเลือกที่ดําเนินการตอไปตองเสียไป 

มาตรา ๑๑ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามมาตรา  ๑๐  แลว  ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อวาถูกตองตามที่กําหนดในมาตรา  ๗  และมาตรา  ๑๐  หรือไม  
ในกรณีที่เห็นวาผูไดรับการเสนอชื่อผูใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามมาตรา  ๗  หรือมาตรา  ๑๐  ใหแจงสมาคม  
สถาบัน  หรือองคกรซ่ึงเสนอชื่อบุคคลนั้นดําเนินการเสนอชื่อใหมภายในเวลาที่เลขาธิการวุฒิสภากําหนด  
เมื่อพนกําหนดดังกลาวแลว  หากสมาคม  สถาบัน  หรือองคกรดังกลาวไมเสนอชื่อใหถือวาสละสิทธิ 
ในการเสนอชื่อ 

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งหรือตามมาตรา  ๑๐  แลวแตกรณีแลว  
หากผูไดรับการเสนอชื่อตาย  หรือยกเลิกหนังสือยินยอมใหเสนอชื่อ  หรือขาดคุณสมบัติไมวาดวยเหตุใด  
ใหสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภาดําเนินการตอไป  โดยจะไมดําเนินการใหมีการเสนอชื่อใหมก็ได 

มาตรา ๑๒ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเสนอชื่อแลว  หากมีผูไดรับการเสนอชื่อนอยกวา
สองเทาของจํานวนตามที่ระบุไวในแตละประเภทตามมาตรา  ๑๓  (๑)  (๒)  (๓)  (๔  )  และ  (๕)  ใหเลขาธิการ
วุฒิสภาขยายระยะเวลาการเสนอชื่อออกไปอีกไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลา 
ตามมาตรา  ๑๐ 
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หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาที่ขยายตามวรรคหนึ่งแลวยังมีผูไดรับการเสนอชื่อนอยกวาที่กําหนดใน
วรรคหนึ่ง  ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงกลาโหม  และปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  รวมกันเสนอชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗  ใหครบในแตละประเภทตามจํานวนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๓ เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการเสนอชื่อตามมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  หรือมาตรา  ๑๒  
แลวแตกรณีแลว  ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดใหผูไดรับการเสนอชื่อทั้งหมดมาประชุมรวมกัน 
เพื่อคัดเลือกกันเองตามวิธีการดังตอไปนี้ 

(๑) ผูไดรับการเสนอชื่อตามมาตรา  ๑๐  (๑)   จากสมาคมวิชาชีพตามมาตรา  ๙  (๑)   
คัดเลือกกันเองใหเหลือผูที่สมควรเปนกรรมการตามมาตรา  ๖  (๑)  จํานวนสองคน  โดยแยกเปน 
ดานกิจการกระจายเสียงจํานวนหนึ่งคน  และดานกิจการโทรทัศนจํานวนหนึ่งคน  และผูไดรับการเสนอชื่อ  
ตามมาตรา  ๑๐  (๑)  จากสถาบันตามมาตรา  ๙  (๓)  คัดเลือกกันเองใหเหลือผูที่สมควรเปนกรรมการ
ตามมาตรา  ๖  (๑)  จํานวนสองคน  โดยแยกเปนดานกิจการกระจายเสียงจํานวนหนึ่งคนและดานกิจการ  
โทรทัศนจํานวนหนึ่งคน 

(๒) ผูไดรับการเสนอชื่อตามมาตรา  ๑๐  (๒)  จากสมาคมวิชาชีพตามมาตรา  ๙  (๒)  คัดเลือก
กันเองใหเหลือผูที่สมควรเปนกรรมการตามมาตรา  ๖  (๒)  จํานวนสองคน  และผูไดรับการเสนอชื่อ   
ตามมาตรา  ๑๐  (๒)  จากสถาบันตามมาตรา  ๙  (๔)  คัดเลือกกันเองใหเหลือผูที่สมควรเปนกรรมการ
ตามมาตรา  ๖  (๒)  จํานวนสองคน 

(๓) ผูไดรับการเสนอชื่อตามมาตรา  ๑๐  (๓)  และมาตรา  ๑๐  (๔)  ใหแยกกันคัดเลือก  
กันเองใหเหลือผูที่สมควรเปนกรรมการตามมาตรา  ๖  (๓)  จํานวนแปดคน  โดยแยกเปนดานกฎหมาย  
จํานวนส่ีคนและดานเศรษฐศาสตรจํานวนส่ีคน 

(๔) ผูไดรับการเสนอชื่อตามมาตรา  ๑๐  (๕)  คัดเลือกกันเองใหเหลือผูที่สมควรเปนกรรมการ
ตามมาตรา  ๖  (๔)  จํานวนส่ีคน  โดยแยกเปนดานการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  
จํานวนสองคน  และดานการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม  จํานวนสองคน 

(๕) ผูไดรับการเสนอชื่อตามมาตรา  ๑๐  (๖)  คัดเลือกกันเองใหเหลือผูที่สมควรเปนกรรมการ 
ตามมาตรา  ๖  (๕)  จํานวนสองคน 

การลงคะแนนคัดเลือกใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่เลขาธิการวุฒิสภากําหนด  โดยให 
ผูไดรับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเปนผูไดรับการคัดเลือก 
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หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

เมื่อไดคัดเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว  ใหถือวาผูที่ไดรับการคัดเลือกตาม  (๑)  
(๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  เปนผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๖  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  และใหเปนที่สุด  
ทั้งนี้  การดําเนินการคัดเลือกดังกลาวตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินเกาสิบวันนับแต
วันที่ไดประกาศใหสมาคม  สถาบัน  หรือองคกรที่ไดข้ึนทะเบียนไวเสนอชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการ 

สวนที่  ๓ 
การไดมาซ่ึงรายชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการ 

โดยวิธีการสรรหา 
 

 

มาตรา ๑๔ เมื่อมีเหตุที่ตองมีการเลือกและแตงต้ังกรรมการ  ใหมีคณะกรรมการสรรหา
กรรมการคณะหนึ่งมีจํานวนสิบหาคน  ทําหนาที่คัดเลือกผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการ  ประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
(๒) ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(๓) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(๔) ปลัดกระทรวงกลาโหม 
(๕) ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๖) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
(๗) นายกสภาวิศวกร   
(๘) ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย 
(๙) นายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตรและการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย 

(๑๐) นายกสมาพันธสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
(๑๑) ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน 
(๑๒) ประธานกรรมการสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
(๑๓) ประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย 
(๑๔) ประธานสหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ 
(๑๕) ประธานสหพันธองคกรผูบริโภค 
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หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประธานและกรรมการสรรหาไมมีสิทธิสมัครเปนกรรมการ  และองคกรตามวรรคหนึ่ง  ไมมีสิทธิ 
ข้ึนทะเบียนเพื่อเสนอชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการตามสวนที่  ๒ 

ใหคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่ง  เปนประธานกรรมการสรรหาและ
คัดเลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่ง  เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

ในกรณีที่ไมมีกรรมการสรรหาในตําแหนงใด  หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ถากรรมการ 
สรรหาที่เหลืออยูนั้นมีจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง  ใหคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการสรรหา 
ที่เหลืออยู 

ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทําหนาที่เปนหนวยธุรการในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือก
กรรมการ 

มาตรา ๑๕ ในการดําเนินการคัดเลือกกรรมการตามสวนนี้  ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ประกาศการเปดรับสมัครบุคคลผูมี คุณสมบัติตามมาตรา  ๖   ใหทราบเปนการทั่วไปผานทาง
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  ส่ือส่ิงพิมพ  และส่ืออิเล็กทรอนิกสอยางนอยสามสิบวันติดตอกัน 

ผูมีสิทธิสมัครรับคัดเลือกเปนกรรมการจะตองไมเปนผูที่ไดรับการเสนอชื่อจากสมาคม  
สถาบัน  หรือองคกรตามมาตรา  ๑๐ 

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแลว  ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือก  
ผูสมัครที่มีคุณสมบัติที่จะเปนกรรมการใหไดจํานวนสองเทาของจํานวนกรรมการตามมาตรา  ๖  (๑)  (๒)  
(๓)  (๔)  และ  (๕)   

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกให เปนไปตามที่ เลขาธิการวุฒิสภากําหนด  โดยใหผูได รับ 
คะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเปนผูไดรับการคัดเลือก 

ใหนําความในมาตรา  ๑๓  วรรคสาม  มาใชบังคับกับการคัดเลือกผูสมควรไดรับเลือกเปน
กรรมการของคณะกรรมการสรรหาโดยอนุโลม 

ผูที่ไดรับความเสียหายจากการคัดเลือก  อาจย่ืนคําฟองตอศาลปกครองได  แตไมเปนเหตุใหตอง
ระงับหรือชะลอการดําเนินการใด ๆ  ที่ไดดําเนินไปแลว  เวนแตศาลปกครองจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง
เปนอยางอื่น  ทั้งนี้  หากศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใด ๆ  อันเปนผลใหบุคคลที่ไดรับการคัดเลือก
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือไดรับการคัดเลือกโดยไมชอบดวยกฎหมาย  ใหผูที่ไดรับ 
การคัดเลือกนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
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หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

สวนที่  ๔ 
การเลือกและการแตงต้ังกรรมการ 

 
 

มาตรา ๑๖ เมื่อไดรายชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการจากการคัดเลือกกันเองตามสวนที่  ๒  
และจากการสรรหาตามสวนที่  ๓  แลว  ใหเลขาธิการวุฒิสภานํารายชื่อดังกลาวทั้งหมดมารวมเปนบัญชี
เดียวกัน  หากมีผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการไมนอยกวาสองเทาของจํานวนกรรมการตามที่กําหนดไว
ในมาตรา  ๖  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ใหเสนอบัญชีรายชื่อ  พรอมทั้งประวัติและผลงานของบุคคล
ดังกลาว  ซ่ึงตองระบุใหชัดเจนหรือมีหลักฐานแสดงใหเห็นวาเปนบุคคลที่มีความเหมาะสมตามมาตรา  ๖  
ตอประธานวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายชื่อตามมาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๕  เพื่อนําเสนอ
ใหวุฒิสภาพิจารณาและมีมติเลือกตอไป 

ในกรณีที่การดําเนินการโดยวิธีการคัดเลือกกันเองตามสวนที่  ๒  หรือวิธีการสรรหาตามสวนที่  ๓  
วิธีการใดวิธีการหนึ่งดําเนินการไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามมาตรา  ๑๓  วรรคสาม  ใหเลขาธิการ
วุฒิสภานํารายชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการโดยวิธีการที่ดําเนินการแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา  
พรอมทั้งประวัติและผลงานของบุคคลดังกลาว  ซ่ึงตองระบุใหชัดเจนหรือมีหลักฐานแสดงใหเห็นวาเปน
บุคคลที่มีความเหมาะสมตามมาตรา  ๖  เสนอตอประธานวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแตเมื่อพนกําหนด
ระยะเวลาตามมาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๕  เพื่อนําเสนอใหวุฒิสภาพิจารณาและมีมติเลือกตอไป 

มาตรา ๑๗ ใหวุฒิสภามีมติเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่เลขาธิการวุฒิสภาเสนอใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับบัญชีรายชื่อ  เพื่อใหไดกรรมการตามมาตรา  ๖  โดยใหผูซ่ึงไดรับ
คะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการ  ซ่ึงตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับแลว 
แจงใหผูไดรับการเลือกทราบ 

เมื่อลวงพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ถายังมีผูไดรับเลือกเปนกรรมการไมครบตามจํานวน 
ที่กําหนดในมาตรา  ๖  ใหประธานวุฒิสภาแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบ  และใหนายกรัฐมนตรีนําบัญชี
รายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและดําเนินการเพื่อใหไดกรรมการตามมาตรา  ๖  ใหครบจํานวน 
โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายกรัฐมนตรีไดรับแจง 

ใหผูไดรับการเลือกเปนกรรมการตามวรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  แลวแตกรณี  ประชุมรวมกัน  
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีผูไดรับเลือกเปนกรรมการครบจํานวนแลวเพื่อคัดเลือกผูสมควรเปนประธาน  
กรรมการคนหนึ่งและรองประธานกรรมการสองคน  แลวแจงผลใหนายกรัฐมนตรีทราบ  และใหนายกรัฐมนตรี  
นําความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังตอไป 
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หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ผูไดรับเลือกตามมาตรา  ๑๗  มีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๘  (๑)  (๒)  
หรือ  (๓)  นายกรัฐมนตรีจะนําความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังไดตอเมื่อ 
ผูนั้นไดลาออกจากการเปนบุคคลตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือ  (๒)  หรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อถือไดวา
ตนไดเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา  ๘  (๓)  แลว  ซ่ึงตองกระทําภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับเลือก  แตถาผูนั้นมิไดลาออก  หรือมิไดเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนด  
ใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับเลือกใหเปนกรรมการ  และใหวุฒิสภาเลือกกรรมการใหมจากบัญชีรายชื่อ 
ที่เลขาธิการวุฒิสภาเสนอตามมาตรา  ๑๖ 

สวนที่  ๕ 
วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ 

 
 

มาตรา ๑๙ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง  
และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

ใหกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ  อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังกรรมการขึ้นใหม   

กอนครบกําหนดตามวาระเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ดําเนินการจัดใหมีการเสนอชื่อและแตงต้ังกรรมการขึ้นใหมใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

มาตรา ๒๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๗ 
(๕) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา  ๘ 
(๖) วุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนงตามมาตรา  ๒๑ 
(๗) วุฒิสภามีมติใหถอดถอนจากตําแหนงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 
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หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

การพนจากตําแหนงกรรมการตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ  
ถาเปนการพนจากตําแหนงตาม  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการ
ใหพนจากตําแหนง  พระบรมราชโองการดังกลาวใหมีผลต้ังแตวันที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม  
หรือวันที่กระทําการอันเปนการฝาฝน  หรือวันที่วุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนง  หรือวันที่ถูกถอดถอนจาก
ตําแหนง  แลวแตกรณี 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง  ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปไดและใหถือวา  
กสทช.  ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู  แตทั้งนี้จะตองมีจํานวนไมนอยกวาหกคน   

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทน  อยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน  และในกรณีที่วาระที่เหลืออยูไมถึงสามป   
ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับการแตงต้ังอีกวาระหนึ่งได 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง  ให  กสทช.  
ประชุมกันเพื่อเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ  แลวแจงให
นายกรัฐมนตรีทราบ  และใหนายกรัฐมนตรีนําความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  
แตงต้ังเปนประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ  แลวแตกรณี   

มาตรา ๒๑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา  มีสิทธิรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติใหกรรมการ
พนจากตําแหนงเพราะเหตุที่กรรมการนั้นมีความประพฤติเส่ือมเสียอยางรายแรงหรือบกพรองตอหนาที่
อยางรายแรง 

มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยู 

มาตรา ๒๒ เมื่อปรากฏวา  กสทช.  ไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ  
ใหบุคคลดังตอไปนี้มีสิทธิรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติให  กสทช.  พนจากตําแหนงทั้งคณะ 

(๑) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของสภาผูแทนราษฎร 

(๒) สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา 
(๓) ประชาชนผูใชบริการซ่ึงไดรับผลกระทบจากการกระทําตามวรรคหนึ่งจํานวนไมนอยกวา

สองหมื่นคน  ทั้งนี้  โดยทําเปนคํารองย่ืนตอประธานวุฒิสภาตามหลักเกณฑที่ประธานวุฒิสภากําหนด   
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หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยู  โดยในการลงมตินั้นตองนํารายงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานที่ไดสงมายังวุฒิสภาตามมาตรา  ๗๒  มาพิจารณาประกอบดวย 

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการที่พนจากตําแหนง
ยังคงรักษาการในตําแหนงนั้นตอไปเพียงเทาที่จําเปนจนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะเขารับหนาที่ 

สวนที่  ๖ 
การประชุมและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

 
 

มาตรา ๒๓ การประชุม  การลงมติ  และการปฏิบัติงานของ  กสทช.  ใหเปนไปตามระเบียบที่  
กสทช.  กําหนด 

ในการประชุม  ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสีย  กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิ   
เขาประชุม 

ในการปฏิบัติหนาที่  กสทช.  อาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน  
กสทช.  ได  แต  กสทช.  จะปฏิเสธความรับผิดเพราะเหตุที่ไดมอบหมายใหกรรมการไปทําแทนแลวไมได   

มาตรา ๒๔ การปฏิบัติหนาที่ของ  กสทช.  กสท.  และ  กทค.  ในเรื่องใดที่เก่ียวของหรือมี
ผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ  ตองกระทําโดยมติของที่ประชุม  และตองเปดเผยรายงานการประชุม
พรอมทั้งผลการลงมติของที่ประชุมทั้งรายบุคคลและทั้งคณะใหสาธารณชนทราบผานทางสื่ออิเล็กทรอนกิส
ของสํานักงาน  กสทช.  และโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสมตามที่  กสทช.  ประกาศกําหนด 

ขอมูลที่ปรากฏอยูในรายงานการประชุมเร่ืองใดมีลักษณะตามที่กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการกําหนดมิใหตองเปดเผยก็ได  กสทช.  อาจมีมติมิใหเปดเผยขอมูลเฉพาะในสวนนั้นได 

การเปดเผยรายงานการประชุมพรอมทั้งผลการลงมติตามวรรคหนึ่ง  ตองดําเนินการภายใน
ระยะเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีการลงมติ  เวนแตมีเหตุจําเปนใหขยายเวลาออกไปไดอีก   
ไมเกินสิบหาวัน  แตตองแสดงเหตุผลและความจําเปนที่ตองขยายเวลาไวดวย 

มาตรา ๒๕ ใหกรรมการเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  และเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา   
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หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๒๖ ใหประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา 
ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ  ไดรับคาตอบแทนเหมาจายเปนรายเดือน

ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ  อาจไดรับคาใชจายอันเกี่ยวกับการ

เดินทางไปปฏิบัติหนาที่ตางทองที่ไดไมเกินอัตราที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๗ ให  กสทช.  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่  ตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ  แผนแมบท

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม  แผนความถี่วิทยุ  และแผนเลขหมาย
โทรคมนาคม 

(๒) กําหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ ระหว างคลื่นความถี่ที่ ใช ในกิ จการกระจายเสียง   
กิจการโทรทัศน  กิจการวิทยุคมนาคม  และกิจการโทรคมนาคม 

(๓) กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการ
โทรคมนาคม 

(๔) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชคล่ืนความถี่และเคร่ืองวิทยุคมนาคมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  หรือในกิจการวิทยุคมนาคม  
และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต  เง่ือนไข  หรือคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว 

(๕) กําหนดหลักเกณฑการใชคลื่นความถี่ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและปราศจากการ
รบกวนซึ่งกันและกัน  ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหวางกิจการแตละประเภท 

(๖) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และ
กิจการโทรคมนาคม  เพื่อใหผูใชบริการไดรับบริการที่มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  ถูกตอง  และเปนธรรม  
และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต  เง่ือนไข  หรือคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว 

(๗) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชเลขหมายโทรคมนาคม  และกําหนดหลักเกณฑ  
และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต  เง่ือนไข  หรือคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว 

(๘) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใชหรือเชื่อมตอ  และหลักเกณฑและวิธีการในการ
กําหนดอัตราคาใชหรือคาเชื่อมตอโครงขายในการประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และ
กิจการโทรคมนาคม  ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหวางกิจการแตละประเภท  ใหเปนธรรมตอ
ผูใชบริการ  ผูใหบริการและผูลงทุน  หรือระหวางผูใหบริการโทรคมนาคม  โดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ
เปนสําคัญ 
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หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๙) กําหนดโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมและโครงสรางอัตราคาบริการในกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  ใหเปนธรรมตอผูใชบริการและผูใหบริการโดยคํานึงถึง
ประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ 

(๑๐) กําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคในการประกอบกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน  กิจการโทรคมนาคม  และในกิจการวิทยุคมนาคม 

(๑๑) กําหนดมาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการกระทําอันเปนการผูกขาดหรือกอใหเกิดความ 
ไมเปนธรรมในการแขงขันในกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 

(๑๒) กําหนดมาตรการใหมีการกระจายบริการดานโทรคมนาคมใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน   
ตามมาตรา  ๕๐ 

(๑๓) คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิใหถูกเอาเปรียบจากผูประกอบกิจการ   
และคุมครองสิทธใินความเปนสวนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม   
และสงเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเขาถึงและใชประโยชนคลื่นความถี่ 
ที่ใชในกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 

(๑๔) ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ 
(๑๕) วินิจฉัยและแกไขปญหาการใชคลื่นความถี่ที่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน 
(๑๖) ติดตามตรวจสอบและใหคําปรึกษาแนะนําการประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  

และกิจการโทรคมนาคม 
(๑๗) กําหนดลักษณะการควบรวม  การครองสิทธิขามส่ือ  หรือการครอบงํากิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่  ระหวางส่ือมวลชนดวยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด  ซ่ึงจะมีผล 
เปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือปดก้ันการไดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลาย 
ของประชาชน 

(๑๘) สงเสริมการรวมกลุมของผู รับใบอนุญาต  ผูผลิตรายการ  และผูประกอบวิชาชีพ
ส่ือสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนองคกรในรูปแบบตาง ๆ  เพื่อทํา
หนาที่จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการควบคุมการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพกันเองภายใตมาตรฐานทางจริยธรรม 

(๑๙) ออกระเบียบหรือประกาศตามมาตรา  ๕๘ 
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หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๒๐) อนุมัติงบประมาณรายจายของสํานักงาน  กสทช.  รวมทั้งเงินที่จะจัดสรรเขากองทุน   
ตามมาตรา  ๕๒ 

(๒๑) พิจารณาและใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนตามที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนเสนอตามมาตรา  ๕๕ 

(๒๒) ใหขอมูลและรวมดําเนินการในการเจรจาหรือทําความตกลงระหวางรัฐบาล 
แหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ  ในเรื่องที่เก่ียวกับการบริหาร
คลื่นความถี่  กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  กิจการโทรคมนาคม  หรือกิจการอื่นที่เก่ียวของ 

(๒๓) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีกฎหมายหรือแกไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย 
ที่เก่ียวของกับการจัดสรรคลื่นความถี่และการดําเนินการอื่น  ๆ ที่เก่ียวของกับคลื่นความถี่  กิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 

(๒๔) ออกระเบยีบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอันเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ  กสทช.   
(๒๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
การกําหนดลักษณะการควบรวม  การครองสิทธิขามส่ือหรือการครอบงําตาม  (๑๗)  ให  กสทช.  

รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและผูเก่ียวของประกอบดวย   
การใชอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ตองไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  และกฎหมาย 
วาดวยวิทยุคมนาคม   

บรรดาระเบียบ  ประกาศ   หรือคําส่ังใด ๆ  ที่ใชบังคับเปนการทั่วไปเมื่อไดประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

มาตรา ๒๘ ให  กสทช.  จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนทั่วไป
เพื่อนําความคิดเห็นที่ไดมาประกอบการพิจารณากอนออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เกี่ยวกับการ
กํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมที่มีผลใชบังคับ
เปนการทั่วไปและเก่ียวของกับการแขงขันในการประกอบกิจการหรือมีผลกระทบตอประชาชนอยางมี
นัยสําคัญ  โดยตองใหขอมูลเก่ียวกับความเปนมา  เหตุผล  ความจําเปน  และสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับ
เร่ืองที่จะรับฟงความคิดเห็น  ตลอดจนประเด็นที่ตองการรับฟงความคิดเห็น  ทั้งนี้  ระยะเวลาในการรับฟง
ความคิดเห็นตองไมนอยกวาสามสิบวัน  เวนแตในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเปนเรงดวน  กสทช.  
อาจกําหนดระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นใหนอยกวาระยะเวลาที่กําหนดได 
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หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ใหสํานักงาน  กสทช.  จัดทําบันทึกสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นที่ประกอบดวยความคิดเห็น 
ที่ไดรับมติหรือผลการพิจารณาของ  กสทช.  ที่มีตอความคิดเห็นดังกลาว  พรอมทั้งเหตุผลและแนวทาง
ในการดําเนินการตอไป  และเผยแพรบันทึกดังกลาวในระบบเครือขายสารสนเทศของสํานักงาน  กสทช. 

มาตรา ๒๙ การกําหนดอัตราคาใชหรือคาเชื่อมตอโครงขาย  คาธรรมเนียมใด ๆ  หรือคาบริการ  
ในการประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัตินี้  
และตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  หรือตามกฎหมายวาดวย
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  ให  กสทช.  คํานึงถึงประโยชนสาธารณะและภาระของผูบริโภค  
ความสอดคลองกับตนทุนการใหบริการ  ความคุมคา  และการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพดวย 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหนาที่ของ  กสทช.  กสท.  กทค .  คณะกรรมการอื่น  และ
คณะอนุกรรมการที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้  ตลอดจนเลขาธิการ  กสทช.  และพนักงานของ
สํานักงาน  กสทช.  เก่ียวกับการพิจารณาคําขอหรือคํารองเรียนที่ประชาชนย่ืนตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ขอบังคับ  ประกาศ  หรือสัญญาที่  กสทช.  หรือสํานักงาน  กสทช.  ทํากับเอกชน  หากกฎหมาย  
ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือสัญญาดังกลาวมิไดกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการไวโดยเฉพาะ  
ให  กสทช.  กําหนดระยะเวลาการดําเนินการแลวเสร็จและประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วไป  เร่ืองใด 
ที่มิไดกําหนดระยะเวลาไว  จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเร่ือง 

ในกรณีที่  กสทช.  กสท.  กทค.  คณะกรรมการอื่นและคณะอนุกรรมการที่จัดต้ังข้ึนตาม
พระราชบัญญัตินี้  เลขาธิการ  กสทช.  หรือพนักงานของสํานักงาน  กสทช.  ปฏิบัติหนาที่ลาชากวา 
ที่กําหนดตามวรรคหนึ่งโดยไมมีเหตุอันสมควร  หากกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใด  ใหสํานักงาน  กสทช.  
รับผิดชดใชความเสียหายใหแกบุคคลนั้น  และใหเรียกเงินชดใชคืนจาก  กสทช.  กสท.  กทค.  
คณะกรรมการอื่นและคณะอนุกรรมการที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้  เลขาธิการ  กสทช.  หรือ
พนักงานของสํานักงาน  กสทช.  ผูเปนตนเหตุแหงความลาชานั้น  แลวแตกรณี  หากความเสียหายนั้น
เกิดจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 

มาตรา  ๓๑  เพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภคมิใหถูกเอาเปรียบจากผูประกอบกิจการ
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  ให  กสทช.  มีหนาที่ตรวจสอบการดําเนินการ
ของผูประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  มิใหมีการดําเนินการใด ๆ  
ในประการที่นาจะเปนการเอาเปรียบผูบริโภค  ทั้งนี้  โดยให  กสทช.  แตงต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นสองคณะ  
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หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกอบดวยผูที่มีความรู  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณอันเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ  
กสทช.  ในการคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  และในการคุมครอง
ผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคมโดยใหมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับเร่ือง
รองเรียนและปฏิบัติหนาที่อื่น  ทั้งนี้  ตามที่  กสทช.  กําหนด   

ในกรณีที่ผูประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  หรือกิจการโทรคมนาคม  ดําเนินการใด  ๆ 
ในประการที่นาจะเปนการเอาเปรียบผูบริโภค  โดยอาศัยการใชเครือขายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะ
เปนการคากําไรเกินควร  หรือกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ  ไมวาดวยวิธีการใดตามหลักเกณฑที่  
กสทช.  กําหนด  ให  กสทช.  มีอํานาจสั่งระงับการดําเนินการดังกลาวได 

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชนในการคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัวและเสรีภาพของบุคคล   
ในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม   ให  กสทช.  มีอํานาจกําหนดมาตรการคุมครองสิทธิ 
ของผูใชบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล  สิทธิในความเปนสวนตัว  และเสรีภาพในการสื่อสาร
ถึงกันโดยทางโทรคมนาคม 

ในกรณีที่มีการกระทําความผิดโดยการดักรับไว  ใชประโยชน  หรือเปดเผยขอความขาวสาร  
หรือขอมูลอื่นใดที่มีการส่ือสารทางโทรคมนาคมโดยไมชอบดวยกฎหมาย  ใหถือวา  กสทช.  เปนผูเสียหาย  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเปนผูกระทําความผิดตามวรรคสอง  
หรือรูวามีการกระทําความผิดตามวรรคสอง  แตเพิกเฉยหรือไมดําเนินการตามกฎหมายภายในเวลา 
อันสมควร  ให  กสทช.  มีอํานาจสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมได 

มาตรา ๓๓ ให  กสทช.  มีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  หรือมอบหมายให
พนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่ไดรับมอบหมายได 

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

มาตรา  ๓๔  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให  กสทช.  กสท.  กทค.  และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีอํานาจสั่งหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใดใหชี้แจง
ขอเท็จจริง  มาใหถอยคําหรือสงเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของเพื่อประกอบการพิจารณาได 
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หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

หมวด  ๒ 
การกํากับดูแลการประกอบกิจการ 

 
 

สวนที่  ๑ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

 
 

มาตรา ๓๕ ใหมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนคณะหนึ่ง  เรียกโดยยอวา  
“กสท.”  ประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการ  ซ่ึง  กสทช.  แตงต้ังจากรองประธาน  กสทช.   
(๒) กรรมการ   ซ่ึง  กสทช.  แตงต้ังจากกรรมการ   กสทช .  ที่มิได เปนประธานหรือ 

รองประธาน  กสทช.  จํานวนส่ีคน  ซ่ึงตองมีกรรมการตามมาตรา  ๖  (๓)  จํานวนสองคน  และกรรมการ 
ตามมาตรา  ๖  (๔)  จํานวนหนึ่งคน   

กรรมการตามวรรคหนึ่งจะเปน  กทค.  ในขณะเดียวกันมิได 
ใหเลขาธิการ  กสทช.  แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงาน  กสทช.  เปนเลขานุการ 

และผูชวยเลขานุการตามความจําเปน 
มาตรา ๓๖ ใหนําความในมาตรา  ๒๓  มาใชบังคับกับการประชุมของ  กสท.  โดยอนุโลม 

เวนแตในสวนที่เก่ียวกับองคประชุม  ตองมีกรรมการ  กสท.  มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการ  กสท.  ทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม   

ในกรณีที่กรรมการ  กสท.  พนจากตําแหนงกอนวาระ  ถายังมีกรรมการ  กสท.  อยูไมนอยกวาสามคน  
ใหกรรมการ  กสท.  เทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได 

มาตรา ๓๗ ให  กสท.  มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการใด ๆ  แทน  กสทช.  ตามมาตรา  ๒๗  (๔)  (๖)  
(๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๓)  (๑๖)  และ  (๑๘)  ในสวนที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน   
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่  กสทช.  มอบหมาย 

สวนที่  ๒ 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

 
 

มาตรา ๓๘ ใหมีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมคณะหนึ่ง  เรียกโดยยอวา  “กทค.”  
ประกอบดวย 
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หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๑) ประธานกรรมการ  ซ่ึง  กสทช.  แตงต้ังจากรองประธาน  กสทช. 
(๒) กรรมการ  ซ่ึง  กสทช.  แตงต้ังจากกรรมการ  กสทช.  ที่มิไดเปนประธานหรือรองประธาน  

กสทช.  จํานวนส่ีคน  ซ่ึงตองมีกรรมการตามมาตรา  ๖  (๓)  จํานวนสองคน  และกรรมการตามมาตรา  ๖  (๔)  
จํานวนหนึ่งคน 

กรรมการตามวรรคหนึ่งจะเปน  กสท.  ในขณะเดียวกันมิได 
ใหเลขาธิการ  กสทช.  แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงาน  กสทช.  เปนเลขานุการ 

และผูชวยเลขานุการตามความจําเปน 
มาตรา ๓๙ ใหนําความในมาตรา  ๓๖  มาใชบังคับกับการประชุมและการปฏิบัติหนาที่ของ  

กทค.  โดยอนุโลม   
มาตรา ๔๐ ให  กทค.  มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการใด ๆ  แทน  กสทช.  ตามมาตรา  ๒๗  (๔)  (๖)  

(๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๒)  (๑๓)  และ  (๑๖)  ในสวนที่เก่ียวกับกิจการโทรคมนาคมและกิจการ
วิทยุคมนาคม  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่  กสทช.  มอบหมาย 

สวนที่  ๓ 
การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

 
 

มาตรา ๔๑ ผูใดประสงคจะใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน 
ตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

การย่ืนคําขออนุญาต  และการอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่  
กสทช.  ประกาศกําหนด  เวนแตการประกอบกิจการทางธุรกิจใหเปนไปตามที่กําหนดในวรรคหก 

ใหถือวาการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง  เปนการย่ืนคําขออนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนดวย  และเมื่อ  กสทช.  อนุญาตใหใชคลื่นความถี่แลวใหถือวาอนุญาตใหประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทัศน  และใหถือวาไดรับอนุญาตใหมีและใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมและต้ังสถานีวิทยุคมนาคม  
ตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมดวย  ทั้งนี้เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับเคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ระบุไวใน 
คําขออนุญาต 
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หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตองคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติ  ระดับภูมิภาค  และระดับทองถิ่น  ในดานการศึกษา  
วัฒนธรรม  ความมั่นคงของรัฐ  และประโยชนสาธารณะอื่น  รวมทั้งการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม  
และตองดําเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใชประโยชนโดยทั่วถึงในกิจการดานตาง ๆ   
ใหเหมาะสมแกการเปนทรัพยากรส่ือสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ 

เพื่อประโยชนในการสงเสริมรายการวิทยุและรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาสรางสรรคสังคม  
หรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชน  ให  กสทช.  กําหนดเง่ือนไขในการอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตตองจัดเวลา  
ใหรายการดังกลาวไดออกอากาศในชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับกลุมเปาหมาย 

ในกรณีที่เปนการอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน 
ซ่ึงเปนการประกอบกิจการทางธุรกิจตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียง  
และกิจการโทรทัศน  ใหใชวิธีคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่  ทั้งในระดับชาติ  ระดับภูมิภาค   
และระดับทองถิ่น  โดยใหแยกกันประมูลในแตละระดับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  ระยะเวลา   
และเง่ือนไขที่  กสทช.  ประกาศกําหนด   

การกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารวมประมูลคลื่นความถี่ตามวรรคหก  ใหคํานึงถึงประโยชน 
ในการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา  การปองกันการผูกขาด   
การสงเสริมการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม  การใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ  ภาระของผูบริโภค  
และการคุมครองสิทธิของผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น 

การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่กอใหเกิดหรืออาจ
เกิดการรบกวนหรือทับซอนกับคลื่นความถี่ที่ไดรับอนุญาตอยูกอนแลวจะกระทํามิได 

มาตรา ๔๒ ให  กสทช.  มีอํานาจกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา  ๔๑   
โดยแยกเปนคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่  และคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ซ่ึงตองชําระเมื่อไดรับใบอนุญาตและตองชําระเปนรายปในอัตราที่เหมาะสมกับประเภทของใบอนุญาต 
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  เวนแตคาธรรมเนียมใบอนุญาต   
ใหใชคลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการทางธรุกิจ  ใหถือวาเงินที่ไดจากการประมูลตามมาตรา  ๔๑  วรรคหก  
เปนคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ซ่ึงตองชําระเมื่อไดรับใบอนุญาตและใหนําสงเขากองทุน 
ตามมาตรา  ๕๒ 
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หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งซ่ึงตองชําระเปนรายป  ให  กสทช.  กําหนด  โดยคํานึงถึง
รายจายในการกํากับดูแลการใชคลื่นความถี่และการกํากับดูแลการประกอบกิจการอยางมีประสิทธิภาพ
ในอัตรารวมทั้งส้ินไมเกินรอยละสองของรายไดกอนหักคาใชจายของผูรับใบอนุญาต  และใหนําสงเปน
รายไดของสํานักงาน  กสทช. 

บรรดาหนวยงานที่ได รับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ   
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งดวย  
แต  กสทช.  จะลดหยอนใหตามที่เห็นสมควรก็ได  โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของกิจการของหนวยงานนั้น 

มาตรา ๔๓ ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนสิทธิ
เฉพาะตัวของผูไดรับใบอนุญาต  จะโอนแกกันมิได   

ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตองประกอบ
กิจการดวยตนเอง  จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางสวนหรือยินยอมใหบุคคลอื่นเปน 
ผูมีอํานาจประกอบกิจการแทนมิได  แตการใหบุคคลอื่นเชาเวลาดําเนินรายการบางชวงเวลาอาจกระทําได 
ตามหลักเกณฑ  วิธกีาร  และเง่ือนไขที่  กสทช.  กําหนด 

มาตรา ๔๔ ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน
ผูใดมิไดประกอบกิจการที่ใชคลื่นความถี่นั้นภายในระยะเวลาที่  กสทช.  กําหนดหรือนําคลื่นความถี่ไปใช
ในกิจการนอกวัตถุประสงค  หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการประกอบกิจการที่ใชคลื่นความถี่  หรือกระทําการ
อันมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในมาตรา  ๒๗  (๑๑)  และ  (๑๗)  หรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๔๓  
ให  กสทช.  ดําเนินการเพื่อใหมีการแกไขใหถูกตองหรือมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่นั้น
ทั้งหมดหรือบางสวน 

สวนที่  ๔ 
การกํากับกิจการโทรคมนาคม 

 
 

มาตรา ๔๕ ผูใดประสงคจะใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมตองไดรับใบอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองดําเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถี่  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  
ระยะเวลาและเงื่อนไขที่  กสทช.  ประกาศกําหนด  โดยใหนําความในมาตรา  ๔๑  วรรคส่ี  และวรรคเจ็ด  
มาใชบังคับโดยอนุโลม  และเงินที่ไดจากการประมูลเมื่อหักคาใชจายแลวใหสงเขาเปนรายไดแผนดิน 
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หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ใหถือวาการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง  เปนการย่ืนคําขออนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคมดวย  และเมื่อ  กสทช.  
อนุญาตใหใชคลื่นความถี่แลวใหถือวาอนุญาตใหประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวย 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  และใหถือวาไดรับอนุญาตใหมีและใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมและต้ังสถานี
วิทยุคมนาคมตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมดวย  ทั้งนี้เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคม 
ที่ระบุไวในคําขออนุญาต 

ให  กสทช.  มีอํานาจกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายวาดวย
การประกอบกิจการโทรคมนาคมและคาธรรมเนียมซ่ึงตองชําระเปนรายปโดยคํานึงถึงรายจายในการกํากับ
ดูแลการใชคลื่นความถี่และการกํากับดูแลการประกอบกิจการอยางมีประสิทธิภาพในอัตรารวมทั้งส้ิน 
ไมเกินรอยละสองของรายไดกอนหักคาใชจายของผูรับใบอนุญาตและใหนําสงคาธรรมเนียมดังกลาว 
เปนรายไดของสํานักงาน  กสทช. 

มาตรา ๔๖ ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมเปนสิทธิเฉพาะตัวของ 
ผูไดรับใบอนุญาต  จะโอนแกกันมิได 

ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม  ตองประกอบกิจการดวยตนเอง   
จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางสวนหรือยินยอมใหบุคคลอื่นเปนผูมีอํานาจประกอบกิจการแทน  
มิได   

มาตรา ๔๗ ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมผูใดมิไดประกอบ
กิจการที่ใชคลื่นความถี่นั้นภายในระยะเวลาที่  กสทช.  กําหนด  หรือนําคลื่นความถี่ไปใชในกิจการนอก
วัตถุประสงค  หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการประกอบกิจการที่ใชคลื่นความถี่หรือกระทําการอันมีลักษณะ
ตองหามตามที่กําหนดในมาตรา  ๒๗  (๑๑)  หรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๔๖  ให  กสทช.  ดําเนินการ
เพื่อใหมีการแกไขใหถูกตอง  หรือมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่นั้นทั้งหมดหรือบางสวน 

หมวด  ๓ 
แนวทางการจัดทําแผน 

 
 

มาตรา ๔๘ ใหมีแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ซ่ึงอยางนอยตองมีรายการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) รายละเอียดเก่ียวกับตารางกําหนดคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ประเทศไทยสามารถนํามา 

ใชประโยชนได   
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หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๒) แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ระหวางประเทศ 
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กําหนดใหใชในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

กิจการโทรคมนาคม  และกิจการอื่น 
(๔) แนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพื่อนําไปจัดสรรใหมหรือการปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ 
แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได   

และใหใชเปนหลักเกณฑและเง่ือนไขเบื้องตนในการอนุญาตและการดําเนินกิจการทั้งปวงที่เก่ียวของกับ
การใชคลื่นความถี่ 

ให  กสทช.  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่  และตอง
ปรับปรุงแผนแมบทดังกลาว  เพื่อประโยชนในการบริหารคลื่นความถี่ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

ในการจัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่  ให  กสทช.  รับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
ผูประกอบกิจการที่ใชประโยชนคลื่นความถี่  และหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ  เพื่อเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาดวย  ทั้งนี้  ระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นตองไมนอยกวาสามสิบวัน  และการจัดทําแผน
แมบทการบริหารคลื่นความถี่ใหคํานึงถึงการใชงานดานความมั่นคงของรัฐตามความจําเปน 

มาตรา ๔๙ ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการ  ให  กสทช.  จัดใหมีแผนแมบทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  และแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม  เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินการระยะหาป  โดยในแผนดังกลาวตองสอดคลองกับแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่และอยางนอย
ตองมีแนวทางการพัฒนาและการสงเสริมแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมระหวางผูประกอบกิจการ   
แนวทางการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และการอนุญาตใหประกอบกิจการ  โดยในสวนกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน  ตองจัดใหภาคประชาชนไดใชคลื่นความถี่เพื่อประโยชนสาธารณะ  และไมแสวงหากําไร
ในทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการชุมชนไมนอยกวารอยละย่ีสิบของคลื่นความถี่ในแตละพื้นที่
ของการอนุญาตประกอบกิจการ 

ในการจัดทําแผนแมบทตามวรรคหนึ่ง  ให   กสทช.  รับฟงความคิดเห็นของประชาชน   
ผูประกอบกิจการ  และหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ  เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาดวย  ทั้งนี้  ระยะเวลา   
ในการรับฟงความคิดเห็นตองไมนอยกวาสามสิบวัน 

ในกรณีที่  กสทช.  วินิจฉัยเร่ืองใดไมสอดคลองกับความคิดเห็นของประชาชน  ผูประกอบกิจการ  
หรือหนวยงานของรัฐตามที่ปรากฏในการรับฟงความคิดเห็นตามวรรคสอง  กสทช.  ตองชี้แจงและ
แสดงเหตุผลใหประชาชน  ผูประกอบกิจการ  หรือหนวยงานของรัฐทราบ 
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หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประชาชน  ผูประกอบกิจการ  หรือหนวยงานของรัฐตามวรรคสาม  ผูใดเห็นวาแผนแมบทที่  
กสทช.  กําหนดขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองได  
โดยใหถือวาแผนแมบทดังกลาวเปนกฎตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง   

แผนแมบทตามวรรคหนึ่ง  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหผูกพัน  กสทช.  และ
หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ 

มาตรา ๕๐ เพื่อประโยชนในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ 
เพื่อสังคมตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  ให  กสทช.  กําหนดแผนการจัดใหมี
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม  โดยในแผนอยางนอยจะตองกําหนดพื้นที่
และกลุมเปาหมาย  ระยะเวลาในการดําเนินการ  พรอมทั้งประมาณการคาใชจายที่จะเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินการดังกลาว 

การจัดทําแผนตามวรรคหนึ่ง  ให  กสทช.  หารือกับหนวยงานของรัฐอื่นที่เก่ียวของโดยตอง
สอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภา 

ให  กสทช.  ประกาศกําหนดจํานวนคาใชจายที่จะเรียกเก็บจากผูไดรับใบอนุญาตประกอบ  
กิจการโทรคมนาคมเพื่อนําไปใชดําเนินการสนับสนุนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมตามวรรคหนึ่ง  
ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงรายไดที่ผูไดรับใบอนุญาตไดรับจากการใหบริการโทรคมนาคม 

ให  กสทช.  ประกาศกําหนดจํานวนเงินจากกองทุนตามมาตรา  ๕๓  (๔)  ที่จะนํามาสนับสนุน 
ผูไดรับใบอนุญาตเพื่อใหสามารถดําเนินการจัดใหมีบริการดังกลาวได 

มาตรา ๕๑ เพื่อสงเสริมใหภาคประชาชนไดใชคลื่นความถี่ตามสัดสวนที่กําหนดไวใน   
มาตรา  ๔๙  วรรคหนึ่ง  ให  กสทช.  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสงเสริมชุมชนที่มีความพรอม 
ใหเปนผูมีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนประเภท
บริการชุมชน  การหารายได  และการสนับสนุนผูประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพ  ทั้งนี้  โดยให
รับฟงความคิดเห็นจากประชาชน  และหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ  ประกอบดวย 

รายไดของผูประกอบกิจการบริการชุมชนตองเปนรายไดจากการบริจาค  การอุดหนุนสถานี  
หรือรายไดทางอื่นซ่ึงมิใชการโฆษณาหรือการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน 
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หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

การสนับสนุนผูประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพตองเปนการอุดหนุนการดําเนินการ  
ของสถานีมิใชเปนการสนับสนุนรายการใดโดยเฉพาะ  และมีสัดสวนไมเกินก่ึงหนึ่งของรายไดทั้งหมด
ของผูประกอบกิจการบริการชุมชน  รวมทั้งตองจัดใหมีการประเมินผลคุณภาพการใหบริการและ
ประสิทธิภาพในการใชจายเงินที่ไดรับการอุดหนุนเพื่อใชประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน 
ในแตละคราว 

หมวด  ๔ 
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชนสาธารณะ 
 

 

มาตรา ๕๒ ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนในสํานักงาน  กสทช.  เรียกวา  “กองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชนสาธารณะ”  โดยมีวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการดานกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคม  อยางทั่วถึง  ตลอดจนสงเสริมชุมชนและสนับสนุนผูประกอบกิจการบริการชุมชน 
ตามมาตรา  ๕๑ 

(๒) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรส่ือสาร  การวิจัยและพัฒนาดานกิจการ  
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  รวมทั้งความสามารถในการรูเทาทันส่ือ  
เทคโนโลยีดานการใชคลื่นความถี่  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับ 
ผูพิการ  ผูสูงอายุ  หรือผูดอยโอกาส  ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม  และอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  
กิจการโทรคมนาคม  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนการดําเนินการขององคกรซ่ึงทําหนาที่จัดทํา
มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน   

(๔) สนับสนุน  สงเสริม  และคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคม   

(๕) สนับสนุนการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค  
โดยจัดสรรเงินใหแกกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค 
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หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๕๓ กองทุนตามมาตรา  ๕๒  ประกอบดวย 
(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให 
(๒) เงินที่ไดจากการประมูลคลื่นความถี่ตามมาตรา  ๔๑  วรรคหก 
(๓) เงินที่ไดรับการจัดสรรตามมาตรา  ๖๕  วรรคสอง  
(๔) เงินที่สงเขากองทุนตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

และกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม   
(๕) เงินคาปรับทางปกครองที่ปรับตามพระราชบัญญัตินี้   และตามกฎหมายวาดวย 

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  และตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม   

(๖) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพื่อสมทบกองทุน 
(๗) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา  ๙๑ 
(๘) ดอกผลและรายไดของกองทุน  รวมทั้งผลประโยชนจากคาตอบแทนการใชประโยชน 

จากการวิจัยและพัฒนาดานกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 
(๙) เงินและทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของกองทุน   
เงินกองทุนตาม  (๔)  และ  (๗)  ใหใชไดเฉพาะเพื่อวัตถุประสงคตามมาตรา  ๕๒  (๑) 
เงินกองทุนตาม  (๔)  ที่ไดรับจากกิจการใดใหใชเฉพาะเพื่อกิจการนั้น  เวนแตเงินที่ไดรับจาก

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  ใหใชเพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนก็ได 
มาตรา ๕๔ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง  ประกอบดวย 
(๑) ประธาน  กสทช.  เปนประธานกรรมการ   
(๒) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

อธิบดีกรมบัญชีกลาง  และผูอํ านวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
เปนกรรมการโดยตําแหนง 

(๓) ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณดานการพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพส่ือกระจายเสียง
จํานวนหนึ่งคน  และส่ือโทรทัศนจํานวนหนึ่งคน  ซ่ึงกรรมการตาม  (๑)  และ  (๒)  เปนผูคัดเลือก 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณดานการใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐานอยางทั่วถึง
หรือในพื้นที่หางไกล  รวมทั้งการใหบริการในดานโทรคมนาคมแกผูดอยโอกาสซ่ึงกรรมการตาม  (๑)   
และ  (๒)  เปนผูคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน 
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หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๕) ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณดานการคุมครองสิทธิของผูบริโภคหรือการ
สงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ซ่ึงกรรมการตาม  (๑)  และ  (๒)  เปนผูคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน 

(๖) ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณดานการสงเสริมและคุมครองสิทธิของผูพิการ
และผูดอยโอกาส  ซ่ึงกรรมการตาม  (๑)  และ  (๒)  เปนผูคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน 

ใหเลขาธิการ  กสทช.  เปนกรรมการ  และเลขานุการ  และใหเลขาธิการ  กสทช.  แตงต้ัง
พนักงานของสํานักงาน  กสทช.  เปนผูชวยเลขานุการ 

กรรมการตามวรรคหนึ่ง  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๗  ข.  (๑)  
(๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  และ  (๑๑)  และมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป  
และอาจไดรับการแตงต้ังอีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได 

ใหนํามาตรา  ๒๓  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม 
มาตรา ๕๕ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ในการบริหารกองทุนและเสนอ

ความเห็นเก่ียวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชจายตามวัตถุประสงคตามมาตรา  ๕๒  ตอ  กสทช.   
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  ในกรณีที่  กสทช.  มีความเห็นแตกตางจากคณะกรรมการบริหารกองทุน  
กสทช.  ตองใหเหตุผลประกอบการพิจารณาไวดวย 

ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุน  และการ
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหประชาชนทราบผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน  กสทช.  โดยตอง
แสดงขอมูลเก่ียวกับผูที่ขอและผูที่ไดรับการจัดสรรเงินจากกองทุนและจํานวนเงินที่ไดรับจากการจัดสรร
ทั้งหมดดวย 

การเก็บรักษา  การใชจ าย   การจัดทําบัญชี และระบบบัญชี   ให เปนไปตามระเบี ยบที่ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 

หมวด  ๕ 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
 

 

มาตรา ๕๖ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ  เรียกโดยยอวา  “สํานักงาน  กสทช.”  เปนนิติบุคคล  มีฐานะเปนหนวยงานของรัฐ 
ที่ไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและไมเปนรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น  และอยูภายใตการกํากับดูแลของประธานกรรมการ 
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หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

กิจการของสํานักงาน  กสทช.  ไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ  กฎหมายวาดวยการประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

มาตรา ๕๗ ใหสํานักงาน  กสทช.  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบในการรับและจายเงินรายไดของสํานักงาน  กสทช. 
(๒) จัดทํางบประมาณรายจายประจําปของสํานักงาน  กสทช.  เพื่อเสนอ  กสทช.  อนุมัติ  

โดยรายจายประจําปของสํานักงาน  กสทช.  ใหหมายความรวมถึงรายจายใด ๆ  อันเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ  กสทช.  กสท.  กทค.  และสํานักงาน  กสทช. 

(๓) ตรวจสอบและติดตามการใชคลื่นความถี่ 
(๔) รับและพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการใชคลื่นความถี่  การประกอบกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อตรวจสอบและแกไขปญหาหรือเสนอความเห็นตอ  
กสทช.  เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑที่  กสทช.  กําหนด 

(๕) ศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคลื่นความถี่  การใชคลื่นความถี่  การประกอบ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 

(๖) รับผิดชอบงานธุรการของ  กสทช.  กสท.  กทค.  และคณะกรรมการบริหารกองทุน 
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่  กสทช.  กสท.  และ  กทค.  มอบหมาย 
มาตรา ๕๘ ให  กสทช.  มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป  

การบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  การเงินและทรัพยสิน  และการดําเนินการอื่นของสํานักงาน  
กสทช.  โดยใหรวมถึงเร่ืองดังตอไปนี้ดวย 

(๑) การแบงสวนงานภายในของสํานักงาน  กสทช.  และขอบเขตหนาที่ของสวนงานดังกลาว 
(๒) การกําหนดตําแหนง  อัตราเงินเดือน  และคาตอบแทนอื่นของเลขาธิการ  กสทช.  

พนักงานและลูกจางของสํานักงาน  กสทช.  ตลอดจนคาตอบแทนและคาใชจายของกรรมการอื่น 
และอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) การคัดเลือกหรือการประเมินความรูความสามารถเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนง  หรือการเลื่อนข้ันเงินเดือน  หลักเกณฑการตอสัญญาจาง  และการจายเงินชดเชยกรณี
เลิกจางเนื่องจากไมผานการประเมิน 

(๔) การบริหารงานบุคคล  รวมตลอดทั้งการดําเนินการทางวินัย  การอุทธรณ  และรองทุกข 
(๕) การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน 
(๖) การกําหนดเครื่องแบบและการแตงกายของพนักงานและลูกจางของสํานักงาน  กสทช. 
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หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๗) การจางและการแตงต้ังบุคคลเพื่อเปนผูเชี่ยวชาญหรือเปนผูชํานาญการเฉพาะดานอันจะ
เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ  กสทช.  รวมทั้งอัตราคาตอบแทนการจาง 

(๘) การบริหารและจัดการงบประมาณ  ทรัพยสิน  และการพัสดุของสํานักงาน  กสทช. 
(๙) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่น 
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ใหประธานกรรมการเปนผูลงนาม  และเมื่อไดประกาศ   

ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
มาตรา ๕๙ ใหสํานักงาน   กสทช.  เปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของ  กสทช.   

และสํานักงาน  กสทช.  ใหประชาชนทราบทางระบบเครือขายสารสนเทศ  หรือวิธีการอื่นที่เห็นสมควร  
โดยอยางนอยตองเปดเผยขอมูล  ดังตอไปนี้   

(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการของผูไดรับใบอนุญาตทุกราย  พรอมทั้งเง่ือนไขที่กําหนด 
(๒) รายไดของสํานักงาน  กสทช.  ตามมาตรา  ๖๕  เปนรายเดือนโดยสรุป 
(๓) รายจายสําหรับการดําเนินงานของ  กสทช.  และสํานักงาน  กสทช.  เปนรายเดือนโดยสรุป   
(๔) รายละเอียดของอัตราคาตอบแทนกรรมการ  กสท.  กทค.  อนุกรรมการ  และที่ปรึกษาตาง ๆ  

เปนรายบุคคล   
(๕) ผลการศึกษาวิจัยและผลงานอื่นๆ  ที่วาจางใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ 
(๖) รายการเรื่องรองเรียน  ความคืบหนาและผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูบริโภค   

และผูรับใบอนุญาตและจํานวนเร่ืองที่ยังคางพิจารณา 
(๗) รายละเอียดของผลการจัดซ้ือจัดจางของสํานักงาน  กสทช.  และสัญญาตาง ๆ  ที่เก่ียวของ   
มาตรา ๖๐ ใหสํานักงาน  กสทช.  มีเลขาธิการ  กสทช.  คนหนึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติงาน

ของสํานักงาน  กสทช.  ข้ึนตรงตอประธานกรรมการ  และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของ
สํานักงาน  กสทช.   

ในกิจการของสํานักงาน  กสทช.  ที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  ใหเลขาธิการ  กสทช.  เปนผูแทน
ของสํานักงาน  กสทช.  เพื่อการนี้เลขาธิการ  กสทช.  จะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยาง
แทนก็ได  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่  กสทช.  กําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ระเบียบดังกลาว 
จะกําหนดในลักษณะบังคับใหเลขาธิการ  กสทช.  ตองมอบอํานาจใหบุคคลใดมิได 

มาตรา ๖๑ ใหประธานกรรมการ  โดยความเห็นชอบของ  กสทช.  เปนผูแตงต้ังและถอดถอน
เลขาธิการ  กสทช. 
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หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

เลขาธิการ  กสทช.  ตองมีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณในวันแตงต้ังและตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๗  รวมทั้งคุณสมบัติอื่นตามที่  กสทช.  กําหนด 

มาตรา ๖๒ เลขาธิการ  กสทช.  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหาปนับแตวันที่ไดรับแตงต้ัง
และอาจไดรับแตงต้ังอีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

มาตรา ๖๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๖๒  เลขาธิการ  กสทช.   
พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 
(๓) ลาออก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๖๑  วรรคสอง 
(๗) กสทช.  มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดใหออก

จากตําแหนงเพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย  หยอนความสามารถ  หรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได 

มาตรา ๖๔ ใหเลขาธิการ  กสทช.  และพนักงานของสํานักงาน  กสทช.  เปนเจาหนาที่ของรัฐ  
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พนักงานของสํานักงาน  กสทช.  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบที่  
กสทช.  กําหนด  และตองไมเปนกรรมการ  ผูจัดการ  ผูบริหาร  ที่ปรึกษา  พนักงาน  ผูถือหุน  หรือหุนสวน
ในบริษัทหรือหางหุนสวนหรือนิ ติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจด านกิจการกระจายเสียง   
กิจการโทรทัศนหรือกิจการโทรคมนาคม 

ใหเลขาธิการ  กสทช.  เปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให  เลขาธิการ  กสทช.  และพนักงานเจาหนาที่   
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๖๕ รายไดของสํานักงาน  กสทช.  มีดังตอไปนี้ 
(๑) คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ

ตามมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  และมาตรา  ๔๕  วรรคสาม   
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หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๒) รายไดหรือผลประโยชนอันไดมาจากการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของ  กสทช.   
และสํานักงาน  กสทช. 

(๓) รายไดจากทรัพยสินของสํานักงาน  กสทช. 
(๔) เงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหแกสํานักงาน  กสทช.  ตามระเบียบที่  กสทช.  กําหนด  

เพื่อใชในการดําเนินงานของสํานักงาน  กสทช. 
(๕) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให 
รายไดของสํานักงาน  กสทช.  ตาม  (๑)  และ  (๒)  เมื่อไดหักรายจายสําหรับการดําเนินงาน  

อยางมีประสิทธิภาพของสํานักงาน  กสทช.  คาภาระตาง ๆ  ที่จําเปน  เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุน
ตามมาตรา  ๕๒  และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ   
เหลือเทาใดใหนําสงเปนรายไดแผนดิน 

ในกรณีรายไดของสํานักงาน  กสทช.  มีจํานวนไมพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพของสํานักงาน  กสทช.  รวมทั้งคาภาระตาง ๆ  ที่จําเปนและไมสามารถหาเงินจากแหลงอื่นได  
รัฐพึงจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินใหแกสํานักงาน  กสทช.  เทาจํานวนที่จําเปน 

มาตรา ๖๖ เพื่อประโยชนในการจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินใหแกสํานักงาน  กสทช.  
ตามมาตรา  ๖๕  วรรคสาม  ใหสํานักงาน  กสทช.  เสนองบประมาณรายจายของปงบประมาณที่ขอความ
สนับสนุนตอคณะรัฐมนตรี  เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปของสํานักงาน  กสทช.  ไวในรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  แลวแตกรณี  ในการนี้
คณะรัฐมนตรีอาจทําความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของสํานักงาน  กสทช.  ไวในรายงานการ
เสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย  
เพิ่มเติมดวยก็ได  และในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาอาจขอใหเลขาธิการ  กสทช.  เขาชี้แจงเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได 

มาตรา ๖๗ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สํานักงาน  กสทช.  ไดมาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยน  
จากรายไดของสํานักงาน  กสทช.  ตามมาตรา  ๖๕  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  หรือที่มีผูบริจาคใหตาม  (๔)   
ใหเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน  กสทช. 
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หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

อสังหาริมทรัพยที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุที่อยูในความครอบครอง   
ของสํานักงาน  กสทช.  ใหสํานักงาน  กสทช.  มีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหา
ผลประโยชนได  ตามระเบียบที่  กสทช.  กําหนด   

ทรัพยสินของสํานักงาน  กสทช.  ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 
มาตรา ๖๘ การบัญชีของสํานักงาน  กสทช.  ใหจัดทําตามหลักสากลตามมาตรฐานของ 

สภาผูสอบบัญชี  และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุของ
สํานักงาน  กสทช.  ตามระเบียบที่  กสทช.  กําหนด 

ในการตรวจสอบภายในตามวรรคหนึ่ง  ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในจํานวนไมนอยกวา
สามคนและไมเกินหาคน  ซ่ึง  กสทช.  แตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรูความสามารถในการ
ตรวจสอบภายในและมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๗  และมาตรา  ๘  และให
สํานักงาน  กสทช.  จัดใหมีเจาหนาที่ผูตรวจสอบภายในมีจํานวนตามสมควรขึ้นตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหนาที่ชวยคณะกรรมการตรวจสอบภายในในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 

ใหคณะกรรมการตรวจสอบภายในมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่  และให  กสทช.  เลขาธิการ  
กสทช.  และพนักงานของสํานักงาน  กสทช.  อํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
และเจาหนาที่ผูตรวจสอบภายในตามที่รองขอ 

ใหคณะกรรมการตรวจสอบภายในแจงผลการตรวจสอบตอ  กสทช.  ทุกหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
วาระการดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  และการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายในใหเปนไปตามระเบียบที่  กสทช.  กําหนด   
มาตรา ๖๙ ใหสํานักงาน  กสทช.  จัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชี  

ภายในหกสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 
ในทุกรอบป  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงิน

และทรัพยสินของสํานักงาน  กสทช.  โดยใหวิเคราะหประสิทธิผลของการใชจายเงินพรอมทั้งแสดง
ความคิดเห็นวาการใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค  และไดผลตามเปาหมายเพียงใดดวย   
แลวทําบันทึกรายงานผลเสนอตอ  กสทช.  คณะรัฐมนตรี  และรัฐสภา 

ใหสํานักงาน  กสทช.  เปนหนวยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน
แผนดิน 
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หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

หมวด  ๖ 
การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินการและการบริหารงาน 

 
 

มาตรา ๗๐ ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานคณะหนึ่ง  ประกอบดวย
ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกจํานวนสี่คน  ซ่ึงมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูที่มีผลงานหรือมีความรู  และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกิจการ
กระจายเสียง  จํานวนหนึ่งคน  และดานกิจการโทรทัศน  จํานวนหนึ่งคน 

(๒) เปนผูที่มีผลงานหรือมีความรู  และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกิจการ
โทรคมนาคม  จํานวนหนึ่งคน 

(๓) เปนผูที่มีผลงานและประสบการณดานการคุมครองผูบริโภค  จํานวนหนึ่งคน 
(๔) เปนผูที่มีผลงานและประสบการณดานการสงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

จํานวนหนึ่งคน 
ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีการดําเนินการคัดเลือกบุคคลผูสมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ

จํานวนสองเทาของจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง  เพื่อนําเสนอใหวุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกตอไป   
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ประธานวุฒิสภากําหนด 

ใหผูไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการประชุมรวมกันเพื่อคัดเลือกผูสมควรเปนประธาน
กรรมการ 

มาตรา ๗๑ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
สามป  และจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสองวาระติดตอกันมิได   

กรรมการตามวรรคหนึ่งตองไมเปนกรรมการ  กสทช.  กสท.  กทค.  อนุกรรมการ  เลขาธิการ  กสทช.  
พนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน  กสทช.  และใหนําความในมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  และมาตรา  ๒๐  (๑)  
(๓)  (๔)  และ  (๕)  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพนจากตําแหนงดวยเหตุอื่น   
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได  และใหถือวา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยูเวนแต 
มีกรรมการเหลืออยูไมถึงสามคน 

วิธีการประชุมและการลงมติใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานกําหนด 
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หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

คาตอบแทนและคาใชจายอื่นในการสรรหาและการปฏิบัติงานของกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบที่  กสทช.  กําหนด 

มาตรา ๗๒ ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีอํานาจหนาที่ติดตาม  
ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินการและการบริหารงานของ  กสทช.  กสท.  กทค.  สํานักงาน  กสทช.  
และเลขาธิการ  กสทช.  แลวแจงผลให  กสทช.  ทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี  และให  กสทช.  
นํารายงานดังกลาวเสนอตอรัฐสภาพรอมรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของ  กสทช.  ตามมาตรา  ๗๖  
และเปดเผยรายงานดังกลาวใหประชาชนทราบทางระบบเครือขายสารสนเทศของสํานักงาน  กสทช.  
หรือวิธีการอื่นที่เห็นสมควร 

การประเมินตามวรรคหนึ่งตองอยูบนพื้นฐานขอเท็จจริงและขอมูลตาง ๆ  และตองมีการรับฟง
ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียประกอบดวย 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหหนวยงานหรือองคกรที่มีความเชี่ยวชาญเปนผูรวบรวมขอมูล  
วิเคราะห  และประเมินผลเพื่อประโยชนในการจัดทํารายงาน 

มาตรา ๗๓ รายงานตามมาตรา  ๗๒  อยางนอยจะตองมีเนื้อหาดังตอไปนี้ 
(๑) ผลการปฏิบัติงานของ  กสทช.  กสท.  กทค.  สํานักงาน  กสทช.  และเลขาธิการ  กสทช. 
(๒) รายงานขอเท็จจริงหรือขอสังเกตจากการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของ  กสทช.  ในสวนที่

เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  พรอมทั้ง
ความเห็นและขอเสนอแนะ 

(๓) ความเห็นเก่ียวกับรายงานประจําปที่  กสทช.  ไดจัดทําข้ึนตามมาตรา  ๗๖ 
(๔) เร่ืองอื่น ๆ  ทีเ่ห็นสมควรรายงานให  กสทช.  รัฐสภา  หรือประชาชน  ทราบ  
ให  กสทช.  กสท.  กทค.  สํานักงาน  กสทช.  และเลขาธิการ  กสทช.  ใหความรวมมือ 

และอํานวยความสะดวกใหแกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่รองขอ 

หมวด  ๗ 
ความสัมพันธกับรัฐบาลและรัฐสภา 

 
 

มาตรา ๗๔ ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่  กสทช.  ตองดําเนินการใหสอดคลองกับ
นโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภา   
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หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๗๕ ในกรณีที่จะตองมีการเจรจาหรือทําความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ  ในเร่ืองที่เก่ียวกับการบริหารคลื่นความถี่  กิจการ
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  กิจการโทรคมนาคม  หรือการอื่นที่เก่ียวของ  กสทช.  และสํานักงาน  
กสทช.  มีหนาที่ตองใหขอมูลและรวมดําเนินการตามที่รัฐบาลแจงใหทราบ 

มาตรา ๗๖ ให  กสทช.  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปในดานการบริหารคลื่น
ความถี่  กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  แลวแตกรณี  ซ่ึงตองแสดง
รายละเอียดแผนงานและผลการปฏิบัติงาน  รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่  การจัดสรรคลื่น
ความถี่  การประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  แลวแตกรณี   
และแผนการดําเนินงานในระยะตอไปเสนอตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแต
วันส้ินปบัญชี  และเปดเผยใหประชาชนทราบ 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีเนื้อหาดังตอไปนี้ 
(๑) ผลงานของ  กสทช.  ในปที่ลวงมาแลวเมื่อเปรียบเทียบกับแผนงานหรือโครงการที่กําหนดไว 
(๒) แผนงาน  โครงการ  และแผนงบประมาณสําหรับปถัดไป 
(๓) งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี  รายงานการตรวจสอบภายใน 
(๔) ปญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการ

โทรคมนาคมประเภทตาง ๆ  ที่มีความสําคัญตอประชาชน 
(๕) คุณภาพและอัตราคาบริการโทรคมนาคมประเภทตาง ๆ  ที่มีความสําคัญตอประชาชน 
(๖) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูบริโภค 
(๗) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกองทุนตามมาตรา  ๕๒ 
(๘) รายงานเกี่ยวกับสภาพการแขงขันของตลาดในการประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการ

โทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมประเภทตาง ๆ  รวมทั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการกระทําอันมีลักษณะ   
เปนการครอบงํากิจการทั้งทางตรงและทางออมที่มีผลกระทบกับประโยชนของรัฐและประชาชน 

นายกรัฐมนตรี  สภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภา  อาจขอให  กสทช.  หรือเลขาธิการ  กสทช.  
แลวแตกรณี  ชี้แจงการดําเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนหนังสือหรือขอใหมาชี้แจงดวยวาจาก็ได 
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หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๗๗ ผูประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  หรือกิจการโทรคมนาคมผูใด
ไดรับคําส่ังตามมาตรา  ๓๑  วรรคสอง  แลวไมปฏิบัติตาม  ให  กสทช.  มีอํานาจปรับทางปกครองไมเกิน
หาลานบาท  และปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งแสนบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติตามคําส่ัง 

มาตรา ๗๘ ผูใดใชคล่ืนความถี่ เพื่อกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  หรือกิจการ
โทรคมนาคม  โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา  ๔๑  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๔๕  วรรคหนึ่ง  ผูนั้นตอง 
รับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดตามมาตรา  ๖๖  แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  หรือตามมาตรา  ๖๗  แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  แลวแตกรณี 

มาตรา ๗๙ พนักงานเจาหนาที่  กสทช.  หรือผูซ่ึงใชอํานาจของ  กสทช.  ที่รูหรือไดรับแจง  
จากบุคคลใดวามีการใชคลื่นความถี่อันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  หากมิได
ดําเนินการบังคับการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  และการกระทําหรืองดเวนการกระทํานั้นไมเปน
ความผิดตามมาตรา  ๑๕๗  แหงประมวลกฎหมายอาญา  พนักงานเจาหนาที่  กสทช.  หรือผูซ่ึงใชอํานาจ
ของ  กสทช.  ที่กระทําการดังกลาว  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๘๐ ในระหวางที่การแตงต้ัง   กสทช .   ตามพระราชบัญญัตินี้ ยังไมแลวเสร็จ 
ใหคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติที่ไดแตงต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ยังคงปฏิบัติ
หนาที่ตอไปในฐานะ  กสทช.  ตามพระราชบัญญัตินี้  แตในสวนที่เก่ียวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน   
ใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว 

เมื่อ  กสทช.  ไดรับการแตงต้ังแลว  ใหคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติตามวรรคหนึ่ง  
เปนอันพนจากหนาที่ 
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หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๘๑ ใหคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม   
พ.ศ.  ๒๕๔๔  และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติตามมาตรา  ๖๑   
แหงพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
หมายความถึง  กสทช.  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหบรรดาอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรี  อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข  และเจาพนักงานผูออก
ใบอนุญาต  ตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมเปนอํานาจหนาที่ของ  กสทช.  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๒ เมื่อมีการแตงต้ัง  กสทช.  แลว  ใหสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานของรัฐ  
หรือบุคคลใดที่ไดรับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใชคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียง   
กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม   อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  มีหนาที่แจง
รายละเอียดการใชประโยชนคลื่นความถี่  รวมทั้งเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถี่ตอ  
กสทช.  ตามหลักเกณฑ  และระยะเวลาที่  กสทช.  กําหนด 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานของรัฐ 
แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญา  รวมถึงอายุสัญญาและคาสัมปทานหรือ
คาตอบแทนตาง ๆ  ตามการอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญานั้น  ตอ  กสทช.  ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่  กสทช.  กําหนด  และให  กสทช.  ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการอนุญาต  สัมปทาน   
หรือสัญญานั้น  พรอมทั้งเปดเผยขอมูลและผลการตรวจสอบใหสาธารณชนทราบ 

มาตรา ๘๓ ผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใชคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียง  
หรือกิจการโทรทัศนที่ชอบดวยกฎหมาย  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและไดปฏิบัติตาม 
มาตรา  ๘๒  แลว  ใหถือวาไดรับอนุญาตจาก  กสทช.  ตามพระราชบัญญัตินี้  และให  กสทช.  กํากับดูแล 
ใหผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใชคล่ืนความถี่นั้นปฏิบั ติตามพระราชบัญญัตินี้  กฎหมายอื่น   
และตามหลักเกณฑที่  กสทช.  กําหนด  ทั้งนี้  จนกวาจะถึงกําหนดที่ตองคืนคลื่นความถี่ตามวรรคสาม 

ความในมาตรา  ๔๓  มิใหใชบังคับกับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่นําคลื่นความถี่ที่ไดรับ  
จัดสรรไปใหผูอื่นประกอบกิจการโดยการอนุญาต  สัมปทาน  หรือตามสัญญาที่ชอบดวยกฎหมาย 
และใหผูไดรับอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญาประกอบกิจการตอไปไดเฉพาะในชวงระยะเวลาที่เหลืออยู
ตามการอนุญาต  สัมปทาน  หรือตามสัญญานั้น 

ให  กสทช.  กําหนดระยะเวลาที่แนนอนในการใหผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใชคลื่นความถี่
คืนคลื่นความถี่ดังกลาวเพื่อนําไปจัดสรรใหมหรือปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ตามที่กําหนดไวใน 
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หนา   ๔๑ 
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แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา  ๔๘  โดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะและความจําเปน
ของการประกอบกิจการและการใชคลื่นความถี่  ทั้งนี้  ใหนําเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถี่
ตามที่ไดรับแจงตามมาตรา  ๘๒  มาพิจารณาประกอบดวย 

มาตรา ๘๔ ผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมที่ชอบดวย
กฎหมายอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและไดปฏิบัติตามมาตรา  ๘๒  แลว  ใหถือวาไดรับอนุญาต
จาก  กสทช.  ตามพระราชบัญญัตินี้  และให  กสทช.  กํากับดูแลใหผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่หรือ 
ใชคลื่นความถี่นั้นปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  กฎหมายอื่น  และตามหลักเกณฑที่  กสทช.  กําหนด  
ทั้งนี้  จนกวาจะถึงกําหนดที่ตองคืนคลื่นความถี่ตามวรรคส่ี 

ความในมาตรา  ๔๖  มิใหใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจที่นําคลื่นความถี่ที่ไดรับจัดสรรไปใหผูอื่น
ประกอบกิจการโดยการอนุญาต  สัมปทาน  หรือตามสัญญาที่ชอบดวยกฎหมายและใหผูไดรับอนุญาต
สัมปทาน  หรือสัญญาประกอบกิจการตอไปไดเฉพาะในชวงระยะเวลาที่ เหลืออยูตามการอนุญาต  
สัมปทาน  หรือตามสัญญานั้น 

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหรัฐวิสาหกิจนํารายได
จากผลประกอบการในสวนที่ไดรับจากการใหอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญาตามวรรคสองที่รัฐวิสาหกิจ 
ไดดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกจิการของรัฐ  ทั้งนี้  ไมวา
จะไดดําเนินการทั้งหมดหรือบางสวน  โดยใหหักคาใชจายดังตอไปนี้แลวเหลือเทาใดใหสง  กสทช.  
และให  กสทช.  นําสงเงินจํานวนดังกลาวเปนรายไดแผนดินตอไป 

(๑) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ  เฉพาะในสวนที่คิดจากฐานรายไดที่เกิดจาก  
การอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญา 

(๒) คาใชจายเพื่อสนับสนุนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง  และบริการ   
เพื่อสังคมตามนโยบายของรัฐบาล  และตามมาตรา  ๕๐  เฉพาะในสวนที่คิดจากฐานรายไดที่เกิดจากการ
อนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญา   

(๓) คาใชจายที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการตามการอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญา  ตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด   

ให  กสทช.  กําหนดระยะเวลาที่แนนอนในการใหผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใชคลื่นความถี่
คืนคลื่นความถี่ดังกลาวเพื่อนําไปจัดสรรใหมหรือปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ตามที่กําหนดไวในแผนแมบท
การบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา  ๔๘  โดยใหนําความในมาตรา  ๘๓  วรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๘๕ ในวาระเริ่มแรกมิใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๔๙  ในสวนที่เก่ียวกับการจัดใหภาค
ประชาชนไดใชคล่ืนความถี่ในกิจการโทรทัศนไมนอยกวารอยละย่ีสิบมาใชบังคับ  ทั้งนี้  จนกวา  
กสทช.  จะประกาศใหใชระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอลแลว   

ให  กสทช.  จัดใหมีแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา  ๔๘  ภายในระยะเวลาหนึ่งป 
นับแตเมื่อมีการแตงต้ัง  กสทช.  แลว  โดยแผนดังกลาวตองกําหนดใหมีการกําหนดเวลาในการ
เปลี่ยนไปสูระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอลและกําหนดเวลาเก่ียวกับการจัดให
ภาคประชาชนไดใชคลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศนดวย 

หลังจากประกาศใชแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่แลว  ในชวงเวลาที่ยังมิไดประกาศ   
ใหใชระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอลให  กสทช.  จัดสรรคลื่นความถี่ให 
ภาคประชาชนไดใชในกิจการโทรทัศนเปนการชั่วคราวเฉพาะในพื้นที่ที่มีคลื่นความถี่เพียงพอที่จะ
ดําเนินการจัดสรรได 

มาตรา ๘๖ ผูได รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติมอบหมายใหดําเนินการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ 
เพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองนําสงคาใชจายเขากองทุนตามมาตรา  ๕๐  จนกวาจะสิ้นสุดระยะเวลา
ตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ   
และเง่ือนไขในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม 

มาตรา ๘๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกโดยชอบดวยกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  
พ.ศ .   ๒๔๙๘   พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ  และใหถือวาเปนใบอนุญาตที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้  โดยให  กสทช.  กํากับดูแลใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
กฎหมายอื่นที่เก่ียวของ  และตามหลักเกณฑที่  กสทช.  กําหนด 

ใบอนุญาตใดตามวรรคหนึ่งที่ใหสิทธิในการถือครองหรือใชคลื่นความถี่และมิไดกําหนดวันส้ินอายุ  
ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะถึงวันที่  กสทช.  กําหนดใหใบอนุญาตดังกลาวส้ินอายุลง  โดยใหนําความใน
มาตรา  ๘๓  วรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๘๘ ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ให  กสทช.   
ออกใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  ใหแกองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
ตามลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการ  รวมทั้งขอบเขตการใหบริการเทาที่มีอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

การใชคลื่นความถี่ เพื่อประกอบกิจการเพิ่มเติมจากที่ไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง   
ตองสอดคลองกับแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่  และตองไดรับใบอนุญาตจาก  กสทช.  ในการนี้  
กสทช.  จะกําหนดเง่ือนไขใด ๆ  ที่จําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะก็ได 

การประกอบกิจการขององคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 
ใหอยูภายใตพระราชบัญญัตินี้เพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยองคการกระจายเสียงและ 
แพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

ในระหวางที่ยังมิไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ใหองคการกระจายเสียงและแพรภาพ  
สาธารณะแหงประเทศไทยประกอบกิจการตอไปได 

มาตรา ๘๙ ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนาที่  หนี้  พนักงานและลูกจาง   
และเงินงบประมาณ  ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติที่มีอยูไปเปนของ
สํานักงาน  กสทช.  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหพนักงานและลูกจางที่โอนไปตามวรรคหนึ่งไดรับเงินเดือน  เงินประจําตําแหนงหรือคาจาง  
รวมทั้งสิทธิและประโยชนตาง ๆ  เทากับที่เคยไดรับอยูเดิมไปพลางกอน  จนกวาจะไดบรรจุและแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงในสํานักงาน  กสทช.  แตจะแตงต้ังใหไดรับเงินเดือนหรือคาจางตํ่ากวาเงินเดือน 
หรือคาจางที่ไดรับอยูเดิมไมได 

ในกรณีที่พนักงานหรือลูกจางผูใดอยูภายใตระเบียบหรือสัญญาจางที่มิไดกําหนดระยะเวลา   
การจาง  มิใหถือวาการจางโดยไมมีกําหนดระยะเวลาดงักลาวเปนสิทธิและประโยชนตามวรรคสอง 

มาตรา ๙๐ ในวาระเริ่มแรก  ใหดําเนินการแตงต้ังเลขาธิการ  กสทช.  ตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่มีการแตงต้ัง  กสทช.  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในระหวางที่ยังไมมีเลขาธิการ  กสทช.  ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหเลขาธิการคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดํารงตําแหนงเลขาธิการ  กสทช.  ไปพลางกอน 
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มาตรา ๙๑ ใหโอนเงินและทรัพยสินของกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนเพื่อประโยชนสาธารณะ  และกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ 
ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน   
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ไปเปนของกองทุน 
ตามพระราชบัญญัตินี้   

มาตรา ๙๒ ใหโอนบรรดากิจการ   ทรัพยสิน  สิทธิ  หนาที่  ของกรมประชาสัมพันธ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  ในสวนที่เก่ียวกับกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
แหงชาติ  กรมประชาสัมพันธ  สํานักนายกรัฐมนตรี  ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ไปเปนของ
สํานักงาน  กสทช.  เวนแตเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจําซ่ึงมีผูครองอยูใหโอนไปเปน
ของกรมประชาสัมพันธ  สํานักนายกรัฐมนตรี 

มาตรา ๙๓ ขาราชการและลูกจางของกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง   
และวิทยุโทรทัศนแหงชาติ  กรมประชาสัมพันธ  สํานักนายกรัฐมนตรี  ที่ดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ถาสมัครใจจะโอนไปเปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน  กสทช.   
เมื่อไดแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   
ใหสํานักงาน  กสทช.  บรรจุและแตงต้ังขาราชการหรือลูกจางผูนั้นเปนพนักงานหรือลูกจางของ
สํานักงาน  กสทช.  ตามหลักเกณฑที่  กสทช.  กําหนด  แตจะกําหนดใหไดรับเงินเดือนหรือคาจางตํ่ากวา
เงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับอยูเดิมไมได  สําหรับผูที่ไมไดแจงความจํานงภายในระยะเวลาดังกลาว   
ใหกลับไปปฏิบัติหนาที่ในกรมประชาสัมพันธ  สํานักนายกรัฐมนตรี 

ในระหวางที่ยังไมมี  กสทช.  ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหอํานาจของ  กสทช.  ตามวรรคหนึ่งเปน
อํานาจของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติที่ไดแตงต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

มาตรา ๙๔ การบรรจุและแตงต้ังขาราชการตามมาตรา  ๙๓  ใหถือวาเปนการใหออกจาก
ราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  หรือกฎหมายวาดวย
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

การบรรจุและแตงต้ังลูกจางตามมาตรา  ๙๓  ใหถือวาเปนการออกจากงานเพราะทางราชการ  
ยุบตําแหนงหรือทางราชการเลิกจางโดยไมมีความผิด  และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
วาดวยบําเหน็จลูกจาง 
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มาตรา ๙๕ ใหบรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัติ  
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซ่ึงชอบดวยกฎหมายและมีผลบังคับไดอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ยังคงใช
บังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  จนกวาจะมีระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  
หรือคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46  สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๔๗  ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  ไดบัญญัติใหมีองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาท่ีดําเนินการจัดสรรคล่ืนความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  ท้ังนี้  ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  และมาตรา  ๓๐๕  (๑)  บัญญัติใหกฎหมายจัดตั้งองคกรท่ีตราขึ้นจะตองมีสาระสําคัญใหมี
คณะกรรมการเฉพาะดานเปนหนวยยอยภายในองคกรนั้นแยกตางหากจากกัน  ทําหนาท่ีกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  และกํากับการประกอบกิจการโทรคมนาคม  และมีรายละเอียดวาดวย 
การกํากับและคุมครองการดําเนินกิจการ  การจัดใหมีกองทุนพัฒนาทรัพยากรส่ือสารและสงเสริมใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการส่ือมวลชนสาธารณะ  ประกอบกับพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่
และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ไดใชบังคับมาเปน
ระยะเวลานานแลว  แตยังไมเกิดผลในทางปฏิบัติเทาท่ีควร  ทําใหเกิดขอติดขัดในการดําเนินการหลายประการ  
รวมทั้งยังมีบทบัญญัติท่ีไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  สมควรกําหนดใหจดัตัง้องคกรของรฐั
ท่ีเปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาท่ีดําเนินการจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  รวมทั้งกําหนดขอบเขตการดําเนินงานขององคกรและการกํากับดูแล
การประกอบกิจการดังกลาว  และปรับปรุงกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 



พระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๐





หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

	
พระราชบัญญัติ 

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับ 

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อให้สอดคล้องกับ 
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ  เรียกโดยย่อว่า  “กสทช.”  จํานวนเจ็ดคน  ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
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หน้า   ๖๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ตามมาตรา  ๗  และมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกิจการกระจายเสียง  ด้านกิจการโทรทัศน์  ด้านกิจการ
โทรคมนาคม  ด้านวิศวกรรม  ด้านกฎหมาย  ด้านเศรษฐศาสตร์  และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ
ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ด้านละหนึ่งคน  ทั้งนี้  ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ  
กสทช. 

ให้เลขาธิการ  กสทช.  เป็นเลขานุการ  กสทช.” 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“มาตรา ๗ กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  และ 
 (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี   
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
 (๒) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง 
 (๓) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 (๔) ติดยาเสพติดให้โทษ 
 (๕) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๖) เป็นบุคคลท่ีต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
 (๗) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดใด  เว้นแต่เป็นความผิดอันได้

กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 (๘) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

หรือจากหน่วยงานของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่  หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 (๙) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

 (๑๐) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  กรรมการการเลือกตั้ง  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  กรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

 (๑๑) เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่ง 
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 (๑๒) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ  ผู้จัดการ  ผู้บริหาร  ที่ปรึกษา  พนักงาน  ผู้ถือหุ้นหรือ
หุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  หรือกิจการโทรคมนาคม  ในระยะเวลาหน่ึงปีก่อนได้รับการคัดเลือกตามมาตรา  ๑๕   

 (๑๓) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
 (๑๔) เคยเป็นผู้ต้องพ้นจากตําแหน่งกรรมการ  หรือผู้บริหารบริษัทมหาชนจํากัดเพราะเหตุ

มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็น
ผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกส่วนท่ี  ๒  การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ 
โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง  มาตรา  ๙  ถึงมาตรา  ๑๓  ในหมวด  ๑  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔ เม่ือมีเหตุต้องมีการเลือกและแต่งตั้งกรรมการ  ให้มีคณะกรรมการสรรหา
กรรมการคณะหน่ึง  ทําหน้าที่คัดเลือกผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ  ประกอบด้วย 

(๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลรัฐธรรมนูญ  
จํานวนหนึ่งคน 

(๒) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโส
ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  จํานวนหนึ่งคน 

(๓) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  
จํานวนหนึ่งคน 

(๔) กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุม
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  จํานวนหนึ่งคน   

(๕) กรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
จํานวนหนึ่งคน   

(๖) ผู้ตรวจการแผ่นดินซึง่ได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน  จํานวนหนึ่งคน 
(๗) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
ให้คณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา 
ประธานและกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิสมัครเป็นกรรมการ   



50  สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า   ๖๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่ ไ ม่ มีกรรมการสรรหาในตําแหน่ งใด   หรือมีแต่ ไ ม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ได้ 
ถ้ากรรมการสรรหาท่ีเหลืออยู่นั้น  มีจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง  ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทําหน้าที่เป็นหน่วยธุรการในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือก
กรรมการ” 

มาตรา ๗ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นมาตรา   ๑๔/๑   และมาตรา   ๑๔/๒   แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

“มาตรา ๑๔/๑ ก่อนดําเนินการประกาศรับสมัครตามมาตรา  ๑๕  ให้คณะกรรมการสรรหา
กําหนดลักษณะของความรู้ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์และผลงานของแต่ละด้านที่จะยังประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของ  กสทช.  แล้วประกาศให้ทราบท่ัวกัน 

มาตรา ๑๔/๒ ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือเป็นกรรมการต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการพลเรือน  พนักงานในหน่วยงานอื่นของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ   
ที่ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่ารองหัวหน้าส่วนราชการต้ังแต่ระดับกรมขึ้นไป  หรือรองหัวหน้าหน่วยงานอื่น 
ของรัฐที่เป็นนิติบุคคลหรือรัฐวิสาหกิจ  หรือ   

(๒) เป็นหรือเคยเป็นนายทหารหรือนายตํารวจที่มียศตั้งแต่พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  
หรือพันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ  หรือพันตํารวจเอกพิเศษ  
ขึ้นไป  หรือ 

(๓) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป  หรือ 
(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในตําแหน่งไม่ต่ํากว่ารองกรรมการ

ผู้จัดการในบริษัทมหาชนจํากัดที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าห้าร้อยล้านบาท  หรือ   
(๕) มีประสบการณ์การทํางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี  หรือ 
(๖) มีประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  หรือกิจการ

โทรคมนาคมอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี” 
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และให้ใช้ความตอ่ไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕ ในการดําเนินการคัดเลือกกรรมการ  ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประกาศ
การเปิดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๖  ให้ทราบเป็นการทั่วไปผ่านทางวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยสามสิบวันติดต่อกัน 
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เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร
ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการให้ได้จํานวนสองเท่าของจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีในแต่ละด้านภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด  โดยแต่ละด้านให้ผู้ที่
ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 

ในกรณีที่มีการฟ้องคดีเก่ียวกับการสรรหากรรมการต่อศาลปกครอง  การฟ้องคดีดังกล่าวไม่เป็น
เหตุให้ระงับหรือชะลอการดําเนินการใด ๆ  เก่ียวกับการสรรหาที่ได้ดําเนินการไปแล้ว  เว้นแต่ศาลปกครอง
จะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเป็นอย่างอื่น  ในการนี้  หากศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใด ๆ  อันเป็น
ผลให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือได้รับการคัดเลือกโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย  กรณีเช่นว่านั้น  ไม่มีผลกระทบต่อกิจการที่บุคคลนั้นได้กระทําไว้แล้วก่อนมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งดงักล่าว” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในส่วนที่  ๔  การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการ  มาตรา  ๑๖  
ถึงมาตรา  ๑๘  ของหมวด  ๑  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ส่วนที่  ๔ 
การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการ 

 
 

มาตรา ๑๖ เม่ือได้รายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการจากการสรรหาตามส่วนที่  ๓  แล้ว  
ให้เลขาธิการวุฒิสภาจัดทํารายชื่อผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกนั้น  และเสนอบัญชีรายชื่อ  พร้อมประวัติและ
เอกสารหลักฐานของบุคคลดังกล่าว  ซึ่งต้องระบุให้ชัดเจนหรือมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มี 
ความเหมาะสมตามมาตรา  ๖  ต่อประธานวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คัดเลือกเสร็จตามมาตรา  ๑๕   
เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาและมีมติเลือกต่อไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาไม่อาจสรรหาผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการตามส่วนที่  ๓   
ให้แล้วเสร็จได้ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา  ๑๕  ให้เลขาธิการวุฒิสภานํารายชื่อผู้สมควรได้รับเลือก 
เป็นกรรมการที่คณะกรรมการสรรหาดําเนินการแล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา  พร้อมประวัติและเอกสาร
หลักฐานของบุคคลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลท่ีมีความเหมาะสมตามมาตรา  ๖  เสนอต่อประธาน
วุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คัดเลือกเสร็จตามมาตรา  ๑๕  เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาและมีมติเลือก
ต่อไป 

มาตรา ๑๗ ให้วุฒิสภามีมติเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่เลขาธิการวุฒิสภาเสนอให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อ  เพื่อให้ได้กรรมการตามมาตรา  ๖  โดยแต่ละด้านให้ผู้ที่ 
ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  ซึ่งจะต้องกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ  แล้วแจ้ง
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หน้า   ๖๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ให้ผู้ได้รับเลือกทราบ  และประธานวุฒิสภาจัดให้ผู้ได้รับการเลือกมาประชุมร่วมกันเพื่อคัดเลือกกันเอง 
เป็นประธานกรรมการ  แล้วนํารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการและได้รับการเลือก 
เป็นกรรมการ  แจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบภายในย่ีสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติเลือก  เพื่อนายกรัฐมนตรี
ดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งต่อไป 

เม่ือล่วงพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ถ้ายังมีผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการไม่ครบตามจํานวนที่กําหนด
ในมาตรา  ๖  ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาเพิ่มเติมตามมาตรา  ๑๕  วรรคสอง
ตามจํานวนที่ไม่ครบ  โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการสรรหา
ได้รับแจ้ง 

ในกรณีที่วุฒิสภามีมติเลือกบุคคลเป็นกรรมการไม่ครบตามวรรคสองแต่มีจํานวนผู้ได้รับเลือกเป็น
กรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน  ให้ประธานวุฒิสภานํารายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบ  
และให้นายกรัฐมนตรีนํารายชื่อผู้ได้รับเลือกดังกล่าว  ขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้ง  และให้กรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้โดยให้ถือว่า  กสทช.  ประกอบด้วยกรรมการ
จํานวนดังกล่าว  และให้กรรมการ  กสทช.  นั้น  ประชุมร่วมกันเพื่อเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่
ประธานกรรมการช่ัวคราว  จนกว่าจะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งประธานกรรมการตามวรรคส่ี 

เม่ือวุฒิสภาได้รับบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมจากคณะกรรมการสรรหาตามวรรคสองแล้ว  ให้วุฒิสภา
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งเพื่อเลือกบุคคลจากบัญชีรายช่ือนั้นให้ครบตามจํานวนที่กําหนดในมาตรา  ๖  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อดังกล่าว  และให้ประธานวุฒิสภาจัดให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็น
กรรมการมาประชุมร่วมกับกรรมการตามวรรคสามเพื่อคัดเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่งประธานกรรมการให้แล้วเสร็จ
ภายในย่ีสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติเลือกกรรมการเพิ่มเติมแล้วแจ้งบัญชีรายช่ือกรรมการท่ีได้รับเลือก
และผู้ได้รับคัดเลือกเป็นประธานกรรมการให้นายกรัฐมนตรีทราบเพื่อดําเนินการนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งต่อไป  ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการเป็น
กรรมการตามวรรคสาม  ให้ผู้นั้นพ้นจากความเป็นกรรมการนับแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการ 

วันที่วุฒิสภาจะดําเนินการเลือกตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงวันในสมัยประชุมรัฐสภา 
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา  ๑๗  มีลักษณะต้องห้าม 

ตามมาตรา  ๘  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  นายกรัฐมนตรีจะนําความข้ึนกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้งได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ลาออกจากการเป็นบุคคลตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือ  (๒)  หรือแสดงหลักฐาน 
ให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา  ๘  (๓)  แล้ว  ซึ่งต้องกระทําภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับเลือก  แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออก  หรือมิได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระภายในเวลา 
ที่กําหนดให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ  และให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลจาก
รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกตามมาตรา  ๑๖  เพื่อเสนอวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ” 
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หน้า   ๖๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ก่อนครบกําหนดตามวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบวันให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ดําเนินการจัดให้มีการเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่ง  ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และให้ถือว่า  กสทช.  
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่  แต่ทั้งนี้จะต้องมีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่าสี่คน” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  โดยในการลงมตินั้นต้องนํารายงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานที่ได้ส่งมายังวุฒิสภาตามมาตรา  ๗๒  มาพิจารณาประกอบด้วย” 

มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๒/๑  ของส่วนที่  ๕  วาระการดํารงตําแหน่ง
และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ  ในหมวด  ๑  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

“มาตรา ๒๒/๑ ห้ามมิให้ผู้ซึ่งพ้นจากตําแหน่งกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น  หุ้นส่วน  หรือดํารงตําแหน่งใด
ในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
หรือกิจการโทรคมนาคม  เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี”   

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) จัดทําแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถ่ี  ตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ  แผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม  แผนความถี่วิทยุและแผนเลขหมาย
โทรคมนาคม  และดําเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว  แต่แผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” 
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หน้า   ๖๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  ของมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๔) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมในการประกอบ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  หรือในกิจการวิทยุคมนาคม  และกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต  เง่ือนไข  หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว  ในการน้ี  
กสทช.  จะมอบหมายให้สํานักงาน  กสทช.  เป็นผู้อนุญาตแทน  กสทช.  เฉพาะการอนุญาตในส่วนที่
เกี่ยวกับเคร่ืองวิทยุคมนาคมตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่  กสทช.  กําหนดก็ได้” 

มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๑๒/๑)  ของมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓   

“(๑๒/๑)  เรียกคืนคลื่นความถ่ีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหรือนํามาใช้ประโยชน์
ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น  ตามที่กําหนดไว้ในแผนซึ่งจัดทําขึ้นตาม  (๑)  จากผู้ที่ได้รับอนุญาตเพื่อนํามาจัดสรรใหม่  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ี  กสทช.  กําหนด  โดยเง่ือนไขดังกล่าวต้องกําหนดวิธีการ
ทดแทน  ชดใช้  หรือจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถ่ีโดยให้คํานึงถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคล่ืนความถี่ในแต่ละกรณีด้วย” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความใน  (๑๔)  ของมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑๔)  ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  โดยเป็น
หน่วยงานอํานวยการของรัฐในกิจการสื่อสารระหว่างประเทศกับองค์การระหว่างประเทศ  รัฐบาล  และ
หน่วยงานต่างประเทศด้านการบริหารคล่ืนความถ่ี  รวมทั้งสนับสนุนกิจการของรัฐเพื่อให้มีดาวเทียมหรือ
ให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม  ทั้งน้ี  เพื่อให้เป็นไปตามแผนซึ่งจัดทําตาม  (๑)  และ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” 

มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๒๒/๑)  ของมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“(๒๒/๑) ให้ข้อมูลที่เก่ียวกับการดําเนินการของ  กสทช.  และผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจาก  
กสทช.  ทั้งนี้ในส่วนที่เก่ียวกับดิจิทัลตามที่สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ร้องขอเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม” 
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หน้า   ๖๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๗/๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“มาตรา ๒๗/๑ ในกรณีที่มีปัญหาว่าการดําเนินการของ  กสทช.  สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่  ให้ผู้ที่เก่ียวข้องเสนอคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อวินิจฉัย
ชี้ขาด 

ในการวินิจฉัยชี้ขาด  ให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
เพื่อพิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการ  และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ  กสทช.  จํานวนเท่า ๆ  กัน  เป็นกรรมการ 

คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามวรรคหน่ึงให้เป็นที่สุด” 
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ความถ่ี

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๓ ให้  กสทช.  มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่  กสทช.  
มอบหมายได้ตามความจําเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ของ  กสทช. 

ในการปฏิบัติหน้าที่  คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะมอบหมายให้บุคคลอื่นดําเนินการแทน
ไม่ได้  และการส่ังการใด ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายนั้นจะต้องรายงานให้  กสทช.  ทราบ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่  กสทช.  กําหนด 

อนุกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๗  ข.”   
มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓   

“มาตรา ๓๓/๑ กสทช.  อาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ได้
ตามความจําเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ของ  กสทช.  โดยพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น 
ต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ให้  กสทช.  ทราบ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  กสทช.  กําหนด” 

มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้  กสทช.  และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีอํานาจสั่งหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดให้ชี้แจงข้อเท็จจริง  มาให้ถ้อยคํา
หรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้” 

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกส่วนที่  ๑  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
และส่วนที่  ๒  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม  มาตรา  ๓๕  ถึงมาตรา  ๔๐  ในหมวด  ๒  การกํากับ
ดูแลการประกอบกิจการ  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้องคํานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ  ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น  ในด้านการศึกษา  วัฒนธรรม  
ความมั่นคงของรัฐ  และประโยชน์สาธารณะอ่ืน  รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและ 
ต้องดําเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงในกิจการด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะ 
ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชน  เพื่อให้คลื่นความถี่เหมาะสมแก่การเป็นสมบัติของชาติ  เพื่อใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน” 

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหกของมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีที่เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  ให้ใช้
วิธีคัดเลือกทั้งในระดับชาติ  ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น  โดยให้แยกกันในแต่ละระดับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  ระยะเวลาและเง่ือนไขที่  กสทช.  ประกาศกําหนด  แต่ในกรณีที่เป็นการประกอบกิจการทางธุรกิจ
ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  การคัดเลือกให้ทํา
โดยวิธีการประมูล  โดย  กสทช.  ต้องกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระยะเวลาและเง่ือนไขก่อนการประมูล  
ซึ่งต้องคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ  และประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับด้วย”   

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในวรรคแปดของมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ก่อให้เกิดหรือ 
อาจเกิดการรบกวนหรือทับซ้อนกับคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้วจะกระทํามิได้  ในกรณีที่ปรากฏว่า
เกิดการรบกวนหรือทับซ้อนของคล่ืนความถ่ีใด ๆ  อันเป็นผลจากการละเมิดกฎหมาย  กสทช.  ต้องดําเนินการระงับ
การรบกวนหรือทับซ้อนนั้นโดยเร็ว” 

มาตรา ๒๗ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นวรรคเก้าและวรรคสิบของมาตรา  ๔๑  แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“คลื่นความถ่ีที่  กสทช.  อนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตใช้ตามวรรคหนึ่ง  กสทช.  อาจกําหนดเป็น
เง่ือนไขไว้ล่วงหน้าในใบอนุญาตว่า  กสทช.  อาจอนุญาตให้บุคคลอื่นร่วมใช้ประโยชน์ในย่านความถี่หรือ
ช่องความถี่จากคลื่นความถี่ที่ได้อนุญาตไว้แล้วนั้นได้  แต่การอนุญาตนั้นจะต้องไม่เป็นการรบกวนการใช้ประโยชน์
หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของผู้ได้รับใบอนุญาต  ทั้งนี้  เว้นแต่จะได้ประกาศให้ทราบทั่วกันไว้เป็นอย่างอื่น
ในการคัดเลือกหรือในการอนุญาต   

เม่ือ  กสทช.  อนุญาตให้ผู้ใดใช้คลื่นความถ่ีเพื่อกิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน์แล้ว  
ให้แจ้งไปยังคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมทราบ” 

มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๘๐/๒๕๕๗  เรื่อง  การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  ลงวันที่  ๙  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๒ ให้  กสทช.  มีอํานาจกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา  ๔๑   
โดยแยกเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ   
ซึ่งต้องชําระเม่ือได้รับใบอนุญาตและต้องชําระเป็นรายปีในอัตราที่เหมาะสมกับประเภทของใบอนุญาต  
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  เว้นแต่ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการทางธุรกิจ  ให้ถือว่าเงินที่ได้จากการประมูลตามมาตรา  ๔๑  วรรคหก  
เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีซึ่งต้องชําระเม่ือได้รับใบอนุญาต  และภายใต้บังคับมาตรา  ๕๓  (๘/๑)  
เงินที่ได้จากการประมูลดังกล่าวเม่ือหักค่าใช้จ่ายในการประมูล  และเงินที่ต้องนําส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วเหลือเท่าใดให้นําส่ง
เป็นรายได้แผ่นดิน” 
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หน้า   ๗๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๕ ผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคมต้องได้รับใบอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถ่ี  เว้นแต่ในกรณีเป็นคลื่นความถี่
ที่มีเพียงพอต่อการใช้งานหรือนําไปใช้ในกิจการบางประเภทที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากําไร  ตามลักษณะ
และประเภทท่ี  กสทช.  ประกาศกําหนดไว้เป็นการล่วงหน้า  จะใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีอื่นก็ได้   
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระยะเวลาและเง่ือนไขที่  กสทช.  ประกาศกําหนด  โดยให้นําความใน
มาตรา  ๔๑  วรรคสี่  วรรคเจ็ด  วรรคเก้า  และวรรคสิบมาใช้บังคับโดยอนุโลม  และภายใต้บังคับ 
มาตรา  ๕๓  (๘/๑)  เงินที่ได้จากการคัดเลือกเม่ือหักค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก  และเงินที่ต้องนําส่ง 
เข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแล้วเหลือเท่าใดให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน” 

มาตรา ๓๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“ในการดําเนินการตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
ตามวรรคหนึ่ง  ให้  กสทช.  มีอํานาจมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติดําเนินการทั้งหมดหรือบางส่วนแทนได้  ในกรณีเช่นนั้นให้  กสทช.  โอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามวรรคสาม
และที่กําหนดไว้ตามวรรคส่ีให้แก่กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อดําเนินการต่อไป” 

มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๘๐/๒๕๕๗  เร่ือง   
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  ลงวันที่  ๙  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“(๖) สนับสนุนการใช้คลื่นความถ่ีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  รวมท้ังสนับสนุนการเรียกคืนคลื่นความถ่ี
ที่มีผู้ได้รับอนุญาตไป  เพื่อนํามาจัดสรรใหม่และสนับสนุนการทดแทน  ชดใช้  หรือจ่ายค่าตอบแทน 
การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้คลื่นความถี่” 
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มาตรา ๓๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๘/๑)  ของมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“(๘/๑)  เงินรายได้ที่ได้จากการจัดสรรคล่ืนความถ่ีที่ได้รับคืนตามมาตรา  ๒๗  (๑๒/๑)  
ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวแล้ว” 

มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เงินกองทุนให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา  ๕๒  และตามแผนการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามมาตรา  ๕๐  เว้นแต่วัตถุประสงค์ของกองทุน 
ตามมาตรา  ๕๒  (๖)  ให้ใช้เงินจากกองทุนตาม  (๘/๑)  เท่านั้น 

เงินกองทุนตาม  (๘/๑)  ถ้ากระทรวงการคลังเห็นว่ามีเกินความจําเป็นหรือหมดความจําเป็นต้องใช้  
จะขอให้นําส่วนที่เกินจําเป็นส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดินก็ได้” 

มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒)  จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของสํานักงาน  กสทช.  เพื่อเสนอ  กสทช.  อนุมัติ  โดยรายจ่าย
ประจําปีของสํานักงาน  กสทช.  ให้หมายความรวมถึงรายจ่ายใด ๆ  อันเกี่ยวกับการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
ของ  กสทช.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  และสํานักงาน  กสทช.  งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีดังกล่าวต้องจัดทําโดยคํานึงถึงความคุ้มค่า  การประหยัด  และประสิทธิภาพ  รายการ
หรือโครงการใดที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วและมิได้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณนั้น   
ให้รายการหรือโครงการน้ันเป็นอันพับไปและให้สํานักงาน  กสทช.  นําส่งงบประมาณสําหรับรายการหรือ
โครงการดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดิน” 

มาตรา ๓๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  ของมาตรา  ๕๗  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

“ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีตาม  (๒)  ก่อนที่สํานักงาน  กสทช.  จะเสนอ  
กสทช.  อนุมัติ  ให้สํานักงาน  กสทช.  เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อคณะกรรมการดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็น  และให้สํานักงาน  กสทช.  พิจารณาดําเนินการ
แก้ไขหรือปรับปรุงร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีดังกล่าว  เว้นแต่งบประมาณรายจ่ายประจําปีในส่วนของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้สํานักงาน  กสทช.  เสนอไปยังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง  ในกรณีที่  สํานักงาน  กสทช.  
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หรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  แล้วแต่กรณี  ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของ
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ให้สํานักงาน  กสทช.  เสนอร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีดังกล่าวพร้อมความเห็นของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อ  
กสทช.  เพื่อพิจารณาต่อไป 

เม่ือ  กสทช.  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสํานักงาน  กสทช.  ตามวรรคสองแล้ว  ให้สํานักงาน  
กสทช.  เปิดเผยงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้นพร้อมทั้งรายการหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 
ให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ  หรือวิธีการอื่นที่เข้าถึงได้โดยสะดวก 

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเสนองบประมาณรายจ่ายต่อสํานักงาน  
กสทช.  เพื่อจัดสรรเป็นงบประมาณของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ไว้ในร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีของสํานักงาน  กสทช.  ในการน้ี  สํานักงาน  กสทช.  อาจทําความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณดังกล่าวไว้ในรายงานการเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีก็ได้” 

มาตรา ๓๖ ให้ยกเลิกความใน  (๗)  ของมาตรา  ๕๘  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๗)  การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้ชํานาญการเฉพาะด้านอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ  กสทช.  รวมทั้งจํานวนและอัตราค่าตอบแทนของตําแหน่งดังกล่าว  
ทั้งนี้  โดยให้คํานึงถึงการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานของตําแหน่งนั้นด้วย” 

มาตรา ๓๗ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  ของมาตรา  ๕๙  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๔)  รายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนกรรมการ  จํานวนคณะอนุกรรมการและอัตราค่าตอบแทน
ของอนุกรรมการเป็นรายบุคคล  และอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาที่  กสทช.  แต่งตั้งเป็นรายบุคคล” 

มาตรา ๓๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“รายได้ของสํานักงาน  กสทช.  ตาม  (๑)  และ  (๒)  เม่ือได้หักรายจ่ายสําหรับการดําเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพของสํานักงาน  กสทช.  ค่าภาระต่าง ๆ  ที่จําเป็น  เงินที่จัดสรรเพือ่สมทบกองทุน 
ตามมาตรา  ๕๒  กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  และกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว  
เหลือเท่าใดให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน” 
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มาตรา ๓๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๖๙  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“ในเวลาใด ๆ  ที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่าการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ
สํานักงาน  กสทช.  ไม่เกิดประสิทธิผล  หรือเป็นการฟุ่มเฟือยเกินสมควร  หรือการดําเนินการใดไม่ถูกต้อง
ตรงตามแผน  หรือจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวม  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
แจ้งให้  กสทช.  ทราบ  และให้  กสทช.  ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือระงับการดําเนินการตามควร 
แก่กรณีภายในระยะเวลาท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด  และหากปรากฏว่า  กสทช .   
ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันควร  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินอาจพิจารณา
รายงานต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป” 

มาตรา ๔๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๔  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๔ ในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  กสทช.  ต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับ
นโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา  และต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” 

มาตรา ๔๑ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา  ๗๖/๑  ในหมวด  ๘  บทกําหนดโทษ   
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“มาตรา  ๗๖/๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๒/๑  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท” 
มาตรา ๔๒ ให้กรรมการ  กสทช.  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ยังคงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ  หรือพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอื่น  ในกรณีที่มีตําแหน่งว่างลง
ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้กรรมการ  กสทช.  ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่  เว้นแต่มีกรรมการ  กสทช.  
เหลือไม่ถึงสี่คน  ให้กรรมการ  กสทช.  ที่เหลืออยู่พ้นจากตําแหน่งโดยให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระ  และให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการ  กสทช.  ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ  กสทช .  ดังกล่าว   
ให้กรรมการ  กสทช.  ที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่จําเป็นไปพลางก่อน  จนกว่ากรรมการ  กสทช.   
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้  เข้ารับหน้าที่ 
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ในกรณีที่ผู้ที่พ้นจากตําแหน่งตามวรรคหน่ึงเป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ  กสทช.  ให้กรรมการ  
กสทช.  ที่เหลืออยู่เลือกกรรมการ  กสทช.  คนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการ  กสทช.  ต่อไป   

มิให้นําบทบัญญัติเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  และการพ้นจากตําแหน่งของ
กรรมการ  กสทช.  ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตาม
พระราชบัญญัตินี้  มาใช้บังคับกับกรรมการ  กสทช.  ตามวรรคหน่ึง  โดยให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้   

การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ  กสทช.  ตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระตามความในมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

มาตรา ๔๓ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดอ้างถึง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม  ตามกฎหมาย
ว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และ
กิจการโทรคมนาคม  ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือคําสั่งนั้นอ้างถึง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

มาตรา ๔๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  เพ่ือทําหน้าที่ 
ในการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งกําหนดให้หน่วยงานของรัฐ 
ต้องดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการดําเนินการท่ีกําหนดไว้ในนโยบาย
และแผนระดับชาติ  ดังน้ัน  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมต่อแนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
และปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีแล้ว  จึงต้องแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้อง 
กับนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว  ประกอบกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีในปัจจุบัน 
มีความเจริญก้าวหน้าเพ่ิมขึ้นและเพ่ือให้การใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและสาธารณะมากย่ิงขึ้น  กรณีจําเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอํานาจหน้าที่ 
ให้สามารถรองรับในเรื่องดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 





พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

พ.ศ. ๒๕๕๑





หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒   มาตรา   ๓๓  มาตรา  ๓๕   มาตรา   ๓๖  มาตรา  ๔๑   
มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๔๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานติิบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
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หนา   ๖๒ 
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มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  พ.ศ.  ๒๔๙๘ 
(๒) พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๐๒ 
(๓) พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๑ 
(๔) พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กิจการกระจายเสียง”  หมายความวา  กิจการกระจายเสียงตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  
“กิจการโทรทัศน”  หมายความวา  กิจการโทรทัศนตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรร 

คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 
“กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่”  หมายความวา  กิจการกระจายเสียง

หรือกิจการโทรทัศนซ่ึงตองขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 

“กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่”  หมายความวา  กิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศนซ่ึงไมตองขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  

“โครงขาย”  หมายความวา  ระบบการเชื่อมโยงของกลุมเคร่ืองสงหรือถายทอดสัญญาณเสียง
หรือภาพที่ผูประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนใชในการสงขาวสารสาธารณะหรือ
รายการจากสถานีไปยังเคร่ืองรับ  ไมวาจะโดยส่ือตัวนําที่เปนสาย  คลื่นความถี่  แสง  คลื่นแมเหล็กไฟฟา
หรือส่ือตัวนําอื่นใด 

“เจาของโครงขาย”  หมายความวา  บุคคลที่มีโครงขายเปนของตนเองหรือผูมีสิทธิในการ
ดําเนินกิจการโครงขาย  ไมวาจะเปนผูประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนหรือไมก็ตาม 

“สถานี”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชสําหรับทําการสงขาวสารสาธารณะหรือรายการของ 
การประกอบกจิการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน  ไมวาจะเปนการสงผานโครงขายของตนเองหรือ
ของผูอื่นก็ตาม 
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หนา   ๖๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพื่อ
ประโยชนสาธารณะตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 

“แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน”  หมายความวา  แผนแมบทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 

“คลื่นความถี่”  หมายความวา  คลื่นวิทยุหรือคลื่นแฮรตเซียนซ่ึงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มี
ความถี่ตํ่ากวาสามลานเมกะเฮิรตซลงมาที่ถูกแพรกระจายในที่วางโดยปราศจากสื่อนําที่ประดิษฐข้ึน 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
แหงชาติตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคม  

“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

แหงชาติ 
“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

แหงชาติ 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศนแหงชาติแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่และออกประกาศเพื่อ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ประกาศคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูที่มีสวน

เก่ียวของดวย 
ประกาศนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
มาตรา ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หนา   ๖๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๑ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

 
 

มาตรา ๗ ผูใดประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตองไดรับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการตามความในหมวดนี้  

ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดลักษณะกิจการที่ไมถือเปนการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘ ผูขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนบุคคลสัญชาติไทยและไมอยูใน
ระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแลวยังไมครบสามป 

มาตรา ๙ ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนสิทธิเฉพาะตัว
ของผูไดรับใบอนุญาตจะโอนแกกันมิได  

ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนจะตองประกอบกิจการดวย
ตนเอง  การแบงเวลาใหผูอื่นดําเนินรายการใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัตินี้กําหนด 

สวนที่  ๑ 
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่ 

 
 

มาตรา ๑๐ ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนโดยใชคลื่นความถี่ 
มีสามประเภทดังนี้ 

(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ   ไดแก  ใบอนุญาตที่ออกใหสําหรับ 
การประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการบริการสาธารณะ  แบงเปนสามประเภท 

 (ก) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่หนึ่ง  ออกใหสําหรับกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการสงเสริมความรู  การศึกษา  ศาสนา  
ศิลปะและวัฒนธรรม  วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  การเกษตร  และการสงเสริมอาชีพอื่น ๆ  
สุขภาพ  อนามัย  กีฬา  หรือการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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หนา   ๖๕ 
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 (ข) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สอง  ออกใหสําหรับกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัย
สาธารณะ  

 (ค) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สาม  ออกใหสําหรับกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการกระจายขอมูลขาวสารเพื่อสงเสริมความ
เขาใจอันดีระหวางรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน  การกระจายขอมูลขาวสารเพื่อการ
สงเสริมสนับสนุนในการเผยแพรและใหการศึกษาแกประชาชนเก่ียวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  บริการขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนสาธารณะ
แกคนพิการ  คนดอยโอกาส หรือกลุมความสนใจที่มีกิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะหรือบริการขอมูล
ขาวสารอันเปนประโยชนสาธารณะอื่น  

(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน  ไดแก  ใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ
ที่มีวัตถุประสงคเชนเดียวกับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ  แตตองเปนประโยชนตามความ
ตองการของชุมชนหรือทองถิ่นที่รับบริการ 

(๓) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ  ไดแก  ใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการตาม
วัตถุประสงคของผูประกอบกิจการเพื่อแสวงหากําไรในทางธุรกิจ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด  อยางนอยแบงเปนสามประเภท 

 (ก) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับชาติ  ออกใหสําหรับกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศนที่มีพื้นที่ใหบริการครอบคลุมทุกภาคของประเทศ 

 (ข) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาค  ออกใหสําหรับกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศนที่มีพื้นที่การใหบริการในกลุมจังหวัด 

 (ค) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับทองถ่ิน  ออกใหสําหรับกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศนที่มีพื้นที่การใหบริการในจังหวัด 

มาตรา ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ  ตองเปน 
(๑) กระทรวง   ทบวง   กรม   องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

องคการมหาชน  หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่มิใชรัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงมีหนาที่ตามกฎหมายหรือมีความ



70  สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หนา   ๖๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

จําเปนตองดําเนินกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด 

(๒) สมาคม  มูลนิธิ  หรือนิติบุคคลอื่นที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงคในการ
ดําเนินกิจการเพื่อประโยชนสาธารณะโดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ  ซ่ึงมีความเหมาะสมกับการ
ประกอบกิจการบริการสาธารณะตามลักษณะและหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๓) สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการใชประโยชนดานการเรียนการสอนหรือการเผยแพรความรูสู
สังคมตามลักษณะและหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน  ตองเปนสมาคม  มูลนิธิ   
นิติบุคคลอื่นที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย  ซ่ึงไมใชหนวยงานของรัฐและมีวัตถุประสงคในการดําเนิน
กิจการเพื่อประโยชนสาธารณะโดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ  หรือกลุมคนในทองถิ่นที่ไมเปน 
นิติบุคคล  ซ่ึงรวมตัวกันเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน  ทั้งนี้  ตองมีความเหมาะสมกับการประกอบ
กิจการบริการชุมชนตามลักษณะที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในการกําหนดลักษณะตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการคํานึงถึงประโยชนในการสงเสริมการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนอง
ความตองการที่หลากหลายของประชาชนในชุมชนหรือในทองถิ่น รวมทั้ งป อง กันการครอบงําการ
ประกอบกิจการดังกลาว 

มาตรา ๑๓ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจตองเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตาม
กฎหมายไทย  และตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑) ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่นตองเปน 
นิติบุคคลที่ผูถือหุนอันเปนทุนหรือที่ผูลงทุนไมนอยกวาหนึ่งในสามมีภูมิลําเนาอยูในเขตภูมิภาคหรือ
ทองถิ่นนั้น  แลวแตกรณี  และตองมีฐานะทางการเงินมั่นคง  มีระบบการตรวจสอบบัญชี   และมีลักษณะ
อื่นใด  ซ่ึงประกันความมั่นคงในการประกอบกิจการ  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการประกาศกาํหนด 

(๒) ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทอื่นนอกจาก  (๑)  ตองเปนรัฐวิสาหกิจหรือ
บริษัทที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน 
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หนา   ๖๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๔ ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  (๒)  และ  (๓)  และมาตรา  ๑๒  นอกจากมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๘  แลว  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม   
ดังตอไปนี้ 

(๑) บุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันผูขอรับใบอนุญาตตองมีสัญชาติไทย 
(๒) ไมมีกรรมการหรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันผูขอรับใบอนุญาตที่ เคยเปน

กรรมการหรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันของผูรับใบอนุญาตอื่น  ซ่ึงถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
อันเปนผลมาจากการบริหารกิจการของผูนั้นและระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมครบกําหนดสามป 

มาตรา ๑๕ ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๓  นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา  ๘  และตามมาตรา  ๑๔  แลวตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนนิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลผูมีสัญชาติไทยลงทุนหรือถือหุนอันเปนทุนไมนอยกวาสามในสี่
ของทุนทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น  

(๒) เปนนิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลผูมีสัญชาติไทยมีอํานาจตามกฎหมายหรือตามขอบังคับหรือ 
ตามขอตกลงในการออกเสียงลงคะแนนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 

ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๓  เปนบริษัท  กรรมการไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการผูมีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลนั้นตองเปนผูมีสัญชาติไทย 

ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๓  เปนหางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญ 
จดทะเบียน  หุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการตองเปนบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทย 

คณะกรรมการอาจกําหนดขอหามมิใหกระทําการที่มีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดย 
คนตางดาวใหผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติได 

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้  ใหถือวา  บุคคลผูมีสัญชาติไทย  หมายความวา  บุคคลที่มิใช 
คนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  และหุนที่บุคคลที่มีสัญชาติไทยถืออยู
หรือลงทุนอยูจํานวนหนึ่งหุนนับเปนเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 

มาตรา ๑๖ การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด   โดยตองใหผูขอรับใบอนุญาตระบุสถานีระบบ   
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หนา   ๖๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

และวิธีการที่จะใชในการสงวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน  รวมทั้งตองเสนอแผนบริการกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนใหคณะกรรมการพิจารณาดวย 

ประกาศตามวรรคหนึ่งตองสอดคลองกับแผนแมบทกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน  
และแผนความถี่วิทยุตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม 

มาตรา ๑๗ การอนุญาตใหประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนโดยใชคลื่น
ความถี่  ใหคณะกรรมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโดยคํานึงถึงภารกิจหรือวัตถุประสงคของการ
ประกอบกิจการ  และเปนไปตามสัดสวนการจัดสรรคลื่นความถี่ที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  
ดังตอไปนี้ 

(๑) การออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ  ใหคํานึงถึงหนาที่ตามกฎหมาย 
หรือความจําเปนเพื่อการบริการสาธารณะ  โดยใชคลื่นความถี่ที่จัดสรรไวสําหรับภาครัฐ 

(๒) การออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน  ใหคํานึงถึงความตองการที่หลากหลาย  
ความพรอม   และประโยชนสาธารณะของชุมชน  โดยใชคลื่นความถี่ที่จัดสรรไวสําหรับภาคประชาชน 

(๓) การออกใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ  ใหคํานึงถึงการสงเสริมการแขงขันโดย 
เสรีอยางเปนธรรม  และสนับสนุนใหมีการประกอบกิจการประเภทที่ใหบริการขาวสารและสาระใน
สัดสวนที่เหมาะสม  โดยใชคลื่นความถี่ที่จัดสรรไวสําหรับภาคเอกชน 

มาตรา ๑๘ การกําหนดอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  โดยคํานึงถงึระยะเวลาที่คุม
กับการลงทุน  วัตถุประสงคของการประกอบกิจการ  แนวทางการพัฒนากิจการของผูขอรับใบอนุญาต  
ความตองการของผูบริโภค  ความเสมอภาคในการแขงขันของผูประกอบกิจการ  รวมทั้งผลการประเมิน
คุณภาพรายการ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงใหมีอายุไมเกินเจ็ดป 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนใหมีอายุไมเกินสิบหาป 
ในกรณีที่ใบอนุญาตตามวรรคสองสิ้นอายุ  ใหผูรับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบอนุญาตใหม 

อยางนอยเกาสิบวันแตไมเกินหนึ่งปกอนวันที่ใบอนุญาตเดิมส้ินอายุแตในกรณีที่ใบอนุญาตตามวรรคสาม 
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หนา   ๖๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ส้ินอายุ  ใหผูรับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบอนุญาตใหมอยางนอยเกาสิบวันแตไมเกินสองปกอนวันที่
ใบอนุญาตเดิมส้ินอายุ  

เมื่อไดรับคําขอตามวรรคสี่แลวใหคณะกรรมการพิจารณามีคําส่ังภายในหกสิบวันนับแตวันที่ได
รับคําขอ  ในระหวางนั้นใหผู รับใบอนุญาตประกอบกิจการตอไปไดจนกวาคณะกรรมการจะสั่ง 
ไมอนุญาต  ในการสั่งไมอนุญาตใหคณะกรรมการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามสวนดวย 

การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตและการพิจารณามีคําส่ังตามวรรคสี่และวรรคหา  ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไข  และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๙ คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดตามกฎหมาย 
วาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม 

ผูรับใบอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมการใชคลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนแตละประเภทของใบอนุญาตเปนรายปตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด  

การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมตามวรรคสองจะตองไมเปนภาระแกผูประกอบการหรือ
ผูใชบริการโดยไมสมเหตุผล  ทั้งนี้  ใหคณะกรรมการคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ  ความคุมคา  ความขาดแคลน  
และวิธีการจัดสรรทรัพยากร  

คณะกรรมการอาจลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ใหแกผูขอใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  หากผูนั้นแสดงใหเปนที่ประจักษ 
แกคณะกรรมการวาการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนของตนมีรายการขาวสารหรือ
สาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะเกินกวาสัดสวนของรายการที่เปนขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชน
ตอสาธารณะตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หลักเกณฑและวธิีการดําเนินการตามวรรคสี่  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  
มาตรา ๒๐ ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  กรมประชาสัมพันธ

ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่หนึ่งและประเภทที่สาม  จะหารายไดจากการ
โฆษณาไมได  เวนแตเปนการหารายไดโดยการโฆษณาหรือเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับงานหรือกิจการ 
ของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สมาคม  มูลนิธิ  หรือนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงคในการดําเนิน
กิจการเพื่อประโยชนสาธารณะ  โดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ  หรือการเสนอภาพลักษณขององคกร  
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บริษัท  และกิจการโดยมิไดมีการโฆษณาสรรพคุณ  คุณประโยชน  หรือคุณภาพของผลิตภัณฑที่
เก่ียวของทั้งทางตรงและทางออม  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ
สาธารณะประเภทที่สอง  ใหหารายไดจากการโฆษณาไดเทาที่เพียงพอตอการประกอบกิจการโดยไม
เนนการแสวงหากําไร 

มาตรา ๒๑ ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  ผู รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการบริการชุมชนจะหารายไดจากการโฆษณาไมได 

มาตรา ๒๒ ใหคณะกรรมการกําหนดใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจตองนําสง
เงินรายปเขากองทุนตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  ซ่ึงตองไมเกินรอยละสองของรายได
กอนหักรายจายที่ไดจากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางออมและรายไดอื่นที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามที่ไดรับอนุญาต 

ในกรณีการประกอบกิจการทางธุรกิจแบบบอกรับเปนสมาชิก  เงินรายปตามวรรคหนึ่ง 
ใหคํานวณจากคาสมาชิก  รายไดจากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางออมและคาบริการอื่นที่เก่ียวเนื่องกับ
การใหบริการสมาชิกที่เรียกเก็บกอนหักรายจาย  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๓ ในการประกอบกิจการทางธุรกิจ  ใหดําเนินการหารายไดโดยการโฆษณา   
การบริการธุรกิจ  การจัดเก็บคาสมาชิก  หรือโดยวิธีอื่นใดได 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งที่มีการโฆษณาและการบริการธุรกิจ  ใหคณะกรรมการมีอํานาจ
ประกาศกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับลักษณะและระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริการธุรกิจ   
แตทั้งนี้จะกําหนดการโฆษณาและการบริการธุรกิจไดไมเกินชั่วโมงละสิบสองนาทีคร่ึง  โดยเมื่อรวม
เวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแลวตองไมเกินชั่วโมงละสิบนาที 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งที่มีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บคาบริการอื่นใหนําความ
ในมาตรา  ๒๘  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ผูรับใบอนุญาตอาจแกไขเปลี่ยนแปลงอัตราคาสมาชิก  หรือคาบริการ  และเง่ือนไขในการ
ใหบริการของผูรับใบอนุญาตไดภายในหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามวรรคสาม   
แตตองไมกระทบกระเทือนสิทธิของสมาชิกภายในกําหนดระยะเวลาตามขอตกลงที่มีอยูเดิม 
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ในการประกาศหลักเกณฑตามวรรคสองและวรรคสาม  ใหคณะกรรมการคํานึงถึงตนทุน 
ในการใหบริการและการใหความเปนธรรมในการแขงขันระหวางผูรับใบอนุญาตประเภทตาง  ๆ  และ
การใหความเปนธรรมแกผูรับใบอนุญาตกับผูบริโภคประกอบดวย 

มาตรา ๒๔ ใหผูรับใบอนุญาตจัดทํารายงานสถานะทางการเงินโดยแสดงรายรับและรายจาย 
ที่ถูกตองตามความเปนจริงเสนอตอคณะกรรมการตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

สวนที่  ๒ 
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ 

 
 

มาตรา ๒๕ ผูประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๘  มาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕   

การวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของผูขอรับใบอนุญาต  ใหนําหลักเกณฑและ
วิธีการตามที่กําหนดในสวนที่  ๑  กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๖ ใหนําความในมาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลมกับการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามมาตรา  ๒๕   

มาตรา ๒๗ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ไมวาจะมีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บคาบริการหรือไม  ใหคณะกรรมการ 
มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) สัดสวนรายการและผังรายการ 
(๒) การหารายได  
(๓) การบันทึกรายการที่ออกอากาศไปแลวและระยะเวลาในการเก็บรักษาบันทึกนั้น 
มาตรา ๒๘ ในการประกอบกิจการของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ที่มีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บคาบริการอื่น  ใหคณะกรรมการ 
มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑการเรียกเก็บคาบริการ  ระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและ 
การบริการธุรกิจ  และเง่ือนไขในการใหบริการได  
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ในการหารายไดจากการโฆษณาและการบริการธุรกิจตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการจะกําหนด
ระยะเวลาสูงสุดเกี่ยวกับการโฆษณาและการบริการธุรกิจไดไมเกินชั่วโมงละหกนาที  โดยเมื่อรวมเวลา
โฆษณาและการบริการธุรกิจ  ตลอดทั้งวันเฉลี่ยแลวตองไมเกินชั่วโมงละหานาที 

การกําหนดระยะเวลาสูงสุดตามวรรคสอง  ใหคณะกรรมการคํานึงถึงการคุมครองผูบริโภค  
สภาพการแขงขันของตลาด  ตนทุนในการประกอบกิจการ  และการใหความเปนธรรมระหวางผูรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่กับผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ประกอบดวย 

ใหนําความในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  วรรคหนึ่ง  วรรคส่ี  และมาตรา  ๒๔  มาใชบังคับกับ
ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๕  โดยอนุโลม 

สวนที่  ๓ 
การบริหารสถานี 

 
 

มาตรา ๒๙ ในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน  ใหผูรับใบอนุญาต
แตงต้ังบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทย  เปนผูอํานวยการสถานีประจําแตละสถานีเพื่อควบคุมดูแลใหมีการ
ออกอากาศใหเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต  และจะตองเปนผูรับผิดชอบดูแลการจัดรายการ  การดําเนิน
รายการ   และการออกอากาศของสถานีให เปนไปโดยถูกตองตามกฎหมายและประกาศตาง ๆ  
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๐ ผูรับใบอนุญาตตองรับผิดในการกระทําของผูอํานวยการสถานีที่ไดกระทําไปใน
การควบคุมดูแลและบริหารกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเสมือนเปนการกระทําของตนเอง  
เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําดังกลาว  ตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวยและไดใชความระมัดระวัง 
ในการปองกันตามสมควรแลว 

สวนที่  ๔ 
การปองกันการผูกขาด 

 
 

มาตรา ๓๑ เพื่อปองกันมิใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งครอบงํากิจการในลักษณะที่เปนการจํากัด
โอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะที่มาจากแหลงขอมูลที่หลากหลายหรือกระทําการอันเปนการ
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ผูกขาดการประกอบกิจการส่ือมวลชนหลายประเภทในเวลาเดียวกันหามผูรับใบอนุญาตถือครองธุรกิจ
ในกิจการประเภทเดียวกัน  หรือครองสิทธิขามส่ือในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่น
ความถี่เกินสัดสวนที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตฝาฝนประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการ 
มีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตแกไขการฝาฝนนั้นภายในเกาสิบวัน  เพื่อใหการถือครองธุรกิจเปนไปตาม
ประกาศดังกลาว 

มาตรา ๓๒ เพื่อสงเสริมการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม  และปองกันมิใหมีการกระทําอัน
เปนการผูกขาด  ลด  หรือจํากัดการแขงขันในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน   
ใหการประกอบกิจการของผูรับใบอนุญาตอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคาและ
มาตรการเฉพาะที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามลักษณะการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน  

การกระทําอันเปนการผูกขาด  ลด  หรือจํากัดการแขงขันในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน  ใหหมายความรวมถึงการถือครองธุรกิจในกิจการที่เก่ียวเนื่องกันหรือการใชวัสดุหรือ
อุปกรณที่ติดต้ังเปนพิเศษเพื่อรับสัญญาณเสียงหรือภาพในลักษณะที่กีดกันการแขงขันอยางเปนธรรม 

หมวด  ๒ 
รายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน 

 
 

มาตรา ๓๓ ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่น
ความถี่แตละประเภทตองจัดผังรายการใหมีสัดสวนรายการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะตองกําหนดใหมีรายการที่เปนขาวสาร
หรือสาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะในสัดสวนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบ 

(๒) ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนตองกําหนดใหมีรายการที่เปนขาวสารหรือ
สาระที่เปนประโยชนตอชุมชนหรือทองถิ่นที่รับบริการในสัดสวนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบ 

(๓) ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจตองกําหนดใหมีรายการที่เปนขาวสารหรือ 
สาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะในสัดสวนไมนอยกวารอยละย่ีสิบหา 
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หนา   ๗๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น  ตองมีรายการที่ผลิต
เองในสัดสวนที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

รายการที่เปนขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะตามวรรคหนึ่งหมายความรวมถึง
รายการขาวสาร  รายการสงเสริมความรู  ความเขาใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  รายการ
สงเสริมการศึกษา  จริยธรรม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การใหความรูความเขาใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ   
สังคม   คุณภาพชีวิต  และส่ิงแวดลอม 

มาตรา ๓๔ ผูรับใบอนุญาตตองจัดทําผังรายการใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการ
ประกอบกิจการที่ไดรับใบอนุญาต  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
สําหรับใบอนุญาตแตละประเภท 

ในกรณีจําเปนเพื่อคุมครองเด็กและเยาวชน  คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดชวงเวลาของ
การออกอากาศรายการบางประเภทได 

ใหผูรับใบอนุญาตเสนอผังรายการใหคณะกรรมการอยางนอยสิบหาวันกอนวันเร่ิมใหบริการ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาผังรายการไมเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด  ใหคณะกรรมการสั่งใหผู รับใบอนุญาตแกไขผังรายการใหถูกตองไดเมื่อคณะกรรมการ
เห็นชอบกับผังรายการที่ไดแกไขแลว  ใหผูรับใบอนุญาตเริ่มใหบริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศนตามผังรายการที่คณะกรรมการเห็นชอบแลวได 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนแปลงผังรายการที่คณะกรรมการเห็นชอบแลว   
ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณากอนทําการเปลี่ยนแปลงไมนอยกวาเจ็ดวันและใหนําความในวรรคสี่ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเรงดวน  ผูรับใบอนุญาตอาจดําเนินรายการที่แตกตางจากผังรายการ 
ไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมี เหตุฉุกเฉิน  หรือมีกรณีอื่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด  ซ่ึงมีความจําเปนตองออกอากาศแจงขาวหรือเตือนภัยใหประชาชนทราบ  เมื่อรัฐบาล
หรือหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของรองขอ  ใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการตามที่รองขอนั้น 
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หนา   ๗๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๓๖ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและคุมครองสิทธิของคนพิการและคนดอยโอกาส
ใหเขาถึงหรือรับรูและใชประโยชนจากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนไดอยาง
เสมอภาคกับบุคคลทั่วไป  ใหคณะกรรมการกําหนดมาตรการพื้นฐานบางประการ   เพื่อใหผู รับ
ใบอนุญาตจัดใหมีบริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชนของบุคคลดังกลาว 

คณะกรรมการอาจกําหนดมาตรการสงเสริมใด ๆ  เพิ่มเติม  เพื่อใหผูรับใบอนุญาตพิจารณา
ปฏิบัติตามความเหมาะสม  โดยคณะกรรมการอาจพิจารณาสนับสนุนคาใชจายจากกองทุนหรือ
สนับสนุนหรือสงเสริมดวยวิธีการอื่นก็ได 

เพื่อใหมาตรการที่ กําหนดตามวรรคหนึ่งเหมาะสมตอคนพิการและคนดอยโอกาสให
คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นหรือเปดโอกาสใหคนพิการและคนดอยโอกาสมีสวนรวมในการ
กําหนดมาตรการดังกลาวดวย 

บริการที่ เหมาะสมเพื่อประโยชนของคนพิการและคนดอยโอกาสตามวรรคหนึ่งอาจ
หมายความรวมถึง  บริการกระจายเสียงที่ออกอากาศรายการอานหนังสือเต็มเวลา  หรือบริการโทรทัศน
ที่จัดใหมีลามภาษามือ  บริการคําบรรยายเปนอักษรวิ่ง  หรือบริการคําบรรยายเปนเสียง  สําหรับรายการ
ที่นําเสนอขอมูลขาวสารสาธารณะ 

มาตรา ๓๗ หามมิใหออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่กอใหเกิดการลมลางการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หรือที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ  
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือมีการกระทําซ่ึงเขาลักษณะลามกอนาจาร  
หรือมีผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรง 

ผู รับใบอนุญาตมีหนาที่ตรวจสอบและใหระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตาม 
วรรคหนึ่ง  หากผูรับใบอนุญาตไมดําเนินการ  ใหกรรมการซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจสั่งดวยวาจา
หรือเปนหนังสือใหระงับการออกอากาศรายการนั้นไดทันที  และใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
กรณีดังกลาวโดยพลัน 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแลวเห็นวาการกระทําดังกลาวเกิดจากการละเลยของผูรับ
ใบอนุญาตจริง  ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขตามที่สมควร   หรืออาจ
พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได 
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หนา   ๗๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๓๘ ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีการบันทึกรายการที่ไดออกอากาศไปแลว  โดยอาจ
บันทึกไวในเทปหรือวัสดุโทรทัศนอยางอื่น หรือดวยวิธีการใด ๆ  ที่สามารถถายทอดกลับมาเปนรายการ
นั้นได  และเก็บรักษาไวเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบได 

รายการที่ตองจัดใหมีการบันทึกตามวรรคหนึ่ง  และระยะเวลาในการเก็บรักษาการบันทึกนั้น  
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยระยะเวลาดังกลาวตองไมนอยกวาสามสิบวันและ
ตองไมเปนภาระแกผูรับใบอนุญาตเกินความจําเปน 

หมวด  ๓ 
การสงเสริมและควบคุมจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

และการคุมครองผูเสียหายจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
 

 

มาตรา ๓๙ ใหคณะกรรมการดําเนินการสงเสริมการรวมกลุมของผูรับใบอนุญาต  ผูผลิต
รายการ  และผูประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
เปนองคกรในรูปแบบตาง ๆ  เพื่อทําหนาที่จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใตมาตรฐานทางจริยธรรม 

การจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมขององคกรตามวรรคหนึ่ง  ตองคํานึงถึงการคุมครอง 
การไดรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะของประชาชน  และการคุมครองผูบริโภคจากการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  รวมทั้งการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูประกอบอาชีพและวิชาชีพ
ขององคกร 

ในการควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพขององคกรตามวรรคหนึ่ง  ใหแตละองคกรตาม
วรรคหนึ่งจัดต้ังคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมข้ึนโดยมีองคประกอบและใหคํานึงถึงสัดสวนที่
เหมาะสมระหวางผูประกอบอาชีพและวิชาชีพ  นักวิชาการ  และผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

องคกรตามวรรคหนึ่งที่มีการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม  คณะกรรมการอาจใหการสงเสริม
จากกองทุนตามมาตรา  ๕๒  ก็ได 
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หนา   ๗๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๔๐ ผูที่ไดรับความเสียหายเนื่องจากรายการที่ออกอากาศเปนเท็จหรือละเมิดสิทธิ  
เสรีภาพ  เกียรติยศ  ชื่อเสียง  สิทธิในครอบครัว หรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอาจรองเรียนตอ
คณะกรรมการ 

ใหคณะกรรมการสงเร่ืองพรอมความเห็นของคณะกรรมการใหองคกรควบคุมการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา  ๓๙   เพื่อใหดําเนินการเยียวยาใหแกผู เ สียหายโดยเร็ว  และให
คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินการขององคกรควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา  ๓๙  
เมื่อองคกรควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา  ๓๙  ไดแจงผลการดําเนินการให
คณะกรรมการทราบแลว  ใหแจงผูรองเรียนทราบผลการดําเนินการโดยเร็ว  

ผลการดําเนินการในหมวดนี้   ใหเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการตามมาตรา  ๕๑  (๑) 

หมวด  ๔ 
การสรางโครงขายพื้นฐาน  การใช  และเชื่อมตอโครงขาย 
ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

 
 

มาตรา ๔๑ ภายใตบังคับมาตรา  ๔๙ ในการดําเนินกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  
ถาผูรับใบอนุญาตมีเหตุตองปกหรือต้ังเสา  หรือเดินสาย  วางทอ  หรือติดต้ังอุปกรณประกอบใดและ
จําเปนตองใชสิทธิตามมาตรานี้  ใหผูรับใบอนุญาตจัดทําแผนผังแสดงรายละเอียดของลักษณะทิศทาง  
และแนวเขตในการปกหรือต้ังเสา  เดินสาย  วางทอและการติดต้ังอุปกรณประกอบใด  เสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ 

เมื่อคณะกรรมการไดใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแลว  ใหผูรับใบอนุญาตมีสิทธิดําเนินการ
ตอไปไดโดยใหนําความในหมวด   ๔   แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม   
พ.ศ .  ๒๕๔๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้   โดยใหอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้  และสิทธิหนาที่ใด 
ที่กําหนดใหเปนของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเปนสิทธิหนาที่ของผูรับใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้ 



82  สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีที่บทบัญญัติในหมวด  ๔  แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม   
พ.ศ.  ๒๕๔๔  บัญญัติใหการกระทําใด ๆ  เปนความผิดและมีบทกําหนดโทษสําหรับความผิดนั้น   
ใหนํามาใชบังคับกับผูรับใบอนุญาตดวยโดยใหถืออัตราโทษอยางเดียวกัน 

มาตรา ๔๒ เจาของโครงขายตองยินยอมใหผูรับใบอนุญาตใชหรือเชื่อมตอโครงขายของตน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

เจาของโครงขายอาจปฏิเสธไมใหความยินยอมใหใชหรือเชื่อมตอโครงขายไดเฉพาะกรณี
ดังตอไปนี้ 

(๑) โครงขายที่มีอยูไมเพียงพอแกการใหผูรับใบอนุญาตใชหรือเชื่อมตอ 
(๒) การใชหรือเชื่อมตอโครงขายอาจกระทบตอความมั่นคงของรัฐ 
(๓) การใชหรือเชื่อมตอโครงขายอาจกอใหเกิดการรบกวนหรือเปนเหตุขัดขวางการ 

ใหบริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนของเจาของโครงขายหรือผูใชบริการโครงขายรายอื่น 
(๔) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ใหเจาของโครงขายซ่ึงปฏิเสธไมใหใชหรือเชื่อมตอโครงขายตามวรรคสองมีหนาที่พิสูจนถึง

เหตุแหงการปฏิเสธนั้น 
การเรียกเก็บคาตอบแทนการใชหรือเชื่อมตอโครงขายตองเปนไปอยางสมเหตุสมผลและเปน

ธรรมตอเจาของโครงขายกับผูรับใบอนุญาตที่ขอใชหรือเชื่อมตอโครงขาย  และตองมีความเทาเทียมกัน
ในระหวางผูรับใบอนุญาตทุกราย 

การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นจากผูรับใบอนุญาตและเจาของโครงขายที่เก่ียวของดวย 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่มีการปฏิเสธไมใหใชหรือเชื่อมตอโครงขายหรือมีขอที่ตกลงกันไมได
ในการเจรจาทําสัญญาการใชหรือเชื่อมตอโครงขาย  คูกรณีมีสิทธิรองขอใหคณะกรรมการพิจารณาได
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนดคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

การวินิจฉัยใหใชหรือเชื่อมตอโครงขายตามวรรคหนึ่ง  ตองคํานึงถึงความปลอดภัยและ 
การปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนดวย 
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หนา   ๗๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ถามีเหตุอันควรเชื่อไดวา  การปฏิเสธ
ไมใหใชหรือเชื่อมตอโครงขายนาจะไมเปนไปตามมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  คณะกรรมการอาจสั่งใหใช
หรือเชื่อมตอโครงขายไปพลางกอน  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนดได 

มาตรา ๔๔ ขอตกลงเกี่ยวกับการใชหรือเชื่อมตอโครงขายตองมีลักษณะดังนี้ 
(๑) ไมเปนการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันผูรับใบอนุญาตรายอื่น 
(๒) ขอกําหนดทางเทคนิค  ณ  จุดที่มีการใชหรือเชื่อมตอโครงขายตองชัดเจนมีความเปนไปได

ทางเทคนิค  และไมกอใหเกิดภาระแกผูขอใชหรือเชื่อมตอโครงขายเกินสมควร 
(๓) มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผู รับใบอนุญาตที่ขอใชหรือเชื่อมตอ

โครงขายและเจาของโครงขายที่ชัดเจน 
(๔) มีการกําหนดอัตราคาตอบแทนการใชหรือเชื่อมตอโครงขายตามมาตรา  ๔๒  วรรคส่ี 
(๕) ลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ใหเจาของโครงขายจัดสงสําเนาขอตกลงใหคณะกรรมการภายในสิบวันนับแตวันที่ไดมีการ 

ลงนามในขอตกลง  ถาคณะกรรมการเห็นวาขอตกลงดังกลาวไมเปนไปตามลักษณะในวรรคหนึ่ง  
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด  ใหเจาของโครงขายปฏิบัติตาม
คําส่ังของคณะกรรมการ  แตถาผูขอใชหรือขอเชื่อมตอโครงขายไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการ  
ใหขอตกลงนั้นเปนอันส้ินผล 

มาตรา ๔๕ เจาของโครงขายตองเปดเผยขอตกลงการใชหรือเชื่อมตอโครงขาย  รวมทั้งอัตรา
คาตอบแทนการใชหรือเชื่อมตอโครงขายตามวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปเปนเหตุใหคาตอบแทนการใชหรือเชื่อมตอ
โครงขายไมเปนไปตามมาตรา   ๔๒  วรรคส่ี  และคูกรณีไมอาจตกลงกันได  ใหคูกรณีรองขอ 
ตอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

มาตรา ๔๗ เจาของโครงขายตองแจงขอมูลที่ถูกตองและจําเปนในการใชหรือเชื่อมตอ
โครงขายใหผูรับใบอนุญาตที่ใชหรือเชื่อมตอโครงขายทราบ 

เจาของโครงขายตองไมกระทําการใด ๆ  อันเปนเหตุใหการใชหรือเชื่อมตอโครงขายตาม 
วรรคหนึ่งไมสามารถใชงานไดตามปกติ 
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หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขโครงขายอันมีผลกระทบตอการใชหรือเชื่อมตอโครงขาย  
เจาของโครงขายตองแจงใหผูรับใบอนุญาตที่ใชหรือเชื่อมตอโครงขายทราบ  แตถาการเปลี่ยนแปลง
แกไขนั้นจะมีผลกระทบตอผูใชบริการ  ใหเจาของโครงขายประกาศใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแกไข
ดังกลาวเปนการลวงหนาไมนอยกวาหกเดือน 

มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชนในการรับบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศนของผูบริโภคและ 
การคุมครองรักษาส่ิงแวดลอม  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐซ่ึงครอบครองที่ดิน  
สถานที่  ส่ิงกอสราง  เสาหรือโครงสรางอื่นในทํานองเดียวกัน  ซ่ึงอยูในทําเลที่เหมาะสมในการรับ  สง  
หรือแพรสัญญาณเสียงหรือภาพ  หากยินยอมใหผูรับใบอนุญาตหรือเจาของโครงขายรายใดใชประโยชน
ในการติดต้ังวัสดุหรืออุปกรณเพื่อรับ  สง  หรือแพรสัญญาณเสียงหรือภาพก็ตองยินยอมใหผู รับ
ใบอนุญาตหรือเจาของโครงขายรายอื่นติดต้ังวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการดังกลาวดวยเชนเดียวกัน  ทั้งนี้  
เมื่อไดรับคาตอบแทนอันเหมาะสมแลว   และใหนําความในมาตรา  ๔๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐซ่ึงครอบครองตามวรรคหนึ่งอาจปฏิเสธ
ไมใหความยินยอมใหผูรับใบอนุญาตหรือเจาของโครงขายรายหนึ่งรายใดใชที่ดินสถานที่  ส่ิงกอสราง  
เสาหรือโครงสรางอื่นในทํานองเดียวกันไดเฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) การติดต้ังวัสดุหรืออุปกรณเพิ่มเติมจะกอใหเกิดอันตราย  หรือรบกวน  หรือมีผลเปนการ
ลดประสิทธิภาพของระบบที่ติดต้ังอยูเดิม 

(๒) กอใหเกิดภาระหรือขัดขวางการใชประโยชนในทรัพยสินเกินความจําเปน 
มาตรา ๔๙ ในการใชหรือเชื่อมตอโครงขายระหวางการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศนกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม   ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการรวมตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมกําหนด 

มาตรา ๕๐ หามมิใหผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  หรือผูรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม   หรือเจาของโครงขาย 
ใหบริการการสงหรือการแพรขาวสารสาธารณะหรือรายการที่มีลักษณะเปนการประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศนแกผูอื่นซึ่งมิใชเปนผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

 



สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ 85 

หนา   ๘๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๕ 
การสงเสริมและการพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

 
 

มาตรา ๕๑ ในการสงเสริมและพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีการประเมินความมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศนตามแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนและการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้  ความหลากหลายของการแสดงความเห็น  การใหบริการคนพิการและคนดอยโอกาส  
การรับเร่ืองรองเรียน  โอกาสในการเขาสูตลาดของผูประกอบการรายใหม 

(๒) จัดใหมีการประเมินคุณภาพรายการ  โดยพิจารณาถึงประโยชนตอสังคมและศีลธรรม 
อันดีของประชาชน 

(๓) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูรับใบอนุญาต  ผูประกอบวิชาชีพและผูบริโภคในการ
ดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  

การประเมินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด  ซ่ึงอยางนอยตองมีการแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏทั้งในเร่ืองประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ   
การพัฒนาองคกร  การไดรับการสนับสนุนจากประชาชน  และรายละเอียดอื่นที่จําเปน 

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวารายการใดเปนประโยชนตอสังคมหรือสมควร
สงเสริมใหมีการผลิตรายการ  หรือผูประกอบการรายใดปฏิบัติตามมาตรการในการสงเสริมและคุมครอง
สิทธิของคนพิการและคนดอยโอกาสตามมาตรา  ๓๖  คณะกรรมการอาจพิจารณาใหการสนับสนุน
คาใชจายจากกองทุนไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หมวด  ๖ 
การกํากับดูแล 

 
 

มาตรา ๕๓ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้  ใหคณะกรรมการและพนักงานเจาหนาที่  มีอํานาจดังตอไปนี้ 
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หนา   ๘๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) เรียกใหผูที่เก่ียวของมาชี้แจงหรือสงเอกสารหรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา  หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการ

พิจารณาหรือเพื่อใชเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ประกอบการของผูรับใบอนุญาตหรือบุคคลใดในระหวาง

เวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น  เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง
เก่ียวกับการกระทําความผิด  คนวัตถุที่ใชในการกระทําความผิด  วัตถุที่มีไวเปนความผิดหรือวัตถุ 
ที่จะนําไปใชกระทําความผิด  รวมทั้งการกระทําใดที่อาจเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้   
หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดในการอนุญาต 

การเขาไปในอาคารหรือสถานท่ีประกอบการตาม   (๓)  เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงของ
คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ตองมีหมายคนซ่ึงออกโดยศาล 

เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบตาม  (๓)  แลวยังดําเนินการไมเสร็จจะกระทําตอไป
ในเวลาหลังพระอาทิตยตกหรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นก็ได 

ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่  ใหผูที่เก่ียวของอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 

การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรานี้ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๕๔ ในการปฏิบัติหนาที่  พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลซ่ึง
เก่ียวของ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา ๕๕ ผูใดกระทําใหเกิดการรบกวนตอการรับสงหรือแพรสัญญาณเสียงหรือภาพของ

ผูรับใบอนุญาต  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูนั้นระงับการกระทําหรือแกไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่
ใชในการกระทํานั้น  หรือใหยายส่ิงดังกลาวออกไปใหพนเขตรบกวนหรือส่ังใหบุคคลนั้นหรือบุคคลอื่น
กระทําการอยางใดเทาที่จําเปนเพื่อแกไขการรบกวนนั้นได  แตถาส่ิงที่กอใหเกิดการรบกวนนั้นเปน
กิจการที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายอื่นใหพนักงานเจาหนาที่แจงตอเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายนั้น
พิจารณาดําเนินการเพื่อใหมีการแกไขตอไป 
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หนา   ๘๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๕๖ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการและพนักงานเจาหนาที่
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๗ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

สวนที่  ๑ 
โทษทางปกครอง 

 
 

มาตรา ๕๗ โทษปรับทางปกครอง  มีดังตอไปนี้ 
(๑) โทษปรับทางปกครองชั้น  ๑  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
(๒) โทษปรับทางปกครองชั้น  ๒  ตองระวางโทษปรับต้ังแตหาหมื่นบาท  แตไมเกินหาแสนบาท 
(๓) โทษปรับทางปกครองชั้น  ๓  ตองระวางโทษปรับต้ังแตหาแสนบาท  แตไมเกินหาลานบาท 
มาตรา ๕๘ ผูรับใบอนุญาตหรือผูใด 
(๑) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกาํหนดตามมาตรา  ๒๔ 
(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๔๗  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม 
(๓) ฝาฝนหรือไมปฏิบั ติตามคํา ส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา   ๔๔   วรรคสอง   
ตองระวางโทษปรับทางปกครองชั้น  ๑ 
มาตรา ๕๙ ผูรับใบอนุญาตหรือผูใด 
(๑) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๓๔  วรรคหา  มาตรา  ๓๕  หรือมาตรา  ๓๘  
(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  มาตรการ  หรือประกาศที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนดตามมาตรา  ๓๔  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๖  หรือมาตรา  ๔๕ 
(๓) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา  ๓๔  วรรคส่ี  หรือมาตรา  ๓๗  

วรรคหนึ่ง   
ตองระวางโทษปรับทางปกครองชั้น  ๒ 
มาตรา ๖๐ ผูรับใบอนุญาตหรือผูใด 
(๑) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๔๗  วรรคสอง  มาตรา  ๔๘  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๕๐ 
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หนา   ๘๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือประกาศที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตาม
มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  มาตรา ๓๔  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๔๒  วรรคหนึ่ง 

(๓) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา  ๔๓   
ตองระวางโทษปรับทางปกครองชั้น  ๓ 
มาตรา ๖๑ ถาการกระทําความผิดซ่ึงมีโทษปรับทางปกครองเปนความผิดตอเนื่องและ

คณะกรรมการไดพจิารณาสั่งลงโทษปรับทางปกครองสําหรับความผิดนั้น  ผูกระทําตองระวางโทษปรับ
รายวันอีกในอัตราดังตอไปนี้  นับแตวันที่มีคําส่ังลงโทษปรับทางปกครองดังกลาว  ตลอดเวลาที่ยังฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามหรือจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

(๑) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น  ๑  ใหปรับวันละไมเกินหาพันบาท 
(๒) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น  ๒  ใหปรับวันละไมเกินสองหมื่นบาท 
(๓) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น  ๓  ใหปรับวันละไมเกินหาหมื่นบาท 
ใหคณะกรรมการดําเนินการบังคับใหมีการชําระคาปรับรายวันทุกสิบหาวัน 
มาตรา ๖๒ ใหสํานักงานเปนผูรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดที่มีโทษทาง

ปกครองเพื่อเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาส่ังลงโทษทางปกครอง  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในการพิจารณาสั่งลงโทษทางปกครอง  คณะกรรมการตองคํานึงถึงพฤติการณแหงการกระทํา
และความเสียหายที่เกิดจากการกระทํานั้น  แตคณะกรรมการอาจตักเตือนผูกระทําความผิดโดยไม
ลงโทษปรับทางปกครองก็ไดในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาการกระทํานั้นมีลักษณะดังตอไปนี้  

(๑) เปนความผิดซ่ึงมีโทษปรับทางปกครองชั้น  ๑ 
(๒) มิใชความผิดตอเนื่อง 
(๓) เปนการกระทําความผิดเปนคร้ังแรกซึ่งกระทําโดยไมจงใจ และ 
(๔) ไมกอใหเกิดความเสียหาย 
มาตรา ๖๓ เมื่อคณะกรรมการมีคําส่ังลงโทษปรับทางปกครองสําหรับผูรับใบอนุญาตผูใดแลว  

ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการอาจมีคําส่ังใหผูรับใบอนุญาตผูนั้น  กระทําการหรืองดเวนกระทําการ  
เพื่อปองกันมิใหเกิดการฝาฝนหรือกระทําความผิดอยางเดียวกันซํ้าอีกได 
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หนา   ๘๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๖๔ คณะกรรมการอาจพิจารณาสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตไดเมื่อปรากฏ
ขอเท็จจริงดังตอไปนี้ 

(๑) ผูรับใบอนุญาตเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา   ๓๑  หรือ 
มาตรา  ๖๓ 

(๒) ผูรับใบอนุญาตฝาฝนมาตรา  ๓๗  และเปนกรณีที่เกิดความเสียหายอยางรายแรง   
(๓) ผูรับใบอนุญาตฝาฝนหรือกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  หรือหลักเกณฑหรือ

คําส่ังที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้อีก  หรือกรณีที่เกิดความเสียหายอยางรายแรง 
(๔) ผูรับใบอนุญาตฝาฝนหรือกระทําความผิดที่มีโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ผูรับใบอนุญาตตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดเกี่ยวกับงานแพรเสียงแพรภาพ

อันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ 
(๖) ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจที่เปนบริษัทฝาฝนมาตรา  ๑๕   
การส่ังพักใชใบอนุญาตใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  แตตองไมเกินคร้ังละสามสิบวัน 
มาตรา ๖๕ ในกรณีที่ผูถูกลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครองหรือ

ชําระไมครบถวนถูกตอง  ใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

สวนที่  ๒ 
โทษอาญา 

 
 

มาตรา ๖๖ ผูใดใชคลื่นความถี่สําหรับการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน  
หรือประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน  หรือใหบริการนอกเหนือจากกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน  โดยไมไดรับอนุญาต  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป  หรือปรับไมเกินหาลานบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับวันละไมเกินหาหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน 

มาตรา ๖๗ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา  ๙  หรือประกาศของคณะกรรมการที่ออกตาม
มาตรา  ๓๑  หรือมาตรา  ๓๒  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไมเกินสามลานบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับวันละไมเกินสามหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน 
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หนา   ๘๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๖๘ ผู รับใบอนุญาตผูใดกระทําเพื่อให เกิดการรบกวนตอการรับสงหรือแพร
สัญญาณเสียงหรือภาพของผูรับใบอนุญาตรายอื่น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไมเกิน
สามลานบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับวันละไมเกินสามหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน 

มาตรา ๖๙ ผูใดกระทําใหเกิดการรบกวนตอการรับสงหรือแพรสัญญาณเสียงหรือภาพของ
ผูรับใบอนุญาต   ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
และปรับวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน 

มาตรา ๗๐ ผูใดผลิต  นําเขา  จําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนายหรือรับติดต้ังเคร่ืองรับเครื่องมือ  
หรืออุปกรณเพื่อใหบุคคลอื่นนําไปใชรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก  โดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ  ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป   หรือปรับไมเกินสองลานบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับกับการมีหรือใชเครื่องรับ  เคร่ืองมือ  หรืออุปกรณตามวรรคหนึ่ง
เพื่อการศึกษาวิจัยตามที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

มาตรา ๗๑ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ  
หรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๕๓  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่ปรากฏวามีการกระทําความผิดอยางใดอยางหนึ่งตามพระราชบัญญัตินี้  ใหถือวา
คณะกรรมการเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บทบัญญัติมาตรานี้ไมเปนการตัดสิทธิผูเสียหายที่แทจริงในการใชสิทธิฟองรองหรือดําเนินการใด  ๆ 
ตามกฎหมายตอผูกระทําความผิดนั้น 

มาตรา ๗๒ ในกรณีผูที่กระทําความผิดเปนนิติบุคคล  ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคล
นั้นเกิดจากการกระทําการหรืองดเวนกระทําการอันเปนหนาที่ของกรรมการผูจัดการ  ผูจัดการหรือ
บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับ
ความผิดนั้น ๆ ดวย  เวนแตพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 
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หนา   ๘๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๓ ในวาระเริ่มแรกเพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธของรัฐ  มิใหนําบทบัญญัติ
ในหมวด  ๑  การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  หมวด  ๒  รายการของกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  หมวด  ๖  การกํากับดูแล  และหมวด  ๗  บทกําหนดโทษ  เวนแต
มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  และมาตรา  ๓๘ มาใชบังคับแกกรมประชาสัมพันธในฐานะ
หนวยงานประชาสัมพันธของรัฐและใหดําเนินกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตอไปไดตาม
ขอบเขตการใหบริการที่มีอยูเดิม  ทั้งนี้  จนกวาจะมีแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

เมื่อแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใชบังคับแลว  ใหคณะกรรมการแจง
ลักษณะ  ประเภท  และขอบเขตการดําเนินกิจการของกรมประชาสัมพันธตามที่กําหนดในแผนแมบท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใหรัฐมนตรีที่มีอํานาจกํากับดูแลกรมประชาสัมพันธทราบเพื่อ
ปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

มาตรา ๗๔ ใหสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอื่นของรัฐ  ที่ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ประกอบกิจการนั้นไดตอไป
จนถึงวันที่กําหนดในแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใชบังคับโดยหากสวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหจัดทําแผนประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพื่อขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ  และใหคณะกรรมการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการใหแกสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้นโดยคํานึงถึง
ความจําเปนของการประกอบกิจการและการใชคลื่นความถี่ 

มาตรา ๗๕ ผูใดได รับอนุญาต  สัมปทานหรือสัญญา  จากสวนราชการ   รัฐวิสาหกิจ   
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ   เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหผูนั้นมีสิทธิประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตามที่ไดรับ
อนุญาต  สัมปทานหรือสัญญานั้นตอไปจนกวาการอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญานั้นจะสิ้นสุด 

ใหคณะกรรมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ใหแกผูไดรับอนุญาต  
สัมปทานหรือสัญญา  จากสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอื่นของรัฐตามลักษณะประเภท 
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หนา   ๘๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

และขอบเขตของการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาต  สัมปทานหรือสัญญาโดยใบอนุญาตประกอบ
กิจการดังกลาวใหมีอายุตามระยะเวลาที่เหลืออยูของการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญานั้น  และใหไดรับ
ยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๙ 

มิใหนําบทบัญญัติในมาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๒๒   
แหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคสอง 

มาตรา ๗๖ ใหกระทรวงการคลังนํารายได เปนมูลคาเทากับรอยละสองของรายไดที่ 
หนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐตองนําสงกระทรวงการคลังจากการใหอนุญาต  สัมปทาน
หรือสัญญาเพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่มีอยูกอนวันที่ รัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ใชบังคับ  สงเขากองทุน  ทั้งนี้  จนกวาการอนุญาต  
สัมปทานหรือสัญญานั้นจะสิ้นสุดลง  

มาตรา ๗๗ เมื่อพนกําหนดหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหคณะกรรมการ
พิจารณาทบทวนระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริการธุรกิจตามมาตรา  ๘  แตตองไมเกิน
ระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริการธุรกิจตามที่กําหนดในมาตรา  ๒๓  วรรคสอง 

มาตรา ๗๘ ในระหวางที่การจัดต้ังองคกรของรัฐที่เปนอิสระเพื่อทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา  ๔๗  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ยังไมแลวเสร็จ  ใหคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน   
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้  เปนการชั่วคราว  
โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามที่กําหนดไวในบทเฉพาะกาลใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
(๒) ดําเนินการเพื่อใหผูประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนและกิจการที่ไมใชคลื่น 

ความถี่รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนและกิจการที่ไมใชคลื่นความถี่เปนการชั่วคราว 
ไปพลางกอนตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราวและกิจการ 
ที่ไมใชคลื่นความถี่  ใหมีอายุไมเกินหนึ่งป 

(๓) ประกาศกําหนดสัดสวนรายการและใหความเห็นชอบผังรายการของผูไดรับใบอนุญาต
ตาม  (๒) 
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หนา   ๘๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๔) ควบคุมดูแลใหการสงหรือการแพรเสียงของผูไดรับใบอนุญาตตาม  (๒)  เปนไปตาม
ขนาดกําลังสงที่กําหนดและครอบคลุมพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต 

มาตรา ๗๙ ในการปฏิบั ติหนาที่ตามมาตรา   ๗๘   ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนคณะหนึ่ง   ประกอบดวย  

(๑) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนประธานอนุกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหมหรือผูแทน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผูแทนเลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผูแทน  อธิบดีกรมประชาสัมพันธหรือผูแทน  อธิบดีกรมการปกครองหรือ
ผูแทน  เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติหรือผูแทน  และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือ
ผูแทน  เปนอนุกรรมการ 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญ
และประสบการณทางดานนิ เทศศาสตร   วารสารศาสตร  หรือส่ือสารมวลชนจํานวนสามคน   
กฎหมายมหาชนจํานวนสองคน   เทคโนโลยีการส่ือสาร หรือดานอื่นที่ เกี่ยวของและเปนประโยชน 
ตอการกํากับกิจการจํานวนหนึ่งคน  เปนอนุกรรมการ 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังจากประธานสภาสถาบัน  นักวิชาการดาน
ส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทยหรือผูแทน  นายกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทยหรือผูแทน  
นายกสมาพันธสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนหรือผูแทน  ประธานสภาองคการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนหรือผูแทน  ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนหรือผูแทน  
ประธานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทยหรือผูแทน  และประธานสหพันธองคกร
ผูบริโภคหรือผูแทน  เปนอนุกรรมการ 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
ใหคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ในการเสนอความเห็นและปฏิบัติการอื่นตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย  โดยใหมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๕๓  ดวย 
ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในสวนที่เก่ียวกับการประชุม  การปฏิบัติ

หนาที่  และการพนจากตําแหนง  มาใชบังคับแกคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา ๘๐ ใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติตามมาตรา  ๗๘  

และคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนตามมาตรา  ๗๙  ส้ินสุดลงนับแตวันที่
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หนา   ๙๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

คณะกรรมการขององคกรของรัฐที่เปนอิสระตามมาตรา  ๔๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
เขารับหนาที่  แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงกิจการที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ   
และคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน   ได ส่ังการอนุญาตหรือดํา เนินการใดใน
ระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ตามบทเฉพาะกาลนี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 
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หนา   ๙๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดระบบส่ือภาครัฐ  
ส่ือภาคเอกชน   และส่ือชุมชนใหเปนส่ือสาธารณะอยางแทจริง  และมีการใช เครื่องมือส่ือสารของรัฐ 
เพื่อประโยชนสาธารณะและประโยชนตอการศึกษาทางการเมืองแกประชาชน  ประกอบกับพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม   
พ.ศ. ๒๕๔๓  บัญญัติใหมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) ทําหนาท่ีกํากับ
ดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
(กทช.)  ทําหนาท่ีกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม  ตอมาเม่ือไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐  โดยมีการเปล่ียนแปลงหลักการสําคัญเกี่ยวกับองคกรของรัฐท่ีเปน
อิสระเพียงองคกรเดียวทําหนาท่ีจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับดูแลการประกอบกิจการดังกลาว  และการผลักดัน
ใหมีกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนจะเปนการจัดระบบส่ือภาครัฐ   
ส่ือภาคเอกชนและส่ือชุมชนใหเปนส่ือสาธารณะแทจริง  ดังนั้น  ในสวนท่ีเกี่ยวกับการกํากับดูแลการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน จําเปนตองมีกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน เพื่อเปนการรองรับการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรอิสระนั้นใหมีความสมบูรณตอไป  จึงจําเปนตอง 
ตราพระราชบัญญัตินี้ 





ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำาหนดผู้มีอำานาจเหนือตลาด 

อย่างมีนัยสำาคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำา 

อันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน

พ.ศ. ๒๕๕๗





 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณากําหนดผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญในตลาดท่ีเกี่ยวข้อง 

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทําอันเป็น 

การผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทําอันเป็นการผูกขาดหรือ

ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  คณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงเห็นควรกําหนดนิยามของ

ตลาดและขอบเขตของตลาดที่เก่ียวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  เพื่อใช้ในการประเมิน

สภาพการแข่งขันและกําหนดมาตรการเฉพาะสําหรับตลาดท่ีเก่ียวข้องใดซึ่งประเมินแล้วพบว่ามีการแข่งขัน

อย่างไม่มีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งวางแนวทางในการกําหนดมาตรการกํากับดูแลล่วงหน้าที่จะป้องกัน 

ผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญมิให้ใช้อํานาจในการจํากัดหรือกีดกันการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๖)  (๑๑)  และ  (๒๔)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม   

พ.ศ.  ๒๕๕๓  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   

จึงกําหนดนิยามของตลาด  และขอบเขตของตลาดท่ีเก่ียวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากําหนดผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ  และมาตรการ

เฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทําอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณากําหนดผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมี

นัยสําคัญในตลาดท่ีเก่ียวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  และมาตรการป้องกันมิให้มี 

การกระทําอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน  พ.ศ.  ๒๕๕๗”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วใน

ประกาศนี้  หรือซึ่งขัด  หรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
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 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“ตลาดที่เกี่ยวข้อง”  หมายความว่า  ขอบเขตของตลาดในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

โดยการพิจารณาตามหลักวิชาการโดยทั่วไป  ซึ่งพิจารณาโดยหลักเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์ว่าประกอบด้วย
บริการในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ทดแทนกันซึ่งต้องพิจารณาทั้งทางด้านประเภทบริการ  ภูมิศาสตร์  
และสภาพการแข่งขัน  เพื่อจะใช้ประกอบการพิจารณากําหนดผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ที่มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญและกําหนดมาตรการกํากับดูแลล่วงหน้า 

“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  และให้หมายความรวมถึงส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  ผู้รับอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญา  จากส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  ที่ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ใช้บังคับ 

“ผู้ใช้บริการปลายทาง”  หมายความว่า  ผู้ใช้บริการในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
จากการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต  แต่ไม่รวมถึงผู้ใช้บริการที่เปน็ผู้รับใบอนุญาตซ่ึงนําบริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์บริการโครงข่าย  หรือสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อนําไปประกอบ
กิจการอีกทอดหนึ่ง 

“ตลาดค้าส่งบริการ”  หมายความว่า  ตลาดการให้บริการโครงข่ายหรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  โดยการให้เช่าหรือขายอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของโครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของผู้รับใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเพื่อนําไปให้บริการในนามของ 
ผู้เช่าหรือผู้ซื้อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ 

“ตลาดค้าปลีกบริการ”  หมายความว่า  ตลาดการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  โดยการแพร่เสียง
แพร่ภาพรายการของผู้รับใบอนุญาต  ให้แก่ผู้ใช้บริการปลายทาง   

“อํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ”  หมายความว่า  ความสามารถของผู้รับใบอนุญาตที่อยู่ใน
สถานะที่มีอํานาจตลาด  (Dominant  position)  ในลักษณะที่สามารถกีดกันการแข่งขันที่มีประสิทธิผล  
โดยใช้อํานาจของตนในเชิงพฤติกรรมในตลาดท่ีเกี่ยวข้อง 

“ผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตที่คณะกรรมการพิจารณา
กําหนดให้เป็นผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญในตลาดท่ีเก่ียวข้องตามประกาศนี้ 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ข้อ ๕ การประกาศกําหนดนิยามของตลาดและขอบเขตตลาดที่เก่ียวข้องตามประกาศน้ี  

คณะกรรมการจะดําเนินการโดยใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์โดยวิเคราะห์ตลาดของสินค้า  (product  market)  
ซึ่งคํานึงถึงปัจจัยการทดแทนกันระหว่างสินค้าทางด้านอุปสงค์และอุปทาน  (demand  and  supply  substitution)  
และการวิเคราะห์ตลาดทางภูมิศาสตร์  (geographical  market)  โดยพิจารณาถึงเง่ือนไขและสภาพของการแข่งขัน
ในแต่ละพื้นที่   
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 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนนิยามของตลาดที่เก่ียวข้องทุกระยะเวลาสามปีหรือ
ตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร   

ในวาระเริ่มแรกกําหนดให้นิยามของตลาดที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามภาคผนวก  แนบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๗ ในการประเมินสภาพการแข่งขันในตลาดที่เก่ียวข้องเพื่อพิจารณาว่าระดับความมีประสิทธิภาพ

ของการแข่งขันในตลาดมีมากน้อยเพียงใด  ให้พิจารณาโดยนําค่าของดัชนีวัดความรุนแรงของการแข่งขัน
แบบเฮอร์ฟินดาล - เฮิร์ซแมน  (Herfindahl  Hirschman - Index : HHI)  มาเป็นตัวชี้วัดในการประเมิน
สภาพการกระจุกตัวของตลาด 

ข้อ ๘ การคํานวณค่า  HHI  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  
โดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 

(๑) คํานวณค่า  HHI  โดยให้เป็นผลรวมของส่วนแบ่งตลาดของผู้รับใบอนุญาตแต่ละรายในตลาด
ยกกําลังสอง 

(๒) ให้พิจารณาค่า  HHI  เพื่อเป็นการประเมินสภาพตลาดว่ามีการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่  
โดยใช้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 (ก) หากค่า  HHI  ต่ํากว่า  ๑,๐๐๐  ถือว่าตลาดมีการกระจุกตัวน้อยหรือไม่มีการกระจุกตัว 
 (ข) หากค่า  HHI  มีค่าระหว่าง  ๑,๐๐๐  ถึง  ๑,๘๐๐  ถือว่าตลาดมีการกระจุกตัวปานกลาง 
 (ค) หากค่า  HHI  มีค่ามากกว่า  ๑,๘๐๐  ถือว่าตลาดมีการกระจุกตัวสูงและอาจมีผู้มีอํานาจ

เหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ 
ข้อ ๙ ในกรณีที่เห็นสมควร  ให้สํานักงานพิจารณาปัจจัยคุณภาพ  (qualitative  factors)  

ในการประเมินสภาพการแข่งขันในตลาดที่เก่ียวข้องประกอบกับค่า  HHI  โดยให้พิจารณาถึงปัจจัย  อุปสรรค
ในการเข้าสู่ตลาด  (barriers  to  entry)  และการคาดการณ์โครงสร้างตลาดและแนวโน้มของการแข่งขัน  
(market  structure  and  tendency  towards  competition) 

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการกําหนดว่าตลาดที่เก่ียวข้องใดควรมีการประเมินผู้มีอํานาจเหนือตลาด
อย่างมีนัยสําคัญ  โดยหากค่า  HHI  ในตลาดที่เก่ียวข้องใดแสดงให้เห็นถึงตลาดที่มีการกระจุกตัวสูง  และ
มีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดสูงหรือไม่มีแนวโน้มในการแข่งขันที่ดีขึ้น  ให้สํานักงานดําเนินการวิเคราะห์
เพิ่มเติมในตลาดท่ีเก่ียวข้องนั้นเพื่อพิจารณาระบุผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ  โดยหากตลาด 
ที่เก่ียวข้องใดมีการแข่งขันอย่างไม่มีประสิทธิภาพ  ให้คณะกรรมการกําหนดมาตรการเฉพาะในการกํากับดูแล
ล่วงหน้าเพื่อป้องกันผู้รับใบอนุญาตที่มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ  (significant  market  power)  
มิให้กระทําการอันเป็นการผูกขาด  จํากัดหรือกีดกันการแข่งขัน  หรือใช้อํานาจทางการตลาดท่ีไม่เป็นธรรม 

ข้อ ๑๑ ในการพิจารณาระบุผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญแบบรายเดียว  (single  dominance)  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  โดยมีขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้พิจารณาจากส่วนแบ่งตลาด  ดังนี้   
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 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

 (ก) ผู้รับใบอนุญาตรายใดท่ีมีส่วนแบ่งตลาดต่ํากว่าร้อยละ  ๒๕  ถือว่าไม่มีแนวโน้มเป็นผู้มี
อํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ 

 (ข) ผู้รับใบอนุญาตรายใดที่มีส่วนแบ่งตลาดตั้งแต่ร้อยละ  ๒๕  ถึงร้อยละ  ๕๐  ถือว่า 
มีแนวโน้มเป็นผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ 

 (ค) ผู้รับใบอนุญาตรายใดที่มีส่วนแบ่งตลาดเกินกว่าร้อยละ  ๕๐  ถือว่าเป็นผู้มีอํานาจเหนือตลาด
อย่างมีนัยสําคัญ 

(๒) ในกรณีที่มีผู้รับใบอนุญาตที่มีแนวโน้มเป็นผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ  จะต้องทํา
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อพิจารณาว่าผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวเป็นผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ
หรือไม่  โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาประกอบตามความเหมาะสม  ดังต่อไปนี้   

 (ก) ส่วนแบ่งตลาดและพัฒนาการของส่วนแบ่งตลาด  (market  share  development)   
 (ข) ขนาดของกิจการโดยรวม  (size  of  business)   
 (ค) การควบคุมโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจําเป็น  (control  over  infrastructure)   
 (ง) ความได้เปรียบหรือเหนือกว่าทางเทคโนโลยี  (technological  advantage)   
 (จ) อํานาจในการต่อรองของผู้ซื้อ  (countervailing  buying  power)   
 (ฉ) ความง่ายในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  (easy  access  to  capital  resources)   
 (ช) ความหลากหลายของสินค้าหรือบริการ  (product  diversity)   
 (ซ) การประหยัดโดยขนาด  (economies  of  scale)   
 (ฌ) การประหยัดจากการขยายขอบเขตการผลิต  (economies  of  scope)   
 (ญ) การรวมตัวในแนวตั้ง  (vertical  integration)   
 (ฎ) โครงข่ายกระจายสินค้าและการขาย  (distribution  and  sales  network)   
 (ฏ) ศักยภาพในการแข่งขัน  (potential  competition)   
 (ฐ) อุปสรรคในการขยายตัวของตลาด  (barrier  to  expansion) 
 ในการใช้หลักเกณฑ์หรือปัจจัยประกอบตามวรรคก่อน  คณะกรรมการอาจพิจารณา 

ใช้เฉพาะบางหลักเกณฑ์หรือบางปัจจัยตามที่เห็นสมควรและภายใต้ข้อจํากัดของข้อมูลที่คณะกรรมการมี
หรือได้รับเพื่อประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๑๒ ในการพิจารณาระบุผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญแบบร่วมกัน  (collective  
dominance)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  โดยมีขั้นตอน  ดังนี้   

(๑) ให้พิจารณาลักษณะของตลาดที่เอื้อต่อความร่วมมือระหว่างกัน  โดยอาจพิจารณาได้จาก
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีประกอบกัน  ดังต่อไปนี้   

 (ก) ตลาดอยู่ในสภาวะเติบโตเต็มที่หรืออิ่มตัว  (mature  market)   
 (ข) การเติบโตอย่างชะงักงันด้านอุปสงค์  (stagnant  demand)   
 (ค) ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ตํ่า  (low  elasticity  of  demand)   
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 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

 (ง) สินค้ามีความคล้ายคลึงกัน  (homogeneous  product)   
 (จ) โครงสร้างต้นทุนที่คล้ายคลึงกัน  (similar  cost  structure)   
 (ฉ) ส่วนแบ่งตลาดที่คล้ายคลึงกัน  (similar  market  share)   
 (ช) นวัตกรรมทางเทคนิคหรือเทคโนโลยีเติบโตเต็มที่หรืออิ่มตัว  (mature  technical  

innovation  and  technology)   
 (ซ) ไม่มีกําลังการผลิตส่วนเกิน  (absence  of  excess  capacity)   
 (ฌ) อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดที่สูง  (high  barrier  to  entry)   
 (ญ) อํานาจต่อรองของผู้ซื้อต่ํา  (low  countervailing  buying  power)   
 (ฎ) ศักยภาพในการแข่งขันในตลาดต่ํา  (low  potential  competition)   
 (ฏ) มีความเชื่อมโยงระหว่างผู้รับใบอนุญาตที่พิจารณา  (links  between  undertakings  

concerned)   
 (ฐ) ขาดกลไกของการโต้กลับ  (lack  of  retaliatory  mechanisms)   
 (ฑ) ขาดการแข่งขันด้านราคา  (lack  of  price  competition)   
(๒) ให้พิจารณารูปแบบของการร่วมมือกันระหว่างผู้รับใบอนุญาตว่าเป็นไปในระยะยาวหรือมีลักษณะ

ที่ยั่งยืน  (long  term  or  sustainable)  หรือไม่   
ผู้รับใบอนุญาตที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญแบบร่วมกัน  อาจมี

หรือไม่มีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกันก็ได้  โดยผู้รับใบอนุญาตที่จะถูกกําหนด 
ให้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญร่วมกันจะต้องเข้าเงื่อนไขทั้งใน  (๑)  และ  (๒)  ข้างต้น 

ในการพิจารณาระบุผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญแบบร่วมกัน  คณะกรรมการจะให้โอกาส 
แก่ผู้รับใบอนุญาตท่ีถูกจัดว่าเป็นผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญแบบร่วมกัน  สามารถช้ีแจงและย่ืนเอกสาร
และหลักฐานเพื่อคัดค้านภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

ข้อ ๑๓ มาตรการเฉพาะท่ีจะนํามาบังคับใช้กับผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญแบบรายเดียว  
หรือแบบร่วมกัน  เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทําอันเป็นการผูกขาด  หรือลด  หรือจํากัด  หรือก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในการให้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อาจประกอบด้วย 

(๑) การแยกระบบบัญชีออกจากกันในการให้บริการบางประเภท   
(๒) การเปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
(๓) การคิดคํานวณค่าบริการตามต้นทุน 
(๔) การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการบางประเภท 
(๕) การกําหนดให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน 
(๖) การบังคับให้แยกขายบริการ 
(๗) การสั่งให้ยกเลิกหรือปรับปรุงเง่ือนไขสัญญาให้บริการ 
(๘) มาตรการหรือเง่ือนไขอื่นที่คณะกรรมการกําหนด   
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 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ในการมีคําสั่งให้ผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะ  คณะกรรมการ
อาจกําหนดระยะเวลา  ระงับ  ยกเลิก  เพิ่มเติม  หรือปรับปรุงมาตรการหรือเง่ือนไขใหม่ก็ได้ตามความ
เหมาะสมและความจําเป็น  ทั้งน้ี  คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่ผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ 
ที่ได้รับคําสั่งให้ต้องปฏิบัติ  ในการชี้แจงและย่ืนเอกสารและหลักฐานเพื่อคัดค้าน  และคณะกรรมการ 
อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในเรื่องดังกล่าวนี้ก็ได้   

ให้สํานักงานประกาศเผยแพร่มาตรการเฉพาะท่ีคณะกรรมการกําหนด  ต่อสาธารณะเป็นการทั่วไป
ภายในหนึ่งวันทําการนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีคําสั่ง 

ข้อ ๑๔ ให้สํานักงานจัดทํารายงานการวิเคราะห์ระดับการแข่งขันในตลาดที่เก่ียวข้องตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขตามประกาศนี้  พร้อมระบุผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญในแต่ละตลาดที่เก่ียวข้อง   
ในกรณีที่เห็นสมควรอาจเสนอมาตรการเฉพาะในการกํากับดูแลล่วงหน้า  และเสนอต่อคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาเป็นประจําทุกสองปี  หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรโดยคํานึงถึงความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  และความต้องการของตลาดตลอดจนสภาพการแข่งขัน 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป 
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ในการดําเนินการเริ่มแรกตามประกาศน้ี  ให้สํานักงานจัดทํารายงานการวิเคราะห์ระดับการแข่งขัน 
ในตลาดที่เกี่ยวข้อง  พร้อมระบุผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญในแต่ละตลาดที่เก่ียวข้องและในกรณี
ที่เห็นสมควรอาจเสนอมาตรการเฉพาะในการกํากับดูแลล่วงหน้า  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการภายใน
ระยะเวลา  ๑๘๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่จัดส่งข้อมูลแก่สํานักงานตามที่ร้องขอเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
และพิจารณากําหนดนิยามของตลาดท่ีเก่ียวข้อง  ประเมินสภาพการแข่งขันในตลาดท่ีเก่ียวข้อง  และ
กําหนดผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญตามประกาศนี้  กรณีที่สํานักงานมีหรือได้รับข้อมูลไม่เพียงพอ
เพื่อประกอบการวิเคราะห์หรือพิจารณา  สํานักงานอาจใช้หลักเกณฑ์ตามวิชาเศรษฐศาสตร์ในการกําหนด
สมมติฐานหรือประมาณค่าที่เหมาะสมเพื่อใช้ประกอบในการคํานวณหรือพิจารณา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
พันเอก  นที  ศุกลรัตน์ 

ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
ปฏิบัติหน้าที่แทน  ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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๑ 

 
ภาคผนวก 

นิยามของตลาดที่เก่ียวข้อง (Relevant Market) สําหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์ 
 

ตลาดค้าส่งบรกิาร 
(๑) ตลาดค้าส่งการให้บริการส่งสญัญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายภาคพ้ืนดิน ประกอบด้วยสองตลาด

ย่อย ได้แก่ 
(๑.๑) ตลาดการให้บริการส่งสญัญาณโทรทัศน์ดิจิตอลผ่านโครงข่ายภาคพ้ืนดิน 
(๑.๒) ตลาดการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกสถานีหลักในโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอล

ภาคพ้ืนดิน 

 (๒)  ตลาดค้าส่งการให้บริการส่งสัญญาณและสิ่งอํานวยความสะดวกผ่านโครงข่ายเคเบิล  

 (๓)  ตลาดค้าส่งการให้บริการส่งสัญญาณผ่านโครงข่ายดาวเทียม ประกอบด้วยสองตลาดย่อย ได้แก่ 
(๓.๑) ตลาดการให้บริการส่งสญัญาณผ่านโครงข่ายดาวเทียมที่มีการบอกรบัสมาชิก 
(๓.๒) ตลาดการให้บริการส่งสญัญาณผ่านโครงข่ายดาวเทียมที่ไม่มีการบอกรับสมาชิก 

 
ตลาดค้าปลีกบริการ 
   (๑) ตลาดค้าปลีกการให้บริการโทรทัศน์ที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี  
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๒ 

ตลาดค้าส่งบรกิาร 
(๑) “ตลาดค้าส่งการให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายภาคพ้ืนดิน” หมายความว่า ตลาด

ค้าส่งบริการส่งสัญญาณ (broadcasting transmission service) โทรทัศน์แบบอนาล็อกหรือ
ดิจิตอล และบริการสิ่งอํานวยความสะดวก (facility service) ในโครงข่ายภาคพ้ืนดินให้กับผู้รับ
ใบอนุญาตรายอ่ืน โดยมีขอบเขตของตลาดทางภูมิศาสตร์ในระดับประเทศ ซึ่งมีสองตลาดย่อย
ได้แก่ 

(๑.๑) “ตลาดค้าส่งการให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลผ่านโครงข่ายภาคพ้ืนดิน”
หมายความว่า ตลาดค้าส่งบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตอลผ่านโครงข่าย
ภาคพ้ืนดินให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน โดยมีขอบเขตของตลาดทางภูมิศาสตร์อยู่ใน
ระดับประเทศ 

(๑.๒) “ตลาดค้าส่งการให้บริการส่ิงอํานวยความสะดวกสถานีหลักในโครงข่ายดิจิตอล
ภาคพ้ืนดิน” หมายความว่า ตลาดค้าส่งบริการสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานีหลักของ
โครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพ้ืนดินให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน โดยมีขอบเขตของ
ตลาดทางภูมิศาสตร์อยู่ในระดับประเทศ 

(๒) “ตลาดค้าส่งการให้บริการส่งสัญญาณและสิ่งอํานวยความสะดวกผ่านโครงข่ายเคเบิล” 
หมายความว่า ตลาดค้าส่งการให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ วิทยุ และสิ่งอํานวยความสะดวกใน
โครงข่ายเคเบิล ให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน โดยมีขอบเขตของตลาดทางภูมิศาสตร์อยู่ใน
ระดับประเทศ 

(๓) “ตลาดค้าส่งการให้บริการส่งสัญญาณผ่านโครงข่ายดาวเทียม” หมายความว่า ตลาดค้าส่ง
บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ วิทยุ และสิ่งอํานวยความสะดวกในโครงข่ายดาวเทียม ให้กับผู้รับ
ใบอนุญาตรายอ่ืน โดยมีขอบเขตของตลาดทางภูมิศาสตร์อยู่ในระดับประเทศ  ซึ่งมีสองตลาด
ย่อยได้แก่ 
(๓.๑) ตลาดการให้บริการส่งสัญญาณผ่านโครงข่ายดาวเทียมที่มีการบอกรับสมาชิก 

หมายความว่า ตลาดการให้บริการส่งสัญญาณผ่านโครงข่ายดาวเทียมที่มีการบอกรับ
สมาชิกหรือเรียกเก็บค่าบริการอ่ืน 

(๓.๒) ตลาดการให้บริการส่งสัญญาณผ่านโครงข่ายดาวเทียมที่ไม่มีการบอกรับสมาชิก 
หมายความว่า ตลาดการให้บริการส่งสัญญาณผ่านโครงข่ายดาวเทียมที่ไม่มีการบอกรับ
สมาชิกหรือเรียกเก็บค่าบริการอ่ืน 

ทั้งนี้ “การบอกรับสมาชิก” หมายความว่า บริการโทรทัศน์หรือกระจายเสียงที่ผู้ใช้บริการ
ประสงค์จะรับบริการดังกล่าวตามเง่ือนไขที่ผู้ให้บริการกําหนด โดยผู้ให้บริการไม่ประสงค์จะ
ให้บริการเป็นการทั่วไป ซึ่งจะมีค่าบริการหรือไม่ก็ตาม 

ตลาดค้าปลีกบริการ 
“ตลาดค้าปลีกการให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี” หมายความว่า ตลาดค้าปลีกการให้บริการ

โทรทัศน์แบบอนาล็อกและดิจิตอลให้กับผู้ใช้บริการปลายทางผ่านโครงข่ายเคเบิลหรือโครงข่ายดาวเทียมทั้ง
แบบไม่มีค่าบริการและแบบมีค่าบริการรายเดือน โดยมีขอบเขตของตลาดทางภูมิศาสตร์อยู่ในระดับประเทศ 

----------------------------------------------------- 



ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและกำาหนดมาตรการเฉพาะ 

เพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาด 

หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน 

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

พ.ศ. ๒๕๕๗





 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาและกําหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรม 
อันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน 

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขเยียวยาผลจากการกระทําอันเป็นการผูกขาดหรือ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงเห็นควรกําหนดหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาพฤติกรรมท่ีเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  และกําหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขเยียวยาผลที่เกิดจากพฤติกรรมที่เป็น 
การผูกขาดหรือความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๖)  (๑๑)  และ  (๒๔)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร 
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
จึงกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมใน 
การแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  และกําหนดมาตรการเฉพาะเพื่อเยียวยาผลท่ีเกิดจาก
พฤติกรรมที่เป็นการผูกขาดหรือความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันนั้น  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาและกําหนดมาตรการเฉพาะเพ่ือแก้ไข 
ผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๗”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้  

หรือซึ่งขัด  หรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศน้ีแทน 
ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“ตลาดที่เก่ียวข้อง”  หมายความว่า  ตลาดที่เก่ียวข้องตามความในประกาศคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณากําหนด 
ผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญในตลาดที่เก่ียวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
และมาตรการป้องกันมิให้มีการกระทําอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน  
พ.ศ.  ๒๕๕๗  หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด 
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 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

“การครอบงํากิจการ”  หมายความว่า  การมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายสําคัญ  
และ/หรือ  การบริหารงานของผู้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  และให้หมายความรวมถึงส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  ผู้รับอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญา  จากส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  ที่ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ใช้บังคับ 

“ผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตที่คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนดให้เป็นผู้มีอํานาจเหนือตลาด
อย่างมีนัยสําคัญในตลาดที่เกี่ยวข้อง 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ประกอบด้วยผู้มีความรู้  ความเช่ียวชาญ  
และประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์  กฎหมายแข่งขันทางการค้า  หรือด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  ให้ปฏิบัติหน้าที่ไต่ส่วน  แสวงหาข้อเท็จจริงและให้ความเห็นในกรณีที่มีข้อร้องเรียน  ได้รับรายงาน  
หรือพบว่าผู้รับใบอนุญาตมีพฤติกรรมอันอาจก่อให้เกิดการผูกขาด  ลด  หรือจํากัดการแข่งขันในการประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๕ นอกจากต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าแล้ว  ห้ามมิให้ผู้รับ
ใบอนุญาตกระทําการอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด  ลด  หรือจํากัดการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ตามประกาศนี้ 

การกระทําอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด  ลด  หรือจํากัดการแข่งขันตามวรรคหนึ่งรวมถึง 
การกระทําโดยผู้รับใบอนุญาตเพียงรายเดียว  ผู้รับใบอนุญาตหลายรายร่วมมือกัน  ตลอดจนการที่ผู้รับ
ใบอนุญาตร่วมมือกับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้รับใบอนุญาต 

ข้อ ๖ ในการพิจารณาว่าการกระทําหรือพฤติกรรมใดมีลักษณะเป็นการผูกขาด  ลด  หรือ
จํากัดการแข่งขันในการให้บริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  คณะกรรมการจะพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

(๑) พิจารณาผลกระทบของการกระทําหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตที่มีต่อการแข่งขัน 
ในตลาดที่เกี่ยวข้อง 

(๒) พิจารณาผลกระทบของการกระทําหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตที่มีต่อการเข้าสู่ตลาด
ของผู้ประกอบการรายใหม่   

(๓) พิจารณาผลกระทบของการกระทําหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตที่มีต่อผู้ใช้บริการ  
รวมทั้งการให้บริการและอัตราค่าบริการ 

(๔) พิจารณาปัจจัยหรือเง่ือนไขอื่นตามหลักกฎหมายว่าด้วยแข่งขันทางการค้าและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  
โดยจะต้องคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ  การคุ้มครองผู้ใช้บริการและการแข่งขันในตลาดเป็นหลัก 

ข้อ ๗ ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องแจ้งหรือรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่คณะกรรมการ
ทราบโดยทันที  ในกรณีดังต่อไปนี้   

(๑) ผู้รับใบอนุญาตได้รับความเสียหายจากการกระทําหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น
จนอาจเกิดปัญหาในการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตกระทําการหรือถูกกระทําการอย่างใดอย่างหน่ึงอันอาจก่อให้เกิดการครอบงํากิจการ
หรือถูกครอบงํากิจการตามกฎหมาย 

(๓) กรณีใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการหรือการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

เม่ือได้รับรายงานเหตุการณ์ตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้สํานักงานหรือ
คณะอนุกรรมการตามข้อ  ๑๑  ทําหน้าที่ไต่สวนและเสนอความเห็นเป็นรายกรณี 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วพบว่าพฤติกรรมหรือการกระทําอันเป็นการผูกขาด  ลด  
หรือจํากัดการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามข้อ  ๖  เก่ียวเนื่องกับการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้สํานักงานนําเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเป็นรายกรณี 

หมวด  ๒ 
การกระทําหรือพฤติกรรมที่ต้องห้าม 

 

 

ข้อ ๘ การกระทําดังต่อไปนี้ของผู้รับใบอนุญาตท่ีมีส่วนแบ่งตลาดเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้า 
ของแต่ละประเภทตลาดท่ีเก่ียวข้อง  หรือการกระทําอื่นใดของผู้รับใบอนุญาตที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนดให้เป็นผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ  ให้ถือว่าเป็นการใช้อํานาจทางการตลาดท่ีไม่เป็นธรรม 
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาด  หรือลด  หรือจํากัดการแข่งขันในการให้บริการในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑) เลือกปฏิบัติทางด้านอัตราค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรม 
(๒) กําหนดหรือรักษาระดับอัตราค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรม 



108  สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

(๓) กําหนดอัตราค่าบริการหรือสินค้าต่ํากว่าทุนอันเป็นการกีดกันการแข่งขัน   
(๔) กําหนดเงื่อนไขในลักษณะที่เป็นการบังคับโดยตรงหรือโดยอ้อมอย่างไม่เป็นธรรมให้ผู้รับ

ใบอนุญาตรายอ่ืนต้องจํากัดทางเลือกในการให้บริการหรือรับบริการ 
(๕) ระงับ  ลด  หรือจํากัดการบริการและการจําหน่ายสินค้าหรือบริการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๖) กําหนดเงื่อนไขของการให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
(๗) ปฏิเสธการให้บริการโครงข่ายหรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นแก่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น

โดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม   
(๘) การอุดหนุนการบริการและการอุดหนุนข้ามประเภทบริการสําหรับกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์  โดยการใช้ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของตนโดยมิชอบ 
(๙) จัดบริการแบบพ่วงขายบริการและสินค้าแก่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

(๑๐) ปกปิดข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการใช้บริการหรือให้บริการโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
(๑๑) ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนเพือ่ให้ได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม 
(๑๒) ใช้ข้อกําหนดทางเทคนิคของโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  หรือระบบเพื่อกีดกัน 

การให้บริการของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น 
(๑๓) ทําข้อตกลงหรือเง่ือนไขในลักษณะสมรู้ร่วมกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นหรือบุคคลอื่น 

ในลักษณะที่เป็นการผูกขาด  ลด  หรือจํากัดการแข่งขัน 
(๑๔) การกระทําหรือพฤติกรรมอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นว่ามีลักษณะเข้าเกณฑ์ตามข้อ  ๗  หรือ

ที่คณะกรรมการจะประกาศเพิ่มเติมต่อไป 
ข้อ ๙ หากคณะกรรมการพิจารณาว่าการกระทําหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตรายใด 

มีลักษณะเป็นการกีดกันการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อการผูกขาด  ลด  หรือจํากัดการแข่งขันใน 
การให้บริการในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  คณะกรรมการอาจมีคําสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
ตามมาตรการเฉพาะตามหมวด  ๔  หรือกําหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด 
เพื่อแก้ไขเยียวยาผลที่เกิดจากการกระทําหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตน้ัน  หรือเพื่อป้องกัน 
ความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ   

ทั้งนี้  ในระหว่างที่ดําเนินกระบวนการไต่สวนตามประกาศนี้  คณะกรรมการอาจมีคําสั่ง 
หรือมาตรการคุ้มครองชั่วคราวให้ผู้รับใบอนุญาตกระทําการหรืองดเว้นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง   
เพื่อปกป้องประโยชน์สาธารณะหรือคุ้มครองผู้ซึ่งอาจได้รับความเสียหายจากการกระทําดังกล่าว 

ข้อ ๑๐ การควบรวมกิจการและการครอบงําในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่อาจส่งผลให้
เกิดการผูกขาด  หรือลด  หรือจํากัดการแข่งขันในการให้บริการ  ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการกําหนดลักษณะ 
และมาตรการป้องกันการกระทําอันเป็นการผูกขาดโดยการควบรวมกิจการ  การครองสิทธิข้ามสื่อ   
และการครอบงํากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
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 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

หมวด  ๓ 
กระบวนการไต่สวน 

 

 

ข้อ ๑๑ กรณีที่มีผู้รับใบอนุญาตรายหนึ่งรายใดได้รับความเสียหายจากการกระทําของผู้รับ
ใบอนุญาตรายอื่นที่มีการกระทําหรือพฤติกรรมตามหมวด  ๒  ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับความเสียหาย  มีสิทธิ
ร้องขอต่อคณะกรรมการให้ดําเนินการไต่สวนผู้รับใบอนุญาตท่ีมีการกระทําหรือพฤติกรรมตามหมวด  ๒  ได้  
โดยจะต้องย่ืนคําร้องเป็นหนังสือ  อธิบายรายละเอียดของการกระทําและพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาต 
โดยละเอียด  และระบุความเสียหายท่ีตนได้รับ  พร้อมย่ืนเอกสารหรือพยานหลักฐานตามที่กล่าวอ้าง   

เม่ือได้รับคําร้องจากผู้รับใบอนุญาตท่ีกล่าวอ้างตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน   
และรายงานผลให้คณะกรรมการพิจารณา  ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
ให้สํานักงานหรือคณะอนุกรรมการจัดทําคําขอขยายระยะเวลาในการดําเนินการต่อคณะกรรมการ  ทั้งนี้  
การขอขยายระยะเวลาให้กระทําได้ไม่เกิน  ๒  ครั้ง  ครั้งละไม่เกิน  ๑๕  วัน 

ผู้รับใบอนุญาตที่ร้องขอให้คณะกรรมการดําเนินการไต่สวน  อาจย่ืนคําขอมาตรการคุ้มครองหรือ
มาตรการเยียวยาชั่วคราวมาพร้อมกับคําขอไต่สวนหรือย่ืนขอในระหว่างดําเนินการไต่สวนโดยต้องแสดง
เอกสารหรือพยานหลักฐานให้ชัดเจนว่ามีความจําเป็นต้องมีมาตรการคุ้มครองหรือมาตรการเยียวยาชั่วคราว 
และหากไม่มีมาตรการคุ้มครองชั่วคราวจะก่อให้เกิดผลเสียหายที่ไม่สามารถเยียวยาได้หรือเกิดผลกระทบ
ต่อการแข่งขันหรือผลประโยชน์สาธารณะอย่างร้ายแรง  หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีจําเป็น 
และสมควรคณะกรรมการอาจกําหนดมาตรการคุ้มครองหรือมาตรการเยียวยาชั่วคราวก็ได้ 

ทั้งนี้  ในกรณีที่มีการร้องเรียนโดยประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย  ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  การกําหนดข้ันตอน
และระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาคําขอหรือคําร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้รับใบอนุญาตรายใดกระทําการหรือมีพฤติกรรมอันเป็น
การผูกขาด  หรือลด  หรือจํากัดการแข่งขันในการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  คณะกรรมการอาจส่ังให้
คณะอนุกรรมการดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายคณะอนุกรรมการทําหน้าที่ไต่สวนข้อเท็จจริงพร้อมเสนอความเห็น
ตามเหตุที่เกิดขึ้นในวรรคหนึ่งก็ได้  ทั้งนี้  ระยะเวลาและการขอขยายระยะเวลาในการดําเนินกระบวนการไต่สวน
ให้เป็นไปตามข้อ  ๑๑  ของประกาศน้ี 

ข้อ ๑๓ ในการไต่สวนนั้น  สํานักงาน  หรือคณะอนุกรรมการท่ีได้รับมอบหมายมีอํานาจ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม  โดยต้องให้ผู้รับใบอนุญาตที่ถูกไต่สวนมีโอกาสช้ีแจงและแสดง
พยานหลักฐานได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง   
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 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

การดําเนินการไต่สวนตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงการดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง 
(๒) รับฟังพยานหลักฐาน  คําชี้แจง  หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยาน

ผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง  เว้นแต่สํานักงานหรือคณะอนุกรรมการเห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จําเป็น  ฟุ่มเฟือย  
หรือเพื่อประวิงเวลา  

(๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี  พยานบุคคล  หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ 
(๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
(๕) ตรวจสถานที่ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับใบอนุญาตต้องให้ความร่วมมือกับสํานักงานหรือคณะอนุกรรมการในการไต่สวนหรือพิสูจน์

ข้อเท็จจริง  และมีหน้าที่แจ้งและนําส่งพยานหลักฐานเพียงพอแก่การตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งจาก
สํานักงานหรือคณะอนุกรรมการด้วย 

ในระหว่างดําเนินกระบวนการไต่สวน  คณะกรรมการอาจมีมาตรการช่ัวคราวเพื่อสั่งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตกระทําการหรืองดเว้นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
การกระทําหรือพฤติกรรมอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด  หรือลด  หรือจํากัดการแข่งขันดังกลา่ว 

หมวด  ๔ 
มาตรการเฉพาะ 

 

 

ข้อ ๑๔ เม่ือดําเนินการไต่สวนแล้วพบว่าผู้รับใบอนุญาตที่ถูกไต่สวนนั้นได้กระทําการหรือ 
มีพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาด  หรือลด  หรือจํากัดการแข่งขันในการให้บริการในกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์คณะกรรมการอาจกําหนดมาตรการเฉพาะ  ตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และมีคําสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  เพื่อเป็นการแก้ไขหรือระงับการกระทําหรือพฤติกรรมอันเป็น
การผูกขาด  หรือลด  หรือจํากัดการแข่งขันในการให้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นั้น   

มาตรการเฉพาะตามวรรคหน่ึง  อาจประกอบด้วย 
(๑) คําสั่งให้กระทําการหรืองดเว้นกระทําการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างเพื่อแก้ไขหรือ 

มิให้มีการกระทําอันเป็นการผูกขาด  หรือลด  หรือจํากัดการแข่งขัน 
(๒) การแยกระบบบัญชีออกจากกันในการให้บริการบางประเภท 
(๓) การเปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
(๔) การคิดคํานวณค่าบริการตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
(๕) การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการบางประเภท 
(๖) การกําหนดให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน 
(๗) การบังคับให้แยกขายบริการ 
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 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

(๘) การสั่งให้ยกเลิกหรือปรับปรุงเง่ือนไขสัญญาให้บริการ 
(๙) มาตรการหรือเง่ือนไขอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร   
ในการมีคําสั่งให้ผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะ  คณะกรรมการอาจ

กําหนดระยะเวลา  ระงับ  ยกเลิก  เพิ่มเติม  หรือปรับปรุงมาตรการหรือเง่ือนไขใหม่ก็ได้ตามความเหมาะสม 
และความจําเป็น  ทั้งนี้  คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่ผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญที่ได้รับคําสั่ง
ให้ต้องปฏิบัติ  ในการชี้แจงและยื่นเอกสารและหลักฐานคัดค้านได้   

ให้สํานักงานประกาศเผยแพร่มาตรการเฉพาะที่คณะกรรมการกําหนดต่อสาธารณะเป็นการทั่วไป
ภายในหนึ่งวันทําการนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีคําสั่ง 

ข้อ ๑๕ หลังจากท่ีได้มีคําส่ังตามข้อ  ๑๔  แล้ว  หากคณะกรรมการพิจารณาหรือได้รับ 
การร้องเรียนว่าการกระทํา  พฤติกรรม  หรือเหตุอันเป็นการผูกขาด  หรือลด  หรือจํากัดการแข่งขันใน 
การให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์มีการเปล่ียนแปลงในสาระสําคัญ  ทําให้มาตรการเฉพาะไม่เหมาะสม
หรือไม่มีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการอาจระงับ  ยกเลิก  เพิ่มเติม  หรือปรับปรุงมาตรการเฉพาะหรือ
เงื่อนไขใหม่ก็ได้ตามความเหมาะสมและความจําเป็น   

มาตรการเฉพาะหรือเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดใหม่ให้ประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นการทั่วไป
ภายในหนึ่งวันทําการนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีคําสั่ง 

ข้อ ๑๖ หากผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับคําสั่งให้ต้องปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะตามข้อ  ๑๔  เห็นว่า
การกระทํา  พฤติกรรม  หรือเหตุที่ทําให้เกิดการผูกขาด  หรือลด  หรือจํากัดการแข่งขันในการให้บริการใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สิ้นสุดลงแล้วก็อาจร้องขอให้คณะกรรมการระงับ  ยกเว้น  หรือ
ปรับปรุงมาตรการเฉพาะใหม่ก็ได้  โดยต้องแสดงเอกสารและหลักฐานให้เป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการ 

คําสั่งของคณะกรรมการในการพิจารณาตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นที่สุด  และให้ประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
พันเอก  นที  ศุกลรัตน์ 

ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
ปฏิบัติหน้าที่แทน  ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 





ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกำาหนดลักษณะและมาตรการกำากับดูแลการควบรวมกิจการ 

การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์





 หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๕๘ 
๑๙ 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เร่ือง  การกําหนดลักษณะและมาตรการกํากับดูแลการควบรวมกิจการ  การถือหุ้นไขว้ 
และการครอบงํากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์การกําหนดลักษณะและมาตรการกํากับดูแลการควบรวมกิจการ  
การถือหุ้นไขว้  และการครอบงํากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทํา 
อันเป็นการผูกขาด  ลด  หรือจํากัดการแข่งขันในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
หรือขัดขวางเสรีภาพในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือป้องกันการได้รับข้อมูลที่หลากหลายของประชาชน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  (๑๑)  (๑๗)  และ  (๒๔)  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
จึงกําหนดลักษณะและมาตรการกํากับดูแลการควบรวมกิจการ  การถือหุ้นไขว้  และการครอบงํากิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไว้  ดังนี้   

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“การควบรวมกิจการ”  หมายความว่า  การที่นิติบุคคลหนึ่งรวมกับนิติบุคคลรายอื่นอันส่งผลให้

สถานะการเป็นนิติบุคคลของรายหนึ่งคงอยู่และอีกรายหน่ึงส้ินสุดลง  หรือเกิดเป็นนิติบุคคลใหม่  หรือการที่
นิติบุคคลหนึ่งทําการซื้อหรือขายสินทรัพย์หรือหุ้นของนิติบุคคลรายอื่นเพื่อควบคุมนโยบายหรือการบริหาร
จัดการตามเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศน้ี  ทั้งน้ี  การควบรวมกิจการของผู้รับใบอนุญาตตามประกาศน้ี  
รวมถึงการควบรวมกิจการโดยผู้มีอํานาจควบคุม  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  หรือบริษัทร่วมของผู้รับใบอนุญาต 

“การครอบงํากิจการ”  หมายความว่า  การมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อกิจการของผู้รับ
ใบอนุญาตในการกําหนดนโยบายสําคัญหรือการบริหารงานของผู้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

“การถือหุ้นไขว้”  หมายความว่า  การถือหุ้นซึ่งกันและกันตั้งแต่สองรายขึ้นไประหว่างผู้รับใบอนุญาต  
ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  หรือบริษัทใหญ่ของผู้รับใบอนุญาต  
หรือของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น  โดยการถือหุ้นไขว้นี้ก่อให้เกิดอํานาจควบคุมกิจการเหนือผู้รับใบอนุญาตรายอื่น  
ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการถือหุ้นนิติบุคคลอื่นเป็นทอด ๆ  จนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น 
ในผู้รับใบอนุญาต 

“ตลาดท่ีเก่ียวข้อง”  หมายความว่า  ตลาดที่เก่ียวข้องตามความในประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยนิยามของตลาด  และขอบเขต 
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 หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๕๘ 
๑๙ 

ของตลาดที่เก่ียวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  และหลักเกณฑ์การพิจารณากําหนด 
ผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ  หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

“บริษัทใหญ่”  หมายความว่า  บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ดังนี้ 
(ก) บริษัทที่มีอํานาจควบคุมกิจการในผู้รับใบอนุญาต 
(ข) บริษัทที่มีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม  (ก) 
(ค) บริษัทที่มีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม  (ข)  ต่อไปเป็นทอด ๆ  โดยเร่ิมจากการมีอํานาจ

ควบคุมกิจการในบริษัทตาม  (ข)   
ทั้งนี้  การมีอํานาจควบคุมกิจการตาม  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
“บริษัทย่อย”  หมายความว่า  บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ดังนี้ 
(ก) บริษัทที่ผู้รับใบอนุญาตมีอํานาจควบคุมกิจการ   
(ข) บริษัทที่บริษัทตาม  (ก)  มีอํานาจควบคุมกิจการ   
(ค) บริษัทที่อยู่ภายใต้อํานาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม  (ข)  ต่อไปเป็นทอด ๆ  โดยเร่ิมจาก

การอยู่ภายใต้อํานาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม  (ข) 
ทั้งนี้  การมีอํานาจควบคุมกิจการตาม  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
“บริษัทร่วม”  หมายความว่า  บริษัทที่ผู้รับใบอนุญาตหรือบริษัทย่อยมีอํานาจในการมีส่วนร่วม

ตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท  แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอํานาจควบคุม
นโยบายดังกล่าว  และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการค้าร่วม 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตหรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละ  ๒๕  
แต่ไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้รับใบอนุญาต
หรือบริษัทย่อยมีอํานาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง  เว้นแต่พิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น 

ทั้งนี้  การถือหุ้นนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
“อํานาจควบคุมกิจการ”  หมายความว่า  การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ดังนี้ 
(ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกว่าร้อยละ  ๕๐  ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบริษัทนั้น 
(ข) การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าโดยทางตรง

หรือโดยอ้อม  หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด 
(ค) การมีอํานาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการต้ังแต่ก่ึงหนึ่งของกรรมการท้ังหมด  

ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
“ผู้ที่เก่ียวข้อง”  หมายความว่า  บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลใดในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง  ดังนี้ 
(ก) คู่สมรสของผู้ถือหุ้นดังกล่าว 
(ข) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นดังกล่าว 
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 หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๕๘ 
๑๙ 

(ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งผู้ถือหุ้นดังกล่าว  หรือบุคคลใน  (ก)  หรือ  (ข)  เป็นหุ้นส่วน 
(ง) ห้างหุ้นส่วนจํากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม  (ก)  หรือ  (ข)  เป็นหุ้นส่วนจําพวก 

ไม่จํากัดความรับผิด  หรือเป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของ 
หุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจํากัด 

(จ) บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว  หรือบุคคลตาม  (ก)  หรือ  (ข)  
หรือห้างหุ้นส่วนตาม  (ค)  หรือห้างหุ้นส่วนจํากัดตาม  (ง)  ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ  ๓๐  ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น 

(ช) นิติบุคคลท่ีบุคคลดังกล่าวสามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล 
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นในผู้รับใบอนุญาตเกินกว่าร้อยละ  ๑๐  ของจํานวนหุ้น 

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้รับใบอนุญาต  การถือหุ้นดังกล่าว  ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
“ผู้มีอํานาจควบคุม”  หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อ 

การกําหนดนโยบาย  การจัดการ  หรือการดําเนินงานของผู้รับใบอนุญาตอย่างมีนัยสําคัญ  ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าว
จะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น  หรือได้รับมอบอํานาจตามสัญญาหรือการอื่นใดก็ตาม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้   

(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ  ๒๕  ของหุ้นที่มีสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของผู้รับใบอนุญาต   

(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้ง  หรือถอดถอนกรรมการของผู้รับใบอนุญาตได้ 
(ค) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย  การจัดการ

หรือการดําเนินงานของผู้รับใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามคําส่ังของตนในการกําหนดนโยบายการจัดการหรือ 
การดําเนินงานของบริษัท 

(ง) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์มีการดําเนินงานในผู้รับใบอนุญาตหรือมีความรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานของผู้รับใบอนุญาตเย่ียงกรรมการหรือผู้บริหาร  รวมทั้งบุคคลที่มีตําแหน่งซึ่งมีอํานาจ
เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของผู้รับใบอนุญาต 

“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์  ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  และให้หมายความรวมถึง
ผู้ได้รับอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญาให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์จากส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ในวันที่กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ใช้บังคับ 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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 หน้า   ๔๓ 
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หมวด  ๑ 
มาตรการกํากับดูแลการควบรวมกิจการและการถือหุ้นไขว้ 

 

 

ข้อ ๒ ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะดําเนินการควบรวมกิจการกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น 
ต้องย่ืนคําขออนุญาตควบรวมกิจการต่อสํานักงาน  ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนดําเนินการ  ในกรณี
ดังต่อไปนี้   

  ๒.๑ การควบรวมกิจการในลักษณะที่ผู้รับใบอนุญาตรวมกับผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน 
อันส่งผลให้สถานะการเป็นนิติบุคคลของผู้รับใบอนุญาตรายหนึ่งคงอยู่และผู้รับใบอนุญาตอีกรายหน่ึงสิ้นสุดลง  
หรือก่อให้เกิดนิติบุคคลใหม่ขึ้นตามกฎหมาย  หรือ 

  ๒.๒ การทําสัญญาซื้อขายสินทรัพย์  ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการโดยผู้รับใบอนุญาต
เข้าซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนเกินกว่าร้อยละ  ๒๕  ของสินทรัพย์ทั้งหมดของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น  หรือ 

  ๒.๓ การทําสัญญาซื้อขายหุ้น  ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการโดยผู้รับใบอนุญาต 
เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนของจํานวนหุ้นทั้งหมดของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเพื่อเข้าควบคุมนโยบาย 
การบริหารกิจการหรือการบริหารธุรกิจของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น  ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

   (๑) การเข้าซื้อโดยทางตรง  ซึ่งเป็นการเข้าถือครองหุ้นของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น
อย่างน้อยร้อยละ  ๒๕  ของจํานวนหุ้นทั้งหมดซึ่งให้นับรวมจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 

   (๒) การเข้าไปถือครองหุ้นโดยทางอ้อมผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นกันเป็นทอด ๆ  
โดยการถือหุ้นในแต่ละทอดเกินกว่าร้อยละ  ๕๐  ของจํานวนหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นในทอดนั้น ๆ  
การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 

   (๓) การเข้าควบคุมกิจการโดยผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้รับ
ใบอนุญาตเข้าถือครองหุ้นไม่ถึงร้อยละ  ๒๕  ของหุ้นทั้งหมด  แต่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอํานาจควบคุมของ
ผู้รับใบอนุญาตมีอํานาจควบคุมโดยตรงหรือผ่านการถือหุ้นนิติบุคคลอ่ืนเป็นทอด 

เว้นแต่ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ว่าภายหลังการควบรวมกิจการสินทรัพย์ของ 
ผู้รับใบอนุญาตจะไม่เกิน  ๘๐๐  ล้านบาท  หรือจะได้รับสินทรัพย์จากผู้รับใบอนุญาตรายอื่นที่มีมูลค่า 
ไม่เกิน  ๕๐  ล้านบาท  หรือรายได้ต่อปีของผู้รับใบอนุญาตจะไม่เกิน  ๑๒๐  ล้านบาท  โดยผู้รับใบอนุญาต
มีหน้าที่ต้องจัดทํารายงานแจ้งต่อสํานักงาน  พร้อมเหตุผลประกอบก่อนการดําเนินการตามวรรคหน่ึง   

ทั้งนี้  การขออนุญาตควบรวมกิจการของผู้รับใบอนุญาตตามประกาศนี้รวมถึงกรณีการควบรวมกิจการ
โดยผู้มีอํานาจควบคุม  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  หรือบริษัทร่วมของผู้รับใบอนุญาต 

ข้อ ๓ ผู้รับใบอนุญาตท่ีประสงค์จะเข้าไปถือหุ้นในอีกนิติบุคคลหนึ่งในลักษณะของการถือหุ้นไขว้
ต้องย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนดําเนินการ 

ข้อ ๔ คําขออนุญาตในการควบรวมกิจการหรือการถือหุ้นไขว้ที่ยื่นต่อสํานักงานตามข้อ  ๒  
และข้อ  ๓  ต้องประกอบด้วยรายละเอียด  ดังนี้   



สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ 117 

 หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๕๘ 
๑๙ 

  ๔.๑ วัตถุประสงค์และแผนการในการควบรวมกิจการหรือการถือหุ้นไขว้แล้วแต่กรณี 
  ๔.๒ รายละเอียดเก่ียวกับสภาพตลาด  ซึ่งประกอบด้วยระดับการผูกขาดในตลาด  

ส่วนแบ่งตลาดที่เกี่ยวข้อง  สภาพของคู่แข่งในตลาด  และสภาพของผู้ใช้บริการ 
  ๔.๓ รายละเอียดเก่ียวกับสถานะของผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะควบรวมกิจการ  

และผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนที่ถูกควบคุมกิจการ  ซึ่งประกอบด้วยผลประกอบการ  โครงสร้างการถือหุ้น 
และสิทธิออกเสียง  การถือหุ้นไขว้ระหว่างผู้รับใบอนุญาต 

  ๔.๔ รายละเอียดเก่ียวกับลักษณะของบริการที่เสนอขาย  และความสามารถใน 
การทดแทนของบริการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

  ๔.๕ รายงานผลการวิเคราะห์ตามรายละเอียดข้อ  ๕ 
  ๔.๖ เอกสารหรือรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร   
  ทั้งนี้  สํานักงานอาจเรียกให้ผู้ รับใบอนุญาตมาชี้แจงหรือแสดงเอกสารหลักฐาน 

ที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมได้ในเวลาใด ๆ  นับแต่ได้รับคําขออนุญาตในการควบรวมกิจการหรือการถือหุ้นไขว้
แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตที่ยื่นคําขอดังกล่าวต้องทํารายงานผลการวิเคราะห์การควบรวมกิจการ
หรือการถือหุ้นไขว้  ภายใต้แนวทางการวิเคราะห์อย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

  ๕.๑ การวิเคราะห์โครงสร้างผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้รับใบอนุญาตทั้งก่อน
และหลังการควบรวมกิจการหรือการถือหุ้นไขว้แล้วแต่กรณี 

  ๕.๒ การวิเคราะห์ตลาดที่เกี่ยวข้อง 
  ๕.๓ การวิเคราะห์ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนซึ่งเป็นคู่แข่งขันในตลาดท่ีเก่ียวข้อง 
  ๕.๔ การวิเคราะห์ผลกระทบในแนวนอนและแนวตั้งที่เกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการ  

หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการถือหุ้นไขวแ้ล้วแต่กรณี 
  ๕.๕ การวิเคราะห์อุปสรรคการเข้าสู่ตลาดที่เก่ียวข้องหลังจากการควบรวมกิจการ

หรือการถือหุ้นไขว้ 
  ๕.๖ การประเมินประสิทธิภาพของตลาดท่ีเก่ียวข้องภายหลังจากการควบรวมกิจการ

หรือการถือหุ้นไขว้ 
  ทั้งนี้  แนวทางในการพิจารณาผลกระทบของการควบรวมกิจการที่มีผลต่อระดับ 

การแข่งขันในตลาดและการเป็นผู้มีอํานาจเหนือตลาดให้เป็นไปตามที่กําหนดในภาคผนวกแนบท้าย  
ประกาศนี้ 

ข้อ ๖ หลังจากสํานักงานได้รับคําขออนุญาตควบรวมกิจการตามข้อ  ๒  หรือถือหุ้นไขว้ 
ตามข้อ  ๓  พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคําขออนุญาตและรายงานผลการวิเคราะห์ตามข้อ  ๕  ครบถ้วน
จนเป็นที่พอใจแล้ว  ให้สํานักงานพิจารณาคําขอและจัดทําความเห็นประกอบคําขออนุญาตเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาภายในสามสิบวัน  ทั้งนี้  สํานักงานอาจขอคําปรึกษาหรือความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหรือ
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คณะอนุกรรมการซ่ึงได้รับการแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและกําหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไข 
ผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์   

ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ให้สํานักงานจัดทําคําขอขยาย
ระยะเวลาในการดําเนินการต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ทั้งนี้  การขอขยาย
ระยะเวลาให้กระทําได้ไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าการควบรวมกิจการของผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเป็น 
การกระทําหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือลดหรือจํากัดการแข่งขัน  หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการแข่งขันในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  คณะกรรมการอาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ให้ดําเนินการ  หรืออนุญาตให้ดําเนินการโดยกําหนดมาตรการเฉพาะตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๗ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ควบรวมกิจการ  ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทํา
รายงานเสนอต่อสํานักงานทุกหกเดือน  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี  โดยรายงานประกอบด้วย 

  ๗.๑ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับการแข่งขันในตลาดที่เก่ียวข้อง  ส่วนแบ่งตลาด
ของผู้รับใบอนุญาตแต่ละราย  และการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ 

  ๗.๒ การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของผลประกอบการทางการเงิน  โครงสร้างการถือหุ้น  
รายชื่อผู้ถือหุ้น  และรายชื่อกรรมการผู้มีสิทธิออกเสียง 

  ๗.๓ ข้อมูลอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

หมวด  ๒ 

การครอบงํากิจการโดยบุคคลผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   
 

 

ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตกระทําการในลักษณะครอบงํากิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ทางธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยบุคคลผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันอันอาจส่งผลให้เกิดการผูกขาด  
ลด  หรือจํากัดการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์หรืออันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามประกาศนี้ 

“บุคคลผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  ตามวรรคแรก  หมายความรวมถึง  บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับใบอนุญาต  อันได้แก่   

(๑) บริษัทใหญ่ของผู้รับใบอนุญาต   
(๒) บริษัทย่อยของผู้รับใบอนุญาต   
(๓) บริษัทร่วมของผู้รับใบอนุญาต   
(๔) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้รับใบอนุญาต 
(๕) ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต   
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 หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๕๘ 
๑๙ 

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับการร้องเรียนว่าผู้รับใบอนุญาตกระทําการฝ่าฝืน
ข้อห้ามตามประกาศน้ี  คณะกรรมการอาจสั่งให้สํานักงานดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจทําหน้าที่ไต่สวนตามกระบวนการที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและ
กําหนดมาตรการเฉพาะเพ่ือแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   

ข้อ ๑๐ ในการพิจารณาคําขออนุญาตการควบรวมกิจการ  การถือหุ้นไขว้  และการครอบงํากิจการ  
สํานักงานมีอํานาจเรียกให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ที่เก่ียวข้องมาชี้แจงหรือส่งข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับ
โครงสร้างผู้ถือหุ้น  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น  และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้องตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์ตามประกาศน้ีไม่ใช้บังคับกับสิทธิประกอบกิจการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
และหน่วยงานของรัฐที่ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์อยู่ก่อนวันที่กฎหมายว่าด้วย 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ใช้บังคับ  รวมทั้งไม่กระทบสิทธิของผู้ได้รับอนุญาต  
สัมปทานหรือสัญญาจากส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ชอบด้วยกฎหมายด้วย
จนกว่าการอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญาจะส้ินสุดลง 

ข้อ ๑๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
พลอากาศเอก  ธเรศ  ปุณศรี 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 





พระราชบัญญัติ

การแข่งขันทางการค้า

พ.ศ. ๒๕๖๐





หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

	
พระราชบัญญัติ 
การแข่งขันทางการค้า 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การกระทําของ 
(๑) ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  หรือราชการส่วนท้องถ่ิน 
(๒) รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  ทั้งนี้  เฉพาะในส่วนที่ดําเนินการ

ตามกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ  
ประโยชน์สาธารณะ  ผลประโยชน์ส่วนรวม  หรือจัดให้มีสาธารณูปโภค 

(๓) กลุ่มเกษตรกร  สหกรณ์  หรือชุมนุมสหกรณ์ซึ่งมีกฎหมายรับรอง  และมีวัตถุประสงค์
ดําเนินการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

(๔) ธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกํากับดูแลในเร่ืองการแข่งขันทางการค้า 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ต ิ 121 



122  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ

หน้า   ๒๓ 
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มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ธุรกิจ”  หมายความว่า  กิจการอันดําเนินการเพื่อประโยชน์ทางการค้าในทางเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  

พาณิชยกรรม  การเงิน  การประกันภัย  และการบริการ  และให้หมายความรวมถึงกิจการอื่นตามที่กําหนด
โดยกฎกระทรวง 

“ผู้ประกอบธุรกิจ”  หมายความว่า  ผู้จําหน่าย  ผู้ผลิตเพื่อจําหน่าย  ผู้สั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร
เพื่อจําหน่าย  ผู้ซื้อเพื่อผลิตหรือจําหน่ายต่อซึ่งสินค้า  หรือผู้ให้บริการในธุรกิจ 

“สินค้า”  หมายความว่า  สิ่งของที่ใช้ในการอุปโภคหรือบริโภค  รวมทั้งเอกสารแสดงสิทธิในสิ่งของน้ัน 
“บริการ”  หมายความว่า  การรับจัดทําการงาน  การให้สิทธิใด ๆ  การให้ใช้หรือให้ประโยชน์ในทรัพย์สิน

หรือกิจการใด ๆ  โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่น  แต่ไม่รวมถึงการจ้างแรงงาน 
“ราคา”  หมายความว่า  ราคาสินค้า  และให้หมายความรวมถึงค่าตอบแทนสําหรับการให้บริการด้วย 
“ตลาด”  หมายความว่า  ตลาดที่เก่ียวเนื่องในสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกันหรือที่สามารถใช้ทดแทน

กันได้  โดยให้พิจารณาด้านคุณลักษณะ  ราคา  หรือวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้าหรือบริการ  และด้านพื้นที่
ในการจําหน่ายสินค้าหรือให้บริการ 

“ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาด”  หมายความว่า  ผู้ประกอบธุรกิจรายหน่ึงหรือหลายราย 
ในตลาดใดตลาดหนึ่ง  ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายเกินกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  
โดยให้นําปัจจัยสภาพการแข่งขันของตลาดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  แล้วแต่กรณี  มาประกอบ 
การพิจารณา  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนเกณฑ์ส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายอย่างน้อย
หนึ่งครั้งภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันออกประกาศ 

การนับส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายของผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งซึ่งมีอํานาจเหนือตลาด   
ให้นับรวมส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายในตลาดใดตลาดหนึ่งของบรรดาผู้ประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กัน
ทางนโยบายหรืออํานาจส่ังการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนดด้วย  และให้ถือว่าบรรดา 
ผู้ประกอบธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายดังกล่าวเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาด 

“ปัจจัยสภาพการแข่งขัน”  หมายความว่า  จํานวนผู้ประกอบธุรกิจในตลาด  จํานวนเงินลงทุน  
การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่สําคัญ  ช่องทางการจัดจําหน่าย  เครือข่ายในการประกอบธุรกิจ  โครงสร้างพืน้ฐาน
ที่จําเป็นในการประกอบธุรกิจ  กฎระเบียบของภาครัฐ  และปัจจัยอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการแข่งขันทางการค้า 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
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เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เลขาธิการ  และพนักงานของสํานักงานซึ่งดํารงตําแหน่ง
ในระดับไม่ต่ํากว่าข้าราชการพลเรือนสามัญระดับปฏิบัติการซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจ

ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม  
และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงน้ัน  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
หมวด  ๑ 

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
 

 

มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า”  
ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการอื่นอีกห้าคน  ซึ่งนายกรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
มาตรา ๘ กรรมการต้องเป็นผู้ที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้  

และมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสิบปี  ในสาขานิติศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  การเงิน  การบัญชี  
อุตสาหกรรม  การบริหารธุรกิจ  การคุ้มครองผู้บริโภค  หรือในสาขาอื่น  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกํากับดูแล
การแข่งขันทางการค้า  ทั้งนี้  การนับระยะเวลาข้างต้นให้นํามารวมกันได้ 

มาตรา ๙ กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง 
(๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๖) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๗) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๘) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๙) ไม่เป็นบุคคลท่ีต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลท่ีเคยต้องคําพิพากษาให้จําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันได้รับ 

การเสนอชื่อต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบตามมาตรา  ๑๒  (๓)  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑๑) ไม่เป็นบุคคลท่ีเคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  
เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

(๑๒) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๑๓) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  กรรมการการเลือกตั้ง  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  กรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๑๔) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

มาตรา ๑๐ นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙  แล้ว  กรรมการต้อง 
(๑) ไม่ดํารงตําแหน่งใด ๆ  ในองค์กรธุรกิจ  หรือเป็นหุ้นส่วนที่มีอํานาจจัดการในห้างหุ้นส่วน

หรือผู้ถือหุ้นที่เกินกว่าร้อยละห้าของทุนทั้งหมดในบริษัทใด 
(๒) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(๓) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  หรือราชการส่วนท้องถ่ิน  หรือไม่เป็น

กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐที่ดําเนินธุรกิจ 
(๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใด ๆ  ในสถาบันหรือสมาคมซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจ 

ที่มีวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ร่วมกันในทางการค้า 
ในกรณีที่ผู้ได้รับเลือกตามมาตรา  ๑๒  เป็นบุคคลตามวรรคหน่ึง  นายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งได้

ต่อเมื่อผู้นั้นได้ลาออกจากการเป็นบุคคลตามวรรคหน่ึงแล้ว  ซึ่งต้องกระทําภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับเลือก  แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกภายในเวลาที่กําหนด  ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ  
และให้ดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทนบุคคลดังกล่าวตามมาตรา  ๑๒ 

มาตรา ๑๑ ในการแต่งตั้งกรรมการ  ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจํานวนเก้าคน 
ทําหน้าที่คัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง 
(๒) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(๓) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
(๔) ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(๕) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
(๖) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(๗) เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(๘) ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
(๙) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา 
ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิสมัครเป็นกรรมการ 
ให้สํานักงานทําหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการในการดําเนินการคัดเลือกกรรมการ 
ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงาน

ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด   
มาตรา ๑๒ การคัดเลือกและแต่งต้ังกรรมการให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คณะกรรมการสรรหาประกาศรับสมัครบุคคลท่ีมีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานท่ีแสดงให้เห็นถึง

การเป็นผู้มีความรู้  และมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ตามมาตรา  ๘  รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๐  ให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างน้อยสามสิบวันติดต่อกัน 

(๒) เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาตาม  (๑)  แล้ว  ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือก
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการให้ได้จํานวนกรรมการตามมาตรา  ๗  และให้เสนอบัญชีรายชื่อ 
ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อรัฐมนตรี  พร้อมทั้งรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวซึ่งต้องระบุชัดเจนหรือ
มีหลักฐานแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นบุคคลท่ีมีความเหมาะสมในด้านหนึ่งด้านใดตามมาตรา  ๘  การมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๐ 

(๓) ให้รัฐมนตรีเสนอรายช่ือผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการพร้อมทั้งรายละเอียดตาม  (๒)   
ต่อคณะรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายชื่อจากคณะกรรมการสรรหาเพ่ือให้ 
ความเห็นชอบ 

(๔) เม่ือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นกรรมการครบจํานวนแล้ว  ให้เสนอนายกรัฐมนตรี
เพื่อมีคําสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไม่ครบจํานวนกรรมการท่ีจะได้รับแต่งตั้ง  ให้คณะกรรมการ
สรรหาดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ครบจํานวนท่ียังขาดอยู่  โดยให้ดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  (๓)  
และ  (๔)  จนกว่าจะได้กรรมการครบจํานวน 

ในการแต่งตั้งกรรมการครั้งแรก  เม่ือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นกรรมการ 
ครบจํานวนแล้ว  ให้บุคคลดังกล่าวประชุมร่วมกันเพื่อเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการหนึ่งคนก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อมีคําสั่งแต่งตั้งต่อไป 

กําหนดระยะเวลา  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการคัดเลือกกรรมการให้เป็นไปตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๓ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียง
สองวาระ 

ในวาระเร่ิมแรกเมื่อครบกําหนดสองปี  ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนสามคนโดยวิธี 
จับสลาก  และให้ถือวา่การออกจากตําแหน่งโดยการจับสลากดังกล่าวเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
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หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มี 
การแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ 

ก่อนครบกําหนดตามวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการขึ้นใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

มาตรา ๑๔ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือ

หย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙ 
(๕) กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐ 
เม่ือประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  หรือกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง   

ให้ดําเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  หรือกรรมการแทนตําแหน่ง 
ที่ว่างตามมาตรา  ๑๒  โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน   
เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ดําเนินการเพื่อแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่แทนก็ได้ 

ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  หรือกรรมการ 
ตามวรรคสอง  ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  โดยให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วย
ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  หรือกรรมการเท่าที่มีอยู่  เว้นแต่จํานวนที่เหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่ง 
ตามมาตรา  ๑๓  และได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่แล้ว  หรือในกรณีที่ประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๑๔  ให้คณะกรรมการประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการ  และให้เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อมีคําสั่งแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๖ ห้ามมิให้ผู้ซึ่งพ้นจากตําแหน่งประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  หรือ
กรรมการดํารงตําแหน่งใด ๆ  ในบริษัทจํากัด  บริษัทมหาชนจํากัด  หรือธุรกิจอื่นใดซึ่งเป็นคู่กรณีที่อยู่ใน
กระบวนพิจารณาของคณะกรรมการ  เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) กํากับดูแลการประกอบธุรกิจและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีการแข่งขันทางการค้า

อย่างเสรีและเป็นธรรม 
(๔) พิจารณาเรื่องร้องเรียนและสอบสวนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ต ิ 127 

หน้า   ๒๘ 
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(๕) พิจารณาวินิจฉัยคําร้องขอตามมาตรา  ๕๙ 
(๖) วางระเบียบการสืบสวนและสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน 
(๗) ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๘) ดําเนินคดีอาญาตามท่ีผู้เสียหายร้องทุกข์ตามมาตรา  ๗๘ 
(๙) พิจารณากําหนดโทษปรับทางปกครองตามมาตรา  ๘๐  มาตรา  ๘๑  มาตรา  ๘๒  และ

มาตรา  ๘๓  รวมทั้งฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
(๑๐) เชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง  คําอธิบาย  คําแนะนําหรือความเห็น 
(๑๑) เสนอความเห็นและเสนอแนะต่อรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายของรัฐ 

ด้านการแข่งขันทางการค้า 
(๑๒) ให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐเก่ียวกับกฎ  ระเบียบ  หรือคําสั่งที่เป็นอุปสรรคต่อ 

การแข่งขันทางการค้า  ทําให้เกิดการกีดกัน  จํากัดการแข่งขัน  หรือลดการแข่งขันทางการค้า   
อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ 

(๑๓) กําหนดแผน  กลยุทธ์  และแนวทางการบริหารงานของสํานักงาน 
(๑๔) ออกระเ บียบหรือข้อ บัง คับเ ก่ียว กับโครงสร้ างองค์กร   การบริหารงานบุคคล  

การงบประมาณ  การเงินและทรัพย์สิน  และการดําเนินงานอ่ืนของสํานักงาน 
(๑๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป  เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

ให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ มีส่วนได้เสียและ

ประชาชนทั่วไปเพื่อนําความคิดเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับ
การกํากับดูแลการแข่งขันทางการค้าที่มีผลใช้บังคับเป็นการท่ัวไป  โดยต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองและ
ประเด็นที่ต้องการรับฟังความคิดเห็น  ทั้งนี้  ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
เว้นแต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเร่งด่วน  คณะกรรมการอาจกําหนดระยะเวลาในการรับฟัง
ความคิดเห็นให้น้อยกว่าสามสิบวันก็ได้ 

ให้สํานักงานจัดทําบันทึกสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่ประกอบด้วยความคิดเห็นที่ได้รับ   
มติหรือผลการพิจารณาของคณะกรรมการที่มีต่อความคิดเห็นดังกล่าว  พร้อมทั้งเหตุผลและแนวทาง 
ในการดําเนินการต่อไป  และเผยแพร่บันทึกดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสํานักงาน 

มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
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การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก   กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มี เสียงหนึ่ ง 
ในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ  
โดยในแต่ละคณะประกอบด้วยผู้ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ทางคดีอาญาซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่เป็นหรือ 
เคยเป็นพนักงานอัยการ  ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นตํารวจ  และผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์  นิติศาสตร์  พาณิชยศาสตร์  การบัญชี  หรือสาขาอื่น ๆ  ที่จําเป็น   
เป็นอนุกรรมการสอบสวน  และมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอนุกรรมการสอบสวนและเลขานุการ  
ทั้งนี้  ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนประชุมเลือกอนุกรรมการสอบสวนคนหน่ึงเป็นประธานอนุกรรมการ
สอบสวน 

ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนมีอํานาจหน้าที่สืบสวนและสอบสวนเก่ียวกับการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้  และเม่ือคณะอนุกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนเสร็จแล้ว  ให้ทําความเห็น
พร้อมสํานวนเสนอคณะกรรมการภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่คณะกรรมการแต่งตั้ง  เว้นแต่ในกรณีที่มี
เหตุจําเป็นให้ขยายได้อีกไม่เกินหกเดือน  แต่ต้องบันทึกเหตุผลและความจําเป็นในการขยายเวลาไว้ใน
สํานวนด้วย 

มาตรา ๒๒ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๙  มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะอนุกรรมการและ
คณะอนุกรรมการสอบสวนโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๓ ให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ  เป็นผู้ปฏิบัติงาน
เต็มเวลา  โดยได้รับค่าตอบแทน  ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่  และสิทธิประโยชน์อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด  ทั้งนี้  ในการกําหนดค่าตอบแทนให้คํานึงถึงข้อห้ามการดํารงตําแหน่งภายหลังพ้นจากตําแหน่ง
ตามมาตรา  ๑๖  ด้วย 

ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการ
ตามมาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๑  ให้เป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ประธานกรรมการ  รองประธาน
กรรมการ  กรรมการ  และอนุกรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  และ 
มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นควรสั่งฟ้องและส่งความเห็นพร้อมสํานวน
ไปยังพนักงานอัยการ  แต่พนักงานอัยการมีคําสั่งไม่ฟ้อง  การแย้งคําสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ 
ตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ใช้อํานาจของ 
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี 
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ในกรณีที่ประธานกรรมการแย้งคําสั่งของพนักงานอัยการ  ให้ส่งสํานวนพร้อมความเห็นที่แย้งกัน
ไปยังอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณา  หากอัยการสูงสุดเห็นว่าสํานวนพร้อมความเห็นที่ประธานกรรมการส่งให้
ยังไม่สมบูรณ์พอที่จะดําเนินคดีได้  ให้อัยการสูงสุดแจ้งให้คณะกรรมการทราบเพื่อดําเนินการต่อไป  โดยให้ระบุ
ข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน  ในกรณีนี้  ให้ประธานกรรมการและอัยการสูงสุดร่วมกัน
ตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบด้วยผู้แทนจากแต่ละฝ่ายจํานวนฝ่ายละเท่ากัน  โดยมีอํานาจหน้าที่
ในการพิจารณาพยานหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์และรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์  แล้วส่งให้อัยการสูงสุด
เพื่อสั่งคดีต่อไป 

ให้สํานักงานทําหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะทํางานตามวรรคสอง 
มาตรา ๒๖ การฟ้องคดีอาญาและการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายตามพระราชบัญญัตินี้  ให้อยู่

ในเขตอํานาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
หมวด  ๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
 

 

มาตรา ๒๗ ให้จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ  และให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

กิจการของสํานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  แต่พนักงานและ
ลูกจ้างของสํานักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

มาตรา ๒๘ ให้สํานักงานมีสํานักงานแห่งใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง  และ
จะตั้งสํานักงานสาขาขึ้น  ณ  ที่อื่นใดก็ได้ 

มาตรา ๒๙ ให้สํานักงานมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
(๒) ติดตามพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้และ

รายงานต่อคณะกรรมการ 
(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  วิ เคราะห์  วิจัยเ ก่ียวกับสินค้า  การบริการ  และพฤติกรรมใน 

การประกอบธุรกิจ  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและให้ความเห็นในการส่งเสริม  พัฒนา  และกํากับดูแล 
การประกอบธุรกิจ 

(๔) จัดทําฐานข้อมูลขนาดตลาดสินค้าหรือบริการท่ีมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาดตลาด
ตามที่คณะกรรมการกําหนด  และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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(๕) รับเร่ืองร้องเรียนที่บุคคลใดอ้างว่าได้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้  และดําเนินการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องที่ร้องเรียนให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอ  เพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

(๖) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิใด ๆ 
(๗) ก่อตั้งสิทธิหรือทํานิติกรรมใด  ๆ  เก่ียวกับทรัพย์สิน 
(๘) แลกเปลี่ยนข้อมูล  ร่วมดําเนินการในการเจรจา  ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์กรหรือ

หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงาน 
(๙) จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู้เก่ียวกับ 

การแข่งขันทางการค้า 
(๑๐) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องใน 

การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๑) รับค่าธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎหมาย  และค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้จาก

การดําเนินงาน 
(๑๒) เผยแพร่ผลคําวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อสาธารณชน   
(๑๓) จัดทํารายงานประจําปีแสดงผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการและ

สํานักงานเสนอตอ่คณะรัฐมนตรี  และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
(๑๔) ปฏิบัติการตามประกาศ  ระเบียบ  มติของคณะกรรมการ  และปฏิบัติการตามที่

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
(๑๕) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน 
มาตรา ๓๐ ให้สํานักงานมีเลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงานขึ้นตรง

ต่อประธานกรรมการ  และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน 
ในกิจการของสํานักงานท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนสํานักงาน  เพื่อการนี้

เลขาธิการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  ท้ังนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด 

มาตรา ๓๑ ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งและ
ถอดถอนเลขาธิการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการประกาศรับสมัคร  การคัดเลือก  และการแต่งตั้งเลขาธิการ  ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๒ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) สามารถทํางานให้แก่สํานักงานได้เต็มเวลา 
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(๔) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขานิติศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  การเงิน  การบัญชี  
อุตสาหกรรม  การบริหารธุรกิจ  การคุ้มครองผู้บริโภค  หรือในสาขาอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด 

(๕) คุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา ๓๓ ผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  ต้องห้ามมิให้เป็นเลขาธิการ 
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) เป็นบุคคลท่ีต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๔) เป็นบุคคลท่ีเคยต้องคําพิพากษาให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
(๕) เป็นกรรมการ  ผู้จัดการ  หรือผู้ มีอํานาจในการบริหารหรือจัดการในบริษัทจํากัด   

บริษัทมหาชนจํากัด  หรือธุรกิจอื่นใดที่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) เป็นข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถ่ิน 
(๗) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า

หนึ่งปี 
(๘) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ 

พรรคการเมือง  เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๙) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ

หน่วยงานของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๑๐) เป็นบุคคลที่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน   
เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

(๑๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใด  ๆ  ในสถาบันหรือสมาคมซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจ 
ที่มีวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ร่วมกันในทางการค้า 

มาตรา ๓๔ ให้เลขาธิการได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะกรรมการ
กําหนด  ทั้งนี้  ในการกําหนดเงินเดือนให้คํานึงถึงข้อห้ามการดํารงตําแหน่งภายหลังพ้นจากตําแหน่ง
เลขาธิการตามมาตรา  ๔๓  ด้วย 

มาตรา ๓๕ เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 
เลขาธิการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกัน 

เกินสองวาระไม่ได้ 
มาตรา ๓๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  เลขาธิการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
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(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๒  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๓ 
(๔) เป็นผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา  ๔๑ 
(๕) คณะกรรมการมีมติให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือ

หย่อนความสามารถ   
มาตรา ๓๗ ให้มีรองเลขาธิการตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อช่วยเลขาธิการ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีเลขาธิการมอบหมาย 
มาตรา ๓๘ เลขาธิการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บรรจุ  แต่งตั้ง  ถอดถอน  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยพนักงาน  

และลูกจ้าง  ตลอดจนให้พนักงานหรือลูกจ้างออกจากตําแหน่ง  ทั้งนี้  ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการ
กําหนดแต่ถ้าเป็นพนักงานตําแหน่งรองเลขาธิการ  ผู้บริหารระดับสูง  และผู้ตรวจสอบภายใน  ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับหรือ 
มติที่คณะกรรมการกําหนด   

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของเลขาธิการ 
มาตรา ๓๙ ในการปฏิบัติหน้าที่  เลขาธิการอาจมอบอํานาจให้พนักงานกระทําการแทนได้

ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
ให้ผู้ได้รับมอบอํานาจตามวรรคหน่ึงมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับเลขาธิการในเร่ืองที่ได้รับ 

มอบอํานาจนั้น 
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้   

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งรองเลขาธิการคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนเลขาธิการ  ในกรณีที่ไม่มีรองเลขาธิการ
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงานของสํานักงานคนหน่ึงเป็นผู้รักษาการ
แทนเลขาธิการ 

ให้ผู้รักษาการแทนเลขาธิการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับเลขาธิการ 
มาตรา ๔๑ เลขาธิการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในนิติกรรมท่ีทํากับสํานักงานหรือในกิจการ

ที่กระทําให้แก่สํานักงาน  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุน
โดยสุจริตในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่กระทําการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น  ไม่เกินอัตรา 
ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่บุพการี  คู่สมรส  ผู้สืบสันดาน  หรือบุพการีของคู่สมรสของเลขาธิการกระทําการตาม
วรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเลขาธิการเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามวรรคหนึ่ง 
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มาตรา ๔๒ นิติกรรมหรือกิจการใดที่ทําข้ึนโดยไม่ถูกต้องตามมาตรา  ๔๑  ไม่มีผลผูกพัน
สํานักงาน 

มาตรา ๔๓ ห้ามมิให้ผู้ซึ่งพ้นจากตําแหน่งเลขาธิการดํารงตําแหน่งใด ๆ  ในบริษัทจํากัด  
บริษัทมหาชนจํากัด  หรือธุรกิจอื่นใดซ่ึงเป็นคู่กรณีที่อยู่ในกระบวนพิจารณาของคณะกรรมการ  เว้นแต่ 
จะได้พ้นจากตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

มาตรา ๔๔ เงินและทรัพย์สินในการดําเนินงานของสํานักงาน  ประกอบด้วย 
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา  ๙๑ 
(๒) เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม 
(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(๔) ค่าธรรมเนียม  ค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้จากการดําเนินงาน 
(๕) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุนจากต่างประเทศรวมท้ังองค์การระหว่าง

ประเทศ  ทั้งนี้  ต้องไม่มีเง่ือนไขหรือข้อผูกมัดใด ๆ  ที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือ
สํานักงาน 

(๖) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ  ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของสํานักงาน 
มาตรา ๔๕ บรรดารายได้ทั้งปวงท่ีสํานักงานได้รับจากการดําเนินงานในปีหนึ่ง ๆ  ให้ตกเป็น

ของสํานักงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานและค่าภาระต่าง ๆ  ที่เหมาะสม  เช่น  ค่าบํารุงรักษา 
และค่าเสื่อมราคา  ประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  และเงินสํารองเพื่อใช้จ่าย 
ในกิจการของสํานักงานหรือเพื่อการอื่น 

รายได้ตามวรรคหนึ่งไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ในกรณีรายได้ของสํานักงานมีจํานวนไม่พอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพของสํานักงาน  และค่าภาระต่าง ๆ  ที่เหมาะสม  และไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้   
รัฐพึงจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินให้แก่สํานักงานเท่าจํานวนที่จําเป็น  เพื่อเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป 
ตามมาตรา  ๔๔  (๓) 

มาตรา ๔๖ ค่าปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้  ให้สํานักงานนําส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินโดยเร็วเม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาฟ้องคดีหรือเม่ือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๔๗ เพื่ อประโยชน์ ในการจั ดสรรเ งินงบประมาณแผ่นดินให้ แก่สํ านั กงาน 
ตามมาตรา  ๔๔  (๓)  ให้สํานักงานเสนองบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณท่ีขอความสนับสนุนต่อ
คณะรัฐมนตรี  เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปของสํานักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๔๘ ทรัพย์สินของสํานักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและบุคคลใด 
จะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับสํานักงานในเรื่องทรัพย์สินของสํานักงานมิได้ 
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มาตรา ๔๙ ให้สํานักงานจัดทํางบการเงิน  และบัญชีทําการของสํานักงานส่งผู้สอบบัญชี
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ในทุกรอบปีงบประมาณ  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผล 
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสํานักงาน  โดยให้วิเคราะห์ประสิทธิผลของการใช้จ่ายเงินพร้อมทั้งแสดง
ความคิดเห็นว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์  และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใดด้วย  แล้วทํา
บันทึกรายงานผลเสนอต่อคณะกรรมการ  คณะรัฐมนตรี  และรัฐสภา 

ให้สํานักงานเป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
หมวด  ๓ 

การป้องกันการผูกขาดและการค้าที่ไม่เป็นธรรม 
 

 

มาตรา ๕๐ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาดกระทําการในลักษณะ 
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดหรือรักษาระดับราคาซื้อหรือขายสินค้าหรือค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรม 
(๒) กําหนดเง่ือนไขในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมให้ผู้ประกอบธุรกิจอื่นซึ่งเป็นคู่ค้าของตนต้องจํากัด

การบริการ  การผลิต  การซื้อ  หรือการจําหน่ายสินค้า  หรือต้องจํากัดโอกาสในการเลือกซื้อหรือขายสินค้า  
การได้รับหรือให้บริการ  หรือในการจัดหาสินเชื่อจากผู้ประกอบธุรกิจอื่น 

(๓) ระงับ  ลด  หรือจํากัดการบริการ  การผลิต  การซื้อ  การจําหน่าย  การส่งมอบ  การนําเข้ามา
ในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ทําลายหรือทําให้เสียหายซึ่งสินค้า  ทั้งนี้  เพื่อลดปริมาณให้ต่ํากว่า
ความต้องการของตลาด   

(๔) แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
มาตรา ๕๑ ผู้ประกอบธุรกิจที่กระทําการรวมธุรกิจอันอาจก่อให้เกิดการลดการแข่งขันอย่าง

มีนัยสําคัญในตลาดใดตลาดหน่ึงซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  ต้องแจ้งผล 
การรวมธุรกิจต่อคณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รวมธุรกิจ 

ผู้ประกอบธุรกิจที่จะกระทําการรวมธุรกิจอันอาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาดต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

ประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้ระบุว่ามีส่วนแบ่งตลาด  ยอดเงินขาย  จํานวนทุน  จํานวนหุ้น  หรือ
จํานวนสินทรัพย์ไม่น้อยกว่าจํานวนเท่าใด  ไว้ด้วย 

การรวมธุรกิจให้หมายความรวมถึง 
(๑) การท่ีผู้ผลิตรวมกับผู้ผลิต  ผู้จําหน่ายรวมกับผู้จําหน่าย  ผู้ผลิตรวมกับผู้จําหน่าย  หรือ 

ผู้บริการรวมกับผู้บริการ  อันจะมีผลให้สถานะของธุรกิจหนึ่งคงอยู่และอีกธุรกิจหนึ่งสิ้นสุดลงหรือเกิดเป็น
ธุรกิจใหม่ขึ้น 
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(๒) การเข้าซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจอื่นเพื่อควบคุมนโยบายการบริหารธุรกิจ  
การอํานวยการ  หรือการจัดการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๓) การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจอื่น  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม   
เพื่อควบคุมนโยบายการบริหารธุรกิจ  การอํานวยการ  หรือการจัดการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

การแจ้งผลการรวมธุรกิจตามวรรคหน่ึง  และการขออนุญาตและการอนุญาตการรวมธุรกิจตามวรรคสอง  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  มิให้ใช้บังคับกับการรวมธุรกิจเพื่อปรับโครงสร้างภายใน
ของผู้ประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กันทางนโยบายหรืออํานาจสั่งการ  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๕๒ ในการพิจารณาอนุญาตตามมาตรา  ๕๑  วรรคสอง  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ  และในกรณีมีความจําเป็นที่ไม่อาจพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสิบห้าวัน  โดยบันทึกเหตุผลและความจําเป็น
ที่ต้องขยายเวลาไว้ในการพิจารณาวินิจฉัยด้วย 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตโดยคํานึงถึงความจําเป็นตามควรทางธุรกิจ  ประโยชน์ต่อ 
การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ  การไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง  และการไม่กระทบ 
ต่อประโยชน์สําคัญอันควรมีควรได้ของผู้บริโภคส่วนรวม 

ในกรณีที่มีคําสั่งอนุญาต  คณะกรรมการอาจกําหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขใด  ๆ  ให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตปฏิบัติได้ 

คณะกรรมการต้องระบุเหตุผลในการส่ังอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้รวมธุรกิจ  ทั้งในปัญหา
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  และลงลายมือชื่อของกรรมการท่ีพิจารณา  และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖๑  
วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งได้รับแจ้งคําสั่งของคณะกรรมการและไม่เห็นด้วยกับคําสั่งดังกล่าวมีสิทธิ 
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 

มาตรา ๕๓ ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้รวมธุรกิจ  ต้องดําเนินการตามระยะเวลา  
และเง่ือนไขที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนคําสั่ง
อนุญาตทั้งหมดหรือบางส่วน  โดยจะกําหนดระยะเวลาให้ปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้ 

มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่แข่งขันในตลาดเดียวกัน  
กระทําการใด ๆ  อันเป็นการผูกขาด  หรือลดการแข่งขัน  หรือจํากัดการแข่งขันในตลาดน้ันในลักษณะ
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
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(๑) กําหนดราคาซื้อหรือราคาขายหรือเง่ือนไขทางการค้าใด  ๆ  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
ที่ส่งผลต่อราคาสินค้าหรือบริการ 

(๒) จํากัดปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะผลิต  ซื้อ  จําหน่าย  
หรือบริการตามที่ตกลงกัน 

(๓) กําหนดข้อตกลงหรือเง่ือนไขในลักษณะสมรู้กัน  เพื่อให้ฝ่ายหน่ึงได้รับการประมูลหรือ
ประกวดราคาสินค้าหรือบริการ  หรือเพื่อมิให้ฝ่ายหนึ่งเข้าแข่งขันราคาในการประมูลหรือประกวดราคาสินค้า
หรือบริการ 

(๔) กําหนดแบ่งท้องที่ที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะจําหน่าย  หรือลดการจําหน่าย  หรือซื้อสินค้า
หรือบริการได้ในท้องที่นั้น  หรือกําหนดผู้ซื้อหรือผู้ขายที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะจําหน่ายหรือ 
ซื้อสินค้าหรือบริการได้  โดยผู้ประกอบธุรกิจอื่นจะไม่ซื้อหรือจําหน่ายหรือซื้อสินค้าหรือบริการนั้น 

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  มิให้ใช้บังคับกับการกระทําระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กัน
ทางนโยบายหรืออํานาจส่ังการตามหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๕๕ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจอื่นกระทําการใด ๆ  อันเป็น
การผูกขาด  หรือลดการแข่งขัน  หรือจํากัดการแข่งขันในตลาดใดตลาดหนึ่งในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในมาตรา  ๕๔  (๑)  (๒)  หรือ  (๔)  ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่
มิใช่คู่แข่งขันในตลาดเดียวกัน 

(๒) ลดคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้ต่ําลงกว่าที่เคยผลิตจําหน่ายหรือให้บริการ 
(๓) แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดแต่ผู้เดียวเป็นผู้จําหน่ายสินค้าหรือให้บริการอย่างเดียวกัน

หรือประเภทเดียวกัน 
(๔) กําหนดเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการซื้อหรือการจําหน่ายสินค้าหรือการบริการเพื่อให้ปฏิบัติ

ตามที่ตกลงกัน 
(๕) ความตกลงร่วมกันในลักษณะอื่น  ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา ๕๖ บทบัญญัติมาตรา  ๕๕  มิให้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) การกระทําระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กันทางนโยบายหรืออํานาจสั่งการ 

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
(๒) การตกลงร่วมกันในธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาการผลิต  การจัดจําหน่ายสินค้า  

และการส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคนิคหรือเศรษฐกิจ   
(๓) การตกลงร่วมกันในรูปแบบธุรกิจที่มีสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจในต่างระดับกัน   

โดยฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้ใช้สิทธิในสินค้าหรือบริการ  เคร่ืองหมายการค้า  วิธีการดําเนินธุรกิจ  หรือการสนับสนุน
การประกอบธุรกิจ  และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับสิทธิซึ่งมีหน้าที่ชําระค่าสิทธิ  ค่าธรรมเนียม  หรือ 
ให้ผลตอบแทนอ่ืนใดตามท่ีระบุในสัญญา 
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(๔) ลักษณะข้อตกลงหรือรูปแบบธุรกิจตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการ 

การตกลงร่วมกันตามวรรคหนึ่ง  (๒)  และ  (๓)  ต้องไม่สร้างข้อจํากัดที่เกินกว่าความจําเป็น 
ในการบรรลุประโยชน์ข้างต้น  และไม่ก่อให้เกิดอํานาจผูกขาด  หรือจํากัดการแข่งขันในตลาดนั้นอย่างมีนัยสําคัญ  
โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อผู้บริโภคด้วย 

มาตรา ๕๗ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทําการใด ๆ  อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ 
ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) กีดกันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นอย่างไม่เป็นธรรม 
(๒) ใช้อํานาจตลาดหรืออํานาจต่อรองที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม 
(๓) กําหนดเงื่อนไขทางการค้าอันเป็นการจํากัดหรือขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้อื่น 

อย่างไม่เป็นธรรม 
(๔) กระทําการในลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา ๕๘ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศทํานิติกรรมหรือสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจ

ในต่างประเทศอย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร  อันก่อให้เกิดพฤติกรรมการผูกขาดหรือจํากัดการค้าอย่างไม่เป็นธรรม  
และส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงตอ่เศรษฐกิจและผลประโยชน์ของผู้บริโภคโดยรวม 

มาตรา ๕๙ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่การประกอบธุรกิจ  ผู้ประกอบธุรกิจอาจยื่นคําร้องขอ
ต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยเป็นการล่วงหน้าในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การกระทําของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาดตามมาตรา  ๕๐ 
(๒) การประกอบธุรกิจที่มีลักษณะตามมาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๗  หรือมาตรา  ๕๘ 
การยื่นคําร้องขอตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนด 
การวินิจฉัยคําร้องขอตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  ท่ีผู้ประกอบธุรกิจ

ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้มีผลผูกพันเฉพาะผู้ร้องขอ  และตามขอบเขตและระยะเวลา 

ที่คณะกรรมการกําหนด  หากต่อมาภายหลังปรากฏต่อคณะกรรมการว่าข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องขอที่ใช้ 
ในการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ  หรือผู้ประกอบธุรกิจที่ยื่นคําร้อง
ไม่ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคสาม  ให้คณะกรรมการเพิกถอนคําวินิจฉัยและ
แจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ 

มาตรา ๖๐ ในกรณีที่คณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนหรือ
จะฝ่าฝืนมาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๑  วรรคสอง  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๗  หรือมาตรา  ๕๘  
ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบธุรกิจระงับ  หยุด  หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกระทํา
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นั้นได้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เ ง่ือนไข  และระยะเวลาในการปฏิบัติ  ตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

การออกคําสั่งตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการอาจกําหนดเง่ือนไขใด ๆ  เท่าที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งได้รับแจ้งคําส่ังตามวรรคหน่ึงที่ไม่เห็นด้วยกับคําสั่งดังกล่าว  มีสิทธิฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 

มาตรา ๖๑ ในการมีคําสั่งตามมาตรา  ๖๐  คณะกรรมการต้องระบุเหตุผลในการสั่งทั้งในปัญหา
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและลงลายมือชื่อของกรรมการท่ีพิจารณา 

การแจ้งคําสั่งตามวรรคหน่ึง  ให้กระทําภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีคําสั่ง  และให้นํา
บทบัญญัติมาตรา  ๖๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๒ ผู้ ได้รับแจ้งคําส่ังตามมาตรา  ๖๐  ต้องปฏิบัติตามคําสั่ งดังกล่าว  เว้นแต่ 
ศาลปกครองจะได้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งหรือให้เพิกถอนคําสั่งของ
คณะกรรมการ 

หมวด  ๔ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 

มาตรา ๖๓ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอํานาจ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  แจ้งข้อเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเป็นหนังสือ  หรือให้ส่งบัญชี  
ทะเบียน  เอกสาร  หรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๒) เข้าไปในสถานที่ทําการ  สถานที่ผลิต  สถานที่จําหน่าย  สถานที่รับซื้อ  สถานที่เก็บสินค้า  
สถานที่ให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหรือของบุคคลใด  หรือสถานที่อื่นที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้เพื่อตรวจสอบให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเพื่อตรวจค้นและ
ยึดหรืออายัดเอกสาร  บัญชี  ทะเบียน  หรือพยานหลักฐานอื่นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ  และดําเนินคดี
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ในการนี้  ให้มีอํานาจสอบถามข้อเท็จจริง  หรือเรียกบัญชี  ทะเบียน  เอกสาร  หรือ
พยานหลักฐานอื่นจากผู้ประกอบธุรกิจ  หรือจากบุคคลซึ่งเก่ียวข้อง  ตลอดจนสั่งให้บุคคลดังกล่าว 
ซึ่งอยู่ในสถานท่ีนั้นปฏิบัติการเท่าที่จําเป็น 

(๓) เก็บหรือนําสินค้าในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่าง  เพื่อตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห์
โดยไม่ต้องชําระราคาสินค้านั้น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด   
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ในกรณีตาม  (๒)  หากมีลักษณะเป็นการค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต้องมี
หมายค้น  เว้นแต่มีเหตุอันควรเช่ือว่าหากเน่ินช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้  เอกสารหรือพยานหลักฐาน
ดังกล่าวจะถูกยักย้าย  ซุกซ่อน  ทําลาย  หรือทําให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม  ให้ดําเนินการค้น  ยึดหรือ
อายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นแต่ต้องปฏิบัติ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น  แต่จะเริ่มการค้นในเวลากลางคืนมิได้เว้นแต่ 
เป็นเวลาทําการของสถานที่นั้น 

มาตรา ๖๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้บุคคลซึ่งเก่ียวข้องอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 

มาตรา ๖๕ ในการปฏิบัติหน้าที่  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคล 
ซึ่งเก่ียวข้อง 

บัตรประจําตัวให้เป็นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา ๖๖ ในการส่งหนังสือเรียกตามมาตรา  ๖๓  (๑)  ให้นําบทบัญญัติเก่ียวกับการแจ้ง

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๖๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๖๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ

เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
หมวด  ๕ 

การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย 
 

 

มาตรา ๖๙ ให้บุคคลซ่ึงได้รับความเสียหายอันเนื่องจากการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๑  
วรรคสอง  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๗  หรือมาตรา  ๕๘  มีสิทธิฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายจาก
ผู้กระทําการฝ่าฝืนนั้นได้ 

ในการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  สมาคมหรือ
มูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค  มีสิทธิฟ้องคดี
เรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคหรือสมาชิกของสมาคมหรือมูลนิธิได้  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๗๐ การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายตามมาตรา  ๖๙  ถ้ามิได้นําคดีสู่ศาลภายในกําหนด
หน่ึงปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายรู้หรือควรจะได้รู้ถึงเหตุดังกล่าว  ให้สิทธิในการนําคดีสู่ศาลเป็นอันสิ้นไป 
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หมวด  ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
โทษอาญา 

 
 

มาตรา ๗๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๔๓  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี  
หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๕๐  หรือมาตรา  ๕๔  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  
หรือปรับไม่เกินร้อยละสิบของรายได้ในปีที่กระทําความผิด  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่เป็นการกระทําความผิดในปีแรกของการประกอบธุรกิจ  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
สองปี  หรือปรับไม่เกินหน่ึงล้านบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๖๓  (๑)  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๔ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๖๓  (๒)  
หรือ  (๓)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๕ ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๖๔  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน  หรือปรับไม่เกินสองพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๖ ผู้ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงเก่ียวกับกิจการหรือการดําเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ
อันเป็นข้อเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยของผู้ประกอบธุรกิจจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้
เนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการหรือเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน  
การดําเนินคดี  การพิจารณาคดี  หรือการดําเนินการของสํานักงาน 

ผู้ใดได้มาหรือล่วงรู้ข้อเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหน่ึงเปิดเผยข้อเท็จจริงนั้นในประการ 
ที่น่าจะเสียหายแก่ผู้ใดผู้หน่ึง  ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

มาตรา ๗๗ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ัน
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับ
ความผิดนั้น ๆ  ด้วย 



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ต ิ 141 

หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๗๘ ผู้ เสียหายมีสิทธิร้องทุกข์ความผิดตามมาตรา  ๗๒  ต่อคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้  แต่ไม่มีสิทธิฟ้องคดีอาญาด้วยตนเอง 

มาตรา ๗๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบได้  
ในการใช้อํานาจดังกล่าวคณะกรรมการอาจมอบหมายให้เลขาธิการกระทําการแทนได้ 

เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้ว  ให้ถือว่า
คดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

การกําหนดจํานวนเงินค่าปรับที่จะเปรียบเทียบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ส่วนที่  ๒ 
โทษทางปกครอง 

 
 

มาตรา ๘๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๕๑  วรรคหน่ึง  ต้องชําระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกิน
สองแสนบาท  และปรับอีกในอัตราไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาทต่อวันตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่ 

มาตรา ๘๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๕๑  วรรคสอง  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๓  ต้องชําระค่าปรับ
ทางปกครองในอัตราไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของมูลค่าธุรกรรมในการรวมธุรกิจ 

มาตรา ๘๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๗  หรือมาตรา  ๕๘  ต้องชําระค่าปรับ 
ทางปกครองในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของรายได้ในปีที่กระทําความผิด 

ในกรณีที่เป็นการกระทําความผิดในปีแรกของการประกอบธุรกิจ  ให้ชําระค่าปรับทางปกครองใน
อัตราไม่เกินหน่ึงล้านบาท   

มาตรา ๘๓ ผู้ใดฝ่าฝืนคําส่ังตามมาตรา  ๖๐  ต้องชําระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกิน
หกล้านบาท  และปรับอีกในอัตราไม่เกินสามแสนบาทต่อวันตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่ 

มาตรา ๘๔ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซึ่งต้องรับโทษปรับทางปกครองเป็นนิติบุคคล   
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ
หรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๘๕ ในการพิจารณาออกคําสั่งลงโทษปรับทางปกครอง  ให้คณะกรรมการคํานึงถึง
ความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระทําผิด 

ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมชําระค่าปรับทางปกครอง  ให้นําบทบัญญัติเก่ียวกับ
การบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  และในกรณีที่
ไม่มีเจ้าหน้าที่ดําเนินการบังคับตามคําสั่ง  หรือมีแต่ไม่สามารถดําเนินการบังคับทางปกครองได้   
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ให้คณะกรรมการมีอํานาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับชําระค่าปรับ  ในการน้ี  ถ้าศาลปกครองเห็นว่า
คําสั่งให้ชําระค่าปรับนั้นชอบด้วยกฎหมาย  ให้ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษา  และบังคับให้มี
การยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อชําระค่าปรับได้ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๘๖ ให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าตามพระราชบัญญัติการแข่งขัน 
ทางการค้า  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าตามพระราชบัญญัตินี้  
ทั้งนี้  ให้ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการการแข่งขันทางการค้าตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จ
ภายในสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๗ ให้อธิบดีกรมการค้าภายในปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
เลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งน้ี  ให้ดําเนินการแต่งตั้งเลขาธิการให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าคร้ังแรก 

มาตรา ๘๘ เพื่อให้การปฏิบัติงานของสํานักงานดําเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รัฐมนตรีอาจอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์มาช่วยปฏิบัติงานในสํานักงานเป็นการชั่วคราว  
ไม่เกินสองคราว  คราวละไม่เกินสองปี  โดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิม 

มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๙๐  ให้ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสํานักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่
ในวันพ้นกําหนดเวลาตามมาตรา  ๙๐  เป็นข้าราชการของกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์  และให้
ปฏิบัติหน้าที่ในสํานักงาน  โดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ 
กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ 

ให้ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในสํานักงานตามวรรคหน่ึงได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  รวมท้ังสิทธิ
และประโยชน์ต่าง ๆ  เท่าที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อนจนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 
ในสํานักงาน  แต่จะแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างต่ํากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้ 

มาตรา ๙๐ ข้าราชการตามมาตรา  ๘๙  ซึ่งสมัครใจเปลี่ยนไปเป็นพนักงานของสํานักงาน 
ให้ใช้สิทธิแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
สําหรับผู้ไม่ได้ใช้สิทธิแจ้งความจํานงภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในกรมการค้าภายใน  
กระทรวงพาณิชย์ 

การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการซึ่งสมัครใจเปลี่ยนไปเป็นพนักงานตามวรรคหน่ึง  ให้ดํารงตําแหน่งใด
ในสํานักงาน  ให้เป็นไปตามอัตรากําลัง  คุณสมบัติ  และอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างตามที่คณะกรรมการ
กําหนด 
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ให้โอนเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการของกรมการค้าภายใน  
กระทรวงพาณิชย์  ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานของสํานักงานตามวรรคสองไปเป็นของ
สํานักงานนับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง   

การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการซึ่งสมัครใจเปล่ียนไปเป็นพนักงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่า 
เป็นการให้ออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๙๑ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หน้าที่  หนี้  และงบประมาณของ
กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์  ในส่วนที่เก่ียวข้องกับงานของสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขัน 
ทางการค้า  กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์  ไปเป็นของสํานักงาน 

มาตรา ๙๒ บรรดากฎกระทรวง  ประกาศ  หลักเกณฑ์  หรือระเบียบที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  
ประกาศ  หรือระเบียบ  ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ประกาศ  หรือระเบียบตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสามร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้  ให้รัฐมนตรี
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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อตัราคา่ธรรมเนียม 
 

 

(๑) การขออนญุาตรวมธรุกิจตามมาตรา  ๕๑  วรรคสอง   ครัง้ละ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
(๒) การขอให้วินิจฉยัตามมาตรา  ๕๙ ครัง้ละ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
(๓) คา่คดัหรือรับรองสําเนาคําสัง่ตามมาตรา  ๕๒ 
    คําวินิจฉยัตามมาตรา  ๕๙  หรือคําสัง่ตามมาตรา  ๖๐ หน้าละ ๑๐๐  บาท 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการแข่งขัน 
ทางการค้า  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  และมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับ
รูปแบบและพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  อีกทั้งการกํากับดูแลการแข่งขันทางการค้าใน
ปัจจุบันเป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีตั้งขึ้น
ภายในกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์  จึงไม่มีความคล่องตัวและขาดความเป็นอิสระในการกํากับดูแล 
การแข่งขันทางการค้า  ทําให้การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม   
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  สมควรปรับปรุงมาตรการในการกํากับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นและมีองค์กรกํากับดูแลการแข่งขันทางการค้าที่มีความคล่องตัวและมีความเป็นอิสระ  เพื่อให้ทัน 
ต่อพัฒนาการของรูปแบบและพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่ มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 





พระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๙
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

(ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๗
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พระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

เป็นปีที่  ๖๙  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๗” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

พ.ศ.  ๒๕๓๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา  ๒๗  ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบ

ตามความจําเป็นแก่กรณี 
เม่ือมีผู้ยื่นคําขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีคําสั่งทางปกครอง  ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ 

ที่จะต้องดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคําขอและความครบถ้วนของเอกสาร  บรรดาที่มีกฎหมาย
หรือกฎกําหนดให้ต้องยื่นมาพร้อมกับคําขอ   หากคําขอไม่ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวแนะนํา 
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ให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเสียให้ถูกต้อง  และหากมีเอกสารใดไม่ครบถ้วนให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอ
ทราบทันทีหรือภายในไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ  ในการแจ้งดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ทําเป็นหนังสือ
ลงลายมือชื่อของผู้รับคําขอและระบุรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วนให้ผู้ยื่นคําขอทราบ  
พร้อมทั้งบันทึกการแจ้งดังกล่าวไว้ในกระบวนพิจารณาจัดทําคําสั่งทางปกครองนั้นด้วย 

เม่ือผู้ยื่นคําขอได้แก้ไขคําขอหรือจัดส่งเอกสารตามที่ระบุในการแจ้งตามวรรคสองครบถ้วนแล้ว  
เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ดําเนินการตามคําขอเพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได้  เว้นแต่มีความจําเป็น 
เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายหรอืกฎและได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่ง
ตามมาตรา  ๒๐  ในกรณีเช่นนั้นให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวดําเนินการตรวจสอบข้อเทจ็จริงโดยพลัน หากเห็นว่า
เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการทางวินัยต่อไป 

ผู้ยื่นคําขอต้องดําเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพ่ิมเติมต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่กําหนด
หรือภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขยายออกไป  เมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว  หากผู้ยื่นคําขอ 
ไม่แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน  ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ 
ตามคําขอต่อไป  ในกรณีเช่นนั้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารคืนให้ผู้ยื่นคําขอพร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
ให้ผู้ยื่นคําขอทราบ  และบันทึกการดําเนินการดังกล่าวไว้” 

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๙/๑  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

“มาตรา  ๓๙/๑  การออกคําสั่งทางปกครองเป็นหนังสือในเร่ืองใด  หากมิได้มีกฎหมายหรือ 
กฎกําหนดระยะเวลาในการออกคําสั่งทางปกครองในเรื่องน้ันไว้เป็นประการอื่น  ให้เจ้าหน้าที่ออกคําสั่ง 
ทางปกครองนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับคําขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของเจ้าหน้าที่  ที่จะกํากับดูแลให้เจ้าหน้าที่
ดําเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง” 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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