ท่ านสามารถอ่ านหนังสื อรวมกฎหมายว่ าด้ วยกิจการกระจายเสี ยง
และกิจการโทรทัศน์ ได้ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

https://appstore.nbtc.go.th/ebook/bcslaw/mobile/index.html
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สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
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สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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๔๗ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๐ ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๕๙๖ ๖๕๖๖, ๐๙๑ ๙๗๙ ๖๖๖๙

คำ�นำ�
ตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (สำ�นักงาน กสทช.) โดยสำ�นักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์       
ได้ดำ�เนินการจัดพิมพ์หนังสือรวมกฎหมาย ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เมื่อปี ๒๕๕๖ ซึ่งได้รวบรวมและจัดหมวดหมู่ของกฎหมาย ประกาศ และระเบียบของ                   
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการกำ�กับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน์  ซึ่งต่อมาได้มี
การยกเลิก  แก้ไข  เพิม่ เติมกฎหมาย  รวมทัง้ ประกาศและระเบียบดังกล่าวมาอย่างต่อเนือ่ ง
ดังนั้น  เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสืบค้นและใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน
จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหนังสือรวมกฎหมาย ให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน  โดยหวัง        
เป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  
สำ�นักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์
สำ�นักงาน กสทช
พฤษภาคม ๒๕๖๕

สารบัญ
เนื้อหา
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๑. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ�กับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติการอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับบทบัญญัติตามที่กำ�หนดใน
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกำ�กับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๔
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๒. การอนุญาตและการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
		 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
		 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง กำ�หนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
เรื่อง กำ�หนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ใน
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลอง
หรือทดสอบเป็นการชั่วคราว
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สารบัญ
เนื้อหา
		แก้คำ�ผิด เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ใน
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลอง
หรือทดสอบเป็นการชั่วคราว
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำ�เข้า จำ�หน่าย
หรือมีไว้เพื่อจำ�หน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณ
ในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำ�เข้า จำ�หน่าย
หรือมีไว้เพื่อจำ�หน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณใน
การรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก (ฉบับที่ ๒)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการสิ่งอำ�นวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ใน
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบ
กิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล พ.ศ. ๒๕๕๖
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สารบัญ
เนื้อหา
		เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
สำ�หรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำ�ขอรับอนุญาตใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำ�ขอรับอนุญาตใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
สำ�หรับการให้บริการกระจายเสียง
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคมเพิ่มเติม
จากการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่
ในระบบเอฟเอ็ม สำ�หรับการให้บริการกระจายเสียง
ประเภทกิจการทางธุรกิจ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
		เรื่อง คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการประมูล
เรื่อง กําหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคม
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
พ.ศ. ๒๔๙๘ พ.ศ. ๒๕๕๖
		 ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
		 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การผลิต นำ�เข้า จำ�หน่ายหรือมีไว้เพื่อจำ�หน่ายหรือรับติดตั้ง
			 กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผา่ นระบบอินเทอร์เน็ต (Internet TV Box)
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๔๘๕
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๓. การกำ�กับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
		 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
		 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป
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สารบัญ
เนื้อหา
		เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำ�คัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะ
ในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำ�ดับบริการโทรทัศน์
เรื่อง หลักเกณฑ์การกำ�หนดหมวดหมู่และการจัดลำ�ดับ
บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง หลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาที่สําคัญ
พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำ�ผังรายการสำ�หรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓)
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๔)
เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง
ในระบบเอฟเอ็ม
เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำ�เนินรายการ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่
ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำ�มา
ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น
เรื่อง การกำ�หนดลักษณะและมาตรการกำ�กับดูแลการควบรวมกิจการ
การถือหุ้นไขว้และการครอบงำ�กิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและกำ�หนดมาตรการเฉพาะ
เพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาด
หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๗
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สารบัญ
เนื้อหา
		เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำ�หนดผู้มีอำ�นาจเหนือตลาด
อย่างมีนัยสำ�คัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้
มีการกระทำ�อันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การกระทำ�ความผิดในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง การกำ�หนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ
ในการพิจารณาคำ�ขอหรือคำ�ร้องเรียน
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
		 ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
		 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป
เรื่อง แนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการ
เป็นการทั่วไป
เรื่อง การยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป
สำ�หรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายสำ�หรับโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก
เรื่อง การกำ�กับดูแลการโฆษณาบริการหรือสินค้าของผู้ให้บริการ  
โครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและผู้ให้บริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก
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เนื้อหา
เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำ�ผังรายการ สำ�หรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำ�ผังรายการ สำ�หรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒)
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๗๑๑

๗๓๓

๔. มาตรฐานทางเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
		 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
		 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม
		 และอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำ�หรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล (พ.ศ. ๒๕๖๒)
เรื่อง แผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์
เป็นระบบดิจิตอล
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำ�หรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือ
แปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือ       
กิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกสำ�หรับการเชื่อมต่อไปยัง
ระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) (พ.ศ. ๒๕๖๑)
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของสายอากาศรับสัญญาณ
สำ�หรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
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สารบัญ
เนื้อหา
		เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของสายอากาศรับสัญญาณ
สำ�หรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (ฉบับที่ ๒)
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับ
สำ�หรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับ
สำ�หรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (ฉบับที่ ๒)
เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัล
เพื่อการทดลองหรือทดสอบ (พ.ศ. ๒๕๖๓)
เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม
เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำ�ลังส่งตํ่า
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม.
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
กำ�ลังส่งตํ่า
เรื่อง การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุ
กระจายเสียง ระบบเอฟเอ็ม กำ�ลังส่งตํ่า
เรื่อง การทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม
		ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
		 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
เรื่อง คุณลักษณะทางเทคนิคของอุปกรณ์การวัดและเฝ้าระวัง
สัญญาณรบกวนที่เกิดจากการแพร่แปลกปลอมของ
สถานีวิทยุกระจายเสียง
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๕. ค่าธรรมเนียม ค่าดำ�เนินการ ค่าบริการ และการนำ�ส่งเงินรายปี
เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕
เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓)
เรื่อง กำ�หนดเพดานอัตราสูงสุดสำ�หรับค่าดำ�เนินการ
วัดการแพร่แปลกปลอมของสถานี
เรื่อง แนวทางการกำ�กับดูแลอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำ�ส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำ�ส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒)
		 ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
		 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง แนวทางการพิจารณาและคํานวณสัดส่วนรายการข่าวสาร
หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อการขอยกเว้น
หรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ตามระเบียบคณะกรรมการ        
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
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เรื่อง แนวทางการพิจารณาและคํานวณสัดส่วนรายการข่าวสาร
หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อการขอยกเว้น
หรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
   
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ตามระเบียบคณะกรรมการ        
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒)

๑๐๘๕

		ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
		 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
    
ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
            ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๐๘๗

๖. การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกระทำ�ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕
เรื่อง การกระทำ�ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
            และกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒)
		 ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
		 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
    เรื่อง แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำ�ที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคตามข้อ ๕ (๑๐) ของประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกระทำ�ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๐๙๗
๑๑๐๑

๑๑๐๓

สารบัญ
เนื้อหา
เรื่อง การกระทำ�ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๕ (๑๒)
ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกระทำ�ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕
เรื่อง การกระทำ�ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๕ (๑๒)
ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกระทำ�ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒)
เรื่อง การกระทำ�ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๕ (๑๒)
ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกระทำ�ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๓)
เรื่อง การกระทำ�ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๕ (๑๒)
ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกระทำ�ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๔)
๗. การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในกิจการกระจายเสียง
		 และกิจการโทรทัศน์
		 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
		 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้า

๑๑๐๕

๑๑๐๗

๑๑๐๙

๑๑๑๑

สารบัญ
เนื้อหา
เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้
และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์
เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้
และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒)
เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้
และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓)
		 ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
		 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง แนวทางการจัดทําล่ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง
และเสียงบรรยายภาพสําหรับการให้บริการโทรทัศน์
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึง
หรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์
เรื่อง ข้อกำ�หนดระดับความรู้ความสามารถของล่ามภาษามือ
สำ�หรับการให้บริการโทรทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการ
ของกิจการโทรทัศน์

หน้า
๑๑๑๕
๑๑๒๕
๑๑๒๗

๑๑๓๑

๑๑๖๗

๑. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื�นความถี�และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๑ - ๔)

พระราชบัญญัติ

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
___________________

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เป็นปีที่ ๖๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ นึ้ ไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ 1 พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
1

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๗๘ ก/หน้า ๑/๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
3
รวมกฎหมายว่าด้วยกิ
1จการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“คลืน่ ความถี”่ หมายความว่า คลืน่ วิทยุหรือคลืน่ แฮรตเซียนซึง่ เป็นคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า
ที่ มี ค วามถี่ ต�่ า กว่ า สามล้ า นเมกะเฮิ ร ตซ์ ล งมาที่ ถู ก แพร่ ก ระจายในที่ ว ่ า งโดยปราศจาก
สื่อน�าที่ประดิษฐ์ขึ้น
“โทรคมนาคม” หมายความว่า การส่ง การแพร่ หรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ
ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบ
คลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น
“วิทยุคมนาคม” หมายความว่า การส่ง การแพร่ หรือการรับเครือ่ งหมาย สัญญาณ
ตั ว หนั ง สื อ ตั ว เลข ภาพ เสี ย ง รหั ส หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดซึ่ ง สามารถให้ เข้ า ใจความหมายได้
ด้วยคลื่นความถี่
“วิทยุกระจายเสียง” หมายความว่า วิทยุคมนาคมที่ส่งหรือแพร่เสียงเพื่อให้บุคคล
ทั่วไปรับได้โดยตรง
“วิทยุโทรทัศน์” หมายความว่า วิทยุคมนาคมทีแ่ พร่ภาพและเสียงเพือ่ ให้บคุ คลทัว่ ไป
รับได้โดยตรง
“กิจการกระจายเสียง” หมายความว่า กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการ
กระจายเสียง ซึง่ ให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครือ่ งรับทีส่ ามารถรับฟัง
การให้บริการนั้นๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบ
แม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน หรือกิจการอื่น
ท�านองเดียวกันที่ กสทช. ก�าหนดให้เป็นกิจการกระจายเสียง
“กิจการโทรทัศน์” หมายความว่า กิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรทัศน์
ซึ่งให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมและฟัง
การให้บริการนั้นๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบ
แม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน หรือกิจการอื่น
ท�านองเดียวกันที่ กสทช. ก�าหนดให้เป็นกิจการโทรทัศน์
“กิจการวิทยุคมนาคม” หมายความว่า กิจการซึ่งเป็นการรับและส่งเครื่องหมาย
สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้
โดยระบบคลืน่ ความถี่ เพือ่ ความมุง่ หมายทางโทรคมนาคมในกิจการใดกิจการหนึง่ โดยเฉพาะ
หรือเป็นการเฉพาะกิจที่มิใช่เป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
2
4

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

“กิจการโทรคมนาคม” หมายความว่า กิจการซึ่งให้บริการการส่ง การแพร่
หรือการรับเครือ่ งหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิง่ อืน่ ใด ซึง่ สามารถ
ให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า
หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน และรวมถึงกิจการซึ่งให้บริการ
ดาวเทียมสื่อสาร หรือกิจการอื่นที่ กสทช. ก�าหนดให้เป็นกิจการโทรคมนาคม แต่ไม่รวมถึง
กิจการที่เป็นกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการวิทยุคมนาคม
“ตารางก�าหนดคลื่นความถี่” หมายความว่า การก�าหนดย่านความถี่วิทยุของวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุคมนาคม โทรคมนาคม และการอืน่ เพือ่ ใช้งานภายใต้เงือ่ นไข
ที่ กสทช. ก�าหนด
“แผนความถี่วิทยุ” หมายความว่า การก�าหนดช่องความถี่วิทยุส�าหรับกิจการวิทยุ
กระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม เพื่อใช้งาน
ภายใต้เงื่อนไขที่ กสทช. ก�าหนด
“จัดสรรคลืน่ ความถี”่ หมายความว่า การอนุญาตให้สถานีวทิ ยุกระจายเสียง สถานี
วิทยุโทรทัศน์ หรือสถานีวิทยุคมนาคม ใช้ความถี่วิทยุหรือช่องความถี่วิทยุตามตารางก�าหนด
คลื่นความถี่หรือแผนความถี่วิทยุเพื่อใช้งานภายใต้เงื่อนไขที่ กสทช. ก�าหนด
“สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ใช้ ว งโคจรดาวเที ย ม” 2 หมายความว่ า สิ ท ธิ ที่ ป ระเทศไทย
หรือหน่วยงานของรัฐได้รับหรือมีอยู่ในการส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรตามข้อบังคับวิทยุของ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่มีพื้นที่อาศัยในแหล่งเดียวกันไม่ว่าจะ
ในเมื อ งหรื อ ในชนบท และให้ ห มายความรวมถึ ง กลุ ่ ม ประชาชนที่ มี ค วามสนใจร่ ว มกั น
และอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือสื่อสารถึงกันได้ โดยมีผลประโยชน์ด้านสังคมและวัฒนธรรม
เกีย่ วข้องเชือ่ มโยงกัน ท�ากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกัน มีการด�าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง มีการจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

2

มาตรา ๔ นิยามค�าว่า “สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผูซ้ งึ่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ส่วนที่ ๑
องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
มาตรา ๖3 ให้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กสทช.” จ�านวนเจ็ดคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ด้านกิจการกระจายเสียง ด้านกิจการโทรทัศน์ และด้านกิจการโทรคมนาคม
ด้านละหนึ่งคน
(๒) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ด้านละหนึ่งคน
(๓) ด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. จ�านวนสองคน
ให้เลขาธิการ กสทช. เป็นเลขานุการ กสทช.

3

มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
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มาตรา ๗4 กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และ
(๒) มีอายุไม่ต�่ากว่าสี่สิบปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งใดในพรรคการเมือง
(๓) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๔) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๖) เป็นบุคคลที่ต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๗)5 เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่ในความผิด
อันได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจหรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระท�าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๙) เคยต้องค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร�่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๑๐) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๑๑) เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากต�าแหน่ง
(๑๒) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ทีป่ รึกษา พนักงาน ผูถ้ อื หุน้
หรือหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนได้รับ
การคัดเลือกตามมาตรา ๑๕
4

5

มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๗ ข. (๗) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
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(๑๓) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
(๑๔) เคยเป็นผูต้ อ้ งพ้นจากต�าแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ ริหารบริษทั มหาชนจ�ากัด
เพราะเหตุมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร
จัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา ๘ กรรมการต้อง
(๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต�าแหน่งหรือเงินเดือนประจ�า
(๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นและไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
(๓) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอื่นใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์
ขัดแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งกรรมการ
ส่วนที่ ๒
การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ
โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง6
มาตรา ๙7 (ยกเลิก)
มาตรา ๑๐8 (ยกเลิก)
มาตรา ๑๑9 (ยกเลิก)
มาตรา ๑๒10 (ยกเลิก)
มาตรา ๑๓11 (ยกเลิก)
ส่วนที่ ๒ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการโดยวิธีการคัดเลือกกันเอง มาตรา ๙
ถึงมาตรา ๑๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
7
มาตรา ๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
8
มาตรา ๑๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
9
มาตรา ๑๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
10
มาตรา ๑๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
11
มาตรา ๑๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
6

6

8

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

ส่วนที่ ๓
การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ
โดยวิธีการสรรหา
มาตรา ๑๔12 เมื่อมีเหตุต้องมีการเลือกและแต่งตั้งกรรมการ ให้มีคณะกรรมการ
สรรหากรรมการคณะหนึ่ง ท�าหน้าที่คัดเลือกผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ ประกอบด้วย
(๑) ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง ได้ รั บ คั ด เลื อ กโดยที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ตุ ล าการ
ในศาลรัฐธรรมนูญ จ�านวนหนึ่งคน
(๒) ผู ้ พิ พ ากษาในศาลฎี ก าซึ่ ง ด� า รงต� า แหน่ ง ไม่ ต�่ า กว่ า ผู ้ พิ พ ากษาศาลฎี ก า
หรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งได้รับคัดเลือก
โดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ�านวนหนึ่งคน
(๓) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด จ�านวนหนึ่งคน
(๔) กรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ซึ่ ง ได้ รั บ คั ด เลื อ ก
โดยที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จ�านวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน จ�านวนหนึ่งคน
(๖) ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน จ�านวน
หนึ่งคน
(๗) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้คณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการสรรหา
ประธานและกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิสมัครเป็นกรรมการ
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ในกรณีที่ไม่มีกรรมการสรรหาในต�าแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ถ้ากรรมการสรรหาที่เหลืออยู่นั้น มีจ�านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่
ให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาท�าหน้าที่เป็นหน่วยธุรการในการด�าเนินการสรรหา
และคัดเลือกกรรมการ
มาตรา ๑๔/๑13 ก่อนด�าเนินการประกาศรับสมัครตามมาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการ
สรรหาก�าหนดด้านทีจ่ ะด�าเนินการสรรหาเป็นกรรมการตามมาตรา ๖ และก�าหนดลักษณะเฉพาะ
ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านนั้น แล้วประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน
มาตรา ๑๔/๒14 ผูม้ สี ทิ ธิสมัครเข้ารับการสรรหาเพือ่ เป็นกรรมการต้องมีลกั ษณะเฉพาะ
ตามมาตรา ๑๔/๑ และลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในต�าแหน่งไม่ต�่ากว่ารองอธิบดีผู้พิพากษา
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น หรือรองอธิบดีอัยการ
(๒) เป็ น หรื อ เคยเป็ น ข้ า ราชการพลเรื อ น พนั ก งานในหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ
หรือรัฐวิสาหกิจทีด่ า� รงต�าแหน่งไม่ตา�่ กว่ารองหัวหน้าส่วนราชการตัง้ แต่ระดับกรมขึน้ ไป หรือเป็น
หรือเคยเป็นผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่ารองหัวหน้าของหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเทียบเท่า
(๓) เป็นหรือเคยเป็นนายทหารหรือนายต�ารวจที่มียศตั้งแต่พลตรี พลเรือตรี
พลอากาศตรี หรือพลต�ารวจตรีขึ้นไป
(๔) ด�ารงต�าแหน่งหรือเคยด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในต�าแหน่งไม่ต�่ากว่า
รองกรรมการผู้จัดการในบริษัทมหาชนจ�ากัดที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าห้าร้อยล้านบาท
(๖) มี ป ระสบการณ์ ด ้ า นการบริ ห ารกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์
หรือกิจการโทรคมนาคมมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี
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(๗) มี ป ระสบการณ์ ท� า งานในด้ า นการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค หรื อ ด้ า นส่ ง เสริ ม
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี
(๘) มีประสบการณ์ทา� งานในด้านทีจ่ ะยังประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง กสทช.
ตามที่คณะกรรมการสรรหาก�าหนดตามมาตรา ๑๔/๑ มาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี
มาตรา ๑๕15 ในการด�าเนินการสรรหากรรมการ ให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประกาศการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการให้ทราบเป็นการทั่วไปผ่านทางวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยสามสิบวันติดต่อกัน
เมื่อพ้นก�าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
คัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อ
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจากส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครและการคัดเลือกให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
สรรหาก�าหนด
ในการคัดเลือกให้ใช้วธิ ลี งคะแนนโดยเปิดเผยและให้กรรมการสรรหาแต่ละคนบันทึก
เหตุผลในการเลือกไว้ด้วย
ผู้ซึ่งจะได้รับการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจ�านวนทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการสรรหา
ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคห้า หรือมีแต่ยังไม่ครบจ�านวนที่จะต้อง
สรรหา ให้มกี ารลงคะแนนใหม่สา� หรับผูไ้ ด้คะแนนไม่ถงึ สองในสาม ถ้ายังได้ไม่ครบตามจ�านวน
ให้มกี ารลงคะแนนอีกครัง้ หนึง่ ในกรณีทกี่ ารลงคะแนนครัง้ หลังนีย้ งั ได้บคุ คลไม่ครบตามจ�านวน
ที่จะต้องสรรหา ให้ด�าเนินการสรรหาใหม่ส�าหรับจ�านวนที่ยังขาดอยู่
ในกรณีที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการต่อศาลปกครอง การฟ้องคดี
ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ระงับหรือชะลอการด�าเนินการใดๆ เกี่ยวกับการสรรหาที่ได้ด�าเนินการ
ไปแล้ว เว้นแต่ศาลปกครองจะมีคา� พิพากษาหรือค�าสัง่ เป็นอย่างอืน่ ในการนี้ หากศาลปกครอง
มีคา� พิพากษาหรือค�าสัง่ ใดๆ อันเป็นผลให้บคุ คลทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะ
ต้องห้ามหรือได้รับการคัดเลือกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีเช่นว่านั้น ไม่มีผลกระทบ
ต่อกิจการที่บุคคลนั้นได้กระท�าไว้แล้วก่อนมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งดังกล่าว
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มาตรา ๑๕/๑16 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของ
ผูส้ มัครเข้ารับการสรรหาหรือผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก ให้เป็นหน้าทีแ่ ละอ�านาจของคณะกรรมการ
สรรหาเป็นผู้วินิจฉัย ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด
การเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก�าหนด
การวินิจฉัยให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย
ให้น�าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่กรณีท่ีมีปัญหา
เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม แต่กรรมการ
สรรหาทีถ่ กู กล่าวหาว่าขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามจะอยูใ่ นทีป่ ระชุมในขณะพิจารณา
และวินิจฉัยมิได้
ส่วนที่ ๔
การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการ17
มาตรา ๑๖18 เมื่อคณะกรรมการสรรหาด�าเนินการคัดเลือกได้บุคคลใดแล้ว
ให้เสนอรายชื่อไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยผู้ได้รับเลือกต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภาด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�านวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าที่
มีอยู่ของวุฒิสภา
ในกรณีทวี่ ฒ
ุ สิ ภาไม่ให้ความเห็นชอบผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกรายใด ให้ดา� เนินการสรรหา
บุคคลใหม่แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากวุฒิสภาจะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่ไม่ได้
มาตรา ๑๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
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ส่วนที่ ๔ การเลือกและการแต่งตัง้ กรรมการ มาตรา ๑๖ ถึง มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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ในกรณี ที่ เ ป็ น การเลื อ กกรรมการใหม่ ทั้ ง คณะ หรื อ เป็ น การเลื อ กกรรมการ
แทนต�าแหน่งที่ว่างตามมาตรา ๒๐ โดยมีประธานกรรมการพ้นจากต�าแหน่งและมีกรรมการ
เหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน เมื่อมีผู้ได้รับเลือกจากวุฒิสภาไม่น้อยกว่าห้าคนแล้ว หรือเมื่อจ�านวน
ผู้ได้รับเลือกรวมกับกรรมการซึ่งด�ารงต�าแหน่งอยู่รวมแล้วไม่น้อยกว่าห้าคน ให้ส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาจัดให้ผู้ได้รับเลือกหรือผู้ได้รับเลือกและกรรมการซึ่งด�ารงต�าแหน่งอยู่
แล้วแต่กรณี ประชุมร่วมกันเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ แล้วแจ้งผลให้
ประธานวุฒิสภาทราบเพื่อแจ้งนายกรัฐมนตรีน�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ และเมือ่ โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ แล้ว ให้กรรมการด�าเนินการตามหน้าทีแ่ ละอ�านาจได้
โดยให้ถือว่า กสทช. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่และให้ด�าเนินการสรรหาเพิ่มเติม
ให้ครบตามจ�านวนที่ต้องสรรหาต่อไปโดยเร็ว
กรรมการที่ได้รับเลือกจากการสรรหาเพิ่มเติมตามวรรคสาม ให้มีวาระการด�ารง
ต� า แหน่ ง เท่ า กั บ วาระที่ เ หลื อ อยู ่ ข องกรรมการซึ่ ง ด� า รงต� า แหน่ ง อยู ่ แต่ ใ นกรณี ที่ ว าระ
ที่เหลืออยู่ไม่ถึงสามปีให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งได้
ในการสรรหาเพิ่มเติมตามวรรคสาม ให้เป็นหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการ
สรรหาชุดเดิมเป็นผู้ด�าเนินการจนกว่าจะได้กรรมการครบตามจ�านวนที่ต้องสรรหา
ให้นา� ความในมาตรา ๑๕ วรรคเจ็ด และมาตรา ๑๕/๑ มาใช้บงั คับกับการด�าเนินการ
ของวุฒิสภาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการคัดเลือกโดยอนุโลม
ให้ ป ระธานวุ ฒิ ส ภาแจ้ ง รายชื่ อ ประธานกรรมการและกรรมการที่ ไ ด้ รั บ เลื อ ก
ให้นายกรัฐมนตรีทราบเพือ่ ด�าเนินการน�าความกราบบังคมทูลเพือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง
มาตรา ๑๗19 (ยกเลิก)
มาตรา ๑๘20 ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการซึ่งยังมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๘ (๑) (๒) หรือ (๓) อยู่ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพดังกล่าวแล้วนั้นต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภาก�าหนด
ซึง่ ต้องเป็นเวลาก่อนทีน่ ายกรัฐมนตรีจะน�าความกราบบังคมทูลเพือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง ในกรณีที่ไม่ได้แสดงหลักฐานภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ
มาตรา ๑๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
20
มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
19
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และให้ด�าเนินการสรรหาใหม่ โดยผู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในครั้งนี้จะเข้ารับ
การสรรหาในครั้งใหม่ไม่ได้ และให้น�าความในมาตรา ๑๖ วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๕
วาระการด�ารงต�าแหน่งและการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการ
มาตรา ๑๙ กรรมการมีวาระการด�ารงต�าแหน่งหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งและให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ อยู่ในต�าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่
ก่อนครบก�าหนดตามวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบวันให้ส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาด�าเนินการจัดให้มีการเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว21
มาตรา ๒๐ นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต�าแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗
(๕) กระท�าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๘
(๖)22 (ยกเลิก)
(๗)23 (ยกเลิก)
มาตรา ๑๙ วรรคสาม แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
22
มาตรา ๒๐ (๖) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
23
มาตรา ๒๐ (๗) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
21
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การพ้นจากต�าแหน่งกรรมการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ให้น�าความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงทราบ ถ้าเป็นการพ้นจากต�าแหน่งตาม (๔) หรือ (๕) ให้น�าความกราบบังคมทูล
เพือ่ มีพระบรมราชโองการให้พน้ จากต�าแหน่ง พระบรมราชโองการดังกล่าวให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือวันที่กระท�าการอันเป็นการฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี24
เมื่ อ มี ก รณี ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ ก รรมการเท่ า ที่ เ หลื อ อยู ่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ่ อ ไปได้
และให้ถือว่า กสทช. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ แต่ทั้งนี้จะต้องมีจ�านวนกรรมการ
ไม่น้อยกว่าสี่คน25
ในกรณีทกี่ รรมการพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ ให้ผไู้ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ดา� รงต�าแหน่งแทน
อยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน และในกรณีที่วาระที่เหลืออยู่
ไม่ถึงสามปีให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งได้
ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการหรื อ รองประธานกรรมการพ้ น จากต� า แหน่ ง
ตามวรรคหนึ่ง ให้ กสทช. ประชุมกันเพื่อเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
หรื อ รองประธานกรรมการ แล้ ว แจ้ ง ให้ น ายกรั ฐ มนตรี ท ราบ และให้ น ายกรั ฐ มนตรี
น�าความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือ
รองประธานกรรมการ แล้วแต่กรณี
เมื่อมีเหตุตามวรรคหนึ่งให้ส�านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ส�านักงานเลขาธิการ
วุฒสิ ภาทราบภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วนั ทีม่ เี หตุดงั กล่าว และให้สา� นักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาเริ่มด�าเนินการจัดให้มีการเลือกกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง26
มาตรา ๒๑27 (ยกเลิก)

มาตรา ๒๐ วรรคสอง แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
25
มาตรา ๒๐ วรรคสาม แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
26
มาตรา ๒๐ วรรคหก เพิม่ โดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
27
มาตรา ๒๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
24
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มาตรา ๒๒28 (ยกเลิก)
มาตรา ๒๒/๑29 ห้ามมิให้ผู้ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน
หรือด�ารงต�าแหน่งใดในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจ
ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เว้นแต่จะได้พ้นจาก
ต�าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ส่วนที่ ๖
การประชุมและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๓ การประชุม การลงมติ และการปฏิบัติงานของ กสทช. ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ กสทช. ก�าหนด
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการ
ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม
ในการปฏิบัติหน้าที่ กสทช. อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ปฏิบัติงานแทน กสทช. ได้ แต่ กสทช. จะปฏิเสธความรับผิดเพราะเหตุที่ได้มอบหมายให้
กรรมการไปท�าแทนแล้วไม่ได้
มาตรา ๒๔ การปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. กสท. และ กทค. ในเรื่องใดที่เกี่ยวข้อง
หรือมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ต้องกระท�าโดยมติของทีป่ ระชุม และต้องเปิดเผยรายงาน
การประชุมพร้อมทัง้ ผลการลงมติของทีป่ ระชุมทัง้ รายบุคคลและทัง้ คณะให้สาธารณชนทราบ
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของส�านักงาน กสทช. และโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสมตามที่ กสทช.
ประกาศก�าหนด
ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมเรื่องใดมีลักษณะตามที่กฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการก�าหนดมิให้ต้องเปิดเผยก็ได้ กสทช. อาจมีมติมิให้เปิดเผยข้อมูล
เฉพาะในส่วนนั้นได้
มาตรา ๒๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
29
มาตรา ๒๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
28
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การเปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมทัง้ ผลการลงมติตามวรรคหนึง่ ต้องด�าเนินการ
ภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้มกี ารลงมติ เว้นแต่มเี หตุจา� เป็นให้ขยายเวลา
ออกไปได้อีกไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องแสดงเหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ด้วย
มาตรา ๒๕ ให้กรรมการเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
มาตรา ๒๖ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการปฏิบตั หิ น้าที่
เต็มเวลา
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ได้รับค่าตอบแทน
เหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ อาจได้รับค่าใช้จ่าย
อันเกีย่ วกับการเดินทางไปปฏิบตั หิ น้าทีต่ า่ งท้องทีไ่ ด้ไม่เกินอัตราทีก่ า� หนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๗ ให้ กสทช. มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑)30 จัดท�าแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางก�าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ
แผนแม่ บ ทกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ แผนแม่ บ ทกิ จ การโทรคมนาคม
แผนความถี่วิทยุ แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และแผนเลขหมาย
โทรคมนาคม และด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว แต่แผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๒) ก�าหนดการจัดสรรคลืน่ ความถีร่ ะหว่างคลืน่ ความถีท่ ใี่ ช้ในกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม
(๓) ก� า หนดลั ก ษณะและประเภทของกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์
และกิจการโทรคมนาคม
(๔)31 พิจารณาอนุญาตและก�ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคม
ในการประกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม
หรือในกิจการวิทยุคมนาคม และก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข
มาตรา ๒๗ (๑) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
31
มาตรา ๒๗ (๔) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
30
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หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว ในการนี้ กสทช. จะมอบหมายให้สา� นักงาน กสทช.
เป็ น ผู ้ อ นุ ญ าตแทน กสทช. เฉพาะการอนุ ญ าตในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กสทช. ก�าหนดก็ได้
(๕) ก� า หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ ค ลื่ น ความถี่ ใ ห้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และปราศจากการรบกวนซึ่งกันและกัน ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการ
แต่ละประเภท
(๖) พิจารณาอนุญาตและก�ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม และก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารเกีย่ วกับการอนุญาต เงือ่ นไข
หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว
(๗) พิจารณาอนุญาตและก�ากับดูแลการใช้เลขหมายโทรคมนาคม และก�าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว
(๘) ก� า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการใช้ ห รื อ เชื่ อ มต่ อ และหลั ก เกณฑ์
และวิธกี ารในการก�าหนดอัตราค่าใช้หรือค่าเชือ่ มต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการ
แต่ละประเภท ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการและผู้ลงทุน หรือระหว่างผู้ให้บริการ
โทรคมนาคม โดยค�านึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส�าคัญ
(๙) ก�าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการ
กระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม ให้ เ ป็ น ธรรมต่ อ ผู ้ ใช้ บ ริ ก าร
และผู้ให้บริการโดยค�านึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส�าคัญ
(๑๐) ก�าหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคในการประกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และในกิจการวิทยุคมนาคม
(๑๑) ก� า หนดมาตรการเพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ มี ก ารกระท� า อั น เป็ น การผู ก ขาด
หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม
(๑๒) ก� า หนดมาตรการให้ มี ก ารกระจายบริ ก ารด้ า นโทรคมนาคมให้ ทั่ ว ถึ ง
และเท่าเทียมกันตามมาตรา ๕๐
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(๑๒/๑)32 เรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า
หรือน�ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ตามที่ก�าหนดไว้ในแผนซึ่งจัดท�าขึ้นตาม (๑) จากผู้ที่
ได้รบั อนุญาตเพือ่ น�ามาจัดสรรใหม่ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขที่ กสทช. ก�าหนด
โดยเงื่อนไขดังกล่าวต้องก�าหนดวิธีการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนส�าหรับผู้ที่ถูก
เรียกคืนคลืน่ ความถีโ่ ดยให้คา� นึงถึงสิทธิของผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลืน่ ความถี่
ในแต่ละกรณีด้วย
(๑๓) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบ
กิจการ และคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกัน
โดยทางโทรคมนาคม และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์คลืน่ ความถีท่ ใี่ ช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(๑๔)33 ด�าเนินการในฐานะหน่วยงานอ�านวยการของรัฐที่มีอ�านาจในการบริหาร
กิจการสื่อสารระหว่างประเทศกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือกับองค์การ
ระหว่างประเทศอื่น รัฐบาลและหน่วยงานต่างประเทศ ตามที่อยู่ในหน้าที่และอ�านาจของ
กสทช. หรือตามทีร่ ฐั บาลมอบหมาย รวมทัง้ สนับสนุนการด�าเนินการของรัฐเพือ่ ให้มดี าวเทียม
หรือให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมและประสานงานเกี่ยวกับการบริหาร
คลื่นความถี่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนซึ่งจัดท�าตาม (๑)
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๑๔/๑)34 ด�าเนินการให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
อันเป็นสมบัติของชาติ และด�าเนินการให้มีการใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประเทศชาติและประชาชน ในกรณีทกี่ ารรักษาสิทธิดงั กล่าวก่อให้เกิดภาระแก่รฐั เกินประโยชน์
ที่จะได้รับ กสทช. อาจสละสิทธิดังกล่าวได้ตามที่ก�าหนดในแผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียม และให้รายงานคณะรัฐมนตรีพร้อมทัง้ ประกาศเหตุผลโดยละเอียดให้ประชาชน
ทราบ ในการด�าเนินการให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมดังกล่าว ให้ กสทช.
มีอ�านาจก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตค่าธรรมเนียมและการยกเว้น
มาตรา ๒๗ (๑๒/๑) เพิม่ โดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
33
มาตรา ๒๗ (๑๔) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
34
มาตรา ๒๗ (๑๔/๑) เพิม่ โดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
32
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ค่าธรรมเนียมการอนุญาต รวมถึงค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในการด�าเนินการทีเ่ กีย่ วข้องทีผ่ ขู้ อรับอนุญาต
หรือผู้รับอนุญาตแล้วแต่กรณีจะต้องรับภาระโดยค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าวเมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายในการอนุญาตแล้วเหลือเท่าใดให้น�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
(๑๔/๒)35 พิจารณาอนุญาตและก�ากับดูแลการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
โดยใช้ชอ่ งสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ และก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารเกีย่ วกับการอนุญาต
เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว
(๑๕) วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน
(๑๖) ติดตามตรวจสอบและให้คา� ปรึกษาแนะน�าการประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(๑๗) ก�าหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิขา้ มสือ่ หรือการครอบง�ากิจการ
กระจายเสี ย ง และกิ จ การโทรทั ศ น์ ที่ ใช้ ค ลื่ น ความถี่ ระหว่ า งสื่ อ มวลชนด้ ว ยกั น เอง
หรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้น
การได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน
(๑๘) ส่งเสริมการรวมกลุม่ ของผูร้ บั ใบอนุญาต ผูผ้ ลิตรายการ และผูป้ ระกอบวิชาชีพ
สือ่ สารมวลชนทีเ่ กีย่ วกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ
เพือ่ ท�าหน้าทีจ่ ดั ท�ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการควบคุม
การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม
(๑๙) ออกระเบียบหรือประกาศตามมาตรา ๕๘
(๒๐) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของส�านักงาน กสทช. รวมทั้งเงินที่จะจัดสรร
เข้ากองทุนตามมาตรา ๕๒
(๒๑) พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรเงิ น กองทุ น ตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอตามมาตรา ๕๕
(๒๒) ให้ ข ้ อ มู ล และร่ ว มด� า เนิ น การในการเจรจาหรื อ ท� า ความตกลงระหว่ า ง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ในเรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม
หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

35
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(๒๒/๑)36 ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการด�าเนินการของ กสทช. และผู้ประกอบการ
ทีไ่ ด้รบั อนุญาตจาก กสทช. ทัง้ นีใ้ นส่วนทีเ่ กีย่ วกับดิจทิ ลั ตามทีส่ า� นักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร้องขอเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดท�านโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๒๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีกฎหมายหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรคลื่นความถี่และการด�าเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คลื่นความถี่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(๒๔) ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งอันเกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของ กสทช.
(๒๕) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก� า หนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ กฎหมายอื่ น
การก�าหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อหรือการครอบง�าตาม
(๑๗) ให้ กสทช. รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย
การใช้ อ� า นาจหน้ า ที่ ต ามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม
บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งใดๆ ที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปเมื่อได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง กสทช. ต้องด�าเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วน
ได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ ทั้งต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์
จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกินความจ�าเป็น ป้องกันมิให้
คลื่นความถี่รบกวนกัน รวมตลอดทั้งป้องกันการกระท�าที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพ
ในการรับรู้หรือปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของประชาชน
และป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่โดยไม่ค�านึงถึงสิทธิ
ของประชาชนทั่ ว ไป รวมถึ ง ป้ อ งกั น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของประชาชนที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
จากการใช้คลื่นความถี่ ตลอดทั้งการก�าหนดสัดส่วนขั้นต�่าที่ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่
จะต้องด�าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ37
มาตรา ๒๗ (๒๒/๑) เพิม่ โดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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การด�าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคห้า มิให้ถือว่าเป็นการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ38
มาตรา ๒๗/๑39 ในกรณีที่มีปัญหาว่าการด�าเนินการของ กสทช. สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่ ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
ในการวินิจฉัยชี้ขาด ให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ เพือ่ พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยให้คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และ กสทช. จ�านวนเท่าๆ กัน เป็นกรรมการ
ค� า วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของคณะกรรมการดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด
มาตรา ๒๘ ให้ กสทช. จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
และประชาชนทัว่ ไปเพือ่ น�าความคิดเห็นทีไ่ ด้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกระเบียบ ประกาศ
หรื อ ค� า สั่ ง เกี่ ย วกั บ การก�า กั บ ดู แ ลการประกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์
และกิจการโทรคมนาคมทีม่ ผี ลใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไปและเกีย่ วข้องกับการแข่งขันในการประกอบ
กิจการหรือมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ โดยต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา
เหตุผล ความจ�าเป็น และสรุปสาระส�าคัญเกี่ยวกับเรื่องที่จะรับฟังความคิดเห็น ตลอดจน
ประเด็นทีต่ อ้ งการรับฟังความคิดเห็น ทัง้ นี้ ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่นอ้ ยกว่า
สามสิบวัน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจ�าเป็นเร่งด่วน กสทช. อาจก�าหนด
ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นให้น้อยกว่าระยะเวลาที่ก�าหนดได้
ให้ส�านักงาน กสทช. จัดท�าบันทึกสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่ประกอบด้วย
ความคิ ด เห็ น ที่ ไ ด้รับ มติหรือผลการพิจารณาของ กสทช. ที่ มีต ่ อ ความคิ ด เห็ น ดั ง กล่ า ว
พร้อมทั้งเหตุผลและแนวทางในการด�าเนินการต่อไป และเผยแพร่บันทึกดังกล่าวในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของส�านักงาน กสทช.
มาตรา ๒๗ วรรคหก เพิม่ โดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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มาตรา ๒๙ การก�าหนดอัตราค่าใช้หรือค่าเชื่อมต่อโครงข่าย ค่าธรรมเนียมใดๆ
หรือค่าบริการ ในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
ตามพระราชบัญญัตินี้ และตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้ กสทช. ค�านึงถึง
ประโยชน์สาธารณะและภาระของผูบ้ ริโภค ความสอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการ ความคุม้ ค่า
และการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพด้วย
มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. กสท. กทค. คณะกรรมการอื่น
และคณะอนุกรรมการทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ตลอดจนเลขาธิการ กสทช. และพนักงาน
ของส�านักงาน กสทช. เกีย่ วกับการพิจารณาค�าขอหรือค�าร้องเรียนทีป่ ระชาชนยืน่ ตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือสัญญาที่ กสทช. หรือส�านักงาน กสทช. ท�ากับเอกชน
หากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือสัญญาดังกล่าวมิได้ก�าหนดระยะเวลา
ในการด�าเนินการไว้โดยเฉพาะ ให้ กสทช. ก�าหนดระยะเวลาการด�าเนินการแล้วเสร็จ
และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทัว่ ไป เรือ่ งใดทีม่ ไิ ด้กา� หนดระยะเวลาไว้ จะต้องด�าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ในกรณีที่ กสทช. กสท. กทค. คณะกรรมการอื่นและคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของส�านักงาน กสทช. ปฏิบตั หิ น้าทีล่ า่ ช้า
กว่าที่ก�าหนดตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด
ให้ส�านักงาน กสทช. รับผิดชดใช้ความเสียหายให้แก่บุคคลนั้น และให้เรียกเงินชดใช้คืนจาก
กสทช. กสท. กทค. คณะกรรมการอืน่ และคณะอนุกรรมการทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตนิ ี้
เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของส�านักงาน กสทช. ผู้เป็นต้นเหตุแห่งความล่าช้านั้น
แล้วแต่กรณี หากความเสียหายนั้นเกิดจากการกระท�าหรืองดเว้นการกระท�าด้วยความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
มาตรา ๓๑ เพือ่ ประโยชน์ในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคมิให้ถกู เอาเปรียบจากผูป้ ระกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้ กสทช. มีหน้าที่ตรวจสอบ
การด�าเนินการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
มิให้มีการด�าเนินการใดๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ทั้งนี้ โดยให้ กสทช.
แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการขึ้ น สองคณะ ประกอบด้ ว ยผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ ความเชี่ ย วชาญ
และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ในการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
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โทรคมนาคมโดยให้มีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
และปฏิบัติหน้าที่อื่น ทั้งนี้ ตามที่ กสทช. ก�าหนด
ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม
ด�าเนินการใดๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่าย
หรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้าก�าไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญ
ไม่วา่ ด้วยวิธกี ารใดตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก�าหนด ให้ กสทช. มีอา� นาจสัง่ ระงับการด�าเนินการ
ดังกล่าวได้
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพ
ของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ให้ กสทช. มีอ�านาจก�าหนดมาตรการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว
และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม
ในกรณีที่มีการกระท�าความผิดโดยการดักรับไว้ ใช้ประโยชน์ หรือเปิดเผยข้อความ
ข่าวสารหรือข้อมูลอื่นใดที่มีการสื่อสารทางโทรคมนาคมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ถือว่า
กสทช. เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเป็นผู้กระท�าความผิด
ตามวรรคสองหรือรู้ว่ามีการกระท�าความผิดตามวรรคสอง แต่เพิกเฉยหรือไม่ด�าเนินการ
ตามกฎหมายภายในเวลาอันสมควร ให้ กสทช. มีอ�านาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมได้
มาตรา ๓๓40 ให้ กสทช. มีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ กสทช. มอบหมายได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับอ�านาจหน้าที่ของ
กสทช.
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะมอบหมายให้บุคคลอื่น
ด�าเนินการแทนไม่ได้ และการสัง่ การใดๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายนัน้ จะต้องรายงานให้ กสทช.
ทราบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. ก�าหนด
อนุกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ ข.

40

มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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มาตรา ๓๓/๑ 41 กสทช. อาจมอบหมายให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ตามพระราชบัญญัตนิ ไี้ ด้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับอ�านาจหน้าทีข่ อง กสทช.
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ให้ กสทช. ทราบ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ กสทช. ก�าหนด
มาตรา ๓๔ 4 2 ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ กสทช.
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีอ�านาจสั่งหน่วยงานของรัฐ
หรื อ บุ ค คลใดให้ ชี้ แจงข้ อ เท็ จ จริ ง มาให้ ถ ้ อ ยค� า หรื อ ส่ ง เอกสารหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อประกอบการพิจารณาได้
หมวด ๑/๑
เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ43
มาตรา ๓๔/๑44 ในหมวดนี้
“เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ” หมายความว่า เลขหมายโทรคมนาคม
ที่ กสทช. จัดไว้เพื่อใช้เป็นเลขหมายโทรศัพท์ส�าหรับรับแจ้งเหตุฉุกเฉินตามหมวดนี้
“เหตุฉุกเฉิน” หมายความว่า เหตุด่วนหรือเหตุร้ายที่ผู้ประสบเหตุประสงค์แจ้ง
เพือ่ ขอรับความช่วยเหลือเป็นการด่วนเพือ่ ให้ตนเองหรือผูอ้ นื่ พ้นจากอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย
หรือทรัพย์สิน หรือเหตุอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการด่วน
“ผู้แจ้ง” หมายความว่า ผู้แจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อขอรับความช่วยเหลือหรือระงับเหตุฉุกเฉิน
“ผู้รับแจ้ง” หมายความว่า ผู้ซึ่งส�านักงานต�ารวจแห่งชาติแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับแจ้ง
เหตุฉุกเฉินตามมาตรา ๓๔/๒
มาตรา ๓๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
42
มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
43
หมวด ๑/๑ เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ มาตรา ๓๔/๑ ถึง มาตรา ๓๔/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
44
มาตรา ๓๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
41
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มาตรา ๓๔/๒45 ให้ กสทช. จัดเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติให้แก่ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติเพื่อประโยชน์ในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ให้ ส� า นั ก งานต� า รวจแห่ ง ชาติ มี ห น้ า ที่ รั บ แจ้ ง เหตุ ฉุ ก เฉิ น และประสานงานกั บ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการช่ ว ยเหลื อ หรื อ ระงั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว
และมีประสิทธิภาพ
วิธกี ารบริหารและการประสานงานส�าหรับการด�าเนินการเกีย่ วกับเลขหมายโทรศัพท์
ฉุกเฉินแห่งชาติให้เป็นไปตามระเบียบที่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติก�าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓๔/๓ 46 ในการแจ้ ง เหตุ ฉุ ก เฉิ น ผู ้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมจะเรียกเก็บค่าบริการใดๆ จากผู้แจ้งมิได้
มาตรา ๓๔/๔47 ผู้รับแจ้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรือระงับ
เหตุฉกุ เฉิน สามารถเข้าถึงหรือเปิดเผยพิกดั ต�าแหน่งหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผูแ้ จ้งหรือผูป้ ระสบ
เหตุฉกุ เฉิน โดยไม่มคี วามผิด ทัง้ นี้ เฉพาะเท่าทีจ่ า� เป็นเพือ่ ประโยชน์ในการช่วยเหลือหรือระงับ
เหตุฉุกเฉิน หรือเพื่อตรวจสอบผู้กระท�าความผิดตามหมวดนี้
มาตรา ๓๔/๕48 ผู้ใดใช้หรือเรียกเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติโดยไม่มี
เหตุฉุกเฉินหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการก่อกวนการปฏิบัติงานของผู้รับแจ้งต้องระวางโทษ
จ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๓๔/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
46
มาตรา ๓๔/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
47
มาตรา ๓๔/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
48
มาตรา ๓๔/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
45
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หมวด ๒
การก�ากับดูแลการประกอบกิจการ
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์49
มาตรา ๓๕50 (ยกเลิก)
มาตรา ๓๖51 (ยกเลิก)
มาตรา ๓๗52 (ยกเลิก)
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม53
มาตรา ๓๘54 (ยกเลิก)
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มาตรา ๓๕ ถึง มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดย
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
50
มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
51
มาตรา ๓๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
52
มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
53
ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม มาตรา ๓๘ ถึง มาตรา ๔๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กร
จัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
54
มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
49
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มาตรา ๓๙55 (ยกเลิก)
มาตรา ๔๐56 (ยกเลิก)
ส่วนที่ ๓
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี57
่
มาตรา ๔๑58 ผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศก�าหนด โดยประกาศดังกล่าวต้องระบุ
กิจการที่สามารถใช้คลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาตนั้นประกอบกิจการได้ตามแผนแม่บท
การบริหารคลื่นความถี่
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถี่ กสทช. อาจก�าหนดให้มกี ารอนุญาตในระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับได้
ภายใต้บังคับมาตรา ๔๒ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้ด�าเนินการโดยวิธีการ
ประมูลคลื่นความถี่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศก�าหนด
คลืน่ ความถีท่ ี่ กสทช. อนุญาตให้ผรู้ บั ใบอนุญาตใช้ตามวรรคหนึง่ กสทช. อาจอนุญาต
ให้บคุ คลอืน่ ร่วมใช้ประโยชน์ในย่านความถีห่ รือช่องความถีจ่ ากคลืน่ ความถีท่ ไี่ ด้อนุญาตไว้แล้ว
นั้นได้ แต่การอนุญาตนั้นจะต้องไม่เป็นการรบกวนการใช้ประโยชน์ของผู้ได้รับใบอนุญาต
โดย กสทช. จะต้องประกาศเงื่อนไขดังกล่าวให้ทราบเป็นการทั่วไปในการอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่นั้นด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต
มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
56
มาตรา ๔๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
57
ส่วนที่ ๓ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
58
มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
55

26
28

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

และการอนุญาตให้บุคคลอื่นร่วมใช้ประโยชน์ในย่านความถี่หรือช่องความถี่ ให้เป็นไปตามที่
กสทช. ประกาศก�าหนด
เงิ น รายได้ ที่ ไ ด้ จ ากการประมู ล คลื่ น ความถี่ ต ามวรรคสามเมื่ อ หั ก ค่ า ใช้ จ ่ า ย
ในการประมู ล และเงิ น ที่ ต ้ อ งน� า ส่ ง เข้ า กองทุ น พั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วเหลือเท่าใดให้น�าส่งเป็น
รายได้แผ่นดิน
มาตรา ๔๒59 คลื่นความถี่ในกรณีดังต่อไปนี้ กสทช. อาจอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
โดยวิธีการอื่นนอกจากการประมูล
(๑) คลื่นความถี่ที่มีเพียงพอต่อการใช้งาน
(๒) คลืน่ ความถีท่ ี่ กสทช. ประกาศก�าหนดให้นา� ไปใช้ในกิจการเพือ่ บริการสาธารณะ
ความมั่นคงของรัฐ หรือกิจการอื่นที่ไม่แสวงหาก�าไร
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการอนุญาตตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามที่ กสทช.
ประกาศก�าหนด
มาตรา ๔๓60 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ยื่นค�าขออนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ที่สามารถใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวประกอบกิจการได้ตามที่ก�าหนดในประกาศ
ตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ต่อ กสทช. ภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันได้รับใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีอ่ าจยืน่ ค�าขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมที่สามารถใช้คลื่นความถี่นั้นประกอบกิจการตามที่
ก�าหนดในประกาศตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง เพิ่มเติมได้
เมื่อ กสทช. อนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการ
โทรคมนาคมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย ทั้งนี้ เฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ระบุไว้ในค�าขออนุญาต
มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
60
มาตรา ๔๓ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
59
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มาตรา ๔๔61 การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดหรืออาจเกิดการรบกวน
คลืน่ ความถีท่ ไี่ ด้รบั อนุญาตอยูก่ อ่ นแล้วจะกระท�ามิได้ ในกรณีทปี่ รากฏว่าเกิดการรบกวนของ
คลืน่ ความถีใ่ ดๆ อันเป็นผลจากการละเมิดกฎหมาย กสทช. ต้องด�าเนินการระงับการรบกวนนัน้
โดยเร็ว
มาตรา ๔๔/๑62 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีเ่ พือ่ ประกอบกิจการกระจายเสียง
กิ จ การโทรทั ศ น์ หรื อ กิ จ การโทรคมนาคมต้ อ งประกอบกิ จ การด้ ว ยตนเอง จะมอบ
การบริหารจัดการทัง้ หมดหรือบางส่วนหรือยินยอมให้บคุ คลอืน่ เป็นผูม้ อี า� นาจประกอบกิจการ
แทนมิได้
การให้บุคคลอื่นเช่าเวลาด�าเนินรายการบางช่วงเวลาส�าหรับการประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ให้กระท�าได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศก�าหนด
มาตรา ๔๔/๒63 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีเ่ พือ่ ประกอบกิจการกระจายเสียง
กิ จ การโทรทั ศ น์ หรื อ กิ จ การโทรคมนาคมต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มการขออนุ ญ าต
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซึ่งต้องช�าระเมื่อได้รับใบอนุญาตตามที่ กสทช. ประกาศก�าหนด
และให้ถอื ว่าเงินทีไ่ ด้จากการประมูลตามมาตรา ๔๑ เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรานี้
บรรดาหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ตามวรรคหนึ่งด้วย แต่ กสทช. จะลดหย่อนให้ตามที่เห็นสมควรก็ได้โดยค�านึงถึงวัตถุประสงค์
ของกิจการของหน่วยงานนั้น
มาตรา ๔๔/๓64 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนแก่กันมิได้
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กสทช. และเสียค่าธรรมเนียมการโอน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ
เงือ่ นไข และอัตราค่าธรรมเนียมในการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถี่ ให้เป็นไปตามที่ กสทช.
ประกาศก�าหนด
มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
62
มาตรา ๔๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
63
มาตรา ๔๔/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
64
มาตรา ๔๔/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
61
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เมื่อ กสทช. อนุญาตให้มีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมที่ใช้
คลืน่ ความถีน่ นั้ ของผูโ้ อนสิน้ สุดลง และให้ กสทช. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้รับโอนตามลักษณะ ประเภท
และขอบเขตของใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการ
โทรคมนาคมของผู้โอนดังกล่าว
มาตรา ๔๔/๔65 เมื่อ กสทช. อนุญาตให้ผู้ใดใช้คลื่นความถี่ตามพระราชบัญญัติ
นีแ้ ล้ว ให้แจ้งไปยังคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทราบ
มาตรา ๔๔/๕66 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ผู้ใด
(๑) ไม่ด�าเนินการตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง
(๒) ไม่ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม
ที่สามารถใช้คลื่นความถี่นั้นประกอบกิจการตามที่ตนได้รับใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ กสทช. ก�าหนด หรือ
(๓) น�าคลื่นความถี่ไปใช้ในกิจการนอกวัตถุประสงค์ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
การประกอบกิจการที่ใช้คลื่นความถี่ หรือกระท�าการอันมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�าหนด
ในมาตรา ๒๗ (๑๑)
ให้ กสทช. ด�าเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องหรือมีค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน

มาตรา ๔๔/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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มาตรา ๔๔/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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ส่วนที่ ๔
การก�ากับการประกอบกิจการ67
มาตรา ๔๕68 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือกิจการ
โทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องเสียค่าธรรมเนียม
การขออนุญาต และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปีตามอัตราที่ กสทช. ประกาศ
ก�าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปีตามวรรคหนึ่งให้ค�านึงถึง
รายจ่ า ยในการก� า กั บ ดู แ ลการประกอบกิ จ การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในอั ต รารวมทั้ ง สิ้ น
ไม่เกินร้อยละสองของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้รับใบอนุญาต และให้น�าส่งเป็นรายได้
ของส�านักงาน กสทช.
บรรดาหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ต้องเสียค่าธรรมเนียมตาม
วรรคหนึง่ ด้วย แต่ กสทช. จะลดหย่อนให้ตามทีเ่ ห็นสมควรก็ได้ โดยค�านึงถึงวัตถุประสงค์ของ
กิจการของหน่วยงานนั้น
มาตรา ๔๖69 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์
ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการส�าหรับเด็กและเยาวชน ให้ กสทช. ก�าหนดเงื่อนไขใน
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดเวลา
ให้รายการดังกล่าวได้ออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสมส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย

ชื่อของส่วนที่ ๔ การก�ากับการประกอบกิจการ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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มาตรา ๔๗70 (ยกเลิก)
หมวด ๓
แนวทางการจัดท�าแผน

ดังต่อไปนี้

มาตรา ๔๘ ให้มีแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ

(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับตารางก�าหนดคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ประเทศไทยสามารถ
น�ามาใช้ประโยชน์ได้
(๒) แนวทางการด�าเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ระหว่างประเทศ
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่ก�าหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการอื่น
(๔) แนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพื่อน�าไปจัดสรรใหม่หรือการปรับปรุงการใช้
คลื่นความถี่
แผนแม่บทการบริหารคลืน่ ความถี่ เมือ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
และให้ใช้เป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเบื้องต้นในการอนุญาตและการด�าเนินกิจการทั้งปวง
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่
ให้ กสทช. ติ ด ตามประเมิ น ผลการด� า เนิ น งานตามแผนแม่ บ ทการบริ ห าร
คลืน่ ความถี่ และต้องปรับปรุงแผนแม่บทดังกล่าว เพือ่ ประโยชน์ในการบริหารคลืน่ ความถีใ่ ห้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ในการจัดท�าแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ให้ กสทช. รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ผู้ประกอบกิจการที่ใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้อง
ไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน และการจัดท�าแผนแม่บทการบริหารคลืน่ ความถีใ่ ห้คา� นึงถึงการใช้งาน
ด้านความมั่นคงของรัฐตามความจ�าเป็น
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มาตรา ๔๙71 ในการก�ากับดูแลการประกอบกิจการ ให้ กสทช. จัดให้มีแผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการด�าเนินการระยะห้าปี โดยในแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท
การบริหารคลืน่ ความถีแ่ ละอย่างน้อยต้องมีแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมแข่งขันโดยเสรี
อย่ า งเป็ น ธรรมระหว่ า งผู ้ ป ระกอบกิ จ การ แนวทางการอนุ ญ าตให้ ใช้ ค ลื่ น ความถี่
และการอนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การ โดยค� า นึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของประชาชน
และมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้คลื่นความถี่
การด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง ในส่วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ต้องจัดให้มีการใช้คลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือส�าหรับภาคประชาชนรวมกัน
ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของความสามารถในการส่งสัญญาณที่จะอนุญาต
ในแต่ละครั้ง
เพื่อให้การบริหารจัดการคลื่นความถี่เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน ความมัน่ คงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะในกรณีทไี่ ม่มกี ารใช้ประโยชน์
จากคลื่นความถี่ท่ีจัดให้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือส�าหรับภาคประชาชนตามวรรคสอง
หรือคลืน่ ความถีเ่ พือ่ กิจการตามประเภทอืน่ ทีก่ า� หนดไว้จนพ้นก�าหนดสามปี นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้มี
การประกาศให้ขออนุญาต หาก กสทช. เห็นว่าการน�าคลืน่ ความถีด่ งั กล่าวไปใช้เพือ่ กิจการประเภทอืน่
จะเกิดประโยชน์หรือมีประสิทธิภาพสูงกว่า ให้ กสทช. มีอ�านาจน�าคลื่นความถี่นั้นไปใช้
ประโยชน์ในกิจการประเภทอื่นได้ แต่จะต้องไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในการใช้คลื่นความถี่
ที่จัดให้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือส�าหรับภาคประชาชน ในกรณีที่การด�าเนินการดังกล่าว
ท�าให้สัดส่วนตามวรรคสองลดลง ให้ กสทช. จัดให้มีคลื่นความถี่ตามสัดส่วนดังกล่าวโดยเร็ว
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ประกาศก�าหนด
ในการจัดท�าแผนแม่บทตามวรรคหนึง่ ให้ กสทช. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ผูป้ ระกอบกิจการ และหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็นแนวทางในการพิจารณาด้วย ทัง้ นี้
ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ในกรณีที่ กสทช. วินิจฉัยเรื่องใดไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชน
ผู้ประกอบกิจการ หรือหน่วยงานของรัฐตามที่ปรากฏในการรับฟังความคิดเห็นตามวรรคสี่
กสทช. ต้องชีแ้ จงและแสดงเหตุผลให้ประชาชน ผูป้ ระกอบกิจการ หรือหน่วยงานของรัฐทราบ
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ประชาชน ผู้ประกอบกิจการ หรือหน่วยงานของรัฐตามวรรคห้า ผู้ใดเห็นว่า
แผนแม่บทที่ กสทช. ก�าหนดขัดต่อบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้มสี ทิ ธิ
ฟ้ อ งคดี ต ่ อ ศาลปกครอง โดยให้ถือว่าแผนแม่บ ทดั ง กล่ า วเป็ น กฎตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษา
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันยื่นฟ้องคดี
แผนแม่บทตามวรรคหนึง่ เมือ่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ผกู พัน กสทช.
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๕๐ เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
และบริการเพือ่ สังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้ กสทช. ก�าหนด
แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โดยในแผน
อย่างน้อยจะต้องก�าหนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในการด�าเนินการ พร้อมทั้ง
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการด�าเนินการดังกล่าว
การจัดท�าแผนตามวรรคหนึ่ง ให้ กสทช. หารือกับหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา
ให้ กสทช. ประกาศก�าหนดจ�านวนค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมเพือ่ น�าไปใช้ดา� เนินการสนับสนุนการจัดให้มบี ริการโทรคมนาคม
ตามวรรคหนึง่ ทัง้ นี้ โดยค�านึงถึงรายได้ทผี่ ไู้ ด้รบั ใบอนุญาตได้รบั จากการให้บริการโทรคมนาคม
ให้ กสทช. ประกาศก�าหนดจ�านวนเงินจากกองทุนตามมาตรา ๕๓ (๔) ที่จะน�ามา
สนับสนุนผู้ได้รับใบอนุญาตเพื่อให้สามารถด�าเนินการจัดให้มีบริการดังกล่าวได้
ในการด�าเนินการตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคมตามวรรคหนึ่ง ให้ กสทช. มีอ�านาจมอบหมายให้ส�านักงานคณะกรรมการ
ดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดา� เนินการทัง้ หมดหรือบางส่วนแทนได้ ในกรณีเช่นนัน้
ให้ กสทช. โอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามวรรคสาม และที่ก�าหนดไว้ตามวรรคสี่ให้แก่กองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อด�าเนินการต่อไป72
มาตรา ๕๐/๑73 ในการด�าเนินการให้ได้มาและรักษาไว้ซงึ่ สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมและการสละสิทธิดงั กล่าว ให้ กสทช. จัดท�าแผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
มาตรา ๕๐ วรรคห้า เพิม่ โดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
73
มาตรา ๕๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
72
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ดาวเทียมเพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินการซึ่งต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่ าด้ ว ยการพั ฒ นาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้ ง นโยบายรั ฐบาลที่ เ กี่ ย วกั บสิ ท ธิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม โดยในการจัดท�าแผนดังกล่าว กสทช. ต้องหารือร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมี
รายการ ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมทั้งหมดที่ประเทศไทย
สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้
(๒) แนวทางการด�าเนินการเกี่ยวกับการให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียม เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
(๓) แนวทางในการสละสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม กรณีที่การรักษาสิทธิ
ดังกล่าวก่อให้เกิดภาระแก่รัฐเกินประโยชน์ที่จะได้รับ
(๔) แนวทางในการอนุ ญ าตให้ มี ก ารใช้ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ใช้ ว งโคจรดาวเที ย ม
แผนตามวรรคหนึ่ ง เมื่ อ ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาแล้ ว ให้ ผู ก พั น กสทช.
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๕๑ เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ตามสัดส่วนที่ก�าหนด
ไว้ในมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ให้ กสทช. ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเสริมชุมชน
ที่มีความพร้อมให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชน การหารายได้ และการสนับสนุนผูป้ ระกอบกิจการ
บริการชุมชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทัง้ นี้ โดยให้รบั ฟังความคิดเห็นจากประชาชน และหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
รายได้ของผูป้ ระกอบกิจการบริการชุมชนต้องเป็นรายได้จากการบริจาค การอุดหนุน
สถานีหรือรายได้ทางอื่นซึ่งมิใช่การโฆษณาหรือการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์
การสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพต้องเป็นการอุดหนุน
การด�าเนินการของสถานีมใิ ช่เป็นการสนับสนุนรายการใดโดยเฉพาะ และมีสดั ส่วนไม่เกินกึง่ หนึง่
ของรายได้ทั้งหมดของผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน รวมทั้งต้องจัดให้มีการประเมินผล
คุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการอุดหนุนเพื่อใช้ประกอบ
การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนในแต่ละคราว
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หมวด ๔
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
มาตรา ๕๒ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในส�านักงาน กสทช. เรียกว่า “กองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ด�าเนินการให้ประชาชนได้รบั บริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม อย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการ
บริการชุมชนตามมาตรา ๕๑
(๒) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาทรั พ ยากรสื่ อ สาร การวิ จั ย และพั ฒ นา
ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถ
ในการรูเ้ ท่าทันสือ่ เทคโนโลยีดา้ นการใช้คลืน่ ความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสง่ิ อ�านวย
ความสะดวกส�าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการด�าเนินการขององค์กร
ซึ่งท�าหน้าที่จัดท�ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
(๔) สนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(๕) สนับสนุนการด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
(๖)74 สนับสนุนการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสนับสนุน
การเรียกคืนคลืน่ ความถีท่ มี่ ผี ไู้ ด้รบั อนุญาตไป เพือ่ น�ามาจัดสรรใหม่และสนับสนุนการทดแทน
ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการใช้คลื่นความถี่
74

มาตรา ๕๒ (๖) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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มาตรา ๕๓ กองทุนตามมาตรา ๕๒ ประกอบด้วย
(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๒)75 (ยกเลิก)
(๓) เงินที่ได้รับการจัดสรรตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง
(๔) เงินที่ส่งเข้ากองทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ และกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม
(๕) เงิน ค่าปรับ ทางปกครองที่ป รับ ตามพระราชบั ญญั ติ นี้ และตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบกิจการโทรคมนาคม
(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน
(๗) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๙๑
(๘) ดอกผลและรายได้ของกองทุน รวมทั้งผลประโยชน์จากค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม
(๘/๑)76 เงินรายได้ทไี่ ด้จากการจัดสรรคลืน่ ความถีท่ ไี่ ด้รบั คืนตามมาตรา ๒๗ (๑๒/๑)
ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวแล้ว
(๙) เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน
เงินกองทุนให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๕๒ และตามแผน
การจัดให้มบี ริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัว่ ถึงและบริการเพือ่ สังคมตามมาตรา ๕๐ เว้นแต่
วัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๕๒ (๖) ให้ใช้เงินจากกองทุนตาม (๘/๑) เท่านั้น77
เงินกองทุนตาม (๘/๑) ถ้ากระทรวงการคลังเห็นว่ามีเกินความจ�าเป็นหรือหมด
ความจ�าเป็นต้องใช้ จะขอให้น�าส่วนที่เกินจ�าเป็นส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดินก็ได้78
มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง (๒) ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๐/๒๕๕๗
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
76
มาตรา ๕๓ (๘/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
77
มาตรา ๕๓ วรรคสอง แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
78
มาตรา ๕๓ วรรคสาม แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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มาตรา ๕๔79 ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) ประธาน กสทช. เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูอ้ า� นวยการส�านักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง
และผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นกรรมการ
โดยต�าแหน่ง
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวนสองคน ซึ่งกรรมการตาม (๑) และ (๒) เป็นผู้คัดเลือก
ให้เลขาธิการ กสทช. เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการ กสทช. แต่งตัง้
พนักงานของส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตามวรรคหนึง่ (๓) ต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ ข. (๑) (๒) (๓)
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละสามปี
และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
ให้น�ามาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน
โดยอนุโลม
มาตรา ๕๕ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ�านาจหน้าที่ในการบริหารกองทุน
และเสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด สรรเงิ น กองทุ น เพื่ อ ใช้ จ ่ า ยตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ต าม
มาตรา ๕๒ ต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่ กสทช. มีความเห็นแตกต่าง
จากคณะกรรมการบริหารกองทุน กสทช. ต้องให้เหตุผลประกอบการพิจารณาไว้ด้วย
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเปิดเผยรายละเอียดเกีย่ วกับการจัดสรรเงินกองทุน
และการด�าเนินการตามวรรคหนึง่ ให้ประชาชนทราบผ่านทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของส�านักงาน
กสทช. โดยต้องแสดงข้อมูลเกีย่ วกับผูท้ ขี่ อและผูท้ ไี่ ด้รบั การจัดสรรเงินจากกองทุนและจ�านวน
เงินที่ได้รับจากการจัดสรรทั้งหมดด้วย
การเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดท�าบัญชีและระบบบัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก�าหนด

79

มาตรา ๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไข
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หมวด ๕
ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มาตรา ๕๖ ให้มีส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “ส�านักงาน กสทช.” เป็นนิตบิ คุ คล มีฐานะเป็น
หน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น และอยู่
ภายใต้การก�ากับดูแลของประธานกรรมการ
กิจการของส�านักงาน กสทช. ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทน
มาตรา ๕๗ ให้ส�านักงาน กสทช. มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบในการรับและจ่ายเงินรายได้ของส�านักงาน กสทช.
(๒)80 จัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของส�านักงาน กสทช. เพื่อเสนอ กสทช.
อนุมตั ิ โดยรายจ่ายประจ�าปีของส�านักงาน กสทช. ให้หมายความรวมถึงรายจ่ายใดๆ อันเกีย่ วกับ
การด� า เนิ น การตามอ� า นาจหน้ า ที่ ข อง กสทช. คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การปฏิบัติงาน และส�านักงาน กสทช. งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีดังกล่าวต้องจัดท�า
โดยค�านึงถึงความคุม้ ค่า การประหยัด และประสิทธิภาพ รายการหรือโครงการใดทีต่ งั้ งบประมาณ
ไว้แล้วและมิได้จา่ ยเงินหรือก่อหนีผ้ กู พันภายในปีงบประมาณนัน้ ให้รายการหรือโครงการนัน้
เป็นอันพับไปและให้ส�านักงาน กสทช. น�าส่งงบประมาณส�าหรับรายการหรือโครงการ
ดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดิน
(๓) ตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่
(๔) รับและพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับการใช้คลืน่ ความถี่ การประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
หรือเสนอความเห็นต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก�าหนด
80

มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับ
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(๕) ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นความถี่ การใช้คลื่นความถี่
การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(๖) รับผิดชอบงานธุรการของ กสทช. กสท. กทค. และคณะกรรมการบริหาร
กองทุน
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่ กสทช. กสท. และ กทค. มอบหมาย
ในการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีตาม (๒) ก่อนที่ส�านักงาน กสทช.
จะเสนอ กสทช. อนุมัติ ให้ส�านักงาน กสทช. เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
ต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็น และให้
ส�านักงาน กสทช. พิจารณาด�าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
ดังกล่าว เว้นแต่งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีในส่วนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน ให้ส�านักงาน กสทช. เสนอไปยังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบตั งิ านเพือ่ ด�าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง ในกรณีทสี่ า� นักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน แล้วแต่กรณี ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ส�านักงาน กสทช. เสนอร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีดังกล่าวพร้อมความเห็นของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป81
เมื่ อ กสทช. อนุ มั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ� า ปี ข องส� า นั ก งาน กสทช.
ตามวรรคสองแล้ว ให้สา� นักงาน กสทช. เปิดเผยงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีนนั้ พร้อมทัง้ รายการ
หรือโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ
หรือวิธีการอื่นที่เข้าถึงได้โดยสะดวก82
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเสนองบประมาณรายจ่าย
ส�าหรับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗๑ วรรคเจ็ด ต่อส�านักงาน
กสทช. เพื่อจัดสรรเป็นงบประมาณของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ไว้ในร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของส�านักงาน กสทช. ในการนี้ ส�านักงาน กสทช.
อาจท� า ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด สรรงบประมาณดั ง กล่ า วไว้ ใ นรายงานการเสนอ
มาตรา ๕๗ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
82
มาตรา ๕๗ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีก็ได้83
ในการด�าเนินการตามวรรคสอง ให้สา� นักงาน กสทช. เสนอร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ
ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันและให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา
ให้ความเห็นให้แล้วเสร็จก่อนวันเริม่ ปีงบประมาณไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน และเมือ่ ได้รบั ความเห็น
หรือเมือ่ พ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้สา� นักงาน กสทช. เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
ต่อ กสทช. เพื่อด�าเนินการต่อไป84
มาตรา ๕๘ ให้ กสทช. มีอ�านาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงาน
ทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการด�าเนินการอื่น
ของส�านักงาน กสทช. โดยให้รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) การแบ่งส่วนงานภายในของส�านักงาน กสทช. และขอบเขตหน้าทีข่ องส่วนงาน
ดังกล่าว
(๒) การก�าหนดต�าแหน่ง อัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนอืน่ ของเลขาธิการ กสทช.
พนักงานและลูกจ้างของส�านักงาน กสทช. ตลอดจนค่าตอบแทนและค่าใช้จา่ ยของกรรมการอืน่
และอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) การคัดเลือกหรือการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ในการบรรจุ
และแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน หลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้าง
และการจ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้างเนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน
(๔) การบริหารงานบุคคล รวมตลอดทั้งการด�าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์
และร้องทุกข์
(๕) การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน
(๖) การก�าหนดเครือ่ งแบบและการแต่งกายของพนักงานและลูกจ้างของส�านักงาน
กสทช.

มาตรา ๕๗ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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มาตรา ๕๗ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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(๗)85 การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้ช�านาญการ
เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. รวมทั้งจ�านวนและอัตรา
ค่าตอบแทนของต�าแหน่งดังกล่าว ทัง้ นี้ โดยให้คา� นึงถึงการปฏิบตั งิ านและระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
ของต�าแหน่งนั้นด้วย
(๘) การบริหารและจัดการงบประมาณ ทรัพย์สิน และการพัสดุของส�านักงาน
กสทช.
(๙) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่น
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนาม และเมื่อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๕๙ ให้สา� นักงาน กสทช. เปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการด�าเนินงานของ กสทช.
และส�านักงาน กสทช. ให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือวิธีการอื่น
ที่เห็นสมควร โดยอย่างน้อยต้องเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการของผู้ได้รับใบอนุญาตทุกราย พร้อมทั้งเงื่อนไข
ที่ก�าหนด
(๒) รายได้ของส�านักงาน กสทช. ตามมาตรา ๖๕ เป็นรายเดือนโดยสรุป
(๓) รายจ่ า ยส� า หรั บ การด� า เนิ น งานของ กสทช. และส� า นั ก งาน กสทช.
เป็นรายเดือนโดยสรุป
(๔)86 รายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนกรรมการ จ�านวนคณะอนุกรรมการ
และอัตราค่าตอบแทนของอนุกรรมการเป็นรายบุคคล และอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาที่
กสทช. แต่งตั้งเป็นรายบุคคล
(๕) ผลการศึกษาวิจัยและผลงานอื่นๆ ที่ว่าจ้างให้หน่วยงานภายนอกด�าเนินการ
(๖) รายการเรื่องร้องเรียน ความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของ
ผู้บริโภค และผู้รับใบอนุญาตและจ�านวนเรื่องที่ยังค้างพิจารณา
(๗) รายละเอียดของผลการจัดซื้อจัดจ้างของส�านักงาน กสทช. และสัญญาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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มาตรา ๖๐ ให้สา� นักงาน กสทช. มีเลขาธิการ กสทช. คนหนึง่ รับผิดชอบการปฏิบตั งิ าน
ของส� านั ก งาน กสทช. ขึ้น ตรงต่อประธานกรรมการ และเป็ น ผู ้ บัง คั บบั ญชาพนั ก งาน
และลูกจ้างของส�านักงาน กสทช.
ในกิจการของส�านักงาน กสทช. ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการ กสทช.
เป็นผูแ้ ทนของส�านักงาน กสทช. เพือ่ การนีเ้ ลขาธิการ กสทช. จะมอบอ�านาจให้บคุ คลใดปฏิบตั งิ าน
เฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ กสทช. ก�าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ระเบียบดังกล่าวจะก�าหนดในลักษณะบังคับให้เลขาธิการ กสทช. ต้องมอบอ�านาจให้บคุ คลใด
มิได้
มาตรา ๖๑ ให้ประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของ กสทช. เป็นผู้แต่งตั้ง
และถอดถอนเลขาธิการ กสทช.
เลขาธิการ กสทช. ต้องมีอายุไม่ต�่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันแต่งตั้งและต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ รวมทั้งคุณสมบัติอื่นตามที่ กสทช. ก�าหนด
มาตรา ๖๒ เลขาธิการ กสทช. มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละห้าปีนับแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้งและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๖๓ นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๖๒ เลขาธิการ
กสทช. พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) ลาออก
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง
(๗) กสทช. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนกรรมการ
ทั้ ง หมดให้ อ อกจากต� า แหน่ ง เพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย
หย่อนความสามารถ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
มาตรา ๖๔ ให้เลขาธิการ กสทช. และพนักงานของส�านักงาน กสทช. เป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พนั ก งานของส� า นั ก งาน กสทช. ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ตามระเบียบที่ กสทช. ก�าหนด และต้องไม่เป็นกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ทีป่ รึกษา พนักงาน
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ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจ
ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคม
ให้เลขาธิการ กสทช. เป็นผูด้ า� รงต�าแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ เลขาธิการ กสทช. และพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๖๕ รายได้ของส�านักงาน กสทช. มีดังต่อไปนี้
(๑)87 ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ตามมาตรา ๔๔/๒ วรรคหนึ่ง ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๔/๓
(๒) รายได้หรือผลประโยชน์อันได้มาจากการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ของ
กสทช. และส�านักงาน กสทช.
(๓) รายได้จากทรัพย์สินของส�านักงาน กสทช.
(๔) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่ส�านักงาน กสทช. ตามระเบียบที่ กสทช.
ก�าหนด เพื่อใช้ในการด�าเนินงานของส�านักงาน กสทช.
(๕) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้
รายได้ของส�านักงาน กสทช. ตาม (๑) และ (๒) เมือ่ ได้หกั รายจ่ายส�าหรับการด�าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพของส�านักงาน กสทช. ค่าภาระต่างๆ ที่จ�าเป็น เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบ
กองทุนตามมาตรา ๕๒ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ และกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว เหลือเท่าใดให้น�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน88
ในกรณี ร ายได้ ข องส� า นั ก งาน กสทช. มี จ� า นวนไม่ พ อส� า หรั บ ค่ า ใช้ จ ่ า ย
ในการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของส�านักงาน กสทช. รวมทัง้ ค่าภาระต่างๆ ทีจ่ า� เป็นและ
ไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอืน่ ได้ รัฐพึงจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินให้แก่สา� นักงาน กสทช.
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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เท่าจ�านวนที่จ�าเป็น
มาตรา ๖๖ เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินให้แก่ส�านักงาน
กสทช. ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ให้ส�านักงาน กสทช. เสนองบประมาณรายจ่ายของ
ปี ง บประมาณที่ ข อความสนั บ สนุ น ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ จั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปของ
ส� า นั ก งาน กสทช. ไว้ ใ นร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ� า ปี ห รื อ
ร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิม่ เติมแล้วแต่กรณี ในการนีค้ ณะรัฐมนตรีอาจท�าความเห็น
เกีย่ วกับการจัดสรรงบประมาณของส�านักงาน กสทช. ไว้ในรายงานการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วยก็ได้
และในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�าปีหรือร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาอาจขอให้เลขาธิการ กสทช.
เข้าชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๖๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ทสี่ า� นักงาน กสทช. ได้มาโดยการซือ้ หรือแลกเปลีย่ น
จากรายได้ของส�านักงาน กสทช. ตามมาตรา ๖๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือที่มีผู้บริจาค
ให้ตาม (๔) ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส�านักงาน กสทช.
อสังหาริมทรัพย์ทเี่ ป็นทีร่ าชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยทีร่ าชพัสดุทอี่ ยูใ่ นความครอบครอง
ของส�านักงาน กสทช. ให้ส�านักงาน กสทช. มีอ�านาจในการปกครอง ดูแล บ�ารุงรักษา
ใช้ และจัดหาผลประโยชน์ได้ ตามระเบียบที่ กสทช. ก�าหนด
ทรัพย์สินของส�านักงาน กสทช. ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
มาตรา ๖๘ การบัญชีของส�านักงาน กสทช. ให้จัดท�าตามหลักสากลตามมาตรฐาน
ของสภาผู้สอบบัญชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
และการพัสดุของส�านักงาน กสทช. ตามระเบียบที่ กสทช. ก�าหนด
ในการตรวจสอบภายในตามวรรคหนึง่ ให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบภายในจ�านวน
ไม่นอ้ ยกว่าสามคนและไม่เกินห้าคน ซึง่ กสทช. แต่งตัง้ จากผูท้ รงคุณวุฒิ ซึง่ มีความรูค้ วามสามารถ
ในการตรวจสอบภายในและมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘
และให้ส�านักงาน กสทช. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในมีจ�านวนตามสมควรขึ้นตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อท�าหน้าที่ช่วยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ในการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่
ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และให้ กสทช.
เลขาธิการ กสทช. และพนักงานของส�านักงาน กสทช. อ�านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในตามที่ร้องขอ
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ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบภายในแจ้ ง ผลการตรวจสอบต่ อ กสทช. ทุ ก
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน
วาระการด�ารงต�าแหน่ง การพ้นจากต�าแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบที่ กสทช. ก�าหนด
มาตรา ๖๙ ให้ส�านักงาน กสทช. จัดท�างบดุล งบการเงิน และบัญชีท�าการส่ง
ผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ในทุกรอบปี ให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผล
การใช้จา่ ยเงินและทรัพย์สนิ ของส�านักงาน กสทช. โดยให้วเิ คราะห์ประสิทธิผลของการใช้จา่ ยเงิน
พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และได้ผลตาม
เป้าหมายเพียงใดด้วย แล้วท�าบันทึกรายงานผลเสนอต่อ กสทช. คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา
ให้ส�านักงาน กสทช. เป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน
ในเวลาใดๆ ทีส่ า� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่าการใช้จา่ ยเงินและทรัพย์สนิ
ของส�านักงาน กสทช. ไม่เกิดประสิทธิผล หรือเป็นการฟุม่ เฟือยเกินสมควรหรือการด�าเนินการใด
ไม่ถูกต้องตรงตามแผน หรือจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวม ให้ส�านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินแจ้งให้ กสทช. ทราบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ และให้ กสทช. ด�าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข หรือระงับการด�าเนินการตามควรแก่กรณีภายในระยะเวลาที่ส�านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินก�าหนด89
หมวด ๖
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินการและการบริหารงาน
มาตรา ๗๐ ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานคณะหนึ่ง
ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกจ�านวนสี่คน ซึ่งมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้

89

มาตรา ๖๙ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบ
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(๑) เป็ น ผู ้ ที่ มี ผ ลงานหรื อ มี ค วามรู ้ และมี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ ประสบการณ์
ด้านกิจการกระจายเสียง จ�านวนหนึ่งคน และด้านกิจการโทรทัศน์ จ�านวนหนึ่งคน
(๒) เป็ น ผู ้ ที่ มี ผ ลงานหรื อ มี ค วามรู ้ และมี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ ประสบการณ์
ด้านกิจการโทรคมนาคม จ�านวนหนึ่งคน
(๓) เป็นผู้ที่มีผลงานและประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จ�านวนหนึ่งคน
(๔) เป็นผู้ที่มีผลงานและประสบการณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน จ�านวนหนึ่งคน
ให้ประธานวุฒสิ ภาจัดให้มกี ารด�าเนินการคัดเลือกบุคคลผูส้ มควรได้รบั การเสนอชือ่
เป็นกรรมการจ�านวนสองเท่าของจ�านวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง เพื่อน�าเสนอให้วุฒิสภา
พิจารณาคัดเลือกต่อไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประธานวุฒิสภาก�าหนด
ให้ผไู้ ด้รบั การคัดเลือกเป็นกรรมการประชุมร่วมกันเพือ่ คัดเลือกผูส้ มควรเป็นประธาน
กรรมการ
มาตรา ๗๑90 กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีวาระการด�ารง
ต�าแหน่งคราวละสามปี และจะแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งสองวาระติดต่อกันมิได้
กรรมการตามวรรคหนึง่ ต้องไม่เป็นกรรมการ กสทช. อนุกรรมการ เลขาธิการ กสทช.
พนักงานหรือลูกจ้างของส�านักงาน กสทช. และให้นา� ความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๒๐
(๑) (๓) (๔) และ (๕) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ก่อนครบก�าหนดตามวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้ส�านักงานเลขาธิการ
วุฒสิ ภาด�าเนินการจัดให้มกี ารคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านขึน้ ใหม่
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วและให้กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านซึง่ พ้นจากต�าแหน่ง
ตามวาระอยู่ในต�าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่
ในกรณีทกี่ รรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านพ้นจากต�าแหน่งด้วยเหตุอนื่
นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
และให้ถือว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบด้วยกรรมการ
เท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสามคน
เมื่อมีเหตุให้กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานต้องพ้นจากต�าแหน่ง
เพราะเหตุอื่นนอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ ให้ส�านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้
90

มาตรา ๗๑ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
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ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว
โดยให้สา� นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาเริม่ ด�าเนินการจัดให้มกี ารเลือกกรรมการแทนต�าแหน่งทีว่ า่ ง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งและให้ผู้ได้รับคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งแทน
อยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
วิธีการประชุมและการลงมติให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานก�าหนด
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติก�าหนด
มาตรา ๗๒ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน มีอา� นาจหน้าที่
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินการและการบริหารงานของ กสทช. กสท. กทค.
ส�านักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. แล้วแจ้งผลให้ กสทช. ทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันสิน้ ปีบญ
ั ชี และให้ กสทช. น�ารายงานดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาพร้อมรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ประจ�าปีของ กสทช. ตามมาตรา ๗๖ และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบทาง
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของส�านักงาน กสทช. หรือวิธีการอื่นที่เห็นสมควร
การประเมินตามวรรคหนึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ และ
ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเป็น
ผู้รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลเพื่อประโยชน์ในการจัดท�ารายงาน
มาตรา ๗๓ รายงานตามมาตรา ๗๒ อย่างน้อยจะต้องมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
(๑) ผลการปฏิบัติงานของ กสทช. กสท. กทค. ส�านักงาน กสทช. และเลขาธิการ
กสทช.
(๒) รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจากการปฏิบตั ติ ามอ�านาจหน้าทีข่ อง กสทช.
ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและความสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะ
(๓) ความเห็นเกี่ยวกับรายงานประจ�าปีที่ กสทช. ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรา ๗๖
(๔) เรื่องอื่นๆ ที่เห็นสมควรรายงานให้ กสทช. รัฐสภา หรือประชาชน ทราบ
ให้ กสทช. กสท. กทค. ส�านักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ให้ความร่วมมือและ
อ�านวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ร้องขอ
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หมวด ๗
ความสัมพันธ์กับรัฐบาลและรัฐสภา
มาตรา ๗๔91 ในการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ กสทช. ต้องด�าเนินการให้สอดคล้อง
กับนโยบายทีค่ ณะรัฐมนตรีแถลงไว้ตอ่ รัฐสภา และต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา ๗๕ ในกรณี ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารเจรจาหรื อ ท�า ความตกลงระหว่ า งรั ฐ บาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
การบริหารคลืน่ ความถี่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือการอืน่
ทีเ่ กีย่ วข้อง กสทช. และส�านักงาน กสทช. มีหน้าทีต่ อ้ งให้ขอ้ มูลและร่วมด�าเนินการตามทีร่ ฐั บาล
แจ้งให้ทราบ
มาตรา ๗๖ ให้ กสทช. จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีในด้านการบริหาร
คลื่นความถี่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี
ซึ่งต้องแสดงรายละเอียดแผนงานและผลการปฏิบัติงาน รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร
คลื่นความถี่ การจัดสรรคลื่นความถี่ การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี และแผนการด�าเนินงานในระยะต่อไปเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาภายในหนึง่ ร้อยยีส่ บิ วันนับแต่วนั สิน้ ปีบญ
ั ชี และเปิดเผยให้ประชาชน
ทราบ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานของ กสทช. ในปีทลี่ ว่ งมาแล้วเมือ่ เปรียบเทียบกับแผนงานหรือโครงการ
ที่ก�าหนดไว้
(๒) แผนงาน โครงการ และแผนงบประมาณส�าหรับปีถัดไป
(๓) งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานการตรวจสอบภายใน
(๔) ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมประเภทต่างๆ ที่มีความส�าคัญต่อประชาชน
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(๕) คุณภาพและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประเภทต่างๆ ที่มีความส�าคัญ
ต่อประชาชน
(๖) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค
(๗) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกองทุนตามมาตรา ๕๒
(๘) รายงานเกีย่ วกับสภาพการแข่งขันของตลาดในการประกอบกิจการกระจายเสียง
กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมประเภทต่ า งๆ รวมทั้ ง ข้ อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บ
การกระท�าอันมีลักษณะเป็นการครอบง�ากิจการทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มีผลกระทบกับ
ประโยชน์ของรัฐและประชาชน
นายกรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา อาจขอให้ กสทช. หรือเลขาธิการ
กสทช. แล้วแต่กรณี ชี้แจงการด�าเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นหนังสือหรือขอให้มาชี้แจง
ด้วยวาจาก็ได้
หมวด ๘
บทก�าหนดโทษ
มาตรา ๗๖/๑92 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๗๗ ผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม
ผูใ้ ดได้รบั ค�าสัง่ ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แล้วไม่ปฏิบตั ติ าม ให้ กสทช. มีอา� นาจปรับทางปกครอง
ไม่เกินห้าล้านบาท และปรับอีกวันละไม่เกินหนึง่ แสนบาทตลอดเวลาทีย่ งั มิได้ปฏิบตั ติ ามค�าสัง่
มาตรา ๗๘ 93 ผู ้ ใ ดใช้ ค ลื่ น ความถี่ เ พื่ อ กิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์
หรือกิจการโทรคมนาคม โดยไม่ได้รบั อนุญาตตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึง่ ผูน้ นั้ ต้องรับโทษตามที่
บัญญัตไิ ว้สา� หรับความผิดตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๗๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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มาตรา ๗๘ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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มาตรา ๗๙ พนักงานเจ้าหน้าที่ กสทช. หรือผูซ้ งึ่ ใช้อา� นาจของ กสทช. ทีร่ หู้ รือได้รบั
แจ้งจากบุคคลใดว่ามีการใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
หากมิได้ด�าเนินการบังคับการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี และการกระท�าหรืองดเว้น
การกระท�านัน้ ไม่เป็นความผิดตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา พนักงานเจ้าหน้าที่
กสทช. หรือผู้ซึ่งใช้อ�านาจของ กสทช. ที่กระท�าการดังกล่าว ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน
สามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๐ ในระหว่างที่การแต่งตั้ง กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้ยังไม่แล้วเสร็จ
ให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทไี่ ด้แต่งตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก�ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ ยังคงปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปในฐานะ กสทช. ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ แต่ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว
เมื่อ กสทช. ได้รับการแต่งตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ตามวรรคหนึ่งเป็นอันพ้นจากหน้าที่
มาตรา ๘๑ ให้คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
แห่งชาติตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ หมายความถึง กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้บรรดาอ�านาจหน้าที่ของรัฐมนตรี อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข และเจ้าพนักงาน
ผู ้ อ อกใบอนุ ญ าต ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ท ยุ ค มนาคมเป็ น อ� า นาจหน้ า ที่ ข อง กสทช.
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๒ เมือ่ มีการแต่งตัง้ กสทช. แล้ว ให้สว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ
หรือบุคคลใดที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีหน้าที่
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แจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ รวมทั้งเหตุแห่งความจ�าเป็นในการถือครอง
คลื่นความถี่ต่อ กสทช. ตามหลักเกณฑ์ และระยะเวลาที่ กสทช. ก�าหนด
ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ
แจ้ ง รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การอนุ ญ าต สั ม ปทาน หรื อ สั ญ ญา รวมถึ ง อายุ สั ญ ญา
และค่าสัมปทานหรือค่าตอบแทนต่างๆ ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานัน้ ต่อ กสทช.
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ กสทช. ก�าหนด และให้ กสทช. ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
ของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลและผลการตรวจสอบ
ให้สาธารณชนทราบ
มาตรา ๘๓ ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
และได้ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ แล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจาก กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้
และให้ กสทช. ก�ากับดูแลให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่นความถี่นั้นปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้ กฎหมายอืน่ และตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก�าหนด ทัง้ นี้ จนกว่าจะถึงก�าหนด
ที่ต้องคืนคลื่นความถี่ตามวรรคสาม
ความในมาตรา ๔๔/๑ มิ ใ ห้ ใช้ บั ง คั บ กั บ ส่ ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ น� า
คลืน่ ความถีท่ ไี่ ด้รบั จัดสรรไปให้ผอู้ นื่ ประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญา
ที่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาประกอบกิจการต่อไปได้
เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญานั้น94
ให้ กสทช. ก�าหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือ
ใช้คลื่นความถี่คืนคลื่นความถี่ดังกล่าวเพื่อน�าไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่
ตามที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๘ โดยค�านึงถึงประโยชน์
สาธารณะและความจ�าเป็นของการประกอบกิจการและการใช้คลืน่ ความถี่ ทัง้ นี้ ให้นา� เหตุแห่ง
ความจ�าเป็นในการถือครองคลืน่ ความถีต่ ามทีไ่ ด้รบั แจ้งตามมาตรา ๘๒ มาพิจารณาประกอบ
ด้วย
มาตรา ๘๔ ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม
ที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและได้ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ แล้ว
ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจาก กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ กสทช. ก�ากับดูแลให้ผู้ได้รับ
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จัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่นความถี่นั้นปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น และตาม
หลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก�าหนด ทั้งนี้ จนกว่าจะถึงก�าหนดที่ต้องคืนคลื่นความถี่ตามวรรคสี่
ความในมาตรา ๔๔/๑ มิให้ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจที่น�าคลื่นความถี่ที่ได้รับจัดสรร
ไปให้ผู้อื่นประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมาย
และให้ผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาประกอบกิจการต่อไปได้เฉพาะในช่วงระยะเวลา
ที่เหลืออยู่ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญานั้น95
เมื่อพ้นก�าหนดระยะเวลาสามปีนบั แต่วันที่พระราชบัญญัตินใี้ ช้บังคับ ให้รฐั วิสาหกิจ
น�ารายได้จากผลประกอบการในส่วนทีไ่ ด้รบั จากการให้อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาตามวรรคสอง
ที่รัฐวิสาหกิจได้ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�าเนินการ
ในกิจการของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้ด�าเนินการทั้งหมดหรือบางส่วน โดยให้หักค่าใช้จ่าย
ดังต่อไปนี้แล้วเหลือเท่าใดให้ส่ง กสทช. และให้ กสทช. น�าส่งเงินจ�านวนดังกล่าวเป็นรายได้
แผ่นดินต่อไป
(๑) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ เฉพาะในส่วนที่คิดจากฐานรายได้ที่
เกิดจากการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
(๒) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
และบริการเพื่อสังคมตามนโยบายของรัฐบาล และตามมาตรา ๕๐ เฉพาะในส่วนที่คิดจาก
ฐานรายได้ที่เกิดจากการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
(๓) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินการตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
ตามที่กระทรวงการคลังก�าหนด
ให้ กสทช. ก�าหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้
คลืน่ ความถีค่ นื คลืน่ ความถีด่ งั กล่าวเพือ่ น�าไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลืน่ ความถีต่ ามที่
ก�าหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๘ โดยให้น�าความในมาตรา ๘๓
วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๕ ในวาระเริม่ แรกมิให้นา� บทบัญญัตมิ าตรา ๔๙ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการจัดให้
ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบมาใช้บังคับ ทั้งนี้
จนกว่า กสทช. จะประกาศให้ใช้ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแล้ว
ให้ กสทช. จัดให้มีแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๘ ภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่เมื่อมีการแต่งตั้ง กสทช. แล้ว โดยแผนดังกล่าวต้องก�าหนดให้
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มีการก�าหนดเวลาในการเปลี่ยนไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
และก�าหนดเวลาเกี่ยวกับการจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์ด้วย
หลังจากประกาศใช้แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่แล้ว ในช่วงเวลาที่ยังมิได้
ประกาศให้ใช้ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ให้ กสทช. จัดสรร
คลื่นความถี่ให้ภาคประชาชนได้ใช้ในกิจการโทรทัศน์เป็นการชั่วคราวเฉพาะในพื้นที่ที่มี
คลื่นความถี่เพียงพอที่จะด�าเนินการจัดสรรได้
มาตรา ๘๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติมอบหมายให้ด�าเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
และบริการเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
ก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งน�าส่งค่าใช้จา่ ยเข้ากองทุนตามมาตรา ๕๐
จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
มาตรา ๘๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชบัญญัตกิ ารประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ ให้คงใช้ได้ตอ่ ไปจนกว่า
จะสิน้ อายุ และให้ถอื ว่าเป็นใบอนุญาตทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตนิ ี้ โดยให้ กสทช. ก�ากับดูแล
ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ กฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง และตามหลักเกณฑ์
ที่ กสทช. ก�าหนด
ใบอนุญาตใดตามวรรคหนึ่งที่ให้สิทธิในการถือครองหรือใช้คลื่นความถี่และมิได้
ก�าหนดวันสิ้นอายุ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะถึงวันที่ กสทช. ก�าหนดให้ใบอนุญาตดังกล่าว
สิ้นอายุลง โดยให้น�าความในมาตรา ๘๓ วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๘ ภายในหนึง่ ร้อยยีส่ บิ วันนับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ ให้ กสทช.
ออกใบอนุ ญ าตให้ ใช้ ค ลื่ น ความถี่ แ ละใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้แก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทยตามลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการ รวมทัง้ ขอบเขต
การให้บริการเท่าที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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การใช้คลืน่ ความถีเ่ พือ่ ประกอบกิจการเพิม่ เติมจากทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตตามวรรคหนึง่
ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ และต้องได้รับใบอนุญาตจาก กสทช.
ในการนี้ กสทช. จะก�าหนดเงื่อนไขใดๆ ที่จ�าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ได้
การประกอบกิจการขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ให้อยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัตนิ เี้ พียงเท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ในระหว่างทีย่ งั มิได้รบั ใบอนุญาตตามวรรคหนึง่ ให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทยประกอบกิจการต่อไปได้
มาตรา ๘๙ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ พนักงานและลูกจ้าง
และเงินงบประมาณ ของส�านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่มีอยู่
ไปเป็นของส�านักงาน กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้พนักงานและลูกจ้างที่โอนไปตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือน เงินประจ�าต�าแหน่ง
หรือค่าจ้างรวมทัง้ สิทธิและประโยชน์ตา่ งๆ เท่ากับทีเ่ คยได้รบั อยูเ่ ดิมไปพลางก่อน จนกว่าจะได้
บรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งในส�านักงาน กสทช. แต่จะแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือน
หรือค่าจ้างต�่ากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้
ในกรณีที่พนักงานหรือลูกจ้างผู้ใดอยู่ภายใต้ระเบียบหรือสัญญาจ้างที่มิได้ก�าหนด
ระยะเวลาการจ้าง มิให้ถอื ว่าการจ้างโดยไม่มกี า� หนดระยะเวลาดังกล่าวเป็นสิทธิและประโยชน์
ตามวรรคสอง
มาตรา ๙๐ ในวาระเริม่ แรก ให้ดา� เนินการแต่งตัง้ เลขาธิการ กสทช. ตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ภายในก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้ง กสทช. ตามพระราชบัญญัตินี้
ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี เ ลขาธิ ก าร กสทช. ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ เ ลขาธิ ก าร
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก�ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึง่ ด�ารงต�าแหน่งอยูใ่ นวันก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ กสทช.
ไปพลางก่อน
มาตรา ๙๑ ให้โอนเงินและทรัพย์สินของกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์เพือ่ ประโยชน์สาธารณะ และกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพือ่ ประโยชน์
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สาธารณะตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ไปเป็นของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙๒ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ ของกรมประชาสัมพันธ์
ส�านักนายกรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวกับกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ ส�านักนายกรัฐมนตรี ทีม่ อี ยูใ่ นวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ี้
ใช้บังคับ ไปเป็นของส�านักงาน กสทช. เว้นแต่เงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ�าซึ่งมีผู้ครองอยู่ให้โอนไปเป็นของกรมประชาสัมพันธ์ ส�านักนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๙๓ ข้าราชการและลูกจ้างของกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ ส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ด�ารงต�าแหน่งอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ถ้าสมัครใจจะโอนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ
ส�านักงาน กสทช. เมื่อได้แจ้งความจ�านงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ส�านักงาน กสทช. บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการหรือลูกจ้าง
ผู้นั้นเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส�านักงาน กสทช. ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก�าหนด แต่จะ
ก�าหนดให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างต�่ากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้ ส�าหรับ
ผูท้ ไี่ ม่ได้แจ้งความจ�านงภายในระยะเวลาดังกล่าวให้กลับไปปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นกรมประชาสัมพันธ์
ส�านักนายกรัฐมนตรี
ในระหว่างทีย่ งั ไม่มี กสทช. ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้อา� นาจของ กสทช. ตามวรรคหนึง่
เป็นอ�านาจของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทไี่ ด้แต่งตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๙๔ การบรรจุและแต่งตัง้ ข้าราชการตามมาตรา ๙๓ ให้ถอื ว่าเป็นการให้ออกจาก
ราชการเพราะเลิ ก หรื อ ยุ บ ต� า แหน่ ง ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบ� า เหน็ จ บ� า นาญข้ า ราชการ
หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
การบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างตามมาตรา ๙๓ ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะ
ทางราชการยุบต�าแหน่งหรือทางราชการเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด และให้ได้รับบ�าเหน็จ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ�าเหน็จลูกจ้าง

55
57

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

มาตรา ๙๕ ให้บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค�าสัง่ ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึง่ ชอบด้วยกฎหมายและมีผลบังคับได้อยูใ่ นวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ี้
ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมี
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค�าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๗
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่ง
ท�าหน้าที่ด�าเนินการจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ และมาตรา ๓๐๕ (๑) บัญญัติ
ให้กฎหมายจัดตัง้ องค์กรทีต่ ราขึน้ จะต้องมีสาระส�าคัญให้มคี ณะกรรมการเฉพาะด้านเป็นหน่วยย่อย
ภายในองค์กรนั้นแยกต่างหากจากกัน ท�าหน้าที่ก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ และก�ากับการประกอบกิจการโทรคมนาคม และมีรายละเอียดว่าด้วย
การก�ากับและคุ้มครองการด�าเนินกิจการ การจัดให้มีกองทุนพัฒนาทรัพยากรสื่อสารและ
ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่ยังไม่เกิดผล
ในทางปฏิบัติเท่าที่ควร ท�าให้เกิดข้อติดขัดในการด�าเนินการหลายประการ รวมทั้งยังมี
บทบัญญัตทิ ไี่ ม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมควรก�าหนดให้จดั ตัง้ องค์กร
ของรัฐทีเ่ ป็นอิสระองค์กรหนึง่ ท�าหน้าทีด่ า� เนินการจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งก�าหนดขอบเขต
การด�าเนินงานขององค์กรและการก�ากับดูแลการประกอบกิจการดังกล่าว และปรับปรุงกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยองค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก� า กั บ กิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
56
58

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๐/๒๕๕๗ เรือ่ ง การแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยองค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกำ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗96
ข้อ ๕ เงินทีไ่ ด้จากการประมูลตามมาตรา ๔๑ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์กร
จัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ หากยังมิได้น�าส่งเข้ากองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพือ่ ประโยชน์สาธารณะ
ให้นา� ส่งเป็นรายได้แผ่นดินหลังหักค่าใช้จา่ ยแล้วภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีป่ ระกาศนีใ้ ช้บงั คับ
พระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐97
เป็นต้นไป

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๔๒ ให้กรรมการ กสทช. ซึ่งด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับยังคงด�ารงต�าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ หรือพ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตุอื่น
ในกรณีที่มีต�าแหน่งว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้กรรมการ กสทช. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่
เหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมการ กสทช. เหลือไม่ถึงสี่คน ให้กรรมการ กสทช. ที่เหลืออยู่พ้นจาก
ต�าแหน่งโดยให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ และให้ด�าเนินการแต่งตั้งกรรมการ
กสทช. ตามพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก� า กั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตนิ ี้ ในระหว่างทีย่ งั มิได้แต่งตัง้ กรรมการ กสทช. ดังกล่าว ให้กรรมการ กสทช.
ทีเ่ หลืออยูป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีจ่ า� เป็นไปพลางก่อน จนกว่ากรรมการ กสทช. ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้
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ตามพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
เข้ารับหน้าที่
ในกรณีที่ผู้ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ
กสทช. ให้กรรมการ กสทช. ที่เหลืออยู่เลือกกรรมการ กสทช. คนหนึ่งท�าหน้าที่ประธาน
กรรมการ กสทช. ต่อไป
มิให้นา� บทบัญญัตเิ กีย่ วกับคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากต�าแหน่ง
ของกรรมการ กสทช. ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติม
ตามพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับกับกรรมการ กสทช. ตามวรรคหนึ่ง โดยให้เป็นไปตาม
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนการแก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัตินี้
การพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการ กสทช. ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการพ้นจาก
ต�าแหน่งตามวาระตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๔๓ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือค�าสั่งอื่นใด
อ้างถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคม ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค�าสัง่ นัน้ อ้างถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มาตรา ๔๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีไ่ ด้มกี ารจัดตัง้
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อท�าหน้าที่ในการจัดท�านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ให้
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สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการด�าเนินการทีก่ า� หนดไว้ในนโยบายและแผนระดับชาติ
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อแนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีแล้ว จึงต้องแก้ไขกฎหมายให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติดงั กล่าว ประกอบกับเทคโนโลยีเกีย่ วกับการจัดสรร
คลื่นความถี่ในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มขึ้นและเพื่อให้การใช้บังคับกฎหมายว่าด้วย
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่สว่ นรวมและสาธารณะ
มากยิ่งขึ้น กรณีจ�าเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอ�านาจหน้าที่ให้สามารถรองรับ
ในเรื่องดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒98
เป็นต้นไป

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๗ บรรดาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ออกตามพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ทีม่ อี ยูใ่ นวันก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับให้ใช้ได้ตอ่ ไปจนกว่า
จะสิ้นอายุใบอนุญาตหรือใบอนุญาตนั้นสิ้นผลเพราะเหตุอื่น
ให้ กสทช. มี อ� า นาจประกาศก� า หนดกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์
หรือกิจการโทรคมนาคมประเภทหรือลักษณะใด ที่สามารถใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับใบอนุญาต
ตามวรรคหนึ่งเพื่อประกอบกิจการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวต้องสอดคล้องกับ
แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เพิม่ เติมตามวรรคสองให้ยนื่ ค�าขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการรวมทัง้ เสียค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม
แล้วแต่กรณี
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มาตรา ๒๘ ให้ กสทช. มี อ� า นาจประกาศก� า หนดกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ประเภทหรือลักษณะใด ที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ตามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และการอนุญาตนั้นยังไม่สิ้นสุดลง สามารถใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาต
เพือ่ ประกอบกิจการเพิม่ เติมได้ ทัง้ นี้ ประกาศดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหาร
คลื่นความถี่
ผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีต่ ามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรวมทั้งเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๙ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับให้โอนแก่กันได้ตามที่ก�าหนดในมาตรา ๔๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๐ ในระยะเริม่ แรก มิให้นา� ส่วนที่ ๓ การอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถี่ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๔/๑ มาตรา ๔๔/๒ มาตรา ๔๔/๓ มาตรา ๔๔/๔
และมาตรา ๔๔/๕ และส่วนที่ ๔ การก�ากับการประกอบกิจการ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖
ในหมวด ๒ การก�ากับดูแลการประกอบกิจการ และมาตรา ๖๕ (๑) มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓
วรรคสอง และมาตรา ๘๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก� า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘
และมาตรา ๒๙ มาใช้บังคับ จนกว่า กสทช. จะมีความพร้อมที่จะด�าเนินการตามบทบัญญัติ
ดังกล่าว และให้เสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้น�าบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับ
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการคลื่นความถี่และการก�ากับการประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในระหว่างที่ยังมิได้มีการตรา
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนที่ ๓ การก�ากับกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ และส่วนที่ ๔ การก�ากับกิจการ
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โทรคมนาคม มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ในหมวด ๒ การก�ากับดูแลการประกอบ
กิจการ และมาตรา ๖๕ (๑) มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓ วรรคสอง และมาตรา ๘๔ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ ใช้ บั ง คั บ อยู ่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง
จะมีผลใช้บังคับ
ก่อนเสนอให้ตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้ กสทช. จัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องตามความเหมาะสม และน�าข้อมูลทีไ่ ด้รบั มา
ประกอบการพิจารณา
ให้ กสทช. จัดท�าแผนการด�าเนินการและก�าหนดกรอบระยะเวลาในการตรา
พระราชกฤษฎีกาอย่างชัดเจน และให้มีการรายงานผลการเตรียมความพร้อมตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทราบอย่างน้อยทุกหกเดือนและเปิดเผยให้ประชาชนทราบด้วย
มาตรา ๓๑ ให้ระเบียบว่าด้วยการก�าหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จา่ ยอืน่ ในการสรรหาและ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งออกตามมาตรา ๗๑
วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนการแก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ยังมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีระเบียบ
เพือ่ ก�าหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จา่ ยอืน่ ในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบัติงานซึ่งออกตามมาตรา ๗๑ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ
มาตรา ๓๒ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ และการจัดให้มีการใช้ประโยชน์จาก
คลืน่ ความถีต่ อ้ งเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดแก่ประเทศชาติและประชาชน ประกอบกับมาตรา ๒๗๔
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
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โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นองค์กรรับผิดชอบและก�ากับการด�าเนินการดังกล่าว และโดยที่บทบัญญัติ
เกีย่ วกับการเริม่ กระบวนการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ และการเริ่มกระบวนการสรรหา รวมทั้งวาระการด�ารงต�าแหน่งของ
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านไม่มคี วามชัดเจน ตลอดจนกระบวนการจัดท�า
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของส�านักงาน กสทช. ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงาน ท�าให้การบริหารงบประมาณเกิดความล่าช้า ประกอบกับเทคโนโลยี
การสือ่ สารโดยใช้คลืน่ ความถีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ สมควรปรับปรุงการอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีเ่ สียใหม่
เพือ่ ให้การใช้คลืน่ ความถีเ่ กิดประโยชน์สงู สุด นอกจากนัน้ เพือ่ ประโยชน์ในการแจ้งเหตุฉกุ เฉิน
ที่ต้องการความช่วยเหลือของประชาชน สมควรก�าหนดให้มีเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ เพือ่ ให้การรับแจ้งเหตุฉกุ เฉินมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี้
พระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔99
เป็นต้นไป

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๐ ให้ก รรมการกิจการกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ยังคงด�ารงต�าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และในกรณีที่มีต�าแหน่งว่างลงไม่ว่าด้วย
เหตุใด ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และในกรณีที่กรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติผู้ใดซึ่งด�ารงต�าแหน่ง
หรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ได้ด�ารงต�าแหน่งหรือปฏิบัติ
หน้าที่มาแล้วเป็นเวลาไม่ถึงสามปี ให้ผู้นั้นเป็นผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการ
99

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนที่ ๑๔ ก/หน้า ๑/๑ มีนาคม ๒๕๖๔
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กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติอีกวาระหนึ่งได้
ให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเริ่มด�าเนินการจัดให้มีการสรรหากรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๑ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :-เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ มี
การตราพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
และอ�านาจหน้าที่ ตลอดจนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม รวมทั้ง
วิธกี ารสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แต่ปรากฏว่าได้เกิดสภาพปัญหาในทางปฏิบัติบางประการ
ท�าให้การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ ประกอบกับได้มขี อ้ ร้องเรียนเป็นจ�านวนมากเกีย่ วกับคุณสมบัตแิ ละลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพือ่ แต่งตัง้ ให้
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
อันเป็นการแก้ไขข้อขัดข้องในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
ดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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เลม ๑๒๕ ตอนที่ 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
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่ ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั กรไทย
บัญญัตใิ หกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบญ
ั ญัตแิ หงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
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เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

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
“กิ จ การโทรทั ศ น ” หมายความว า กิ จ การโทรทั ศ น ต ามกฎหมายว า ด ว ยองค ก รจั ด สรร
คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
“กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่” หมายความวา กิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศนซึ่งตองขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
“กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่” หมายความวา กิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศนซึ่งไมตองขอรับการจัดสรรคลื่น ความถี่ตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
“โครงขาย” หมายความวา ระบบการเชื่อมโยงของกลุมเครื่องสงหรือถายทอดสัญญาณเสียง
หรือภาพที่ผูประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจ การโทรทัศ นใ ช ใ นการสงขาวสารสาธารณะหรื อ
รายการจากสถานีไปยังเครื่องรับ ไมวาจะโดยสื่อตัวนําที่เปนสาย คลื่นความถี่ แสง คลื่นแมเหล็กไฟฟา
หรือสื่อตัวนําอื่นใด
“เจาของโครงขาย” หมายความวา บุคคลที่มีโครงขายเปนของตนเองหรือผูมีสิทธิในการ
ดําเนินกิจการโครงขาย ไมวาจะเปนผูประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนหรือไมกต็ าม
“สถานี” หมายความวา สถานที่ที่ใชสําหรับทําการสงขาวสารสาธารณะหรือรายการของ
การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน ไมวาจะเปนการสงผานโครงขายของตนเองหรือ
ของผูอื่นก็ตาม
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“กองทุ น ” หมายความว า กองทุ น พั ฒ นากิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น เ พื่ อ
ประโยชนสาธารณะตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่แ ละกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
“แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน” หมายความวา แผนแมบทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศ นตามกฎหมายวาด วยองคก รจัด สรรคลื่น ความถี่แ ละกํา กับกิ จการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
“คลื่นความถี่” หมายความวา คลื่นวิทยุหรือคลื่นแฮรตเซียนซึ่งเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มี
ความถี่ต่ํากวาสามลานเมกะเฮิรตซลงมาที่ถูกแพรกระจายในที่วางโดยปราศจากสื่อนําที่ประดิษฐขึ้น
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศ น
แหงชาติตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
แหงชาติ
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
แหงชาติ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนแหงชาติแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให ค ณะกรรมการมี อํ า นาจแต ง ตั้ ง พนั ก งานเจ า หน า ที่ แ ละออกประกาศเพื่ อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูที่มีสวน
เกี่ยวของดวย
ประกาศนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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หมวด ๑
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
มาตรา ๗ ผูใดประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตองไดรับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการตามความในหมวดนี้
ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดลักษณะกิจการที่ไมถือเปนการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘ ผูขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ีตองเปนบุคคลสัญชาติไทยและไมอยูใน
ระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแลวยังไมครบสามป
มาตรา ๙ ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนสิทธิเฉพาะตัว
ของผูไดรบั ใบอนุญาตจะโอนแกกันมิได
ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนจะตองประกอบกิจการดวย
ตนเอง การแบงเวลาใหผูอื่นดําเนินรายการใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัตินี้กําหนด
สวนที่ ๑
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่
มาตรา ๑๐ ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนโดยใชคลื่นความถี่
มีสามประเภทดังนี้
(๑) ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การบริ ก ารสาธารณะ ได แ ก ใบอนุ ญ าตที่ อ อกให สํ า หรั บ
การประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการบริการสาธารณะ แบงเปนสามประเภท
(ก) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่หนึ่ง ออกใหสําหรับกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการสงเสริมความรู การศึกษา ศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม การเกษตร และการสงเสริมอาชีพอื่น ๆ
สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
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(ข) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สอง ออกใหสําหรับกิจการ
กระจายเสี ยงหรือกิจ การโทรทั ศ นที่มีวัตถุป ระสงคหลั กเพื่อความมั่น คงของรัฐหรือความปลอดภั ย
สาธารณะ
(ค) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สาม ออกใหสําหรับกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการกระจายขอมูลขาวสารเพื่อสงเสริมความ
เขาใจอันดีระหวางรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน การกระจายขอมูลขาวสารเพื่อการ
สง เสริ มสนับ สนุน ในการเผยแพร แ ละให การศึก ษาแกป ระชาชนเกี่ ยวกั บการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข บริการขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนสาธารณะ
แกคนพิการ คนดอยโอกาส หรือกลุมความสนใจที่มีกิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะหรือบริการขอมูล
ขาวสารอันเปนประโยชนสาธารณะอื่น
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ไดแก ใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ
ที่มีวัตถุประสงคเชน เดียวกับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ แตตองเปน ประโยชนตามความ
ตองการของชุมชนหรือทองถิ่นที่รับบริการ
(๓) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ไดแก ใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการตาม
วัตถุประสงคของผูประกอบกิจการเพื่อแสวงหากําไรในทางธุรกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด อยางนอยแบงเปนสามประเภท
(ก) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับชาติ ออกใหสําหรับกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศนที่มีพื้นที่ใหบริการครอบคลุมทุกภาคของประเทศ
(ข) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาค ออกใหสําหรับกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศนที่มีพื้นที่การใหบริการในกลุมจังหวัด
(ค) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับทองถิ่น ออกใหสําหรับกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศนที่มีพื้นที่การใหบริการในจังหวัด
มาตรา ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ตองเปน
(๑) กระทรวง ทบวง กรม องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่มิใชรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายหรือมีความ
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จําเปนตองดําเนินกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด
(๒) สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่น ที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงคใ นการ
ดําเนิน กิจการเพื่อประโยชนสาธารณะโดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ ซึ่งมีความเหมาะสมกับการ
ประกอบกิจการบริการสาธารณะตามลักษณะและหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๓) สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการใชประโยชนดานการเรียนการสอนหรือการเผยแพรความรูสู
สังคมตามลักษณะและหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิ จการบริการชุม ชน ต องเปน สมาคม มู ลนิ ธิ
นิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐและมีวัตถุประสงคในการดําเนิน
กิจการเพื่อประโยชนสาธารณะโดยไมแ สวงหากําไรในทางธุรกิจ หรือกลุม คนในทองถิ่น ที่ไมเปน
นิติบุคคล ซึ่งรวมตัวกันเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน ทั้งนี้ ตองมีความเหมาะสมกับการประกอบ
กิจการบริการชุมชนตามลักษณะที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ในการกําหนดลักษณะตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการคํานึงถึงประโยชนในการสงเสริมการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใ หเปน ไปอยางมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนอง
ความตองการที่หลากหลายของประชาชนในชุมชนหรือในทองถิ่น รวมทั้ ง ป อ งกั น การครอบงํ า การ
ประกอบกิจการดังกลาว
มาตรา ๑๓ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจตองเปน นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตาม
กฎหมายไทย และตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น ตองเปน
นิติบุคคลที่ผูถือหุนอันเปนทุนหรือที่ผูลงทุนไมนอยกวาหนึ่งในสามมีภูมิลําเนาอยูใ นเขตภูมิภาคหรือ
ทองถิ่นนั้น แลวแตกรณี และตองมีฐานะทางการเงินมั่นคง มีระบบการตรวจสอบบัญชี และมีลักษณะ
อื่นใด ซึง่ ประกันความมั่นคงในการประกอบกิจการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๒) ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทอื่นนอกจาก (๑) ตองเปนรัฐวิสาหกิจหรือ
บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน
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มาตรา ๑๔ ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ (๒) และ (๓) และมาตรา ๑๒ นอกจากมี
คุณสมบัติแ ละไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ แลว ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) บุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันผูขอรับใบอนุญาตตองมีสัญชาติไทย
(๒) ไม มี ก รรมการหรื อ บุ ค คลผู มี อํ า นาจกระทํ า การผู ก พั น ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตที่ เ คยเป น
กรรมการหรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันของผูรับใบอนุญาตอื่น ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต
อันเปนผลมาจากการบริหารกิจการของผูนั้นและระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมครบกําหนดสามป
มาตรา ๑๕ ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓ นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๘ และตามมาตรา ๑๔ แลวตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) เปนนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผูมีสัญชาติไทยลงทุนหรือถือหุนอันเปนทุนไมนอยกวาสามในสี่
ของทุนทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
(๒) เปน นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผูมีสัญชาติไทยมีอํานาจตามกฎหมายหรือตามขอบังคับหรือ
ตามขอตกลงในการออกเสียงลงคะแนนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓ เปนบริษัท กรรมการไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการผูมีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลนั้นตองเปนผูมีสัญชาติไทย
ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓ เปน หางหุน สวนจํากัดหรือหางหุน สวนสามัญ
จดทะเบียน หุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการตองเปนบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย
คณะกรรมการอาจกําหนดขอ หามมิใ หกระทํ าการที่มีลักษณะเปน การครอบงํากิจการโดย
คนตางดาวใหผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติได
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ใหถือวา บุคคลผูมีสัญชาติไทย หมายความวา บุคคลที่มิใ ช
คนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว และหุนที่บุคคลที่มีสัญชาติไทยถืออยู
หรือลงทุนอยูจํานวนหนึ่งหุนนับเปนเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
มาตรา ๑๖ การยื่น คําขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปน ไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่ อ นไขที่ ค ณะกรรมการประกาศกํ า หนด โดยต อ งให ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตระบุ ส ถานี ร ะบบ
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และวิธีการที่จะใชในการสงวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน รวมทั้งตองเสนอแผนบริการกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนใหคณะกรรมการพิจารณาดวย
ประกาศตามวรรคหนึ่งตองสอดคลองกับแผนแมบทกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน
และแผนความถี่วิทยุตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
มาตรา ๑๗ การอนุญ าตใหประกอบกิจ การกระจายเสี ยงหรือกิ จการโทรทัศ นโดยใชคลื่ น
ความถี่ ใหคณะกรรมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโดยคํานึงถึงภารกิจหรือวัตถุประสงคของการ
ประกอบกิจการ และเปนไปตามสัดสวนการจัดสรรคลื่นความถี่ที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยองคกร
จัด สรรคลื่น ความถี่ แ ละกํ า กั บ กิจ การวิ ทยุ ก ระจายเสี ย ง วิท ยุ โ ทรทัศ น และกิ จ การโทรคมนาคม
ดังตอไปนี้
(๑) การออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ใหคํานึงถึงหนาที่ตามกฎหมาย
หรือความจําเปนเพื่อการบริการสาธารณะ โดยใชคลื่นความถี่ที่จัดสรรไวสําหรับภาครัฐ
(๒) การออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ใหคาํ นึงถึงความตองการที่หลากหลาย
ความพรอม และประโยชนสาธารณะของชุมชน โดยใชคลื่นความถี่ที่จัดสรรไวสําหรับภาคประชาชน
(๓) การออกใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ใหคํานึงถึงการสงเสริมการแขงขัน โดย
เสรีอยางเปน ธรรม และสนับสนุนใหมีการประกอบกิจการประเภทที่ใหบริการขาวสารและสาระใน
สัดสวนที่เหมาะสม โดยใชคลื่นความถี่ที่จัดสรรไวสําหรับภาคเอกชน
มาตรา ๑๘ การกําหนดอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่คุม
กับการลงทุน วัตถุประสงคของการประกอบกิจการ แนวทางการพัฒนากิจการของผูขอรับใบอนุญาต
ความตองการของผูบริโภค ความเสมอภาคในการแขงขันของผูประกอบกิจการ รวมทั้งผลการประเมิน
คุณภาพรายการ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงใหมีอายุไมเกินเจ็ดป
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนใหมีอายุไมเกินสิบหาป
ในกรณี ที่ ใบอนุญาตตามวรรคสองสิ้ นอายุ ให ผูรั บใบอนุ ญาตยื่น คํ าขอรั บใบอนุ ญาตใหม
อยางนอยเกาสิบวันแตไมเกินหนึ่งปกอนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุแตในกรณีที่ใบอนุญาตตามวรรคสาม
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สิ้นอายุ ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหมอยางนอยเกาสิบวันแตไมเกินสองปกอนวัน ที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ
เมื่อไดรับคําขอตามวรรคสี่แลวใหคณะกรรมการพิจารณามีคําสั่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่ได
รั บคํ าขอ ในระหว า งนั้ น ให ผู รั บ ใบอนุ ญาตประกอบกิ จการต อ ไปได จนกว าคณะกรรมการจะสั่ ง
ไมอนุญาต ในการสั่งไมอนุญาตใหคณะกรรมการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามสวนดวย
การยื่นคําขอรับใบอนุญาตและการพิจารณามีคําสั่งตามวรรคสี่และวรรคหา ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๑๙ คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหเ ปน ไปตามที่คณะกรรมการกํ าหนดตามกฎหมาย
วาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
ผูรับใบอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมการใชคลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนแตละประเภทของใบอนุญาตเปนรายปตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
การกํ า หนดอัต ราค า ธรรมเนี ยมตามวรรคสองจะตอ งไม เ ปน ภาระแก ผูป ระกอบการหรื อ
ผูใชบริการโดยไมสมเหตุผล ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ ความคุมคา ความขาดแคลน
และวิธีการจัดสรรทรัพยากร
คณะกรรมการอาจลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ใหแ กผูขอใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หากผูนั้น แสดงใหเปน ที่ประจัก ษ
แกคณะกรรมการวาการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนของตนมีรายการขาวสารหรือ
สาระที่เปนประโยชนตอ สาธารณะเกินกวาสัดสวนของรายการที่เปนขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชน
ตอสาธารณะตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามวรรคสี่ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๐ ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน กรมประชาสัมพัน ธ
ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่หนึ่งและประเภทที่สาม จะหารายไดจากการ
โฆษณาไมได เวนแตเปน การหารายไดโดยการโฆษณาหรือเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับงานหรือกิจการ
ของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงคในการดําเนิน
กิจการเพื่อประโยชนสาธารณะ โดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ หรือการเสนอภาพลักษณขององคกร
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บริษั ท และกิจการโดยมิ ไดมี การโฆษณาสรรพคุ ณ คุณ ประโยชน หรื อคุ ณภาพของผลิ ตภั ณฑ ที่
เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ
สาธารณะประเภทที่สอง ใหหารายไดจากการโฆษณาไดเทาที่เพียงพอตอการประกอบกิจการโดยไม
เนนการแสวงหากําไร
มาตรา ๒๑ ในการประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น ผู รั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบกิจการบริการชุมชนจะหารายไดจากการโฆษณาไมได
มาตรา ๒๒ ใหคณะกรรมการกําหนดใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจตองนําสง
เงินรายปเขากองทุน ตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ซึ่งตองไมเกินรอยละสองของรายได
กอนหักรายจายที่ไดจากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางออมและรายไดอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามที่ไดรบั อนุญาต
ในกรณีก ารประกอบกิ จ การทางธุ รกิ จแบบบอกรับ เป น สมาชิ ก เงิ น รายปต ามวรรคหนึ่ ง
ใหคาํ นวณจากคาสมาชิก รายไดจากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางออมและคาบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ
การใหบริการสมาชิกที่เรียกเก็บกอนหักรายจาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๒๓ ในการประกอบกิ จ การทางธุ ร กิ จ ให ดํ า เนิ น การหารายได โ ดยการโฆษณา
การบริการธุรกิจ การจัดเก็บคาสมาชิก หรือโดยวิธีอื่นใดได
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งที่มีการโฆษณาและการบริการธุรกิจ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ
ประกาศกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับลักษณะและระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริการธุรกิจ
แตทั้งนี้จะกําหนดการโฆษณาและการบริการธุรกิจไดไมเกินชั่วโมงละสิบสองนาทีครึ่ง โดยเมื่อรวม
เวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแลวตองไมเกินชั่วโมงละสิบนาที
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งที่มีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บคาบริการอื่นใหนําความ
ในมาตรา ๒๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ผูรับใบอนุญาตอาจแกไขเปลี่ยนแปลงอัตราคาสมาชิก หรือคาบริการ และเงื่อนไขในการ
ใหบริการของผูรับใบอนุญาตได ภายในหลั กเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามวรรคสาม
แตตอ งไมกระทบกระเทือนสิทธิของสมาชิกภายในกําหนดระยะเวลาตามขอตกลงที่มีอยูเดิม
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ในการประกาศหลักเกณฑตามวรรคสองและวรรคสาม ใหคณะกรรมการคํานึงถึงตน ทุน
ในการใหบริการและการใหความเปนธรรมในการแขงขันระหวางผูรับใบอนุญาตประเภทตาง ๆ และ
การใหความเปนธรรมแกผูรับใบอนุญาตกับผูบริโภคประกอบดวย
มาตรา ๒๔ ใหผูรับใบอนุญาตจัดทํารายงานสถานะทางการเงินโดยแสดงรายรับและรายจาย
ที่ถูกตองตามความเปนจริงเสนอตอคณะกรรมการตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
สวนที่ ๒
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่
มาตรา ๒๕ ผูประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศ นที่ไมใ ชคลื่น ความถี่ตองมี
คุณสมบัตแิ ละไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕
การวินิจฉั ยคุณสมบั ติหรือลักษณะตองห ามของผูข อรับใบอนุญาต ใหนําหลัก เกณฑแ ละ
วิธีการตามที่กําหนดในสวนที่ ๑ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๖ ใหนําความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลมกับการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามมาตรา ๒๕
มาตรา ๒๗ เพื่อประโยชนใ นการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ไมวาจะมีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บคาบริการหรือไม ใหคณะกรรมการ
มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑดงั ตอไปนี้
(๑) สัดสวนรายการและผังรายการ
(๒) การหารายได
(๓) การบันทึกรายการที่ออกอากาศไปแลวและระยะเวลาในการเก็บรักษาบันทึกนั้น
มาตรา ๒๘ ในการประกอบกิจ การของผูรับ ใบอนุ ญาตประกอบกิจการกระจายเสี ยงและ
กิจการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ที่มีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บคาบริการอื่น ใหคณะกรรมการ
มีอํ า นาจประกาศกํ า หนดหลั ก เกณฑ ก ารเรี ย กเก็ บ ค า บริ ก าร ระยะเวลาสูง สุ ด ในการโฆษณาและ
การบริการธุรกิจ และเงื่อนไขในการใหบริการได
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ในการหารายไดจากการโฆษณาและการบริการธุรกิจตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนด
ระยะเวลาสูงสุดเกี่ยวกับการโฆษณาและการบริการธุรกิจไดไมเกินชั่วโมงละหกนาที โดยเมื่อรวมเวลา
โฆษณาและการบริการธุรกิจ ตลอดทั้งวันเฉลี่ยแลวตองไมเกินชั่วโมงละหานาที
การกําหนดระยะเวลาสูงสุดตามวรรคสอง ใหคณะกรรมการคํานึงถึงการคุมครองผูบริโภค
สภาพการแขงขันของตลาด ตนทุนในการประกอบกิจการ และการใหความเปน ธรรมระหวางผูรับ
ใบอนุ ญ าตประกอบกิจ การกระจายเสีย งหรื อกิ จ การโทรทั ศ นที่ ใ ชค ลื่ น ความถี่กั บ ผูรั บ ใบอนุญ าต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ประกอบดวย
ใหนําความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง วรรคสี่ และมาตรา ๒๔ มาใชบังคับกับ
ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ โดยอนุโลม
สวนที่ ๓
การบริหารสถานี
มาตรา ๒๙ ในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศ น ใหผูรับใบอนุญาต
แตงตั้งบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย เปน ผูอํานวยการสถานีประจําแตละสถานีเพื่อควบคุม ดูแ ลใหมีการ
ออกอากาศใหเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต และจะตองเปนผูรับผิดชอบดูแลการจัดรายการ การดําเนิน
รายการ และการออกอากาศของสถานี ใ ห เ ป น ไปโดยถู ก ต อ งตามกฎหมายและประกาศต า ง ๆ
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๓๐ ผูรับใบอนุญาตตองรับผิดในการกระทําของผูอํานวยการสถานีที่ไดกระทําไปใน
การควบคุมดูแลและบริหารกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเสมือนเปนการกระทําของตนเอง
เวน แตจะพิสูจนไดวาการกระทําดังกลาว ตนมิไดรูเห็น หรือยิน ยอมดวยและไดใ ชความระมัดระวัง
ในการปองกันตามสมควรแลว
สวนที่ ๔
การปองกันการผูกขาด
มาตรา ๓๑ เพื่อปองกัน มิใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งครอบงํากิจการในลักษณะที่เปนการจํากัด
โอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะที่มาจากแหลงขอมูลที่หลากหลายหรือกระทําการอันเปนการ
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ผูกขาดการประกอบกิจการสื่อมวลชนหลายประเภทในเวลาเดียวกันหามผูรับใบอนุญาตถือครองธุรกิจ
ในกิจการประเภทเดียวกัน หรือครองสิทธิขา มสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่น
ความถี่เกินสัดสวนที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตฝาฝน ประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ
มีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตแกไขการฝาฝนนั้นภายในเกาสิบวัน เพื่อใหการถือครองธุรกิจเปนไปตาม
ประกาศดังกลาว
มาตรา ๓๒ เพื่อสงเสริมการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม และปองกันมิใหมีการกระทําอัน
เปนการผูกขาด ลด หรือจํากัดการแขงขันในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศ น
ใหการประกอบกิจการของผูรับใบอนุญาตอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคาและ
มาตรการเฉพาะที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามลักษณะการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน
การกระทําอันเปนการผูกขาด ลด หรือจํากัดการแขงขันในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน ใหหมายความรวมถึงการถือครองธุรกิจในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกันหรือการใชวัสดุหรือ
อุปกรณที่ติดตั้งเปนพิเศษเพื่อรับสัญญาณเสียงหรือภาพในลักษณะที่กีดกันการแขงขันอยางเปนธรรม
หมวด ๒
รายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
มาตรา ๓๓ ผูรั บใบอนุญ าตประกอบกิ จการกระจายเสีย งและกิจ การโทรทั ศ น ที่ใ ชค ลื่ น
ความถี่แตละประเภทตองจัดผังรายการใหมีสัดสวนรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะตองกําหนดใหมีรายการที่เปนขาวสาร
หรือสาระที่เปนประโยชนตอ สาธารณะในสัดสวนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบ
(๒) ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนตองกําหนดใหมีรายการที่เปนขาวสารหรือ
สาระที่เปนประโยชนตอ ชุมชนหรือทองถิ่นที่รับบริการในสัดสวนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบ
(๓) ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจตองกําหนดใหมีรายการที่เปน ขาวสารหรือ
สาระที่เปนประโยชนตอ สาธารณะในสัดสวนไมนอยกวารอยละยี่สิบหา
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ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น ตองมีรายการที่ผลิต
เองในสัดสวนที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
รายการที่เปนขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชนตอ สาธารณะตามวรรคหนึ่งหมายความรวมถึง
รายการขาวสาร รายการสงเสริมความรู ความเขาใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รายการ
สงเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การใหความรูความเขาใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม
มาตรา ๓๔ ผูรั บ ใบอนุ ญ าตต อ งจั ด ทํ าผั ง รายการให เ หมาะสมกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการ
ประกอบกิจการที่ไดรับใบอนุญาต ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
สําหรับใบอนุญาตแตละประเภท
ในกรณีจําเปนเพื่อคุมครองเด็กและเยาวชน คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดชวงเวลาของ
การออกอากาศรายการบางประเภทได
ใหผูรับใบอนุญาตเสนอผังรายการใหคณะกรรมการอยางนอยสิบหาวันกอนวันเริ่มใหบริการ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาผังรายการไมเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศ
กํา หนด ให คณะกรรมการสั่ งใหผู รั บใบอนุญ าตแกไ ขผั งรายการให ถูก ต องได เมื่ อคณะกรรมการ
เห็นชอบกับผังรายการที่ไดแกไขแลว ใหผูรับใบอนุญาตเริ่มใหบริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศนตามผังรายการที่คณะกรรมการเห็นชอบแลวได
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนแปลงผังรายการที่คณะกรรมการเห็น ชอบแลว
ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณากอนทําการเปลี่ยนแปลงไมนอยกวาเจ็ดวันและใหนําความในวรรคสี่
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเรงดวน ผูรับใบอนุญาตอาจดําเนิน รายการที่แตกตางจากผังรายการ
ไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๓๕ ในกรณี ที่ มี ภั ย พิ บั ติ ห รื อ มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น หรื อ มี ก รณี อื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการ
ประกาศกําหนด ซึง่ มีความจําเปนตองออกอากาศแจงขาวหรือเตือนภัยใหประชาชนทราบ เมื่อรัฐบาล
หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของรองขอ ใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการตามที่รอ งขอนั้น
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มาตรา ๓๖ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและคุมครองสิทธิของคนพิการและคนดอยโอกาส
ใหเขาถึงหรือรับรูและใชประโยชนจากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนไดอยาง
เสมอภาคกั บ บุ ค คลทั่ว ไป ให ค ณะกรรมการกํ า หนดมาตรการพื้ น ฐานบางประการ เพื่ อ ให ผู รั บ
ใบอนุญาตจัดใหมีบริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชนของบุคคลดังกลาว
คณะกรรมการอาจกําหนดมาตรการสงเสริมใด ๆ เพิ่มเติม เพื่อใหผูรับใบอนุญาตพิจารณา
ปฏิ บั ติ ตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการอาจพิ จ ารณาสนับ สนุ น ค า ใช จา ยจากกองทุ น หรื อ
สนับสนุนหรือสงเสริมดวยวิธีการอื่นก็ได
เพื่ อ ให ม าตรการที่ กํ า หนดตามวรรคหนึ่ ง เหมาะสมต อ คนพิ ก ารและคนด อ ยโอกาสให
คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น หรือเปดโอกาสใหคนพิการและคนดอยโอกาสมีสวนรวมในการ
กําหนดมาตรการดังกลาวดวย
บริ ก ารที่ เ หมาะสมเพื่ อ ประโยชน ข องคนพิ ก ารและคนด อ ยโอกาสตามวรรคหนึ่ ง อาจ
หมายความรวมถึง บริการกระจายเสียงที่ออกอากาศรายการอานหนังสือเต็มเวลา หรือบริการโทรทัศน
ที่จัดใหมีลามภาษามือ บริการคําบรรยายเปนอักษรวิ่ง หรือบริการคําบรรยายเปนเสียง สําหรับรายการ
ที่นําเสนอขอมูลขาวสารสาธารณะ
มาตรา ๓๗ หามมิใหออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่กอใหเกิดการลมลางการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน ดีของประชาชน หรือมีการกระทําซึ่งเขาลักษณะลามกอนาจาร
หรือมีผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรง
ผู รั บ ใบอนุ ญ าตมี ห น า ที่ ต รวจสอบและให ร ะงั บ การออกอากาศรายการที่ มี ลั ก ษณะตาม
วรรคหนึ่ง หากผูรับใบอนุญาตไมดําเนินการ ใหกรรมการซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจสั่งดวยวาจา
หรือเปนหนังสือใหระงับการออกอากาศรายการนั้นไดทันที และใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
กรณีดงั กลาวโดยพลัน
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแลวเห็นวาการกระทําดังกลาวเกิดจากการละเลยของผูรับ
ใบอนุญาตจริง ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขตามที่สมควร หรืออาจ
พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได
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มาตรา ๓๘ ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีการบันทึกรายการที่ไดออกอากาศไปแลว โดยอาจ
บันทึกไวในเทปหรือวัสดุโทรทัศนอยางอื่น หรือดวยวิธีการใด ๆ ที่สามารถถายทอดกลับมาเปนรายการ
นั้นได และเก็บรักษาไวเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบได
รายการที่ตองจัดใหมีการบันทึกตามวรรคหนึ่ง และระยะเวลาในการเก็บรักษาการบันทึกนั้น
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยระยะเวลาดังกลาวตองไมนอยกวาสามสิบวันและ
ตองไมเปนภาระแกผูรับใบอนุญาตเกินความจําเปน
หมวด ๓
การสงเสริมและควบคุมจริยธรรมแหงวิชาชีพ
และการคุมครองผูเสียหายจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
มาตรา ๓๙ ใหคณะกรรมการดําเนิน การสงเสริมการรวมกลุมของผูรับใบอนุญาต ผูผ ลิต
รายการ และผู ประกอบวิช าชีพสื่ อสารมวลชนที่เกี่ ยวกับ กิจการกระจายเสียงและกิจ การโทรทัศ น
เปนองคกรในรูปแบบตาง ๆ เพื่อทําหนาที่จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใตมาตรฐานทางจริยธรรม
การจั ด ทํ า มาตรฐานทางจริ ย ธรรมขององค ก รตามวรรคหนึ่ ง ต อ งคํ านึ ง ถึ ง การคุ ม ครอง
การไดรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะของประชาชน และการคุมครองผูบริโภคจากการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน รวมทั้งการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูประกอบอาชีพและวิชาชีพ
ขององคกร
ในการควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพขององคกรตามวรรคหนึ่ง ใหแตละองคกรตาม
วรรคหนึ่ งจั ด ตั้ง คณะกรรมการควบคุ ม จริย ธรรมขึ้ น โดยมีอ งคป ระกอบและใหคํ านึ ง ถึง สัด สว นที่
เหมาะสมระหวางผูประกอบอาชีพและวิชาชีพ นักวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิภายนอก
องคกรตามวรรคหนึ่งที่มีการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม คณะกรรมการอาจใหการสงเสริม
จากกองทุนตามมาตรา ๕๒ ก็ได
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มาตรา ๔๐ ผูที่ไดรับความเสียหายเนื่องจากรายการที่ออกอากาศเปน เท็จหรือละเมิดสิทธิ
เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรื อความเปน อยูส ว นตั ว ของบุค คลอาจร อ งเรี ยนต อ
คณะกรรมการ
ใหคณะกรรมการสงเรื่องพรอมความเห็นของคณะกรรมการใหองคกรควบคุมการประกอบ
อาชี พ หรื อ วิ ช าชี พ ตามมาตรา ๓๙ เพื่ อ ให ดํ า เนิ น การเยี ย วยาให แ ก ผู เ สี ย หายโดยเร็ ว และให
คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินการขององคกรควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา ๓๙
เมื่ อ องค ก รควบคุ ม การประกอบอาชี พหรื อ วิ ช าชี พตามมาตรา ๓๙ ได แ จ ง ผลการดํา เนิ น การให
คณะกรรมการทราบแลว ใหแจงผูรองเรียนทราบผลการดําเนินการโดยเร็ว
ผลการดําเนินการในหมวดนี้ ใหเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการตามมาตรา ๕๑ (๑)
หมวด ๔
การสรางโครงขายพื้นฐาน การใช และเชื่อมตอโครงขาย
ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
มาตรา ๔๑ ภายใตบังคับมาตรา ๔๙ ในการดําเนินกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศ น
ถาผูรับใบอนุญาตมีเหตุตองปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใดและ
จําเปนตองใชสิทธิตามมาตรานี้ ใหผูรับใบอนุญาตจัดทําแผนผังแสดงรายละเอียดของลักษณะทิศทาง
และแนวเขตในการป กหรือ ตั้ งเสา เดิ น สาย วางทอ และการติ ดตั้ งอุ ป กรณป ระกอบใด เสนอต อ
คณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ
เมื่อคณะกรรมการไดใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูรับใบอนุญาตมีสิทธิดาํ เนินการ
ต อ ไปได โ ดยให นํ า ความในหมวด ๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใช บั ง คั บ โดยอนุ โ ลม ทั้ ง นี้ โดยให อํ า นาจหน า ที่ ข องคณะกรรมการกิ จ การ
โทรคมนาคมแหงชาติเปน อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ และสิทธิหนาที่ใ ด
ที่กําหนดใหเปนของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเปนสิทธิหนาที่ของผูรับใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้
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ในกรณีที่บ ทบัญ ญัติใ นหมวด ๔ แห งพระราชบัญ ญัติก ารประกอบกิ จการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔ บัญญัติใ หการกระทําใด ๆ เป น ความผิดและมีบทกําหนดโทษสําหรับความผิดนั้ น
ใหนํามาใชบังคับกับผูรับใบอนุญาตดวยโดยใหถืออัตราโทษอยางเดียวกัน
มาตรา ๔๒ เจาของโครงขายตองยินยอมใหผูรับใบอนุญาตใชหรือเชื่อมตอโครงขายของตน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
เจาของโครงขายอาจปฏิเสธไมใ หความยิน ยอมใหใชหรือเชื่อมตอโครงขายไดเฉพาะกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) โครงขายที่มีอยูไมเพียงพอแกการใหผูรับใบอนุญาตใชหรือเชื่อมตอ
(๒) การใชหรือเชื่อมตอโครงขายอาจกระทบตอความมั่นคงของรัฐ
(๓) การใช ห รื อ เชื่ อ มต อ โครงข า ยอาจก อ ให เ กิ ด การรบกวนหรื อ เป น เหตุ ขั ด ขวางการ
ใหบริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนของเจาของโครงขายหรือผูใชบริการโครงขายรายอื่น
(๔) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ใหเจาของโครงขายซึ่งปฏิเสธไมใหใชหรือเชื่อมตอโครงขายตามวรรคสองมีหนาที่พิสูจนถึง
เหตุแหงการปฏิเสธนั้น
การเรียกเก็บคาตอบแทนการใชหรือเชื่อมตอโครงขายตองเปนไปอยางสมเหตุสมผลและเปน
ธรรมตอเจาของโครงขายกับผูรับใบอนุญาตที่ขอใชหรือเชื่อมตอโครงขาย และตองมีความเทาเทียมกัน
ในระหวางผูรับใบอนุญาตทุกราย
การกําหนดหลักเกณฑแ ละวิธีการตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นจากผูรับใบอนุญาตและเจาของโครงขายที่เกี่ยวของดวย
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่มีการปฏิเสธไมใหใชหรือเชื่อมตอโครงขายหรือมีขอที่ตกลงกันไมได
ในการเจรจาทําสัญญาการใชหรือเชื่อมตอโครงขาย คูกรณีมีสิทธิรองขอใหคณะกรรมการพิจารณาได
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนดคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
การวินิ จฉั ยใหใ ชห รือ เชื่ อมตอ โครงขา ยตามวรรคหนึ่ ง ต องคํา นึง ถึง ความปลอดภัย และ
การปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดวย
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ในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ถามีเหตุอันควรเชื่อไดวา การปฏิเสธ
ไมใหใชหรือเชื่อมตอโครงขายนาจะไมเปนไปตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง คณะกรรมการอาจสั่งใหใช
หรือเชื่อมตอโครงขายไปพลางกอน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนดได
มาตรา ๔๔ ขอตกลงเกี่ยวกับการใชหรือเชื่อมตอโครงขายตองมีลักษณะดังนี้
(๑) ไมเปนการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันผูรับใบอนุญาตรายอื่น
(๒) ขอกําหนดทางเทคนิค ณ จุดที่มีการใชหรือเชื่อมตอโครงขายตองชัดเจนมีความเปนไปได
ทางเทคนิค และไมกอ ใหเกิดภาระแกผูขอใชหรือเชื่อมตอโครงขายเกินสมควร
(๓) มี ก ารกํ า หนดหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของผู รั บ ใบอนุ ญ าตที่ ข อใช ห รื อ เชื่ อ มต อ
โครงขายและเจาของโครงขายที่ชัดเจน
(๔) มีการกําหนดอัตราคาตอบแทนการใชหรือเชื่อมตอโครงขายตามมาตรา ๔๒ วรรคสี่
(๕) ลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ใหเจาของโครงขายจัดสงสําเนาขอตกลงใหคณะกรรมการภายในสิบวันนับแตวันที่ไดมีการ
ลงนามในขอ ตกลง ถา คณะกรรมการเห็น วาขอ ตกลงดังกล าวไมเปน ไปตามลักษณะในวรรคหนึ่ ง
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหดาํ เนินการแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหเจาของโครงขายปฏิบัติตาม
คําสั่งของคณะกรรมการ แตถาผูขอใชหรือขอเชื่อมตอโครงขายไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ
ใหขอ ตกลงนั้นเปนอันสิ้นผล
มาตรา ๔๕ เจาของโครงขายตองเปดเผยขอตกลงการใชหรือเชื่อมตอโครงขาย รวมทั้งอัตรา
คาตอบแทนการใชหรือเชื่อมตอโครงขายตามวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปเปนเหตุใหคาตอบแทนการใชหรือเชื่อมตอ
โครงข า ยไม เ ป น ไปตามมาตรา ๔๒ วรรคสี่ และคู ก รณี ไ ม อ าจตกลงกั น ได ให คู ก รณี ร อ งขอ
ตอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
มาตรา ๔๗ เจ า ของโครงข า ยต องแจ งข อ มู ล ที่ถู ก ต อ งและจํ าเป น ในการใช ห รื อ เชื่ อ มต อ
โครงขายใหผูรับใบอนุญาตที่ใชหรือเชื่อมตอโครงขายทราบ
เจาของโครงขายตองไมกระทําการใด ๆ อัน เปน เหตุใ หการใชหรือเชื่อมตอโครงขายตาม
วรรคหนึ่งไมสามารถใชงานไดตามปกติ
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขโครงขายอันมีผลกระทบตอการใชหรือเชื่อมตอโครงขาย
เจาของโครงขายตองแจงใหผูรับใบอนุญาตที่ใชหรือเชื่อมตอโครงขายทราบ แตถาการเปลี่ยนแปลง
แกไขนั้นจะมีผลกระทบตอผูใชบริการ ใหเจาของโครงขายประกาศใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแกไข
ดังกลาวเปนการลวงหนาไมนอยกวาหกเดือน
มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชนใ นการรั บบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศ นข องผูบริ โภคและ
การคุมครองรักษาสิ่งแวดลอม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐซึ่งครอบครองที่ดิน
สถานที่ สิง่ กอสราง เสาหรือโครงสรางอื่นในทํานองเดียวกัน ซึ่งอยูในทําเลที่เหมาะสมในการรับ สง
หรือแพรสัญญาณเสียงหรือภาพ หากยินยอมใหผูรับใบอนุญาตหรือเจาของโครงขายรายใดใชประโยชน
ในการติ ดตั้ ง วัส ดุ หรื อ อุป กรณ เ พื่อ รั บ สง หรื อ แพร สัญ ญาณเสีย งหรื อ ภาพก็ต อ งยิ น ยอมให ผู รั บ
ใบอนุญาตหรือเจาของโครงขายรายอื่นติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการดังกลาวดวยเชนเดียวกัน ทั้งนี้
เมื่อไดรับคาตอบแทนอันเหมาะสมแลว และใหนําความในมาตรา ๔๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐซึ่งครอบครองตามวรรคหนึ่งอาจปฏิเสธ
ไมใหความยินยอมใหผูรับใบอนุญาตหรือเจาของโครงขายรายหนึ่งรายใดใชที่ดินสถานที่ สิ่งกอสราง
เสาหรือโครงสรางอื่นในทํานองเดียวกันไดเฉพาะกรณีดงั ตอไปนี้
(๑) การติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณเพิ่มเติมจะกอใหเกิดอันตราย หรือรบกวน หรือมีผลเปนการ
ลดประสิทธิภาพของระบบที่ติดตั้งอยูเดิม
(๒) กอใหเกิดภาระหรือขัดขวางการใชประโยชนในทรัพยสินเกินความจําเปน
มาตรา ๔๙ ในการใชหรือเชื่อมตอโครงขายระหวางการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิ จ การโทรทั ศ น กั บ การประกอบกิ จ การโทรคมนาคม ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการรวมตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่น ความถี่แ ละกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมกําหนด
มาตรา ๕๐ หามมิใ หผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือผูรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาด วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือเจาของโครงขา ย
ใหบริการการสงหรือการแพรขาวสารสาธารณะหรือรายการที่มีลักษณะเปนการประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศนแกผูอื่นซึ่งมิใชเปนผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
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หมวด ๕
การสงเสริมและการพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
มาตรา ๕๑ ในการสงเสริมและพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีการประเมินความมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศนตามแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศ นและการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ความหลากหลายของการแสดงความเห็น การใหบริการคนพิการและคนดอยโอกาส
การรับเรื่องรองเรียน โอกาสในการเขาสูตลาดของผูประกอบการรายใหม
(๒) จัดใหมีการประเมิน คุณภาพรายการ โดยพิจารณาถึงประโยชนตอสังคมและศีลธรรม
อันดีของประชาชน
(๓) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูรับใบอนุญาต ผูประกอบวิชาชีพและผูบริโภคในการ
ดําเนินการตาม (๑) และ (๒)
การประเมินตามวรรคหนึ่ง ใหเปน ไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด ซึ่งอยางนอยตองมีการแสดงข อเท็ จจริ งใหป รากฏทั้ง ในเรื่องประสิทธิ ผ ล ประสิท ธิภาพ
การพัฒนาองคกร การไดรับการสนับสนุนจากประชาชน และรายละเอียดอื่นที่จําเปน
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็น วารายการใดเปน ประโยชนตอสังคมหรือสมควร
สงเสริมใหมีการผลิตรายการ หรือผูประกอบการรายใดปฏิบัติตามมาตรการในการสงเสริมและคุมครอง
สิทธิของคนพิการและคนดอยโอกาสตามมาตรา ๓๖ คณะกรรมการอาจพิจารณาใหการสนับสนุน
คาใชจา ยจากกองทุนไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๕๓ เมื่ อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว า มี ก ารกระทํ า อั น เป น การฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการและพนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจดังตอไปนี้
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(๑) เรียกใหผูที่เกี่ยวของมาชี้แจงหรือสงเอกสารหรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาหรือเพื่อใชเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เขาไปในอาคารหรือ สถานที่ประกอบการของผูรับใบอนุญาตหรือบุคคลใดในระหวาง
เวลาพระอาทิตยขึ้น ถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการกระทําความผิด คน วัตถุที่ใ ชใ นการกระทําความผิด วัตถุที่มีไวเปน ความผิดหรือวัตถุ
ที่จะนําไปใชกระทําความผิด รวมทั้งการกระทําใดที่อาจเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี
หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาต
การเข า ไปในอาคารหรื อ สถานที่ ป ระกอบการตาม (๓) เพื่ อ ตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง ของ
คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ตองมีหมายคนซึ่งออกโดยศาล
เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบตาม (๓) แลวยังดําเนินการไมเสร็จจะกระทําตอไป
ในเวลาหลังพระอาทิตยตกหรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นก็ได
ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ ใหผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวก
ตามสมควร
การปฏิบั ติห นาที่ ของคณะกรรมการหรื อพนั กงานเจา หนา ที่ตามมาตรานี้ ตองเป น ไปตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๕๔ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลซึ่ง
เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๕๕ ผูใดกระทําใหเกิดการรบกวนตอการรับสงหรือแพรสัญญาณเสียงหรือภาพของ
ผูรับใบอนุญาต ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูนั้นระงับการกระทําหรือแกไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่
ใชในการกระทํานั้น หรือใหยายสิ่งดังกลาวออกไปใหพนเขตรบกวนหรือสั่งใหบุคคลนั้นหรือบุคคลอื่น
กระทําการอยางใดเทาที่จําเปนเพื่อแกไขการรบกวนนั้นได แตถาสิ่งที่กอใหเกิดการรบกวนนั้นเปน
กิจการที่ไดรบั อนุญาตตามกฎหมายอื่นใหพนักงานเจาหนาที่แจงตอเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายนั้น
พิจารณาดําเนินการเพื่อใหมีการแกไขตอไป
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มาตรา ๕๖ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการและพนักงานเจาหนาที่
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
สวนที่ ๑
โทษทางปกครอง
มาตรา ๕๗ โทษปรับทางปกครอง มีดังตอไปนี้
(๑) โทษปรับทางปกครองชั้น ๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
(๒) โทษปรับทางปกครองชั้น ๒ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาหมื่นบาท แตไมเกินหาแสนบาท
(๓) โทษปรับทางปกครองชั้น ๓ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาแสนบาท แตไมเกินหาลานบาท
มาตรา ๕๘ ผูรับใบอนุญาตหรือผูใด
(๑) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๔
(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม
(๓) ฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของคณะกรรมการตามมาตรา 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) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ วรรคสี่ หรือมาตรา ๓๗
วรรคหนึ่ง
ตองระวางโทษปรับทางปกครองชั้น ๒
มาตรา ๖๐ ผูรับใบอนุญาตหรือผูใด
(๑) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๐
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(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือประกาศที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตาม
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๓๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
(๓) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๔๓
ตองระวางโทษปรับทางปกครองชั้น ๓
มาตรา ๖๑ ถา การกระทํ า ความผิด ซึ่ ง มีโ ทษปรั บ ทางปกครองเป น ความผิ ด ตอ เนื่ องและ
คณะกรรมการไดพจิ ารณาสั่งลงโทษปรับทางปกครองสําหรับความผิดนั้น ผูกระทําตองระวางโทษปรับ
รายวันอีกในอัตราดังตอไปนี้ นับแตวันที่มีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองดังกลาว ตลอดเวลาที่ยังฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามหรือจนกวาจะปฏิบัติใหถกู ตอง
(๑) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น ๑ ใหปรับวันละไมเกินหาพันบาท
(๒) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น ๒ ใหปรับวันละไมเกินสองหมื่นบาท
(๓) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น ๓ ใหปรับวันละไมเกินหาหมื่นบาท
ใหคณะกรรมการดําเนินการบังคับใหมีการชําระคาปรับรายวันทุกสิบหาวัน
มาตรา ๖๒ ใหสํานักงานเปนผูรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดที่มีโทษทาง
ปกครองเพื่อเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาสั่งลงโทษทางปกครอง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
ในการพิจารณาสั่งลงโทษทางปกครอง คณะกรรมการตองคํานึงถึงพฤติการณแหงการกระทํา
และความเสียหายที่เกิดจากการกระทํานั้น แตคณะกรรมการอาจตักเตือ นผูกระทําความผิดโดยไม
ลงโทษปรับทางปกครองก็ไดในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาการกระทํานั้นมีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปนความผิดซึ่งมีโทษปรับทางปกครองชั้น ๑
(๒) มิใชความผิดตอเนื่อง
(๓) เปนการกระทําความผิดเปนครั้งแรกซึ่งกระทําโดยไมจงใจ และ
(๔) ไมกอ ใหเกิดความเสียหาย
มาตรา ๖๓ เมื่อคณะกรรมการมีคาํ สั่งลงโทษปรับทางปกครองสําหรับผูรับใบอนุญาตผูใดแลว
ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการอาจมีคาํ สั่งใหผูรับใบอนุญาตผูนั้น กระทําการหรืองดเวนกระทําการ
เพื่อปองกันมิใหเกิดการฝาฝนหรือกระทําความผิดอยางเดียวกันซ้ําอีกได
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มาตรา ๖๔ คณะกรรมการอาจพิ จารณาสั่ง พัก ใช ห รือ เพิ กถอนใบอนุ ญาตไดเ มื่ อปรากฏ
ขอเท็จจริงดังตอไปนี้
(๑) ผูรับใบอนุญาตเพิกเฉยไม ปฏิบัติต ามคํา สั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๑ หรื อ
มาตรา ๖๓
(๒) ผูรับใบอนุญาตฝาฝนมาตรา ๓๗ และเปนกรณีที่เกิดความเสียหายอยางรายแรง
(๓) ผูรับใบอนุญาตฝาฝน หรือกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือหลักเกณฑหรือ
คําสั่งที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้อีก หรือกรณีที่เกิดความเสียหายอยางรายแรง
(๔) ผูรับใบอนุญาตฝาฝนหรือกระทําความผิดที่มีโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ผูรับใบอนุญาตตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดเกี่ยวกับงานแพรเสียงแพรภาพ
อันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์
(๖) ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจที่เปนบริษัทฝาฝนมาตรา ๑๕
การสั่งพักใชใบอนุญาตใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด แตตอ งไมเกินครั้งละสามสิบวัน
มาตรา ๖๕ ในกรณีที่ผูถูกลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครองหรือ
ชําระไมครบถวนถูกตอง ใหนําบทบัญญัตเิ กี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม
สวนที่ ๒
โทษอาญา
มาตรา ๖๖ ผูใดใชคลื่นความถี่สําหรับการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน
หรือประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน หรือใหบริการนอกเหนือจากกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน โดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาลานบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับวันละไมเกินหาหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน
มาตรา ๖๗ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๙ หรือประกาศของคณะกรรมการที่ออกตาม
มาตรา ๓๑ หรือ มาตรา ๓๒ ต องระวางโทษจํา คุก ไม เกิน สามป หรือ ปรั บไม เกิ น สามล านบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับวันละไมเกินสามหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน

91

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๖๘ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตผู ใ ดกระทํ า เพื่ อ ให เ กิ ด การรบกวนต อ การรั บ ส ง หรื อ แพร
สัญญาณเสียงหรือภาพของผูรับใบอนุญาตรายอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน
สามลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับวันละไมเกินสามหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน
มาตรา ๖๙ ผูใดกระทําใหเกิดการรบกวนตอการรับสงหรือแพรสัญญาณเสียงหรือภาพของ
ผูรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
และปรับวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน
มาตรา ๗๐ ผูใดผลิต นําเขา จําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือ
หรืออุปกรณเพื่อใหบุคคลอื่นนําไปใชรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก โดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทบัญญัตมิ าตรานี้มิใหใชบังคับกับการมีหรือใชเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณตามวรรคหนึ่ง
เพื่อการศึกษาวิจัยตามที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
มาตรา ๗๑ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
หรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่ปรากฏวามีการกระทําความผิดอยางใดอยางหนึ่งตามพระราชบัญญัติน้ี ใหถือวา
คณะกรรมการเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทบัญญัตมิ าตรานี้ไมเปนการตัดสิทธิผูเสียหายที่แทจริงในการใชสิทธิฟองรองหรือดําเนินการใด ๆ
ตามกฎหมายตอผูกระทําความผิดนั้น
มาตรา ๗๒ ในกรณีผูที่กระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคล
นั้น เกิดจากการกระทําการหรืองดเวน กระทําการอันเปนหนาที่ของกรรมการผูจัดการ ผูจัดการหรือ
บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผูนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับ
ความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๓ ในวาระเริ่มแรกเพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธของรัฐ มิใหนําบทบัญญัติ
ในหมวด ๑ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศ น หมวด ๒ รายการของกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน หมวด ๖ การกํากับดูแล และหมวด ๗ บทกําหนดโทษ เวนแต
มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๘ มาใชบั งคั บแก กรมประชาสั ม พั น ธใ นฐานะ
หนวยงานประชาสัม พันธของรัฐและใหดําเนินกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศ นตอไปไดตาม
ขอบเขตการใหบริการที่มีอยูเดิม ทั้งนี้ จนกวาจะมีแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
เมื่อแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใชบังคับแลว ใหคณะกรรมการแจง
ลักษณะ ประเภท และขอบเขตการดําเนินกิจการของกรมประชาสัมพันธตามที่กําหนดในแผนแมบท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใหรัฐมนตรีที่มีอํานาจกํากับดูแลกรมประชาสัมพันธทราบเพื่อ
ปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
มาตรา ๗๔ ให สว นราชการ รัฐ วิส าหกิ จ และหน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ที่ป ระกอบกิ จการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ประกอบกิจการนั้นไดตอไป
จนถึงวันที่กําหนดในแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใชบังคับโดยหากสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหจัดทําแผนประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพื่อขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ และใหคณะกรรมการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการใหแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้นโดยคํานึงถึง
ความจําเปนของการประกอบกิจการและการใชคลื่นความถี่
มาตรา ๗๕ ผู ใ ดได รั บ อนุ ญ าต สั ม ปทานหรื อ สั ญ ญา จากส ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรื อ หน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ เพื่ อ ประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งหรื อ กิ จ การโทรทั ศ น อ ยู ใ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้นมีสทิ ธิประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตามที่ไดรับ
อนุญาต สัมปทานหรือสัญญานั้นตอไปจนกวาการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้นจะสิ้นสุด
ใหคณะกรรมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติน้ีใหแกผูไดรับอนุญาต
สัมปทานหรือสัญญา จากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐตามลักษณะประเภท
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และขอบเขตของการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาต สัมปทานหรือสัญญาโดยใบอนุญาตประกอบ
กิจการดังกลาวใหมีอายุตามระยะเวลาที่เหลืออยูของการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญานั้น และใหไดรับ
ยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙
มิใ หนําบทบัญญัติใ นมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒
แหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับผูไดรบั ใบอนุญาตตามวรรคสอง
มาตรา ๗๖ ให ก ระทรวงการคลั ง นํ า รายได เ ป น มู ล ค า เท า กั บ ร อ ยละสองของรายได ที่
หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐตองนําสงกระทรวงการคลังจากการใหอนุญาต สัมปทาน
หรื อ สั ญ ญาเพื่ อ ประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งหรื อ กิ จ การโทรทั ศ น ที่ มี อ ยู ก อ นวั น ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใชบังคับ สงเขากองทุน ทั้งนี้ จนกวาการอนุญาต
สัมปทานหรือสัญญานั้นจะสิ้นสุดลง
มาตรา ๗๗ เมื่อพน กําหนดหาปนับแตวัน ที่พระราชบัญญัตินี้ใ ชบังคับ ใหคณะกรรมการ
พิจารณาทบทวนระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริการธุรกิจตามมาตรา ๘ แตตองไมเกิน
ระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริการธุรกิจตามที่กําหนดในมาตรา ๒๓ วรรคสอง
มาตรา ๗๘ ในระหวางที่การจัดตั้งองคกรของรัฐที่เปนอิสระเพื่อทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา ๔๗
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ยังไมแลวเสร็จ ใหคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ตามพระราชบั ญญั ติอ งคก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่แ ละกํ ากั บ กิจ การวิท ยุก ระจายเสีย ง วิท ยุโ ทรทั ศ น
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ี เปนการชั่วคราว
โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการตามที่กําหนดไวในบทเฉพาะกาลใหเปนไปดวยความเรียบรอย
(๒) ดําเนินการเพื่อ ให ผูประกอบกิ จการวิ ทยุก ระจายเสีย งชุ มชนและกิจ การที่ไ มใ ช คลื่ น
ความถี่รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนและกิจการที่ไมใ ชคลื่น ความถี่เปน การชั่วคราว
ไปพลางกอนตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราวและกิจการ
ที่ไมใชคลื่นความถี่ ใหมีอายุไมเกินหนึ่งป
(๓) ประกาศกําหนดสัดสวนรายการและใหความเห็นชอบผังรายการของผูไดรับใบอนุญาต
ตาม (๒)
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(๔) ควบคุมดูแลใหการสงหรือการแพรเสียงของผูไดรับใบอนุญาตตาม (๒) เปนไปตาม
ขนาดกําลังสงที่กําหนดและครอบคลุมพื้นที่ที่ไดรบั อนุญาต
มาตรา ๗๙ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามมาตรา ๗๘ ให ค ณะกรรมการมี อํ า นาจแต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนประธานอนุกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหมหรือ ผูแทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผูแ ทนเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผูแทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธหรือผูแทน อธิบดีกรมการปกครองหรือ
ผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติหรือผูแทน และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือ
ผูแทน เปนอนุกรรมการ
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ ท างด า นนิ เ ทศศาสตร วารสารศาสตร หรื อ สื่ อ สารมวลชนจํ า นวนสามคน
กฎหมายมหาชนจํานวนสองคน เทคโนโลยีการสื่อสาร หรื อ ด า นอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งและเป น ประโยชน
ตอการกํากับกิจการจํานวนหนึ่งคน เปนอนุกรรมการ
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากประธานสภาสถาบัน นักวิชาการดาน
สื่อสารมวลชนแหงประเทศไทยหรือผูแ ทน นายกสมาคมนักขาววิทยุแ ละโทรทัศนไทยหรือผูแทน
นายกสมาพันธสมาคมวิช าชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศ นหรือผูแทน ประธานสภาองคการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนหรือผูแทน ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนหรือผูแทน
ประธานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทยหรือผูแทน และประธานสหพันธองคกร
ผูบริโภคหรือผูแทน เปนอนุกรรมการ
ใหเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเปนอนุกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ในการเสนอความเห็น และปฏิบัติการอื่น ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย โดยใหมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๕๓ ดวย
ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในสวนที่เกี่ยวกับการประชุม การปฏิบัติ
หนาที่ และการพนจากตําแหนง มาใชบังคับแกคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๘๐ ใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติตามมาตรา ๗๘
และคณะอนุก รรมการวิ ทยุ กระจายเสีย งและวิ ท ยุโ ทรทัศ น ตามมาตรา ๗๙ สิ้น สุด ลงนั บแตวั น ที่
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คณะกรรมการขององคกรของรัฐที่เปนอิสระตามมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
เขารับหนาที่ แตทั้งนี้ไ มกระทบกระเทือ นถึงกิจ การที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
และคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ได สั่ ง การอนุ ญ าตหรื อ ดํ า เนิ น การใดใน
ระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ตามบทเฉพาะกาลนี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดระบบสื่อภาครัฐ
สื่ อภาคเอกชน และสื่ อ ชุ ม ชนให เ ป น สื่ อสาธารณะอย า งแท จ ริ ง และมี ก ารใช เครื่ องมื อ สื่ อ สารของรั ฐ
เพื่อประโยชนสาธารณะและประโยชนต อการศึกษาทางการเมืองแกประชาชน ประกอบกั บพระราชบั ญญัติ
องค ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ และกํ ากั บกิ จ การวิ ทยุ ก ระจายเสี ยง วิ ทยุ โทรทั ศน และกิ จการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติใหมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) ทําหนาที่กํากับ
ดูแลการประกอบกิ จการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทั ศน และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กทช.) ทําหน าที่ กํ ากั บดู แลการประกอบกิ จการโทรคมนาคม ต อมาเมื่ อไดมี การประกาศใชรั ฐธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญเกี่ยวกับองคกรของรัฐที่เปน
อิสระเพียงองคกรเดียวทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการประกอบกิจการดังกลาว และการผลักดัน
ใหมีกฎหมายว าด วยการประกอบกิ จการวิ ทยุ กระจายเสียงและวิทยุโทรทั ศน จะเปนการจัดระบบสื่ อภาครัฐ
สื่อภาคเอกชนและสื่อชุมชนใหเปนสื่อสาธารณะแทจริง ดังนั้น ในสวนที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน จําเปนตองมีกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน เพื่อเป นการรองรับการปฏิบัติหนาที่ขององคกรอิสระนั้นใหมีความสมบู รณต อไป จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้
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¿“ºŸâ·∑π√“…Æ√ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¡“µ√“ 1 æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‡√’¬°«à“ çæ√–√“™∫—≠≠—µ‘«‘∑¬ÿ§¡π“§¡ æ.». 2498é
¡“µ√“ 2 æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ „È’ Àâ„™â∫ß— §—∫µ—ßÈ ·µà«π— ∂—¥®“°«—πª√–°“»„πæ√–√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª
¡“µ√“ 3 „Àâ¬°‡≈‘°
(1) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘«‘∑¬ÿ ◊ËÕ “√ æÿ∑∏»—°√“™ 2478
(2) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘«‘∑¬ÿ ◊ËÕ “√ (©∫—∫∑’Ë 2) æÿ∑∏»—°√“™ 2481
(3) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘«‘∑¬ÿ ◊ËÕ “√ (©∫—∫∑’Ë 3) æÿ∑∏»—°√“™ 2483
(4) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘«‘∑¬ÿ ◊ËÕ “√ (©∫—∫∑’Ë 4) æÿ∑∏»—°√“™ 2485
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(5) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘«‘∑¬ÿ ◊ËÕ “√ (©∫—∫∑’Ë 5) æÿ∑∏»—°√“™ 2491
(6) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘«‘∑¬ÿ ◊ËÕ “√ (©∫—∫∑’Ë 6) æÿ∑∏»—°√“™ 2497
(7) ∫√√¥“∫∑°ÆÀ¡“¬ °Æ ·≈–¢âÕ∫—ß§—∫Õ◊Ëπ„π à«π∑’Ë¡’∫—≠≠—µ‘‰«â·≈â«„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
À√◊Õ´÷Ëß¢—¥ À√◊Õ·¬âßµàÕ∫∑·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
¡“µ√“ 4 „πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
ç§≈◊Ëπ·Œ√µ‡´’¬πé À¡“¬§«“¡«à“ §≈◊Ëπ·¡à‡À≈Á°‰øøÑ“∑’Ë¡’§«“¡∂’Ë√–À«à“ß 10 °‘‚≈‰´‡§‘≈µàÕ
«‘π“∑’ ·≈– 3,000,000 ‡¡°°“‰´‡§‘≈µàÕ«‘π“∑’
ç«‘∑¬ÿ§¡π“§¡é À¡“¬§«“¡«à“ °“√ àßÀ√◊Õ°“√√—∫‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ —≠≠“≥ µ—«Àπ—ß ◊Õ ¿“æ ·≈–
‡ ’¬ßÀ√◊Õ°“√Õ◊Ëπ„¥ ´÷Ëß “¡“√∂„Àâ‡¢â“„π§«“¡À¡“¬§≈◊Ëπ·Œ√µ‡´’¬π
ç‡§√◊ÕË ß«‘∑¬ÿ§¡π“§¡é À¡“¬§«“¡«à“ ‡§√◊ÕË ß ßà «‘∑¬ÿ§¡π“§¡ ‡§√◊ÕË ß√—∫«‘∑¬ÿ§¡π“§¡ À√◊Õ‡§√◊ÕË ß
√—∫·≈– àß«‘∑¬ÿ§¡π“§¡ ·µà‰¡à√«¡µ≈Õ¥∂÷ß‡§√◊ËÕß√—∫«‘∑¬ÿ °√–®“¬‡ ’¬ß ‡§√◊ËÕß√—∫«‘∑¬ÿ ‚∑√∑—»πå ·≈–‡§√◊ËÕß
àß‡§√◊ËÕß√—∫À√◊Õ‡§√◊ËÕß√—∫·≈– àß«‘∑¬ÿ§¡π“§¡¥â«¬§≈◊Ëπ·Œ√µ‡´’¬π µ“¡≈—°…≥–À√◊Õª√–‡¿∑∑’Ë°”Àπ¥„π
°Æ°√–∑√«ß
‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√§«∫§ÿ¡°“√„™â‡§√◊ËÕß«‘∑¬ÿ§¡π“§¡„Àâ∂◊Õ«à“ Õÿª°√≥å„¥Ê ¢Õß‡§√◊ËÕß«‘∑¬ÿ
§¡π“§¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß‡ªìπ‡§√◊ËÕß«‘∑¬ÿ§¡π“§¡¥â«¬
çæπ—°ß“π«‘∑¬ÿ§¡π“§¡é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ„™â‡§√◊ËÕß«‘∑¬ÿ§¡π“§¡
ç ∂“π’«‘∑¬ÿ§¡π“§¡é À¡“¬§«“¡«à“ ∑’Ë àß«‘∑¬ÿ§¡π“§¡ ∑’Ë√—∫«‘∑¬ÿ§¡π“§¡ À√◊Õ∑’Ë àß·≈–∑’Ë
√—∫«‘∑¬ÿ§¡π“§¡
ç∑”é À¡“¬§«“¡√«¡µ≈Õ¥∂÷ß°“√ª√–°Õ∫¢÷Èπ °“√·ª√ ¿“æ À√◊Õ°“√°≈—∫ √â“ß„À¡à
çπ”‡¢â“é À¡“¬§«“¡«à“ π”‡¢â“„π√“™Õ“≥“®—°√
çπ”ÕÕ°é À¡“¬§«“¡«à“ π”ÕÕ°πÕ°√“™Õ“≥“®—°√
ç§â“é À¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß °“√¡’‰«â„π§√Õ∫§√Õß ‡æ◊ËÕ¢“¬À√◊Õ´àÕ¡·´¡¥â«¬
ç‡®â“æπ—°ß“πºŸâÕÕ°„∫Õπÿ≠“µé À¡“¬§«“¡«à“ ‡®â“æπ—°ß“π´÷Ëß√—∞¡πµ√’ ·µàßµ—Èßµ“¡æ√–√“™
∫—≠≠—µ‘π’È
ç√—∞¡πµ√’é À¡“¬§«“¡«à“ √—∞¡πµ√’ºŸâ√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
¡“µ√“ 5 æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‡«âπ·µà¡“µ√“ 11 ·≈–¡“µ√“ 12 ‰¡à„™â ∫—ß§—∫·°à
(1) °√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡
(2) π‘µ‘∫ÿ§§≈µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
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¡“µ√“ 6 Àâ“¡¡‘„ÀâºŸâ„¥ ∑” ¡’ „™â π”‡¢â“ π”ÕÕ° À√◊Õ§â“´÷Ëß‡§√◊ËÕß«‘∑¬ÿ§¡π“§¡ ‡«âπ·µà®–
‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ®“°‡®â“æπ—°ß“πºŸâÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ
„π°√≥’∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ √—∞¡πµ√’¡’Õ”π“®ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß°”Àπ¥„Àâ‡§√◊ËÕß«‘∑¬ÿ§¡π“§¡∫“ß
≈—°…≥– À√◊Õ‡§√◊ËÕß«‘∑¬ÿ§¡π“§¡∑’Ë„™â„π°‘®°“√∫“ßª√–‡¿∑‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ‰¡àµâÕß‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µµ“¡
«√√§Àπ÷Ëß∑—ÈßÀ¡¥ À√◊Õ‡©æ“–·µà∫“ß°√≥’‰¥â
¡“µ√“ 7 Àâ“¡¡‘„ÀâºŸâ„¥°√–∑”Àπâ “∑’Ëæπ—°ß“π«‘∑¬ÿ§¡π“§¡ „πµ”·Àπàß∑’Ë°”Àπ¥„π
°Æ°√–∑√«ß ‡«âπ·µà®–‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ®“°‡®â“æπ—°ß“πºŸâÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ
¡“µ√“ 8 Àâ“¡¡‘„ÀâºŸâ„¥√—∫¢à“««‘∑¬ÿ§¡π“§¡µà“ßª√–‡∑»‡æ◊ËÕ°“√‚¶…≥“ ‡«âπ·µà®–‰¥â√—∫
„∫Õπÿ≠“µ®“°‡®â“æπ—°ß“πºŸâÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ
¡“µ√“ 9 „∫Õπÿ≠“µµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ¡’¥—ßπ’È
(1) „∫Õπÿ≠“µ„Àâ∑” „Àâ¡’Õ“¬ÿÀπ÷Ëß√âÕ¬·ª¥ ‘∫«—ππ—∫·µà«—πÕÕ°
(2) „∫Õπÿ≠“µ„Àâ¡’ „Àâ¡’Õ“¬ÿÀπ÷Ëßªïπ—∫·µà«—πÕÕ°
(3) „∫Õπÿ≠“µ„Àâ„™â „Àâ¡’Õ“¬ÿµ≈Õ¥Õ“¬ÿ¢Õß‡§√◊ËÕß«‘∑¬ÿ§¡π“§¡
(4) „∫Õπÿ≠“µ„Àâπ”‡¢â“ „Àâ¡’Õ“¬ÿÀπ÷Ëß√âÕ¬·ª¥ ‘∫«—ππ—∫·µà«—πÕÕ°
(5) „∫Õπÿ≠“µ„Àâπ”ÕÕ° „Àâ¡’Õ“¬ÿ “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—πÕÕ°
(6) „∫Õπÿ≠“µ„Àâ§“â „Àâ¡Õ’ “¬ÿÀπ÷ßË ªïπ∫— ·µà«π— ÕÕ° ‡«âπ·µà„∫Õπÿ≠“µ∑’ÕË Õ°„Àâ‡æ◊ÕË °“√´àÕ¡·´¡
‚¥¬‡©æ“– „Àâ¡’Õ“¬ÿÀâ“ªïπ—∫·µà«—πÕÕ°
(7) „∫Õπÿ≠“µ„Àâµ—Èß ∂“π’«‘∑¬ÿ§¡π“§¡ „Àâ¡’Õ“¬ÿµ≈Õ¥√–¬–‡«≈“∑’ËºŸâ√—∫„∫Õπÿ≠“µ„™â ∂“π’
µ“¡∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π„∫Õπÿ≠“µ‡ªìπ ∂“π’«‘∑¬ÿ§¡π“§¡
(8) „∫Õπÿ≠“µæπ—°ß“π«‘∑¬ÿ§¡π“§¡ „Àâ¡’Õ“¬ÿÀâ“ªïπ—∫·µà«—πÕÕ°
(9) „∫Õπÿ≠“µ„Àâ√—∫¢à“««‘∑¬ÿ§¡π“§¡µà“ßª√–‡∑»‡æ◊ËÕ°“√‚¶…≥“ „Àâ¡’Õ“¬ÿÀπ÷Ëßªïπ—∫·µà
«—πÕÕ°
ºŸâ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µµ“¡ (1) (3) (4) (5) (6) À√◊Õ (7) „Àâ∂◊Õ«à“‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ„Àâ¡’‡§√◊ËÕß
«‘∑¬ÿ§¡π“§¡¥â«¬
¡“µ√“ 10 „Àâ√—∞¡πµ√’¡’Õ”π“®ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µæ‘‡»…„Àâ∫ÿ§§≈µ—Èß ∂“π’«‘∑¬ÿ°“√∫‘π‡æ◊ËÕ
ª√–‚¬™πå·Ààß§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢Õß°“√‡¥‘πÕ“°“»æ≈‡√◊Õπ‚¥¬‡©æ“–‰¥â „π°“√ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µæ‘‡»…π’È
√—∞¡πµ√’®–°”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢„¥ Ê °Á‰¥â ºŸâ√—∫Õπÿ≠“µ®–µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë√—∞¡πµ√’°”Àπ¥
¡“µ√“ 11 Àâ“¡¡‘„ÀâºŸâ„¥µ—Èß ∂“π’«‘∑¬ÿ§¡π“§¡ ‡«âπ·µà®–‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ®“°‡®â“æπ—°ß“π
ºŸâÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ
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∂“π’«‘∑¬ÿ§¡π“§¡µâÕß„™â§«“¡∂’Ë§≈◊Ëπ„Àâ∂Ÿ°µâÕßµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫«à“¥â«¬«‘∑¬ÿ§¡π“§¡µ“¡¿“§
ºπ«°µàÕ∑â“¬Õπÿ —≠≠“√–À«à“ßª√–‡∑»«à“¥â«¬‚∑√§¡π“§¡
‡æ◊ËÕ„Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß „ÀâÕ∏‘∫¥’°√¡‰ª√…≥’¬å‚∑√‡≈¢ ¡’Õ”π“®°”Àπ¥
‡ß◊ËÕπ‰¢°“√µ—Èß ∂“π’«∑‘ ¬ÿ§¡π“§¡ ·≈–„ÀâÕ∏‘∫¥’°√¡‰ª√…≥’¬å‚∑√‡≈¢ À√◊ÕºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬¡’Õ”π“®
§«∫§ÿ¡·≈–°”Àπ¥°“√„™â§«“¡∂’Ë§≈◊Ëπ¢Õß ∂“π’«‘∑¬ÿ§¡π“§¡µà“ß Ê
„π°√≥’∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ √—∞¡πµ√’¡’Õ”π“® ÕÕ° °Æ°√–∑√«ß„Àâ ∂“π’«‘∑¬ÿ §¡π“§¡ ∑’Ë„™â„π
°‘®°“√∫“ßª√–‡¿∑‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ‰¡àµâÕß‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µµ“¡ «√√§Àπ÷Ëß
¡“µ√“ 11 ∑«‘ „Àâ√—∞¡πµ√’¡’Õ”π“®ª√–°“»°”Àπ¥„ÀâºŸâ„™â§«“¡∂’Ë§≈◊Ëπ ‡æ◊ËÕ°‘®°“√„¥ À√◊Õ
„π≈—°…≥–„¥µâÕß‡ ’¬§à“µÕ∫·∑π„π°“√„™â§«“¡∂’Ë§≈◊Ëππ—Èπ„Àâ·°à √—∞∫“≈‰¥âµ“¡Õ—µ√“∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√
ª√–°“»µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
¡“µ√“ 12 Àâ“¡¡‘„Àâ ∂“π’«‘∑¬ÿ§¡π“§¡¥”‡π‘π∫√‘°“√«‘∑¬ÿ§¡π“§¡ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πåÕ◊Ëπ„¥
πÕ°‡Àπ◊Õ®“°∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π„∫Õπÿ≠“µ À√◊ÕπÕ°‡Àπ◊Õ®“°√“™°“√¢Õß °√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ À√◊Õ°‘®°“√
¢Õßπ‘µ‘∫ÿ§§≈µ“¡¡“µ√“ 5
¡“µ√“ 13 Àâ“¡¡‘„Àâ¬“πæ“Àπ–„¥ Ê „™â‡§√◊ËÕß«‘∑¬ÿ§¡π“§¡ πÕ°®“°®–„™âµ“¡∑’Ë°”Àπ¥
‰«â„π°Æ°√–∑√«ß À√◊Õ‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ®“°√—∞¡πµ√’‡ªìπæ‘‡»…™—Ë«§√—Èß§√“«
¡“µ√“ 14 ‡æ◊ËÕ§«“¡ ß∫‡√’¬∫√âÕ¬¢Õßª√–™“™π À√◊Õ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π√“™Õ“≥“®—°√ √—∞¡πµ√’
¡’Õ”π“®ÕÕ°§” —Ëß‡©æ“–°“≈„Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë¡’Õ”π“®¬÷¥‰«â‡Õ“‰ª„™â Àâ“¡°“√„™â À√◊ÕÀâ“¡°“√¬—°
¬â“¬´÷Ëß‡§√◊ËÕß«‘∑¬ÿ§¡π“§¡ À√◊Õ à«π„¥ Ê ·Ààß‡§√◊ËÕß«‘∑¬ÿ§¡π“§¡„π√–À«à“ß‡«≈“·≈–¿“¬„π‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë
°”Àπ¥‰«â„π§” —Ëßπ—Èπ
¡“µ√“ 15 ºŸâ„¥°√–∑”„Àâ‡°‘¥°“√√∫°«π À√◊Õ¢—¥¢«“ßµàÕ°“√«‘∑¬ÿ§¡π“§¡‚¥¬¡‘‰¥â‡®µπ“
‡®â“æπ—°ß“πºŸâÕÕ°„∫Õπÿ≠“µÀ√◊ÕºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬¡’Õ”π“® —Ëß„ÀâºŸâπ—πÈ √–ß—∫°“√°√–∑”π—Èπ À√◊Õ·°â‰¢
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ‘Ëß∑’Ë„™â„π°“√°√–∑”π—Èπ‡ ’¬ À√◊Õ„Àâ¬â“¬ ‘Ëß¥—ß°≈à“«π—ÈπÕÕ°‰ª„Àâæâπ‡¢µ√∫°«π‰¥â
¡“µ√“ 16 Àâ“¡¡‘„Àâº„âŸ ¥ ßà À√◊Õ®—¥„Àâ ßà ¢âÕ§«“¡„¥Ê ‚¥¬«‘∑¬ÿ§¡π“§¡ Õ—πµπ√ŸÕâ ¬Ÿ«à “à ‡ªìπ‡∑Á®
À√◊Õ¢âÕ§«“¡Õ◊Ëπ„¥∑’Ë¡‘‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ®“°æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë ´÷ËßÕ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°àª√–‡∑»
™“µ‘À√◊Õª√–™“™π
¡“µ√“ 17 Àâ“¡¡‘„ÀâºŸâ„¥¥—°√—∫‰«â„™âª√–‚¬™πå À√◊Õ‡ªî¥‡º¬‚¥¬¡‘™Õ∫¥â«¬°ÆÀ¡“¬ ´÷Ëß
¢à“««‘∑¬ÿ§¡π“§¡ ∑’Ë¡‘‰¥â¡ÿàßÀ¡“¬‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå “∏“√≥– À√◊Õ∑’ËÕ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°àª√–™“™π
¡“µ√“ 18 ‡æ◊ÕË µ√«®‡§√◊ÕË ß«‘∑¬ÿ§¡π“§¡ «à π·Ààß‡§√◊ÕË ß«‘∑¬ÿ§¡π“§¡ ∂“π’«∑‘ ¬ÿ§¡π“§¡
ßË‘ ∑’°Ë Õà „Àâ‡°‘¥°“√√∫°«π À√◊Õ¢—¥¢«“ßµàÕ°“√«‘∑¬ÿ§¡π“§¡ À√◊Õ „∫Õπÿ≠“µ ‡®â“æπ—°ß“πºŸÕâ Õ°„∫Õπÿ≠“µ
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‡≈à¡ ˜Ú µÕπ∑’Ë ÒÒ

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

¯ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚÙ˘¯

À√◊ÕºŸ∑â ‰Ë’ ¥â√∫— ¡Õ∫À¡“¬¡’Õ”π“®‡¢â“‰ª„πÕ“§“√ ∂“π∑’Ë À√◊Õ¬“πæ“Àπ–¢Õß∫ÿ§§≈„¥ Ê ‰¥â„π‡«≈“Õ—π ¡§«√
‡¡◊ËÕª√“°Ø«à“ºŸâ„¥°√–∑”§«“¡º‘¥µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È À√◊Õ¡’‡ÀµÿÕ—π§«√ ß —¬«à“°√–∑”°“√
‡™àπ«à“π—Èπ „Àâ‡®â“æπ—°ß“πºŸâÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ À√◊ÕºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬µ“¡§«“¡„π«√√§Àπ÷Ëß¡’Õ”π“®
®—∫°ÿ¡ºŸâπ—Èπæ√âÕ¡¥â«¬¢Õß°≈“ß∑’Ë„™â„π°“√°√–∑”§«“¡º‘¥ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬
¡“µ√“ 19 „π°√≥’∑’ËºŸâ√—∫„∫Õπÿ≠“µΩÉ“ΩóπµàÕ∫∑·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È °Æ°√–∑√«ßÕÕ°
µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È À√◊Õ‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π„∫Õπÿ≠“µ ‡®â“æπ—°ß“πºŸâÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ¡’
Õ”π“® —Ëß‡æ‘°∂ÕπÀ√◊Õæ—°„™â„∫Õπÿ≠“µ¢ÕßºŸâπ—Èπ‡ ’¬‰¥â
ºŸâ√—∫„∫Õπÿ≠“µÕ“®Õÿ∑∏√≥å‰ª¬—ßÕ∏‘∫¥’°√¡‰ª√…≥’¬å‚∑√‡≈¢¿“¬„π “¡ ‘∫«—π π—∫·µà«—π∂Ÿ°
‡æ‘°∂ÕπÀ√◊Õæ—°„™â§”™’È¢“¥¢ÕßÕ∏‘∫¥’°√¡‰ª√…≥’¬å‚∑√‡≈¢„Àâ‡ªìπ∑’Ë ÿ¥
¡“µ√“ 20 √—∞∫“≈‰¡àµâÕß√—∫º‘¥™Õ∫„π°√≥’ Ÿ≠À“¬ À√◊Õ‡ ’¬À“¬Õ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ß„¥ ´÷ËßÕ“®
‡°‘¥¢÷πÈ ‡æ√“–‡Àµÿ∑‡Ë’ §√◊ÕË ß«‘∑¬ÿ§¡π“§¡¢Õß√—∞∫“≈„™â°“√‰¡à –¥«° ·≈–‰¡àµÕâ ß√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√√—∫ °“√ ßà
À√◊Õ°“√ àß¡Õ∫¢à“« “√«‘∑¬ÿ§¡π“§¡„¥ Ê
„π°√≥’¥ß— °≈à“«„π«√√§°àÕπ æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’‰Ë ¡àµÕâ ß√—∫º‘¥™Õ∫‡™àπ‡¥’¬«°—π ‡«âπ·µàæπ—°ß“π
‡®â“Àπâ“∑’Ëπ—Èπ ®–°àÕ„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ‚¥¬®ß„® ©âÕ©≈ À√◊Õª√–¡“∑ ‡≈‘π‡≈àÕ
¡“µ√“ 21 §«“¡º‘¥µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È „Àâ‡®â“æπ—°ß“πºŸâÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ ¡’Õ”π“®∑”°“√
‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‰¥â
¡“µ√“ 22 ‡¡◊ËÕ¡’§”æ‘æ“°…“«à“ ºŸâ„¥°√–∑”§«“¡º‘¥µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È »“≈®– —Ëß√‘∫
‘Ëß∑’Ë„™â„π°“√°√–∑”§«“¡º‘¥π—Èπ ‡æ◊ËÕ„Àâ‰«â„™â„π√“™°“√°√¡‰ª√…≥’¬å‚∑√‡≈¢¥â«¬°Á‰¥â
¡“µ√“ 23 ºŸâ„¥ΩÉ“Ωóπ¡“µ√“ 6 ¡“µ√“ 11 À√◊Õ¡“µ√“ 16 ¡’§«“¡º‘¥ µâÕß√–«“ß‚∑…
ª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß· π∫“∑ À√◊Õ®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀâ“ªï À√◊Õ∑—Èßª√—∫∑—Èß®”
¡“µ√“ 24 „π°√≥’∑’Ë¡’°“√ΩÉ“Ωóπ¡“µ√“ 12 À√◊Õ¡“µ√“ 13 ºŸâ§«∫§ÿ¡ ∂“π’«‘∑¬ÿ§¡π“§¡
À√◊ÕºŸâ§«∫§ÿ¡‡§√◊ËÕß«‘∑¬ÿ§¡π“§¡ ·≈–ºŸâ¡’ à«π√à«¡„π°“√°√–∑”§«“¡º‘¥π—Èπ ¡’§«“¡º‘¥µâÕß√–«“ß‚∑…
ª√—∫‰¡à‡°‘π ’ËÀ¡◊Ëπ∫“∑ À√◊Õ®”§ÿ°‰¡à‡°‘π Õßªï À√◊Õ∑—Èßª√—∫∑—Èß®”
¡“µ√“ 25 ºŸâ„¥ΩÉ“Ωóπ¡“µ√“ 7 ¡“µ√“ 8 À√◊Õ¡“µ√“ 17 ¡’§«“¡º‘¥ µâÕß√–«“ß‚∑…
ª√—∫‰¡à‡°‘π ’ËÀ¡◊Ëπ∫“∑ À√◊Õ®”§ÿ°‰¡à‡°‘π Õßªï À√◊Õ∑—Èßª√—∫∑—Èß®”
¡“µ√“ 26 ºŸâ„¥®ß„®°√–∑”„Àâ‡°‘¥°“√√∫°«π À√◊Õ¢—¥¢«“ßµàÕ°“√«‘∑¬ÿ§¡π“§¡¡’§«“¡
º‘¥µâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß· π∫“∑ À√◊Õ®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀâ“ªï À√◊Õ∑—Èßª√—∫∑—Èß®”
¡“µ√“ 27 ºŸâ„¥ΩÉ“Ωóπ§” —Ëß¢Õß‡®â“æπ—°ß“πºŸâÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ À√◊ÕºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬µ“¡
§«“¡„π¡“µ√“ 15 ¡’§«“¡º‘¥µâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫‰¡à°π‘ ÀË’ ¡◊πË ∫“∑ À√◊Õ®”§ÿ°‰¡à‡°‘π Õßªï À√◊Õ∑—ßÈ ª√—∫∑—ßÈ ®”
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‡≈à¡ ˜Ú µÕπ∑’Ë ÒÒ

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

¯ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚÙ˘¯

¡“µ√“ 28 ∫√√¥“„∫Õπÿ≠“µ·≈–ª√–°“»π’¬∫—µ√∑’‰Ë ¥âÕÕ°‰«â µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬«‘∑¬ÿ ÕË◊ “√
°àÕπ«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ „Àâ„™â‰¥â®π∂÷ß«—π ‘Èπ°”Àπ¥Õ“¬ÿ„∫ Õπÿ≠“µ À√◊Õª√–°“»π’¬∫—µ√π—Èπ Ê
¡“µ√“ 29 „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß§¡π“§¡√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–„Àâ¡’
Õ”π“®·µàßµ—Èß‡®â“æπ—°ß“πºŸâÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ ·≈–ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß
(1) «“ß√–‡∫’¬∫°“√¢Õ ·≈–°“√ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ
(2) °”Àπ¥«‘∏’°“√‡æ‘°∂Õπ ·≈–æ—°„™â„∫Õπÿ≠“µ
(3) °”Àπ¥Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
(4) °”Àπ¥§ÿ≥≈—°…≥–¢Õß‡§√◊ËÕß«‘∑¬ÿ§¡π“§¡ ·≈–§ÿ≥«ÿ≤‘ ”À√—∫æπ—°ß“π«‘∑¬ÿ§¡π“§¡
(5) °”Àπ¥°‘®°“√Õ◊Ëπ„¥‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
°Æ°√–∑√«ßπ—Èπ‡¡◊ËÕ‰¥âª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“·≈â« „Àâ„™â∫—ß§—∫‰¥â

ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√
ª.æ‘∫Ÿ≈ ß§√“¡
®Õ¡æ≈ ª.æ‘∫Ÿ≈ ß§√“¡
π“¬°√—∞¡πµ√’

À¡“¬‡Àµÿ
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘«‘∑¬ÿ§¡π“§¡ æ.». 2498 ª√–°“»≈ß√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡∑’Ë 208 µÕπ∑’Ë 11
≈ß«—π∑’Ë 8 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2498
·≈–·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘«‘∑¬ÿ§¡π“§¡ (©∫—∫∑’Ë 2) æ.». 2504 ´÷Ëßª√–°“»≈ß√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡∑’Ë 3 µÕπ∑’Ë
54 (©∫—∫æ‘‡»…) ≈ß«—π∑’Ë 1 °√°Æ“§¡ 2504 ·≈–æ√–√“™∫—≠≠—µ‘«‘∑¬ÿ§¡π“§¡ (©∫—∫∑’Ë 3) æ.».
2535 ´÷Ëßª√–°“»≈ß√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡∑’Ë 109 µÕπ∑’Ë 52 ≈ß«—π∑’Ë 18 ‡¡…“¬π 2535
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติ กา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๔๒ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ป.ร.กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีภูกมาิพลอดุลยเดช สำนั
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ให้ประกาศว่า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนัพระบาทสมเด็
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สำนัลกยเดช
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จพระปรมิกนาทรมหาภูมิพลอดุ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้
าฯ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปกครอง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็
นปีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบกันา
สำนั

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

่เป็นการสมควรให้มกาีกฎหมายว่าด้วสำนั
ยการจั
ดตั้งศาลปกครองและวิ
สำนัโดยที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ธีพิจารณาคดี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม
สำนั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี
้

มาตรา ๑ พระราชบัญ ญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒”
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่
ประกาศในราชกิ
จจา กา
มาตรา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒ ๑ พระราชบั
สำนักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วันถัดจากวันสำนั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นุเบกษาเป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“หน่ วยงานทางปกครอง” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่ ว นราชการที่
เรียกชื่ออย่างอืสำนั
่นและมี
ฐานะเป็นกรม ราชการส่
วนท้องถิ่น รัฐกวิาส าหกิจที่ตั้งขึ้น
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วนภูมิภาค
สำนัราชการส่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
โดยพระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ พระราชกฤษฎี ก า หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรัฐ และให้ ห มายความรวมถึ ง
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้
ใช้อำนาจทางปกครองหรื
อให้ดำเนิกานกิจการทางปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า
สำนั(๑)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วยงานทาง
ข้าราชการ พนักงานกาลูกจ้าง คณะบุสำนัคคล
หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่
ปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) คณะกรรมการวินิ จ ฉัย ข้ อพิ พ าท คณะกรรมการหรือ บุ คคลซึ่งมีก ฎหมายให้
อำนาจในการออกกฎ
คำสั่ง หรือมติใด ๆ กทีา่มีผลกระทบต่อสำนั
บุคกคล
และ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๓) บุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของหน่วยงานทางปกครอง หรือ
เจ้าหน้าของรัฐตาม ก(๑)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า หรือ (๒) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๙๔ ก/หน้า ๑/๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตาม

สำนักกฎหมายที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำทธิและหน้าทีส่ตำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
่มีการจัดองค์กกำรและวิธีพิจารณาสำหรั
บการวินิจฉัยชี้ขาดสิ
ามกฎหมาย

“ตุลาการศาลปกครอง” หมายความว่า ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และตุลาการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในศาลปกครองชั้นสำนั
ต้นกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
“ก.ศป.” หมายความว่า คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
“ก.บ.ศป.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
๓ หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ส“ก.ขป.”
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
“คู่กรณี ” หมายความว่า ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี และให้ห มายความรวมถึงบุคคล
วยงานทางปกครองกหรื
องรั
ฐซึ่งเข้ามาเป็นคู่กรณีดก้ วำยการร้องสอดสำนัไม่กวงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่าจะโดยความ
สำนักหน่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ อเจ้าหน้าทีส่ขำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สมัครใจเอง หรือโดยถูกคำสั่งศาลปกครองเรียกเข้ามาในคดี ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสี ย หรือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ แห่งการดำเนิ
สำนักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ งผู้มีสิทธิ
อาจถูกกระทบจากผลแห่
งคดีนั้นและเพื่อประโยชน์
กระบวนพิจารณา ให้รกวมถึ
กระทำการแทนด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักางำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ว่ าจะได้เสนอต่
สำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
“คำฟ้กอำง” หมายความว่
การเสนอข้อหาต่อศาลไม่
ศาลปกครอง
ชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุด ไม่ว่าจะได้เสนอในขณะที่เริ่มคดีโดยคำฟ้องหรือคำร้องขอ หรือเสนอ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในภายหลังโดยคำฟ้
องเพิ่ม เติมหรือแก้ไข หรือ ฟ้อ งแย้ง หรื
อโดยสอดเข้ามาในคดีไม่ว่าด้วยความ
สมั
ค
รใจ
หรื
อ
ถู
ก
บั
ง
คั
บ
หรื
อ
โดยมี
ค
ำขอให้
พ
จ
ิ
ารณาใหม่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ระเบียบ สข้ำนั
อบักงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
คับ หรือบทบัญญัติอื่นกทีำ่มีผลบังคับเป็สนำนัการทั
่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำใช้บังคับแก่
กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
“สัญญาทางปกครอง”
ง สัญญาที
อยฝ่
ายใดฝ่ายหนึ่ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัหมายความรวมถึ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ่คู่สัญญาอย่างน้
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สั ญ ญาที่ ใ ห้ จั ด ทำบริ
ก ารสาธารณะ หรื อกจัำด ให้ มี สิ่ ง สาธารณู
ป โภคหรื อ แสวงประโยชน์
จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ แก่ส่ว นรวม”
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ต่อสาธารณะหรื
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๔ หมายความว่า ประโยชน์
“ประโยชน์
อประโยชน์
อันเกิดแก่การจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดให้ มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือประโยชน์อื่นใดที่เกิด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
จากการดำเนิน การหรือการกระทำที่มีลักษณะเป็น การส่งเสริม หรือสนับ สนุนแก่ประชาชนเป็น
วนรวม หรือประชาชนส่
จากการดำเนิกนำการหรือการกระทำนั
้น
สำนักส่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ วนรวมจะได้สรำนัับกประโยชน์
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๔ ให้ประธานศาลปกครองสู
งสุดรักสำนั
ษาการตามพระราชบั
ญญัตกินำี้
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒

มาตรา
เพิ่มโดยพระราชบัญกำญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิ
ธีพิจารณา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๓ นิยามคำว่าส“ก.บ.ศป.”
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๓
มาตรา ๓ นิยามคำว่า “ก.ขป.” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๔
มาตรา ๓ นิยามคำว่า “ประโยชน์แก่ส่วนรวม” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
สำนักและวิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ธีพิจารณาคดีปกครองกำ(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.สำนั
๒๕๕๑
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๕๕ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่ออกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
สำนักในศาลปกครองสู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัอกโดย
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัมกใหญ่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งสุด หรืกำอโดย ก.ศป. หรื
ก.ศป. โดยความเห็กนำชอบของที่ประชุ
ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด หรือโดย ก.บ.ศป. หรือโดย ก.ขป. เมื่อ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บังคับได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๖๖ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๔๔
มาตรา ๔๖ มาตรา
มาตรา ๖๖ มาตรา
มาตรา ๗๕/๒ และมาตรา
สำนั๖๐/๑
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๗๐ มาตรา ส๗๕/๑
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๗๕/๔
ต้องส่งให้สภาผู้แทนราษฎรในวันที่ออกระเบียบดังกล่าว เพื่อให้สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรตรวจสอบได้
าต่อมามีการเสนอญัตกติำและสภาผู้แทนราษฎรมี
มติภายในสามสิบกำวันนับแต่วันทีส่สำนั่งระเบี
ยบดังกล่าว
สำนักถ้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ให้ สภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสีย งไม่น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้
สำนัวก่างำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำที่ประชุมใหญ่สตำนัุลกาการในศาลปกครองสู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีงสุกดำ ดำเนินการ
ยกเลิกระเบียบใดไม่
ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้
ให้เป็นไปตามนั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นตามวรรคหนึ
สำนั่งกให้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำหนดวั
หมายถึงวันในสมัยประชุ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมวด ๑ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
การจัดสตัำนั้งและเขตอำนาจศาลปกครอง
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๗ ศาลปกครองแบ่งออกเป็นสองชั้น คือ
(๑) ศาลปกครองสู
งสุสดำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) ศาลปกครองชั้นต้น ได้แก่
สำนัก(ก)
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ศาลปกครองกลาง กำ
(ข) ศาลปกครองในภูมิภาค
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ง เป็ น แผนกหรื
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ศาลปกครองสู
งสุ ดและศาลปกครองชั
้ น ต้น อาจแบ่
อ หน่ ว ยงานที่
เรีย กชื่ออย่างอื่น และจะให้มีอำนาจในคดีประเภทใดหรือคดีในท้องที่ใดซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
แต่ล ะศาลนั้น แยกต่างหากโดยเฉพาะก็ได้ ทั้งนี้ ให้ออกเป็นประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดโดย
๗
นชอบของ ก.บ.ศป.
สำนักความเห็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ประกาศประธานศาลปกครองสู งสุ ดตามวรรคสอง เมื่ อได้ ป ระกาศในราชกิจ จา
นุเบกษาแล้วให้ใช้สบำนัังคักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ได้๘
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั
ญญัติจสัดำนั
ตั้งกศาลปกครองและวิ
ธีพิจารณาคดี
สำนัมาตรา
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ปกครอง
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๖
มาตรา
มโดยพระราชบั
ญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิ
ธสีพำนัิจการณาคดี
ปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๖ แก้ไขเพิ่มเติสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
๗
มาตรา ๗ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๘
มาตรา ๗ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิ จารณาคดีปกครอง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำ
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๗/๑ ๙ ในกรณีที่มีการจัดตั้งแผนกหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นขึ้นใน
สำนักศาลปกครองสู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั้ นกต้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ า แผนกหรืสอำนัตุกลงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งสุ ด หรืกอำศาลปกครองชั
น ใด ให้ มี ตุ ล าการหั วกหน้
าการหั ว ห น้ า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นนั้น แผนกหรือหน่วยงานละหนึ่งคน เพื่อรับผิดชอบงานของแผนกหรือ
กำที่ ก.บ.ศป. กำหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หน่วยงานดังกล่าวสำนัทัก้งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ใกล้เคียง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๘ ให้จัดตั้งศาลปกครองสูงสุดขึ้นมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัด

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ให้จัดตั้งศาลปกครองกลางขึ้น มีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใกล้เคียง
โดยมี
เ
ขตตลอดท้
องที่กกรุำงเทพมหานคร
หวัดนครปฐม จังหวัดกนนทบุ
รี จังหวัสดำนัปทุกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
มธานี จังหวัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัจักงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กำ
ราชบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร
สในระหว่
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ มิภาคยังมิได้สมำนัีเขตอำนาจในท้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
างที่ศาลปกครองในภู
องที่ใดให้กศำาลปกครอง
กลางมีเขตอำนาจในท้องที่นั้นด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ที่เกิดขึ้นนอกเขตอำนาจศาลปกครองกลางตามวรรคสองและวรรคสาม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บรรดาคดี
จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางก็ได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของศาลนั้นที่จะไม่รับพิจารณาพิพากษา
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คดีที่ยื่นฟ้องเช่นนัส้นำนัได้กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เว้นแต่คดีที่โอนมาตามหลั
กเกณฑ์ของการพิ
จารณาคดีปกครอง
การจักดำตั้งและการกำหนดเขตอำนาจของศาลปกครองในภู
มิภสำนั
าคกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ให้ กระทำโดย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำ
พระราชบัญญัติ โดยคำนึงถึงปริมาณคดีและการบริหารบุคลากรของศาลปกครอง โดยจะกำหนดให้
เขตอำนาจศาลปกครองในภู
มิภาคครอบคลุมเขตการปกครองหลายจั
งหวัดก็ได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองในภูมิภ าคจะเปิดทำการ
่อใด ให้ประธานศาลปกครองสู
งสุดโดยความเห็
นชอบของ ก.บ.ศป.
จจานุเบกษา
สำนักเมืงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ประกาศในราชกิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำหนดวันเปิดทำการของศาลปกครอง๑๐
มาตรา

๘/๑ ๑๑

การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีเขตอำนาจ ใน

สำนักกรณี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ที่มีความจำเป็นเพืก่อำประโยชน์ในการอำนวยความยุ
ติธรรมแก่กปำระชาชน โดยคำนึ
ถึงสิทธิในการ

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การบริหารจัดการคดี และระยะเวลาพิจารณาพิพากษาคดี ให้กระทำโดย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ข้อเสนอของ ก.บ.ศป. และตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๙ ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้
พิพาทเกี่ยวกับการทีก่หำน่วยงานทางปกครองหรื
อเจ้าหน้ าที่ของรักฐำ กระทำการ
ส(๑)
ำนักคดี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่งหรือการกระทำอื่นใดเนื่องจากกระทำโดยไม่มี
สำนักอำนาจหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
อนอกเหนืออำนาจหน้
าที่หรือสำนั
ไม่ถกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ูกต้องตามกฎหมาย หรืกอำโดยไม่ถูกต้องตามรู
ปแบบขั้นตอน
หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๙

มาตรา
ญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิ
ีพิจการณาคดี
ปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๗/๑ แก้ไขเพิ่มสเติ
ำนัมกโดยพระราชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สธำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐
มาตรา ๘ วรรคหก แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๑
มาตรา ๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙)
สำนักพ.ศ.
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๒๕๖๐
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กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิด

สำนักกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
กำ
บประชาชนเกินสมควรกำหรือเป็นการใช้
ดุลกพิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นิจโดยมิชอบ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อ
ส
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
หน้าที่ตามทีก่ ฎหมายกำหนดให้
ต้องปฏิบัติ หรืกอำ ปฏิบัติหน้าทีส่ดำนัังกล่
าวล่าช้าเกินสมควร กำ
(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทาง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง
หรือคำสั่งอื่น หรืสอำนัจากการละเลยต่
อหน้าที่กตำามที่กฎหมายกำหนดให้
ต้องปฏิบัติห รือกปฏิ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ บั ติห น้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
(๔) คดีกำพิพาทเกี่ยวกับสสัำนัญกญาทางปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๕) คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดี
สำนัก่งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ต่อศาลเพื่อบังคับสให้ำนับกุคงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
คลต้องกระทำหรือละเว้กำนกระทำอย่างหนึ
อย่างใด
(๖) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เรื่องดักงำต่อไปนี้ไม่อยู่ใสนอำนาจศาลปกครอง
(๑) การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) การดำเนิ น การของคณะกรรมการตุสำนั
ล าการตามกฎหมายว่
า ด้ ว ยระเบี ย บ
าราชการฝ่ายตุลาการ กำ
สำนักข้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร
ศาลทรัพย์สินทางปั
าระหว่างประเทศ
ศาลล้มสละลาย
หรือศาลชำนัญพิเศษอื
สำนัญกญาและการค้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่น
มาตรากำ๑๐ ศาลปกครองชั
้นต้นมีอำนาจพิจารณาพิ
่ในอำนาจศาล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ พากษาคดีสทำนัี่อกยูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ปกครอง เว้นแต่คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๑๑ ศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังต่อไปนี้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นิจฉัยข้อพิสพำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๑) คดีกำพิพาทเกี่ยวกับสำนั
คำวิกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นิจฉัยของคณะกรรมการวิ
าทตามที
่ที่ประชุม

กำ

ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศกำหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎที่ออก
ฐมนตรี หรือโดยความเห็
นชอบของคณะรั
ฐมนตรี
สำนักโดยคณะรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุด
ที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรื
้นต้น
ส(๔)
ำนักคดี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อคำสั่งของศาลปกครองชั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

กำ

กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หมวด ๒

ตุลาการศาลปกครอง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
มาตรากำ๑๑/๑๑๒ ข้าสราชการศาลปกครอง
มีดังนี้ กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๒
มาตรา ๑๑/๑ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป ก ครอง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ กำ
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง คือ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๒

สำนักตุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้นต้นตามมาตรา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั้นกต้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ลาการในศาลปกครองชั
๑๗ และตุลาการประจำศาลปกครองชั
นซึ่งได้รับการ

แต่งตั้งตามมาตรา ๑๙
ส(๒)
ำนักข้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ คือ ข้าราชการในสำนั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่งได้รับ
าราชการฝ่ายศาลปกครอง
กงานศาลปกครองซึ
การแต่งตั้งตามมาตรา ๗๘ หรือมาตรา ๗๘/๑ หรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๘๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๓

๑๒ ในศาลปกครองสู
งตุลาการศาลปกครองกำดังต่อไปนี้
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งสุด ให้มีตสำแหน่
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุด
(๒) รองประธานศาลปกครองสู
งสุด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
ส(๔)
ำนักตุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ลาการศาลปกครองสูงกสุำด
(๕) ตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ศป. ประกาศกำหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ทั้งนี้ ตามจำนวนที
่ ก.ศป.
กำหนด
การกำหนดตำแหน่ งตามวรรคหนึ่ ง (๕) ให้ ก.ศป. กำหนดว่าจะให้ เที ยบเท่ ากั บ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตำแหน่งใดตามวรรคหนึ
่ ง (๒) (๓) หรือ (๔) ไว้ในประกาศดัสำนั
งกล่
าวด้วย และเมื่อได้ประกาศในราช
จจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้กบำ ังคับได้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักกิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ดังต่อไปนี้

๑๓ ผู้ที่จะได้รับแต่กงำตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสู
งสุดต้อกงมีำ คุณสมบัติ
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

(๑) มีสกำัญชาติไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปี
ส(๓)
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในสาขานิ
ติ ศ าสตร์
รั ฐ ศาสตร์ รั ฐ ประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สั งคมศาสตร์ หรื อในการบริ ห ารราชการแผ่ นดิ น ทั้ งนี้ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก.ศป.
สำนักกำหนด
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
และ
(๔) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ก) เป็ น หรือเคยเป็ น กรรมการร่ างกฎหมาย กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ หรือ
กา กำ
สำนักกรรมการกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ข) รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่ งไม่ต่ำกว่าตุลาการหัวหน้าคณะ
ศาลปกครองชั้นต้สนำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือ
สำนักเที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ยบเท่าหรือตุลาการพระธรรมนู
ญศาลทหารสู
งสุด
(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอัยการพิเศษประจำเขต
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หรือเทียบเท่า สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าหรือ
สำนักตำแหน่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ฐที่เทียบเท่
สำนัากตามที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
งอื่นในหน่วยงานของรั
่ ก.ศป. ประกาศกำหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๓
มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำ
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กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

สำนักเศรษฐศาสตร์
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ หรือวิชาทีส่เำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นดินในสถาบั
สำนันกอุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สังคมศาสตร์
กี่ยกวกั
บการบริหารราชการแผ่
ดมศึ กษา และ

ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์พิเศษ
สำนัก(ช)
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เป็ น หรือเคยเป็ น ผูก้ ปำระกอบวิช าชีสพำนัทนายความไม่
น้ อยกว่ายีก่สำ ิ บปี และมี
ประสบการณ์ในคดีปกครองตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ประกาศกำหนด

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๔ ตุลาการในศาลปกครองสู
งสุสดำนัต้อกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งไม่มีลักษณะต้องห้ามในขณะดำรง
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เป็กนำข้าราชการอื่นสำนั
ซึ่งกมีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด
ส(๓)
ำนักเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
น ผู้ ด ำรงตำแหน่ ง ในทางการเมื
อ งสำนัสมาชิ
ก สภาท้ อ งถิ่ น ผู้ บ ริกหำ ารท้ อ งถิ่ น
กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือ
สำนักเจ้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
าหน้าที่ในพรรคการเมืกอำ ง
(๔) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๕) เป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจาก ก.ศป.
(๖) เป็กนำ กรรมการ ผู้สจำนั
ัดการ
หรือที่ปรึกษา หรือดำรงตำแหน่
งอื่นสำนั
ใดที
่มีลักษณะงาน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
คล้ายกันในห้างหุ้นส่วนบริษัท
นทนายความหรือประกอบอาชี
พหรืสอำนัวิชกาชี
พอย่างอื่นหรือดำรงตำแหน่
งหรือ
ส(๗)
ำนักเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ประกอบการใด ๆ อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่ ก.ศป. กำหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๑๕๑๔ การแต่งตั้งตุล าการศาลปกครองสูงสุด ก.ศป. อาจดำเนิน การได้
ำนัก้ งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
โดยวิธีการ ดังต่อสไปนี
(๑) พิจารณาเลื่อนตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ าตุลาการ
สำนักหังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้น ต้น โดยคำนึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ว หน้าคณะศาลปกครองชั
งถึงหลักอาวุโส ความรูกำ้ความสามารถสำนัความรั
บผิดชอบ
ความเหมาะสม ประวัติ และผลงานการปฏิบัติราชการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองในขณะนั้น
คุณสมบัติตามมาตรา
่จะแต่งตั้งเป็กนำตุลาการศาลปกครองสู
งสุด
สำนักโดยมี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๑๓ และมีคสวามเหมาะสมที
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
การแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึ่ง ให้คำนึงถึงสัดส่วนของผู้ที่ได้รับ
การคัดเลื อกตามวรรคหนึ
่ ง (๒) โดยให้ มีจ ำนวนไม่
น้ อยกว่สาำนัหนึ
่ งในห้ าของจำนวนตุลกาการในศาล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ปกครองสูงสุดทั้งหมด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เสนอรายชืสำนั
กำ ่ง (๑) หรืสอำนั
กำ
ให้ ก.ศป.
่อผูก้ ไงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ด้รับการเลื่อนตามวรรคหนึ
ได้กรงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ับการคัดเลือก
ตามวรรคหนึ่ง (๒) ต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีนำรายชื่อดังกล่าวเสนอขอความเห็ นชอบ
สำนับกห้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ่อ เมื่อได้สรำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ฐมนตรี
ต่อวุฒิสภาภายในสิ
าวันนับแต่วันที่ได้รับกรายชื
ับความเห็
นชอบแล้วให้นกายกรั
นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นการตามวรรคหนึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนัก่ งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
การดำเนิ
่ง (๑) และ (๒) ให้เป็กนำไปตามระเบียสบที
ก.ศป. กำหนด
โดยความเห็นชอบของที
่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูสำนั
งสุกดงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๔
มาตรา ๑๕ แก้ไ ขเพิ ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดี
สำนักปกครอง
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.ก๒๕๖๐

111

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๑๕/๑๑๕ ให้สก.ศป.
พิจารณาคัดเลือกตุลกาการในศาลปกครองสู
งสุดคนหนึ่ง

เป็นประธานศาลปกครองสูงสุด แล้วเสนอชื่อต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีนำเสนอขอความ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
เห็นชอบต่อวุฒิ สสภาภายในสิ
บห้าวันนับแต่วกันำที่ได้รับการเสนอชื
่อ เมื่อได้รับความเห็นกชอบแล้
ว ให้
นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
การแต่งตั้งและการเลื่อนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้ดำรงตำแหน่งรองประธาน
ศาลปกครองสูงสุสดำนัตุกลงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
าการหัวหน้าคณะศาลปกครองสู
งสุสดำนัและตุ
ล าการศาลปกครองสู
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งสุด หรือ
ตำแหน่งที่เทียบเท่า ให้ ก.ศป. พิจารณาคัดเลือกแล้วเสนอรายชื่อต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบ
งคมทูลเพื่อทรงพระกรุกณำ าโปรดเกล้าฯสำนัแต่กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งตั้ง
สำนักบังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
วิธีการคัดเลือกประธานศาลปกครองสูงสุด รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สงำนั
หัวหน้าคณะศาลปกครองสู
งสุด และตุลาการศาลปกครองสู
สุดกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
หรือตำแหน่งที่เทียบเท่กำา ให้เป็นไป
ตามระเบียบ ที่ ก.ศป. กำหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๕/๒ ๑๖

มาตรา
ประธานศาลปกครองสู งสุดมีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี นับแต่
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำ
วันที่ทรงพระกรุณสาโปรดเกล้
าฯ แต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งสได้ำนัเกพีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ยงวาระเดียว
ในกรณี
งสุ ดดำรงตำแหน่
และยั
งไม่พ้ น จาก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำที่ ป ระธานศาลปกครองสู
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งครบวาระสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ตำแหน่งตุล าการศาลปกครองตามมาตรา ๒๑ (๓) ให้แต่งตั้งผู้นั้น ดำรงตำแหน่งตุล าการในศาล
ปกครองสูงสุดในตำแหน่
งอื่นตามที่ ก.ศป. กำหนด
โดยให้ไสด้ำนัรับกเงิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นเดือนและเงินประจำตำแหน่
งใน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
อัตราที่ไม่ต่ำกว่าเดิม
ในกรณีกำที่ประธานศาลปกครองสู
งสุดลาออกจากตำแหน่
่ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งก่อนครบวาระตามวรรคหนึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
และยังไม่พ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๒๑ (๓) ก.ศป. อาจแต่งตั้งผู้นั้นให้ด ำรง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งอื่น โดยให้สไำนั
กำ
ตำแหน่งตุลาการในศาลปกครองสู
งสุดในตำแหน่
ด้รกับงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่
งใน
อัตราที่ ก.ศป. กำหนดก็ได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๑๖ ผู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งตุ ลาการในศาล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ปกครองสูงสุดผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ ต้องลาออกจากการที่เป็นบุ คคลซึ่งมีลักษณะ
องห้ามหรือแสดงหลักกฐานให้
่าตนได้เลิกประกอบอาชี
การใด ๆ อันมี
สำนักต้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ เป็นที่เชืส่อำนัได้กวงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำพหรือวิชาชีพสหรื
ำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อนายกรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๑๗๑๗ ในศาลปกครองชั้นต้นแต่ละศาล ให้มีตำแหน่งตุลาการศาลปกครอง

สำนักดังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งต่อไปนี้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๑) อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๕

มาตรา
ญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิ
ธสีพำนั
ิจ ารณาคดี
ป กครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๑๕/๑ เพิ่มสโดยพระราชบั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖
มาตรา ๑๕/๒ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๗
มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำ
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กำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
(๓) ตุลกาการหั
วหน้าคณะศาลปกครองชั
้นต้น กำ

(๔) ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

ส(๕)
ำนักตุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ลาการศาลปกครองชั้นกต้ำนที่เรียกชื่ออย่สำนั
างอืกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่นตามที่ ก.ศป. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ตามจำนวนที่ ก.ศป. กำหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
การกำหนดตำแหน่ งตามวรรคหนึ่ ง (๕) ให้ ก.ศป. กำหนดว่าจะให้ เที ยบเท่ ากั บ
ตำแหน่งใดตามวรรคหนึ
่งไว้ในประกาศดังกล่กำาวด้วย และเมืสำนั่อได้
ประกาศในราชกิจจานุกำเบกษาแล้ว
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ให้ใช้บังคับได้

กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ดังต่อไปนี้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๑๘ ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นต้องมีคุณสมบัติ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๑) มีสัญชาติไทย

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๒) มีอกำายุไม่ต่ำกว่าสามสิ
ห้าปี

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๓) เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในสาขานิ ติ ศ าสตร์ รั ฐ ศาสตร์ รั ฐ ประศาสนศาสตร์
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำ
เศรษฐศาสตร์ สังสคมศาสตร์
หรือในการบริหารราชการแผ่นดิสนำนักทังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป.
กำหนด
และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๔) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๑๘ (ยกเลิก)
สำนัก(ก)
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ข) รับ ราชการหรือ เคยรั บ ราชการไม่ น้อ ยกว่า สามปีใ นตำแหน่ง พนัก งาน
ป กครองในระดั บทีก่ ก.ศป.
กำหนด
สำนักคดี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ค)๑๙ รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า
สำนั้นกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญ ศาล
ผู้พิพ ากษาศาลชัส้นำนัต้กนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
หรือเทียบเท่า ซึ่ง ได้รกับำ เงิน เดือ นในชั
๓ หรือ ตุล าการพระธรรมนู
ทหารกลาง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี(ง)กำรับราชการหรื
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
อเคยรั
บราชการไม่น้อยกว่กาำ สามปีในตำแหน่
อัยการจังหวัด
หรือเทียบเท่า
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(จ)๒๐ รั บราชการหรื อ เคยรั บ ราชการไม่ น้อ ยกว่าสามปี ในตำแหน่ งไม่ต่ำกว่า
าราชการพลเรื อ น ระดั
ราชการพลเรื
อ นประเภทวิกำช าการ ระดั บสชำนาญการพิ
เศษ
สำนักข้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บ ๘ หรื อข้ าสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ประเภทอำนวยการ หรือประเภทบริ ห าร หรือปฏิบั ติงานหรือเคยปฏิ บัติงานไม่น้อยกว่าสามปีใน
ตำแหน่ งที่ เที ย บเท่
่ ก.ศป. ประกาศกำหนด
ในหน่
ฐ องค์ ก ารมหาชน
หรื อ
สำนัากตามที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัว กยงานของรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี(ฉ)กำเป็นหรือเคยเป็
สำนันกผูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ รัฐศาสตร์ สรัำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์
ฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่น ดินในสถาบันอุดมศึกษา และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๘

มาตรา
(ก) ยกเลิกโดยพระราชบัญกำญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิ
ธีพิจารณา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๑๘ วรรคหนึส่งำนั(๔)กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๙
มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) (ค) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๐
มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) (จ) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
สำนักวิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำบที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบั
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์พิเศษไม่น้อยกว่า

สำนักสามปี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(ช)๒๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์สาขา
ส
ำนั
ก
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนับกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ฐ องค์ การ
กฎหมายมหาชน และรั
บราชการในหน่ วยงานของรั
ฐหรือสปฏิ
ั ติงานในหน่วยงานของรั
มหาชน หรือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
นับแต่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือไม่น้อยกว่าหกปีนับแต่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
เป็นหรือเคยเป็นผู้ปกำระกอบวิชาชีพสำนั
ทนายความไม่
น้อยกว่าสิบกสองปี
และมี
สำนัก(ซ)
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ประสบการณ์ในคดีปกครองตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ประกาศกำหนด
ให้นำความในมาตรา
๑๔กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
และมาตรา ๑๖ มาใช้กบำ ังคับแก่ตุลาการในศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ชั้นต้นโดยอนุโลม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๑๙ ๒๒ ให้ ก.ศป. พิจ ารณาคัดเลือ กบุค คลที่มีคุณ สมบัติตามมาตรา ๑๘
สำนักและมี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ้นต้น โดยวิสธำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ความเหมาะสมทีก่จำะแต่งตั้งเป็นสตุำนัลาการประจำศาลปกครองชั
ีการสอบคั
ดเลือก
การทดสอบความรู้ หรือการคัดเลือก ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.ศป. กำหนดโดยความเห็นชอบของที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู
งสุด
การฝึกกำอบรมและการปฏิ
ัติหน้าที่ของตุลาการประจำศาลปกครองชั
้นต้นให้เป็นไป
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ตามระเบียบที่ ก.ศป. กำหนด
พิจารณาคัดเลือกตุ
้ นต้นซึ่งผ่านการฝึ
สให้
ำนักก.ศป.
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำลาการประจำศาลปกครองชั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กอบรม
ตามหลักสูตรที่ ก.ศป. กำหนด และผลการฝึกอบรมเป็นไปตามมาตรฐานของ ก.ศป. ว่าเป็นผู้มี
่อสัตย์สุจริต ความรู
ความรับผิดชอบ และความประพฤติ
หมาะสมที
่จะเป็น
สำนักความซื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้ความสามารถ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สเำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ตุลาการศาลปกครอง เพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลปกครองชั้นต้น แล้วเสนอรายชื่ อต่อนายกรัฐมนตรี
สำนังกคมทู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
เพื่อนำความกราบบั
ลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้
าฯ แต่
งตัก้งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้นผู้ใดไม่เหมาะสมที่จะเป็นตุลาการศาลปกครอง
สำนักชังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ประธานศาลปกครองสู
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
้นต้น หรือผลการฝึกอบรมไม่
เป็นไปตามมาตรฐานของ
ก.ศป. ให้
งสุดโดย
ความเห็น ชอบของ ก.ศป. มีอำนาจสั่งให้ออกจากราชการ หรือดำเนินการเพื่อให้ มีการโอนไปเป็น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้
ให้นำความในมาตรา
๒๑
๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา
และมาตรา ๒๖
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักมาตรา
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๒๕ วรรคหนึ
สำนั่งกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาใช้บังคับกับตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้นโดยอนุโลม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๑๙/๑ ๒๓ การย้ ายและการเลื่ อ นตุ ล าการในศาลปกครองชั้ นต้ นให้ ดำรง
สำนักตำแหน่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้นต้น รองอธิ
สำนักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
งอธิบดีศาลปกครองชั
ดีศาลปกครองชั้นต้น กตุำลาการหัวหน้สาำนั
คณะศาลปกครอง
๒๑
มาตรา
่ง (๔)
(ช) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั
ญ ญัติจัดสำนั
ตั้งกศาลปกครองและ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๑๘ วรรคหนึสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๒
มาตรา ๑๙ แก้ไ ขเพิ ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๓
มาตรา ๑๙/๑ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ กำ
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ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชั้น ต้น และตุล าการศาลปกครองชั้น ต้น หรือตำแหน่งที่เทีย บเท่า ให้ ก.ศป. พิจ ารณาคัด เลือ ก

สำนักแล้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ฐมนตรีเพื่อสนำความกราบบั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
วเสนอรายชื่อต่อนายกรั
งคมทูลเพื่อทรงพระกรุ
ณาโปรดเกล้
าฯ แต่งตั้ง

วิธีการคัดเลื อกอธิบดีศาลปกครองชั้น ต้น รองอธิบ ดีศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ส้นำนัต้กนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
หัวหน้าคณะศาลปกครองชั
้นต้น และตุลาการศาลปกครองชั
หรือตำแหน่งที่เทียบเท่กำา ให้เป็นไป
ตามระเบียบ ที่ ก.ศป. กำหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๐ ก่อนเข้ารับหน้กาำที่ตุลาการศาลปกครองครั
้งแรก ตุลาการศาลปกครอง
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้
“ข้าพระพุ
ฏิ ญ าณ) ขอถวายสั ตกย์ำป ฏิ ญ าณว่า ข้สาำนัพระพุ
ท ธเจ้า จะ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ท ธเจ้ า (ชืส่ อำนัผูก้ ปงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติห น้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดย
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ประชาชนสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กร ทั้ง
ปราศจากอคติทั้งสปวง
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่
และความสงบสุ
ขแห่งราชอาณาจั
จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สำนักตามรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั
กรไทยและกฎหมายทุ
กประการ” กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มาตรา ๒๑ ตุลาการศาลปกครองพ้นจากตำแหน่
งเมื่อ
(๑) ตาย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) ลาออก
้น ปีงบประมาณที่ตุลกาการศาลปกครองผู
้นั้นมีอายุครบหกสิบกห้ำาปีบ ริบูรณ์
ส(๓)
ำนักสิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เว้นแต่จะผ่านการประเมินสมรรถภาพให้ ดำรงตำแหน่งต่อไปตามมาตรา ๓๑
(๔) ขาดคุ
มีลกักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ษณะต้องห้ามตามมาตรา
อมาตรา ๑๘
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ณสมบัติหรือสำนั
กำ ๑๓ มาตรา ๑๔
สำนัหรื
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
ส(๖)
ำนักเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อคนเสมือนไร้สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นคนไร้ความสามารถหรื
ความสามารถ
วิกลจริต หรืกอำจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ นตุ ลาการศาลปกครองตามที
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๗) เป็กนำ โรคหรือมีกายหรื
อจิตใจไม่เหมาะสมที่จกะเป็
่
ระบุไว้ในประกาศที่ ก.ศป. กำหนดโดยได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สูงสุด
(๘) ถูกกสัำ ่งให้ออกจากราชการตามมาตรา
๒๒ กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๙) ถูกไล่ออกตามมาตรา ๒๓
๒๔ โอนไปรับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองหรือข้าราชการฝ่ายอื่น
ส(๑๐)
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
การพ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่ ง ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
สำนักโปรดเกล้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนัการพ้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
าฯ ให้พ้นจากตำแหน่
ง เว้นสแต่
นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ
่ง (๑)สำนั(๓)
(๘) และ (๙)
ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ๒๕
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑๐) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๕
มาตรา ๒๑ วรรคสอง แก้ไ ขเพิ ่ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญัต ิจ ัด ตั ้ง ศาลปกครองและวิธ ี
สำนักพิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
จารณาคดีปกครอง (ฉบักบำที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๒๒๖ ตุลาการศาลปกครองต้องประพฤติตนตามวินัยแห่งการเป็นตุลาการ
สำนักศาลปกครองตามที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กำหนด สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
่ ก.ศป.
ก.ศป. อาจมีมติให้ตุลาการศาลปกครองผู้ใดออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนัจกบำนาญข้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กรณี ได้ใน
บำเหน็จบำนาญข้สาำนัราชการหรื
อกฎหมายว่าด้วกยกองทุ
นบำเหน็
าราชการ แล้วแต่
กรณี ที่กฎหมายดังกล่ าวบั ญ ญั ติให้ ผู้ ถูกสั่ งให้ ออกมีสิ ทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ แต่การให้ ออกจาก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนให้ทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้ด้วย
บัติหน้าที่บกพร่องอย่
ตนไม่สมควรตามที
ส(๑)
ำนักปฏิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำางร้ายแรงหรืสอำนัประพฤติ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่กำหนดใน
วินัยแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง
(๒) หย่กำอนความสามารถในอั
นที่จะปฏิบัติหน้าที่รกาชการ
หรือเจ็สบำนัป่วกยไม่
อาจปฏิบัติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หน้าที่ราชการได้โดยสม่ำเสมอแต่ไม่ถึงเหตุทุพพลภาพ
ส(๓)
ำนักได้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำพากษาถึงที่ สำนั
กำกระทำโดย
รับ โทษจำคุกโดยคำพิ
ุดให้กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
จำคุกในความผิดอันได้
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำที่ ก.ศป. มีมสติำนัใ ห้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ น จากตำแหน่
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ในกรณี
ตุล าการศาลปกครองพ้
งตามมาตรา
๒๑
วรรคหนึ ่ง (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้ มีสิ ทธิได้รับ บำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้ว ย
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บำเหน็จบำนาญข้สาำนั
ราชการหรื
อกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็
จบำนาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักปกครอง
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๒๓ ก.ศป. อาจมีมติไล่ตุลาการศาลปกครองออกได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
จริตต่อหน้าที่ราชการกำ
ส(๑)
ำนักทุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) กระทำผิ ดวินั ย อย่ างร้ ายแรงตามที่ ก ำหนดในวินั ยแห่ งการเป็ น ตุ ล าการศาล

(๓) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำ
ส
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
โดยประมาทหรือความผิ
ดลหุโทษ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักทงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักดงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๒๓/๑๒๗ ในกรณี
ี่ข้าราชการตุลาการศาลปกครองกระทำผิ
วินัยไม่ถึงขั้นที่

จะต้องให้ออกหรือไล่ออก ก.ศป. อาจมีมติให้ลงโทษงดเลื่อนตำแหน่ง หรืองดเลื่อนเงินเดือนเป็นเวลา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ไม่เกินสามปี หรือถ้ามีเหตุสมควรปรานีจะสั่งลงโทษเพียงภาคทัณฑ์ และจะให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ
อว่ากล่าวตักเตือนด้วกยก็
สำนักหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน วิธีการสอบสวน และสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องสให้
นไปตามระเบียบที่ ก.ศป.
นชอบของที่ประชุมกใหญ่
ำนัเกป็งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กำหนดโดยความเห็
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๒๔ ในการพิจารณาให้ข้าราชการตุลาการศาลปกครองพ้นจากตำแหน่ง โดย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัอก(๒)
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ วรรคสาม
ถูกสั่ งให้ออกจากราชการตามมาตรา
๒๒ วรรคสอง
(๑) หรื
หรือตามมาตรา ๒๒
ประกอบกับมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๔) หรือ (๗) หรือโดยถูกไล่ออกตามมาตรา ๒๓ (๑) หรือ (๒) ให้
๒๖

มาตรา ๒๒ แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพ ิจ ารณาคดี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๗
มาตรา ๒๓/๑ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กคร อง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ กำ
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ก.ศป. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วย ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาล

สำนักปกครองชั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักการคณะกรรมการข้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัอกรองเลขาธิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
้น ต้น จำนวนสีกำ่ คน และเลขาธิ
าราชการพลเรื
อนหรื
การ

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมอบหมายจำนวน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หนึ่งคนเป็นกรรมการเพื
่อทำการสอบสวน๒๘ กำ
ในการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนมีอำนาจเรียกให้หน่วยงานทางปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หรือบุคคลใดให้ข้อเท็จจริง ให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวนได้
างการสอบสวนหรืกอำพิจารณาตามวรรคหนึ
่ง ถ้า ก.ศป. เห็นว่กาำการให้ผู้ถูก
สในระหว่
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สอบสวนหรือพิจารณาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการจะมีมติให้พักราชการก็ได้
การให้กำพัก ราชการนัส้ นำนัให้
พัก ตลอดเวลาที่ส อบสวนหรื
อ พิจารณา
เมื่อ สอบสวน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หรือ พิจ ารณาเสร็จ แล้ว ถ้าปรากฏว่า ผู้ถูก ให้พัก ราชการมิได้ก ระทำการตามที่ถูก สอบสวนหรื อ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พิจารณา ก็ให้ผู้นสั้นำนัคงอยู
่ในราชการตามเดิม กำ
วิธีก ารสอบสวนและสิ ท ธิ ข องผู้ ถู ก กล่ าวหาและบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งให้ เป็ น ไปตาม
สำนักระเบี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ยบที่ ก.ศป. กำหนดโดยความเห็
นสชอบของที
่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู
สุด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๒๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มาตรา ๒๔/๑ ข้ าราชการตุ ลาการศาลปกครองซึ
่ งมาจากข้ าราชการฝ่ ายศาล
ปกครอง
ข้
า
ราชการพลเรื
อ
น
ข้
า
ราชการฝ่
า
ยอื
่
น
หรื
อ
เจ้
า
หน้
า
ที
่
ข
องหน่
ของรั
ฐผู้ใดมีกรณี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ วยงานอืส่นำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กระทำผิดวินัยอยู่ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ให้ ก.ศป. เป็นผู้พิจารณา
ดำเนินการทางวินสัยำนัแก่กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ผู้นั้นตามบทบัญญัติเกีก่ยำวกับวินัยแห่งสการเป็
นตุลาการศาลปกครองโดยอนุ
โลม
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
แต่ ถ้ าเรื่ อ งอยู่ ร ะหว่ างการสื บ สวนหรื อ สอบสวนทางวินั ย ก่ อ นวัน ที่ ได้ รั บ แต่ งตั้ งก็ ให้ สื บ สวนหรื อ
อไปตามกฎหมายที
่กระทำความผิดกจนแล้
วส่กงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เรื่องให้ ก.ศป.
สำนักสอบสวนต่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ใช้บังคับสอยู
ำนั่ใกนขณะที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ วเสร็จ แล้
สำนั
กำ
พิจ ารณาดำเนิน การทางวินัยต่อไปตามบทบัญญัติเกี่ยวกับวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
โดยอนุ โลม และในกรณี
ที่ จ ะต้ อ งสั่ งลงโทษทางวิ
นั ย ให้สพำนั
ิ จ ารณาตามความผิ
ด และลงโทษตาม
บทบัญญัติเกี่ยวกับวินัยของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
สำนักกฎหมายว่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ าราชการฝ่ายอื
สำนั่นกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
าด้วยระเบียบข้
หรือกฎหมายเกี่ยวกับวิกนำัยของเจ้าหน้ าสทีำนั่ขกองหน่
วยงานอื่น
ของรัฐที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่กระทำความผิดนั้น แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรากำ๒๕
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๓๐

ตุลาการศาลปกครองผู
้ใดพ้นจากตำแหน่
งไปโดยมิ
ีความผิดและ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัได้กมงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มิใช่เป็ นการพ้น จากตำแหน่งตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ ง (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) ก.ศป. อาจ
พิจารณาคัดเลือกผู
ให้กลับเข้ารับราชการเป็
งไม่สูงกกว่
สำนั้นกั้นงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นตุลาการศาลปกครองในตำแหน่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ าตำแหน่ง
เดิมหรือเทียบเท่าก็ได้ ถ้าผู้นั้นมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี
สำนักและยั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บ ห้ าปี บ ริ บู รสณ์
ำนัใกนวั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งมี อายุไม่ ครบหกสิ
น สิ้ น ปี งบประมาณนักำ้ น หรือ ยังมี อสายุำนัไกม่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ครบเจ็ ดสิ บ ปี
บริ บู ร ณ์ ในวัน สิ้ น ปี งบประมาณนั้ น ในกรณี ที่ เป็ น ผู้ ซึ่ งที่ป ระชุม ใหญ่ ตุล าการในศาลปกครองสู งสุ ด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๘
มาตรา
ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญกญัำ ติจัดตั้งศาลปกครองและวิ
ธีพิจารณา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๒๔ วรรคหนึส่งำนัแก้กไงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๙
มาตรา ๒๔/๑ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๐
มาตรา ๒๕ แก้ไ ขเพิ ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดี
สำนักปกครอง
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.กำ๒๕๖๑
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คัดเลือกให้ไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ หากผู้นั้นมีอายุครบเกณฑ์ที่จะต้องประเมิน

สำนักสมรรถภาพตามมาตรา
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีก๓๑
ำ วรรคหนึ่งสแล้
ำนักวงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นสมรรถภาพ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
แต่ยังไม่เคยผ่านการประเมิ
ให้จัดให้ มีการ

ประเมินสมรรถภาพได้ แม้จะมีอายุล่วงเลยการประเมินสมรรถภาพตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แล้วก็ตาม
สตุำนัล าการศาลปกครองซึ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่งโอนไปดำรงตำแหน่
เลขาธิการสำนัก งานศาลปกครอง
ถ้าต้องโอนกลับ เข้าดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองเพราะเหตุที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งตาม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มาตรา ๗๘/๑ วรรคสอง หรือยื่นความประสงค์ขอโอนกลับก่อนครบวาระ และผู้นั้นมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๓ หรือสมาตรา
๑๘ วรรคหนึ่ง แล้วกแต่
พิจารณาให้ความเห็ นกชอบให้
ดำรง
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ กรณี ให้ ก.ศป.
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ตำแหน่งในลำดับอาวุโสที่เคยครองโดยให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทน
่นในชั้นเดียวกับตุลาการศาลปกครองที
่อยูก่ใงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นลำดับอาวุโสเท่ากันในขณะที
่ผู้นั้นดำรงตำแหน่
งตุลาการ
สำนักอืงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ศาลปกครอง
สในกรณี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำอผู้ซึ่งได้รับ
ที่ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลืกำอกให้กลับเข้าสรัำนั
บราชการตามวรรคหนึ
่ง หรื
ความเห็นชอบให้โอนกลับเข้าดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองตามวรรคสอง มีลักษณะต้องห้าม
สำนักตามมาตรา
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ส๑๖
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ แล้ วแต่กสรณี
ำนักมาใช้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๑๔ ให้ นำความในมาตรา
หรือมาตรา ๑๘ วรรคสอง
บังคับโดย
อนุโลม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้นำความในมาตรา ๑๕ วรรคสาม หรือมาตรา
๑๙ วรรคสาม แล้วแต่กรณี มาใช้
งคับแก่การคัดเลือกให้กกำลับเข้ารับราชการเป็
นตุลาการศาลปกครองตามวรรคหนึ
อการโอนกลับ
สำนักบังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ส่งำนัหรื
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เข้าดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองตามวรรคสอง โดยอนุโลม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๒๖ ตุลาการศาลปกครองผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือ
เมื่อประธานศาลปกครองสู
งสสุำนัดสัก่งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
อนุญาตแล้วให้ถือว่าพ้กนำจากตำแหน่ง สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักขอลาออก
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ในกรณีท่ีตุลาการศาลปกครองลาออกเพื่อดำรงตำแหน่งที่กำหนดโดยรัฐธรรมนูญ
สำนั
สำนักผงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ตำแหน่งทางการเมื
องกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
หรือเพื่อสมัครรับเลือกตักำ้ง ให้การลาออกมี
ลตั้งแต่วันที่ผู้นั้นลาออกกำ
นอกจากกรณี ต ามวรรคสอง ถ้ าประธานศาลปกครองสู งสุ ด เห็ น ว่า จำเป็ น เพื่ อ
สำนักประโยชน์
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ จะยับยั้งการอนุ
สำนักญงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เกินสามเดืสำนั
กำ
แก่ทางราชการ
าตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่
อนกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นับแต่วันที่ขอ
ลาออกก็ได้
มาตรากำ๒๖/๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

๓๑

การโอนข้
าราชการตุลาการศาลปกครองผู
้ใดไปเป็
ข้าราชการฝ่าย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนันกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ศาลปกครองหรือข้าราชการฝ่ายอื่น ให้ป ระธานศาลปกครองสูงสุดสั่งได้เมื่อข้าราชการตุล าการ
ศาลปกครองผู้นั้นสยิำนันกยอมและได้
รับความเห็นกชอบจาก
ก.ศป.สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัลกาการศาลปกครองผู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มาตรากำ๒๗ การย้ายตุ
้ใดไปดำรงตำแหน่
งสอืำนั่นกในศาลปกครอง

จะต้องได้รับความยินยอมจากตุลาการศาลปกครองผู้นั้น และให้ประธานศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจ
สำนักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ยบที่ ก.ศป.สำนักำหนดโดยความเห็
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ประชุม
แต่งตั้งได้ โดยความเห็
ชอบของ ก.ศป. ตามระเบี
นชอบของที
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๓๑
มาตรา ๒๖/๑ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ กำ
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ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความในวรรคหนึ่ งมิให้ ใช้บั งคับ กับ การเลื่ อนตำแหน่ งให้ สู งขึ้น หรือเป็ นการย้าย

สำนักประจำปี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักกดำเนิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หรือเป็นกรณีกทำี่อยู่ในระหว่างถู
นการทางวินัย หรืกอำตกเป็นจำเลยในคดี
อาญาที่ศาลมี

คำสั่งประทับฟ้องแล้ว

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๒๘ ประธานศาลปกครองสู งสุ ดต้องรับ ผิ ดชอบให้ งานของศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เป็นไปโดยเรียบร้อยตามระเบียบที่ ก.ศป. กำหนด โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุสดำนัหรื
อระเบียบที่ ก.บ.ศป.กกำหนด
แล้วแต่
โดยมีรองประธานศาลปกครอง
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักกรณี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สูงสุดช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย๓๒
อธิบดีกศำาลปกครองชั้สนำนั
ต้นกต้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
องรับผิดชอบให้ง านของศาลนั
้นเป็นไปโดยเรี
ยบร้อยตาม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ระเบียบที่ ก.ศป. กำหนด โดยความเห็นชอบของที่ป ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด หรือ
สำนักำหนด
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ รองอธิบดีศาลปกครองชั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ระเบียบที่ ก.บ.ศป.
แล้วแต่กรณี โดยมี
้นต้นช่วยปฏิบัตกิหำ น้าที่ตามที่
อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นมอบหมาย๓๓
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ในกรณีกำที่ตำแหน่งประธานศาลปกครองสู
งสุดหรืกอำ อธิบดีศาลปกครองชั
้นต้นว่างลง
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้า ที่ได้ ให้รองประธานศาลปกครองสูงสุดหรือรองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หรือตุลาการศาลปกครองอื
่น แล้วแต่กรณี ปฏิบัติหน้าที่แทนตามระเบี
ยบที่ ก.ศป. กำหนดโดยความ
นชอบของที่ประชุมใหญ่
งสุด
สำนักเห็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ตุลาการในศาลปกครองสู
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนย่อมมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๒๙ การเปลี่ ยนแปลงตุลาการศาลปกครองในองค์คณะหนึ่งองค์คณะใด
่องจากตุลาการศาลปกครองผู
้ใดพ้นสจากตำแหน่
ง ถูกพักราชการกำได้รับการแต่งสตัำนั
้งให้กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ดำรงตำแหน่ง
สำนักเนื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
อื่น เจ็บป่วย หรือมีเหตุจำเป็นอื่นทำให้ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้เป็นไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตุลาการในศาลปกครองสู
งสุดกำหนด
ตุลาการศาลปกครองซึ่งเข้ามาแทนที่ตามวรรคหนึ่ง ให้มีอำนาจตรวจสำนวนและลง
สำนักลายมื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อชื่อในคำพิพากษาได้
มาตรา ๓๐ อัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตุลาการศาลปกครองให้
เป็
น
ไปตามบั
ญ
ชี
ท
้ายพระราชบั
ญญัติสนำนั
ี้ ๓๔กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตุลาการศาลปกครองให้ได้รับเงินเดื อนตามตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ดั งต่อไปนี้
งสุด กำ
ส(๑)
ำนักในศาลปกครองสู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ก) ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๔
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี(ข)
กำ รองประธานศาลปกครองสู
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ วหน้าคณะศาลปกครองสู
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งสุด ตุลาการหั
งสุด
และตุลาการศาลปกครองสูงสุด ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๓ ขั้นสูงสุด
๓๒
มาตรา
แก้กไขเพิ
่มเติมโดยพระราชบัญญักตำ ิจัดตั้งศาลปกครองและวิ
ธีพิจารณาคดี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๒๘ วรรคหนึส่ง ำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๓
มาตรา ๒๘ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๔
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
สำนักคดี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๒๕๖๑ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ปกครอง (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ในศาลปกครองชั้นต้น

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี(ก)
กำ อธิบดีศาลปกครองชั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำอน ชั้น ๓ ขั้สนำนั
กำ
้นต้น ให้ได้รับเงินเดื
สูงกสุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ด

(ข) รองอธิบ ดีศ าลปกครองชั้น ต้น และตุล าการหัว หน้า คณะศาลปกครอง
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ชั้นต้น ให้ได้รับเงิสนำนัเดืกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
อน ชั้น ๒ - ๓ โดยให้กเำริ่มรับเงินเดือสนในชั
้น ๒ และเมื่ออยู่ในชัก้นำ ๒ มาครบ
เจ็ดปีแล้วให้เลื่อนชั้นเงินเดื อนเป็นชั้น ๓
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ค) ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ให้ได้รับเงินเดือน ชั้น ๑ – ๓ โดยให้เริ่มรับ
เงิน เดือนในชั้น ๑สำนัเมืก่องำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
อยู่ในชั้น ๑ มาครบหนึ
อนชั
้นเงินเดือนเป็นชั้น ๒กำและเมื่ออยู่
กำ ่ง ปีแ ล้ วให้เลืส่ำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ในชั้น ๒ มาครบเจ็ดปีแล้วให้เลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นชั้น ๓ ๓๕
ให้ตุลกาการศาลปกครองได้
รับเงินประจำตำแหน่กงตามตำแหน่
งทีส่ไำนัด้รกับงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
แต่งตั้งนับแต่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กำ
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
สตุำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ่นในกรณี
ลาการศาลปกครองให้
ได้รกับำ ค่าพาหนะเดิสนำนัทาง
ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ากยอื
เดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนันกข้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เพื่อประโยชน์
ในการรัสบำนับำเหน็
จบำนาญ ให้ตุลาการศาลปกครองเป็
าราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ในการนี้ ให้สำนักงานศาลปกครองเป็นเจ้าหน้าที่
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ควบคุมการเกษียสณอายุ
ของตุลาการศาลปกครอง
ในกรณีกำที่สมควรปรับสอัำนัตราเงิ
นเดือนของตุลาการศาลปกครองให้
องกับภาวะ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สสำนัอดคล้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้า การปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มเป็นร้อยละเท่ากัน
ทุก อัต ราและไม่สเกิำนันกร้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
อ ยละสิบ ของอัต ราทีก่ใช้ำ บ ังคับ อยู ่ การปรั
บ ให้ก ระทำโดยตราเป็
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ น พระราช
กฤษฎีกา และให้ถือว่าบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็น
ญชีอัตราเงินเดือนและเงิ
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ กทัำ ้งนี้ ในกรณีทสี่กำนั
ารปรั
บเป็นร้อยละ
สำนักบังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นประจำตำแหน่
สำนักงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เท่ากันทุกอัตราดังกล่าว หากทำให้อัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับตัวเลขเงินเดือนของ
ำ
อัตราดังกล่าวให้เสพิำนั
่มขึก้นงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เป็นสิบบาท และมิให้ถกือำ ว่าเป็นการปรัสำนั
บอักตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ราร้อยละที่แตกต่างกันก๓๖
ตุลาการศาลปกครองซึ่งดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น เมื่อเทียบกับตำแหน่งใด
สำนักตามวรรคสอง
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำอ (๒) (ก) (ข)สำนั
กำ
(๑) (ข) หรื
หรืกองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
(ค) แล้ว ให้ได้รับเงินเดืกำอน การเลื่อนชัสำนั
้นเงิกนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เดือนและเงิน
๓๗
ประจำตำแหน่ง รวมทั้งประโยชน์ตอบแทนอื่นตามตำแหน่งนั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรากำ๓๐/๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๓๘

ตุลสำนั
าการศาลปกครองอาจได้
พชั่วคราวตาม
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีรกับำเงินเพิ่มค่าครองชี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๓๙
ภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ศป. กำหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๓๕
มาตรา
ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญกญัำ ติจัดตั้งศาลปกครองและวิ
ธีพิจารณา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๓๐ วรรคสองสำนัแก้กไงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑
๓๖
๓๐ วรรคหก เพิ่มโดยพระราชบั
ญญัตสิจำนั
ัดตัก้งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
สำนัมาตรา
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ ปกครอง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
๓๗
มาตรา
เพิ่มกโดยพระราชบั
ญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิ
ีพิจการณาคดี
ปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๓๐ วรรคเจ็ดสำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สธำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๘
มาตรา ๓๐/๑ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
๓๙
มาตรา ๓๐/๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
สำนักคดี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.กำ๒๕๖๐
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ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่มีเ หตุจ ะต้อ งจัด ให้มีห รื อ ปรับ ปรุง เงิน เพิ่ม ค่า ครองชีพ ตามวรรคหนึ่ ง

สำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เลขาธิการสำนั กงานศาลปกครองรายงานไปยั
งคณะรัฐ มนตรีกำเพื่อ พิจ ารณาดำเนิ
นการต่ อ ไป
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
้นต้น ให้ได้รับเงินเดือกนำ ชั้น ๑ และ
๓๐/๒๔๐ ตุลาการประจำศาลปกครองชั

ให้ได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่นเช่นเดี ยวกับตุลาการศาลปกครองชั้นต้น แต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตำแหน่ง
๓๐ วรรคสี
มาใช้บังคับกับตุลาการประจำศาล
สให้
ำนันกำความในมาตรา
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่และวรรคห้
สำนักา งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ปกครองชั้นต้นโดยอนุโลม

ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๓๑ ให้ ก.ศป. จัดให้มีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติห น้าที่ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ตุลาการศาลปกครองที
่จะมีอายุครบหกสิบห้กาำปีบริบูรณ์ในปีสำนั
งบประมาณถั
ดไป
หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารประเมิน สมรรถภาพในการปฏิบัติห น้า ที่ต ามวรรคหนึ่ง
สำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ ก.ศป. กำหนดโดยความเห็
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ป ระชุม ใหญ่
สำนัตกุลงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เ ป็น ไปตามระเบีย บที
น ชอบของที
าการในศาล
ปกครองสูงสุด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตุลาการศาลปกครองซึ่งผ่านการประเมินสมรรถภาพตามวรรคหนึ
่ง ให้ดำรงตำแหน่ง
อไปได้จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที
่ผู้นสั้นำนั
มีอกายุ
ครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์กำ
สำนักต่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

๓๒ ให้กรณีที่ข้าราชการหรื
อพนักสงานขององค์
กรปกครองส่วนท้
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ องถิ่น ผู้ใด
ได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลปกครอง เพื่อประโยชน์ในการรับบำเหน็จ บำนาญ ให้ถือเวลาราชการ
อเวลาทำงานของผู้นกั้นำในขณะที่เป็นสข้ำนัากราชการหรื
อพนักงานขององค์
นท้องถิ่น เป็น
สำนักหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กรปกครองส่
สำนักวงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เวลาราชการของตุลาการศาลปกครองผู้นั้น และให้นำกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือ
สำนักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ แล้วแต่กสรณี
ำนักมาใช้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กฎหมายว่าด้วยกองทุ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
บังคับโดยอนุโลม กำ

ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักยงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๓๓๔๑ เครื่องแบบข้
าราชการตุลาการศาลปกครองและระเบี
บการแต่งกาย

ำ

ำ

ำ

ำ

ให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ศป. ประกาศกำหนด

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรากำ ๓๔ ในการปฏิ
ั ติ ห น้ า ที่ ให้ ตุ ล าการศาลปกครองเป็
น เจ้
า พนั ก งานใน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ตำแหน่งตุลาการตามประมวลกฎหมายอาญา

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๓๔/๑๔๒ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งตุลาการศาลปกครองได้กระทำ
สำนักโดยสุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้มครอง สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
จริตย่อมได้รับความคุ
๔๐

มาตรา
ญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิ
ธสีพำนั
ิจ ารณาคดี
ป กครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๓๐/๒ เพิ่มสโดยพระราชบั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๑
มาตรา ๓๓ แก้ไ ขเพิ ่ม เติ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๒
มาตรา ๓๔/๑ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจั ด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑กำ
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมวด ๓
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
คณะกรรมการตุ
ลาการศาลปกครอง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๓๕๔๓

มาตรา
ให้มีคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า “ก.
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ศป.” ประกอบด้วย
ส(๑)
ำนักประธานศาลปกครองสู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีงกสุำดเป็นประธานกรรมการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลาการศาลปกครองจำนวน
บคนดังนี้
สำนักสิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ก) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจำนวนหกคนซึ่งได้รับเลือกจากตุลาการใน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ศาลปกครองสูงสุดสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ข) ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นจำนวนสี่คนซึ่งได้รับเลือกจากตุลาการในศาล
สำนักปกครองชั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
้นต้น
(๓) กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการใน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ศาลปกครองจำนวนสองคน ที่ ได้รั บ เลื อกจากตุล าการในศาลปกครองสู
งสุ ด และตุ ล าการในศาล
ปกครองชั
น
้
ต้
น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้เลขาธิการสำนักงานศาลปกครองเป็นเลขานุการของ ก.ศป. และให้ ก.ศป. แต่งตั้ง
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองจำนวนไม่
เกินสองคนเป็
การ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นผู้ช่วยเลขานุ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรากำ๓๕/๑๔๔ กรรมการตุ
ลาการศาลปกครองผู
๓๕ วรรค
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

หนึ่ง (๓) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ส(๑)
ำนักมีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ จการศึกษาไม่
สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ า
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) สำเร็
ต่ำกกว่
าปริญญาตรีหรือเทียกบเท่
(๔) ไม่ เป็ น ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ กรรมการการเลื อ กตั้ ง กรรมการตรวจเงิน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
แผ่ น ดิน ผู้ ตรวจการแผ่ น ดิ น กรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ กรรมการสิ ท ธิ
ษยชนแห่งชาติ หรือกกรรมการในคณะกรรมการตุ
ลาการศาลยุติธกรรมหรื
อศาลอื่นสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักมนุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
(๕) ไม่เป็ น ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
ตุลาการศาลทหารสำนัหรืกองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ทนายความ
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๖) ไม่เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งใดในรัฐวิสาหกิจ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ลธรรมอันสดีำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๗) ไม่กเำป็นผู้มีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือบกพร่อกงในศี
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
ส(๙)
ำนักไม่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ หรือให้ อสอกจากราชการ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ฐ หรื อ
เคยถูกไล่ ออก ปลดออก
หน่ วยงานของรั
รัฐวิสาหกิจ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๔๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
๔๔
มาตรา ๓๕/๑ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ กำ
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ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๐) ไม่ เคยต้ อ งรั บ โทษจำคุ ก โดยคำพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จ ำคุ ก เว้น แต่ เป็ น โทษ

สำนักสำหรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรื
ความผิดลหุโทษ กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๑๑) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ คนวิกลจริต หรือ
ส
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๑๒) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑๓) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นใดอันเป็นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติ
าที่ในตำแหน่งกรรมการตุ
้ทรงคุณวุฒิ กำ
สำนักหน้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ลาการศาลปกครองผู
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ วรรคหนึ่ง
๓๕/๒๔๕ กรรมการตุกลำาการศาลปกครองผู
้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ก๓๕

(๒) และ (๓) จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ง

สำนัก(๓)
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำณวุฒิตามมาตรา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๔) หรือ (๕) หรือกรรมการข้
าราชการฝ่
ายศาลปกครองผู้ทรงคุ
๘๑ วรรคหนึ่ง

(๓) (๔) หรือ (๕) ในเวลาเดียวกันมิได้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรากำ๓๖
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๔๖

การเลืสอำนักกรรมการตุ
ลาการศาลปกครองผู
้ทรงคุณสวุำนัฒกิตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ามมาตรา ๓๕
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
วรรคหนึ่ ง (๒) ให้ ใช้ วิธีอ อกเสี ย งลงคะแนนโดยตรงและลั บ ในการนี้ ให้ เลขาธิการสำนั ก งานศาล
ปกครองจัดทำบัญสำนัชีรกายชื
่อบุคคลผู้มีสิทธิได้กรับำ เลือก โดยแยกเป็
นประเภทตุลาการในศาลปกครอง
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สูงสุดและตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นส่งไปยังตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการในศาล
้นต้น แล้วแต่กรณี
กำหนดวั
น เวลา และสถานที
วย
สำนักปกครองชั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ และให้แจ้สงำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ที่จะทำการเลืสอำนักไปด้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ให้มีคณะกรรมการดำเนินการเลือก ประกอบด้วย เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ติ ศ าสตร์สใำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ตุล าการศาลปกครองสามคน
และคณบดีคกณะนิ
นสถาบั
น อุดมศึกษาของรักฐำสามคน ซึ่ ง
ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้คัดเลือก เป็นกรรมการ มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับ การเลือก
สำนักกรรมการตุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ บคะแนนและการประกาศผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ลาการศาลปกครองผู
้ ทรงคุสณำนัวุกฒงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ิตามวรรคหนึ่ง การตรวจนั
การเลือก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้ป ระธานศาลปกครองสู งสุ ดรับ ผิดชอบดูแลให้ การเลือกเป็นไปโดยถูกต้องและ
ยบร้อย
สำนักเรีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้ ผู้ ได้รั บ เลื อกเป็ น กรรมการตุล าการศาลปกครองผู้ ท รงคุณ วุฒิ ตามมาตรา ๓๕
วรรคหนึ่ ง (๒) เข้สำนั
ารักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
หน้ าที่ เมื่ อ ประธานศาลปกครองสู
งสสุำนัดกได้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ป ระกาศรายชื่ อ ผู้ ได้กรำั บ เลื อ กเป็ น
กำ
กรรมการตุล าการศาลปกครองผู้ ทรงคุณ วุฒิ และให้ เลขาธิการสำนั กงานศาลปกครองดำเนิ นการ
สำนักประกาศรายชื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัเกบกษา
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
่อผู้ได้รับเลืกอำ กในราชกิจจานุ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๔๕
มาตรา ๓๕/๒ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
๔๖
มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ กำ
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๓๗๔๗ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศรั บสมัครบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ

สำนักและไม่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มี ลั กษณะต้องห้กาำมตามมาตราสำนั
๓๕/๑
เข้ารับ การเลื อกเป็กนำ กรรมการตุลสาการศาลปกครอง

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓) โดยให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตรวจสอบคุณสมบัติ
สำนัามของผู
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อก แล้วจัดทำบั
สำนักญงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
และลักษณะต้องห้
้สมัครเข้ารับการเลื
ชีรายชื่อบุ คคลผู้มีสิทกธิำได้รับเลือก
ส่งไปยังตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น และให้แจ้งกำหนดวัน เวลา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
และสถานที่ที่จะทำการเลือกไปด้วย
๓๖ มาใช้
อกกรรมการตุลาการศาลปกครอง
สให้
ำนันกำความในมาตรา
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บังคับแก่กสารเลื
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ผู้ทรงคุณวุฒิในวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๓๘ ๔๘ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก การนับคะแนน และการประกาศผล
สำนักลงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ณวุฒิตามมาตรา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๓๙/๑
การเลือกกรรมการตุ
าการศาลปกครองผู้ทรงคุ
๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา
ให้เป็นไปตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ศป.
๓๙ ๔๙

มาตรา
กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๓๕ วรรค
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หนึ่ง (๒) หรือ (๓)สำนัให้กองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี
โดยอาจได้
รับเลือ กใหม่ได้อีก แต่จะดำรงตำแหน่ง
ติ
ด
ต่
อ
กั
น
เกิ
น
สองวาระไม่
ไ
ด้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ก่อนกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ
(๓) จะครบวาระเป็
น้อยกว่าหกสิบกวัำ นแต่ไม่เกินเก้
าสิกบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
วัน ให้ดำเนินการเลืกอำกกรรมการ
สำนันกเวลาไม่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
ตุล าการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่กรรมการตุลาการ
้ทรงคุณวุกฒำ ิชุดเดิมจะพ้นสำนั
จากตำแหน่
งตามวาระ ในกรณี
อาจดำเนิ
นการให้
สำนักศาลปกครองผู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ จำเป็นที่ไสม่ำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้ ให้กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจาก
สำนักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
กำ ง๕๐
ตำแหน่งตามวาระปฏิ
ัติหน้าที่ต่อไป แต่ทั้งนีก้ ำต้องไม่เกินหกสิ
บวักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักทงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนัก้ทงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๓๙/๑๕๑ ในกรณี
ี่ตำแหน่งกรรมการตุลกาการศาลปกครองผู
รงคุณวุฒิตาม

มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๓) ว่างลงก่อนครบวาระ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดดำเนินการให้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มีการเลือกซ่อมให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง เว้นแต่วาระการอยู่ในตำแหน่ง
้นั้นจะเหลืกำอไม่ถึงเก้าสิบสวัำนั
น กจะไม่
ดำเนินการเลือกซ่อกมก็
สำนักของกรรมการผู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้ผู้ได้รับเลือกซ่อมเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง
เข้ารับหน้าที่เมื่อประธานศาลปกครองสู
งสุด ได้กำประกาศรายชืส่อำนัผูก้ได้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
รับเลือกซ่อมเป็นกรรมการตุ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ลาการ

๔๗
มาตรา
ญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิ
ีพิจการณาคดี
ปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๓๗ แก้ไขเพิ่มสเติ
ำนัมกโดยพระราชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สธำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
๔๘
๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั
ญญัตสิจำนั
ัดตัก้งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
สำนัมาตรา
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ ปกครอง
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
๔๙
มาตรา
ญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิ
ีพิจการณาคดี
ปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๓๙ แก้ไขเพิ่มสเติ
ำนัมกโดยพระราชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สธำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
๕๐
มาตรา ๓๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
๕๑
มาตรา ๓๙/๑ แก้ไขเพิ่ ม เติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติจั ดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิ จารณาคดี
สำนักปกครอง
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.ก๒๕๖๑
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ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ และให้เลขาธิการสำนักงานศาลปกครองดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับ

สำนักเลืงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
อกซ่อมในราชกิจจานุกเบกษา

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

กรรมการตุล าการศาลปกครองผู้ ท รงคุณ วุฒิ ซึ่งได้รับเลื อกซ่อมให้ อยู่ในตำแหน่ ง
ส
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เท่ากับวาระที่เหลือำนัอยูก่ขงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
องผู้ซึ่งตนแทน

มาตรา ๔๐ ๕๒ นอกจากการพ้ น จากตำแหน่ งตามวาระ กรรมการตุ ล าการศาล
ปกครองผู้ทรงคุณสวุำนัฒกิตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ามมาตรา ๓๕ วรรคหนึกำ่ง (๒) และ (๓)สำนั
พ้นกจากตำแหน่
งเมื่อ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยทำเป็
นสำนั
หนักงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สือยื่นต่อประธานศาลปกครองสู
งสุด สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
(๓) พ้น จากตำแหน่ งตุลาการในศาลปกครองสูงสุ ด หรื อตุล าการในศาลปกครอง
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ชั้นต้น ในกรณีที่เสป็ำนั
นกรรมการตุ
ลาการศาลปกครองผู
้ทรงคุณสวุำนั
ฒกิตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ามมาตรา ๓๕ วรรคหนึก่งำ (๒)
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕/๑ ในกรณีที่เป็นกรรมการ
สำนักตุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ณวุฒิตามมาตรา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ลาการศาลปกครองผู้ทกรงคุ
๓๕ วรรคหนึ่ง (๓) กำ
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตุลาการศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ
่ง ให้ ก.ศป. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด๕๓ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มาตรา ๔๐/๑๕๔ ให้ ก.ศป. โดยมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการตุลาการศาลปกครองทั
้งหมด มีอำนาจออกระเบี
ยบหรื
ประกาศตามพระราชบักำญญัตินี้ เพื่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการศาล
่น ๆ กทีำ่อยู่ในอำนาจหน้
่ของ ก.ศป.
สำนักปกครองและการอื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัากทีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ก.ศป. ต้องมีสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ากึ่งหนึ่ ง
๔๑ การประชุมของ
กรรมการมาประชุ
มไม่น้อกยกว่

ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ถ้ าประธานศาลปกครองสู
งสุ ด ไม่ ม าประชุ ม หรืกำอ ไม่ อ าจปฏิ บสั ตำนัิ หกน้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
าที่ ได้ ให้ รอง

ประธานศาลปกครองสูงสุดปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานศาลปกครองสูงสุด หรือมีแต่ไม่อาจ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ในกรณีกำที่ตำแหน่งกรรมการใน
ก.ศป. ว่างลง ให้กกรรมการที
่เหลืสอำนั
ปฏิกบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ัติหน้าที่ต่อไป
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กำ
ได้ แต่ต้องมีกรรมการเหลือพอที่จะเป็นองค์ประชุม
นิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้
ยงเท่ากันให้ประธานในที
สการวิ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำางมาก ถ้ามีคสะแนนเสี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ มีอำนาจออกข้
สำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ให้ ก.ศป.
บังคับว่าด้วยการประชุกมำและการลงมติสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๕๒

มาตรา
ญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิ
ีพิจการณาคดี
ปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๔๐ แก้ไขเพิ่มสเติ
ำนัมกโดยพระราชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สธำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
๕๓
มาตรา ๔๐ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
๕๔
มาตรา ๔๐/๑ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑กำ
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ ก.ศป. มี อ ำนาจแต่ งตั้ งคณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ดำเนิ น การใด ๆ ได้ ต ามความ

สำนักเหมาะสม
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัลกาการศาลปกครองผู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ณ วุฒิ ต าม
้ ทรงคุ
๔๑/๑ ๕๕ ในกรณี ทกำี่ไม่มีกรรมการตุ

มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) หรือ (ข) หรือ (๓) หรือมีแต่ไม่ครบจำนวน ถ้ากรรมการตุลาการศาล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ปกครองจำนวนไม่น้อยกว่าหกคน เห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ความเห็นชอบ ให้กรรมการตุลาการ
ศาลปกครองเท่าทีส่มำนัีอกยูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่เป็น ก.ศป. พิจารณาเรืก่อำงเร่งด่วนนั้นได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมวด ๓/๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง๕๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั่งกเรี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๔๑/๒๕๗ ให้สมำนัีคณะกรรมการบริ
หารศาลปกครองคณะหนึ
ยกโดยย่อว่า

“ก.บ.ศป.” ประกอบด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานกรรมการ
(๒) เลขาธิ
กา และเลขาธิ
าราชการพล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ การคณะกรรมการกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำการคณะกรรมการข้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เรือน เป็นกรรมการ
หารศาลปกครองผู
้ทรงคุณสำนัวุฒกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ิที่เป็นตุลาการศาลปกครอง
ส(๓)
ำนักกรรมการบริ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ จำนวน
แปดคนดังนี้
งสุด จำนวนสีก่คำ น ซึ่งได้รับเลืสอำนักจากตุ
ล าการใน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี(ก)
กำ ตุลาการในศาลปกครองสู
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ศาลปกครองสูงสุด
สำนัก(ข)
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้นต้น จำนวนสี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ลาการใน
ตุลาการในศาลปกครองชั
่คน ซึ่งได้รับเลือกจากตุ
ศาลปกครองชั้นต้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัากยศาลปกครอง
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๔) กรรมการบริ
หารศาลปกครองผู
้ทรงคุณวุฒกิทำี่เป็นข้าราชการฝ่
ในระดับ ไม่ต่ำ กว่า ตำแหน่ง ที่ ก.ศป. กำหนด จำนวนสองคน ซึ่ง ได้รับ เลือ กจากข้า ราชการฝ่า ย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ศาลปกครอง ตามวิธีการที่ ก.ศป. ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
งสุด กำ
สำนักศาลปกครองสู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๕) กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ ด้านการพัฒนา
องค์กร และด้านการบริ
ห ารจัดการ ที่ไม่เป็กนำหรือไม่เคยเป็สนำนัข้กางำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ราชการศาลปกครองกด้ำ านละหนึ่ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
คน ซึ่งได้รับเลือกจากประธานกรรมการและกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ก ารสำนั กสงานศาลปกครองเป็
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักการ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ให้ เลขาธิ
น กรรมการและเลขานุ
และให้ ร อง
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครองที่เลขาธิการสำนักงานศาลปกครองมอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๕๕
มาตรา
เติม โดยพระราชบัญ ญัติจกัดำตั้งศาลปกครองและวิ
ธีพิจ ารณาคดี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๔๑/๑ แก้ไขเพิ
สำนั่มกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
๕๖
หมวด ๓/๑ คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง มาตรา ๔๑/๒ ถึง มาตรา ๔๑/๙ เพิ่ม โดย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๗
มาตรา ๔๑/๒ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ กำ
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ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้ ท รงคุณ วุฒสิตำนัามมาตรา
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๔๑/๓ ๕๘ กรรมการบริ
ห ารศาลปกครองผู
๔๑/๒

วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) จะดำรงตำแหน่งกรรมการตุล าการศาลปกครองผู้ท รงคุณ วุฒ ิต าม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ณ วุฒิ ต าม
มาตรา ๓๕ วรรคหนึ
่ง (๒) หรือ (๓) หรือกรรมการข้
าราชการฝ่
ายศาลปกครองผู้ ทรงคุ
มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) หรือ (๕) ในเวลาเดียวกันมิได้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๔๑/๔๕๙ กรรมการบริ
้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ หารศาลปกครองผู
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๔๑/๒

วรรคหนึ่ง (๕) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสกำัญชาติไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปี
ส(๓)
ำนักไม่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่งให้พักราชการหรื
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ก่อน
เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกคำสั
อถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๕) ไม่กเำคยถูกไล่ ออกสำนัปลดออก
หรือให้ ออกจากราชการ
หน่วสำนั
ยงานของรั
ฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๖) ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึ
งที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ดที่ได้กระทำโดยประมาทหรื
อความผิ
ดลหุโทษ
สำนักความผิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๗) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริต หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๘) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิก
องถิ่น ผู้บริหารท้อกำงถิ่น กรรมการพรรคการเมื
อง สมาชิกพรรคการเมื
อง หรืสอำนั
เจ้กาหน้
าที่ในพรรค
สำนักสภาท้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
การเมือง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา

๔๑/๕๖๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ให้มีคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารศาลปกครอง

สำนักผูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๔๑/๒ วรรคหนึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
้ท รงคุณ วุฒิต ามมาตรา
่ง (๓) ประกอบด้ว ย กตุำล าการศาลปกครองซึ
่ง ประธาน

ศาลปกครองสูงสุด เป็นผู้คัดเลือก จำนวนสี่คน และเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นกรรมการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเลือก การตรวจนับคะแนน และการประกาศผลการเลือกดังกล่าว
ให้ เลขาธิ
ง ตั้ ง ข้กาำ ราชการฝ่ า ยศาลปกครองเป็
น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ก ารสำนั กสงานศาลปกครองแต่
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
ำความในมาตรา ๓๖กำวรรคหนึ่ ง วรรคสาม
และวรรคสี่ มาใช้
สให้
ำนันกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บั ง คั บ กั บ
กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๕๘
มาตรา
ญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิ
ธีพสำนั
ิจ ารณาคดี
ป กครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๔๑/๓ เพิ่ม โดยพระราชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๙
มาตรา ๔๑/๔ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิ ธีพิจ ารณาคดีป กครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๖๐
มาตรา ๔๑/๕ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ กำ
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔๑/๖ ๖๑ กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒
สำนักวรรคหนึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ และอาจได้สรำนัับกเลืงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่ง (๓) (๔) หรือก(๕)
งคราวละสองปี
อกใหม่ได้ แต่
จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
สก่ำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนัวุกฒ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ น้อยกว่า
อนกรรมการบริ
หารศาลปกครองผู
้ทรงคุสณ
ิจะครบวาระเป็นเวลาไม่
หกสิบวัน ให้ดำเนินการเลือกกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ โดยต้องแล้วเสร็จก่อนที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในกรณีจำเป็นที่ไม่อาจ
ดำเนินการให้แล้วสเสร็
ภายในกำหนดเวลาดังกกล่ำ าวได้ ให้กรรมการบริ
หารศาลปกครองผูก้ทำรงคุณวุฒิซึ่ง
ำนักจงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
พ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไป แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามสิบวัน
ในกรณีกำที่ตำแหน่งกรรมการบริ
หารศาลปกครองผู
อนครบวาระ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ้ทรงคุณวุฒิว่าสงลงก่
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ให้ดำเนินการเพื่อให้มีการเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่าง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อกแทน
เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่
งของกรรมการผูก้นำ ั้นจะเหลือไม่สถำนัึงเก้
าสิบวัน จะไม่ดำเนินการเลื
ตำแหน่งที่ว่างก็ได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ หารศาลปกครองผู
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กรรมการบริ
้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รกับำเลือกแทนตำแหน่
ที่ว่าง ให้อยู่ใน
ตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรากำ๔๑/๗
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๖๒

นอกจากการพ้
น จากตำแหน่กงำตามวาระ กรรมการบริ
ห ารศาล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
ส(๑)
ำนักตาย
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) ลาออกโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานศาลปกครองสูงสุด
(๓) พ้กนำ จากตำแหน่สำนัง ตุกลงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
าการศาลปกครองตามมาตรา
๒๑
ที่ เ ป็ น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักในกรณี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ง (๓)
ส(๔)
ำนักได้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ที่ เ ป็ น
รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่
ง ตุ ล าการศาลปกครองสู
ง สุ ด ในกรณี
กรรมการบริห ารศาลปกครองผู้ท รงคุณ วุฒิซึ่งได้รับเลือกจากตุล าการในศาลปกครองชั้นต้น ตา ม
สำนักมาตรา
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๔๑/๒ วรรคหนึก่งำ(๓) (ข) สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๕) ได้รับเลื อกให้ ดำรงตำแหน่ งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ ทรงคุณวุ ฒิ ตาม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่เป็นกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๔๑/๒
่ง (๓) (๔) และก(๕)
สำนักวรรคหนึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๖) ขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา ๔๑/๔ ในกรณี ที่ เป็ น
กรรมการบริหารศาลปกครองผู
้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา
๔๑/๒สำนั
วรรคหนึ
่ง (๕)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริหารศาลปกครอง
สำนักผูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ่ง ให้ ก.บ.ศป.สำนั
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ
เป็กนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๔๑/๘ ๖๓ ก.บ.ศป.กำ มี อ ำนาจหน้สาำนัทีก่ กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำกั บ ดู แ ลการบริ ห ารราชการศาล

ปกครองและสำนั ก งานศาลปกครอง ในส่ ว นที่ ไม่ อ ยู่ ในอำนาจของที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ตุ ล าการในศาล

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๖๑
มาตรา ๔๑/๖ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๖๒
มาตรา ๔๑/๗ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ กำ
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ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปกครองสูงสุด ก.ศป. หรือ ก.ขป. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ประเพณีปฏิบัติของทาง

สำนักราชการ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ าที่ ดังต่อสไปนี
ำนัก้ งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
และนโยบายของประธานศาลปกครองสู
งสุด โดยให้มีอำนาจหน้

(๑) ออกระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารราชการศาลปกครอง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
และสำนักงานศาลปกครอง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๒) ออกประกาศแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานศาลปกครอง และกำหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าว
ความเห็นในการเสนอร่
บศาลปกครอง
ส(๓)
ำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำางกฎหมายเกีส่ยำนัวกักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๔) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในการจั ด ทำงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี เพื่ อ
นการตามมาตรา ๙๑
สำนักดำเนิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการบริหารจัดการงบประมาณของศาลปกครอง
ส(๖)
ำนักออกระเบี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้ งการพัสดุ
ยบเกี่ยวกับการงบประมาณ
การเงิ
นและทรัพย์สิน รวมทั
ของสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั่ยกวกั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ มสำหรับข้าราชการตุ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๖/๑)ก๖๔ำ ออกระเบียบเกี
บการกำหนดเบี้ยประชุ
ลาการศาล
ปกครองซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๗) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจ้างและการแต่
งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถอัน
จะเป็
น
ประโยชน์
ต
อ
่
การปฏิ
บ
ั
ต
ห
ิ
น้
า
ที
ข
่
องศาลปกครอง
รวมทั
ง
้
อั
ตราค่
วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำาตอบแทนการจ้
สำนัากงด้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๘) ออกระเบีย บเกี่ยวกับ การจัดสวัส ดิการ และการสงเคราะห์อื่นแก่ข้าราชการ
ศาลปกครอง พนัสกำนั
งานราชการ
และลูกจ้างสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำกงานศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๙) กำหนดวันและเวลาทำงาน วันหยุดราชการ และการลาของข้าราชการศาลปกครอง
้งพนักงานราชการและลู
สำนักรวมทั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กจ้างสำนัสกำนังานศาลปกครอง
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑๐) กำหนดให้มีตรา สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดเพื่อใช้ในการบริหารราชการ
สำนั้งกกำหนดหลั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ่องหมาย
ศาลปกครอง รวมทั
กเกณฑ์และวิกธำีการในการทำและใช้
ตรา สัญลักษณ์ หรือกเครื
นั้นไว้ด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กำ ออนุกรรมการของศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑๑) กออกระเบี
ยบเกีส่ยำนัวกักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บการแต่งตั้งกรรมการหรื
หรือสำนักงานศาลปกครอง การกำหนดข้อห้ามบุคคลเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการในเวลาเดียวกัน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เกิน จำนวนที่ กำหนด และการกำหนดอัต ราเบี้ ยประชุม หรือค่ าตอบแทนให้ ผู้ ซึ่งได้รับ แต่งตั้งเป็ น
อนุกรรมการ กเลขานุ
ผู้ชก่วงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ยเลขานุการ
สำนักกรรมการ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ การ หรืสอำนั
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑๒) กำกับ ดูแลการบริห ารราชการศาลปกครองและสำนั กงานศาลปกครองให้
เป็นไปตามที่บัญญัสำนั
ติไว้กใงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นพระราชบัญญัตินี้หรืกอำกฎหมายอื่น สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑๓) ยับยั้งการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ที่ออก
สำนักตามมาตรานี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
้
(๑๔) พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ที่ ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ก.ศป.
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หรือ ก.ขป. ร้องขอสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๖๓
มาตรา ๔๑/๘ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๖๔
มาตรา ๔๑/๘ (๖/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ กำ
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔๑/๙๖๕ การประชุมของ ก.บ.ศป. ให้นำความในมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับ

สำนักโดยอนุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
โลม

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำหมวด ๔
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

วิธีพิจารณาคดีปกครอง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ส่วนที่ ๑
การฟ้
องคดีปกครอง กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๔๒ ผู้ ใดได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นหรือ เสี ย หาย หรือ อาจจะเดื อ ดร้อ นหรื อ

สำนักเสีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นการกระทำของหน่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ยหายโดยมิอาจหลีกกเลีำ่ยงได้อันเนื่อสงจากการกระทำหรื
อการงดเว้
วยงานทาง

ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขต
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อำนาจศาลปกครองตามมาตรา
๙ และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดื
อดร้อนหรือความเสียหายหรือ
ติข้อโต้แย้งนั้น ต้องมีคกำบั
๗๒ ผู้นั้นมีสกิทำ ธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
สำนักยุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ งคับตามที่กสำหนดในมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือ
เสียหายในเรื่องใดไว้
การฟ้องคดี ปกำกครองในเรื่อสงนัำนั้นกจะกระทำได้
ต่อเมื่อมีการดำเนิ
นการ
สำนัโกดยเฉพาะ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลา
นสมควร หรือภายในเวลาที
้นกำหนด
สำนักอังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่กฎหมายนัสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กำ
๔๓๖๖ ในกรณีที่ผู้ตกรวจการแผ่
นดิสนำนัเห็กนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ว่ากฎ คำสั่ ง หรือการกระทำอื
่นใด

ของหน่ ว ยงานของรั ฐ หรือเจ้ าหน้ าที่ข องรั ฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่าด้ว ยผู้ ตรวจการ

สำนักแผ่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นดินมีปัญหาเกี่ยวกับกความชอบด้
วยรั
ฐธรรมนู
ญหรือกฎหมาย ให้กำเสนอเรื่องพร้อสำนั
มด้กวงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ยความเห็นต่อ

ศาลปกครองและให้ ศ าลปกครองพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย โดยไม่ ชั ก ช้ า ในการเสนอความเห็ นดั งกล่ า ว
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ผู้ตรวจการแผ่นดินมีสิทธิและหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๔๔ การดำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการฟ้อง การร้องสอด การเรียกบุคคล
หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรักฐำเข้ามาเป็นคู่กสรณี
นคดี การดำเนินกระบวนพิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักใงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ จารณา
การรับฟังพยานหลักฐาน และการพิพากษาคดีปกครอง นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้
สำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ มใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กำและวิธีการที่สกำนั
ำหนดโดยระเบี
ยบของที่ปกระชุ
สูงสุด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๔๕ คำฟ้องให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องมี

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๖๕
มาตรา ๔๑/๙ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๖๖
มาตรา ๔๓ แก้ ไขเพิ ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัต ิจ ัด ตั ้ง ศาลปกครองและวิธีพ ิจ ารณาคดี
สำนักปกครอง
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.กำ๒๕๖๑
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ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ฐที่เกี่ยวข้องอัสำนั
กำ
(๒) ชืก่อำหน่วยงานทางปกครองหรื
อเจ้าหน้าที่ของรั
นเป็กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นเหตุแห่งการ

ฟ้องคดี

ส(๓)
ำนักการกระทำทั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
้ ง หลายทีก่ำเป็ น เหตุ แ ห่ งสการฟ้
อ งคดี พร้ อ มทั้ ง ข้ อ กเท็ำ จ จริ ง หรื อ

พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๔) คำขอของผู้ฟ้องคดี
อชื่อของผู้ ฟ้องคดี
นฟ้กองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งคดีแทนผู้ อื่น จะต้อ งแนบใบมอบ
ส(๕)
ำนักลายมื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ถ้ าเป็ น การยืส่ ำนั
กำ
ฉันทะให้ฟ้องคดีมาด้วย
คำฟ้อกงใดมี
่ง หรืกอำไม่ชัด เจน หรืสำนั
อ ไม่
อ าจเข้า ใจได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ร ายการไม่
สำนัคกรบตามวรรคหนึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ให้สำนักงานศาลปกครองให้คำแนะนำแก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องนั้นให้ถูกต้อง
กำ บอายุความ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในการนี้ให้ถือวันทีสำนั
่ยื่นกฟ้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
องครั้งแรกเป็นหลักในการนั
ในกรณีที่มีผู้ประสงค์จะฟ้องคดีป กครองหลายคนในเหตุเดียวกัน บุคคลเหล่านั้น
สำนักอาจยื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ น ฉบับ เดียวสโดยจะมอบหมายให้
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ค นใดเป็น ผูส้แำนัทนของผู
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่น คำฟ้องร่ว มกัน เป็
ผู้ฟ้องคดี
้ฟ้องคดี
ทุกคนในการดำเนินคดีต่อไปก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถือว่าการกระทำของผู้แทนผู้ฟ้อ งคดีในกระบวน
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พิจารณาผูกพันผูส้ฟำนั
้องคดี
ทุกคน
การฟ้กอำงคดีไม่ต้องเสีสยำนัค่ากธรรมเนี
ยมศาล เว้นแต่กกำ ารฟ้องคดีขอให้
ให้ใช้เงินหรือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัสกั่งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ส่งมอบทรัพย์สินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ให้เสียค่าธรรมเนียมศาล
ตามทุนทรัพย์ในอัสตำนัราตามที
่ระบุไว้ในตาราง ก๑ำ ท้ายประมวลกฎหมายวิ
ธีพิจารณาความแพ่
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ง สำหรับ
คดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ ๖๗
ในการดำเนิ
ารณา คู่กรณีจะดำเนินกการทั
อจะมอบ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นกระบวนพิ
สำนัจกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ้งปวงด้วยตนเองหรื
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
อำนาจให้ ทนายความหรือบุ คคลอื่น ซึ่งมีคุณสมบั ติตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ปกครองสูงสุดกำหนดเพื
่อฟ้องคดีหรือดำเนินการแทนได้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ยมศาลตามมาตรา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งคดีที่ต้องเสียค่าธรรมเนี
๔๕ วรรคสี่
มาตรากำ๔๕/๑ ๖๘ การฟ้

หากคู่กรณีใดยื่นคำขอต่อศาลโดยอ้างว่า ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือโดย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สถานะของผู้ขอถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร ถ้าศาลเห็นว่า
ข้อเท็จจริงเพียงพอที่จกะรัำ บฟ้องไว้พิจารณา
หรือในกรณีอุทธรณ์ซึ่งกศาลเห็
นว่ามีเหตุ
นสมควรที่จะ
สำนักมีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนัผลอั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
อุทธรณ์ได้ แล้วแต่กรณี และศาลได้แสวงหาข้อเท็จจริงโดยการไต่สวนหรือโดยวิธีอื่นแล้วเห็นว่ามีเหตุ
ตามคำขอจริง ให้สศำนัาลอนุ
ญาตให้คู่กรณีนั้ นดำเนิ
าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรื
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นคดี โดยยกเว้
สำนันกค่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อเฉพาะ
บางส่วนได้ คำสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้เป็นที่สุด๖๙
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
ในกรณีกำที่ศาลมีคำสั่งให้สำนั
ยกเว้
นค่าธรรมเนียมศาลเฉพาะบางส่
วน หรืสอำนัมีกคงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำสั่งให้ยกคำขอ
ผู้ยื่นคำขอมีสิทธิดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๖๗
มาตรา
่มเติมโดยพระราชบัญญักตำิจัดตั้งศาลปกครองและวิ
ธีพิจารณาคดี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๔๕ วรรคสี่ แก้
สำนัไขเพิ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
๖๘
มาตรา ๔๕/๑ เพิ ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
๖๙
มาตรา ๔๕/๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธี
สำนักพิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
จารณาคดีปกครอง (ฉบับกทีำ ่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ยื่น คำร้องขอให้พิจารณาคำขอนั้น ใหม่ เพื่ออนุญาตให้ตนนำพยานหลั กฐาน

สำนักมาแสดงเพิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ จริง หรือโดยสถานะของผู
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่มเติมว่าไม่มกีทำรัพย์สินเพียงพอที
่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้
้ ขอ

ถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร
ส(๒)
ำนักยืงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่นอุทธรณ์คำสั่งนั้นต่อศาลปกครองสู
งสสุำนั
ด กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในกรณี ที่ คู่ ก รณี ใช้ สิ ท ธิต าม (๑) หรื อ (๒) อย่ างใดอย่ างหนึ่ งแล้ ว จะใช้ สิ ท ธิอี ก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ประการหนึ่งมิได้
่ น คำขอ การพิ จ ารณาคำขอ
การขอให้
ิ จ ารณาใหม่ การอุ ท ธรณ์
สการยื
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักพงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ แ ละการ
ดำเนินกระบวนพิจารณาอื่นใดที่เกี่ยวกับการขอดำเนินคดีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตาม
กเกณฑ์และวิธีการทีก่กำำหนดโดยระเบี
ยบของที
่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู
งสุดที่ออกตาม
สำนักหลั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรา ๔๔
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา

๔๖ ๗๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

คำฟ้องให้ ยื่น ต่อพนั กงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง หรือส่งทาง

สำนักไปรษณี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้อาจยื่นคำฟ้
สำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ย์ลงทะเบียน ในการนี
งโดยส่งทางไปรษณีย์อกิเำล็กทรอนิกส์ สืส่อำนัดิกจงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ิทัลอื่นใด หรือ

โทรสารตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และเพื่อประโยชน์ในการนับอายุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ความ ให้ถือว่าวันสทีำนั่สก่งคำฟ้
องแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์หรือวัสนำนัที่สก่งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
คำฟ้องทางไปรษณีย์อกิเำล็กทรอนิกส์
่อดิจิทัลอื่นใดหรือโทรสารเป็
งต่อศาลปกครอง กำ
สำนักสืงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นวันที่ยื่นสคำฟ้
ำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๔๗ การฟ้องคดีที่กอำยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองชั
้นต้น ให้
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ยื่นฟ้ องต่อ
ศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลปกครองชั้นต้นนั้น
การฟ้กอำงคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองสู
งต่กองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำงสุด ให้ยื่ นฟ้สอำนั
กำ
สูงสุด
สในกรณี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ที่ศาลปกครองใดพิพกำากษาว่าคดีทสี่ฟำนั้องต่
อศาลปกครองนั้นอยู่ใกนเขตอำนาจ
ของศาลปกครองอื่น ให้ ส่งคำฟ้องนั้น ไปให้ศาลปกครองที่มีเขตอำนาจเพื่อพิจารณา ในกรณี ที่ศาล
สำนักปกครองชั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำนขัดแย้งกันสในเรื
ำนัก่องำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
้นต้นมีความเห็
งเขตอำนาจศาล ให้ศกาลปกครองที
่รสับำนัคำฟ้
องไว้หลังสุด
เสนอความเห็นต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อมีคำสั่งในเรื่องเขตอำนาจศาล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
การพิจ ารณาคดีที่ยื่น ไว้ต่อศาลปกครองใดจะต้องกระทำในศาลปกครองนั้นตาม
นเวลาทำการ เว้นแต่ใกนกรณี
หรือจำเป็นหรือเพื่อความสะดวกของคู
่กรณี
ศาลปกครอง
สำนักวังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ที่มีเหตุฉสุกำนัเฉิกนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
จะสั่งให้ดำเนินการพิจารณาในสถานที่อื่นหรือในวันหยุดหรือในวันเวลาใดก็ได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๔๘ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้ประกาศสถานที่ตั้ง และวันเวลา
สำนักทำการตามปกติ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัจกจานุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ของศาลปกครองในราชกิ
เบกษา
ศาลปกครองแห่งหนึ่ง ๆ อาจมีสถานที่ทำการเฉพาะการได้ตามจำนวนที่เหมาะสม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ ท ำการ
ตามที่ ป ระธานศาลปกครองสู
งสุดจะได้ป ระกาศสถานที
่ ตสั้งำนั
และวั
นเวลาทำการของสถานที
เฉพาะการในราชกิจจานุเบกษา

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๗๐
มาตรา ๔๖ แก้ไ ขเพิ ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัต ิจ ัด ตั ้งศาลปกครองและวิธ ีพ ิจ ารณาคดี
สำนักปกครอง
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.กำ๒๕๖๑
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจกำหนดให้การยื่นฟ้อง และการ

สำนักดำเนิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักจงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัณกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นการอย่างหนึ่งอย่กาำงใดเกี่ยวกับการพิ
ารณาพิพากษาคดีปกครองอาจกระทำ
สถานที่ทำการ

เฉพาะการของศาลปกครองก็ได้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๔๙ การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้อ งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี หรือนับแต่วันที่พ้นกำหนดเก้าสิบ วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีห นังสื อ
ร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรื
อเจ้าหน้กำาที่ของรัฐเพื่อสให้
ฏิบัติห น้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักปงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
และไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือได้รับแต่เป็นคำชี้แจง
่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุ
นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้
อย่างอื่น
สำนักทีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำผล แล้วแต่กสรณี
ำนักเว้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัเป็กนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ องต่อศาลปกครองได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ วิธีการยื่น
๕๐ คำสั่งใดที่อาจฟ้
ให้ผู้ออกคำสั่งระบุ

คำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ในคำสั่งดังกล่าวด้วย

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำที่ ป รากฏต่อสผูำนั้อกอกคำสั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ในกรณี
่งใดในภายหลังกว่ำา ตนมิไ ด้ป ฏิสบำนััตกิตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ามวรรคหนึ่ง

ให้ผู้นั้นดำเนินการแจ้งข้อความซึ่งพึงระบุตามวรรคหนึ่งให้ผู้รับคำสั่งทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้ระยะเวลาสำหรั
บยื่นคำฟ้องเริ่มนับใหม่นับแต่วันที่ผู้รับสคำสั
่งได้รับแจ้ งข้อความดังกล่าว
ถ้าไม่มกีกำ ารแจ้งใหม่ตสามวรรคสองและระยะเวลาสำหรั
อยกว่า
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ บยื่นคำฟ้อสงมี
ำนักกำหนดน้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หนึ่งปี ให้ขยายเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๕๑ ๗๑ การฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ให้ ยื่นฟ้องภายในหนึ่งปี
องคดีตามมาตรา
ให้ยื่นฟ้องภายในห้าปีกำนับแต่วันที่รู้หสรืำนัอควรรู
้ถึงเหตุแห่ง
สำนักและการฟ้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๙ วรรคหนึส่งำนั(๔)
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
การฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี
มาตรา ๕๒ การฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือ

สำนักสถานะของบุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
คคลจะยื่นกฟ้ำองคดีเมื่อใดก็สไำนั
ด้ กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

การฟ้องคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีแล้ว ถ้าศาลปกครองเห็นว่า
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แ ก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีคำขอ
บไว้พิจการณาก็
ได้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักศาลปกครองจะรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๕๓ ในกรณีที่คู่กรณีกำฝ่ายหนึ่งถึงแก่สคำนัวามตายก่
อนศาลปกครองพิ
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ พากษาคดี
ให้ศาลปกครองรอการพิจารณาไปจนกว่าทายาท ผู้จัดการมรดก ผู้ปกครองทรัพย์มรดก หรือผู้สื บสิทธิ
สำนักของคู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ามาแทนทีสำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำอผู้มีส่วนได้เสีสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่กรณีผู้นั้นจะมีคำขอเข้
่คู่กกรณี
ผู้ถึงแก่ความตาย หรื
ยจะมี
คำขอเข้ามา
โดยมีคำขอเข้ามาเองหรือโดยที่ศาลหมายเรียกให้เข้ามา เนื่องจากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีคำขอ คำขอ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เช่นว่านี้จะต้องยื่นสภายในกำหนดหนึ
่งปีนับแต่กวำันที่คู่กรณีผู้นั้นสถึำนังแก่
ความตาย
ถ้าไม่มีคำขอของบุคคลดังกล่าว หรือไม่มีคำขอของคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ภายใน
สำนักเวลาที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ง ศาลปกครองจะมี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
่กำหนดตามวรรคหนึ
คำสั่งจำหน่ายคดีนั้นกก็ำได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๗๑
มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ กำ
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ส่วนที่ ๒

สการดำเนิ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นคดีปกครอง กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๕๔ ศาลปกครองสูงสุดต้องมีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอย่างน้อยห้าคน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
จึงจะเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา
้นต้นต้องมีตุลกาการในศาลปกครองชั
้นต้นอย่างน้อยสามคน
สศาลปกครองชั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ จึงจะเป็น
องค์คณะพิจารณาพิพากษา

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๕๕ การพิจารณาพิพากษาคดีต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น ไปโดยเร็ว แต่ต้อง
สำนัชกี้แงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัก้แงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เปิดโอกาสให้คู่กรณี
จงและแสดงพยานหลักกำฐานประกอบคำชี
จงของตนตามควรแก่กกำรณี แต่การ
ชี้แจงต้องทำเป็นหนังสือ เว้นแต่เป็นกรณีที่ศาลอนุญาตให้ชี้แจงด้วยวาจาต่อหน้าศาล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัพกยานหลั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ยื่นไว้ในสำนวน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
คู่กรณีกมำีสิทธิขอตรวจดู
กฐานที่แต่ละฝ่ากยได้
เว้นแต่กรณีใด
มีกฎหมายคุ้มครองให้ไม่ต้องเปิดเผยหรือศาลปกครองเห็นว่าจำเป็นต้องไม่เปิดเผย เพื่อมิให้เกิดความ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เสียหายแก่การดำเนิ
นงานของรัฐ แต่กรณีที่ไม่เปิดเผยดังกล่สาำนัว กศาลปกครองจะนำมาใช้
รับฟังในการ
พิ
จ
ารณาพิ
พ
ากษาคดี
ไ
ม่
ไ
ด้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลปกครองอาจตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงได้
ตามความเหมาะสม
้ ศาลปกครองจะรั
คคล
พยานเอกสาร พยานผู
สำนักในการนี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บฟั งพยานบุ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้เชี่ยวชาญ
หรือพยานหลักฐานอื่นนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่กรณีได้ตามที่เห็นสมควร
พยานบุ
่ยวชาญที่ศาลปกครองเรี
อทำความเห็น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำคคลหรือพยานผู
สำนั้เกชีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ยกมาให้ถ้อยคำหรื
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ต่อศาลปกครองมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๕๖ เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองใด การจ่ายสำนวนคดีในศาลปกครอง

สำนักนังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งสุดหรืออธิ
สำนั
สำนักดังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
้นให้ประธานศาลปกครองสู
บดีกศงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
าลปกครองชั้นต้นปฏิบกำัติตามหลักเกณฑ์
งต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่มีการจัดองค์คณะที่มีความเชี่ยวชาญในประเภทคดีด้านใดด้านหนึ่ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เป็นการเฉพาะ ต้องจ่ายสำนวนคดีให้ตรงกับความเชี่ยวชาญขององค์คณะที่จัดไว้
(๒) ในกรณี
้น ที่รับ ผิดชอบคดีขององค์
ที่มี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ที่ มีก ารแบ่
สำนังกพืงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ค ณะ ต้องจ่
สำนัากยสำนวนคดี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มูลคดีเกิดขึ้นในพื้นที่ให้แก่องค์คณะที่จัดไว้
ที่ ไม่ มี ก ารจั ด องค์
หรื อ (๒) หรื อ มี ก ารจักดำไว้ ลั ก ษณะ
ส(๓)
ำนักในกรณี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ค ณะตาม ส(๑)
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เดียวกันหลายองค์คณะ หรือองค์คณะที่รับผิดชอบคดีดังกล่าวมีคดีค้างการพิจารณาอยู่เป็นจำนวน
สำนักมากซึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ให้แก่องค์คณะนั
สำนัก้นงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่งหากจ่ายสำนวนคดี
จะทำให้คดีล่าช้าหรือกกระทบกระเทื
อสนต่
ความยุติธรรม
ให้จ่ายสำนวนคดีโดยใช้วิธีการใดที่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะจ่ายสำนวนคดีให้แก่องค์คณะใด
สเมืำนั่อกองค์
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ าคณะศาล
คณะในศาลปกครองใดได้
รับสำนวนคดี
แล้ว ให้ตุลาการหัวหน้
ปกครองสูงสุดหรือตุล าการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้ นต้นในองค์คณะนั้น แล้ว แต่กรณี แต่งตั้ง
สำนักตุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
ล าการศาลปกครองในคณะของตนคนหนึ
่ง เป็น ตุล าการเจ้าของสำนวน
เพืส่อำนัเป็กนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ผู้ด ำเนิน การ
รวบรวมข้อเท็จจริสำนังจากคำฟ้
อง คำชี้แจงของคู่กรณี และรวบรวมพยานหลั
กฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
โดยมีพนักงานคดีปกครองเป็นผู้ช่วยดำเนินการตามที่ตุลาการเจ้าของสำนวนมอบหมาย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมื่อได้มอบสำนวนคดีให้แก่ตุลาการเจ้าของสำนวนคนใดแล้ว หรือได้จ่ายสำนวนคดี

สำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
แก่องค์คณะใดแล้ว ห้กาำมมิให้มีการเรีสยำนักคืกนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนวนคดีหรือโอนสำนวนคดี
เว้นแต่สกำนัรณีกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ดังต่อไปนี้

กำหนด

(๑) เมื่อมีการโอนคดีตามที่ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุ ด

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๒) เมื่อมีการคัดค้านตุล าการเจ้าของสำนวนสำหรับ กรณีเรียกคืน สำนวน หรือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตุล าการศาลปกครองในองค์ค ณะพิจ ารณาพิ พ ากษานั้น ถูก คัด ค้าน หรือไม่ค รบองค์ค ณะสำหรับ
กรณีโอนสำนวน สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) เมื่อตุลาการเจ้าของสำนวนหรือองค์คณะพิจารณาพิพากษามีคดีค้างการพิจารณา
่เป็นจำนวนมากซึ่งจะทำให้
ล่าช้า และตุลาการเจ้กาำของสำนวนหรืสอำนัองค์
คณะพิจารณา
สำนักอยู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ การพิจารณาคดี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พิพากษาขอสละสำนวนคดีที่ตนรับผิดชอบอยู่

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๕๗ ให้ตุลาการเจ้าของสำนวนทำหน้าที่ตรวจสอบและเสนอความเห็นใน
สำนักข้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อองค์คณะพิ
สำนัจการณาพิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่
พากษา ตลอดจนดำเนิ
นการต่าสงำนัๆกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับ
คดีนั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในระหว่างการดำเนินการของตุลาการเจ้าของสำนวนตามวรรคหนึ
่ง ให้เปิดโอกาสให้
่กรณีได้ทราบถึงข้ออ้างหรื
ะฝ่าย และให้คู่กรณีแกสดงพยานหลั
กสฐานของฝ่
ายตนเพื่อ
สำนักคูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อข้อแย้งของแต่
สำนักลงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ยื น ยั น หรื อ หั ก ล้ างข้อ เท็ จ จริ งและข้ อ กฎหมายได้ เมื่ อ ตุ ล าการเจ้ าของสำนวนเห็ น ว่าได้ รวบรวม
ข้อเท็จจริงและข้สอำนั
กฎหมายเพี
ยงพอแล้ว ให้กตำุลาการเจ้าของสำนวนทำความเห็
นเสนอให้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ องค์คณะ
พิจารณาพิพากษาเพื่อพิจารณาคดีต่อไป
ในการให้
ให้ตุลาการเจ้
คู่กรณี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ โอกาสคู่ กรณี
สำนัตกามวรรคสอง
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ าของสำนวนกำหนดให้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
แสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตนภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าคู่กรณีมิได้ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ก ฐานนั้ น ไม่สมำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ อยอมรั บ
กำหนด ให้ ถื อว่าสคูำนั่กกรณี
ที่ ไม่ ได้ แสดงพยานหลั
ีพกยานหลั
กฐานสนั บสนุนกหรื
ข้อเท็จจริงตามพยานหลั กฐานของคู่กรณี อีกฝ่ ายหนึ่ ง แล้ วแต่กรณี และให้ ศาลปกครองพิ จารณา
สำนักพิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พากษาต่อไปตามที่เห็นกำเป็นการยุติธรรม
ในกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ที่กำหนดตามวรรคสามหรือมีพฤติกรรมประวิงคดีให้ล่าช้า ศาลปกครองจะรายงานผู้บังคั บบัญชา
้กำกับดูแล ผู้ควบคุม กหรื
เพื่อดำเนินการแก้ไขปรักำบปรุงหรือสั่งการหรื
อลงโทษทาง
สำนักผูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ อนายกรัฐมนตรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
วินัยต่อไปก็ได้ ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการตัดอำนาจที่ศาลจะมีคำสั่งลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาล
บั ติห น้ าที่ของตุลาการเจ้
กงานคดีปกครองให้
สการปฏิ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ าของสำนวนและพนั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เป็ น ไป
ตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๕๘ ก่อนวันนั่งพิจารณาคดี ให้ตุลาการเจ้าของสำนวนส่งมอบสำนวนคดีให้
สำนักจงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ป กครองจัสดำนัทำสรุ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ผู้ แถลงคดีป กครองพิ
ารณา และให้ ผู้ แถลงคดี
ป ข้ อเท็ จจริง ข้ อกฎหมาย
และ
ความเห็นของตนในการวินิจฉัยคดีนั้นเสนอต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา และให้มาชี้แจงด้วยวาจา
สำนักต่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
อองค์คณะพิจารณาพิกพำากษาในวันนัส่งำนัพิจกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ารณาคดี นั้น และให้มีสกำิทธิอยู่ร่วมในการพิ
จารณาและใน
การประชุมปรึกษาเพื
่อพิพากษาคดีนั้นได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสีสยำนั
งในการวิ
นิจฉัยคดีนั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในการนั่งพิจารณาคดีใด ถ้าผู้แถลงคดีปกครองเห็นว่าข้อเท็จจริ งในการพิจารณาคดี

สำนักเปลี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ปกครองจัสดำนัทำสรุ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ และความเห็
สำนักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่ยนแปลงไป ให้ผู้แถลงคดี
ปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
ของตนขึ้นใหม่

เสนอต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษาเพื่อพิจารณาต่อไป
สให้
ำนัอกธิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บ ดี ศ าลปกครองชั้ น ต้กำน หรื อ ประธานศาลปกครองสู
งสุ ด แต่ งตัก้ งำผู้ แ ถลงคดี
ปกครองจากตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งในศาลนั้นที่มิใช่ตุลาการในองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ผู้แถลงคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดอาจแต่งตั้งจากตุลาการศาลปกครองชั้นต้นก็ได้
งตั้งและการปฏิบัติหกน้ำ าที่ของผู้แถลงคดี
ปกครองให้เป็นไปตามระเบี
สการแต่
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ยบของ
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
บทบัญกำญัติในวรรคหนึ
ให้ใช้บังคับกับคดี ที่กำหนดในระเบี
ยบของที
่ประชุมใหญ่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั่ง มิกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๕๙ ในการพิ จ ารณาคดี ให้ อ งค์ ค ณะพิ จ ารณาพิ พ ากษาจั ด ให้ มี ก ารนั่ ง

สำนักพิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ งครั้งเพื่ อให้สคำนัู่ กกรณี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ำนักคงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
จ ารณาคดีอย่ างน้ อยหนึ
มีโอกาสมาแถลงด้วกยวาจาต่
อหน้าสองค์
ณะพิจารณา

พิพากษา

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

กำ
ก่อนการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกให้ส่งสรุปสข้ำนั
อเท็กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวนให้
่กรณีทราบล่วงหน้าไม่กนำ้อยกว่าเจ็ดวันสำนั
ในการนี
้ให้คู่กรณีมีสิทธิยื่นกคำแถลง
รวมทัส้งำนั
นำพยานหลั
กฐาน
สำนักคูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาสืบประกอบคำแถลงดังกล่าวเพื่อยืนยันหรือหักล้างข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายเพิ่มเติมต่อองค์คณะ
พิจารณาพิพากษาในวั
นั่งพิจารณาคดีแต่จะไม่กำมาแถลงด้วยวาจาก็
ได้
สำนักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ในกรณีท่ีกฎหมายกำหนดระยะเวลาให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือโดยลักษณะ
งคดีมีความจำเป็นที่ศกาลจะต้
องพิจารณาพิ
พากษาคดีเป็นการเร่งกด่ำวนหรือเพื่อประโยชน์
แก่ส่วนรวม
สำนักแห่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
การส่งสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวนให้คู่กรณีท ราบตามวรรคสอง จะส่งล่วงหน้าเป็น
กำงถึงการคุ้มครองสิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เวลาอันสมควรแต่สไำนัม่ถกึงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เจ็ดวันก็ได้ โดยต้องคำนึ
ทธิของคู่กรณีด้วย๗๒ กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๕๙/๑ ๗๓ ในการพิ
จารณาคดีอุทธรณ์ค กำพิำ พากษาของศาลปกครองชั
้นต้น

หากองค์คณะพิจารณาพิพากษาในศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคดีดังกล่าวมีข้อเท็จจริงหรือข้อ กฎหมาย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนหรือเห็นว่าการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีจะไม่ทำให้เสียความยุติธรรม องค์คณะ
จารณาพิพากษาอาจไม่
ารณาคดีก็ ได้ ในกรณีกนำี้ให้ผู้แถลงคดีปสำนั
กครองดำเนิ
นการ
สำนักพิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ จัดให้มีการนัส่งำนัพิกจงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ในวันประชุมปรึกษาเพื่อมีคำพิพากษา
งการไม่จัดให้มีการนั
่งพร้อมส่งสรุกปำ ข้อเท็จจริง
สให้
ำนัศกาลแจ้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่งพิจารณาคดี
สำนัตกามวรรคหนึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ของตุลาการเจ้าของสำนวนให้คู่กรณีทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิคู่กรณีที่จะยื่นคำแถลงเป็นหนังสือ
สำนักต่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
อองค์คณะพิจารณาพิพกำากษาภายในเจ็สำนั
ดวักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และหากคู
่กรณีปสำนั
ระสงค์
ที่ จะให้ศาล
จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี ให้คู่กรณีแจ้งความประสงค์เช่นนั้นให้ศาลทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ำนัคกณะพิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ได้รับแจ้งและให้อสงค์
จารณาพิพากษาจักดำให้มีการนั่งพิจสารณาคดี
ต่อไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๗๒
มาตรา ๕๙ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
๗๓
มาตรา ๕๙/๑ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑กำ
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๖๐ การนั่งพิจารณาคดีจะต้องกระทำโดยเปิดเผย

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ในคดีกเรืำ ่อ งใดเพื่อ รักสษาความสงบเรี
ยบร้ อยหรืกอำศีล ธรรมอันดีสำนั
หรืกองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เพื่อคุ้ม ครอง

ประโยชน์ส าธารณะ ถ้า ศาลปกครองเห็น สมควรจะห้า มมิใ ห้ม ีก ารเปิด เผยข้อ เท็จ จริง หรือ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พฤติการณ์ต่าง ๆสำนั
ทั้งกหมดหรื
อแต่บางส่วนแห่กำงคดี ซึ่งปรากฏจากคำคู
่ความหรือคำแถลงของคู
่กรณี
หรือคำพยานหลักฐานที่ได้สืบมาแล้ว ศาลปกครองจะมีคำสั่งดังต่ อไปนี้ก็ได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑) ห้ ามประชาชนมิให้ เข้าฟังการพิจารณาทั้งหมดหรือบางส่ วน แล้ว ดำเนินการ
พิจารณาไปโดยไม่สเำนั
ปิดกเผย
หรือ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) ห้ามมิให้ออกโฆษณาข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่นว่านั้น
ไม่ว่าศาลปกครองจะได้
ีคำสั่งตามวรรคสองหรื
าการออกโฆษณา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักมงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำอไม่ มิให้ถือว่สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ทั้งหมดหรื อแต่บ างส่ว นแห่งคำพิพ ากษา หรือย่อเรื่องแห่งคำพิพากษาโดยเป็นกลางและถูกต้อ ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ยบร้อย
เป็น การผิดกฎหมาย
เว้นแต่ในกรณีที่ศาลเห็กนำ สมควรเพื่อประโยชน์
ในการรักษาความสงบเรี
หรือศีลธรรมอันดีหรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ จะห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อความทั้งหมดหรือ
สำนักบางส่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้นก็ได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
วนแห่งคำพิพากษานั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๗๔

มาตรา ๖๐/๑ เมื่อศาลเห็น สมควร หรืสอำนัเมืก่องำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึก่งำมีคำขอและ
นว่าจะเป็นประโยชน์
ิธรรมหรื
อเพื่ออำนวยความสะดวกแก่
คู่กรณี
คำสั่ง
สำนักศาลเห็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ แก่ความยุสตำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักศาลอาจมี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ให้ดำเนินกระบวนพิจารณาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ห รือระบบการประชุมทางจอภาพได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธสีกำนัารที
่กำหนดโดยระเบียบของที
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ประชุมใหญ่สตำนัุลกาการในศาลปกครองสู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีงสุกดำ
การดำเนินกระบวนพิจารณาที่ต้องกระทำต่อหน้าศาลและศาลมีคำสั่งให้ดำเนินการ
่ง ให้ถือเป็นกำการดำเนินกระบวนพิ
จารณาในห้องพิจารณาของศาล
และเป็
การกระทำต่อ
สำนักตามวรรคหนึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หน้าศาล
สศาลอาจเรี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ยกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนิ
นกระบวนพิ
จารณาตามวรรคหนึกำ่งจากคู่กรณี
ที่ร้องขอได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ประธานศาลปกครองสูงสุดกำหนด โดยไม่ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้น
สำนักเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
นค่าธรรมเนียมศาล กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๖๑ ให้ตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งคนใดซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์คณะ
มี
อ
ำนาจ
ดั
ง
ต่
อ
ไปนี
้ กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑) มีคำสั่งเรียกให้ ห น่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องชี้แจง
ข้อเท็จจริงหรือให้สำนั
ความเห็
นเป็นหนังสือเกี่ยวกั
านของหน่
วยงานทางปกครองหรื
อของ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บการปฏิบัตสิงำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ าที่ของรัฐส่สงำนั
กำ
(๒) มีคกำำสั่งเรียกให้หน่สำนั
วยงานทางปกครองหรื
อเจ้กาหน้
วัตกถุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เอกสาร หรือ
พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือให้ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือส่งผู้แทนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ในหน่วยงานทางปกครองนั
้นมาชี้แจงหรือให้ถก้อำยคำประกอบการพิ
จารณา
(๓) มี ค ำสั่ งเรี ย กให้ คู่ ก รณี ม าให้ ถ้ อ ยคำหรือ นำพยานหลั ก ฐานมาประกอบการ
สำนักพิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
จารณา
๗๔
มาตรา ๖๐/๑ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑กำ
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) มีคำสั่งเรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีมาให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งพยานหลักฐานมา

สำนักประกอบการพิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
จารณา กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๕) ไต่สวนหรือมีคำสั่งในเรื่องใดที่มิใช่การวินิจฉัยชี้ขาดคดี ทั้งนี้ ตามที่กำหนดใน
ส
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งสุด สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ระเบียบของที่ประชุำนัมกใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสู
ในกรณีจำเป็น ตุลาการศาลปกครองหรือบุคคลที่ไ ด้รับมอบหมายจากตุลาการศาล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ปกครองมีอำนาจไปตรวจสอบสถานที่ บุคคล หรือสิ่งอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๖๒ ถ้าผู้ ฟ้ องคดีได้รั บ คำสั่ งจากศาลปกครองให้ ม าให้ ถ้อยคำหรือแสดง
พยานหลั
ก
ฐานแล้
ว ไม่ดกำเนิ
้นภายในระยะเวลาที่ศกาลปกครองกำหนดโดยไม่
มีเหตุผ ล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ นการตามคำสั
สำนัก่งนังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
อันสมควร ศาลปกครองจะสั่งให้จำหน่ายคดีเสียก็ได้
สคดี
ำนัทกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำายตามวรรคหนึ
สำนั่งกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ วันที่ศาล
ี่ศาลปกครองได้สั่งจำหน่
ถ้าภายในเก้าสิบวันนับกแต่
ปกครองมีคำสั่งให้จำหน่ายคดี ผู้ฟ้องคดีแสดงให้เ ป็นที่พอใจแก่ศาลปกครองได้ว่าการที่ตนไม่สามารถ
สำนักปฏิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักศาลปกครองจะ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บัติตามคำสั่งของศาลปกครองได้
นสั้นำนัเป็กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นเพราะเหตุสุดวิสัยหรืกอำมีเหตุอันสมควร
อนุญาตให้พิจารณาใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ก็ได้
มาตรากำ ๖๓ ตุล าการศาลปกครองในองค์
ค ณะพิ
อ ผู้แ ถลง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ จ ารณาพิพสากษาหรื
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

คดีปกครองอาจถูกคัดค้านได้ตามเหตุแห่งการคัดค้านผู้พิพากษาที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่
รวมทั้ งเหตุอื่น ใดอันกมีำสภาพร้ายแรงซึ
การพิจารณาพิ
สำนักงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั่งกอาจทำให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ พากษาคดี
เสียความยุติธรรม
การขอถอนตั
วจากคดี
่น คำคัดค้าน การพิกจำ ารณาคำคัดค้สำนั
านกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
การสั่ งให้ ผู้ ถูก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัการยื
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
คัด ค้ านงดการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ และการสั่ งให้ ผู้ อื่น เข้าปฏิ บั ติ ห น้ าที่ แ ทน ให้ เป็ น ไปตามที่ ก ำหนดใน
สำนัมกใหญ่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งสุด สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ระเบียบของที่ประชุ
ตุลาการในศาลปกครองสู
การสั่งให้ตุลาการศาลปกครองผู้ถูกคัดค้านงดการพิจารณาย่อมไม่กระทบกระเทือน
สำนักถึงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ว
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
งการกระทำใด ๆ ของตุกำลาการศาลปกครองผู
้ถูกคัดค้านที่ได้กระทำไปแล้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๖๔ นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ให้นำบทบัญญัติที่ถือว่า
เป็
น
การกระทำละเมิ
ดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิ
ธีพิจารณาความแพ่
งมาใช้
คับโดยอนุโลม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนับกังงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
และเมื่อมีการละเมิดอำนาจศาลให้ศาลปกครองมีอำนาจสั่งลงโทษได้ดังนี้
กเตือน โดยจะมีคำตำหนิ
ษรด้วยหรือไม่ก็ได้ กำ
ส(๑)
ำนักตังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เป็นลายลักษณ์
สำนัอกักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
(๒) ไล่ออกจากบริเวณศาล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๓) ลงโทษจำคุ
กไม่เกิสนำนัหนึ
่งเดือน หรือปรับไม่เกินกห้ำ าหมื่นบาท หรืสำนัอทัก้งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
จำทั้งปรับ
การสั่ งลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาลพึ งใช้อย่ างระมัดระวังและเท่ าที่จำเป็น ตาม
สำนักและหากเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ จารณา
พฤติการณ์ แห่ งกรณี
น การสั่งลงโทษตาม
(๓) สให้ำนัอกงค์
คณะอื่นที่มิใช่องค์คกณะพิ
พิพากษาคดีนั้นเป็นผู้พิจารณาและสั่งลงโทษ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๖๕ ผู้ ใดวิจารณ์ การพิจารณาหรืสอำนัการพิ
พากษาคดีของศาลปกครองโดย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สุจริตด้วยวิธีการทางวิชาการ ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล หรือดูหมิ่นศาลหรือตุลาการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๖๖ ในกรณีที่ศาลปกครองเห็น สมควรกำหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ

สำนักเพื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่อบรรเทาทุกข์ให้แก่คกู่กำรณีที่เกี่ยวข้อสงเป็
การชั่วคราวก่อนการพิกพำากษาคดี ไม่วส่าำนั
จะมี
คำร้องขอจาก

ำ

บุคคลดังกล่าวหรือไม่ ให้ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดมาตรการหรือ วิธีการชั่วคราวและออกคำสั่ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ไปยัง หน่ว ยงานทางปกครองหรื
อ เจ้า หน้า ทีกำ่ข องรัฐ ที่เกี่ยสวข้ำนัอกงให้
ป ฏิบัติไ ด้ ตามหลักกำเกณฑ์แ ละ
วิธีการที่กำหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของ
หน่วยงานทางปกครองหรื
อเจ้าหน้าที่ของรัฐและปั
่อาจเกิดขึ้นแก่การบริหการงานของรั
ฐ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญหาอุปสรรคที
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ประกอบด้วย

ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ส่วนที่ ๒/๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
การไกล่กเำกลี่ยข้อพิพาทส๗๕
๖๖/๑ ๗๖

ำ

ให้ศาลปกครองชั้นต้นมี อำนาจไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทในคดีที่อยู่ใน
มาตรา
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อำนาจพิจารณาพิสพำนัากษาของศาลปกครองชั
้นต้น และศาลปกครองสู
งสุดมีอำนาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิ
งสุดซึ่งฟ้องเป็
งสุด
สำนักในคดี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ พากษาของศาลปกครองสู
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นครั้งแรกต่อสศาลปกครองสู
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไขในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นไปตามที่ กำหนดใน
ระเบียบของที่ประชุ
ตุลาการในศาลปกครองสู
สำนัมกใหญ่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งสุด สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

มาตรากำ ๖๖/๒ ๗๗ ศาลปกครองมี
อำนาจไกล่ เกลี
ี่อ ยู่ในอำนาจ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ่ ย ข้ อพิ พ าทในคดี
สำนักทงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ดังต่อไปนี้
ส(๑)
ำนักคดี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อหน้าที่
พิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรื
อเจ้าหน้าที่ ของรัฐละเลยต่
ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บ ผิด อย่าสงอืำนั่นกของหน่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๒) คดีกำพิพาทเกี่ย วกัสบำนัการกระทำละเมิ
ดหรือความรั
ว ยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(๔) คดีกำพิพาทอื่นตามที
ยบของที่ปกระชุ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั่กกำหนดในระเบี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ มใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สูงสุด
ที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพกาทตามวรรคหนึ
งเป็กนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที
สในกรณี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ส่ำนั
กำ่เกี่ยวกับเงิน
หรือทรัพย์สิน คณะรัฐมนตรีอาจกำหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สำนักทีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่เป็น คู่กรณีต้องได้รับกความเห็
น ชอบจากกระทรวงการคลั
งหรืกอำหน่ ว ยงานที่มสีอำนัำนาจกำกั
บ ดูแ ล
ตามกฎหมายด้วยก็ได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๗๕
ส่วนที
อพิพาท มาตรา ๖๖/๑ ถึงกมาตรา
่มโดยพระราชบั
ญญัติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ่ ๒/๑ การไกล่เสกลีำนั่ยกข้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ๖๖/๑๒ เพิ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๗๖
มาตรา ๖๖/๑ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๗๗
มาตรา ๖๖/๒ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้ง ศาลปกครองและวิธีพ ิจ ารณาคดีป กครอง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำ
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนัใกห้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๖๖/๓๗๘ ห้าสมมิ
มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกรณี
ที่มีลักสษณะ
ดังต่อไปนี้

(๑) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เป็นการฝ่าฝืนหรือต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย

ประชาชน

ส(๒)
ำนักการไกล่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ เกี่ ย วกั บ ความสงบเรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ น ดี ข อง
เกลี่ ย ข้อ พิ พ าทที
ยบร้อยหรือศี ล ธรรมอั

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๓) การไกล่ เกลี่ ย ข้อ พิ พ าทที่ มี ผ ลกระทบต่อ สถานะของบุ คคลหรือ มีผ ลกระทบ
ในทางเสียหายต่อสประโยชน์
สาธารณะ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๔) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการบังคับใช้กฎหมาย
(๕) การไกล่
่อยู่นอกเหนือสิทธิกอำนาจหน้
าที่ สหรื
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เกลี่ยข้อสพิำนัพกาทที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ำนัอกความสามารถ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ของคู่กรณี
ส(๖)
ำนักการไกล่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เกลี่ยข้อพิพาททีกำ่เกี่ยวกับคำวินสิจำนัฉักยงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ของคณะกรรมการวินิจกฉัำ ยข้อพิพาท
ตามมาตรา ๑๑ (๑)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เกลี่ยข้อสพิำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๗) การไกล่
พาทที
่เกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวิ
ิจฉัยข้อพิพาท
ที่กฎหมายกำหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๘) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีลักษณะอื่นตามที
่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่
ลาการในศาลปกครองสูกำงสุด
สำนักตุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๗๙

๖๖/๔ ในเวลาใดกำๆ นับแต่มีการฟ้
งคดีต่อศาลปกครองจนถึ
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัอกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งวันสิ้นสุด

การแสวงหาข้อเท็จจริง คู่กรณีอาจร่วมกันยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือคู่กรณี

ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นคำขอและคู
่กรณีฝส่าำนัยอืก่นงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ตกลงให้มีการไกล่เกลี่ยกข้ำอพิพาท ในกรณี
นี้ ถ้าองค์คณะ
สำนักฝ่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัเช่กนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พิจารณาพิพากษาเห็นสมควรและประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น แล้วแต่กรณี
สำนักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนันกั้นงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เห็นชอบให้ศาลดำเนิ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่
างคู่กรณี
ได้ สำหรับคู่ กรณีที่ไม่กไำด้ตกลงให้มี
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลอาจดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปก็ได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ คณะพิจารณาพิ
สำนักพงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เมื่อองค์
ากษาเห็นสมควรให้มกีกำารไกล่เกลี่ยข้สอำนัพิกพงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
าทและคู่กรณี
ยินยอมให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น แล้วแต่กรณี แต่งตั้งตุลาการ
่งไม่มีห น้กำา ที่รับ ผิดชอบคดี
นสำนวนคดีนั้น ปฏิบกัตำิห น้าที่เป็น ผู้ไสกล่
่ยข้อ พิพาท
สำนักศาลปกครองซึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักใงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักเกลี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
โดยคำนึงถึงความรู้ความเชี่ยวชาญและความเหมาะสมของตุลาการศาลปกครองผู้นั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๖๖/๕ ๘๐ การไกล่ เกลี่ ย ข้อ พิ พ าทต้ องดำเนิ น การให้ เสร็จโดยเร็ว ภายใน
สำนักระยะเวลาที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำองไม่ทำให้การพิ
สำนัจการณาพิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่ตุลาการศาลปกครองผู
้ไกล่สเำนั
กลีก่ยงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ข้อพิพาทกำหนด โดยต้
พากษา
คดีนั้นล่าช้าออกไปโดยไม่สมควร
๗๘

มาตรา
ญ ญัติจัด ตั้ง ศาลปกครองและวิ
ธสีพำนั
ิจ ารณาคดี
ป กครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๖๖/๓ เพิ่มสโดยพระราชบั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๗๙
มาตรา ๖๖/๔ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้ง ศาลปกครองและวิ ธีพ ิจ ารณาคดีป กครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๘๐
มาตรา ๖๖/๕ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้ง ศาลปกครองและวิธีพ ิจ ารณาคดีป กครอง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำ
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ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ่ยข้อพิพาทต้สอำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๖๖/๖ ๘๑ ตุลสำนั
าการศาลปกครองผู
้ไกล่เกลี
งวางตนเป็
นกลาง

และปราศจากอคติในการปฏิบัติหน้าที่
สให้
ำนันกำความในมาตรา
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บังคับแก่กสำนั
ำ ลาการ
๖๓ มาใช้
ารคักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ดค้านและการถอนตัวกของตุ
ศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยอนุโลม

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๘๒

๖๖/๗ แนวทางกความเห็
นชอบสำนัคำสั
่ ง หรือการดำเนินการใด
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บรรดาซึ่ ง

กระทำลงในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยประธานศาลปกครองสูงสุด อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการ
้ไกล่เกลี่ยกข้ำอพิพาท องค์สคำนัณะพิ
จารณาพิพากษา หรืกอำตุลาการเจ้าของสำนวนที
่เกี่ยวกับ
สำนักศาลปกครองผู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไม่อาจอุทธรณ์ได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา

๖๖/๘ ๘๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ห้า มมิใ ห้คู่ก รณีที่เข้า ร่ว มในการไกล่เกลี่ย ข้อ พิพ าท ตุล าการ

สำนักศาลปกครองผู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เกลี่ยข้อพิพาท
สำนัหรื
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
้ไกล่เกลี่ยกข้ำอพิพาท ผู้ที่เสกีำนั
่ยวข้
องในการดำเนินการไกล่
อบุคคลอื่นใด

นำเรื่องดังต่อไปนี้ ไปเปิดเผยหรืออ้างอิง หรือนำสืบเป็นพยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาคดีของศาล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หรือเพื่อดำเนินการอื
่นใด ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ
(๑) ความประสงค์
หสรืำนั
อความยิ
นยอมของคู่กรณีกใำนการขอเข้าร่สวำนั
มในการไกล่
เกลี่ย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ข้อพิพาท
นหรือข้อเสนอแนะเกี
อวิธีการในการระงั
ส(๒)
ำนักความเห็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ยวกับแนวทางหรื
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำบข้อพิพาท
ของคู่กรณีในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(๓) การยอมรั
บหรือข้สอำนัความที
่กระทำโดยคู่กรณีใกนการไกล่
เกลี่ยข้สอำนัพิกพงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
าท
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กำ
(๔) ข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนำมาใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ส(๕)
ำนักเอกสารที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่จัดทำขึ้นโดยมีกวำัตถุประสงค์เพืส่อำนัใช้กใงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอื่นนอกจากข้อมูลตามวรรคหนึ่ง อาจเปิดเผย
สำนักหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ออ้างอิงได้ตามที่กำหนดในระเบี
ยบของที
่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู
งสสุำนัดกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พยานหลักฐานใดที่ใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หากเป็นพยานหลักฐานที่นำสืบได้อยู่แล้ว
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ กระบวนพิจารณาของศาล หรือการดำเนินการอื่นใด โดยอาศัยอำนาจ
ย่อมไม่ต้อกงห้
่ง
สำนักตามกฎหมาย
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ามตามความในวรรคหนึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ห้ามมิให้อนุญาโตตุล าการ ศาล หน่ว ยงานทางปกครอง หรือบุคคลอื่นใดรับ ฟัง
หรือนำข้อเท็จจริงสทีำนั่ได้กมงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
าจากการฝ่าฝืนมาตรานี
กำ้ไปใช้ประโยชน์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๘๑

มาตรา
ญ ญัติจัด ตั้ง ศาลปกครองและวิ
ธสีพำนั
ิจ ารณาคดี
ป กครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๖๖/๖ เพิ่มสโดยพระราชบั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๘๒
มาตรา ๖๖/๗ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพ ิจ ารณาคดีป กครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๘๓
มาตรา ๖๖/๘ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพ ิจ ารณาคดีป กครอง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำ
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๖๖/๙ ๘๔ การไกล่ เกลี่ ย ข้ อ พิ พ าทในคดี ป กครองสิ้ น สุ ด ลง เมื่ อ มี ก รณี

สำนักดังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งต่อไปนี้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๑) มีการถอนคำฟ้องโดยศาลอนุญาตให้ถอนคำฟ้องได้ หรือศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้น
ส
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
จากสารบบความโดยเหตุ
อื่น
(๒) การไกล่เกลี่ย ข้อ พิพ าทสำเร็จ ในประเด็น แห่ง คดีทั้ง หมดหรือ บางส่ว นตาม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มาตรา ๖๖/๑๐
่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่กปำ ระสงค์ให้มีกสารไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทต่อไป กำ
ส(๓)
ำนักคูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
(๔) องค์ค ณะพิ จ ารณาพิพ ากษามีค ำสั่ง ให้ก ารไกล่เกลี่ย ข้อ พิพ าทนั้น สิ้น สุด ลง
่อตุลาการศาลปกครองผู
นว่าการไกล่เกลี่ยข้กอำ พิพาทต่อไปนัสำนั
้นไม่กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เป็นประโยชน์
สำนักเมืงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้ไกล่เกลี่ยข้อสพิำนัพกาทเห็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
แก่คดี ไม่อาจสำเร็จได้ เป็นการประวิงคดี เป็นการฝ่าฝืน หรือเป็นการขัดหรือแย้งต่อหลักการไกล่เกลี่ย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ข้อพิพาท
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๖๖/๑๐ ๘๕ ในกรณี
ที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพกาทในคดี
ปกครองสำเร็
จและทำให้

ประเด็นแห่งคดีเสร็จสิ้นไปทั้งหมด ให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาไปตามนั้น หากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ทำให้คดีเสร็จสิ้นสไปบางส่
วน ให้ศาลจดรายงานแสดงข้อความแห่
งข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
านั้นไว้แล้วให้ศาลพิกำจารณาประเด็สำนั
นข้กองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
พิพาทที่ตกลงกันไม่ได้กตำ ่อไปและนำมารวมพิ
พากษากับ
สำนักเหล่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ข้อพิพาทที่ตกลงกันได้ไปในคราวเดียวกัน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๖๖/๑๑๘๖ ห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นซึ่งพิพากษา
เกลี่ยข้อพิพกาทในประเด็
นแห่
งคดี
ที่เสร็จสิ้นไปไม่ว่าทั้งหมดหรื
๖๖/๑๐
สำนักตามการไกล่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อบางส่วนตามมาตรา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เว้นแต่ในเหตุดังต่อไปนี้
ส(๑)
ำนักเมื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ
สำนั่งกฉ้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่อมีข้อกล่าวอ้างว่าคู่กกรณี
อฉล
(๒) เมื่อคำพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
สำนักอังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
นเกี่ยวด้วยความสงบเรีกยำ บร้อยหรือศีลสธรรมอั
นดีของประชาชน กำ
(๓) เมื่อคำพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่ามิได้เป็นไปตามข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
การอุทธรณ์คำพิพากษาของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้ยื่ นต่อศาลที่มีคำพิพากษา
บวันกำนับแต่วันที่ได้สมำนั
ีคำพิ
พากษา
สำนักภายในกำหนดสามสิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๘๗

๖๖/๑๒ ระเบียบของที
ุลาการในศาลปกครองสู
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ประชุมสใหญ่
ำนักตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งสุดที่ออก

ตามความในส่วนนี้ให้ดำเนินการตามมาตรา ๖ ด้วย

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๘๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๖๖/๙ เพิ่ม โดยพระราชบั
้ง ศาลปกครองและวิ
ธีพ ิจ ารณาคดี
สำนัมาตรา
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญ ญัติจัดสตัำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ป กครอง
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๘๕
มาตรา
ญ ญั ติจัดตั้งศาลปกครองและวิ
ธสีพำนั
ิจ ารณาคดี
ปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๖๖/๑๐ เพิ่มสโดยพระราชบั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๘๖
มาตรา ๖๖/๑๑ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญั ติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๘๗
มาตรา ๖๖/๑๒ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญั ติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีปกครอง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒กำ
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ำ

ำ

ำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ส่วนที่ ๓
คำพิพากษาหรือคำสั่งคดีปกครอง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๖๗ การทำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองถ้าจะต้องกระทำโดย
ตุลาการศาลปกครองหลายคน
คำพิพากษาหรื
งบังคับ ตามความเห็นกของฝ่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อคำสั่งนั้น จะต้
สำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ายข้าง
มาก และในกรณีที่ตุลาการในศาลปกครองผู้ใดมีความเห็นแย้งให้ทำความเห็นแย้งไว้ในคำพิพากษา
อคำสั่งนั้น
สำนักหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๖๘ ถ้าประธานศาลปกครองสู
งสุสดำนั
เห็กนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สมควรจะให้มีการวินิจกฉัำ ยปัญหาใด

หรื อ คดีใดโดยที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ก็ ได้ หรื อ มี ก ฎหมายหรื อ ระเบี ย บของที่ ป ระชุม ใหญ่ ตุ ล าการในศาล

สำนักปกครองสู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนัใกดโดยที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัมกใหญ่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
งสุดให้วินิจฉัยกปัำ ญหาใด หรือสคดี
่ประชุมใหญ่ก็ให้วกินำ ิจฉัยโดยที่ประชุ

ำ

ภายใต้บังคับมาตรา ๖๓ ที่ประชุมใหญ่นั้นให้ ประกอบด้วยตุลาการในศาลปกครอง
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สูงสุดทุกคนที่อยู่ปสำนั
ฏิบกัตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ิหน้าที่ แต่ต้องมีจำนวนไม่
น้อยกว่ากึส่งหนึ
่งของจำนวนตุลาการในศาลปกครอง
งสุด และให้ประธานศาลปกครองสู
งสุสดำนัเป็กนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ประธานที่ประชุมใหญ่กำ
สำนักสูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ปสระชุ
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียกงหนึ
ำนักมงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ่งเป็นเสียงชี
สำนั้ขกาดงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

มาตรากำ๖๙ คำพิพากษาหรื
อคำสั่งชี้ขาดคดีป กครองของศาลปกครองอย่
างน้อย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ต้องระบุ

ส(๑)
ำนักชืงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่อผู้ยื่นคำฟ้อง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๒) หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำแห่งการฟ้องคดี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) เหตุ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๔) ข้อเท็จจริงของเรื่องที่ฟ้อง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๕) เหตุผลแห่งคำวินิจฉัย
(๖) คำวิ
นแห่งคดี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำนิจฉัยของศาลในประเด็
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๗) คำบั งคับ ถ้ามี โดยให้ระบุห น่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้า ที่ของรัฐที่ต้อง
ปฏิบัติตามคำบังคัสบำนัไว้กดงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
้วย
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๘) ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา ถ้ามี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
คำพิพกากษาหรื
อคำสัส่งำนั
ตามวรรคหนึ
่งต้องลงลายมืกอำชื่อของตุลาการศาลปกครองที
่นั่ง
พิจารณาและพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งนั้น ถ้าตุลาการศาลปกครองคนใดมีเหตุ จำเป็นไม่สามารถลง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ลายมือชื่อได้ ให้อสธิำนับกดีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ศาลปกครองชั้นต้นหรืกอำ ประธานศาลปกครองสู
งสุด แล้วแต่กรณีกำจดแจ้งเหตุ
ดังกล่าวไว้ในคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สอำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัปกกครองในศาล
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เมื่ อ ศาลปกครองได้
่ านผลแห่
งคำพิ พ ากษาหรืกำอ คำสั่ งชี้ ข าดคดี
ปกครองโดยเปิดเผยในวั
นใดแล้ว ให้ถือว่าวันที่ได้อ่านนั้นเป็นสวัำนันทีกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรื
อคำสั่ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำ
ในการนี้ให้ศาลปกครองแจ้งให้คู่กรณีทราบกำหนดวันอ่านผลแห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นเป็นการ
วงหน้าตามสมควร กำ
สำนักล่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถ้าไม่มีคู่ กรณี มาศาลปกครองในวัน นั ดอ่านผลแห่ งคำพิ พากษาหรือ คำสั่ งให้ ศาล

สำนักปกครองงดการอ่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั่ง กแล้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
านคำพิกพำ ากษาหรือคำสั
วบันทึกไว้และให้ถือว่กาำวันที่บันทึกเป็สนำนัวักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ที่ศาลปกครอง

ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง
สให้
ำนัสกำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ที่ศาล
กงานศาลปกครองจักดำให้มีคำพิพากษาหรื
อคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองไว้
ปกครองเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูหรือขอสำเนาที่มีการรับรองถูกต้องได้ โดยจะเรียกค่าธรรมเนียม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในการนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.ศป. กำหนด
กงานศาลปกครองพิกำมพ์ เผยแพร่คสำพิ
ากษาหรือคำสั่ งชี้ขาดคดี
สให้
ำนัสกำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักพงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ข องศาล
ปกครองและความเห็นของผู้แถลงคดีปกครองตามมาตรา ๕๘
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๗๐ คำพิพากษาศาลปกครองให้ผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตามคำบังคับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ พากษานั้นถูสกำนั
ำ ย
นับแต่วันที่กำหนดในคำพิ
พากษาจนถึงวันที่คำพิ
เปลีกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่ยนแปลงแก้ไขกลับหรือกงดเสี
ในกรณีที่เป็นคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้รอการปฏิบัติตามคำบังคับไว้
สำนักจนกว่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ทธรณ์ หรืสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
กำ
าจะพ้นระยะเวลาการอุ
อในกรณี
ที่มีการอุทธรณ์ ให้กรำ อการบังคับคดี
ไว้กจงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นกว่าคดีจะถึง
ที่สุด แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีการอุทธรณ์และเป็นคดีที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ปกครองสูงสุดคู่กสรณี
ฝ่ายชนะคดีอาจยื่นคำขอต่อศาลปกครองชั
้นต้น หรือศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่
โดยชี้แจงเหตุผลอักนำสมควรที่ขอให้
มีกการปฏิ
บัติตามคำบังคับ กและให้
งสุดพิจารณา
สำนักกรณี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ศาลปกครองสู
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
คำขอและมีคำสั่งตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดโดยระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่สตำนัุลาการในศาลปกครองสู
งสุกดำ๘๘
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรากำ ๗๑ ภายใต้สบำนัังกคังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บ บทบัญ ญัติว่า ด้ว ยการอุ
พ ากษาหรื
อ คำสั่ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ท ธรณ์ค ำพิสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

คำพิพากษาหรือคำสั่งใด ๆ ให้มีผลผูกพันบุคคลภายนอกได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
ส(๑)
ำนักในคำพิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
พากษาให้บุคคลใดออกไปจากสถานที
่ใดให้ใช้บังคับตลอดถึกงำบริวารของ
ผู้นั้นที่อยู่ในสถานที่นั้นด้วย เว้นแต่ผู้นั้นจะพิสูจน์ไ ด้ว่าตนมีสิทธิพิเศษอื่น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ อ การดำเนิ นสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๒) ถ้กาำบุ ค คลใดได้ เสข้ำนั
าเป็กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
น ผู้ ค้ ำ ประกั น ในศาลเพื
การใด
ๆ ตามคำ
พิพากษาหรือคำสั่ง ให้คำพิพากษาหรือคำสั่งใช้บังคับแก่การประกันนั้นได้โดยไม่ต้องฟ้องผู้ค้ำประกัน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ใหม่
(๓) คำพิ
่ งเกี่ย วกับ สถานะหรือกความสามารถของบุ
คคล หรือ นิติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ พ ากษาหรื อสคำสั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
บุคคล บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างอิงหรือใช้ ยันกับบุคคลภายนอกก็ได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมี
สิทธิดีกว่า
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๔) คำพิพากษาหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินใด ๆ คู่กรณีที่เกี่ยวข้องอาจ
สำนักอ้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
างกับบุคคลภายนอกได้กำเว้นแต่บุคคลภายนอกจะมี
สิทธิดีกว่า กำ
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ศาลปกครองมี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๗๒ ในการพิพ ากษาคดี
อำนาจกำหนดคำบังกคัำบอย่างหนึ่ง

อย่างใด ดังต่อไปนี้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๘๘
มาตรา ๗๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
สำนักคดี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.กำ๒๕๕๙
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ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) สั่งให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณี

สำนักทีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัอกเจ้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัวกยกฎหมายตาม
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรื
าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่
ชอบด้

มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)
ส(๒)
ำนักสังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สอำนัเจ้กางำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรื
หน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้กอำงปฏิบัติตาม
หน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกำหนด ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
่ งให้ ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรั
กระทำการหรืองดเว้กนำกระทำการ
ส(๓)
ำนักสังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ พย์ สินหรื
สำนัอกให้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
โดยจะกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่น ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในกรณีที่มีการฟ้องเกี่ยวกับการกระทำละเมิด
อความรับผิดของหน่วกยงานทางปกครองหรื
อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการฟ้
ญญาทางปกครอง
สำนักหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ องเกี่ยวกับสสัำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๔) สั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิห รือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการฟ้อง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงความเป็
นอยู่ของสิกทำ ธิหรือหน้าทีส่นำนั
ั้น กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๕) สั่ งให้ บุ ค คลกระทำหรื อ ละเว้ น กระทำอย่ า งหนึ่ งอย่ างใดเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตาม
สำนักกฎหมาย
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในการมี คำบั งคับ ตามวรรคหนึ่ ง (๑) ศาลปกครองมี อำนาจกำหนดว่าจะให้ มีผ ล
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ย้อนหลังหรือไม่ยส้อำนันหลั
งหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ
่งได้ หรือ จะกำหนดให้มีเงื่อนไข
างใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามความเป็
นธรรมแห่
สำนักอย่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงกรณี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในกรณีที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ ให้มีการประกาศผลแห่ง
คำพิพากษาดังกล่สาำนัวในราชกิ
จจานุเบกษา และให้
าวมีผลเป็นการเพิกถอนกฎนั
้น
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ การประกาศดั
สำนักงกล่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
วรรคสี่๘๙ (ยกเลิก)
วรรคห้กาำ ๙๐ (ยกเลิก) สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
วรรคหก๙๑ (ยกเลิก)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา

๗๒/๑๙๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ในการพิพากษาคดี ให้ศาลปกครองมีค ำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาล

สำนักทังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ วนของการชนะคดี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
้งหมดหรือแต่บางส่วนตามส่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๗๓ การคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนั้น ให้ยื่น
อุ
ท
ธรณ์
ต
่
อ
ศาลปกครองชั
อคำสั่งภายในกำหนดสามสิ
บวัสนำนั
นับกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
แต่วันที่ได้มีคำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ้นต้นที่มีคำพิสพำนัากษาหรื
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
พิพากษาหรือคำสั่ง ถ้ามิได้ยื่นอุทธรณ์ตามกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันถึงที่สุด
ากษาหรือคำสั่งตามวรรคหนึ
่งให้หมายความรวมถึ
ง คำสั่งเกี่ยวกักบำ การละเมิด
สคำพิ
ำนักพงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
อำนาจศาลหรือคำสั่งอื่นใดที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๘๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๗๒ วรรคสี่ ยกเลิกโดยพระราชบั
ญญัตสิจำนััดตัก้งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
สำนัมาตรา
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ ปกครอง
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙
๙๐
มาตรา
กโดยพระราชบั ญ ญั ติ จกั ดำตั้ งศาลปกครองและวิ
ธี พิ จ ารณาคดี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๗๒ วรรคห้สาำนัยกเลิ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙
๙๑
มาตรา ๗๒ วรรคหก ยกเลิ กโดยพระราชบั ญ ญั ติ จัด ตั้ งศาลปกครองและวิธีพิ จ ารณาคดี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙
๙๒
มาตรา ๗๒/๑ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำ
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดเห็น ว่าคำอุทธรณ์ใดมีข้อเท็จ จริงหรือข้อกฎหมายที่

สำนักไม่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เป็นสาระอันควรได้รกับำ การวินิจฉัย สศาลปกครองสู
งสุดจะสั่งไม่กรำับอุทธรณ์นั้นสไว้ำนัพกิจงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ารณาก็ได้

คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้เป็นที่สุด

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๗๔ เมื่อมีคำพิพากษาหรือคำสั่งอันเป็นที่สุดของศาลปกครองต่างชั้นกันใน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ประเด็นแห่งคดีอย่างเดียวกัน ขัดหรือแย้งกันให้ถือตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด
าคำพิ
พากษาหรือคำสั่งอันกำเป็นที่สุดของศาลปกครองชั
้นต้นด้วยกันกมีำการขัดหรือ
สถ้ำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
แย้งกันในประเด็นแห่งคดีอย่างเดียวกัน คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียจะยื่ นคำร้องขอต่อ
งสุ ดเพื่ อกให้
าจะให้ ถื อตามคำพิ พกากษาหรื
อ คำสัส่ งำนั
ใดกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
คำสั่ งของศาล
สำนักศาลปกครองสู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ มี ค ำสั่ งกำหนดว่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กำ
ปกครองสูงสุดเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๗๕ ในกรณีที่ศาลปกครองได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง
สำนักเสร็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ห รือบุคคลภายนอกผู
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ก กระทบจากผลแห่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
จ เด็ดขาดแล้ว คู่กรณี
้มีส่วนได้เสีย หรือกอาจถู
งคดีนั้น
อาจมีคำขอให้ศาลปกครองพิจ ารณาพิพ ากษาคดีห รือมีคำสั่งชี้ขาดคดีป กครองนั้นใหม่ได้ในกรณี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ดังต่อไปนี้
(๑) ศาลปกครองฟั
งสข้ำนัอเท็
จ จริ งผิ ดพลาดหรือมีกพำยานหลั กฐานใหม่
อันอาจทำให้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ
ก่ รณีที่แท้จริงหรือบุคคลภายนอกนั
้นสมิำนั
ได้กเข้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ามาในการดำเนินกระบวนพิ
ส(๒)
ำนักคูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ จารณา
คดีหรือได้เข้ามาแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในการดำเนินกระบวนพิจารณา
(๓) มีกขำ้อบกพร่องสำคัสำนัญกในกระบวนพิ
จารณาพิพกากษาที
่ทำให้ผสลของคดี
ไม่มีความ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ยุติธรรม
ส(๔)
ำนักคำพิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักยงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พากษาหรือคำสั่งนัก้นำได้ทำขึ้นโดยอาศั
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใด
และ
ต่อมาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญซึ่งทำให้ผลแห่งคำพิพากษาหรือ
สำนักคำสั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัก้นงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
่งขัดกับกฎหมายที่ใช้กำบังคับอยู่ในขณะนั
การยื่น คำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ก ระทำได้เฉพาะเมื่อ คู่ก รณีห รือ บุค คลภายนอก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ไม่ทราบถึงเหตุนั้น ในการพิจารณาคดีครั้ งที่แล้ว มา โดยมิใช่ความผิดของผู้นั้น
การยื่นกำคำขอให้พิจารณาพิ
พากษาคดีหรือมีคำสัก่งำใหม่ต้องกระทำภายในเก้
าสิบวัน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นับแต่วันที่ผู้นั้นได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ได้ แต่ไม่เกินห้าปี
นับแต่ศาลปกครองได้
ีคำพิพากษาหรือคำสั่งกชีำ้ขาด
สำนักมงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงคังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อคำสั่งของศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๗๕/๑ ๙๓ การบั
บคดีตามคำพิพากษาหรื
ให้นำ

บทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง และบทบัญญัติว่ าด้วยค่าฤชาธรรมเนียม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัยกมเจ้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ตามประมวลกฎหมายวิ
ธีพิจารณาความแพ่งกำและค่าธรรมเนี
าพนักงานบังคับคดีกทำ้ายประมวล
กฎหมายดังกล่ าว มาใช้บั งคับ โดยอนุ โลมกับ การบั งคับคดีปกครอง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
สำนักพระราชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักางำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ญญัตินี้และหลักำกกฎหมายทั่วสไปว่
ด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๙๓
มาตรา ๗๕/๑ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำ
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ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทีป่ ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์

สำนักวิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ บั ติการให้เสป็ำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัพกากษาหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ธีการ และเงื่อนไขเพื่อกปฏิ
นไปตามวรรคหนึ
่ง และเพืก่อำบังคับตามคำพิ
อคำสั่ง

ของศาลปกครอง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๗๕/๒๙๔ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งศาลปกครองแต่งตั้งจากข้าราชการฝ่าย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ศาลปกครองที่มีคุณสมบัติตามที่ ก.ศป. กำหนด มีหน้าที่ปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
และระเบียบของทีสำนั
่ประชุ
มใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู
งสุสดำนัในระหว่
างการพิจารณาหรืกำอเพื่อบังคับ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครอง
ในการบั
่ง เจ้าพนักกำ งานบังคับคดีสำนั
อาจมอบหมายให้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งคับ คดี ป กครองตามวรรคหนึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เอกชนหรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ได้ ทั้ง นี้ ตาม
สำนัมกใหญ่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งสุด สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ระเบียบของที่ประชุ
ตุลาการในศาลปกครองสู

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ หรือคู่กรณีสำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๗๕/๓ ๙๕ เมืส่อำนัความปรากฏแก่
ศาลปกครอง
ยื่นกคำขอ
หรือเจ้า

พนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาลปกครองว่ า คู่กรณียังไม่ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองหรือมี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ข้อขัดข้องในการปฏิ
บัติตามคำบังคับของศาลปกครอง ให้ศสาลปกครองมี
อำนาจพิจารณาหรือไต่สวน
คำสั่งกำหนดวิธีการดำเนิ
นการให้สเำนัป็นกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ไปตามคำพิพากษาหรือกคำสั
ๆ เพื่อให้การ
สำนักและมี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำ ่ง หรือมีคำสั
สำนั่งใด
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
บังคับคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๗๕/๔ ๙๖ เมื่อปรากฏว่าหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้
บัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้
ถูกกต้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
องครบถ้วน หรือปฏิบกัตำิล่าช้าเกินสมควร
ศาลปกครอง
สำนักปฏิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
สำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงถ้าศาลปกครองได้ไต่สวนแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ถูกต้องครบถ้
สำนัวกนหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
การที่มิได้ปฏิบัติตสามคำบั
งคับของศาลปกครองให้
อปฏิบัติล่าช้าเป็นไปโดยไม่
มีเหตุ
อันสมควร ศาลปกครองอาจมีคำสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ปฏิบัติตามคำ
สำนักบังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เกิ น ห้ า หมืส่ นำนับาท
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งคับ ชำระค่าปรับ ต่ อกศาลปกครองตามจำนวนที
่ ส มควร ครั้งละไม่
ทั้ งนี้ ศาล
ปกครองอาจแจ้งผู้บังคับบัญชา ผู้กำกับดูแลผู้ควบคุม หรือนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการตามอำนาจ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หน้าที่ หรือสั่งการ หรือลงโทษทางวินัยต่อไปก็ได้และแจ้งผลให้ศาลปกครองทราบ
คำสั่งปรั
จัดทำโดยองค์คณะ และให้
งกล่าวส่งเป็น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บตามวรรคหนึ
สำนั่งกให้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นำเงินค่าสปรั
ำนับกดังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
รายได้แผ่นดิน
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่กำปฏิบัติตามคำสั
่ให้ชำระค่าปรับตามวรรคหนึ
สในกรณี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั่งทีกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ง ศาล
ปกครองอาจมีคำสั่งให้มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของบุคคลนั้นได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๙๔
มาตรา
ญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิ
ธสีพำนั
ิจ ารณาคดี
ป กครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๗๕/๒ เพิ่มสโดยพระราชบั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙
๙๕
มาตรา ๗๕/๓ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙
๙๖
มาตรา ๗๕/๔ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำ
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้นำความในมาตรานี้ไปใช้บังคับกับกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่

สำนักของรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่งกำหนดมาตรการหรื
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
ฐมิได้ปฏิบัติตามคำสั
อวิธีการใด ๆ เพื่อบรรเทาทุ
กข์ให้แสก่ำนัคกู่กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
รณีที่เกี่ยวข้อง

เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีตามมาตรา ๖๖ หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร ด้วยโดยอนุโลม
สทีำนั่ปกระชุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กเกณฑ์
มใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู
งสุดสมีำนัอกำนาจออกระเบี
ยบกำหนดหลั
วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติตามมาตรานี้ได้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำหมวด ๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงานศาลปกครอง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สนำนัส่กวงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ สระตาม
๗๖ ให้มีสำนักงานศาลปกครองเป็
นราชการที่เป็นหน่วยงานอิ

รัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นนิติบุคคล

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๗๗ สำนักงานศาลปกครองมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของศาลปกครอง
(๒) ดำเนิ
ปกครองตามคำสั่งของศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นการเกี่ยวกัสบำนัคดี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) ดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำบังคับของศาลปกครอง
กษาและรวบรวมข้อมูลกำเพื่อประโยชน์สแำนั
ก่กการปฏิ
บัติงานของศาลปกครอง
ส(๔)
ำนักศึงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๕) วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธี
บัติราชการต่อหน่วยงานของรั
ฐที่เกีส่ยำนั
วข้กองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ง
สำนักปฏิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๖) จัดพิมพ์และเผยแพร่คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครอง
ส(๗)
ำนักจังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ฒนาความรู
สำนัก้ขงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ข้าราชการ
ดให้มีการศึกษาอบรมและพั
องตุลาการศาลปกครอง
ฝ่ ายศาลปกครอง และเจ้ าหน้ าที่ อื่ นของรัฐ ที่ เกี่ย วข้ อง ตลอดจนประสานงานกับ หน่ ว ยงานอื่ น ที่
สำนักเกีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่ยวข้องเพื่อพัฒนาหลักกำ กฎหมายมหาชน
การบริหารราชการแผ่กำนดิน และบุคสลากรด้
านกฎหมาย
มหาชน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๘) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ งพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ ตามที่ มี ก ฎหมาย
เป็นอำนาจหน้กาำ ที่ของสำนักงานศาลปกครอง
สำนักกำหนดให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๗๘ ให้มีเลขาธิการสำนั
นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กงานศาลปกครองเป็
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ขึ้นตรงต่อประธานศาลปกครองสูงสุด มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งราชการของสำนักงานศาล
สำนักปกครอง
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ โดยมีรองเลขาธิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
และเป็นผู้บังคักบำ บัญชาข้าราชการในสำนั
กงานศาลปกครอง
การสำนักงาน
ศาลปกครองเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ
สการแต่
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนัให้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งตั้งเลขาธิการสำนักกงานศาลปกครอง
ประธานศาลปกครองสูกงำสุ ดคัดเลือก
บุคคลที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่ ง โดยความเห็ นชอบของ ก.ศป. เสนอต่อนายกรัฐมนตรี และให้
สำนักนายกรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งคมทูลเพื
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ฐมนตรีนำความกราบบั
่อทรงพระกรุ
ณาโปรดเกล้ากฯำ แต่งตั้งต่อไปสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในกิจการของสำนักงานศาลปกครองที่เกีส่ยำนั
วข้กองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งกับบุคคลภายนอก กให้ำ เลขาธิการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนั กงานศาลปกครองเป็น ผู้แทนของสำนักงานศาลปกครอง เพื่อการนี้ เลขาธิการสำนักงานศาล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปกครองจะมอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่

สำนักคณะกรรมการข้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ายศาลปกครองกำหนดโดยประกาศในราชกิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ จจานุเบกษา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
าราชการฝ่

เลขาธิการสำนั กงานศาลปกครองมี ว าระการดำรงตำแหน่ งสี่ ปี นั บ แต่ วัน ที่ ได้ รับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นชอบของสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
แต่งตั้ง แต่ประธานศาลปกครองสู
งสุดโดยความเห็
ก.ศป.
อาจขยายเวลาการดำรงตำแหน่
ง
๙๗
ได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละหนึ่งปี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในกรณีที่เลขาธิการสำนักงานศาลปกครองพ้นจากตำแหน่งโดยมิได้พ้นจากราชการ
และมิได้มีค วามผิสำนั
ดวิกนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ัยอย่างร้ายแรงหรือมีกมำ ลทิน หรือมั วสหมอง
ถ้าผู้นั้น มีอายุยังไม่กคำรบหกสิบ ปี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.ขป. มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ
๙๘
ายศาลปกครองในระดักบำที่เทียบเท่าตำแหน่
งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
สำนักฝ่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กงานศาลปกครองอาจแต่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๗๘/๑๙๙ เลขาธิการสำนั
งตั้งจากตุลาการศาลปกครอง

โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. และเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้ว ให้พ้นจากตำแหน่ง

สำนักตุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ลาการศาลปกครอง กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

เลขาธิการสำนั กงานศาลปกครองที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้มีวาระการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำ
ดำรงตำแหน่งสองปี
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยอาจได้รับแต่สำนั
งตัก้งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ใหม่ได้ แต่ไ ม่เกินสองวาระติ
ดต่อกัน
เว้
น
แต่
ป
ระธานศาลปกครองสู
ง
สุ
ด
โดยความเห็
น
ชอบของ
ก.ศป.
มี
ค
ำสั
่
ง
ให้
พ
้
น
จากตำแหน่
ง
ก่
อ
นครบ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำหนดเวลาดังกล่าว
การสำนักงานศาลปกครองที
่ได้รับสำนั
การแต่
งตั้งตามวรรคหนึ่งได้กำรับเงินเดือน
สให้
ำนัเกลขาธิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามอัตราของตำแหน่ งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
นเดือนหรือเงิกำนประจำตำแหน่
่ได้รับอยู่ก่อนแต่งตั้ง สูกงำกว่าอัตราเงินสเดืำนัอกนหรื
ออัตราเงิน
สำนักและหากเงิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนังกทีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ประจำตำแหน่งสูงสุดของตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้ปรับเข้ากับอัตราเงินเดือนหรือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ การสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อัตราเงินประจำตำแหน่
งสูงสุดของตำแหน่งเลขาธิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั่ได้กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๗๘/๒ ๑๐๐ ในกรณี
ที่เลขาธิการสำนักงานศาลปกครองที
รับแต่งตั้งตาม

มาตรา ๗๘/๑ กระทำผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้ ก.ขป. เป็นผู้พิจารณาดำเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นตามบทบัญญัติเกี่ยวกับวินัยแห่งการเป็นตุลาการ
แต่ถ้าได้กกระทำผิ
ดวินัยในระหว่
างการดำรงตำแหน่งกเลขาธิ
สำนักศาลปกครอง
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ การสำนัสกำนังานศาลปกครอง
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
และได้โอนกลับไปเป็นตุลาการศาลปกครองแล้ว ให้ ก.ศป. เป็นผู้พิจารณาดำเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้น
ตามบทบัญญัติเกีส่ยำนัวกักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บวินัยของข้าราชการฝ่กาำยศาลปกครอง
ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกำโทษที่จะลง
สำนัในกรณี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ให้ ก.ศป. เป็นผู้วินิจฉัย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๙๗
๗๘ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบั
ญญัติจสัดำนั
ตั้งกศาลปกครองและวิ
ธีพิจารณาคดี
สำนัมาตรา
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ปกครอง
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๙๘
มาตรา
ญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิ
ีพิจการณาคดี
ปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๗๘ วรรคห้าสเพิ
ำนั่มกโดยพระราชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สธำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๙๙
มาตรา ๗๘/๑ เพิ่ม โดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กคร อง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐๐
มาตรา ๗๘/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีปกครอง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ กำ
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง ถ้าเรื่องอยู่ในระหว่างการสืบสวน

สำนักหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กงานศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
อสอบสวนของผู้บังคักบำบัญชาก่อนโอนมาดำรงตำแหน่
งเลขาธิการสำนั
หรือก่อน

โอนกลับไปเป็นตุลาการศาลปกครอง ให้ดำเนินการต่อไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่กระทำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ หรือ ก.ศป.สำนัแล้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ความผิดนั้นจนแล้สำนัวเสร็
จ แล้วส่งเรื่องให้ ก.ขป.
วแต่กรณี เพื่อพิจารณาดำเนิ
นการ
ต่อไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๗๙ ให้มีพนักงานคดี
่ช่วยเหลือตุลาการเจ้าของสำนวนใน
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำปกครองทำหน้
สำนัาทีกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
การดำเนินคดีปกครองตามที่ตุลาการเจ้าของสำนวนมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นในสำนักงานศาล
่เลขาธิการสำนั
สำนักปกครองตามที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กงานศาลปกครองมอบหมาย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในการปฏิบั ติหน้ าที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครองตามที่ตุลาการเจ้า ของสำนวน
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ก งานในตำแหน่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มอบหมายให้ พ นัสกำนังานคดี
ป กครองเป็ น เจ้ ากพนั
งพนั ก งานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายอาญา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๘๐ คุณ สมบั ติของบุ คคลที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็น พนักงานคดีปกครองใน
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ระดับต่าง ๆ ให้เป็สนำนัไปตามหลั
กเกณฑ์ที่ ก.ศป. กำหนด สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้เลขาธิ
อำนาจพิกจำารณาแต่ งตั้งสข้ำนั
าราชการในสั
งกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ การสำนักงานศาลปกครองมี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงานศาลปกครองซึ่งมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งเป็นพนักงานคดีปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๘๑๑๐๑ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อ
า “ก.ขป.” ประกอบด้กวำย
สำนักว่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุด หรือรองประธานศาลปกครองสูงสุดที่ป ระธาน
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ศาลปกครองสูงสุสดำนั
มอบหมาย
เป็นประธานกรรมการ
(๒) เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพล
สำนักเรืงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อน เป็นกรรมการ กำ
(๓) กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตุลาการศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
จำนวนสี่คน ซึ่งได้รับเลือกจากตุล าการในศาลปกครองสูงสุด จำนวนสองคน และได้รับเลื อกจาก
ลาการในศาลปกครองชั
สำนักตุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ้นต้น จำนวนสองคน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๔) กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ในระดับไม่ต่ำกว่าตำแหน่
งที่ ก.ศป. กำหนด จำนวนสี
กจากข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่คน ซึ่งได้รสับำนัเลืกองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๕) กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาองค์ กรและ
สำนักด้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ด้านละหนึส่งำนัคนกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
านการบริหารจัดการ กทีำ่ไม่เป็นหรือไม่สเำนั
คยเป็
นข้าราชการศาลปกครอง
ซึ่งได้รับเลือก
จากประธานกรรมการและกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔)
สให้
ำนักก.ขป.
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ การ
แต่งตั้งข้าราชการฝ่กำายศาลปกครองเป็
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๐๑

มาตรา ๘๑ แก้ไขเพิ่มเติ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ กำ
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ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๘๑/๑ ๑๐๒ กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา
สำนัก๘๑
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ (๕) จะดำรงตำแหน่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั้กทงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
วรรคหนึ่ง (๓) (๔)กและ
งกรรมการตุลาการศาลปกครองผู
รงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๓) ในเวลาเดียวกันมิได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๘๑/๒ ๑๐๓

มาตรา
กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๘๑ วรรคหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๑/๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๘๑/๓๑๐๔ การเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตาม
๘๑ วรรคหนึ่ง ให้
อไปนี
้
สำนักมาตรา
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำดำเนินการดังสต่ำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑) การเลื อกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ ทรงคุณ วุฒิ ตามมาตรา ๘๑
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บังคับโดยอนุ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
วรรคหนึ่ง (๓) ให้สนำนัำความในมาตรา
๔๑/๕ มาใช้
โลม
(๒) การเลื อกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ ทรงคุณ วุฒิ ตามมาตรา ๘๑
สำนักวรรคหนึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่ง (๔) ให้เป็นไปตามวิ
ธีการที่สก.ศป.
ประกาศกำหนด โดยความเห็
นชอบของที
่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
มาตรากำ๘๒ กรรมการข้
ราชการฝ่ ายศาลปกครองผู
ฒิ ตกามมาตรา
๘๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักางำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้ ท รงคุ ณ วุสำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับเลือกใหม่ได้
แต่จะดำรงตำแหน่สำนั
งเกิกนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สองวาระติดต่อกันมิได้ก๑๐๕
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ถ้าตำแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการเลือกซ่อมภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
งว่ างลง เว้น แต่กวำ าระการอยู่ ใสนตำแหน่
งของกรรมการผูก้ นำั้ น จะเหลื อไม่สถำนัึ งเก้
าสิ บ วัน จะไม่
สำนักตำแหน่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ดำเนินการเลือกซ่อมก็ได้
สกรรมการข้
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ งเท่ากั บ
าราชการฝ่ายศาลปกครองซึ
่งสได้ำนัรกับงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เลือกซ่อมให้ อยู่ในตำแหน่
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๘๓๑๐๖

มาตรา
นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการข้าราชการฝ่าย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) ลาออก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๐๒
มาตรา
ญ ญั ติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิ
ธสีพำนั
ิจารณาคดี
ปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๘๑/๑ เพิ่มสโดยพระราชบั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐๓
๘๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบั
ญ ญัติจัดสตัำนั
้ง ศาลปกครองและวิ
ธีพิจารณาคดี
สำนักมาตรา
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ปกครอง
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐๔
มาตรา
ญ ญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิ
ธสีพำนั
ิจารณาคดี
ปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๘๑/๓ เพิ่มสโดยพระราชบั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐๕
มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐๖
มาตรา ๘๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ กำ
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) ก.ขป. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดให้

สำนักพ้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
น จากตำแหน่ ง เนื่ องจากกระทำการหรื
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการปฏิ
บสำนั
ัติหกน้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
าที่กรรมการ

ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ส(๔)
ำนักพ้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นจากตำแหน่งตุล าการศาลปกครองตามมาตรา
๒๑ ในกรณีที่เกป็ำนกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๓)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๕) ได้รั บ การแต่ งตั้ งให้ ด ำรงตำแหน่ งตุ ล าการศาลปกครองสู งสุ ด ในกรณี ที่เป็ น
กรรมการข้าราชการฝ่
ายศาลปกครองผู้ทรงคุกณ
ลาการในศาลปกครองชั
้ นต้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ วุฒิ ซึ่งได้รับสเลืำนัอกกจากตุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๓)
(๖) ได้กรำับเลื อกให้ ดำรงตำแหน่
งกรรมการตุ ลาการศาลปกครองผู
รงคุณวุฒิ ตาม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั้ ทกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง หรือกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ ่ ง (๓) (๔)
ในกรณีที่เป็นกรรมการข้
าราชการฝ่ายศาลปกครองผู
้ทรงคุสณำนัวุฒกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ิตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ
และ (๕)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๗) พ้กนำจากการเป็นข้สาำนัราชการฝ่
ายศาลปกครองกในกรณี
ที่เ ป็นกรรมการข้
าราชการ
ฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง (๔)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๘) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา
๘๑/๒ ในกรณีที่เป็นกรรมการ
ข้
า
ราชการฝ่
า
ยศาลปกครองผู
ท
้
รงคุ
ณ
วุ
ฒ
ต
ิ
ามมาตรา
๘๑
วรรคหนึ
ง
่
(๕)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ
่ง ให้ ก.ขป. เป็นผู้วินกำิจฉัยชี้ขาด สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
มาตรากำ ๘๔ ๑๐๗ ให้สำนั
ก.ขป.
มี อ ำนาจออกระเบี
่ ย วกั บ การ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ย บหรื อ ประกาศเกี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

บริหารงานบุคคลและการดำเนินการอื่นของสำนักงานศาลปกครองในเรื่อง ดังต่อไปนี้
ส(๑)
ำนักการกำหนดคุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ดเลือก การบรรจุ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ณสมบัติ กการคั
การแต่งตั้ง การทดลองปฏิ
บัติ
หน้าที่ราชการ การย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การพ้น จากตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน การออกจาก
สำนักราชการ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ การสั่งพักสราชการ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
วินัย การสอบสวน
การสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน สและการลงโทษทาง
วินัย การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์การลงโทษสำหรับข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งของข้าราชการ
ายศาลปกครอง
สำนักฝ่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) การกำหนดเครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
งตั้งบุคคลหรือคณะบุ
กิจการใด ๆ ตามแต่จะมอบหมาย
ส(๔)
ำนักการแต่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ คคลเพื่อดำเนิ
สำนันกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๕) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๖) การกำหนดวิ
ธีการและเงื
่อนไขในการจ้างพนักำงานราชการและลู
จ้างสำนักงาน
ศาลปกครอง การกำหนดเครื่องแบบและการแต่งกาย วินัย การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย
สำนัทกธรณ์
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ติ รวมทั้งสการอื
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
การร้องทุกข์ การอุ
การรักษาทะเบียนประวั
่นที่จำเป็นของพนักงานราชการและ
ลูกจ้างสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๗) พิกจำารณาเสนอแนะต่
ก.บ.ศป. ในการออกประกาศแบ่
งส่วนราชการภายในของ
สำนักงานศาลปกครอง
และกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการดั
งกล่าว
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๐๗
มาตรา ๘๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ กำ
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ำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๘) พิจารณาเสนอแนะต่อ ก.บ.ศป. ในการออกระเบียบการจัดสวัสดิการและการ

สำนักสงเคราะห์
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัและพนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำกจ้างสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อื่นแก่ข้าราชการศาลปกครอง
กงานราชการและลู

(๙) การกำหนดกิจการอื่นที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของ ก.ขป.

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๘๔/๑ ๑๐๘ การประชุมของ ก.ขป. ให้นำความในมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

โดยอนุโลม

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

มาตรา ๘๕ การกำหนดตำแหน่งและการให้ ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง
น เพิ่มสำหรับ ตำแหน่
ศษของข้
าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ให้ นสำนั
ำกฎหมายว่
าด้ว ย
สำนักและเงิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งที่ มี เหตุ พสิ เำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ายศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คำว่า “ก.พ.” ให้สหำนั
มายถึ
งคณะกรรมการข้าราชการฝ่

ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ง และการให้
สำนัไกด้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๘๖ อัตราเงิสนำนัเดืกองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
น อัตราเงินประจำตำแหน่
รับเงินประจำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ตำแหน่ ง และการจ่ ายเงิน เดื อ นและเงิน ประจำตำแหน่ งของข้าราชการฝ่ ายศาลปกครอง ให้ น ำ
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บทบัญญัติที่ใช้บังสคัำนับกแก่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ข้าราชการพลเรือนในกฎหมายว่
าด้วสยเงิ
นเดือนและเงิน ประจำตำแหน่งมาใช้
บั
ง
คั
บ
โดยอนุ
โ
ลม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๘๗ การบรรจุบุคคลเข้
นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
และ
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ารับราชการเป็
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ให้ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๑) การบรรจุ
และแต่สำนังตัก้งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
รองเลขาธิการสำนั กงานศาลปกครอง
ป ระธานศาล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
สำนัให้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ปกครองสูงสุดคัดเลือกบุ คคลที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่ง โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. เสนอต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ าฯ แต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรี และให้
นายกรัฐมนตรีนำความกราบบั
งคมทูสลำนัเพืก่องำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้
ต่อไป
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ (๑) ให้เลขาธิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๒) การบรรจุ
และแต่สงำนัตั้กงให้
ดำรงตำแหน่งอื่นนอกจาก
การสำนักงาน
ศาลปกครองเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรากำ ๘๘ การโอนข้
ราชการฝ่ ายศาลปกครองไปบรรจุ
แสละแต่
งตั้ งให้ ด ำรง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักางำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

ตำแหน่งข้าราชการในหน่วยงานของรัฐอื่นหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการโอน
ข้าราชการในหน่วสยงานของรั
ฐอื่นหรือพนักงานขององค์
กรปกครองส่
วนท้องถิ่นมาบรรจุแกละแต่
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งข้าราชการฝ่ายศาลปกครองอาจกระทำได้ถ้าเจ้าตัว สมัครใจโดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ
สำนักทำความตกลงกั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักางำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
บ เจ้าสักงำกัด และได้ปสฏิำนับัตกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ิตามระเบียบที่คณะกรรมการข้
าราชการฝ่
ยศาลปกครอง
กำหนดโดยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการข้าราชการหรือคณะกรรมการพนั กงานส่วนท้องถิ่น
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ประเภทนั้น ๆ แล้สวำนัแต่กกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
รณี
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โอน
สำนักมาเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งระดับ ใดและให้
สำนักไงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามวรรคหนึ
่ง ให้ดำรงตำแหน่
ด้รับ เงินเดือน
และเงินประจำตำแหน่
งเท่าใด ให้คณะกรรมการข้าราชการฝ่
ายศาลปกครองเป็นผู้พิจารณากำหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๐๘
มาตรา ๘๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีปกครอง
สำนัก(ฉบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ กำ
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับจะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการฝ่ายศาลปกครองที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และ

สำนักความชำนาญงานในระดั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกบำ เดียวกัน

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทำงานของผู้ที่โอน
ส
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ่งในขณะทีส่เป็ำนันกข้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาเป็นข้าราชการฝ่ำนัากยศาลปกครองตามวรรคหนึ
าราชการ หรือพนักงานขององค์
กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาราชการของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
การโอนข้าราชการการเมืองและข้าราชการที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบั ติห น้าที่
ราชการมาเป็นข้าสราชการฝ่
ายศาลปกครองตามพระราชบั
ญญัสตำนัินกี้จงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ะกระทำมิได้
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
มาตรากำ๘๙ ข้าราชการฝ่
ยศาลปกครองมีสิทธิไกด้ำรับบำเหน็จบำนาญตามกฎหมาย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักางำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๙๐ เมื่อสำนักงานตรวจเงิน แผ่นดินได้ทำการตรวจสอบรับรองบัญชีและ

สำนักการเงิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นทุกประเภทของศาลปกครองและสำนั
กงานศาลปกครองแล้กวำ ให้เสนอผลการสอบบั
ญชีโดยตรง

ต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี โดยไม่ชักช้า
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรากำ๙๑ ให้สำนัสกำนั
งานศาลปกครองเสนองบประมาณรายจ่
าสยต่
คณะรัฐมนตรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

เพื่ อจั ดสรรเป็ น เงิน อุดหนุ น ของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองไว้ในร่างพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่สำนั
ายประจำปี
หรือร่างพระราชบั
ายเพิ่มเติม กแล้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญ ญัติง บประมาณรายจ่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ว แต่ก รณี
ในการนี ้ คณะรัฐ มนตรีอ าจทำความเห็น เกี่ย วกับ การจัด สรรงบประมาณของศาลปกครองและ
กงานศาลปกครองไว้
างพระราชบัญญัตกิงำบประมาณรายจ่
หรือ
สำนักสำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ในรายงานการเสนอร่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัากยประจำปี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วยก็ได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๙๒ ในการเสนอหรือพิจารณางบประมาณรายจ่าย การแต่งตั้งตุลาการศาล

สำนักปกครอง
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หรือในการพิจการณาเรื
่องใดเกีสำนั
่ยวกั
บสำนักงานศาลปกครองหรื
ถ้าเลขาธิการ

สำนักงานศาลปกครองร้องขอคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หรือคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องอาจอนุญาตให้เลขาธิการสำนักงานศาลปกครองหรือผู้ซึ่งเลขาธิการ
กงานศาลปกครองมอบหมายมาชี
้แสจงได้
สำนักสำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๙๓ ให้สำนักงานศาลปกครองจั
ดทำรายงานการปฏิ
บัติงานของศาลปกครอง
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
และของสำนักงานศาลปกครองเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาปีละหนึ่งครั้ง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

บทเฉพาะกาล

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ มิภาค ดังสต่ำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๙๔ ในวาระเริ
่มแรก
ให้จัดตั้งศาลปกครองในภู
อไปนี
้

(๑) ศาลปกครองขอนแก่น ตั้งอยู่ในจังหวัสดำนั
ขอนแก่
น โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ศาลปกครองชุมพร ตั้งอยู่ในจังหวัดชุมพร โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดชุมพร

สำนักจังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งหวัดประจวบคีรีขันธ์ กจัำงหวัดเพชรบุรสี ำนั
และจั
งหวัดระนอง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๓) ศาลปกครองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัด
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เชียงราย จังหวัดเชี
ยงใหม่
จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำจังหวัดลำปางสำนั
และจั
งหวัดลำพูน
(๔) ศาลปกครองนครราชสี มา ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเขตตลอดท้องที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา
ธรรมราช
ตั้งอยู่ในจั
ดนครศรีธรรมราช โดยมี
ส(๕)
ำนักศาลปกครองนครศรี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนังหวั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เขตตลอด
ท้องที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๖) ศาลปกครองบุ
รสี รำนัั มกย์งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ตั้งอยู่ ในจั งหวัด บุ รีรกัมำย์ โดยมี เขตตลอดท้
อ งที่ จั งหวั ด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
ส(๗)
ำนักศาลปกครองพิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ษณุโลก กตัำ้งอยู่ในจังหวัสดำนั
พิษกณุ
โลก โดยมีเขตตลอดท้กำองที่จังหวัด
กำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ และ
สำนักจังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
งหวัดสุโขทัย
(๘) ศาลปกครองแพร่ ตั้ งอยู่ ในจั งหวั ด แพร่ โดยมี เขตตลอดท้ อ งที่ จั ง หวั ด น่ า น
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
จังหวัดพะเยา จังสหวัำนัดกแพร่
และจังหวัดอุตรดิตถ์
(๙) ศาลปกครองยะลา
อยู่ในจังหวัดยะลา โดยมี
หวัดนราธิวาส
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัตัก้งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เขตตลอดท้อสงที
ำนั่จกังงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
ศาลปกครองระยองกตัำ ้งอยู่ ในจั งหวัสดำนัระยอง
โดยมี เขตตลอดท้กำอ งที่ จังหวัด
ส(๑๐)
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
จันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัด
ว
สำนักสระแก้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑๑) ศาลปกครองลพบุ รี ตั้ งอยู่ ในจั งหวัด ลพบุ รี โดยมี เขตตลอดท้ อ งที่ จั งหวั ด
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำด ลพบุ รี จั งหวั
สำนัดกสระบุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นครนายก จั งหวัสดำนัพระนครศรี
อ ยุ ธ ยา จั งหวั
รี จังหวัดสิ งห์ บุ รกี ำและจังหวัด
อ่างทอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ โดยมีเขตตลอดท้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๑๒) กศาลปกครองสกลนคร
ตั้งอยู่ในจังหวัดสกลนคร
องที่จังหวัด
นครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑๓) ศาลปกครองสงขลา ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดตรัง
งหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา
สตูกลงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักจังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ และจังหวัสดำนั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑๔) ศาลปกครองสุพรรณบุ รี ตั้งอยู่ ในจังหวัดสุ พรรณบุรี โดยมีเขตตลอดท้องที่
จังหวัดกาญจนบุรสี ำนั
จังกหวั
ดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุ
ทัยธานี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ รี และจังสหวัำนัดกอุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๑๕) ศาลปกครองอุดรธานี ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี โดยมีเขตตลอดท้องที่จังหวัด
สำนักเลย
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
จังหวัดหนองคาย จักงำหวัดหนองบัวสลำภู
และจังหวัดอุดรธานี กำ
(๑๖) ศาลปกครองอุบลราชธานี ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเขตตลอดท้องที่
กำ จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญ
จังหวัดยโสธร จังสหวัำนัดกร้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ
และจังหวัดอำนาจเจริ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัมกิภงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๙๕ ในกรณีสทำนั
ี่มีกการจั
ดตั้งและเปิดทำการศาลปกครองในภู
าคตามมาตรา

๘ เพิ่มเติมในเขตศาลปกครองกลางหรื
อ ศาลปกครองในภูมสิภำนัาคตามมาตรา
๙๔ บรรดาคดีของเขต
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ท้องที่ศาลปกครองในภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลปกครองกลางหรือศาลปกครอง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในภูมิภาคตามมาตรา ๙๔ ให้คงพิจารณาพิพากษาในศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาค

สำนักนังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
้นต่อไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ าปีนั บแต่สวำนัันกทีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๙๖ ภายในระยะเวลาห้
่พระราชบัญญัตินี้ใช้บกังำคับ มิให้นำ

มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ ง (๓) มาใช้บั งคับ กับผู้ ได้รับ การแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุ ดใน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ระหว่างนั้น
ที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นตุกำลาการในศาลปกครองสู
งสุดตามวรรคหนึ่งกเป็
สในกรณี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ นผู้ที่ได้รับ
หรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติแล้วในขณะแต่งตั้ง ให้นำความในมาตรา ๓๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๙๗ การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดครั้งแรกเมื่อพระราชบัญญัตินี้
ส
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
กำ
ใช้บังคับให้มีคณะกรรมการคั
ดเลือกตุลาการในศาลปกครองสู
งสุกดงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ประกอบด้วยข้าราชการสำนั
กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาสองคนซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุ มใหญ่คณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้พิพากษาใน
สำนักศาลฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนัากผูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ รับเลือกโดยที
สำนั่ปกระชุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กาสองคนซึ่งดำรงตำแหน่
งไม่ต่ำสกว่
้พิพากษาศาลฎีกาและได้
มใหญ่ศาล
ฎีกา ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการอัยการหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนหนึ่งคน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ผู้ แ ทนคณ ะกรรมการสภาทนายความหนึ
่ ง คน ผู้ แ ทนคณ
ะนิ ติ ศ าสตร์ ห รื อ เที ย บเท่ า ของ
สถาบั
น
อุ
ด
มศึ
ก
ษาของรั
ฐ
ทุ
ก
แห่
ง
ซึ
่
ง
เลื
อ
กกั
น
เองให้
เ
หลื
อ
สองคน
ฐ ศาสตร์ห รื อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และผู้ แ ทนคณะรั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคนเป็นกรรมการ และให้
กรรมการดังกล่าวเลื
วยกันเองคนหนึ
สำนัอกกกรรมการด้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่งเป็นประธานกรรมการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกข้าราชการฝ่ายศาลปกครองคนหนึ่งทำหน้าที่
นเลขานุการ
สำนักเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ดเลือกตุลาการในศาลปกครองสู
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๙๘ ให้คณะกรรมการคั
งสุดคักดำเลือกบุคคล

ผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัตินี้และมีความรู้ความสามารถและความประพฤติเหมาะสมที่จะแต่งตั้ง

สำนักเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งสุดไม่เกิสนำนัยีก่สงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัวรรคหนึ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นตุลาการในศาลปกครองสู
ิบสามคน และให้นำความในมาตรา
๑๕
่ง มาใช้

บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บังคับ
ให้คณะกรรมการคั
ดเลื
อกตุ
ลาการในศาลปกครองสู
่อบุคคลที่จะ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำงสุดจัดทำบัญสชีำนัรายชื
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
คัดเลือกจากผู้ที่สนใจสมัครและผู้ที่สถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓
(๔) เสนอขึ้น และให้
ุคคลดังกล่าวแสดงหลักกฐานผลงานทางวิ
อทางประสบการณ์
สำนับกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนัชกาการหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ที่บ่งชี้ถึง
ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเพื่อสรรหาบุคคลที่มี
สำนักความรู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ่ง ในการนี้ให้เสปิำนัดกเผยบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
้ความสามารถเหมาะสมที
่สุดตามจำนวนที
่กำหนดในวรรคหนึ
ญชีรายชื่อ
บุคคลที่ จะคัดเลือกและรายชื่อบุ คคลที่ได้รับ การคัดเลือกให้ ทราบทั่วไป และเชิญ ชวนให้บุคคลใน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
วงการกฎหมายและการบริ
หารราชการแผ่นกดิำ นให้ข้อคิดเห็สนำนัและนำมาพิ
จารณาก่อนนำรายชื
่อผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกในชั้นที่สุดเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เมื่อมีกพำระบรมราชโองการโปรดเกล้
าฯ แต่งตั้งตุกำลาการในศาลปกครองสู
งสุดตาม
วรรคหนึ่งแล้ว ให้สคำนัณะกรรมการคั
ดเลือกตุลาการในศาลปกครองสู
งสุดเป็นอันพ้นจากหน้าที่ และให้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตุลาการในศาลปกครองสู งสุดคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดด้วยกันเอง เป็นประธานศาล

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปกครองสูงสุดหนึ่งคน รองประธานศาลปกครองสูงสุดสองคน และตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง

สำนักสูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัวรรคสอง
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ บังคับโดยอนุ
สำนัโกลม
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
งสุดสี่คน และให้นำความในมาตรา
๑๕
และวรรคสาม กมาใช้
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ที่ประชุมใหญ่
สำนัตกุลงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๙๙ ในระยะเริ่มแรกให้
าการในศาลปกครองสูกำงสุดซึ่งได้รับ

แต่งตั้งตามมาตรา ๙๘ คัดเลือกรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมที่จ ะแต่งตั้งเป็นอธิบดี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ศาลปกครองชั้นต้น รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นศาลละหนึ่งคน และตุลาการศาลปกครองชั้นต้นอีก
ไม่เกินหนึ่งร้อยสามสิ
คน และให้ดำเนินการตามมาตรา
๙๘สำนัวรรคสอง
โดยอนุ โลมก่อนเสนอรายชื
่อ
สำนักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

มาตรา ๑๐๐ เมื่อมีการแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๙๘ และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ แล้ ว ให้ วุ ฒ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ตุล าการในศาลปกครองชั
้น ต้น ตามมาตรา ก๙๙
ิ ส ภา
คณะรัฐ มนตรี และประธานศาล
ปกครองสูงสุดดำเนินการให้มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองภายในเก้าสิบวัน

มาตรา ๑๐๑ ในระยะเริ่มแรกจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มิให้นำมาตรา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำ
๓๐ วรรคสอง มาใช้
บังคับ และให้ ตุลาการศาลปกครองชั้นสำนั
ต้นกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ตุลาการหั วหน้าคณะศาลปกครอง
้นต้น และรองอธิบดีศกาลปกครองชั
้นสต้ำนันกได้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
รับเงินเดือนในขั้ นต่ำกของตำแหน่
ง แต่
ผู้ที่โอนมาเคย
สำนักชังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ำ
สำนัถก้างำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนอัตราใดให้เป็นไปตามที่ ก.ศป. กำหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่ผู้โอนมาเป็นตุลาการศาลปกครองหรือข้าราชการฝ่ายศาล
เป็นข้าราชการตามกฎหมายว่
าด้กวงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ยบำเหน็จบำนาญข้าราชการอยู
่แล้วก่สอำนันวักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นที่บทบัญญัติ
สำนักปกครอง
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
กำ
กำ
หมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับ แต่มิได้สมัคร
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ให้มีสิทธิได้สรำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เป็นสมาชิกกองทุสนำนับำเหน็
จบำนาญข้าราชการ
ับบำเหน็
จบำนาญตามกฎหมายว่
าด้วย
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๑๐๓ เมื่อได้มีการแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๙๘ และมาตรา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๙๙ แล้ ว ให้ ประธานศาลปกครองสู งสุ ดประกาศในราชกิจ จานุเบกษากำหนดวันเปิ ดทำการศาล
งสุด ศาลปกครองกลาง
และศาลปกครองในภู
มิภาค สำหรั
งสุดและศาล
สำนักปกครองสู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บศาลปกครองสู
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ปกครองกลางต้องเปิดทำการไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ นี้ใช้บังคับ สำหรับ
ศาลปกครองในภูสมำนัิภกาคตามมาตรา
๙๔ ให้ดกำเนิ
นโดยคำนึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ นการเปิดทำการตามความจำเป็
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งถึงการ
คัดเลือกตุลาการศาลปกครองที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม แต่ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าปีละเจ็ดศาล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ างที่เปิดทำการศาลปกครองในภู
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ในระหว่
มิภาคตามมาตรา
๙๔สำนัยังกไม่
ครบทุกแห่ ง
ให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด มีอำนาจออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ศาลปกครองในภูสมำนัิภกาคที
่เปิดทำการแล้วมีเขตอำนาจในจั
งสหวัำนัดกใดที
่อยู่ใกล้เคียงกับศาลปกครองนั
้น
เพิ่มเติมได้ตามที่สมควร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ว บรรดาเรื
สำนั่อกงที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เมื่อได้กมำ ีป ระกาศวันสเปิำนัดกทำการศาลปกครองกลางแล้
่ร้ องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการวินสำนั
ิจฉักยงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ร้องทุกข์ซึ่งอยู่ในระหว่กำางการพิจารณาหรื
อที่มีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
วินิจฉัยร้องทุกข์แล้ว แต่นายกรัฐมนตรียังมิได้สั่งการ ให้โอนไปเป็นคดีของศาลปกครองกลาง และถ้า
นว่กาำเป็นคดีตามมาตรา
๙ ก็ให้พิจารณาและมีคกำพิ
สำนักศาลปกครองกลางเห็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ พากษาต่อไป
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อความสะดวกในการดำเนินคดีปกครองของผู้ร้องทุกข์ ถ้าได้มีการเปิดทำการศาล

สำนักปกครองในภู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ่อเห็นสมควรสำนัศาลปกครองกลางจะโอนคดี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ นั้นไปยังศาลปกครองในภู
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มิภาคแล้วกเมื
มิภาค

ที่มีเขตอำนาจก็ได้
สการดำเนิ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักปงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นกระบวนพิจารณาและพิ
พากษาคดี
กครองที่โอนมาตามวรรคสาม
ให้
เป็นไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกำหนด ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บทแห่งพระราชบัญญัตินี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๑๐๔ ในระหว่างที่ ยั งไม่มีระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริห ารงาน
บุ
ค
คลตามมาตรา
๘๔ ให้
ด้วกยระเบี
ยบข้าราชการพลเรื
กับกข้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
าราชการฝ่าย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำนำกฎหมายว่สาำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อนมาใช้บังคัสบำนั
กำ
ศาลปกครองโดยอนุ โลม โดยให้ ค ณะกรรมการข้ า ราชการฝ่ ายศาลปกครองมี อ ำนาจหน้ า ที่ เป็ น
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งกล่าว สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คณะกรรมการข้าสราชการพลเรื
อนตามกฎหมายดั
ในระยะเริ่มแรก ให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองทำการคัดเลือ กข้าราชการฝ่าย
สำนักศาลปกครองด้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัก่องำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ายศาลปกครองโดยไม่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
วยกันเองจำนวนสามคนเพื
เป็นกรรมการข้าราชการฝ่
ชั กช้า
ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งใดซึ่งเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองโดยตำแหน่ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้คณะกรรมการข้
าราชการฝ่ายศาลปกครองประกอบด้วสยกรรมการข้
าราชการฝ่ายศาลปกครอง
เท่
า
ที
่
ม
ี
อ
ยู
่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๐๕ บรรดาคดีที่ไกด้ำยื่นฟ้องหรืออยู
างการพิจารณาคดีกำของศาลอื่น
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั่ในระหว่
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
อยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และมีลักษณะเป็นคดีปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ ศาล
้นดำเนินกระบวนพิจารณาและมี
คำพิสพำนั
ากษาต่
อไปจนคดีนั้นถึงที่สกุดำ
สำนักนังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๑๑ แห่ง
๑๐๖ สิทธิร้องทุกข์กตำ ่อคณะกรรมการวิ
นิจฉัยร้องทุกข์ตามมาตรา

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาล

สำนักปกครองตามพระราชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีญกำญัตินี้ ให้ถือว่าสเป็
ำนันกสิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ทธิฟ้องคดีต่อศาลยุติธกรรม

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๑๐๗ ในวาระเริ่มแรกก่อนที่สำนักงานศาลปกครองจะได้รับงบประมาณ
รายจ่
า
ยประจำปี
ให้ ก.ศป.
นการของศาลปกครองและแผนงานการจั
ดตั้ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ จัดทำแผนงานในการดำเนิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
และการบริห ารงานของสำนั กงานศาลปกครองเสนอต่อคณะรัฐ มนตรีเพื่อ ขอรับ เงินอุด หนุ น เป็ น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนิ
การและการบริหารงานตามแผนงานดั
กล่กางำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ว
สำนักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สงำนั
กำ
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อ
สำนักเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
นค่าใช้จ่ายในการดำเนิกำนการตามแผนงานที
่ ก.ศป. เสนอตามความจำเป็
น
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ชวน หลีกภัยกำ
นายกรัสฐำนั
มนตรี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

158

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บัญชี ๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ส๑๐๙
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บัญชีอกัตำราเงินเดือนและเงิ
ประจำตำแหน่งตุลาการศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

เงินประจำ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(บาท)
(บาท)
ศาลปกครองสูงสุดสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๔
ประธานศาลปกครองสู
ง
สุ
ด
๖๕,๙๒๐
๕๐,๐๐๐
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๓
รองประธานศาลปกครองสูงสุด
๖๓,๘๖๐ ๔๒,๕๐๐
ตุ
ล
าการหั
ว
หน้
า
คณะศาลปกครองสู
ง
สุ
ด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
กำ
อธิบดีศาลปกครองชั
้นต้นสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ศาลปกครองชั้นต้สนำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้นต้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตุลาการหั
วหน้าคณะศาลปกครองชั
ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๒
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
๖๐,๘๗๐ ๔๑,๕๐๐
ตุ
ล
าการหั
ว
หน้
า
คณะศาลปกครองชั
น
้
ต้
น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
๑
ตุลาการศาลปกครองชั
้นต้สนำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๕๘,๙๑๐กำ ๓๐,๐๐๐
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

ชั้น
ชั้นศาล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีเงิกำนเดือน

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๐๙

บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตุลาการศาลปกครอง (บัญชี ๑) ยกเลิกและใช้
สำนัก(บังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ญชี ๒) แทน ตั้งแต่วันที่ ก๑ำ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เป็นต้นไป
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บัญชี ๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ส๑๑๐
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บัญชีอกัตำราเงินเดือนและเงิ
ประจำตำแหน่งตุลาการศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

เงินประจำ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
สำนัอกน)
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(บาท/เดื
(บาท/เดือน)
ศาลปกครองสูงสุด สำนัก๔งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ประธานศาลปกครองสู
งสุด สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๘๓,๐๙๐ กำ ๕๕,๐๐๐
กำ
๓
รองประธานศาลปกครองสูงสุด
๘๑,๙๒๐
๕๐,๐๐๐
วหน้
าคณะศาลปกครองสูงกสุำด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ตุลาการหัสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้นต้น สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อธิบดีศาลปกครองชั
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
๘๐,๕๔๐
๔๒,๕๐๐
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ตุลาการหัสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
วหน้
าคณะศาลปกครองชั้นกต้ำน
ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ศาลปกครองชั้นต้น
๒
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
๗๖,๘๐๐
๔๑,๕๐๐
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ตุลาการหัสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
วหน้
าคณะศาลปกครองชั้นกต้ำน
ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
สำนัก๑งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้นต้น สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ตุลาการศาลปกครองชั
๗๔,๓๖๐ กำ ๓๐,๐๐๐
ชั้น
ชั้นศาล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เงินเดือกนำ

ตำแหน่ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๑๐

บั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อ นและเงิน ประจำตำแหน่ งตุ ล าการศาลปกครอง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
สำนักพระราชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ๒๕๖๑ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิ
ธีพิจสารณาคดี
ปกครอง (ฉบับที่ ๑๑) กพ.ศ.
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

สำนักไทยได้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนั่อกให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองขึ
้นสเพื
มีอำนาจพิจารณาพิพกากษาคดี
ที่มีข้อสพิำนัพกาททางกฎหมาย

ปกครองระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือ
กำ อการละเว้
สำนันกการกระทำที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ฐ หรื อ
เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐสด้ำนัวกยกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
น เกี่ ย วกั บ การกระทำหรื
่ ห น่ ว ยงานของรั
เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐต้ องปฏิ บั ติต ามกฎหมาย หรือเนื่ องจากการกระทำหรือการละเว้น การกระทำที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งตามอำนาจ
หน้าที่ของศาลปกครองดั
งกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยกวข้
อคำสั่งทางปกครองกำ การกระทำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ องกับการออกกฎหรื
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ละเมิดในทางปกครอง หรือการทำสัญญาทางปกครอง อันเป็นเรื่องของกฎหมายมหาชน และโดยที่
จารณาและพิ
ต้องมี กระบวนการเป็กนำ พิเศษต่างจากคดี
ปกติทั่ว ๆ ไป
สำนักระบบการพิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ พากษาคดีจสำเป็
ำนักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เพราะผลแห่งคำพิพากษาอาจกระทบถึงการบริหารราชการแผ่นดิน หรือต้องจ่ายเงินภาษีอากรของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ในขณะเดียสวกั
ำนันกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ส่วนรวมเป็นค่าชดเชยหรื
อค่าเสียหายแก่เอกชน
เอกชนจะอยู่ในฐานะเสีกยำเปรียบที่ไม่
อาจทราบข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ ในการพิ จ ารณาจึ งจำเป็ น ต้ อ งใช้ ระบบไต่ ส วนเพื่ อ หา
สำนักข้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ องมีตุลาการที
สำนั่มกี คงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
อเท็จจริงที่แท้จริง และต้
วามเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะซึ
่งสามารถตรวจสอบได้
จาก
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และประชาชนทั่วไปซึ่งจะถูกกระทบในทางใดทางหนึ่งจากคำพิพากษา
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ของศาลปกครองสำนั
รวมทั
้งต้องมีหน่วยงานธุรการของศาลปกครองที
่เป็นอิสระ ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์
ข
องรั
ฐ
ธรรมนู
ญ
แห่
ง
ราชอาณาจั
ก
รไทย
จึ
ง
จำเป็
น
ต้
อ
ตินี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำงตราพระราชบั
สำนัญกญังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พระราชบัญญัติจสัดำนั
ตั้งกศาลปกครองและวิ
ธีพิจารณาคดี
ปกครอง
บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕๑๑๑
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั(ฉบั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๒ พระราชบัสำนั
ญกญังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ตินี้ ให้ ใช้บั งคับตั้งแต่วกันำ ถัดจากวันประกาศในราชกิ
จจา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นุเบกษาเป็นต้นไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนตุลาการศาลปกครองและบัญชีอัตราเงิน

สำนักประจำตำแหน่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัากยพระราชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งตุล าการศาลปกครองท้
ญ ญั ติจั ดตั้งกศาลปกครองและวิ
ธีพิจ ารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตุลาการศาลปกครองท้าย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พระราชบัญญัตินี้แทน

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบั ญญั ติ ฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญั ติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพสิจำนัารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ุลาการศาลปกครองได้กรำ ับเงินเดือน
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ได้กำหนดให้
สำนักตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
และเงิน ประจำตำแหน่ งสำหรับ ตำแหน่ งต่าง ๆ โดยเที ยบเคียงกับ อัตราเงินเดือนและเงินประจำ
สำนักตำแหน่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ลาการศาลยุสตำนัิธกรรมในระดั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่องด้วยได้สมำนัีกการเปลี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งของข้าราชการตุ
บเดียวกั น และเนื
่ยนแปลง
อัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมให้รับในอัตราใหม่ตาม
ำนักยงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักพ.ศ.
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
พระราชบั ญ ญัติรสะเบี
บข้าราชการฝ่ ายตุล าการศาลยุ
ติธรรม
๒๕๔๓ สมควรปรักำบ ปรุงอัตรา
เงิน เดื อ นและเงิน ประจำตำแหน่ งของตุ ล าการศาลปกครองให้ เท่ าเที ย มกั น จึ งจำเป็ น ต้ อ งตรา
สำนักพระราชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ญญัตินี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ มีนาคม ๒๕๔๕
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๑๑ กำ
ราชกิจจานุเบกษา เล่
ม ก๑๑๙/ตอนที
่ ๒๙ ก/หน้า ๑/๓๑
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘๑๑๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญัตินี้ ให้ ใช้บั งคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
ส
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
นุเบกษาเป็นต้นไปำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๕ บทบั ญญัติมาตรา ๔๕/๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้
บังคับแก่บรรดาคดี
ด้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองก่
ญญัตินี้ใช้บังคับ และยั
สำนัทกี่ไงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อนวันที่พระราชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งไม่ได้เสีย
ค่าธรรมเนียมศาล
มาตรา ๖ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันการฟ้องคดีปกครอง

สำนักทีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อส่งมอบทรัพสำนั
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่ขอให้ศาลสั่งให้ใช้เงินหรื
ย์สกินงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
อันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา
๙ วรรคหนึ
่ง (๓) หรือ (๔)

แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คู่กรณีจะต้องเสีย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ค่าธรรมเนียมศาลโดยไม่
มีข้อยกเว้นใด ๆ ทำให้เป็ นภาระแก่
คู่กรณีที่ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสีย
าธรรมเนี ยมศาล หรือกทำให้
อดร้อนเกินสมควรถ้ากไม่
ยมศาล
สำนักค่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ได้รับความเดื
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ได้ รับ ยกเว้นสค่ำนัากธรรมเนี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ดังนั้น สมควรกำหนดให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาอนุญาตการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้
ประกอบกับคดีดังสกล่
มีลักษณะเดียวกับคดีกทำี่มีคำขอให้ปลดเปลื
้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็
ำนักาวงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นราคาเงิน
ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สมควรกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดี
สอดคล้องกันกำ จึงจำเป็นต้อสงตราพระราชบั
ญญัตินี้ กำ
สำนักปกครองให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั(ฉบั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พระราชบัญญัติจสัดำนั
ตั้งกศาลปกครองและวิ
ธีพิจารณาคดี
ปกครอง
บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๑๓
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๒ พระราชบัสำนั
ญกญังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ตินี้ ให้ ใช้บั งคับตั้งแต่วกันำ ถัดจากวันประกาศในราชกิ
จจา

นุเบกษาเป็นต้นไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรากำ ๕ ให้ ย กเลิสกำนั
บั ญกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ชี อั ต ราเงิน เดื อ นและเงิ
ตุ ล าการศาล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ น ประจำตำแหน่
สำนักงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

ปกครองท้ายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบั
ญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิ
ธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับที่ ๒)กพ.ศ.
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ๒๕๔๕
และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตุลาการศาลปกครองท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
สำนักดังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
งต่อไปนี้
(๑) บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตุลาการศาลปกครอง บัญชี ๑ ให้ใช้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กันยายน พ.ศ.
สำนัก๒๕๔๘
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๐
(๒) บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตุลาการศาลปกครอง บัญชี ๒ ให้ใช้
สำนักตังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๒๕๔๘ เป็นสต้ำนันกไปงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที่ ๑๔ ก/หน้า ๒๖/๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ สิงหาคม ๒๕๕๐
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๑๓ กำ
ราชกิจจานุเบกษา เล่
ม ก๑๒๔/ตอนที
่ ๔๖ ก/หน้า ๑๑/๒๔
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ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่ มเติม

สำนักบังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นประจำตำแหน่
สำนักงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ญชีอัตราเงินเดือนและเงิ
ตุลาการศาลปกครองเพืก่อำ ให้เหมาะสมกัสำนั
บภาวะเศรษฐกิ
จที่

เปลี่ ย นแปลงไปโดยปรับ อั ตราเงิน เดือ นเพิ่ มขึ้ น ในอัต ราร้อยละสาม ตั้ งแต่ วัน ที่ ๑ เมษายน พ.ศ.
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๒๕๔๗ และปรับสอัำนั
ตราเงิ
นเดือนเพิ่มขึ้นอีกในอักตำ ราร้อยละห้าสำนั
ตั้งกแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.กำ๒๕๔๘ และ
กำหนดให้ตุลาการศาลปกครองมีสิทธิได้รับ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เพื่อให้ เหมาะสมกับภาวะ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับข้าราชการประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการ
ปรับอัตราเงินเดือสำนั
นตุกลงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
าการศาลปกครองเพิก่มำเป็ นร้อยละเท่สำนั
ากักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ทุกอัตราและไม่เกินร้กอำยละสิบของ
อัตราที่ใช้บั งคับ อยู่ สมควรกำหนดให้ กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตรา
ญญัตินี้
สำนักพระราชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
พระราชกฤษฎีกาการปรั
บอัตราเงินเดือนของตุกลำ าการศาลปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๑๑๑๔ กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ วั น ที่ ๑ ตุลสาคม
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ ๒ พระราชกฤษฎี
ก านี้ให้ใช้บัง คับ ตั้งกแต่
พ.ศ. ๒๕๕๐

เป็นต้นไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

:- เหตุผลในการประกาศใช้
กาฉบับนี้ คืกอำ โดยที่มาตราส๓๐
วรรคหก แห่ง
สำนักหมายเหตุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สพำนัระราชกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

พระราชบัญ ญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจสัดำนั
ตั้งกศาลปกครองและวิ
ธีพิจารณาคดี
ปกครอง
บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐กกำหนดให้
ใน
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั(ฉบั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กรณี ที่ ส มควรปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นของตุ ล าการศาลปกครองให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภาวะเศรษฐกิ จ ที่
่ยนแปลงไปถ้าการปรั
นดักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งกล่าวเป็นการปรับเพิ่มกเป็
กอัตราและไม่
สำนักเปลี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำบอัตราเงินเดืสอำนั
ำ นร้อยละเท่าสกัำนันกทุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เกินร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่ การปรับให้กระทำโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ประกอบกับ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ พที่เพิ่ม
อัตราเงินเดือนตุลสาการศาลปกครองในปั
จจุบกันำ ไม่เหมาะสมกัสำนั
บภาวะเศรษฐกิ
จและค่าครองชี
สูงขึ้น สมควรปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครองให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยปรับเพิ่มในอัตรา
สำนักร้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อยละสี่เท่ากันทุกอัตรากำ จึงจำเป็นต้อสงตราพระราชกฤษฎี
กานี้ กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๑๕

ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

สำนักหมายเหตุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่เมื่อศาลปกครองได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
:- เหตุผลในการประกาศใช้
พสำนั
ระราชบั
ญญัติฉบับนี้ คือ โดยที
เปิดทำการ

ำ

ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

แล้วทำให้มีการแยกสัญญาทางปกครองออกจากสัญญาทางแพ่งนับว่ามีผลความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งใน
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัติและกฎหมายวิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เรื่องของศาลที่มีเสขตอำนาจเหนื
อคดี กฎหมายสารบั
ธีสบัญญัติที่จะนำมาใช้
ในคดี
นั้น สัญญาทางปกครองจึงเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่แม้แต่นักกฎหมายยังถกเถียงเพื่ อค้นหาความหมาย
สำนักแนวทางที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนับกเอกชนหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่ เหมาะสมหรืกำอควรจะเป็ นสในแต่
ล ะปี ห น่ ว ยงานของรักำฐ ได้ ท ำสั ญ ญากั
อ กั บ
หน่วยงานของรัฐสด้ำนัวยกั
นในกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่กิจกรรมขนาดเล็
กจนถึงโครงการขนาดใหญ่
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๑๒ ก/หน้า ๑๐/๑๖ มกราคม ๒๕๕๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๑๕ กำ
ราชกิจจานุเบกษา เล่
ม ก๑๒๕/ตอนที
่ ๓๙ ก/หน้า ๑/๒๗

163

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เช่น สัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร ถนนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่ น ๆ สัญญา

สำนักสังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ลค่าตามสัสญำนัญาเหล่
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนันกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มปทาน ฯลฯ หากนับรวมมู
านี้จะเกี่ยวข้องกับกเงิำนงบประมาณแผ่
ดินจำนวนมาก

แต่ เนื่ อ งจากการฟ้ อ งคดี พิ พ าทเกี่ ย วกั บ สั ญ ญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๔) แห่ ง
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัพ.ศ.
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำภายในหนึ่ง
พระราชบัญญัติจสัดำนั
ตั้งกศาลปกครองและวิ
ธีพิจารณาคดี
ปกครอง
๒๕๔๒ ให้ยื่นฟ้องคดี
ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี ซึ่ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เดิมสัญญาดังกล่าวมีอายุความถึงสิบปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อได้มีการตีความ
สัญ ญาโดยศาลปกครองหรื
อคณะกรรมการวิ
าที่ร ะหว่า งศาลว่กาำเป็ นสั ญ ญา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำนิ จ ฉัย ชี้ ข าดอำนาจหน้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ประเภทใด หากตีความว่าเป็นสัญญาทางปกครองจะทำให้กำหนดระยะเวลาในการฟ้องคดีลดเหลือ
ย งหนึ่ ง ปี เป็ น เหตุกใ ห้ำ ร ะยะเวลาฟ้
สั้ น ลงโดยผลของกฎหมายตามมาตรา
๕๑ แห่ ง
สำนักเพี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัอกงคดี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สมควรแก้ไขระยะเวลา
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักคงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ฟ้องคดีดังกล่าวให้สำนั
ยาวขึ
้น นอกจากนั้ นปัจจุบกันำ ยังมีปัญหาการตี
วามความหมายของเรืก่อำงประโยชน์
แก่ส่วนรวม จึงเห็นควรบัญญัติเรื่องนี้ไว้ในบทนิยาม เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการใช้กฎหมายยิ่งขึ้น
สำนักจึงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัตินี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
งจำเป็นต้องตราพระราชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ๑๑๖
พระราชกฤษฎีกาการปรั
บอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครอง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

เป็นต้นไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บัง คับ ตั้งแต่วัน ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

:- เหตุผลในการประกาศใช้
ระราชกฤษฎี
กาฉบับนี้ คือกำเนื่องจากบัญชีสอำนััตกราเงิ
นเดือนตุลา
สำนักหมายเหตุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สพำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
การศาลปกครองในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น สมควรปรับ
สำนัลกาการศาลปกครองให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีเหมาะสมยิ
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำาเท่ากันทุก
อัตราเงินเดือนของตุ
่งขึ้น โดยปรั
บเพิ่มในอัตราร้อยละห้
อัตรา และโดยที่มาตรา ๓๐ วรรคหก แห่ งพระราชบั ญญั ติจั ดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
สำนักปกครอง
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พ.ศ. ๒๕๔๒ กซึำ่งแก้ไขเพิ่มเติสมำนัโดยพระราชบั
ญญัติจัดตัก้งำศาลปกครองและวิ
ธีพิจารณ าคดี
ปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้ ในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ปกครองให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นการ
บเพิ่มเป็นร้อยละเท่ากกัำ นทุกอัตราและไม่
เกินร้อยละสิบของอัตราที
บให้กระทำ
สำนักปรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ใช้บังคับอยูส่ การปรั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔๑๑๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันปริมาณคดีปกครอง
สำนันกกระบวนพิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำงด่วนให้ทันต่สอำนัการแก้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ประเภทที่ต้องดำเนิ
จารณาโดยเร่
ไขเยียวยาความเดืกอำ ดร้อนหรือ
เสียหายแก่คู่กรณี หรือเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เช่น
สำนักคดี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำอกเข้าศึกษาต่สอำนัและการแต่
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลื
งตั้งข้าราชการในหน่
วยงานทางปกครอง
เป็นต้น
ซึ่งหากให้ คดี ป กครองประเภทดั
งกล่ าวดำเนิน การตามขั้นสตอนและมี
ผู้ รับผิ ดชอบเช่นเดียวกับคดี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๒๒ ก/หน้า ๒๓/๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เมษายน ๒๕๕๔
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๑๗ กำ
ราชกิจจานุเบกษา เล่
ม ก๑๒๘/ตอนที
่ ๒๙ ก/หน้า ๑/๒๗
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รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปกครองทั่วไป อาจเป็นผลทำให้การพิจารณาพิพากษาคดีที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ

สำนักต้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักดงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
องดำเนิ น กระบวนพิ จการณาโดยเร่
งสด่ำนั
วนมี
ความล่าช้า สมควรเพิกำ่มอำนาจในการจั
ตั้งแผนกหรือ

หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด หรือศาลปกครองชั้นต้น และกำหนดตำแหน่งตุลา
สำนั่เรีกยงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ าที่ พิจารณาพิ
สำนัพกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อี กทั้ ง
การศาลปกครองที
กชื่ออย่างอื่น เพื่อทำหน้
ากษาคดีดังกล่ าวโดยเฉพาะ
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของศาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเหมาะสมกับการอำนวย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ความยุ ติ ธ รรมให้ แก่ ป ระชาชน รวมทั้ งแก้ ไขบทบั ญ ญั ติ เกี่ย วกั บ การกำหนดจำนวนตุ ล าการศาล
ปกครองให้สอดคล้สำนั
องกั
บหลักการและบทบัญญักำติของรัฐธรรมนู
ญกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
กำ ญญัตินี้

๑๑๘
ญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิ
ธีพกิจงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ารณาคดีปกครอง (ฉบักบำที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
สำนักพระราชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๒ พระราชบั ญ ญัตกินำ ี้ ให้ ใช้บั งคับตัส้ำนั
งแต่กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
วันถัดจากวันประกาศในราชกิ
จจา

นุเบกษาเป็นต้นไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๑๒ ให้กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในวันก่อนวันที่รัฐสธรรมนู
ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยั งคงอยู่ในตำแหน่ง
อไปจนกว่าจะครบวาระในวั
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้
สำนักต่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นที่ ๑๙ สเมษายน
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ประธานกรรมการและกรรมการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในคณะกรรมการตุ ล าการศาลปกครองดั งกล่ า วเป็ น คณะกรรมการตุ ล าการศาลปกครองตาม
พระราชบัญ ญัติจสัดำนัตัก้งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ศาลปกครองและวิธีพกิจำารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้
ในกรณีกำที่มีกรรมการตุสำนัลาการศาลปกครองตามวรรคหนึ
่ งพ้นจากตำแหน่
งก่อนครบ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
วาระในระหว่างวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง จนถึงวันที่
กำ
สำนันกการให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พระราชบัญญัตินสี้ใำนั
ช้บกังงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
คับ ให้ประธานศาลปกครองสู
งสุดดำเนิ
มีการเลือกซ่อมกรรมการตุ
ลา
การศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลาการศาลปกครองแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบ
สำนักห้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัตินี้ใช้บสังำนั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
าวันนับแต่วันที่พระราชบั
คับกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
และเมื่อได้มีการเลือกซ่กอำ มแล้ว ให้คณะกรรมการตุ
ลาการ
ศาลปกครองประกอบด้วยกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเลือกซ่อมนี้ด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้ ป ระธานศาลปกครองสู งสุ ด ดำเนิ น การให้ มี ก ารเลื อ กกรรมการตุ ล าการศาล
้ทรงคุณวุฒิ ซึก่งำได้รับเลือกจากวุ
ิ สภาและคณะรัฐมนตรีกำใหม่แทนตำแหน่
่ว่างลงเพราะ
สำนักปกครองผู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักฒงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนังกทีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ครบวาระก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ประธานศาลปกครองสูงสุดแจ้งต่อประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ
ทำหน้าที่ประธานวุฒิสกภาและนายกรั
ฐสมนตรี
เพื่อทราบภายในเจ็ดวักนำ นับแต่วันที่
สำนัซึก่งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
พระราชบัญญัตินี้ใช้บั งคับ เพื่อดำเนินการเลือกให้ แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
สำนักและเมื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่อได้มีการเลือกแล้กำวให้คณะกรรมการตุ
ลาการศาลปกครองประกอบด้
วยกรรมการตุ
ลาการศาล
ปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เลือกนี้ด้วย
สให้
ำนันกำความในมาตรา
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๓๕/๑กมาตรา
๓๖ มาตรา
๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรากำ ๓๙ มาตรา
๓๙/๑ และมาตรา ๔๐ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง พ.ศ.
สำนัก๒๕๔๒
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมกโดยพระราชบั
ญสำนั
ญัตกินงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ี้มาใช้บังคับ โดยอนุโลม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ธันวาคม ๒๕๕๗
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๑๘ กำ
ราชกิจจานุเบกษา เล่
ม ก๑๓๑/ตอนที
่ ๗๙ ก/หน้า ๔/๔
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๓ มติหรือการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง

สำนักตามมาตรา
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนันกชอบในระหว่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๑๒ ที่ได้มีมกติำหรือให้ความเห็
างวันก่อนวักนำ ที่รัฐธรรมนูญสแห่
ราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง จนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นมติหรือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุ
ลาการศาลปกครอง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๑๔ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ อ งค์ ป ระกอบของ
ลาการศาลปกครองที
่ผส่าำนันมาได้
บัญญัติไว้เฉพาะในรักำฐธรรมนูญแห่สงำนั
ราชอาณาจั
กรไทย
สำนักคณะกรรมการตุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมิได้บัญญัติไว้ใน
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัพ.ศ.
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พระราชบัญญัติจสัดำนั
ตั้งกศาลปกครองและวิ
ธีพิจารณาคดี
ปกครอง
๒๕๔๒ สมควรกำหนดบทบั
ญญัติ
เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
สำนักและวิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ พ.ศ. ๒๕๔๒
สำนักและแก้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ติ ลักษณะต้สอำนั
กำ
ธีพิจารณาคดีปกครอง
ไขเพิ่มเติมคุณสมบั
งห้กางำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ม วิธีการเลือก
และการพ้นจากตำแหน่ง ของกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิให้สอดคล้องกับการกำหนด
กำ
บทบัญญัติดังกล่าสวำนัจึกงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
จำเป็นต้องตราพระราชบั
ญญัตินี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙๑๑๙
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศ
จจานุเบกษาเป็นกำต้นไป
สำนักในราชกิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ างการบัสงำนั
กำ อคำสั่ง
๘ บรรดาคดีที่อยู่ใกนระหว่
คับกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรื

ของศาลปกครองอยู่ ในวัน ก่อนวัน ที่ พระราชบั ญ ญั ตินี้ ใช้บังคับ ให้ ดำเนินการบังคับ ให้ เป็นไปตาม

สำนักพระราชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักธีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ๒๕๔๒ ซึส่งำนั
กำ
ญ ญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิ
พิจารณาคดีปกครอง กพ.ศ.
แก้กไงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรากำ๙ ให้ประธานศาลปกครองสู
งสุดรักษาการตามพระราชบั
ินี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สญ
ำนัญักตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หมายเหตุ :- เหตุสผำนัลในการประกาศใช้
พระราชบั
้ คืกองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
โดยที่ปัจจุบันการดำเนิกำนการบังคับ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัติฉบับนีสำนั
คดีปกครองยังมีข้อขัดข้ อง เนื่องจากกฎหมายไม่ได้กำหนดรายละเอียดในการดำเนินการบังคับคดี
สำนักปกครองให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำป กครองทุกประเภท
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ครอบคลุมคดี
ซึ่งคดีปกครองมีลักกษณะเฉพาะไม่
สามารถนำหลั
กการ
ของการบั งคับ คดีแพ่ งมาใช้ในการดำเนิ น การบั งคับ คดีให้ มีประสิ ทธิภ าพในทุ กกรณี ได้ อีกทั้งไม่มี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บทบั ญ ญั ติ กำหนดอำนาจและหน้
าที่ ของเจ้กาำพนั กงานบั งคัสบำนัคดี
ตลอดจนมาตรการทีก่ จำ ะบังคั บให้
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้า ที่ของรัฐปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน
สำนักภายในเวลาอั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ คำพิพากษาของศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
นสมควร กอีำกทั้งสมควรกำหนดให้
ในกรณีที่มีการอุทกธรณ์
ชั้นต้น คู่กรณีฝ่ายชนะคดี
ในคดีที่กำหนดอาจยื่นคำขอต่อศาลปกครองชั
้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เมษายน ๒๕๕๙
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๑๙ กำ
ราชกิจจานุเบกษา เล่
ม ก๑๓๓/ตอนที
่ ๓๖ ก/หน้า ๑/๒๖
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ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีการปฏิบัติ ตามคำบังคับได้ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องรอการปฏิบัติตามคำ

สำนักพิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำจารณาคดีชั้นสอุำนัทกธรณ์
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พากษาในระหว่างการพิ
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบั
ญญัตสินำนัี้ กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
พระราชบัญญัติจสั ดำนัตัก้งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ศาลปกครองและวิ ธี พกิจำารณาคดีปกครอง
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐กำ๑๒๐

ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

มาตรากำ ๓๖ เพื่อ ประโยชน์
ในการนั บ จำนวนตุกลำาการในศาลปกครองสู
งสุ ด ตาม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญัตินี้ ให้ ใช้บั งคับตั้ งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไปสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
สำนักญงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เพิ่มเติมโดยพระราชบั
ญัตินี้ ให้ถือว่า
(๑) ตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
สำนักใช้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งตุลาการศาลปกครองชั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
บังคับและเคยดำรงตำแหน่
้นต้นมาก่อกนำ เป็นตุลาการศาลปกครองสู
งสุด
ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๑)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) ตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่ดำรงตำแหน่
งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้
บ
ั
ง
คั
บ
และไม่
เ
คยดำรงตำแหน่
ง
ตุ
ล
าการศาลปกครองชั
้
น
ต้
น
มาก่
งสุด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีอกนำ เป็นตุลาการศาลปกครองสู
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๓๗ บทบัญญัติมาตรา ๑๕/๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
ธีพิจารณาคดีปกครอง
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั
ญญัตสินำนัี้ มิกใงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ห้ใช้บังคับกั บ
สำนักและวิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ พ.ศ. ๒๕๔๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
ตุลาการศาลปกครองซึ่งดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ปี นับแต่
ใช้บังคับ และให้ตสุลำนัาการศาลปกครองผู
้นั้นพ้กนำจากตำแหน่งสดัำนั
งกล่
าวเมื่อดำรงตำแหน่งครบสี
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๓๘ ผู ้ที่ได้รับ แต่งตั้ง เป็น ตุล าการศาลปกครองเพราะมีคุณ สมบัติต าม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) (ก) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
๒๕๔๒ และยั งคงดำรงตำแหน่
อยูก่ ใงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นวัน ก่อนวัน ที่ พระราชบั
คับกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ให้ ผู้ นั้น อยู่ ใน
สำนักพ.ศ.
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สงำนั
กำ ญ ญั ติ นี้ ใช้ บสั งำนั
กำ
ตำแหน่งต่อไปโดยไม่ถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้
ญญัตินี้
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
บทบัญญัติในมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) (ค) (จ) และ (ช) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
สำนักศาลปกครองและวิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่มเติมโดยพระราชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ธีพิจการณาคดี
ปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ
ญญัตินี้มิให้
นำมาใช้บังคับกับตุลาการศาลปกครองซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๓๙ การพิจ ารณาคัดเลือกบุคคลเพื่ อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการใน
สำนักศาลปกครองชั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
้นต้นที่ได้กดำำเนินการตามพระราชบั
ญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิ
ธีพสิจำนัารณาคดี
ปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใช้สบำนัังคักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบั
ญญัตินี้ใช้สบำนัังกคังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บ ให้ดำเนินการตามพระราชบั
ญญัติ
กำ
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กันยายน ๒๕๖๐
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๒๐ กำ
ราชกิจจานุเบกษา เล่
ม ก๑๓๔/ตอนที
่ ๙๘ ก/หน้า ๕/๒๖
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดัง กล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้ว เสร็จ และมิให้น ำบทบัญ ญัติมาตรา ๑๙ แห่ง พระราชบัญ ญัติจัด ตั้ง

สำนักศาลปกครองและวิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ม เติม โดยพระราชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ธีพิจการณาคดี
ปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ
ญญัตินี้มา

ใช้บังคับ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๔๐ ในวาระเริ่มแรก ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดดำเนินการให้มีการเลือก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กรรมการบริ ห ารศาลปกครองผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ ง (๓) (๔) และ (๕) แห่ ง
พระราชบัญ ญัติจสัดำนัตัก้งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ศาลปกครองและวิธีพกิจำารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ และกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง
(๔) และ (๕) แห่งพระราชบั
ญญัตสิจำนััดกตังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
้งศาลปกครองและวิธีพกำิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒
สำนัก(๓)
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
นี้ใช้บังคับ
ให้ คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
สำนักพระราชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ญ ญั ตินี้ ใช้บั งกคัำบ คงอยู่ในตำแหน่
งต่อไปจนกว่าจะมีกการประกาศผลการเลื
อกกรรมการ
ข้ า ราชการฝ่ า ยศาลปกครองผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ ง (๓) (๔) และ (๕) แห่ ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พระราชบัญ ญัติจสัดำนัตัก้งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ศาลปกครองและวิธีพกิจำารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ญญัตินี้
สำนักพระราชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวรรคสอง ให้ถือว่าเป็น
การพ้นจากตำแหน่
งตามวาระ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรากำ๔๑ บรรดาระเบี
ยบ ข้อบังคับ ประกาศกำหลักเกณฑ์ หรืสำนั
อคำสั
่งที่ออกตาม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
กำ
วันที่พระราชบัญสญัำนัตินกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังกคัำบได้ต่ อไปเพียสำนั
งเท่กางำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบั
ญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
สำนักจนกว่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักหลั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
า จะมีระเบีย บ ข้กอำบังคับ ประกาศ
ก เกณฑ์ หรือคำสั่งกทีำ่อ อกตามพระราชบั
ญ ญัติจัด ตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรากำ ๔๒ การสอบสวนตุ
ล าการศาลปกครองผู
วิ นกั ยงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
อยู่ ก่ อ นวั น ที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้ ก ระทำผิ ดสำนั
กำ
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่กระทำความผิดนั้น
จนแล้วเสร็จ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัญกญังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๔๓ ให้ประธานศาลปกครองสู
งสุดรักษาการตามพระราชบั
ตินี้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัติฉบับนีส้ คืำนัอกโดยที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
หมายเหตุ :- เหตุสผำนั
ลในการประกาศใช้
พระราชบั
่สมควรแก้ไขเพิ่มเติกำมบทบัญญัติ
บางประการในพระราชบั ญ ญั ติจั ด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิ จารณาคดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้
สำนักเหมาะสมยิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัก้นงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่งขึ้น โดยปรักบำ ปรุงบทบัญญัสำนั
ติเกกีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่ยวกับการแต่งตั้งตุ ลาการศาลปกครองชั
ต้น การเลื่อน
ตุลาการศาลปกครองชั
้นต้นซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตุลาการหั
วหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นไปดำรง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดได้ เพื่อคงความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นต้องอาศัย
่ยวชาญและความชำนาญในการดำเนิ
นกระบวนพิจารณาคดี
ง
สำนักความเชี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำปกครอง วาระการดำรงตำแหน่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยให้มีวาระสี่ปี การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง

สำนักกำหนดให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ บ ดูแ ลการบริ
สำนัหการราชการของ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มีคณะกรรมการบริ
ห ารศาลปกครองมี
อำนาจหน้าที่กกำกั

ศาลปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการบริห ารงานทั่ว ไป งบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ร การของสำนั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
การดำเนิ น การอืส่ นำนัของศาลปกครอง
รวมทัก้ งงานธุ
ก งานศาลปกครองให้กำเป็ น ไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของทางราชการศาลปกครอง เพื่อให้การบริหาร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ราชการศาลปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งขึ้น และปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการข้าสราชการฝ่
ายศาลปกครองให้กเหมาะสมยิ
่ งขึ้นสำนัตลอดจนกำหนดเรื
่องการดำรงตำแหน่
ง
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครองและการดำเนินการทางวินัยแก่เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
งจำเป็นต้องตราพระราชบั
สำนักจึงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัตินี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๑๒๑
พระราชบัญญัติจสั ดำนัตัก้งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ศาลปกครองและวิธี พกิจำารณาคดีปกครอง
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๒ พระราชบัสำนั
ญกญังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ตินี้ ให้ ใช้บั งคับตั้ งแต่วกันำ ถัดจากวันประกาศในราชกิ
จจา

นุเบกษาเป็นต้นไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรากำ๒๓ ในวาระเริ
ให้ประธานศาลปกครองสู
มีการเลือก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั่มแรก
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งสุดดำเนิสนำนัการให้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

กรรมการตุ ล าการศาลปกครองผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ ง (๒) และ (๓) แห่ ง
พระราชบั ญญัติจสัดำนัตัก้งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ศาลปกครองและวิธีพกิจำารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้กรรมการตุ
ลาการศาลปกครองผู
้ทรงคุณวุฒิ ตกามมาตรา
๓๕สำนั
วรรคหนึ
่ง (๒) (ก)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
และ (ข) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ๒๕๕๗
เพิ่มเติมโดยพระราชบั
ญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิ
ธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับที่ ๗)กพ.ศ.
ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระแต่ต้องทำหน้าที่กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิไปพลางก่อน
สำนักตามมาตรา
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ของรัฐธรรมนู
สำนักญงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๒๗๗ วรรคสอง
แห่งราชอาณาจักรไทยกำอยู่ในวันก่อนวัสนำนัทีก่พงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ระราชบัญญัติ
นี้ ใช้บั งคับ คงทำหน้ าที่ ต่อไปจนกว่าจะมีการประกาศผลการเลื อกกรรมการตุล าการศาลปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึก่งำแก้ไขเพิ่มเติมสโดยพระราชบั
ญญัตินี้
สำนักปกครอง
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓) (ก)
และ (ข) แห่งพระราชบั
ญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิ
ธีพิจสารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี ปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
สำนักซึงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำน ก่ อ นวั น ที่ พสระราชบั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่งดำรงตำแหน่ งอยู่ ในวั
ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั งคั บ กพ้ำน จากตำแหน่สำนั
ง แต่
ให้ ท ำหน้ าที่
กรรมการตุ ล าการศาลปกครองผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไปพลางก่ อ นจนกว่ าจะมี ก ารประกาศผลการเลื อ ก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำญญัติจัดตั้ง
กรรมการตุลาการศาลปกครองผู
้ทรงคุณวุฒิตกามมาตรา
๓๕ สวรรคหนึ
่ง (๓) แห่งพระราชบั
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ลาการศาลปกครองผู
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กรรมการตุ
้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้กนำ จากตำแหน่งสตามวรรคสองและ
วรรคสามให้ถือว่าสเป็ำนันกการพ้
นจากตำแหน่งตามวาระ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ พฤศจิกายนส๒๕๖๑
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๒๑ กำ
ราชกิจจานุเบกษา เล่
ม ก๑๓๕/ตอนที
่ ๙๗ ก/หน้า ๖/๒๑
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รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัญกญังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๒๔ ให้ประธานศาลปกครองสู
งสุดรักษาการตามพระราชบั
ตินี้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัติฉบับนีส้ ำนั
กำ
หมายเหตุ :- เหตุสผำนั
ลในการประกาศใช้
พระราชบั
คือกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั
กร
ไทย มาตรา ๑๙๐ บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ตุลาการพ้นจากตำแหน่ง แต่ในกรณีที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พ้นจากตำแหน่งเพราะความตายหรื อเกษียณอายุ พ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือพ้นจากราชการ
เพราะถูกลงโทษสให้
ำความกราบบังคมทูลกเพืำ ่อทรงทราบสมาตรา
๑๙๘ บัญญัติให้การบริ
ำนันกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ หารงาน
บุ ค คลเกี่ ย วกั บ ตุล าการศาลปกครองต้ อ งดำเนิ น การโดยคณะกรรมการตุ ล าการศาลปกครองซึ่ ง
วยประธานศาลปกครองสู
งสุสดำนัเป็กนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ประธานและกรรมการผู
ลาการในศาล
สำนักประกอบด้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ้ทรงคุณวุฒิซึ่งสเป็
ำนันกตุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการในศาลปกครองไม่เกินสองคน บรรดาที่ได้รับ
สำนักลงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บัญญัติให้
เลือกจากข้าราชการตุ
าการศาลปกครอง ทัก้งำนี้ ตามที่กฎหมายบั
ญญัติและมาตรา ๒๓๑
ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลปกครองได้เมื่ อเห็นว่ามีกรณีกฎ คำสั่งหรือการกระทำใดของ
สำนักหน่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ วยรั ฐธรรมนู
สำนัญกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
วยงานของรัฐหรือเจ้กำาหน้ าที่ของรัสฐำนัมีกปงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ัญ หาเกี่ยวกับความชอบด้
หรือกฎหมาย
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใน
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เรื่องดังกล่าวให้สสอดคล้
องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่สงำนั
ราชอาณาจั
กรไทย ประกอบกับ มาตรา
๑๘๘
วรรคสอง
บั
ญ
ญั
ต
ิ
ใ
ห้
ผ
้
ู
พ
ิ
พ
ากษาและตุ
ล
าการย่
อ
มมี
อ
ิ
ส
ระในการพิ
จารณาพิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนัพกากษาอรรถคดี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมควรกำหนดความคุ้ ม ครองตุ ล าการในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาอรรถคดี ซึ่ งได้ ก ระทำโดยสุ จ ริ ต
นอกจากนั้นสมควรปรั
บปรุงการพิจารณาพิพกากษาคดี
และการบริ
หารจัดการคดีของศาลปกครองให้
มี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยกำหนดให้สามารถยื่นคำฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัล
่นใด หรือโทรสาร เพื่อกประโยชน์
ในการเข้
าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้
าย สะดวก
สำนักอืงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัโกดยง่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
รวดเร็ว และทั่วถึง รวมทั้งกำหนดกระบวนพิจ ารณาโดยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ ห รือระบบการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ประชุ ม ทางจอภาพ
ตลอดจนแก้ ไ ขเพิ่ ม เติกำม กระบวนพิสจำนัารณาในการพิ
จ ารณาคำขอยกเว้
น
ค่าธรรมเนี ย มศาล การนั่ งพิ จ ารณาคดี ในกรณี ที่ มี ค วามจำเป็ น เร่งด่ ว นและการไม่ จั ด ให้ มี การนั่ ง
สำนักพิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ที่ อุ ท ธรณ์ คสำพิ
ำนักพงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้ น ต้ น จึสงำนัจำเป็
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
จ ารณาคดี ส ำหรั บ คดี
ากษาของศาลปกครองชั
น ต้ อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๒๒

ญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิ
ธีพกิจงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ารณาคดีปกครอง (ฉบักบำที่ ๑๑) พ.ศ. ส๒๕๖๑
สำนักพระราชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๒ พระราชบั ญ ญัตกินำ ี้ ให้ ใช้บั งคับตัส้งำนัแต่กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
วันถัดจากวันประกาศในราชกิ
จจา
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นุเบกษาเป็นต้นไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๔ ให้ ย กเลิ ก บั ญ ชี อั ต ราเงิน เดื อ นและเงิน ประจำตำแหน่ งตุ ล าการศาล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ซึ่งแก้ไข
ปกครองท้ายพระราชบั
ญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิ
ธีพิจสารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎี กาการปรั บ อัตราเงิน เดือนของตุล าการศาลปกครอง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.
สำนัก๒๕๕๔
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ง ตุ ล าการศาลปกครองท้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
และให้ ใ ช้ บั ญกำชี อั ต ราเงิ น เดืสำนั
อ นและเงิ
น ประจำตำแหน่
าย
พระราชบัญญัตินสี้แำนั
ทนกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันกวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗
เป็นต้นไป
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ธันวาคม ๒๕๖๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๒๒ กำ
ราชกิจจานุเบกษา เล่
ม ก๑๓๕/ตอนที
่ ๑๑๒ ก/หน้า ก๘/๒๘
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ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ ๕ เงิน เพิ่มค่สำนั
าครองชี
พชั่ว คราวตามภาวะเศรษฐกิ
จตามระเบี
ยบ ก.ศป.

ำ

ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งตุลาการศาลปกครอง
กำ เป็นต้นมาจนถึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญ ญัติ นี้ใช้
ได้รับไปแล้วตั้งแต่สำนั
วันกทีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
งวันก่อนวันที่พระราชบั
บังคับ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับการปรับเพิ่มตามบัญชีอัตรา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตุลาการศาลปกครองในมาตรา ๔ และให้การได้รับเงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราวในกรณีสำนั
นั้นกสิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
้นสุดลงในวันที่พระราชบั
กำ ญญัตินี้ใช้บังสคัำนับกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

มาตรากำ๖ ให้ประธานศาลปกครองสู
งสุดรักษาการตามพระราชบั
ินี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สญ
ำนัญักตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัติฉบับนีสำนั
กำ ไขเพิ่มเติม
หมายเหตุ :- เหตุสผำนัลในการประกาศใช้
พระราชบั
้ คืกองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
โดยที่เป็นการสมควรแก้
บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตุลาการศาลปกครองเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ
สำนักและค่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักถงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
าครองชีพที่เพิ่มสูกงำขึ้ น โดยกำหนดให้
ือว่าเงินเพิ่มค่าครองชีกพำ ชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิ
จตาม
ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งตุลา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
การศาลปกครองได้
รั บ ไปแล้ ว ตั้งแต่ วัน ที่ ๑ ธัน วาคม พ.ศ.สำนั๒๕๕๗
เป็ น ต้น มาจนถึงวัน ก่อนวัน ที่
พระราชบั
ญ
ญั
ต
ิ
น
้
ี
ใ
ช้
บ
ั
ง
คั
บ
เป็
น
ส่
ว
นหนึ
่
ง
ของเงิ
น
เดื
อ
นและเงิ
น
ประจำตำแหน่
งที่ได้รสับำนัการปรั
บเพิ่มตาม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตุลาการศาลปกครอง และให้การได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวในกรณีนสั้นำนั
สิ้นกสุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ดลงในวันที่พระราชบักญำญัตินี้ใช้บังคับสำนัจึกงจำเป็
นต้องตราพระราชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำญญัตินี้
๑๒๓
ญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิ
ธีพกิจงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ารณาคดีปกครอง (ฉบักบำที่ ๑๒) พ.ศ. ส๒๕๖๒
สำนักพระราชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๒ พระราชบั ญ ญัตกินำ ี้ ให้ ใช้บั งคับตัส้งำนัแต่กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
วันถัดจากวันประกาศในราชกิ
จจา

นุเบกษาเป็นต้นไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพ าทเป็น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้การบริหารจัดการคดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาส
ง เสริ ม ให้ คู่ ก รณี มกำี ท างเลื อ กในการระงั
บ ข้ อ พิ พ าททางปกครองได้
อี ก ทางหนึ
่ ง สมควรเพิ่ ม
สำนักและส่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
บทบัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองภายใต้หลักความชอบด้ วยกฎหมาย
เพื่อให้ข้อพิพาททางปกครองยุ
ติลงได้อย่างรวดเร็
ครใจของคู่กรณี กและรั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ วยิ่งขึ้นด้วสยความสมั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ กษาไว้
ซึ่งสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ตลอดจนส่งเสริมให้การบริหารจัด การคดีของศาลปกครองมีประสิทธิภาพ
สำนักและประสิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ทธิผลเพิ่มขึ้นกำจึงจำเป็นต้องตราพระราชบั
ญญัตินี้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั(ฉบั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
พระราชบัญญัติจสัดำนั
ตั้งกศาลปกครองและวิ
ธีพิจารณาคดี
ปกครอง
บที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ก๑๒๔
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๒ พระราชบัสญำนัญักตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถักดำ จากวันประกาศในราชกิ
จจา

นุเบกษาเป็นต้นไปสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๒๓

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที่ ๕๖ ก/หน้า ๒๔๗/๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กุมภาพันสธ์ำนั๒๕๖๔
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๒๔ กำ
ราชกิจจานุเบกษา เล่
ม ก๑๓๘
/ตอนที่ ๑๑ ก/หน้า ๑๐/๑๐
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักหมายเหตุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
:- เหตุผลในการประกาศใช้
พระราชบั
ญญัติฉบับนี้ คือกำโดยที่เป็นการสมควรเพิ
่มอำนาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลปกครองให้รวมถึงการออกระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดเบี้ยประชุม
สำนัลกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักมงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำหรับข้าราชการตุ
าการศาลปกครอง ซึ่งกเข้ำ าร่วมการประชุ
ใหญ่ตุล าการในศาลปกครองสู
งสุ ด
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๙๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งบัญญัติให้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ศาลปกครองมีระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็ นการเฉพาะตามความเหมาะสมตามที่กฎหมาย
บัญญัติ จึงจำเป็นสต้ำนัอกงตราพระราชบั
ญญัตินี้ กำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

พรวิภา/เพิ่มเติม
๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ปริญสินีย์/ตรวจ
๑๘ มกราคม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๒๕๖๒

สำนัวิกวงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
รรธน์/เพิ่มเติม
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

พิวัฒน์/วิชพงษ์/ตรวจ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๗สำนั
พฤษภาคม
๒๕๖๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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วิชพงษ์/เพิ่มเติม
๒๓ สพฤศจิ
กายน ๒๕๖๑
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ศิรกวัชำ ร์/ปรับปรุง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ณิกา/เพิ่มเติม
สำนักปุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ศิรวัชร์/แก้ไข

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

กัญฑรัตน์/เพิ่มเติม

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๒๕๕๙
๒๗ เมษายน

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกวิำศนี/เพิ่มเติม

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ /ปรับปรุง
วิชพงษ์

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

ปริญสินีย์/เพิ่มเติม
๑๕สำนั
กุมกภาพั
นธ์ ๒๕๖๔
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๓๕ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

พระราชบัญญัติ

จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๖๔

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้ว ยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยค าแนะน าและยิ น ยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๔”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๘) ของมาตรา ๔๑/๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๓๕ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

“(๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัด สวัสดิการ การสงเคราะห์ เงิน ค่าตอบแทนพิเศษและ
สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ อื่ น ของข้ า ราชการตุ ล าการศาลปกครอง ข้ า ราชการฝ่ า ยศาลปกครอง และ
พนักงานราชการและลูกจ้างสานักงานศาลปกครอง”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๓๕ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญญั ติ ฉบั บนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
อ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ห ารศาลปกครองในการออกระเบี ย บเกี่ ย วกั บ เงิ น ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษ
และสิทธิและประโยชน์อื่นของข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และพนักงานราชการ
และลู ก จ้ า งส านั ก งานศาลปกครอง อั น จะเป็ น มาตรการส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ในการเพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพ
และเสริมสร้างขวัญกาลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจในการอานวยความยุติธรรม
ทางปกครองแก่บุคลากรของศาลปกครอง จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติ กา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๓๙ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ป.ร.กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีภูกมาิพลอดุลยเดช สำนั
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ให้ประกาศว่า

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙
เป็
นปีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่ ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบกันา
สำนั

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนัพระบาทสมเด็
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สำนัลกยเดช
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จพระปรมิกนาทรมหาภูมิพลอดุ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้
าฯ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

่สมควรมีกฎหมายว่กาาด้วยวิธีปฏิบัติรสำนั
าชการทางปกครอง
สำนัโดยที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จึงทรงพระกรุ
ณาโปรดเกล้
าฯ ให้ตราพระราชบักญา ญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยิ
นยอม กา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ. ๒๕๓๙”

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญญั ตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่ งร้อยแปดสิบวันนับแต่
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วันถัดจากวันประกาศในราชกิ
จจานุเสำนั
บกษาเป็
นต้นไป
สำนัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๓ วิธีป ฏิ บั ติ ราชการทางปกครองตามกฎหมายต่
าง ๆ กให้า เป็ น ไปตามที่

กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใด
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิ บัติราชการไม่ต่ำกว่า
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบั
ญญัตินี้ กา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความในวรรคหนึ่ งมิ ให้ ใช้ บั งคั บ กั บ ขั้ น ตอนและระยะเวลาอุ ท ธรณ์ ห รือโต้ แ ย้ งที่
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กำหนดในกฎหมาย กา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
๔ พระราชบัญญักตา ินี้มิให้ใช้บังคับสำนั
แก่กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) รัฐสภาและคณะรั
ฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) องค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
การพิจารณาของนายกรั
รัฐมนตรี
ในงานทางนโยบายโดยตรง
สำนั(๓)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐมนตรีหรือสำนั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๔) การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ข องศาลและการดำเนิ น งานของเจ้ า หน้ า ที่ ใ น
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา การบังคับคดี
สำนัและการวางทรั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กระบวนการพิจารณาคดี
พย์ กา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที่ ๖๐ ก/หน้า ๑/๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ แ ละการสั่ ง การตามกฎ หมายว่ า ด้ ว ย

สำนักคณะกรรมการกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กากำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๖) การดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ

ส(๗)
ำนักการดำเนิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นงานเกี่ยวกับกราชการทหารหรื
อเจ้
าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าทีก่ทำ างยุทธการ

ร่วมกับทหารในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ภายในประเทศ
นงานตามกระบวนการยุ
ติธรรมทางอาญา
ส(๘)
ำนักการดำเนิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๙) การดำเนินกิจการขององค์การทางศาสนา
การยกเว้
ญัติแห่งพระราชบัญญัตกินำ ี้มาใช้บังคับแก่
การดำเนิ
นกิจการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นไม่ให้นำบทบั
สำนัญกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ใดหรือกับหน่วยงานใดนอกจากที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คณะกรรมการวิธสีปำนั
ฏิบกัตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ิราชการทางปกครอง กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัญกญั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๕ ในพระราชบั
ตินี้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความว่ า การเตรียมการและการดำเนินการ
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ของเจ้าหน้าที่เพื่อสจัำนัดกให้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
มีคำสั่งทางปกครองหรื
อกฎ และรวมถึ
งการดำเนินการใด ๆ ในทางปกครอง
ญญัตินี้ กำ
สำนักตามพระราชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการดำเนินการของ
เจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้
ำสั่งทางปกครอง
สำนัมีคกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า
(๑) การใช้
าหน้าที่ทกี่ มำ ีผลเป็ นการสร้
ติสั มพันธ์ขึ้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อำนาจตามกฎหมายของเจ้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัางนิ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ
ำนักไม่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ มั ติ การ
หรือหน้าที่ของบุคสคล
ว่าจะเป็นการถาวรหรืกำอชั่วคราว เช่นสำนัการสั
่งการ การอนุญาต การอนุ
วินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่นที่กำหนดในกฎกระทรวง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) การอื
“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่
ใดหรือบุคคลใดเป็นกการเฉพาะ
สำนักกรณี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
“คณะกรรมการวินิ จฉัยข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายที่มีการจัสดำนัองค์
กรและวิธีพิจารณาสำหรั
ทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บการวินิจฉัยสชีำนั้ขกาดสิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อำนาจหรือ
สำนักได้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัฐกในการดำเนิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่งอย่างใดตามกฎหมาย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองของรั
นการอย่างหนึ
ไม่ว่าจะ
เป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตาม
ส“คู
ำนั่กกรณี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ อจะอยู่ใน
” หมายความว่า ผูก้ยำื่นคำขอหรือผูส้คำนััดค้กางำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นคำขอ ผู้อยู่ในบังคับกหรื
บังคับของคำสั่งทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของ
สำนักผูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัก่งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
้นั้นจะถูกกระทบกระเทืกอำ นจากผลของคำสั
ทางปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออก
กฎกระทรวงและประกาศ
ญญัตินี้ กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เพื่อปฏิบัติกสารตามพระราชบั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมวด ๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ก
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ
่งเรีสยำนักว่กางำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
“คณะกรรมการวิ ธีปกฏิำบัติราชการ
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ทางปกครอง” ประกอบด้ว ยประธานกรรมการคนหนึ่ ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
เลขาธิ ก ารคณะรั
เลขาธิ
ก ารคณะกรรมการข้
น เลขาธิ ก าร
สำนักมหาดไทย
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ฐ มนตรีสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ า ราชการพลเรื
สำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
คณะกรรมการกฤษฎีกาและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ
สให้
ำนัคกณะรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งตั้งจาก
ฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู
้ทรงคุณวุฒิ โดยแต่
ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการบริหาร
สำนักราชการแผ่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
นดิน แต่ผู้นั้นกต้ำ องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่
งทางการเมือง กำ
ให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตั้งข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กฤษฎีกาเป็นเลขานุ
การและผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๘ ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละสามปี
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่
งอาจได้รับแต่งตั้งอีกำกได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในกรณีที่ก รรมการพ้น จากตำแหน่ ง ตามวาระ แต่ยัง มิไ ด้แ ต่ง ตั้ง กรรมการใหม่
กรรมการนั้ น ปฏิบัตกิหำน้าที่ไปพลางก่สอำนันจนกว่
าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่
สำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
๙ นอกจากการพ้กนำ จากตำแหน่สงำนั
ตามวาระตามมาตรา
๘ กกรรมการซึ
่ง

คณะรัฐ มนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ งเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ ออกหรือเมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใ ดตาม

สำนักมาตรา
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๗๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๑๐ ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการวิ
ธีปกฏิำ บัติราชการทางปกครอง
รับผิดชอบงานธุ
การศึกษาหา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำรการ งานประชุ
สำนักมงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ข้อมูลและกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ องดู แ ลและให้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ น งานของเจ้
สำนักางำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๑) สอดส่
คำแนะนำเกี่ยวกับ การดำเนิ
หน้ าที่ ในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ส(๒)
ำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนับกัตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
คำปรึกษาแก่เจ้าหน้ากทีำ่เกี่ยวกับการปฏิ
ิตามพระราชบัญญัตินกี้ ำตามที่บุคคล
ดังกล่าวร้องขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกำหนด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัเจ้กางำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๓) มีกหำนั ง สื อ เรี ย กให้
หน้ า ที่ ห รื อ บุ ค คลอื่ นกใดมาชี
้ แ จงหรืสำนั
อ แสดงความเห็
น
ประกอบการพิจารณาได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๔) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศ
ญญัตินี้ กำ
สำนักตามพระราชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) จัดทำรายงานเกี่ย วกับ การปฏิบัติตามพระราชบัญ ญัตินี้เสนอคณะรัฐ มนตรี

สำนักเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นครั้งคราวตามความเหมาะสมแต่
อย่สาำนั
งน้กองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒกนาและปรั
บปรุสงำนั
การปฏิ
บัติราชการ

ทางปกครองให้เป็นไปโดยมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ส(๖)
ำนักเรืงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ หรือนายกรัสฐำนัมนตรี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมวด ๒
คำสั
ง
่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำทางปกครองสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ส่วนที่ ๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกเจ้
ำ าหน้าที่

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๑๒ คำสั่งทางปกครองจะต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้น

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรากำ๑๓ เจ้าหน้าสทีำนั่ดังกต่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
อไปนี้จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัได้กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑) เป็นคู่กรณีเอง

นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู
ส(๒)
ำนักเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่กรณี

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้อง
อลูกพี่ลูกน้องนับได้เพีกำยงภายในสามชัสำนั
้น กหรื
อเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่
พียกงสองชั
้น
สำนักหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งงานนับได้สเำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คู่กรณี
(๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๖) กรณี
มาตรา ๑๔ เมื่อมีกรณี ตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณี คัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ ผู้ ใดเป็ น
บุ
ค
คลตามมาตรา
๑๓ กให้
ดการพิจารณาเรื่องไว้
ู้บังคับ บัญ ชา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ เจ้าหน้าที่ผสู้นำนัั้นกหยุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ก่อน และแจ้สงำนัให้กผงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบ เพื่อที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะได้มีคำสั่งต่อไป
่น คำคัดค้าน การพิจารณาคำคั
ดค้าสนำนัและการสั
่ งให้ เจ้าหน้าที่อกื่นำ เข้าปฏิบัติ
สการยื
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
หน้าที่แทนผู้ที่ถูกคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๑๕ เมื่ อ มี ก รณี ต ามมาตรา ๑๓ หรื อ คู่ ก รณี คั ด ค้ า นว่ ากรรมการใน
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สลำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
คณะกรรมการทีส่มำนัีอ ำนาจพิ
จ ารณาทางปกครองคณะใดมี
ักษณะดั
งกล่าว ให้ป ระธานกรรมการ
เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุคัดค้านนั้น ในการประชุมดังกล่าวกรรมการผู้ถูกคัดค้าน
สำนักเมื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้
อซักถามแล้
วต้องออกจากที่ประชุกมำ
ถ้าคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมี
ผู้ถูกคัด ค้านในระหว่างที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กรรมการผู้ถูกคัดค้า นต้องออกจากที่ประชุม ให้ถือว่าคณะกรรมการคณะนั้นประกอบด้วยกรรมการ
กคนที่ไม่ถูกคัดค้าน กำ
สำนักทุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

สำนักกว่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำบัติหน้าที่ต่อไปได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
าสองในสามของกรรมการที
่ไม่ถูกคัสดำนัค้ากนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ก็ให้กรรมการผู้นั้ นปฏิ
มติดังกล่ าวให้

กระทำโดยวิธีลงคะแนนลับและให้เป็นที่สุด
สการยื
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำและวิธีการ
่นคำคัดค้านและการพิกจำ ารณาคำคัดค้สำนั
านให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดในกฎกระทรวง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๖ ในกรณี มี เหตุกำอื่ น ใดนอกจากที
ั ญ ญั ติ ไว้ ในมาตรา ๑๓
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัก่ บงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เกี่ ย วกั บ
เจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำ
การพิจารณาทางปกครองไม่
เป็นกลาง
าหน้าที่หรือกรรมการผูก้นำั้นจะทำการพิสจำนั
ารณาทางปกครอง
สำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัเจ้กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในเรื่องนั้นไม่ได้
สในกรณี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นการดังนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนิ
(๑) ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้ นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและ
สำนักแจ้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั่งกหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ แล้วแต่กรณี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
งให้ผู้บังคับบัญชาเหนืกอำ ตนขึ้นไปชั้นหนึ
อประธานกรรมการทราบ
(๒) ถ้ามีคู่ กรณี คัด ค้านว่าผู้ นั้ น มี เหตุดั งกล่ าว หากผู้ นั้ น เห็ น ว่าตนไม่ มี เหตุ ตามที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คัดค้านนั้น ผู้นั้นจะทำการพิ
จ ารณาเรื่องต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้สงำนัให้กผงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ู้ บังคับบัญชาเหนือตนขึกำ้นไปชั้นหนึ่ง
อประธานกรรมการทราบ
สำนักหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ แล้วแต่กรณี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่ง
ผู้นั้นเป็นกรรมการอยู
ีคำสั่งหรือมีมติโดยไม่ชกำักช้า แล้วแต่กสรณี
ว่าผู้นั้นมีอำนาจในการพิ
สำนัก่มงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำจารณาทาง
ปกครองในเรื่องนั้นหรือไม่
ให้นำบทบั
วรรคสอง และมาตรา
และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญ ญัติมาตรา
สำนัก๑๔
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๑๕ วรรคสอง
สำนักวรรคสาม
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
วรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๑๗ การกระทำใด ๆ ของเจ้ าหน้าที่ห รือกรรมการในคณะกรรมการที่มี

สำนักอำนาจพิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักและมาตรา
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
จารณาทางปกครองที
่ได้กระทำไปก่
อนหยุดการพิจารณาตามมาตรา
๑๔
๑๖

ย่อมไม่เสี ย ไป เว้น แต่เจ้าหน้ าที่ผู้ เข้าปฏิ บัติห น้ าที่ แทนผู้ ถูกคัดค้านหรือคณะกรรมการที่ มีอำนาจ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พิจารณาทางปกครอง แล้วแต่กรณี จะเห็นสมควรดำเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดเสียใหม่ก็ได้

กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

กำ

กำ

มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ ไม่ให้นำมาใช้บังคับกับกรณีที่มี
ความจำเป็นเร่งด่สวำนัน กหากปล่
อยให้ล่าช้าไปจะเสี
สาธารณะหรือสิทธิกขำองบุคคลจะ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ยหายต่อประโยชน์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้ หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้

มาตรา ๑๙ ถ้าปรากฏภายหลังว่าเจ้าหน้ าที่ห รือกรรมการในคณะกรรมการที่ มี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
อำนาจพิจ ารณาทางปกครองใดขาดคุ
ณ สมบักำติห รือมีลั กษณะต้
องห้ ามหรือการแต่งตัก้งำไม่ช อบด้ว ย
กฎหมาย อันเป็นเหตุให้ผู้นั้นต้องพ้นจากตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งเช่นว่านี้ไม่กระทบกระเทือนถึง
สำนักการใดที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สาำนัทีก่ งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๐ ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖

สำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อ ควบคุ ม ดู แสลสำหรั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ห มายความรวมถึ ง กผูำ้ ซึ่ งกฎหมายกำหนดให้
มี อ ำนาจกำกั บ หรื
บ กรณี ของ

เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาโดยตรง และนายกรัฐมนตรีสำหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นรัฐมนตรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ส่วนที่ ๒
คูก่ รณี

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรากำ ๒๑ บุ ค คลธรรมดา
คณะบุ ค คล หรือกนิำ ติ บุ ค คล อาจเป็
คู่ ก รณี ในการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พิจารณาทางปกครองได้ตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือน
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
โดยมิอาจหลีกเลี่ยสงได้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มาตรากำ๒๒ ผู้มีความสามารถกระทำการในกระบวนการพิ
จารณาทางปกครองได้

จะต้องเป็น

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑) ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะ
(๒) ผู้ซกึ่งำมีบทกฎหมายเฉพาะกำหนดให้
มีความสามารถกระทำการในเรื
่องที่กำหนดได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
แม้ผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา
๒๑
้แทนหรือตัวแทน แล้กำวแต่กรณี
ส(๓)
ำนักนิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัโดยผู
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
(๔) ผู้ซึ่งมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจา
เบกษากำหนดให้มีความสามารถกระทำการในเรื
่องที่กำหนดได้ กแม้ำ ผู้นั้นจะยังไม่สบำนัรรลุ
นิติภาวะหรือ
สำนักนุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ความสามารถถูกจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๒๓ ในการพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่

สำนักคูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อที่ปรึกษาของตนเข้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
่กรณีมีสิทธินำทนายความหรื
ามาในการพิจารณาทางปกครองได้

การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้ทำลงต่อหน้าคู่กรณีให้ถือว่าเป็นการกระทำของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คู่กรณี เว้นแต่คู่กรณีจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๒๔ คู่กรณี อาจมีห นั งสือแต่งตั้งให้ บุ คคลหนึ่งบุค คลใดซึ่งบรรลุ นิติภ าวะ
กระทำการอย่างหนึ
างใดตามที่กำหนดแทนตนในกระบวนการพิ
จารณาทางปกครองใด
ๆ ได้
สำนั่งกอย่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ในการนี้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคู่กรณีได้เฉพาะเมื่อเป็นเรื่องที่ผู้นั้น
สำนักมีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักระทำการแทน
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หน้าที่โดยตรงที่จะต้อกงทำการนั
้นด้วสยตนเองและต้
องแจ้งให้ผู้ไกด้ำรับการแต่งตั้งสให้
ทราบด้วย
สหากปรากฏว่
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำงในเรื่องนั้น
าผู้ได้รับการแต่กงำตั้งให้ กระทำการแทนผู
้ใดไม่ทราบข้อเท็จจริ
เพียงพอหรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจในความสามารถของบุคคลดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้คู่กรณีทราบ
สำนักโดยไม่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ชักช้า
การแต่งตั้งให้กระทำการแทนไม่ถือว่าสิ้นสุสดำนั
ลงเพราะความตายของคู
่กรณีหรือการที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ความสามารถหรือความเป็นผู้แทนของคู่กรณีเปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ผู้สืบสิทธิตามกฎหมายของคู่กรณี
อคู่กรณีจะถอนการแต่
สำนักหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำงตั้งดังกล่าว สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๒๕ ในกรณีสทำนั
ี่มีกการยื
่นคำขอโดยมีผู้ลงชืก่อำร่วมกันเกินห้าสสิำนับกคนหรื
อมีคู่กรณี

เกินห้าสิบคนยื่นคำขอที่มีข้อความอย่างเดียวกันหรือทำนองเดียวกัน ถ้าในคำขอมีการระบุใ ห้บุคคลใด
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นปริยายให้สำนั
เป็นตัวแทนของบุสคำนัคลดั
งกล่าวหรือมีข้อความเป็
เข้กางำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ใจได้เช่นนั้น ให้ถือว่าผูก้ทำ ี่ถูกระบุชื่ อ
ดังกล่าวเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณีเหล่านั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในกรณีที่มีคู่กรณีเกินห้าสิบคนยื่นคำขอให้มีคำสั่งทางปกครองในเรื่องเดียวกัน โดย
ไม่มีการกำหนดให้สบำนัุคกคลใดเป็
นตัวแทนร่วมของตนตามวรรคหนึ
ให้เจ้าหน้าที่ในเรื่องนั้นกแต่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั่งกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ งตั้งบุคคล
ที่คู่กรณีฝ่ายข้างมากเห็นชอบเป็นตัวแทนร่วมของบุคคลดังกล่าว ในกรณีนี้ให้นำมาตรา ๒๔ วรรคสอง
มาใช้บังคักบำ โดยอนุโลม สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักและวรรคสาม
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตัวแทนร่วมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองต้องเป็นบุคคลธรรมดา
สคูำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ วมดำเนิสนำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่กรณี
จะบอกเลิกการให้ตัวกแทนร่
การแทนตนเมื
่อใดก็ได้แต่กตำ้องมีหนังสือ
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและดำเนินการใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองต่อไปด้วยตนเอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ วมจะบอกเลิสกำนัการเป็
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ตัวแทนร่
นตัวแทนเมื่อใดก็ได้กำแต่ต้องมีหนังสสืำนั
อแจ้
งให้เจ้าหน้าที่
ทราบกับต้องแจ้งให้คู่กรณีทุกรายทราบด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ส่วนที่ ๓
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

การพิจารณา

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรากำ๒๖ เอกสารที
ต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดทำเป็
าเป็กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
นเอกสารที่ทำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั่ยกื่นงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นภาษาไทย สถ้ำนั
กำ

ขึ้น เป็ น ภาษาต่างประเทศ ให้ คู่กรณี จั ดทำคำแปลเป็ นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องมาให้
สำนั่เจ้กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำนี้ให้ ถือว่าเอกสารดั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ าที่ ในวันที่
ภายในระยะเวลาที
าหน้าที่กำหนด ในกรณี
งกล่าวได้ยื่ นต่อเจ้าหน้
เจ้าหน้าที่ได้รับคำแปลนั้น เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ และใน
สำนักกรณี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นวันที่เจ้าสหน้
ำนัากทีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นี้ให้ถือว่าวันที่ได้ยกื่นำเอกสารฉบับสทีำนั
่ทำขึ
้นเป็นภาษาต่างประเทศเป็
่ได้รับเอกสาร
ดังกล่าว
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
การรับรองความถูกต้องของคำแปลเป็นภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารที่ทำขึ้ น
นภาษาต่างประเทศ ให้
กเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
สำนักเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำเป็นไปตามหลัสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๒๗ ให้เจ้าหน้าที่แกจ้ำงสิทธิและหน้สาำนัทีก่ในกระบวนการพิ
จารณาทางปกครอง
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๒

ให้คู่กรณีทราบตามความจำเป็นแก่กรณี

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ให้เป็นหน้
สำนัาทีกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เมื่อมีกผำู้ยื่นคำขอเพื่อสให้ำนัเกจ้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
าหน้าที่มีคำสั่ง ทางปกครอง
่ของเจ้าหน้าที่

ผู ้ร ับ คำขอที่ จ ะต้องดำเนิ น การตรวจสอบความถูกต้ องของคำขอและความครบถ้ว นของเอกสาร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บรรดาที่มีกฎหมายหรื
อกฎกำหนดให้ต้องยืก่นำมาพร้อมกับคำขอ
หากคำขอไม่ถูกต้อง กให้ำ เจ้าหน้าที่
ดังกล่าวแนะนำให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเสียให้ ถูกต้อง และหากมีเอกสารใดไม่ครบถ้วน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันทีหรือภายในไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ ในการแจ้งดังกล่าว
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒ มาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
สำนัก๒๕๕๗
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้เจ้าหน้าที่ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับคำขอและระบุรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่

สำนักครบถ้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ว นให้ผู้ยื่น คำขอทราบพร้
อมทัส้งำนั
บันกทึงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กการแจ้ง ดังกล่า วไว้กใำนกระบวนพิ สจำนั
ารณาจั
ดทำคำสั่ง

ทางปกครองนั้นด้วย
สเมืำนั่อกผูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อจัดส่งเอกสารตามที
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
้ยื่นคำขอได้แก้ไขคำขอหรื
่ระบุในการแจ้งตามวรรคสอง
ครบถ้วนแล้วเจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำขอเพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได้ เว้นแต่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มีค วามจำเป็นเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎและได้รับความเห็นชอบจากผู้ บังคับบัญชา
เหนือตนขึ้นไปชั้นสหนึ
ตามมาตรา ๒๐ ในกรณี
คับกบังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ญชาดังกล่าวดำเนินการตรวจสอบ
ำนัก่งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำเช่นนั้นให้ผู้บสังำนั
กำ
ข้อเท็จจริงโดยพลัน หากเห็นว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการทางวินัยต่อไป
ผู้ยื่นคำขอต้
การแก้
ไขหรือส่งเอกสารเพิ
่ภายในเวลาที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ องดำเนิสนำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ่ มเติมต่ อเจ้าหน้
สำนัากทีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เจ้าหน้าที่กำหนดหรือภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขยายออกไป เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว
กำม ให้ ค รบถ้ว นสำนัให้กถงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ที่ จ ะให้
หากผู้ ยื่ น คำขอไม่สำนั
แก้กไงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ขหรื อส่ งเอกสารเพิ่ มเติ
ือว่าผู้ ยื่นคำขอไม่ ประสงค์
เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำขอต่อไป ในกรณีเช่นนั้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารคืนให้ผู้ยื่นคำขอพร้อมทั้ง
สำนักแจ้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักและบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งกล่าวไว้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
งสิทธิในการอุทธรณ์ใกห้ำผู้ยื่นคำขอทราบ
นทึกการดำเนินการดั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้
าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตาม
ความเหมาะสมในเรื
อ
่
งนั
น
้
ๆ
โดยไม่
ต
อ
้
งผู
ก
พั
น
อยู
ก
่
บ
ั
คำขอหรื
อ
พยานหลั
่กรณี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กฐานของคู
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๙ เจ้าหน้าที่ต้องพิกำจารณาพยานหลั
่ตนเห็นว่าจำเป็นกแก่ำ การพิสูจน์
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักกฐานที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ข้อเท็จจริง ในการนี้ ให้รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) แสวงหาพยานหลั
กอย่างที่เกี่ยวข้อง กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สกำนัฐานทุ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) รับฟังพยานหลักฐาน คำชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคล
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ่ ไม่ จ ำเป็ น
หรื อ พยานผู้ เชี่ ยสวชาญที
่ คู่ ก รณี ก ล่ าวอ้ าง เว้กำน แต่ เจ้ า หน้ าสทีำนั่ เห็กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
น ว่ า เป็ น การกล่ า วอ้ ากงที
ฟุ่มเฟือยหรือเพื่อประวิงเวลา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อเท็จจริงหรืสอำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ คคล หรือพยานผู
สำนัก้เงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๓) ขอข้
ความเห็
นจากคู่กรณี พยานบุ
ชี่ยวชาญ
(๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๕) ออกไปตรวจสถานที่
คู่กรณีกตำ ้องให้ความร่สวำนัมมืกองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กับเจ้าหน้าที่ในการพิกสำ ูจน์ข้อเท็จจริสงำนัและมี
หน้าที่แจ้ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พยานหลักฐานที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่
อพยานผู้เชี่ยวชาญที
ถ้อยคำหรือทำความเห็
สพยานหรื
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่เจ้าหน้าที่เรีสยำนักมาให้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นมีสิทธิ
ได้รับค่าป่วยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ง อย่ า งเพี ยสงพอและมี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ต้ อ งให้ คู่ ก รณี มี โสอกาสที
่ จ ะได้ ท ราบข้ อ เท็ จกจริ
โ อกาสได้ โ ต้ แ ย้กงำ และแสดง
พยานหลักฐานของตน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ความในวรรคหนึ
่ ง มิสำนั
ให้กนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำมาใช้ บั ง คั บ ในกรณีกำดั ง ต่ อ ไปนี้ เว้สนำนัแต่
เจ้ า หน้ า ที่ จ ะ
เห็นสมควรปฏิบัตสิเำนั
ป็นกอย่
างอื่น
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรืกอำจะกระทบต่อสประโยชน์
สาธารณะ
สำนักร้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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กำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) เมื่อจะมีผ ลทำให้ ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกำหนดไว้ ในการทำคำสั่งทาง

สำนักปกครองต้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ
่งสำนั
ถ้ากจะก่
อให้เกิดผลเสียหายอย่
สห้ำนัามมิ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ างร้ายแรง
ต่อประโยชน์สาธารณะ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ส(๔)
ำนักเมื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ วว่าการให้โสอกาสดั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่อโดยสภาพเห็นได้ชัดกในตั
งกล่าวไม่อาจกระทำได้

กำ

กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๓๑ คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จำเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้งหรือชี้แจง
ส
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่งทางปกครองในเรื
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
หรือป้องกันสิทธิขำนั
องตนได้
แต่ถ้ายังไม่ได้ทำคำสั
่องนั้น คู่กรณีไม่มีสกิทำธิขอตรวจดู
เอกสารอันเป็นต้นร่างคำวินิจฉัย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เอกสาร สค่ำนั
กำ หรือการจัสดำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
การตรวจดู
าใช้กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
จ่ายในการตรวจดูเอกสาร
ทำสำเนาเอกสาร
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรากำ ๓๒ เจ้า หน้สาำนัทีก่องำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
าจไม่อ นุญ าตให้ต รวจดู
ก ฐานได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เ อกสารหรือสพยานหลั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ถ้าเป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความประหยัด
ประสิทธิภาพในการดำเนิ
นสงานของรั
ฐ ให้คณะรัฐมนตรีกวำางระเบียบกำหนดหลั
กเกณฑ์และ
สำนักและความมี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
วิธีการเพื่อให้เจ้าหน้าที่กำหนดเวลาสำหรับการพิจารณาทางปกครองขึ้นไว้ตามความเหมาะสมแก่กรณี
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่องนั้น สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรื
อแย้
งกับกฎหมายหรือกฎในเรื
ในกรณีท่ีการดำเนินงานในเรื่องใดจะต้องผ่านการพิจารณาของเจ้าหน้าที่มากกว่า
สำนักหนึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ส่อำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่งราย เจ้าหน้าที่ที่เกีก่ยำวข้องมีหน้าทีส่ตำนั้องประสานงานกั
นในการกำหนดเวลาเพื
การดำเนิ
นงานใน
เรื่องนั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ส่วนที่ ๔
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
รูปแบบและผลของคำสั่งทางปกครอง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ง สื อ หรื อ วาจาหรื
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ ๓๔ คำสั่ งสทางปกครองอาจทำเป็
น หนั
อ โดยการสื่ อ

ความหมายในรูปแบบอื่นก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองเป็นคำสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับคำสั่งนั้นร้องขอ
สำนักและการร้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เหตุอันสมควรภายในเจ็
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
องขอได้กระทำโดยมี
ดวันนับแต่วกันำที่มีคำสั่งดังกล่สาำนัว กเจ้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
าหน้าที่ผู้ออก
คำสั่งต้องยืนยันคำสั
่งนั้นเป็นหนังสือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๓๖ คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุ วัน เดือน และปี

สำนักทีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำงของเจ้าหน้าสทีำนั่ผกู้ทงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่ทำคำสั่ง ชื่อและตำแหน่
ำคำสั่ง พร้อมทั้งมีลายมืกำอชื่อของเจ้าหน้สำนั
าทีก่ผงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ู้ทำคำสั่งนั้น
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ทำเป็นหนั
สำนังกสืงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
๓๗ คำสั่งทางปกครองที
อและการยืนยันคำสั่งกทางปกครอง

เป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
อกฎหมายที่อ้างอิง กำ
ส(๒)
ำนักข้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
นายกรักำฐมนตรีหรือผูส้ซำนั
ึ่งนายกรั
ฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิ
จจานุเบกษา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำหนดให้คำสั่งทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่งนั้นเองหรือในเอกสารแนบท้าย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คำสั่งนั้นก็ได้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักคงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๑) เป็กนำกรณีที่มีผลตรงตามคำขอและไม่
กระทบสิกทำธิและหน้าที่ขสองบุ
คลอื่น
(๒) เหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วโดยไม่จำต้องระบุอีก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา
๓๒
(๔)
เป็
น
การออกคำสั
ง
่
ทางปกครองด้
ว
ยวาจาหรื
อ
เป็
น
ต้องให้เหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ กรณีเร่งด่วสนำนัแต่
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งนั้นร้องขอ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๓๘ บทบัญญัติตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับ
่งทางปกครองที่กำหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์กำ วิธีการ และเงืสำนั
่อนไขที
่กำหนดใน
สำนักคำสั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กฎกระทรวง
มาตรา ๓๙ การออกคำสั่งทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ได้เท่าที่

สำนักจำเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
นเพื่อให้บรรลุวัตถุกปำระสงค์ของกฎหมาย
เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดข้
อจำกัดดุสลำนัพิกนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ิจเป็นอย่างอื่น

การกำหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกำหนดเงื่อนไขในกรณี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ดังต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมแก่กรณีด้วย
(๑) การกำหนดให้
สิทสธิำนัหรืกองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรืกำอสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ
่ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๒) การกำหนดให้ การเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหน้าที่ต้องขึ้นอยู่กับ
เหตุการณ์ในอนาคตที
ม่แน่นอน
สำนัก่ไงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) ข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งทางปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สผำนั
กำ อ งดเว้ นสกระทำหรื
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๔) การกำหนดให้
ู้ ได้กรงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ั บ ประโยชน์ ต้ อ งกระทำหรื
อ ต้ อ งมี
ภาระหน้าที่หรือยอมรับภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการกำหนดข้อ ความในการ
สำนักหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
จัดให้มี เปลี่ยนแปลง
อเพิ่มข้อกำหนดดังกล่กำาว
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำน หนั ง สื อ ในเรื
สำนั่ อกงใด
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ ๓๙/๑ ๓ การออกคำสั
่ ง ทางปกครองเป็
หากมิ ได้ มี

กฎหมายหรือกฎกำหนดระยะเวลาในการออกคำสั
่ งทางปกครองในเรื
่องนั้นไว้เป็นประการอื
่น ให้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๓๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนับทีก่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๓ มาตรา
ญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(ฉบั
๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
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ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เจ้าหน้าที่ออกคำสั่งทางปกครองนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับคำขอและ

สำนักเอกสารถู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กต้องครบถ้วนกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ให้ เป็ น หน้ าที่ ของผู้ บั งคั บ บั ญ ชาชั้น เหนือ ขึ้นไปของเจ้าหน้ าที่ ที่จะกำกับ ดูแลให้
ส
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้
เป็นไปตามวรรคหนึ่ง กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๔๐ คำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีที่อาจ
อุทธรณ์หรือโต้แย้สงำนัการยื
่นคำอุทธรณ์หรือคำโต้
บการอุทธรณ์หกรืำอการโต้แย้ง
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำแย้ง และระยะเวลาสำหรั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ดังกล่าวไว้ด้วย
ในกรณีกำที่มีการฝ่าฝืนสบทบั
ญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้กรำะยะเวลาสำหรัสำนั
บการอุ
ทธรณ์หรือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
การโต้ แย้ งเริ่ ม นั บ ใหม่ ตั้งแต่ วัน ที่ ได้ รั บ แจ้ งหลั กเกณฑ์ ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้ าไม่ มีก ารแจ้งใหม่ และ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำขยายเป็นหนึส่งำนั
กำ
ระยะเวลาดังกล่าสวมีำนัรกะยะเวลาสั
้นกว่าหนึ่งปี ให้
ปีนกับงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
แต่วันที่ได้รับคำสั่งทางปกครอง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๔๑ คำสั่งทางปกครองที
่ออกโดยการฝ่กาำฝืนหรือไม่ปฏิสบำนััตกิตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ามหลักเกณฑ์

ดังต่อไปนี้ ไม่เป็นเหตุให้คำสั่งทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑) การออกคำสั่ ง ทางปกครองโดยยั งสไม่ำนัมกี ผงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ู้ ยื่ น คำขอในกรณี ที่ เกจ้ำา หน้ า ที่ จ ะ
นการเองไม่ได้นอกจากจะมี
ผู้ยื่นคำขอ
ถ้าต่อมาในภายหลังได้มกำีการยื่นคำขอเช่สำนั
นนัก้นงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
แล้ว
สำนักดำเนิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๒) คำสั่งทางปกครองที่ต้องจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ถ้าได้มีการจัด
ให้มีเหตุผลดังกล่าสวในภายหลั
ง
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) การรับฟังคู่กรณีที่จำเป็นต้องกระทำได้ดำเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มีการ
บฟังให้สมบูรณ์ในภายหลั
สำนักรังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๔) คำสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อน ถ้าเจ้าหน้าที่นั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ได้ให้ความเห็นชอบในภายหลั
ง
เมื่อมีการดำเนิ นการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้ ว และเจ้าหน้าที่ผู้มี
สำนักคำสั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ให้ผลเป็นไปตามคำสั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่งทางปกครองประสงค์
่งเดิมให้ เจ้าหน้ากทีำ่ผู้นั้นบันทึกข้สอำนั
เท็กจงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
จริงและความ
ประสงค์ของตนไว้ในหรือแนบไว้กับคำสั่งเดิมและต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ของตนให้คู่กรณี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ทราบด้วย
กรณีตกาม
จะต้องกระทำก่อนสิก้นำสุดกระบวนการพิ
ารณาอุทธรณ์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ (๒) (๓) และ
สำนั(๔)
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักจงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ตามส่วนที่ ๕ ของหมวดนี้ หรือตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น หรือถ้าเป็นกรณีที่ไม่ต้องมีการ
อุทธรณ์ดังกล่าวก็สตำนั้องก่
อนมีการนำคำสั่งทางปกครองไปสู
่การพิ
้มีอำนาจพิจการณาวิ
นิจฉัย
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัจการณาของผู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ความถูกต้องของคำสั่งทางปกครองนั้น

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

เป็นต้นไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๔๒ คำสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้ง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

คำสั่ง ทางปกครองย่อ มมีผ ลตราบเท่า ที่ยัง ไม่มีก ารเพิก ถอนหรือ สิ้น ผลลงโดย

สำนักเงืงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่อนเวลาหรือโดยเหตุอกื่นำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

เมื่อคำสั่งทางปกครองสิ้นผลลง ให้เจ้าหน้สาำนั
ที่มกีองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนาจเรียกผู้ซึ่งครอบครองเอกสาร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำ
หรือวัตถุอื่นใดที่ ได้จัดทำขึ้นเนื่องในการมีคำสั่งทางปกครองดังกล่าว ซึ่งมีข้อความหรือเครื่องหมาย

189

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แสดงถึงการมีอยู่ของคำสั่งทางปกครองนั้น ให้ส่งคืนสิ่งนั้นหรือให้นำสิ่งของดังกล่าวอันเป็นกรรมสิทธิ์

สำนักของผู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สงำนั
กำ
้นั้นมาให้เจ้าหน้าทีก่จำัดทำเครื่องหมายแสดงการสิ
้นผลของคำสัก่งทางปกครองดั
กล่กางำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
วได้
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ก น้ อยนั้ น
๔๓ คำสั่ งทางปกครองที
่ มีข้อผิ ดสพลาดเล็
กน้อยหรือผิ ดหลงเล็

เจ้าหน้าที่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้เสมอ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครองตามวรรคหนึ่งให้แจ้งให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ตามควรแก่กรณี สในการนี
้ เจ้าหน้าที่อาจเรียกให้
งคำสั่งทางปกครอง เอกสารหรื
อวัตถุ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ผู้ที่เกี่ยวข้องจั
สำนัดส่กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
อื่นใดที่ได้จัดทำขึ้นเนื่องในการมีคำสั่งทางปกครองดังกล่าวมาเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมได้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ส่วนที่ ๕
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ คำสั่งทางปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
การอุทธรณ์

มาตรา ๔๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดย
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
รัฐมนตรี และไม่สมำนั
ีกฎหมายกำหนดขั
้นตอนอุ ทธรณ์ภ ายในฝ่สำนั
ายปกครองไว้
เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณี
ทธรณ์คำสั่งทางปกครองนั
หน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายในสิ
วันนับแต่วันที่
สำนักอุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้นโดยยื่นต่สอำนัเจ้กางำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สบำนัห้กางำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ตนได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว
ธรณ์ต้องทำเป็น หนังกสืำอโดยระบุข้อสโต้
งและข้อเท็จ จริงหรือกข้ำอกฎหมาย
สคำอุ
ำนักทงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนัแกย้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ที่อ้างอิงประกอบด้วย
การอุทกำธรณ์ไม่เป็นเหตุ
ทุเลาการบังคับตามคำสักำ่งทางปกครองสำนั
เว้กนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
แต่จะมีการสั่ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัให้กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๔
ให้ทุเลาการบังคับตามมาตรา ๖๓/๒ วรรคหนึ่ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๔๕ ให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง พิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ผู้อุทธรณ์ โดยไม่ ชักช้า แต่ต้องไม่เกิน สามสิ บ วัน นั บ แต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณี ที่เห็ นด้ว ยกับคำ
อุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรื
อบางส่วนก็ให้ดำเนินการเปลี
่ยนแปลงคำสั
่งทางปกครองตามความเห็
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นของตน
ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย
ถ้าเจ้ากหน้
วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้กวำยกับคำอุทธรณ์
่ าทั้งหมดหรือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ าที่ตามมาตรา
สำนัก๔๔
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัไม่กวงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
บางส่วนก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ให้สผำนัู้มกีองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์
ล้วกเสร็
จภายในสามสิบวันนักบำ แต่วันที่ตน
กำ พิจารณาให้สแำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ได้รับ รายงาน ถ้ามีเหตุจำเป็น ไม่ อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดั งกล่าว ให้ ผู้มีอำนาจ
สำนักพิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
จารณาอุทธรณ์มีหนั งกสืำอแจ้งให้ผู้อุทสธรณ์
ทราบก่อนครบกำหนดเวลาดั
งกล่าวสำนั
ในการนี
้ ให้ขยาย
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว
สเจ้ำนัากหน้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนัทกธรณ์
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
าที่ ผู้ ใดจะเป็ น ผู้ มี อกำนาจพิ
จ ารณาอุ
ต ามวรรคสองให้ เกป็ำ น ไปตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ใช้กับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๔ มาตรา ๔๔ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓)
สำนักพ.ศ.
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๒๕๖๒
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ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัจการณาอุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ า ที่ พิ จ ารณาทบทวนคำสั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ ๔๖ ในการพิ
ท ธรณ์ ให้ เจ้ า หน้
่ งทาง

ปกครองได้ไม่ว่าจะเป็ น ปั ญ หาข้อเท็จ จริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทำคำสั่ งทาง
สำนัคกำสั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
ปกครอง และอาจมี
่งเพิกถอนคำสั่งทางปกครองเดิ
มหรือสำนั
เปลีกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่ยนแปลงคำสั่งนั้นไปในทางใด
ทั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใช้ดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการทำคำสั่งทาง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ปกครองหรือมีข้อกำหนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๔๗ การใดที่กฎหมายกำหนดให้อุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ซึ่ งเป็นคณะกรรมการ
ขอบเขตการพิ
จ
ารณาอุ
าด้วยการนักำ้น สำหรับกระบวนการพิ
จารณา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกทำ ธรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติ หมวด ๒ นี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายดังกล่าว
มาตรา ๔๘๕ คำสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่าง ๆ ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้น
สำนักตามกฎหมายหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
อไม่ ให้กำคู่กรณีมีสิทธิโสต้ำนัแกย้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งต่อคณะกรรมการวินกิจำฉัยร้องทุกข์ตสามกฎหมายว่
าด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
แจ้งคำสั่งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการดังกล่าวเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท สิทธิการอุทธรณ์และ
ทธรณ์ ให้กเป็ำ นไปตามที่บัญ
ญักตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ิในกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎี
กากงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักกำหนดเวลาอุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
กำ
สำนั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำส่วนที่ ๖
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๔๙ เจ้ าหน้ าที่ ห รืกอำผู้ บั งคั บ บั ญ ชาของเจ้
าหน้ าที่ อ าจเพิ ก ถอนคำสั
่ งทาง

ปกครองได้ ต ามหลั ก เกณฑ์ ในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม่ ว่ าจะพ้ น ขั้ น ตอนการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำหนดให้อุทธรณ์หรือให้โต้แย้งตามกฎหมายนี
้หรือกฎหมายอื่นมาแล้วหรือไม่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็
นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายใน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เก้าสิบวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่ งทางปกครองนั้น เว้นแต่คำสั่งทางปกครองจะได้ทำขึ้น
อความอั
อปกปิ
ดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้
แจ้งหรืสอำนัการข่
มขู่หรือการ
สำนักเพราะการแสดงข้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นเป็นเท็จ หรืสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๕๐ คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือ
สำนักบางส่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อนหลั งหรือสไม่
ำนัยก้ องำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
วน โดยจะให้ มีผลย้
นหลังหรือมีผ ลในอนาคตไปถึ
งขณะใดขณะหนึ
่งตามที่
กำหนดได้ แต่ถ้าคำสั่ งนั้ น เป็ น คำสั่ งซึ่งเป็ นการให้ ป ระโยชน์ แก่ผู้ รั บ การเพิ กถอนต้องเป็ น ไปตาม
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บทบัญญัติมาตราส๕๑
และมาตรา ๕๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๕ มาตรา ๔๘ ยกเลิ ก โดยผลของมาตรา ๘๗ เนื่ อ งจากมี ก ารจั ด ตั้ ง ศาลปกครองแล้ ว โดย
สำนักพระราชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิ
ธีพิจสารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒กำ
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๕๑ การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงิน

สำนักหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่อโดยสุจริตสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
อให้ทรัพย์สินหรือให้กปำระโยชน์ที่อาจแบ่
แยกได้ ให้คำนึงถึงความเชื
ของผู
้รับประโยชน์

ในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน
สความเชื
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่ อ โดยสุ จ ริ ต ตามวรรคหนึ
่ งจะได้สรำนั
ับ ความคุ
้ ม ครองต่ อ เมื่ อ ผู้กรำับ คำสั่ งทาง
ปกครองได้ใช้ป ระโยชน์อัน เกิดจากคำสั่งทางปกครองหรือได้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพ ย์สินไปแล้ว
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
โดยไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หรือการเปลี่ยนแปลงจะทำให้ผู้นั้นต้องเสียหายเกินควรแก่กรณี
ดังต่อไปนี้ ผู้รับคำสั่งกทางปกครองจะอ้
่อโดยสุจริตไม่ได้กำ
สในกรณี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนัากงความเชื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
(๑) ผู้นั้นได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง หรือ
มขู่ หรือชักจูงใจโดยการให้
ประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้
สำนักข่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ทรัพย์สินหรื
สำนัอให้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ วยกฎหมายสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) ผู้นั้นได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ
ส(๓)
ำนักผูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ วยกฎหมายของคำสั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ รับคำสั่ง
้นั้นได้รู้ถึงความไม่ชอบด้
่งทางปกครองในขณะได้
ทางปกครองหรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำที่เพิกถอนโดยให้
สำนักมงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ในกรณี
ีผลย้อนหลัง การคืนเงิกำน ทรัพย์สินหรืสำนั
อประโยชน์
ที่ผู้รับ
คำสั่งทางปกครองได้ไป ให้ นำบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กำ
มาใช้บังคับโดยอนุสำนั
โลมกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
โดยถ้าเมื่อใดผู้รับคำสัก่งำทางปกครองได้สำนั
รู้ถกึงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั
่ง
ทางปกครองหรื
อ
ควรได้
ร
้
ู
เ
ช่
น
นั
้
น
หากผู
้
น
้
ั
น
มิ
ไ
ด้
ป
ระมาทเลิ
น
เล่
อ
อย่
า
งร้
า
ยแรงให้
ถ
ื
อ
ว่
า
ผู
้
น
้
ั
น
ตกอยู
่
ใ
น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ฐานะไม่ สุ จ ริ ต ตั้งแต่ เวลานั้ น เป็ น ต้ น ไป และในกรณี ตามวรรคสาม ผู้ นั้ น ต้อ งรับ ผิ ด ในการคืน เงิน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์
ที่ได้รับไปเต็มจำนวน กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มาตรากำ๕๒ คำสั่งทางปกครองที
่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่
อยู่ในบัสงำนัคักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ของมาตรา ๕๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ

อาจถูกเพิกถอนทั้ งหมดหรือบางส่ วนได้ แต่ผู้ได้รับ ผลกระทบจากการเพิ กถอนคำสั่งทางปกครอง
กำ ่องจากความเชื
สำนัก่องำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ของคำสั่ง
ดังกล่าวมีสิทธิได้สรำนั
ับค่กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
าทดแทนความเสียหายเนื
โดยสุจริตในความคงอยู
ทางปกครองได้ และให้นำความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดย
สำนักอนุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนั่งกร้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
โลม แต่ต้องร้องขอค่ากทดแทนภายในหนึ
อยแปดสิบวันนับแต่ได้กรำับแจ้งให้ทราบถึสำนั
งการเพิ
กถอนนั้น
ค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ผู้นั้นอาจได้รับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หากคำสั่งทางปกครองดังกล่าวไม่ถูกเพิกถอน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๕๓ คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่เป็นการให้ ประโยชน์แก่
ผู้รับคำสั่งทางปกครองอาจถู
กเพิกถอนทั้งหมดหรื
มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอนหรื
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อบางส่วนโดยให้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อมีผล
ในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่คงต้องทำคำสั่งทางปกครองที่มี
สำนักเนื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
้อหาทำนองเดี ยวกันกนัำ ้น อีก หรื อเป็สำนั
น กรณี
ที่ก ารเพิกถอนไม่อกาจกระทำได้
เ พราะเหตุ
อื่น ทั้งนี้
ให้คำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลภายนอกประกอบด้วย
สคำสั
ำนัก่งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ
่งเป็นสการให้
ประโยชน์แก่ผู้รับคำสัก่งำทางปกครอง
อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอน หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใด
สำนักขณะหนึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำเฉพาะเมื่อมีกสรณี
ำนักดงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
่งตามที่กำหนดได้
ังต่อไปนี้
(๑) มีกฎหมายกำหนดให้เพิก ถอนได้ห รืสอำนัมีขก้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
อ สงวนสิท ธิให้เพิก ถอนได้
ในคำสั่ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำ
ทางปกครองนั้นเอง
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ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) คำสั่งทางปกครองนั้นมีข้อกำหนดให้ผู้รับประโยชน์ต้องปฏิบัติ แต่ไม่มีการปฏิบัติ

สำนักภายในเวลาที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่กำหนด กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ส่วนที่ ๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๓) ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์
สำนั่งกทางปกครองแล้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั่งกทางปกครองนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เพิกถอน
เช่นนี้ในขณะทำคำสั
วเจ้าหน้กาำที่คงจะไม่ทำคำสั
้น และหากไม่
จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๔) บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีบทกฎหมายเช่นนี้ในขณะทำคำสั่งทาง
ปกครองแล้วเจ้าหน้
่คงจะไม่ทำคำสั่งทางปกครองนั
้น แต่สกำนัารเพิ
กถอนในกรณีนี้ให้กระทำได้
เท่าที่
สำนัากทีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ผู้รับประโยชน์ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือยังไม่ได้รับประโยชน์ตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว และหาก
เพิกถอนจะก่อให้เกิดกความเสี
ยหายต่สอำนัประโยชน์
สาธารณะได้ กำ
สำนักไม่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๕) อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อประชาชน
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อันจำเป็นต้องป้อสงกัำนันกหรื
อขจัดเหตุดังกล่าว กำ
ในกรณีที่มีการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองเพราะเหตุตามวรรคสอง (๓) (๔) และ (๕)
สำนักผูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
้ได้รับประโยชน์มีสิทธิกไำด้รับค่าทดแทนความเสี
ยหายอันเกิดจากความเชื
่อโดยสุสจำนัริกตงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ในความคงอยู่
ของคำสั่งทางปกครองได้ และให้นำมาตรา ๕๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คำสั่งทางปกครองที่ช อบด้วยกฎหมายซึ่งสเป็
น การให้ เงิน หรือให้ ทรัพ ย์สิ นหรือให้
ประโยชน์
ท
่
ี
อ
าจแบ่
ง
แยกได้
อาจถู
ก
เพิ
ก
ถอนทั
้
ง
หมดหรื
อ
บางส่
มีผ ลย้อสำนั
นหลั
งหรือไม่มีผ ล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีวกนโดยให้
ำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้ในกรณีดังต่อไปนี้
ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติลก่าำช้าในอันที่จะดำเนิ
การให้เป็นไปตามวัตถุกปำ ระสงค์ของ
ส(๑)
ำนักมิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
คำสั่งทางปกครอง
(๒) ผู้ไกด้ำรับประโยชน์สมำนัิได้กปงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้ากในอั
การให้
เป็นไปตาม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ นที่จะดำเนิสนำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เงื่อนไขของคำสั่งทางปกครอง
สทัำนั้งนีก้ งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ มาใช้บังคับสโดยอนุ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ให้นำความในมาตรา ๕๑
โลม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

การขอให้พิจารณาใหม่

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๕๔ เมื่อคู่กรณีมีคำขอ เจ้าหน้าที่อ าจเพิกถอนหรือ แก้ไขเพิ่ม เติมคำสั่ง
ทางปกครองที่พ้นสกำหนดอุ
ทธรณ์ตามส่วนที่ ๕กำได้ในกรณีดังสต่ำนั
อไปนี
้
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๑) มีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลง
สำนักไปในสาระสำคั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ญ
(๒) คู่กรณีที่แท้จริงมิได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามา
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ในกระบวนการพิสจำนั
ารณาครั
้งก่อนแล้วแต่ถูกตักดำโอกาสโดยไม่เสป็ำนันกธรรมในการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่องนั้น สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) เจ้กาำหน้าทีไ่ ม่มีอำนาจที
่จะทำคำสั่งทางปกครองในเรื
(๔) ถ้าคำสั่งทางปกครองได้ออกโดยอาศัยสข้ำนัอเท็
จจริงหรือข้อกฎหมายใดและต่อมา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อคู่กรณีไม่อาจ

สำนักทราบถึ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ้นั้น
งเหตุนั้นในการพิกจำารณาครั้งที่แสล้ำนั
วมาก่
อนโดยไม่ใช่ความผิดกของผู

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

การยื่นคำขอให้พิจ ารณาใหม่ต้องกระทำภายในเก้าสิบ วันนับ แต่ผู้นั้นได้รู้ถึงเหตุ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่
ได้
ส่วนที่ ๘
๖
การบังกคัำบทางปกครองสำนั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๕๕ (ยกเลิก)
๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรากำ๕๖๘ (ยกเลิกส)ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๕๗๙ (ยกเลิก) กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๕๘๑๐ (ยกเลิก)

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๕๙๑๑ (ยกเลิก)

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๖๐ (ยกเลิก)

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรากำ๖๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

๑๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(ยกเลิสกำนั
) กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๖๒๑๔ (ยกเลิก) กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
) กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มาตรากำ๖๓๑๕ (ยกเลิสกำนั

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ส๖ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ส่วนที่ ๘ การบังคับทางปกครอง มาตรา ๕๕ ถึง มาตรา ๖๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๗ มาตรา
๕๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๘ มาตรา ๕๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
ส๙ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มาตรา ๕๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐ มาตรา ๕๘ ยกเลิ ก โดยพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.
สำนัก๒๕๖๒
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๑ มาตรา ๕๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
ส๑๒ำนัมาตรา
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัติวิธีปฏิบสัตำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๖๐ ยกเลิกโดยพระราชบั
ิราชการทางปกครอง
(ฉบับที่ ๓)กำพ.ศ. ๒๕๖๒
๑๓ มาตรา ๖๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๖๒ ยกเลิกโดยพระราชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
กำ
๑๔ มาตรา
ญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(ฉบั
บทีก่ งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หมวด ๒/๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

การบังคับทางปกครอง๑๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ส่วนที่ ๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกบททั
ำ ่วไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๖๓/๑ ๑๗ การบังคับทางปกครองไม่ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐด้วยกัน
ส
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้
เป็นอย่า งอื่น กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๖๓/๒๑๘ เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองมีอำนาจที่จะพิจารณาใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองเพื
ให้เป็นไปตามคำสั่งของตนได้
ตามบทบั
ติในหมวดนี้ เว้นแต่จกะมี
สำนัก่องำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัญกญั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ การสั่ งให้
ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดยเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งนั้นเอง ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ หรือผู้ มีอำนาจ
จารณาวินิจฉัยความถูกำต้องของคำสั่งสทางปกครองดั
งกล่าว
สำนักพิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เจ้ า หน้ า ที่ ต ามวรรคหนึ่ งจะมอบอำนาจให้ เจ้ าหน้ า ที่ ซึ่ งอยู่ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ และวิธีการทีส่กำนัำหนดในกฎกระทรวง
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เจ้าหน้าที่อื่นเป็นผูสำนั
้ดำเนิ
นการก็ได้ตามหลักเกณฑ์
ให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพียงเท่าที่
สำนักจำเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำตถุประสงค์ขสองคำสั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนั้อกยูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นเพื่อให้บรรลุตามวั
่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทื
อสนผู
่ในบังคับของ
คำสั่งทางปกครองน้อยที่สุด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถ้าบทกฎหมายใดกำหนดมาตรการบั
โดยเฉพาะ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ งคับทางปกครองไว้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
แล้ว หากเจ้าหน้าที่เห็นว่าการใช้มาตรการบังคับนั้นจะเกิดผลน้อยกว่ามาตรการบังคับตามหมวดนี้
เจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการบั
งคับทางปกครองตามหมวดนี
้แทนก็สำนั
ได้กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

ำ

มาตรากำ๖๓/๓
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๖๓/๔๒๐ ในการใช้
มาตรการบังคับทางปกครองแก่
บุคคลใด
หากบุคคลนั้น

ำ

ำ

ำ

๑๙

ถึงแก่ค วามตาย ให้ด ำเนิน การบังคับ ทางปกครองต่อ ไปได้ ถ้า บุค คลนั้น มีท ายาทผู้รับมรดกหรือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ผู้จัดการมรดก ให้สถำนัือกว่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
าทายาทผู้รับมรดกหรือกผูำ้จัดการมรดกเป็
นผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทาง
ปกครองนั
น
้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑๕
๖๓ ยกเลิกโดยพระราชบั
ิราชการทางปกครอง
(ฉบับที่ ๓)กำพ.ศ. ๒๕๖๒
สำนัมาตรา
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัติวิธีปฏิบสัตำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๑๖ หมวด ๒/๑ การบังคับทางปกครอง มาตรา ๖๓/๑ ถึง มาตรา ๖๓/๒๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๗ มาตรา ๖๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
ส๑๘ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มาตรา ๖๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๙ มาตรา ๖๓/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๖๓/๔ เพิ่มโดยพระราชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
กำ
๒๐ มาตรา
ญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(ฉบั
บทีก่ งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองตาย ให้แจ้งมาตรการบังคับ

สำนักทางปกครองไปยั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้รับมรดกหรืสอำนัผูก้จงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ โดยให้ระยะเวลาอุ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งทายาทผู
ัดการมรดก แล้วแต่กรณี
ทธรณ์การใช้

มาตรการบังคับทางปกครองเริ่มนับ ใหม่ตั้งแต่วันที่ทายาทผู้รับ มรดกหรือผู้จัดการมรดกได้รับ แจ้ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เมื่อปรากฏว่า สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑) ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองตายก่อนสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
การใช้มาตรการบังคับทางปกครองและไม่ได้ยื่นอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
้อยู่ในบังคับของมาตรการบั
งสิ้นสุดระยะเวลาอุ
ส(๒)
ำนักผูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งคับทางปกครองตายหลั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ทธรณ์
การใช้มาตรการบังคับทางปกครองและไม่ได้ยื่นอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เนื่ องจาก
พฤติการณ์ที่จำเป็นอันกมิำได้เกิดจากความผิ
ของผู้นั้น
สำนักมีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักดงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในกรณีที่เป็นการใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่นิติบุคคลใด หากนิติบุคคลนั้น
ำ ด ำเนิ น การบั
สำนังคักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สิ้น สภาพ โอนกิจสำนั
การกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
หรือควบรวมกิจ การกให้
ทางปกครองต่อไปได้กำโดยให้ แจ้ง
มาตรการบังคับทางปกครองไปยังผู้ชำระบัญชี หรือนิติบุคคลที่รับโอนกิจการหรือเกิดจากการควบรวม
สำนักกิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
จการ แล้วแต่กรณี ทัก้งนีำ ้ โดยไม่จำต้อสงออกคำสั
่งทางปกครองใหม่กแำ ก่บุคคลหรือนิสตำนัิบกุคงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
คลดังกล่าวอีก
และให้นำหลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลาในการอุทธรณ์ตามวรรคสองมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๖๓/๕ ๒๑ ในกรณี
ที่บทบัญญัติในหมวดนี้หรือกฎหมายอืสำนั่นมิกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ได้กำหนดเป็น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำ
อย่างอื่น ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
นั้นได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
การอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกับ
สำนักการอุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ในหมวด ๒สำนั
กำ
ทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามส่
วนทีส่ ำนั
๕ การอุ
ทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
คำสักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่งทางปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๖๓/๖ ๒๒ บทบั ญ ญักตำ ิในหมวดนี้ มสิใำนั
ห้ ใกช้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บั งคับกั บการบังคับ ตามคำสั
่ งทาง

ปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินหรือให้กระทำหรือละเว้นกระทำในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ฟ้องคดี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ต่อศาลและศาลได้มีคำพิพากษาให้ชำระเงินหรือให้กระทำหรือละเว้นกระทำแล้ว
รับฟ้องคดีตามวรรคหนึ
ามมิ
ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามส่
สเมืำนั่อกศาลได้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่งไว้แล้ว ห้สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ วนที่ ๒
การบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน และส่วนที่ ๓ การบังคับตามคำสั่งทางปกครอง
่ก ำหนดให้ก ระทำหรืกอำละเว้น กระทำ
น แต่จ ะได้มีก ารถอนฟ้กำอ ง หรือศาลมีสคำนัำสักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่งจำหน่ายคดี
สำนักทีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัเว้กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
จากสารบบความเพราะเหตุอื่น ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อการดำเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครอง
สำนันกการไปก่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนิ
อนที่ศาลได้รับฟ้กอำ งคดี และให้สเจ้ำนัาหน้
าที่ดำเนินการตามมาตรการบั
งคับ
ทางปกครองในส่วนนั้นต่อไปจนแล้วเสร็จ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ส่วนที่ ๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
การบังคับตามคำสั่งทางปกครองที
่กำหนดให้
ชำระเงิน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๑ มาตรา ๖๓/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๖๓/๖ เพิม่ โดยพระราชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
กำ
๒๒ มาตรา
ญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(ฉบั
บทีก่ งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑. การบังคับโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนั่งกทางปกครองที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ช ำระเงิ น
๖๓/๗ ๒๓ ในกรณีกทำี่เจ้าหน้า ที่มีคสำสั
่ก ำหนดให้

าถึง กำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถู
กต้สำนั
องครบถ้
วน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทกำำคำสั่งทางปกครองมี
หนังสือเตือน
สำนักถ้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

ให้ ผู้นั้ น ชำระภายในระยะเวลาที่ กำหนดแต่ต้องไม่น้ อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน
เจ้าหน้าที่มีอำนาจใช้
งคับทางปกครองโดยยึ
ดหรืออายั
พย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาด
สำนัมกาตรการบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัดกทรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนได้
ในการใช้
คับกทางปกครองตามวรรคหนึ
กงานบังคับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ มาตรการบัสงำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ่ง ให้แต่งตั้งสเจ้
ำนัากพนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ทางปกครองเพื่อดำเนินการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินต่อไป
สเจ้ำนัากหน้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
าที่ผู้ออกคำสั่งใช้มาตรการบั
งคับทางปกครอง
และการแต่งตั้งกเจ้ำ าพนักงาน
บังคับทางปกครอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๖๓/๘ หน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินต้องดำเนินการยึดหรือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อายัดทรัพย์สินภายในสิบปีนับแต่วันที่คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุด
คำสั่งทางปกครองที
่กสำหนดให้
ชำระเงินเป็นที่สุดในกรณี
้ กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ดังต่อไปนีสำนั
(๑) ไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองภายในระยะเวลาอุทธรณ์
าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุ
ำวิกนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ิจฉัยยกอุทธรณ์ และไม่กมำีการฟ้องคดี
ส(๒)
ำนักเจ้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ทธรณ์มสีคำนั
ต่อศาลภายในระยะเวลาการฟ้องคดี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ คำสั่งหรือคำพิ
สำนัพกากษายกฟ้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่งบางส่วนสและคดี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๓) ศาลมี
อง หรือเพิกถอนคำสั
ถึงที่สุดแล้ว
หากหน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้ว แต่ยัง
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ไม่ได้รับชำระเงินสครบถ้
วน และล่วงพ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ
่ง จะยึดหรืออายัดทรัพกย์ำสินเพิ่มเติม
อีกมิได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
การขายทอดตลาดหรื อ จำหน่ า ยโดยวิ ธี อื่ น ซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น ของผู้ อ ยู่ ในบั ง คั บ ของ
มาตรการบั งคับ ทางปกครองที
่ถูกยึ ดหรืออายั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ด ไว้ ภ ายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี่ งเพื
กำ่ อชำระเงิน
รวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอื่นในการบังคับทางปกครอง ให้กระทำได้แม้ล่วงพ้น
งกล่าว กำ
สำนักระยะเวลาดั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๒๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ทธรณ์การใช้สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๖๓/๙๒๕ กรณีที่มีการอุ
มาตรการบั
งคับทางปกครองและขอทุ
เลา

การบัง คับ ตามมาตรการดังกล่าว เจ้าหน้า ที่ผู้อ อกคำสั่งใช้ม าตรการบังคับ ทางปกครอง หรือ ผู้มี

สำนักอำนาจพิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ อาจสั่ งให้สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัไกด้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
จ ารณาคำอุทกธรณ์
มีกการทุ
เลาการบั งคับ ทางปกครองไว้
ก่อนก็
โดยมีอำนาจ

กำหนดเงื่อนไขให้ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ส๒๓ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มาตรา ๖๓/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๔ มาตรา ๖๓/๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๖๓/๙ เพิ่มโดยพระราชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั
กำ
๒๕ มาตรา
ญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(ฉบั
บทีก่ งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

197

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๖๓/๑๐๒๖ เพื่อประโยชน์ในการบังคับทางปกครอง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง

สำนักใช้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรการบังคับทางปกครองมี
อำนาจสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๑) มีหนั งสือสอบถามสถาบั นการเงิน สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนียน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมที่ดิน กรมการขนส่งทางบก กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ
วยงานอื่นของรัฐที่มกีหำน้าที่ควบคุมสทรัำนัพกย์งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สินที่มีทะเบียน เกี่ยวกักำบทรัพย์สินของผู
ยู่ในบังคับของ
สำนักหน่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั้อกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรการบังคับทางปกครอง
หนังสือขอให้นายทะเบีกำยน พนักงานเจ้
าที่ หรือบุคคลอื่นผู้มกีอำำนาจหน้าที่
ส(๒)
ำนักมีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัาหน้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ตามกฎหมาย ระงับการจดทะเบียนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อยู่ใน
งคับของมาตรการบังคักำบทางปกครองไว้
นการชั่วคราวเท่าที่จำเป็
หตุกขงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ั ดข้องที่ทำให้
สำนักบังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัเกป็งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นเนื่องจากมีสเำนั
กำ
ไม่อาจยึดหรืออายัดทรัพ ย์สิน ได้ทันที และเมื่อเหตุขัดข้องสิ้นสุดลงให้แจ้งยกเลิกหนังสือดังกล่าว
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ บการจดทะเบี
สำนัยกนหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตสามหลั
กเกณฑ์เกี่ยวกับการระงั
อแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบี
ยน
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หน่ ว ยงานตาม
(๑) สทีำนั่ ให้กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ข้ อ มู ล แก่ เจ้ า หน้ าที่ ผู้กอำอกคำสั่ งใช้ มสาตรการบั
ง คั บ ทาง
ปกครองในการดำเนินการตาม (๑) ให้ถือว่าไม่เป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น
ผู้ใดไม่กปำ ฏิบัติตามหนัสงำนัสือกของเจ้
าหน้าที่ผู้ออกคำสั
ทางปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ่งใช้มาตรการบั
สำนังคักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ตามวรรคหนึ่ งโดยไม่ มี เหตุผ ลอัน สมควร ผู้ นั้ น มี ความผิ ด ฐานขัด คำสั่ งเจ้ าพนั กงานตามประมวล
กฎหมายอาญา สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๖๓/๑๑๒๗ ในการสื
บหาทรัพย์สินของผู้อกยูำ่ในบังคับของมาตรการบั
งคับทาง

ปกครอง หน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินอาจร้องขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดหรือหน่วยงานอื่น
สำนัพกย์งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ดำเนินการสืบหาทรั
สินแทนได้ โดยให้หน่วกยงานดั
งกล่าวมีสอำนัำนาจตามมาตรา
๖๓/๑๐กด้ำ วย
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินไม่มีเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สืบ หาทรัพย์สิน และหากจำนวนเงินที่ต้องชำระตามมาตรการบังคับทางปกครองนั้นมีมูลค่าตั้งแต่
สองล้านบาทขึ้นไปหรื
อตามมูลค่าที่กำหนดเพิก่ำมขึ้นโดยกฎกระทรวง
หน่วยงานของรัฐอาจมอบหมาย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ให้เอกชนสืบหาทรัพย์สินแทนได้
ให้ เอกชนที
พย์กสงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ิน ได้รับ ค่าตอบแทนไม่กำเกินร้อยละสองครึ
่งจากเงินหรือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ สืบ พบทรัสำนั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ทรั พ ย์ สิ น ที่ ได้ ม าจากการยึ ด อายั ด หรื อ ขายทอดตลาดทรัพ ย์ สิ น ที่ สื บ พบได้ ทั้ งนี้ จำนวนเงิ น
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ค่าตอบแทนสูงสุดสต้ำนัอกงไม่
เกินหนึ่งล้านบาทต่อกจำนวนเงิ
นที่ตส้อำนั
งชำระตามคำสั
่งทางปกครองในเรื
่องนั้น
หรือตามจำนวนที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ แ ละวิธีก ารคั
สำนักดงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำพย์สิ น การกำหนดค่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หลั กเกณฑ์
เลื อกเอกชนที่สื บหาทรั
าตอบแทน
และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๖ มาตรา ๖๓/๑๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๖๓/๑๑ เพิ่มโดยพระราชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนับทีก่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๒๗ มาตรา
ญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(ฉบั
๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๖๓/๑๒ ๒๘ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด การอายัด และการขาย

สำนักทอดตลาดทรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พย์สินให้เป็กนำ ไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีทกี่กำ ฎกระทรวงไม่สไำนั
ด้กกำหนดเรื
่องใดไว้

ให้นำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้ถือว่า
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑) เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงิน
(๒) ลูกกหนี
หมายถึง ผู้อยู่ในบังคับกำของมาตรการบัสำนั
งคักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ทางปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ้ตามคำพิพสากษา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๓) อำนาจของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดี เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ ทั้งนี้ ตามที
สำนั่กกำหนดในกฎกระทรวง
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๔) เจ้าพนักงานบังคับคดี หมายถึง เจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๖๓/๑๓๒๙ การโต้แย้งหรือการใช้สิทธิทางศาลเกี่ยวกับการยึด การอายัด และ
ส
ำนักพงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สงำนัคับกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
การขายทอดตลาดทรั
ย์สินโดยผู้อยู่ในบังคับกของมาตรการบั
ทางปกครอง รวมทั้งบุคกำคลภายนอก
ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด ให้เสนอต่อศาล ดังต่อไปนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑) ศาลแรงงาน ศาลภาษี
อากร ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้
าระหว่างประเทศ
ศาลเยาวชนและครอบครั
ว หรือศาลชำนัญพิเศษอื่น แล้วแต่
กรณี ซึ่งเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับคำสั่งที่มีการบังคับทางปกครองนั้น
(๒) ศาลปกครอง
สำหรั
อื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บกังำคับ (๑)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนับกกรณี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๖๓/๑๔๓๐ กรณีที่เจ้กาำ หนี้ตามคำพิสพำนั
ากษาในคดี
อื่นได้มีการยึดทรั
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ พย์สินหรือ

อายัดสิทธิเรียกร้องอื่นใดของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองเพื่อนำเงินมาชำระตาม

สำนักคำพิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำาเฉลี่ยได้เช่นสเดีำนัยกวกั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พากษา ให้หน่วยงานของรั
ฐที่ออกคำสั
่งให้ชำระเงินมีสิทธิขอเข้
บเจ้าหนี้ตาม

คำพิพากษา

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒. การบังคับโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๖๓/๑๕ ๓๑ ในกรณี ที่ มี ก ารบั งคั บ ให้ ช ำระเงิน และคำสั่ งทางปกครองที่
ชำระเงินเป็นกทีำ่สุดแล้ว หากหน่
ฐที่ออกคำสั่งกให้ำ ชำระเงินประสงค์
ห้เจ้าพนักงาน
สำนักกำหนดให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัวกยงานของรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักใงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
บังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดีดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว ให้ยื่นคำขอ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ส่กำนัำหนดให้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ฝ่ายเดียวต่อศาลภายในสิ
บปีนับแต่วันที่คำสั่งกทางปกครองที
ชำระเงินเป็นที่สกุดำเพื่อให้ศาล
ออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองนั้น โดยระบุจำนวนเงินที่ผู้อยู่ในบังคับ
สำนักของมาตรการบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ทั้งนี้ ไม่วส่าำนั
กำ
งคับทางปกครองยั
งมิสไำนั
ด้ชกำระตามคำสั
่งทางปกครอง
หน่กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
วยงานของรัฐ
ยังไม่ได้บังคับทางปกครองหรือได้ดำเนินการบังคับทางปกครองแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชำระเงินหรือได้รับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ชำระเงินไม่ครบถ้วน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๘ มาตรา ๖๓/๑๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
ส๒๙ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มาตรา ๖๓/๑๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓๐ มาตรา ๖๓/๑๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๖๓/๑๕ เพิม่ โดยพระราชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนับทีก่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๓๑ มาตรา
ญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(ฉบั
๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมื่อหน่ วยงานของรัฐ ยื่ นคำขอตามวรรคหนึ่ง ถ้าศาลเห็ นว่าคำสั่ งทางปกครองที่

สำนักกำหนดให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ช ำระเงิน เป็นกำที่สุดแล้ว ให้สศำนั
าลออกหมายบั
งคับคดีตั้งกเจ้ำ าพนักงานบัสงำนั
คับกคดี
และแจ้งให้

เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงิน
สำนัพกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นลูกหนี้
เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิ
ากษา และให้ถือว่าผู้อกยูำ่ในบังคับของมาตรการบั
ง คับทางปกครองเป็
ตามคำพิพากษา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เมื่อศาลออกหมายบังคับคดีแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐติดต่อ กรมบังคับคดี พร้อมทั้ง
มีหนังสือแจ้งให้ผสู้อำนั
ยู่ใกนบั
งคับของมาตรการบังกคัำบทางปกครองทราบว่
าศาลได้ตั้งเจ้าพนักกงานบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ งคับคดี
เพื่อดำเนินการบังคับคดีแล้ว
เพื่อประโยชน์
ในการบัสำนั
งคักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
คดีตามวรรคหนึ่ง ให้ถกือำว่าศาลจังหวัดสำนั
ศาลแพ่
ง ศาลแพ่ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี หรือศาลแพ่งอื่น ในกรุงเทพมหานคร แล้ วแต่กรณี ที่ผู้อยู่ในบังคับของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กำ
มาตรการบั งคับ ทางปกครองมี
ภูมิลำเนาอยู่ใกนเขตศาล
หรืสอำนั
ที่ทกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
รัพย์สินที่ถูกบังคับทางปกครองนั
้น
ตั้งอยู่ในเขตศาลมีอำนาจวินิจฉั ยชี้ขาด หรือทำคำสั่งในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวด้วยการบังคับคดี และเป็น
สำนักศาลที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
่มีอำนาจในการบังกคัำ บคดี
กรณีคำขอซึ่งอาจยื่นต่อศาลได้มากกว่าหนึ่งศาล ไม่ว่าจะเป็นเพราะภูมิลำเนาของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบั
งคับทางปกครองก็ดี เพราะที่ตสั้งของทรั
พย์สินที่ถูกบังคับทางปกครองก็ดี
หรื
อ
เพราะมี
ผ
ู
้
อ
ยู
่
ใ
นบั
ง
คั
บ
ของมาตรการบั
ง
คั
บ
ทางปกครองหลายคนในมู
ล หนีส้ำนั
ที่ เกกีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่ย วข้องกัน ก็ดี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำ
จะยื่นคำขอต่อศาลใดศาลหนึ่งเช่นว่านั้นก็ได้
ฐตามมาตรานี
ทบวง กรม หรืกอำส่วนราชการ
สหน่
ำนักวยงานของรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ้ หมายความว่สาำนักระทรวง
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิ ภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น
ฐตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สำนักของรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๖๓/๑๖๓๒ ในกรณีกทำี่คำสั่งทางปกครองที
่กำหนดให้ชำระเงินกเป็ำ นที่สุดแล้ว

และต่อมาผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองขอให้พิจารณาคำสั่งทางปกครองที่เป็นที่สุดแล้วนั้นใหม่
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หรือฟ้องคดีต่อศาลเพื่ อให้พิจารณาเกี่สยำนั
วกักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
คำสั่งทางปกครองที่เป็กนำ ที่สุดแล้วนั้นสใหม่
หรือขอให้ศาล
พิจ ารณาคดีใหม่สแำนั
ละหน่
ว
ยงานของรั
ฐ
ที
่
อ
อกคำสั
่
ง
ให้
ช
ำระเงิ
น
หรื
อ
ศาลมี
ค
ำสั
่
ง
ให้
ร
ั
บ
คำขอหรือได้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
รับ คำฟ้องไว้พิจ ารณา ผู้อยู่ในบังคับ ของคำสั่งทางปกครองอาจยื่นคำร้องต่อศาลที่มีอำนาจในการ
งคับคดีตามมาตรา
๖๓/๑๕สำนัเพืก่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
อขอให้สั่งงดการบังคับคดี
จารณาคำร้อง
สำนักออกหมายบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ ไว้ก่อน หากศาลพิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
แล้วมีคำสั่งให้งดการบังคับคดี ให้ศาลส่งคำสั่งนั้นไปให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ และให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีงดการบัสงำนัคับกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
คดีไว้ภายในระยะเวลาหรื
าลกำหนด รวมทั้งส่งกคำบอกกล่
าว
กำ อเงื่อนไขตามที
สำนัก่ศงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
งดการบังคับคดีให้หน่ วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินและบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียทราบ
สำนักโดยไม่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ชักช้า
ถ้าหน่วยงานของรัฐ ที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินยื่นคำร้องว่าอาจได้รับ ความเสียหาย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กฐานเบื้องต้สนำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่นเข้ามา
จากการยื่นคำร้องตามวรรคหนึ
่งและมีพยานหลั
แสดงว่
าคำร้องนั้นไม่มีมูลและยื
เพื่อประวิงการบังคับคดี ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองวางเงินหรือหาประกัน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตามที่ศาลเห็นสมควรภายในระยะเวลาที่ศาลจะกำหนด เพื่อเป็นประกันการชำระค่าสินไหมทดแทน
แก่หน่วยงานของรัสำนั
ฐสำหรั
บความเสียหายที่อกาจได้
เนิ่นช้าในการบังคับคดี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ รับเนื่องจากเหตุ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำอันเกิดจาก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๖๓/๑๖ เพิ่มโดยพระราชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนับทีก่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๓๒ มาตรา
ญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(ฉบั
๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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ำ

ำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การยื่นคำร้องนั้น หรือกำหนดวิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองอย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ ถ้าผู้อยู่ใน

สำนักบังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ปฏิบัติตสามคำสั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นการบังคับคดี
สำนัตก่องำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งคับของคำสั่งทางปกครองไม่
่งศาล ให้ศาลสั่งให้ดำเนิ
ไป

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากหน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ช ำระเงินหรือศาลที่มี
สำนัจการณาพิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ มีคำสั่งให้
เขตอำนาจในการพิ
พากษาคดีเกี่ยวกักำบคำสั่งทางปกครองที
่กำหนดให้ชำระเงินกได้
ทบทวนคำสั่งทางปกครองที่เป็นที่สุดนั้นใหม่ ให้หน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินยื่นคำร้อง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ต่อศาลที่มีอำนาจออกหมายบังคับคดีตามมาตรา ๖๓/๑๕ เพื่อเพิกถอนการบังคับคดีที่ได้ดำเนินการ
ไปแล้ว ในกรณีที่ศสาลเห็
นว่าเป็นการพ้นวิสัยที่จกะให้
สู่ฐกานะเดิ
ม หรือเมื่อศาลเห็กนำว่าไม่จำเป็น
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ คู่ความกลัสบำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ทีจ่ ะบังคับให้เป็นไปตามหมายบังคับคดีต่อไป เพื่อประโยชน์แก่คู่ความหรือบุคคลภายนอก ให้ศาล
อำนาจสั่งอย่างใด ๆ ตามที
และแจ้งให้เจ้าพนักกงานบั
สำนักมีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ศาลเห็นสมควร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ งคับคดีทสราบ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ในการบังสคัำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
๖๓/๑๗๓๓ เพื่อประโยชน์
บคดี
ให้นำความในมาตรา ก๖๓/๑๐
และ

มาตรา ๖๓/๑๑ มาใช้บังคับกับการสืบหาทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองด้วย

ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

มาตรา ๖๓/๑๘ หน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินต้องดำเนินการสืบทรัพย์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
แล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
นการเพื่อให้มีการยึกำดหรืออายัดทรั
พกย์งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สินภายในสิบปีนับแต่วกันำ ที่คำสั่งทางปกครองที
่กำหนดให้
สำนักดำเนิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ชำระเงินเป็นที่สุด และให้นำความในมาตรา ๖๓/๘ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ำระยะเวลาระหว่างการงดการบั
งคัสบำนัคดีกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ตามคำสั่งศาลตามมาตรา
สมิำนัให้กนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ ๖๓/๑๖
วรรคหนึ่ง มานับรวมในระยะเวลาสิบปีตามวรรคหนึ่ง

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๓๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๖๓/๑๙ เมื่อศาลออกหมายบังคับคดีและแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
การดำเนินการบัสงำนั
คับกให้
เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองที
่ กำหนดให้
ชำระเงิน ให้ เป็นไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
๓๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำส่วนที่ ๓ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
การบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
๖๓/๒๐๓๖ ในส่วนนีก้ ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

“ค่าปรับบังคับการ” หมายความว่า ค่าปรับที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

สำนักตามคำสั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัากจะยุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่งทางปกครองทีก่กำำหนดให้กระทำหรื
อละเว้นกระทำ ชำระเป็กำนรายวันไปจนกว่
ติการฝ่าฝืน

คำสั่งหรือได้มีการปฏิบัติตามคำสั่งแล้ว ไม่ว่าจะเป็นค่าปรับที่กำหนดโดยพระราชบัญญัตินี้หรือโดย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กฎหมายอื่น

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๓๓ มาตรา ๖๓/๑๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
ส๓๔ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มาตรา ๖๓/๑๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓๕ มาตรา ๖๓/๑๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๖๓/๒๐ เพิ่มโดยพระราชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนับทีก่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๓๖ มาตรา
ญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(ฉบั
๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๖๓/๒๑๓๗ คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำ ถ้าผู้อยู่
สำนักในบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ มาตรการบั
สำนังกคังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งคับของคำสั่งทางปกครองฝ่
าฝืนหรืสำนั
อไม่
ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่อกาจใช้
บทางปกครอง
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๑) เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทน
้อยู่ในบังคับของคำสั
องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงิ
ตราร้อยละ
สำนักโดยผู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่งทางปกครองจะต้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ น เพิ่ม รายวั
สำนันกในอั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัด
มีก ารชำระค่าปรับกบัำงคับ การตามจำนวนที
่ส มควรแก่เหตุแกต่ำต้อ งไม่เกิน
ส(๒)
ำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ห้าหมื่นบาทต่อวัน
เจ้าหน้กาำที่ระดับใดมีอสำนาจกำหนดค่
าปรับบังคับการจำนวนเท่
าใดสำนัสำหรั
บในกรณีใด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สในกรณี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ องบังคับการโดยเร่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ที่มีความจำเป็นที่จะต้
งด่วนเพื่อป้องกันมิให้กมำี การกระทำ
ที่ขัดต่อกฎหมายที่มีโทษทางอาญาหรือมิให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่อาจใช้
สำนักมาตรการบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งคับทางปกครองโดยไม่
ต้อสงออกคำสั
่งทางปกครองที่กกำหนดให้
กระทำหรื
ละเว้นกระทำ
ก่อนก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องกระทำโดยสมควรแก่เหตุและภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรากำ ๖๓/๒๒ สก่ำนัอกนใช้
ม าตรการบัง คับ ทางปกครองตามมาตรา
๖๓/๒๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๓๘

เจ้าหน้าที่จะต้องมีคำเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระทำหรือละเว้นกระทำตามคำสั่งทางปกครองภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดตามสมควรแก่
กรณี คำเตืกอำนดังกล่าวจะกำหนดไปพร้
อมกับคำสั่งทางปกครองก็
ได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
คำเตือนนั้นจะต้องระบุ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักางำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๑) มาตรการบั
งคับทางปกครองที
่จะใช้ให้ชัดแจ้ง กแต่ำ จะกำหนดมากกว่
หนึ่งมาตรการ
ในคราวเดียวกันไม่ได้
ส(๒)
ำนักค่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นในการทีส่เจ้ำนัากหน้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
าใช้จ่ายและเงินเพิ่มรายวั
าที่เข้าดำเนิน การด้วกยตนเองหรื
อ
มอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทน หรือจำนวนค่าปรับบังคับการ แล้วแต่กรณี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
การกำหนดค่าใช้จ่ายในคำเตือ น ไม่เป็น การตัด สิท ธิที่จะเรีย กค่า ใช้จ่ายเพิ่ม ขึ้น
หากจะต้องเสียค่สาำนั
ใช้กจงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่ายจริงมากกว่าที่ไ ด้กำหนดไว้
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มาตรากำ๖๓/๒๓
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

เจ้สำนั
าหน้
าที่จะต้องใช้มาตรการบั
่กำหนดไว้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำงคับทางปกครองตามที
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ในคำเตือนตามมาตรา ๖๓/๒๒ การเปลี่ยนแปลงมาตรการจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่ามาตรการ
สำนัตกามวั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ที่กำหนดไว้ไม่บรรลุ
ตถุประสงค์
ถ้ า ผู้ อ ยู่ ใ นบั ง คั บ ของคำสั่ ง ทางปกครองต่ อ สู้ ขั ด ขวางการบั ง คั บ ทางปกครอง
สำนักเจ้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
าหน้าที่อาจใช้กำลังเข้กาำดำเนินการเพืส่อำนัให้กเงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ป็นไปตามมาตรการบักงคัำ บทางปกครองได้
แต่ต้องกระทำ
โดยสมควรแก่เหตุ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามวรรคหนึ
่งหรือวรรคสอง เจ้าหน้าที่อาจแจ้ง
ขอความช่
ว
ยเหลื
อ
จากเจ้
า
พนั
ก
งานตำรวจได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๓๙

ส๓๗ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มาตรา ๖๓/๒๑ เพิม่ โดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓๘ มาตรา ๖๓/๒๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๖๓/๒๓ เพิ่มโดยพระราชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนับทีก่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๓๙ มาตรา
ญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(ฉบั
๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัจ่ากยงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๖๓/๒๔ ๔๐ ในกรณี
ไม่มีการชำระค่าปรับกบัำ งคับการ ค่าใช้
หรือเงินเพิ่ม

รายวันโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการบังคับทางปกครองตามส่วนที่ ๒ ต่อไป
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

การฟ้
องคดีโต้แย้งการบังคับกำทางปกครองตามส่
วนนี้ ให้เสนอ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ต่อศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับคำสั่งที่มีการบังคับทางปกครองนั้น

มาตรากำ๖๓/๒๕
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

๔๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมวด ๓
สระยะเวลาและอายุ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ความ กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๖๔ กำหนดเวลาเป็ น วัน สั ป ดาห์ เดือ น หรือ ปี นั้ น มิ ให้ นั บ วัน แรกแห่ ง
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำ
ระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วย เว้นแต่จะได้สเริำนั่มกการในวั
นนั้นหรือมีการกำหนดไว้เป็นอย่สาำนั
งอืก่นงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
โดยเจ้าหน้าที่
ในกรณี ที่เจ้าหน้ าที่มีห น้ าที่ต้องกระทำการอย่
างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำหนด ให้นับวันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยแม้ว่าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดทำการงานสำหรับ
าหน้าที่
สำนักเจ้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในกรณี ที่ บุ ค คลใดต้ องทำการอย่ างหนึ่ งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ กำหนดโดย
กฎหมายหรือโดยคำสั
่ งของเจ้าหน้ าที่ ถ้าวันกำสุ ดท้ายเป็ นวัสนำนัหยุกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ดทำการงานสำหรับ เจ้กาำหน้าที่ห รือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
วันหยุดตามประเพณีของบุ คคลผู้รับคำสั่ง ให้ถือว่าระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันทำงานที่ถัดจากวันหยุด
สำนักนังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนั่งกจะกำหนดไว้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
้น เว้นแต่กฎหมายหรือกเจ้ำ าหน้าที่ที่มีคสำสั
เป็นอย่างอืก่นำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กได้ และ
๖๕ ระยะเวลาที่กำหนดไว้
ในคำสั่งสของเจ้
าหน้าที่อาจมีการขยายอี

ถ้าระยะเวลานั้นได้สิ้นสุดลงแล้วเจ้าหน้าที่อาจขยายโดยกำหนดให้มีผลย้อนหลังได้เช่นกันถ้าการสิ้นสุด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตามระยะเวลาเดิมจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมที่จะให้สิ้นสุดลงตามนั้น

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

มาตรา ๖๖ ในกรณีที่ผู้ใดไม่อาจกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลา
่กำหนดไว้ในกฎหมายได้
การณ์
ที่จำเป็นอันมิได้เกิดกขึำ้นจากความผิสดำนัของผู
้นั้น ถ้าผู้นั้น
สำนักทีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เพราะมีพฤติ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มีค ำขอเจ้าหน้าที่อ าจขยายระยะเวลาและดำเนิน การส่ว นหนึ่งส่ว นใดที่ล่ว งมาแล้ว เสีย ใหม่ก็ได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ทั้งนี้ ต้องยื่นคำขอภายในสิ
บห้าวันนับแต่พฤติกกำารณ์เช่นว่านัส้นำนั
ได้กสงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ิ้นสุดลง

ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ ๖๗ เมื่ อ มี กสำนั
ารอุกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ท ธรณ์ ต ามบทบั ญ ญักตำิ ในส่ ว นที่ ๕ สของหมวด
๒ แห่ ง

ำ

ำ

พระราชบัญญัตินี้ หรือการยื่นคำขอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉัย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กาเพื่อให้วสินำนั
กำ ดหยุดอยู่
ร้องทุกข์ตามกฎหมายว่
าด้วยคณะกรรมการกฤษฎี
ิจฉักยงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ชี้ขาดแล้วให้อายุความสะดุ
ไม่นับในระหว่างนั้นจนกว่าการพิจารณาจะถึงที่สุดหรือเสร็จไปโดยประการอื่น แต่ถ้าเสร็จไปเพราะ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เหตุถอนคำขอหรือทิ้งคำขอให้ถือว่าอายุความเรียกร้องของผู้ยื่นคำขอไม่เคยมีการสะดุดหยุดอยู่เลย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๔๐ มาตรา ๖๓/๒๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๖๓/๒๕ เพิ่มโดยพระราชบั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนับทีก่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๔๑ มาตรา
ญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(ฉบั
๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หมวด ๔

การแจ้ง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๖๘ บทบัญญัติในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับกับการแจ้งซึ่งไม่อาจกระทำโดยวาจา
หรือเป็นหนังสือได้สำนั
หรืกองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
มีกฎหมายกำหนดวิธีกการแจ้
ำ งไว้เป็นอย่สาำนังอืก่นงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในกรณีคำสั่งทางปกครองที่แสดงให้ทราบโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นตามที่
ง กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักกำหนดในกฎกระทรวง
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกให้ำ มีผลเมื่อได้แสจ้ำนั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ า งอื่ น ที่
๖๙ การแจ้ งคำสัก่ งำทางปกครองสำนัการนั
ด พิ จ ารณา หรื อ การอย่

เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระทำด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จ ะให้กระทำเป็น

สำนักหนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งสือก็ให้แจ้งเป็นหนังกสืำอ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้นั้น
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ก็ให้ถือว่าได้รับแจ้สงำนัตั้งกแต่
ในขณะที่ไปถึง
ในการดำเนิ
งใดที
่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้กาำหน้าที่ไว้แล้วสการแจ้
งไปยังที่อยู่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นการเรื่อสำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิลำเนาของผู้นั้นแล้ว
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๗๐ การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนำไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้า
งไม่พบผู้รับกำและหากได้ส่งสให้
บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภกาวะที
่นั้น
สำนักขณะนำไปส่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักกับงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ่อยู่หรือทำงานในสถานที
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
หรือในกรณีที่ผู้นั้นไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ไปเป็นพยานก็
สำนักใงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที
่กำหนดในกฎกระทรวงที
ห้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ บ ให้ ถื อ ว่ าสได้
ำนัรกั บงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ ๗๑ การแจ้สงำนัโดยวิ
ธีส่ งทางไปรษณี ย์ ตกอบรั
แจ้งเมื่ อ ครบ

กำหนดเจ็ดวันนับแต่วัน ส่งสำหรับกรณี ภ ายในประเทศ หรือเมื่อครบกำหนดสิบห้าวันนั บแต่วันส่ ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจาก
นนั้น
สำนักวังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๗๒ ในกรณี ที่ มี ผกู้ รำั บ เกิ น ห้ า สิ บสคนเจ้
า หน้ า ที่ จ ะแจ้ งให้ ท ราบตั
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้ ง แต่ เ ริ่ ม

ดำเนินการในเรื่องนั้นว่าการแจ้งต่อบุคคลเหล่านั้นจะกระทำโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของ

สำนักเจ้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
าหน้าที่และที่ว่าการอำเภอที
่ผู้รับมีภสูมำนัิลกำเนาก็
ได้ ในกรณีนี้ให้ถือกว่ำาได้รับแจ้งเมืส่อำนั
ล่วกงพ้
นระยะเวลา

สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ไม่รู้ตัวผู้รับหรือรู้ตัวแต่ไ ม่รู้ภูมิลำเนาหรือรู้ตัวและภูมิลำเนา
สำนักแต่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนังกสืงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
มีผู้รับเกินหนึ่งร้อยคนกำ การแจ้งเป็นสหนั
อจะกระทำโดยการประกาศในหนั
งสืสอำนั
พิมกพ์งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ซึ่งแพร่หลาย
ในท้องถิ่นนั้นก็ได้สำนั
ในกรณี
นี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิ
บห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ดังกล่าว
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๗๔ ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนการแจ้งคำสั่งทางปกครองจะใช้วิธีส่งทาง

สำนักเครื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำการโทรคมนาคมที
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่องโทรสารก็ได้ แต่ตก้อำงมีหลักฐานการได้
ส่งจากหน่วยงานผู้จัดบริ
่เป็นสื่อในการ

ส่งโทรสารนั้น และต้องจัดส่งคำสั่งทางปกครองตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามหมวดนี้ให้แก่ผู้รับในทันทีที่
สำนักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ่งทางปกครองเป็
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
อาจกระทำได้ ในกรณี
ี้ให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งกคำสั
นหนังสือตามวัน เวลากำที่ปรากฏใน
หลักฐานของหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมดังกล่าว เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ได้รับก่อนหรือหลังจากนั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมวด ๕
คณะกรรมการที
ม
่
ี
อ
ำนาจดำเนิ
นการพิจารณาทางปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มาตรา ๗๕ การแต่งตั้งกรรมการในลักษณะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่งตั้ งโดยระบุตัว

สำนักบุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
คคล

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มาตรา ๗๖ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(๑)
ตาย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) ลาออก
นบุคคลล้มละลาย กำ
ส(๓)
ำนักเป็
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้กรำับโทษจำคุกโดยคำพิ
พากษาถึงที่สุดให้จำคุกกำ เว้นแต่เป็นความผิ
ดลหุโทษหรือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
ส(๖)
ำนักมีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เหตุต้องพ้นจากตำแหน่กำงก่อนครบวาระตามกฎหมายว่
าด้วยการนัก้นำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๗๗ ในกรณีสทำนัี่กกรรมการพ้
น จากตำแหน่กงำก่อนวาระ ผู้มสีอำนัำนาจแต่
งตั้งอาจ

ำ

แต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณี
กรรมการเพิ
่มขึ้นในระหว่กางที
แต่กงงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ตั้ งไว้แล้วยังมี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำที่มีการแต่งตัส้งำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ่กรรมการซึส่งำนั
กำ
วาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่า กับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการที่ได้สรำนัับแต่
งตั้งไว้แล้ว
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๗๘ ภายใต้บังสคัำนับกมาตรา
๗๖ การให้กรรมการในคณะกรรมการวิ
ิจฉัยข้อพิพาท

ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๗๙ ภายใต้บสังำนัคักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
มาตรา ๑๕ วรรคสอง กการประชุ
มของคณะกรรมการต้
อง

ำ

พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระจะกระทำมิไ ด้ เว้น แต่กรณีมีเหตุบกพร่องอย่างยิ่งต่อหน้าที่ห รือมี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ความประพฤติเสืส่อำนัมเสี
ยอย่างร้ายแรง
มีกรรมการมาประชุ
มอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุมสำนัเว้กนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
แต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรื
อกฎ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำ
หรือคำสั่งที่จัดให้มีคณะกรรมการชุดนั้นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีมีกรรมการครบที่จะเป็นองค์ประชุมได้ แต่การพิจ ารณาเรื่องใดถ้าต้องเลื่อน

สำนักมาเพราะไม่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ม ถ้าเป็น การประชุ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ง มิใ ช่ค ณะกรรมการวิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ครบองค์ปกระชุ
มของคณะกรรมการซึ
นิจ ฉัย

ข้อ พิพาท หากได้มีการนัดประชุมเรื่องนั้นอีกภายในสิบสี่วันนับแต่วันนัดประชุมที่เลื่อนมา และการ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี้งหมด
กำ ให้ถือว่า
ประชุมครั้งหลังนีส้มำนัีกรรมการมาประชุ
มไม่น้อกยกว่
เป็นองค์ประชุม แต่ทั้งนี้ต้องระบุความประสงค์ให้เกิดผลตามบทบัญญัตินี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๘๐ การประชุมให้เกป็ำนไปตามระเบีสยำนับการที
่คณะกรรมการกำหนด
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

การนัดประชุมต้องทำเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่
า
สามวั
น
เว้
น
แต่
กรรมการนั
ดในที่ประชุมกำแล้ว กรณีดังกล่
้จะทำหนังสือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้นจะได้ทสราบการบอกนั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัาวนี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
แจ้งนัดเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้
สบทบั
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ่งประธาน
ญญัติในวรรคสองมิให้กนำ ำมาใช้บั งคับสในกรณี
มีเหตุจำเป็นเร่งด่วกนซึ
กรรมการจะนัดประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๘๑ ประธานกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดำเนิน การประชุม และเพื่อรักษา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ความเรียบร้อยในการประชุ
ม ให้ประธานมีอำนาจออกคำสั่งใด
ๆ ตามความจำเป็นได้
ถ้าประธานกรรมการไม่
่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิ
บัติหน้าสทีำนั่ได้กใงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ห้รองประธาน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัอกยูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
กรรมการทำหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ
่งขึ้นทำหน้าทีกำ่แทน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในกรณี ที่ประธานกรรมการมีหน้าที่ต้องดำเนินการใด ๆ นอกจากการดำเนิ นการ
มให้นำความในวรรคสองมาใช้
บังสคัำนั
บโดยอนุ
โลม
สำนักประชุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๘๒ การลงมติของทีก่ปำ ระชุมให้ถือเสีสำนั
ยงข้กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
างมาก

กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน

สำนักในที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่ประชุมออกเสียงเพิก่มำขึ้นอีกเสียงหนึส่งำนัเป็กนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เสียงชี้ขาด

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

เรื่องใดถ้าไม่มีผู้คัด ค้าน ให้ป ระธานถามที่ป ระชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น

มาตรา ๘๓ ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
ามีกคงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
วามเห็นแย้งให้บันทึกกความเห็
นแย้งสพร้ำนัอกมทั
้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุ
ม
สถ้ำนั
ำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย

มาตรา ๘๔ คำวินิ จ ฉัย ของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทต้องมีล ายมือชื่อของ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กรรมการที่วินิจฉัสยำนั
เรื่อกงนั
้น
ถ้ากรรมการคนใดมีความเห็ น แย้ง ให้ มีสิ ทธิทำความเห็ นแย้งของตนรวมไว้ในคำ
สำนักวิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
นิจฉัยได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

บทเฉพาะกาล

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ว่าด้วยการปฏิ
สำนักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๘๕ ให้ถือว่สาำนั
ระเบี
ยบสำนักนายกรัฐมนตรี
ัติราชการเพื่อ

ประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีวางขึ้นตามมาตรา ๓๓
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
แห่งพระราชบัญญัสำนั
ตินกี้ งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๘๖ บรรดาคำขอเพื่ อ ให้ มีค ำสั่ งทางปกครองที่ เจ้ าหน้ าที่ ได้ รับ ไว้ก่ อนที่
พระราชบัญญัตินสี้ใำนั
ช้ บกังงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
คับ ให้เจ้าหน้าที่ทำการพิ
าวตามหลักเกณฑ์ที่กกำฎหมายหรือ
กำ จารณาคำขอดั
สำนังกกล่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กฎสำหรับเรื่องนั้นได้กำหนดไว้
อันยกเลิก

มาตรา ๘๗ เมื่อได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแล้ว บทบัญญัติมาตรา ๔๘ ให้เป็น

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บรรหาร สศิำนัลปอาชา
นายกรัฐมนตรีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การดำเนินงานทางปกครองใน

สำนักปังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ และขั้น ตอนที
สำนั่ เกหมาะสม
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
จจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์
จึงสมควรกำหนดหลั
กเกณฑ์สแำนัละขั
้นตอนต่าง ๆ

สำหรับการดำเนินงานทางปกครองขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพใน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ สาธารณะได้สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ประชาชน
การใช้บังคับกฎหมายให้
สามารถรักษาประโยชน์
และอำนวยความเป็
นธรรมแก่
อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในวงราชการ จึ ง จำเป็ น ต้ อ งตรา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พระราชบัญญัตินี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗๔๒
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญัตินี้ ให้ ใช้บั งคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
นุเบกษา เป็นต้นไป

สำนักหมายเหตุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สพำนัระราชบั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ่เป็นการสมควรแก้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
:- เหตุผลในการประกาศใช้
ญญัติฉบับนี้ คือ กโดยที
ไขเพิ่มเติม

กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำคำสั่งทางปกครอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะและอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็น
องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ
จึงจำเป็นต้กอำงตราพระราชบั
ญกญังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ตินี้
สำนักการป้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั
กำ
๔๓
พระราชบัญญัติวิธสีปำนัฏิกบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ัติราชการทางปกครองกำ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
สำนั๒๕๖๒
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๒ พระราชบัสำนั
ญกญังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ตินี้ ให้ ใช้บั งคับตั้งแต่วกันำ ถัดจากวันประกาศในราชกิ
จจา

นุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา ๖๓/๑๕ มาตรา ๖๓/๑๖ มาตรา ๖๓/๑๗ มาตรา ๖๓/๑๘
สำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
และมาตรา ๖๓/๑๙
ใช้บั งคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ
่งร้อยแปดสิ
วันนับแต่วันประกาศในราชกิ
จจา
นุเบกษาเป็นต้นไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๖ ในกรณีที่คำสั่งกทางปกครองที
ำหนดให้
ชำระเงินใดเป็นทีกำ่สุดแล้วเป็น
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ส่กำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

เวลาเกิน หนึ่งปีในวัน ที่พระราชบัญ ญัตินี้ใช้บังคั บ ให้ห น่ว ยงานของรัฐ ที่ออกคำสั่งนั้นดำเนินการ

งคับทางปกครองตามพระราชบั
ญญัสตำนั
ิวิธกีปงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ฏิบัติราชการทางปกครอง
แก้ไขเพิ่มเติม
สำนักบังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ พ.ศ. ๒๕๓๙
สำนัซึก่งงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
โดยพระราชบัญญัตินี้ต่อไป โดยจะดำเนินการตามมาตรา ๖๓/๑๕ ได้ต่อเมื่อเป็นคำสั่งทางปกครอง
สำนันกซึงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ที่กำหนดให้ชำระเงิ
่งมีลักษณะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรากำ๗ บรรดาคดีสเำนั
กี่ยกวกั
บการโต้แย้งการใช้ มกาตรการบั
งคับสทางปกครองซึ
่งค้า ง

พิจารณาอยู่ในศาลใดในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลนั้ นดำเนินกระบวนพิจารณาและมี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คำพิพากษาต่อไปจนคดี
นั้นถึงที่สุด

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๔๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๘๙ ก/หน้า ๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำจจานุเบกษา เล่สมำนั๑๓๖/ตอนที
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ พฤษภาคมสำนั๒๕๖๒
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๔๓ ราชกิ
่ ๖๙ ก/หน้า ๑๑๕/๒๗
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ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๘ ให้กรมบังคับคดี สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณ

สำนักและหน่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ องร่วมกันจัสดำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนังกข้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
วยงานอื่นที่เกี่ยกวข้
ทำโครงสร้
างกรมบังคับคดีกำกรอบอัตรากำลั
าราชการและ

พนั กงานราชการ และกำหนดงบประมาณ รวมทั้งการดำเนิ นการอื่นใดอันจำเป็น เพื่อรองรับ การ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ต ามพระราชบั
สำนักญงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ดำเนิ น การตามอำนาจหน้
าที่ของกรมบั งคับกคดี
ญั ตินี้ภ ายในหกสิ บวักนำนับ แต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๙ บรรดากฎหรื อกำคำสั่ ง ใด ๆ ทีส่ ไำนัด้ อกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
อกโดยอาศั ย อำนาจตามความใน
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
ญญัตินี้ใช้บังกคัำบ ให้ยังคงใช้สำนั
บังกคังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บ ต่อไปได้เพีย งเท่าที่กไม่ำ ขัดหรื อแย้งสกัำนั
บ พระราชบั
ญญัติ
สำนักพระราชบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
วิธีป ฏิบัติร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัตินี้ จนกว่าจะมี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ซึ่งแก้ไข
กฎหรือคำสั่งใด สๆำนัทีก่องำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
อกตามพระราชบัญญักตำิวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ น การออกกฎตามวรรคหนึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
การดำเนิ
่ งให้ดำเนินกการให้
แล้ว เสร็สำนั
จภายในหนึ
่งร้อ ย
แปดสิบ วัน นั บแต่วันที่พระราชบั ญญั ตินี้ ใช้บั งคับ หากไม่ส ามารถดำเนินการได้ ให้ นายกรั ฐ มนตรี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
รายงานเหตุผลที่ไสม่ำนัอกาจดำเนิ
นการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๑๐ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันบทบัญญัติเกี่ยวกับ
งคับทางปกครองตามกฎหมายว่
าสด้ำนัวกยวิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ธีปฏิบัติราชการทางปกครองยั
งไม่มีปสำนั
ระสิกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ทธิภาพในการ
สำนักการบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
กำ
บังคับใช้ โดยเฉพาะการบังคับ ตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ ชำระเงิน ซึ่งกฎหมายว่าด้วยวิธี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ ด การอายัสดำนัและการขายทอดตลาดทรั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ พย์สินตาม
ปฏิบัติราชการทางปกครองกำหนดให้
นำวิธีกการยึ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บั งคับ โดยอนุ โลม จึง ไม่มีรายละเอียดวิธีปฏิบัติและ
สำนักระยะเวลาในการบั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เป็ น ธรรมแก่สำนั
กำ
งคับกทางปกครองที
่ชัดกเจน
ซึ่งก่อให้ เกิดความไม่
ผู้ อกยูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
่ในบั งคับของ
มาตรการบังคับทางปกครอง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่ไม่มีความเชี่ยวชาญ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติที่ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่
บหาทรัพย์สินและมอบหมายให้
ยงานอื่นหรือเอกชนดำเนิ
ส่งกผลให้
ไม่สามารถ
สำนักในการสื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สหำนัน่กวงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นการแทนได้สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
บังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและรัฐต้องสูญเสียรายได้
ในที่สุด ดังนั้น สมควรปรั
บปรุงหลักเกณฑ์ใกนการบั
งคับทางปกครองเพื
่อให้ชัดเจน มีปกำระสิทธิภาพ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
และเป็นธรรมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ภัทรานิษฐ์/ตรวจ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๒๕๖๒
๘ กรกฎาคม

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ภูมกิกำ ิติ/ปรับปรุง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำนุสรา/ตรวจ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

พิมพ์มาดา/เพิ่มเติม
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๒๙สำนั
พฤษภาคม
๒๕๖๒
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติ กา
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๓๙สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙
ที่ ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบกันา
สํเป็านันกปีงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ให้ประกาศว่า

จพระปรมินกาทรมหาภูมิพลอดุ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้
าฯ
สํานัพระบาทสมเด็
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัลกยเดช
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่สมควรมีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้
า
หน้
า
ที
่
พ.ศ.
๒๕๓๙”
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑

๒ พระราชบัญกญัา ตินี้ให้ใช้บังสํคัาบนัตัก้งงานคณะกรรมการกฤษฎี
แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิ
จจา
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

นุเบกษาเป็นต้นไป

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใด ๆ ในส่วนที่ มีบัญ ญัติไว้ แล้ วใน
กา งพระราชบัสํญาญั
นักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัสํตาินนัี้หกรืงานคณะกรรมการกฤษฎี
อซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่
ินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตกินา ี้แทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
าหน้าที่” หมายความว่
งาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิกบา ัติงานประเภท
สํานั“เจ้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาา ข้าราชการสําพนั
นักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
อื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด
“หน่
า กระทรวง
อ ส่ว นราชการที่ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาว ยงานของรัสํฐานั”กหมายความว่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ทบวง กรม
สํานัหรื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กา และให้สํหานัมายความรวมถึ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่นของรัฐที่มี
ตั้งขึ้นโดยพระราชบั
ญญัติหรือพระราชกฤษฎี
งหน่วยงานอื
พระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที่ ๖๐ ก/หน้า ๒๕/๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่

สํานักของตนได้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บ ัต ิห น้า ทีสํา่ นัในกรณี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอ งหน่ว ยงานของรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ก ระทํ า ในการปฏิ
นี ้ผู ้เ สีย หายอาจฟ้
ฐ ดัง กล่า วได้

โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้
สํถ้าานัการละเมิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า า ที่ ซึ่ ง ไม่ ไ ด้สํสาั นัง กักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ด เกิ ด จากเจ้ ากหน้
ด หน่ ว ยงานของรั ฐ แห่กงาใดให้ ถื อ ว่ า
กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๖ ถ้าการกระทําละเมิ
่มิใช่การกระทําในการปฏิ
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดของเจ้าหน้
สํานัากทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการนั้นเป็นการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
จะฟ้องหน่วยงานของรั
สํานักแต่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐไม่ได้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา องหน่วยงานของรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๗ ในคดีที่ผู้เสียหายฟ้
ฐ ถ้าหน่วยงานของรักฐา เห็นว่าเป็น
เรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หรือในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่า
สํานักเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐต้องรับผิดสํหรื
านัอกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นเรื่องที่หน่วยงานของรั
ต้องร่วมรับผิด หน่วยงานของรั
ฐหรือสํเจ้านัาหน้
าที่ดังกล่าวมี
สิทธิขอให้ศาลที่พิจารณาคดีนั้นอยู่เรียกเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี เข้ามาเป็น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คู่ความในคดี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถ้าศาลพิพากษายกฟ้สําอนังเพราะเหตุ
ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าสํหน้
าที่ที่ถูกฟ้องมิใช่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้ต้องรับผิด ให้ขยายอายุความฟ้องร้องผู้ที่ต้องรับผิดซึ่งมิได้ถูกเรียกเข้ามาในคดีออกไปถึงหกเดือน
นับแต่วันที่คําพิพสํากษานั
้นถึงที่สุด
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรากา๘ ในกรณีทสํี่หานัน่กวงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยงานของรัฐต้องรับผิดกใช้
ผู้เสียหาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ค่าสินไหมทดแทนแก่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

เพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหม
สํานัหกน่งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อประมาท
ทดแทนดังกล่าวแก่
วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้กาาหน้าที่ได้กระทํสําานัการนั
้นไปด้วยความจงใจหรื
เลินเล่ออย่างร้ายแรง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา่งจะมีได้เพียงใดให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สิทธิเรีกยา กให้ชดใช้ค่าสํสิานนัไหมทดแทนตามวรรคหนึ
คํานึงถึงระดับ
ความร้ายแรงแห่งการกระทําและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจํานวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของความเสียหายก็ได้
ถ้าการละเมิ
ดหรือความบกพร่กอางของหน่วยงานของรั
ฐหรือระบบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดเกิดจากความผิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การดําเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย
ที่การละเมิดเกิดจากเจ้
มิให้นําหลักเรื่องลูกกหนี
สํในกรณี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหน้าที่หลายคน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ้ร่วมมาใช้
บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๙ ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
กา
สํานักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
สิทธิที่จะเรียกให้สํอาีกนัฝ่กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่
ตนให้
ีกําหนดอายุความหนึ่งกปีา นับแต่วันที่
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหาย

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทํา

สํานักในการปฏิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กางและพาณิชย์สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บัติหน้าที่ให้บกังาคับตามบทบัญสํญัานัตกิแงานคณะกรรมการกฤษฎี
ห่งประมวลกฎหมายแพ่

กา

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ให้มี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฐรู้ถึงการละเมิ
สํานักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กําหนดอายุความสองปี
นับแต่วันที่หน่วยงานของรั
และรู้ตัวเจ้าหน้าที่ ผู้จกะพึา งต้องใช้ค่า
สินไหมทดแทน และกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นมีกําหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่
วันที่หน่วยงานของรั
คําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลั
สํานัฐกมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานังกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กา

มาตรากา๑๑ ในกรณีสํทานัี่ผกู้เสีงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยหายเห็นว่า หน่วยงานของรั
ฐต้องรัสํบานัผิกดงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามมาตรา ๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา

กา

กา

กา

กา

กา

กา

ผู้เสียหายจะยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัไกว้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าขอนั้น
เกิดแก่ตนก็ได้ ในการนี
้หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรั
บคําขอให้
เป็นหลักฐานและพิจารณาคํ
โดยไม่ชักช้า เมื่อหน่วยงานของรัฐมีคําสั่งเช่นใดแล้วหากผู้เสียหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของ
สํานักหน่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ว ยงานของรั ฐ ก็ ใ ห้กมาี สิ ท ธิ ร้ อ งทุ กสํข์านัตก่ องานคณะกรรมการกฤษฎี
คณะกรรมการวิ นิ จ ฉักยา ร้ อ งทุ ก ข์ ต ามกฎหมายว่
า ด้ ว ย
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคําขอที่ได้รับตามวรรคหนึ
่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้
ทันในกําหนดนั้นจะต้องรายงานปัญสํหาและอุ
ปสรรคให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐมนตรีเจ้ าสั งกั ดหรื อกํ ากั บหรือควบคุม ดู แ ลหน่ วยงานของรัฐแห่งนั้นทราบและขออนุ มัติขยาย
ระยะเวลาออกไปได้
รัฐมนตรีดังกล่าวจะพิกจาารณาอนุมัติใสํห้าขนัยายระยะเวลาให้
อีกได้ไม่กเากินหนึ่งร้อย
สํานักแต่งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
แปดสิบวัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้
สํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัคก่างานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหน้าที่
ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา
๘ หรือในกรณีทกี่เาจ้าหน้าที่ต้องใช้
สินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้
ผู้นั้นได้กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของ
สํานักรังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าสั่งเรียกให้สําเนัจ้กางานคณะกรรมการกฤษฎี
า าวภายในเวลาที
สํานัก่กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ฐที่เสียหายมีอาํ นาจออกคํ
หน้าที่ผู้นั้นชําระเงินดังกกล่
ําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓ ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีระเบี ยบเพื่อให้เจ้ าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดตาม
มาตรา
๘
และมาตรา
าระเงินที่จะต้องรับผิกดานั้นได้โดยคํ าสํนึางนัถึกงงานคณะกรรมการกฤษฎี
รายได้ ฐานะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก๑๐
า สามารถผ่สํอานันชํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ครอบครัวและความรับผิดชอบ และพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วย
มาตรา ๑๔ เมื่อได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแล้ว สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ
สํานักวิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๑ ให้ถือว่สําเป็
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นิจฉัยร้องทุกข์ตามมาตรา
สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา รักษาการตามพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๑๕ ให้นายกรัฐมนตรี
ญญัตินี้

กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กา

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การที่เจ้าหน้าที่ดําเนินกิจการต่าง ๆ

สํานักของหน่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่อกประโยชน์
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วไม่ การปล่
สํานัอกยให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วยงานของรัฐนั้นกาหาได้เป็นไปเพื
อันเป็นการเฉพาะตั
ความรับผิด

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหน้าที่และเกิดความเสียหายแก่เอกชนเป็นไปตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา งและพาณิชสํย์าจนัึงกเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า เกิดความ
หลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่
นการไม่เหมาะสมก่อกให้
เข้าใจผิดว่า เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดในการกระทําต่าง ๆ เป็นการเฉพาะตัวเสมอไป เมื่อการที่ทําไปทํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟ้องไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่เต็ม
จํานวนนั้น ทั้งที่บสํางกรณี
เกิดขึ้นโดยความไม่ตกั้งาใจหรือความผิสํดานัพลาดเพี
ยงเล็กน้อยในการปฏิ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บัติหน้าที่
นอกจากนั้น ยังมีการนําหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บังคับ ให้เจ้าหน้าที่ต้องร่วม
บผิดในการกระทําของเจ้
ซึ่งระบบนั้นมุ่งหมายแต่กาจะได้เงินครบโดยไม่
คํานึงถึงความ
สํานักรังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหน้าที่ผู้อื่นสํด้าวนัยกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เป็นธรรมที่จะมีต่อแต่ละคน กรณีเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบั่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หารเพราะ
ทอนกําลังขวัญในการทํ
างานของเจ้าหน้าทีก่ดา้วย จนบางครัสํา้งนักลายเป็
นปัญหาในการบริ
เจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจดําเนินงานเท่าที่ควร เพราะเกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแก่ตน อนึ่ง การ
สํานักให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คุณให้โทษแก่เจ้าหน้ากทีา ่เพื่อควบคุมการทํ
งานของเจ้าหน้าที่ยังมีกวาิธีการในการบริสําหนัารงานบุ
คคลและ
การดําเนินการทางวินัยกํากับดูแลอีกส่วนหนึ่ง อันเป็นหลักประกันมิให้เจ้าหน้าที่ทําการใด ๆ โดยไม่
กา
กา
รอบคอบอยู่แล้วสํานัดักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
นั้น จึงสมควรกําหนดให้
เจ้าหน้าที่ตสํ้อางรันักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผิดทางละเมิดในการปฏิ
บัติงานใน
หน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทําสํเพืานั่อกการเฉพาะตั
ว หรือจงใจให้เกิดความเสีสํยาหายหรื
อประมาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น และให้แบ่งแยกความรับผิดของแต่ละคนมิให้นําหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้
บั ง คั บ ทั้ ง นี้ เพืสํ่ อาให้
กิ ด ความเป็ น ธรรมและเพิ
ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของรั
ฐ จึ ง
นักเงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ ม พู น ประสิ
สํานัทกธิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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กา

กา

กา

กา

กา

กา

กา

กา

กา

กา

กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีวิกชา พงษ์/ตรวจ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กฤษดายุกทา ธ/ปรับปรุง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติ กา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้ไว้ ณ วันกทีา่ ๑๖ มกราคมสำนั
พ.ศ.
๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

ให้ประกาศว่า

จพระปรมิกนาทรมหาภูมิพลอดุ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้
าฯ
สำนัพระบาทสมเด็
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สำนัลกยเดช
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่เป็ น การสมควรมีกฎหมายว่าด้ว ยการอำนวยความสะดวกในการพิจ ารณา
สำนั
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุญาตของทางราชการ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม
ของสภานิติบัญสำนั
ญัตกิแงานคณะกรรมการกฤษฎี
ห่งชาติ ดังต่อไปนี้ กา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑ พระราชบั
สำนักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญ ญัติการอำนวยความสะดวก
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา
ญัตินี้เรียกว่า “พระราชบั

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๑๗ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา สำนั
เป็นกต้งานคณะกรรมการกฤษฎี
นไป
กา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๓ พระราชบั
สำนัญกญั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สำนัการจดทะเบี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา
ตินี้ให้ใช้บังคับกับ บรรดาการอนุ
ญาต
ยนหรือ กา

การแจ้งที่มีกฎหมายหรือกฎกำหนดให้ต้องขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจ้ง ก่อนจะดำเนินการใด
สำนับทบั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อ กฎใดทีสำนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้
ญ ญั ติ ข องกฎหมายหรื
่ ขั ดกหรื
อ แย้ ง กั บ พระราชบั
พระราชบัญญัตินี้แทน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๔ ในพระราชบัญกาญัตินี้
สำนัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“เจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า เจ้ าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ปกครอง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“อนุ ญ าต” หมายความว่า การที่เจ้ าหน้ าที่ยิ นยอมให้ บุ คคลใดกระทำการใดที่ มี
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อนกระทำการนั
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งการออก
กฎหมายกำหนดให้
ต้องได้รับความยิน ยอมก่
้น และให้ หมายความรวมถึ
ใบอนุญาต การอนุมัติการจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อาชญาบัตรด้วย
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๔ ก/หน้า ๑/๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า ผู้ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีอำนาจในการอนุญาต

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ าหน้าทีส่ ”ำนัหมายความว่
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำาหน้าที่ตามกฎหมายว่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
“พนักกงานเจ้
า พนักงานเจ้
าด้วยการ

อนุญาต

ส“กฎหมายว่
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
าด้ ว ยการอนุ ญกำาต” หมายความว่
า บรรดากฎหมายทีก่ มำี บ ทบั ญ ญั ติ

กำหนดให้การดำเนินการใดหรือการประกอบกิจการใดจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
“คำขอ” หมายความว่า คำขออนุญาต

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) รัฐกสภาและคณะรั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สฐำนัมนตรี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๒) การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ข องศาลและการดำเนิ น งานของเจ้ า หน้ า ที่ ใ น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กระบวนการพิจารณาคดี
การบังคับคดี และการวางทรั
พย์ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๓) การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญาตตามกฎหมายว่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ และสิ่งแวดล้
สำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๔) การอนุ
าด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
ม
(๕) การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ รวมทั้งตาม
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กฎหมายเกี่ยวกับสการควบคุ
มยุทธภัณฑ์ และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิ
ตอาวุธของเอกชน
การยกเว้
น
ไม่
ใ
ห้
น
ำบทบั
ญ
ญั
ต
ิ
แ
ห่
ง
พระราชบั
ญ
ญั
ต
ิ
น
ม
้
ี
การดำเนิ
นกิจการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ าใช้บังคับแก่
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ใดหรือกับหน่วยงานใดนอกจากที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๖ ทุ กห้ าปี นั บ แต่วัน ที่ พ ระราชบั ญ ญั ตินี้ ใช้บั งคับ ให้ ผู้ อนุ ญ าตพิ จารณา
่ให้อำนาจในการอนุ
บปรุงกฎหมายนั้นกเพืำ ่อยกเลิกการอนุ
าตหรือจัดให้มี
สำนักกฎหมายที
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญาตว่าสมควรปรั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัญกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
มาตรการอื่นแทนการอนุญาตหรือไม่ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นผู้อนุญาตจะพิจารณาปรับปรุง
สำนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ส่เร็ำนัวกว่
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กฎหมายหรือจัดให้
มีมกาตรการอื
่นแทนในกำหนดระยะเวลาที
านั้นก็ได้
ให้ ผู้ อนุ ญ าตเสนอผลการพิ จ ารณาตามวรรคหนึ่ งต่ อคณะรัฐ มนตรีเพื่ อพิ จ ารณา
สำนักยกเลิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัก่นงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้ ให้คณะรัสฐำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กการอนุญาตหรือกจัำดให้มีมาตรการอื
แทนการอนุญาต ในการนี
มนตรี
รับฟังความ
คิดเห็นของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พิจารณาด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๗ ในกรณีที่มีก ฎหมายกำหนดให้ก ารกระทำใดจะต้อ งได้รั บ อนุญ าต
ผู้อ นุญ าตจะต้อสงจัำนัดกทำคู
่มือสำหรับ ประชาชน
ยต้กองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งประกอบด้วย หลักเกณฑ์
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ซึ่งอย่างน้สอำนั
กำ วิธีการ
และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสาร
สำนักหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
อหลั กฐานที่ผู้ ขออนุกญำ าตจะต้อ งยืส่นำนัมาพร้
อ มกั บ คำขอ และจะกำหนดให้
ยื่นสำนั
คำขอผ่
านทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคำขอด้วยตนเองก็ได้
สคูำนั
กำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
่มือกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำหรับประชาชนตามวรรคหนึ
่งให้ปสิดำนัประกาศไว้
ณ สถานที่ที่กกำหนดให้
ยื่น
คำขอ และเผยแพร่ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนประสงค์จะได้สำเนาคู่มือดังกล่าว ให้
สำนักพนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักดงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักเงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ก งานเจ้ า หน้ าที่ จั ดกสำเนาให้
โ ดยจะคิ
ค่ าใช้ จ่ ายตามควรแก่กกำ รณี ก็ ได้ ในกรณี
ช่ น นั้ น ให้ ระบุ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้
ในคู่มือสำหรับประชาชนด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้ เป็ น หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการตรวจสอบขั้ น ตอนและ
จารณาอนุ
่งว่าเป็นระยะเวลาที
่เหมาะสมตามหลั
กเกณฑ์
สำนักระยะเวลาในการพิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญาตที่กำหนดตามวรรคหนึ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
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กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว

สำนักล่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัเกพืงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ผู้ อ นุ ญ าตดำเนิ
สำนักนงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
าช้ าเกิ น สมควรให้ เสนอคณะรั
ฐ มนตรี
่ อ พิ จ ารณาและสั่ งการให้
การแก้ ไขให้

เหมาะสมโดยเร็ว

สเพื
ำนั่ อกประโยชน์
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัแกก่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ในการอำนวยความสะดวกให้
ประชาชน ให้ส่วนราชการจั
ดให้มี

ศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคำขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
การอนุญาตไว้ ณ ที่เดียวกันตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนด

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๘ ให้ เป็ น หน้ าที่ของพนั กงานเจ้าหน้าที่ผู้ มีห น้าที่ในการรับคำขอจะต้อง
ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรื
หลักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ฐานที่ยื่นพร้อมคำขอให้กำถูกต้องครบถ้วสนำนัหากเห็
นว่าคำขอ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สอำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อหลักฐาน
แก้ไขหรือเพิ่มเติสมำนั
ได้กในขณะนั
้น ให้แจ้งให้ผู้ยกำื่น คำขอดำเนินสำนั
การแก้
ไขหรือยื่นเอกสารหรื
เพิ่มเติมให้ครบถ้วนถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดำเนินการได้ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องและรายการ
สำนักเอกสารหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัมกพร้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ผู้ยื่นคำขอจะต้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
อหลักฐานทีก่จำะต้องยื่นเพิ่มเติ
อมทั้งกำหนดระยะเวลาที
องดำเนินการ
แก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วยและให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ใน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
บันทึกนั้น
ให้พนักกำงานเจ้าหน้าทีส่มำนัอบสำเนาบั
นทึกตามวรรคหนึ
ป็นหลักฐาน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่งให้ผู้ยื่นคำขอไว้
สำนักเงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอได้จัดทำคำขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน
ตามที่ระบุ ในคู่มือสำนั
สำหรั
บ ประชาชนตามมาตรา
แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรื
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๗ แล้ว หรืสอำนัได้กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อหลั กฐาน
เพิ่ม เติม ครบถ้ว นตามที่ พ นั กงานเจ้ าหน้ าที่ แนะนำหรื อตามที่ ปรากฏในบั นทึ กตามวรรคหนึ่งแล้ ว
กงานเจ้าหน้าที่จะเรียกกเอกสารหรื
อหลั
่มเติมอื่นใดอีกไม่ไกด้ำ และจะปฏิเสธการพิ
จารณาคำขอ
สำนักพนั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักกฐานเพิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
นั้นโดยอาศัยเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของคำขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ครบถ้วนนั้นสเกิำนัดกจากความประมาทเลิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
เว้นแต่เป็นกรณีทสี่คำนัวามไม่
สมบูรณ์ หรือความไม่
นเล่กำอหรือทุจริต
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นผลให้ไม่อาจอนุญาตได้ ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควร
สำนักและให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักกับงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ดำเนินการทางวินกำัยหรือดำเนินคดี
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกีก่ยำวข้องโดยไม่ชักสำนั
ช้ากงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มาตรา ๙ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
เพิ
่
ม
เติ
ม
ตามที
่
พ
นั
ก งานเจ้
ให้กทงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ราบหรือ ตามที่ป รากฏในบั
ทำตามมาตรา
๘
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ า หน้า ที่แ จ้สงำนั
กำ น ทึก ที่จสัดำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
วรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
คำขอให้ทราบด้วสยำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ผู้ยื่นคำขอจะอุทธรณ์คำสั่งคืนคำขอตามวรรคหนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
สำนักราชการทางปกครองหรื
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกอำจะยื่นคำขอใหม่
สำนักก็ไงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ด้ แต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้
ต้อสงยืำนั่นกคำขอใดภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นคำขอนั้นใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว
มาตรา ๑๐ ผู้อนุ ญาตต้องดำเนิ นการให้ แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ใน
สำนักคูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
กำ
่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา
๗ และแจ้
งให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในเจ็
ดวันนัสบำนัแต่กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
วันที่พิจารณา
แล้วเสร็จ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เมื่อครบกำหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือ สำหรับ ประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว
้อนุญ าตยังพิจ ารณาไม่
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นกคำขอทราบถึ
งสเหตุ
ห่งความล่าช้า
สำนักหากผู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ แ ล้ว เสร็สจำนัให้กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ำนักแงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งสำเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒ นา

สำนักระบบราชการทราบทุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ้ง
กครั

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าความล่าช้านั้นเกินสมควรแก่เหตุ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัวกยงานของผู
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
หรือเกิดจากการขาดประสิ
ทธิภาพในการปฏิบกัตำ ิราชการของหน่
้อนุญาต ให้คกณะกรรมการ
พั ฒ นาระบบราชการรายงานต่ อ คณะรั ฐ มนตรี พ ร้ อ มทั้ งเสนอแนะให้ มี ก ารพั ฒ นาหรือ ปรับ ปรุ ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั้น
ไม่แจ้งตามวรรคหนึก่งหรื
ให้กถงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ือว่าผู้อนุญาตกระทำการหรื
สในกรณี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ อวรรคสองสำนั
กำ อละเว้น
กระทำการเพือ่ ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใดออกใช้บังคับและ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่มือสำหรับ
มีผ ลให้ต้องเปลี่ยสนแปลงหลั
กเกณฑ์ วิธีการกเงืำ ่อนไข หรือรายละเอี
ยดอื่นใดที่ปรากฏในคู
ประชาชนตามมาตรา ๗ การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น มิให้ใช้บังคับกับการยื่นคำขอที่ได้ยื่นไว้แล้ว
สำนักโดยชอบก่
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กฎ ระเบีสยำนั
ำ บังคับ เว้นสแต่
ำนักกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
อนวันที่กฎหมาย
บ กหรืงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
อข้อบังคับดังกล่าวมีผกลใช้
ฎหมายนั้นจะ
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น แต่สำหรับในกรณีกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นได้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ก็แต่เฉพาะในกรณีสำนั
ที่กการเปลี
่ยนแปลงนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อสผูำนั
้ยื่นกคำขอ

มาตรา ๑๒ ในกรณี ที่ ก ฎหมายกำหนดอายุ ใบอนุ ญ าตไว้ และกิ จ การหรื อ การ
ดำเนินการที่ได้รับสใบอนุ
ญาตนั้นมีลักษณะเป็นกกิำ จการหรือการดำเนิ
นการที่เห็นได้ว่าผู้ได้กรับำ ใบอนุญาต
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
จะประกอบกิจการหรือดำเนินการนั้นต่อเนื่องกัน คณะรั ฐมนตรีจะกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระ
าธรรมเนี ยมการต่ออายุ
่กำหนดไว้ในกฎหมายนั
คำขอต่ออายุ
สำนักค่งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ใบอนุ ญ าตตามที
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ้ น ๆ แทนการยื
สำนัก่ นงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ใบอนุญาตก็ได้ และเมื่อหน่วยงานซึ่งมีอำนาจออกใบอนุญาตได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว ให้ออก
สำนัใกบอนุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำญาตโดยเร็ว สและให้
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ รับการต่อ
หลักฐานการต่ออายุ
ญาตให้แก่ผู้รับใบอนุ
ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้
อายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ แล้ว
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนัญ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
การกำหนดให้
ผู้รับใบอนุ
าตชำระค่าธรรมเนียมต่กำออายุใบอนุญาตแทนการยื
่นคำขอ
ต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ระบุชื่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พระราชบั ญ ญั ติ แ ละประเภทของใบอนุ ญ าตตามพระราชบั ญ ญั ติ ดั งกล่ าวที่ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตอาจ
นการตามวรรคหนึก่งำได้
สำนักดำเนิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ก่อนตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ให้คณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวให้สภาผู้แสำนั
ทนราษฎรและวุ
ฒิสภาเป็นกเวลาไม่
น้อยกว่สาำนั
สามสิ
บวัน เมื่อพ้นกำหนดเวลาดั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งกล่าว
แล้ว หากสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิส ภามิได้มีม ติทัก ท้ว ง ให้น ำความกราบบังคมทูล เพื่อ ทรงตรา
สำนักพระราชกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กาดังกล่กาำ วต่อไป สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้ เป็ น หน้ าที่ ข องสำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการที่ จ ะหารื อ กั บ
สำนัองกั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัอกคณะรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ นการตาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้
บการออกใบอนุญาตกำเพื่อเสนอแนะต่
ฐมนตรีในการดำเนิ
วรรคหนึ่งและวรรคสอง
มาตรา ๑๓ ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จสะต้
องกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจสอบการประกอบกิจการหรือการดำเนินกิจการของผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่า
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รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

กำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ด้วยการอนุญาตกำหนดและให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้อนุญาตที่จะต้องตรวจสอบตาม

สำนักหลั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กเกณฑ์และแนวทางดักำงกล่าว

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

เมื่อมีผู้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ หรือเสียหายจากการประกอบกิจการหรือการ
ส
กำ
สำนั
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ดำเนินกิจการของผูำนั้ได้กรงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ับอนุญาต ไม่ว่าความจะปรากฏต่
อพนั
กงานเจ้
าหน้าที่เองหรือมีผกู้รำ้องเรียน ให้
เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการตรวจสอบและสั่งการตามอำนาจหน้าที่โดยเร็ว

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๔ ในกรณีจำเป็นกและสมควรเพื
่อสประโยชน์
ในการอำนวยความสะดวกแก่
สมาตรา
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ประชาชนให้ค ณะรัฐ มนตรีมีม ติจัด ตั้งศูน ย์รับ คำขออนุญ าต เพื่อ ทำหน้าที่เป็น ศูน ย์ก ลางในการ
บคำขอตามกฎหมายว่กาำด้วยการอนุญสาตขึ
้น
สำนักรังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ให้ศูน ย์รับ คำขออนุญ าตตามวรรคหนึ่งมีฐ านะเป็น ส่ว นราชการตามมาตรา ๑๘
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ่ ม เติ ม โดย
วรรคสี่ แ ห่ งพระราชบั
ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่
นสดิำนันกพ.ศ.
๒๕๓๔ ซึ่ งแก้ ไขเพิ
พระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอยู่ ในสั งกัด สำนั ก
สำนักนายกรั
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งหวัดด้วยก็สได้ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ฐมนตรี และจะให้กำมีสาขาของศูนสย์ำนัปกระจำกระทรวงหรื
อประจำจั
การจัด ตั้งศูน ย์รับ คำขออนุญ าตตามวรรคหนึ่งให้ต ราเป็น พระราชกฤษฎีก า ใน
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พระราชกฤษฎีกสาดั
ง กล่า วให้ก ำหนดรายชื่อ กฎหมายว่าสด้ำนัว ยการอนุ
ญ าตที่จ ะให้อ ยู ่ภ ายใต้ก าร
นการของศูนย์รับกคำขออนุ
ญาต สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักดำเนิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับคำขอ จะกำหนดในพระราชกฤษฎีกาให้ผู้ยื่นคำขอ
ยื่นคำขอผ่านทางสืสำนั
่ออิกเงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ล็กทรอนิกส์ก็ได้
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มาตรากำ ๑๕ เมื่ อ มีสกำนัารจั
ด ตั้ ง ศู น ย์ รั บ คำขออนุ
๑๔ แล้ ว ให้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำญ าตตามมาตรา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

ดำเนินการและมีผล ดังต่อไปนี้
ส(๑)
ำนักในกรณี
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ง กล่ า ว
ที่ ก ฎหมายว่ าด้กำว ยการอนุ ญ าตหรื
อ กฎที่ อ อกตามกฎหมายดั
กำหนดให้ต้องยื่นคำขอ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียมใด ณ สถานที่ใด ถ้าได้มีการ
สำนักยืงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ อหลักฐานสำนั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
่นคำขอ หรือส่งเอกสารหรื
หรืกองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์กรำับคำขออนุญาตแล้
ว ให้ถือว่าได้มี
การยื่ น คำขอ หรือ ส่ งเอกสารหรื อหลั กฐาน หรือ ค่าธรรมเนี ยมโดยชอบตามกฎหมายว่าด้ว ยการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อนุญาตนั้นแล้ว
(๒) บรรดาเงิ
นค่าธรรมเนี
ยมหรือเงินอื่นใดที่ศูนย์กำรับคำขออนุญสาตได้
รับไว้ตาม (๑)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ให้ศูนย์รับคำขออนุญาตนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในนามของหน่วยงานของผู้อนุญาต หรือส่งให้
องค์กรปกครองส่วสนท้
งถิ่น แล้วแต่กรณี และแจ้
้อนุญาตทราบ กำ
ำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ งให้หน่วยงานของผู
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
(๓) ในกรณีที่หน่วยงานของผู้อนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายจากเงินที่จะต้องนำส่งคลัง
สำนักให้
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ กเงินดังกล่าสวแทนและส่
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ศูนย์รับคำขออนุญาตหั
งมอบเงินที่หักไว้กำนั้นให้แก่หน่วสยงานของผู
้อนุญาต
โดยให้ศูนย์รับคำขออนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายของศูนย์รับคำขออนุญาตตามอัตราที่จะได้ตกลงกับ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หน่วยงานของผู้อสนุำนั
ญาต
(๔) ระยะเวลาตามมาตรา ๑๐ ให้ นั บ แต่ วั น ที่ ศู น ย์ รั บ คำขออนุ ญ าตส่ ง เรื่ อ งให้
สำนักผูงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ช้ากว่าสามวัสนำนัทำการและให้
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
้ อ นุ ญ าตโดยศู น ย์ รั บกคำขออนุ
ญาตจะต้
องส่งเรื่องให้ผู้อนุญาตไม่
นำ
มาตรา ๑๐ วรรคสีสำนั
่ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๕) ให้เป็น หน้าที่ของผู้อนุญาตที่จ ะต้องส่งคู่มือสำหรับ ประชาชนตามมาตรา ๗
่ถูก ต้อ งและเป็ น ปั จ จุกบำั น ให้ ศู น ย์ รั บสคำขออนุ
ญ าตตามจำนวนทีกำ่จ ำเป็ น และดำเนิ
น การให้ มี การ
สำนักทีงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ฝึกอบรมหรือชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับคำขออนุญาต เพื่อให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่

สำนักด้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
วย

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

(๖) ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับคำขออนุญาตที่จะต้องดำเนินการตาม
กำ ๘
มาตรา ๘ และต้อสงรัำนับกผิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ดชอบในฐานะเช่นเดียกวกัำ บพนักงานเจ้สาำนัหน้กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา

อนุญาต

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๑๖ ให้ศูนย์รับคำขออนุญาตมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
บคำขอและค่าธรรมเนีกำยม รวมตลอดทั
ทธรณ์ ตามกฎหมายว่
ส(๑)
ำนักรังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนั้งกคำอุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ าด้วยการ

(๒) ให้กขำ ้อมูล ชี้แจง สและแนะนำผู
้ ยื่น คำขอหรือกประชาชนให้
ทสราบถึ
งหลักเกณฑ์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ

วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต รวมตลอดทั้งความจำเป็นในการยื่นคำขออื่นใดที่จำเป็นต้อง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ างหนึ่ง
ดำเนินการตามกฎหมายว่
าด้วยการอนุญาตทัก้งำปวง ในการประกอบกิ
จการหรือดำเนินการอย่
อย่างใด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
สำนัทกธรณ์
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักทงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
(๓) ส่กงคำขอ
หรือคำอุ
ที่ได้รับจากผู้ยื่นคำขอหรื
อผู้ยื่นคำอุ
ธรณ์ พร้อมทั้ง
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคอยติดตามเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าวเพื่อ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ดำเนินการให้ถูกต้สอำนังภายในระยะเวลาที
่กำหนดตามพระราชบั
ญญัตินี้ และคู่มือสำหรับประชาชนตาม
มาตรา
๗
หรื
อ
ตามกฎหมายที
ใ
่
ห้
ส
ท
ิ
ธิ
ใ
นการอุ
ท
ธรณ์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(๔) ในกรณี ที่ เห็ น ว่ าหลั ก เกณฑ์ ห รื อ วิธี ก ารในการยื่ น คำขอ มี รายละเอี ย ดหรื อ
กำหนดให้ ต้ อ งส่สงำนั
เอกสารที
่ ไม่ จ ำเป็ น หรื อกเป็ำ น ภาระเกิ นสสมควรแก่
ป ระชาชน ให้ เกสนอแนะต่
อ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ำ
คณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
(๕) รวบรวมปั
ญหาและอุ
สรรคจากการอนุญาตและการดำเนิ
นสการของศู
นย์รับคำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักปงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ขออนุญาตเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่ง
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
การให้หน่วยงานทีสำนั
่เกี่ยกวข้
องดำเนินการปรับปรุกงำแก้ไขให้เหมาะสมต่
อไป
(๖) เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา เกี่ยวกับ
สำนักการอนุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักกเกณฑ์
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ญาตต่าง ๆ รวมถึกำงข้อเสนอในการออกกฎหมาย
กฎ ระเบียบกำหรือกำหนดหลั
ที่เกี่ยวกับ
การอนุญาตเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรากำ๑๗ ให้ ผู้ อนุสญำนัาตจั
ดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา
๗ ให้ เสร็จสิ้ น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มาตรา ๑๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
นายกรัฐมนตรีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

222

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการ

สำนักอนุ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญาตจากส่วนราชการหลายแห่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ญาตจำนวนมาก การประกอบกิ
จการของประชาชนจะต้
องขออนุ
ง

ำ

อีกทั้งกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการอนุญาตบางฉบับ ไม่ได้กำหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เป็ น อุป สรรคต่
สำนักองำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
จำเป็ น รวมถึงขั้นสำนั
ตอนในการพิ
จารณาไว้ทำให้
ประชาชนในการยื่นคำขออนุ
ญาต
ดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่จะกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อนุญาต และมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคำร้องและศูนย์รับคำขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อให้
ข้อมูลที่ชัดเจนเกีส่ยำนั
วกักบงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
การขออนุญาตซึ่งจะเป็กำนการอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชน จึกงำ จำเป็นต้อง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ตราพระราชบัญญัตินี้

ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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รพล/ปรับปรุง
สำนัภักทงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักวิงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ชพงษ์/ผู้ตรวจ

๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๒๕๕๘
๒๖ มกราคม

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๗๓ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

พระราชกฤษฎีกา

ให้ใช้บังคับบทบัญญัติตามทีก่ าหนดในมาตรา ๓๐ วรรคหนึง่
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถีแ่ ละกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๔

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่ เ ป็ น การสมควรให้ ใ ช้ บั ง คั บ บทบั ญ ญั ติ ต ามที่ ก าหนดในมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี้ เ รี ย กว่ า “พระราชกฤษฎี ก าให้ ใ ช้ บั ง คั บ บทบั ญ ญั ติ
ตามที่กาหนดในมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่แ ละกากับ
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การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม (ฉบั บ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๔”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ใช้บังคับบทบัญญัติส่วนที่ ๓ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๔/๑ มาตรา ๔๔/๒ มาตรา ๔๔/๓ มาตรา ๔๔/๔
และมาตรา ๔๔/๕ และส่ว นที่ ๔ การกากับการประกอบกิจการ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖
ในหมวด ๒ การกากับดูแลการประกอบกิจการ และมาตรา ๖๕ (๑) มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓
วรรคสอง และมาตรา ๘๔ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติอ งค์กรจัด สรรคลื่ นความถี่แ ละกากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๔ บรรดาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ออกตามพระราชบัญญัติองค์กรจัด สรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิท ยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาต
หรือใบอนุญาตนั้นสิ้นผลเพราะเหตุอื่น
ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
หรือกิจการโทรคมนาคมที่ใช้บังคับแก่การอนุญาตตามวรรคหนึ่งที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใช้ บั ง คั บ มาใช้ บั ง คั บ แก่ ใ บอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ แ ละการก ากั บ หรื อ ควบคุ ม การด าเนิ น การ
ตามใบอนุญาตดังกล่าวเท่าที่จาเป็นด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๕ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
ให้โอนแก่กันได้ตามที่กาหนดในมาตรา ๔๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๖ คาขออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
และยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นคาขออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามพระราชบัญญัติองค์กร

226

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๗๓ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
และให้เลขาธิการ กสทช. มีอานาจสั่งให้ผู้ยื่นคาขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
เพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น เพื่อให้สามารถดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๗ ให้ บ รรดาประกาศที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศ น์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒ จนกว่าจะมีประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติองค์กรจัด สรรคลื่น ความถี่และกากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจ การโทรคมนาคม (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนดมิให้ นาบทบัญ ญัติ บางประการมาใช้ บั ง คั บ
จนกว่ า กสทช. จะมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะด าเนิ น การ และให้ เ สนอให้ มี ก ารตราพระราชกฤษฎี ก าก าหนด
ให้นาบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับ บัดนี้ กสทช. มีความพร้อมที่จะดาเนินการแล้ว เพื่อให้การใช้คลื่นความถี่
เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาขึ้นโดยใช้คลื่นความถี่ร่วมกันในหลายกิจการ
จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ด้วยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิท ยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีอํานาจกําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๓) (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗
มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๔ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อัน เป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕
มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์” หมายความว่า การให้บริการระบบการเชื่อมโยง
ของกลุ่มเครื่องส่งหรือถ่ายทอดสัญญาณเสีย งหรือภาพที่ใช้ในการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการจาก
สถานีไปยังเครื่องรับ ไม่ว่าจะโดยสื่อตัวนําที่เป็นสาย คลื่นความถี่ แสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสื่อตัวนําอื่นใด
“การให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์” หมายความว่า การให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐาน หรือสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ไม่ว่า
จะเป็น ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เสา ระบบสาย สายอากาศ ท่อ หรือสิ่งอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
“การให้บริการกระจายเสีย งหรือโทรทัศ น์” หมายความว่า การให้บ ริก ารการส่ง ข่า วสาร
สาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟังการให้บริการนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดย
ผ่านระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง
หรือหลายระบบรวมกัน หรือการให้บริการอื่น ทํานองเดีย วกัน ที่ค ณะกรรมการกําหนดให้เป็น กิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๖ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

“การให้ บ ริ ก ารแบบประยุก ต์” หมายความว่า การให้ บ ริ ก ารเสี ย ง การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล
การให้ บ ริ ก ารสื่ อ ประสม หรื อ การให้ บ ริ ก ารอื่ น ทํ า นองเดี ย วกั น โดยผ่ า นโครงข่ า ยกระจายเสี ย ง
หรือโทรทัศน์ที่เป็นการให้บริการโดยตรงต่อผู้รับบริการ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดหรือไม่ก็ตาม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ข้อ ๒ เพื่อให้การกําหนดลักษณะของกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ เป็นไปโดย
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และพัฒนาการของเทคโนโลยีกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์
จึงกําหนดลักษณะของการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ สี่ลักษณะดังนี้
๒.๑ การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
๒.๒ การให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
๒.๓ การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
๒.๔ การให้บริการแบบประยุกต์
ข้อ ๓ การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ให้มสี องรูปแบบ ดังนี้
๓.๑ การให้บริ การกระจายเสี ย งหรือโทรทัศ น์ที่ต้อ งขอรับการจัด สรรคลื่น ความถี่
มีสามประเภท ดังนี้
๓.๑.๑ บริการสาธารณะ ได้แก่ บริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสาธารณะ
แบ่งเป็นสามประเภท ดังนี้
๓.๑.๑.๑ บริการสาธารณะประเภทที่หนึ่ง
๓.๑.๑.๒ บริการสาธารณะประเภทที่สอง
๓.๑.๑.๓ บริการสาธารณะประเภทที่สาม
๓.๑.๒ บริก ารชุ มชน ได้แ ก่ บริการที่มี วัต ถุ ประสงค์ เพื่อ บริก ารสาธารณะ
แต่ต้องเป็นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการ
๓.๑.๓ บริก ารทางธุร กิ จ ได้ แ ก่ บริก ารที่ มีวั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อแสวงหากํ าไร
ในทางธุรกิจ แบ่งเป็นสามประเภท ดังนี้
๓.๑.๓.๑ บริการทางธุรกิจระดับชาติ
๓.๑.๓.๒ บริการทางธุรกิจระดับภูมิภาค
๓.๑.๓.๓ บริการทางธุรกิจระดับท้องถิ่น
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของประเภทบริการให้เป็นไปตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้
๓.๒ การให้ บริ การกระจายเสี ย งหรื อ โทรทัศ น์ที่ ไ ม่ใ ช้ค ลื่ น ความถี่ซึ่ ง ไม่ ต้อ งขอรั บ
การจัดสรรคลื่นความถี่ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ข้อ ๔ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
อาจกําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพิ่มเติมได้
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๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๕ ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งหรื อ กิ จ การโทรทั ศ น์ ต ามลั ก ษณะ
และประเภทที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บงั คับนับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ภาคผนวก
วัตถุประสงค์ของประเภทกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ซง่ึ ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรคลื่นความถีแ่ ละกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม
ประเภทกิ จการ
บริการ
บริ การ
สาธารณะ สาธารณะ
ประเภทที่
หนึ่ง

วัตถุประสงค์การบริ การ
การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพือ่ การส่งเสริม
ความรู้ การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิง่ แวดล้อม การเกษตร และการส่งเสริมอาชีพอื่น ๆ สุขภาพ อนามัย
กีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของประชาชน

บริการ
สาธารณะ
ประเภทที่
สอง

การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพือ่ ความมันคงของ
่
รัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ

บริการ
สาธารณะ
ประเภทที่
สาม

การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพือ่ การกระจาย
ข้อมูลข่าวสารเพือ่ ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและ
รัฐสภากับประชาชน การกระจายข้อมูลข่าวสารเพือ่ การส่งเสริมสนับสนุ นใน
การเผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนเกีย่ วกับการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข บริการข้อมูลข่าวสาร
อันเป็ นประโยชน์สาธารณะแก่คนพิการ คนด้อยโอกาส หรือกลุ่มความ
สนใจทีม่ กี จิ กรรมเพือ่ ประโยชน์สาธารณะหรือบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็ น
ประโยชน์สาธารณะอื่น

บริ การชุมชน

การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพือ่ การบริการ
สาธารณะแต่ตอ้ งเป็ นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิน่ ที่
รับบริการ
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ประเภทกิ จการ
บริ การ
ทาง
ธุรกิ จ

บริการทาง
ธุรกิจ
ระดับชาติ
บริการทาง
ธุรกิจระดับ
ภูมภิ าค
บริการทาง
ธุรกิจระดับ
ท้องถิน่

วัตถุประสงค์การบริ การ
การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพือ่ แสวงหากําไรทาง
ธุรกิจทีม่ พี น้ื ทีใ่ ห้บริการครอบคลุมทุกภาคของประเทศ
การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพือ่ แสวงหากําไรทาง
ธุรกิจทีม่ พี น้ื ทีใ่ ห้บริการในกลุ่มจังหวัด
การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพือ่ แสวงหากําไรทาง
ธุรกิจทีม่ พี น้ื ทีใ่ ห้บริการในจังหวัด
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เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

๑๙

ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๗

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เพื่ อ กํ า หนดลั ก ษณะและประเภทการให้ บ ริ ก ารแบบประยุ ก ต์ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพความเป็ น จริ ง
ของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๔ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการที่เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และ
มาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงกําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สําหรับการให้บริการแบบประยุกต์
เพิ่มเติม ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับนับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า “การให้บริการแบบประยุกต์” ในข้อ ๑ ของประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กําหนดลักษณะ
และประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““การให้บริการแบบประยุกต์” หมายความว่า การให้บริการข้อมูล การให้บริการสื่อประสม
หรือการให้บริการอื่นทํานองเดียวกัน ที่ผ่านทางการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หรือการให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และให้รวมถึงการให้บริการสํารวจความนิยมในกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้
ไม่รวมถึงการให้บริการโทรคมนาคม”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓/๑ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
“ข้อ ๓/๑ การให้บริการแบบประยุกต์ มีดังนี้
๓/๑.๑ การให้ บริ การข้ อมู ล โดยการเผยแพร่ ข้ อมู ล ที่ มี วั ตถุ ประสงค์
ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
๓/๑.๒ การให้บริการสื่อประสม โดยการนําโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ไปแสวงหาผลประโยชน์อื่นใดที่นอกเหนือจากการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
๓/๑.๓ การสํ ารวจความนิ ยมในกิ จการกระจายเสี ยงหรื อโทรทั ศน์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการกําหนดอัตราค่าโฆษณาในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ สําหรับการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรคลื่นความถี่และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) และ (๖) มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัย อํา นาจตามบทบั ญ ญัติแ ห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจงึ ประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“การทดลอง” หมายความว่า กิจการหรือการกระทําที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทดลองอุปกรณ์
โครงข่าย ระบบกระจายเสีย ง หรือระบบโทรทัศน์ โดยมุ่งหวังว่า ความรู้ที่ได้จากการทดลองจะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนา การใช้ หรือการให้บริการสําหรับคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์
และให้หมายความรวมถึงการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมด้วย
“การทดสอบ” หมายความว่า กิจกรรมหรือการกระทําใด ๆ ในการตรวจสอบความสามารถในการใช้
หรือให้บริการคลื่นความถี่ในการประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์
ข้อ ๒ ภายใต้ บัง คับ บทบั ญ ญั ติ แ ห่ งกฎหมายว่ าด้ ว ยองค์ กรจั ด สรรคลื่น ความถี่ แ ละกํา กั บ
การประกอบกิจการวิท ยุกระจายเสีย ง วิท ยุโทรทัศน์ และกิจ การโทรคมนาคม และกฎหมายว่าด้ว ย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะกรรมการอาจกําหนดและอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวได้ โดยสอดคล้อง
กับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ และแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามประกาศนี้
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ข้อ ๓ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลอง
หรือทดสอบเป็นการชั่วคราวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๓.๑ ต้ อ งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ ทดลองหรื อ ทดสอบการใช้ ค ลื่ น ความถี่ ถู ก ต้ อ ง
ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ และตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการ
แสวงหารายได้เพิ่มเติม
ทั้ง นี้ การทดลองหรื อ ทดสอบโดยการให้ บ ริ ก ารประเภทถ่ า ยทอดสั ญ ญาณเสี ย ง
หรือแพร่ภาพออกอากาศเป็นการทั่วไปโดยมีการโฆษณาในรายการอยู่แล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือการ
ถ่ายทอดรายการดังกล่าวซ้ําโดยไม่มกี ารดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติม ไม่ถือเป็นการแสวงหารายได้เพิ่มเติม
๓.๒ เป็นโครงการที่มีระยะเวลาดําเนินการชั่วคราวและจํากัดการใช้คลื่นความถี่
๓.๓ การทดลองหรือทดสอบต้องเป็นระบบ โครงข่าย หรืออุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๓.๓.๑) ใช้เทคโนโลยีใหม่
(๓.๓.๒) คลื่นความถี่ใหม่
(๓.๓.๓) มาตรฐานวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ใหม่
(๓.๓.๔) การใช้งานใหม่ในราชอาณาจักรไทย
๓.๔ การทดลองหรือทดสอบต้องดําเนินการตามหลักวิชาการ รวมทั้งมีการตรวจสอบ
และประเมินผล
๓.๕ ผู้ยื่นขอทดลองหรือทดสอบต้องแสดงถึงความสามารถ และความพร้อมทั้งในทาง
เทคนิคและบุคลากร
๓.๖ โครงการทดลองหรือทดสอบต้องไม่มีวัตถุประสงค์อันขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
หรือนโยบายแห่งรัฐ
๓.๗ การทดลองหรือทดสอบต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอันเกิน สมควรต่อโครงข่าย
สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์อื่น เว้นแต่เป็นกรณีทดลองหรือทดสอบการรบกวน
ข้อ ๔ “การทดลอง” หรือ “การทดสอบ” แบ่งเป็นสามประเภท คือ
๔.๑ การทดลองหรือการทดสอบในห้องปฏิบัติการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ที่มีระบบป้องกันการแพร่กระจายของคลื่นความถี่ หรือการทดลองหรือทดสอบในพื้นที่ที่ปราศจาก
การรบกวน
๔.๒ การทดลองหรือทดสอบในลักษณะเพื่อการวิจัย และพัฒ นาเทคโนโลยีกิจการ
กระจายเสีย งหรื อกิจการโทรทัศน์ ที่มิได้มีวั ต ถุประสงค์ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการขอรับใบอนุญ าต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
๔.๓ การทดลองหรือทดสอบในลักษณะที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการ
กําหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
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ทั้ ง นี้ การขออนุ ญ าตทดลองหรื อ ทดสอบตาม ๔.๒ หรื อ ๔.๓ ต้ อ งชํ า ระค่ า พิ จ ารณา
คําขออนุญาตตามอัตราท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ การใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบตาม ๔.๒ และ ๔.๓ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกํ า หนด และต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากคณะกรรมการ โดยผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะขอทดลอง
หรือทดสอบต้อ งยื่น คําขอและข้อ เสนอโครงการทดลองหรือ ทดสอบต่ อสํา นักงาน และให้ สํานั กงาน
แจ้งคณะกรรมการทราบโดยพลัน
ให้สํานักงานจัดทําผลการประเมินโครงการในเบื้องต้นนําเสนอคณะกรรมการภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับคําขอและข้อเสนอโครงการ
คณะกรรมการต้องพิจารณาคําขอและข้อเสนอโครงการทดลองหรือทดสอบให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วัน ที่ได้รับคํ าขอ และข้อเสนอโครงการพร้ อมทั้ง ข้อมูลและรายละเอีย ดประกอบการพิจารณา
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
ข้อ ๖ คําขอและข้อเสนอโครงการตาม ๔.๑ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้
๖.๑ ชื่อเรื่อง ที่มา วัตถุประสงค์ และเหตุผลความจําเป็นของโครงการ
๖.๒ ชื่อและรายละเอียดของเจ้าของโครงการ และบุคคลที่ติดต่อ
๖.๓ คลื่นความถี่ที่ประสงค์จะขอให้ทดลองหรือทดสอบพร้อมขอบเขตของการใช้คลื่นความถี่
๖.๔ สถานที่ทําการทดลองหรือทดสอบ พร้อมจํานวนและรายละเอียดเครื่องวิท ยุ
คมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคม (ถ้ามี) อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องใช้
๖.๕ รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรที่ดําเนินการทดลองหรือทดสอบ
๖.๖ ระยะเวลาและแผนการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
ข้อ ๗ คําขอและข้อเสนอโครงการตาม ๔.๒ และ ๔.๓ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
๗.๑ ชื่อเรื่อง ที่มา วัตถุประสงค์ และเหตุผลความจําเป็นของโครงการ
๗.๒ ชื่อและรายละเอียดของเจ้าของโครงการ และบุคคลที่ติดต่อ
๗.๓ คลื่นความถี่ที่ประสงค์จะขอให้ทดลองหรือทดสอบพร้อมขอบเขตของการใช้คลื่นความถี่
๗.๔ สถานที่ทําการทดลองหรือทดสอบ พร้อมจํานวนและรายละเอียดเครื่องวิทยุคมนาคม
และสถานีวิทยุคมนาคม (ถ้ามี) อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องใช้
๗.๕ รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรที่ดําเนินการทดลองหรือทดสอบ
๗.๖ ระยะเวลาและแผนการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
๗.๗ มาตรการและวิธีการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
๗.๘ ระยะเวลาและแผนการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
๗.๙ แนวทางหรือมาตรการหลังจากทดลองหรือทดสอบเสร็จสิ้น
๗.๑๐ เอกสารหลักฐานการได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ถ้ามี)

241

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๕๕

ข้อ ๘ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวให้มีระยะเวลา
ไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับการอนุญาต ทั้งนี้ อาจขอขยายระยะเวลาการอนุญาตได้อีกตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดไว้ตามข้อ ๑๗
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับ
อนุญาตจะโอนแก่กันมิได้
ข้อ ๙ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ เ พื่ อ การทดลองหรื อ ทดสอบจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับนี้และเงื่อนไขในการอนุญาตอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ตามบทบัญญัติกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
ในกรณีที่ปรากฏว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ได้ท ดลองหรือทดสอบผิด วัต ถุประสงค์
หรือหลักการที่ยื่นเสนอ หรือขัดกับหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการอนุญาต คณะกรรมการจะระงับหรือยกเลิก
การอนุ ญ าตให้ ใช้ ค ลื่ น ความถี่ นั้น ได้ ทั น ที โดยผู้ ไ ด้ รับ อนุ ญ าตทดลองหรื อ ทดสอบให้ ใ ช้ ค ลื่น ความถี่
จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนใด ๆ จากคณะกรรมการ หรือสํานักงานมิได้
ข้อ ๑๐ ห้ามผู้ได้รับอนุญาตเรียกเก็บค่าบริการจากการทดลองหรือทดสอบจากบุคคลอื่นทั่วไป
ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับอนุญ าตมีหน้าที่ต้องใช้คลื่น ความถี่ด้ว ยความระมัดระวังเยี่ยงบุคคลในวิชาชีพ
ปฏิบัติในระดับสากล และต้องพยายามไม่ให้เกิดการรบกวนต่อการรับส่งหรือแพร่สัญญาณเสียงหรือภาพ
ของผู้ประกอบกิจการรายอื่น หรือรบกวนกับโครงข่ายหรือสถานีคมนาคมอื่น ๆ
หากการทดลองหรือการทดสอบใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตเป็นผลให้เกิดการรบกวนต่อการ
รับส่งหรือแพร่สัญญาณเสียงหรือภาพของผู้ประกอบกิจการ หรือโครงข่าย หรือสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับ
อนุญ าตโดยถูก ต้องอยู่ก่อนแล้ ว ให้ผู้ได้รับ อนุญ าตระงับการใช้ง านคลื่น ความถี่นั้น ทัน ที แล้ว แจ้ง ให้
สํานักงานทราบโดยด่วน เพื่อจะได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่ใหม่
ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องวางเงินประกันความเสียหายที่อาจเกิดกับบุคคลอื่นจากการทดลอง
หรือทดสอบแก่สํานักงานในอัตราร้อยละห้าของมูลค่าโครงการ
ข้อ ๑๓ ในการทดลองหรือทดสอบใช้คลื่น ความถี่ที่ได้รับการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตแจ้งให้
สํานักงานทราบถึงวัน และเวลาที่จะทดลองหรือทดสอบล่วงหน้าเพื่อสํานักงานจะได้ตรวจสอบว่าเป็นคลื่นความถี่
ที่ถูกต้องและมีสถานีวิทยุคมนาคมอื่นใดรบกวนหรือไม่
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่การทดลองหรือการทดสอบต้องใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์วิทยุคมนาคม
ผู้ได้รับอนุญาตต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ หรือในกรณีที่การทดลอง
หรื อ การทดสอบการใช้ คลื่ น ความถี่ มี ลั ก ษณะและวิธี ป ฏิ บั ติที่ เ ป็ น การประกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง
หรือกิจการโทรทัศน์ ผู้ได้รับอนุญาตต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้วย โดยเมื่อ
ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบจากคณะกรรมการแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการและเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมด้วย
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ในกรณี ที่โ ครงการทดลองหรื อทดสอบต้อ งได้รั บใบอนุ ญ าตหรื อการอนุญ าตตามบทบั ญ ญั ติ
ของกฎหมายใด ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องได้รับใบอนุญาตหรือการอนุญาตตามที่กฎหมายนั้นกําหนดด้วย
หากใบอนุญ าตหรือการอนุญาตถูกเพิกถอนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ถือว่าการอนุญาต
ทดลองหรือทดสอบการใช้คลื่น ความถี่ถูกเพิกถอนด้วย เว้น แต่ใบอนุญาตหรือการอนุญ าตดังกล่าวไม่มี
ความจําเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการทดลองหรือทดสอบ
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่
ต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบโดยทันที และนําเสนอแนวทางแก้ไขหรือเยียวยาความเสียหาย
ผู้ได้รับอนุญาตต้องรับผิดในความเสียหายอย่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดลองหรือทดสอบการใช้
คลื่น ความถี่เป็น การชั่วคราว เว้น แต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสีย หายดังกล่าวไม่ได้เกิด จากการทดลองหรือ
ทดสอบของตน หรือมิได้เป็นความผิดตน
ข้อ ๑๖ ภายใต้บังคับแห่ง ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตจะขอขยายระยะเวลาการอนุญาต
จะต้องยื่นคําขอ พร้อมแจ้งเหตุผลความจําเป็นในการขอขยายดังกล่าว พร้อมความคืบหน้าในการทดสอบ
และปัญหาอุปสรรคเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประกอบการพิจารณา
ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับอนุญ าตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบต้องชําระค่าธรรมเนีย ม
การอนุญาตตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบให้เป็นไปตามท้าย
ประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการทดลองหรือทดสอบของสถาบันการศึกษา หรือสถาบันทางวิชาการ
ของรัฐเพื่อการศึกษาวิจัย โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกําไร หรือประโยชน์อื่นใดทางการค้า
คณะกรรมการอาจยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นรายกรณีได้
ข้อ ๑๘ กรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อประโยชน์สาธารณะ
หรือจําเป็นต้องรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน คณะกรรมการมีอํานาจระงับ
หรื อยกเลิ ก การทดลองหรือ ทดสอบการใช้ คลื่ น ความถี่ ไ ด้ โดยผู้ไ ด้ รับ อนุญ าตให้ ใช้ ง านคลื่น ความถี่
จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
ข้อ ๑๙ ข้อมูลหรือผลสรุปที่ได้รับจากการทดลองหรือทดสอบตามที่ได้รับอนุญาต ไม่สามารถ
นํามาอ้างอิงหรือประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ หรือขออนุญาต
ใช้งานคลื่นความถี่ได้ เว้นแต่ข้อมูลหรือผลการทดลองหรือทดสอบดังกล่าวได้มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป
หรือได้ยินยอมให้บคุ คลอื่นใช้ข้อมูลหรือผลการทดลองหรือทดสอบได้เป็นการทั่วไป โดยต้องไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ ๒๐ ข้อมูลหรือผลสรุปที่ได้รับจากการทดลองหรือทดสอบอย่างใด ๆ ไม่ผูกพันคณะกรรมการ
แม้ว่าคณะกรรมการอาจใช้ผลการทดลองหรือทดสอบเป็นข้อมูลประกอบในการกําหนดคลื่นความถี่การร่าง
มาตรฐานและเทคโนโลยี และการใช้งานต่อไปก็ตาม
ข้อ ๒๑ ในกรณีค ณะกรรมการจะต้ องออกใบอนุ ญ าตหรื ออนุญ าตคลื่น ความถี่ ที่ใ ช้ท ดลอง
หรือทดสอบในอนาคต คณะกรรมการจะไม่นําผลการทดสอบ ผลงาน หรือผลการอนุญาตมาประกอบการ
พิจารณาคุณสมบัติหรือความเหมาะสมของผู้ได้รับอนุญาต
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๕๕

ข้อ ๒๒ เมื่อสิ้น สุด ระยะเวลาการทดลองหรือทดสอบ ผู้ได้รับอนุญ าตจะต้องจัด ส่ง รายงาน
ผลการทดลองหรือทดสอบอย่างละเอียดแก่คณะกรรมการภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วัน ที่
การได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อทดลองหรือทดสอบเสร็จสิ้นลง โดยคณะกรรมการอาจนํารายงาน
โดยสรุปประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ข้อ ๒๓ เมื่อการทดลองหรือทดสอบเสร็จสิ้นลง หรือการอนุญาตให้ใช้คลื่น ความถี่เพื่อการ
ทดลองหรือทดสอบหมดอายุ แล้ว แต่กรณีใดเกิดก่อน ผู้ได้รับอนุญ าตต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
และให้หยุด ใช้คลื่น ความถี่ทัน ที พร้อมทั้ง ต้องรื้อถอนและส่งออกนอกประเทศซึ่ง อุปกรณ์ โครงข่า ย
หรือระบบที่นํามาใช้ในการทดลองหรือทดสอบโดยพลัน เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๒๔ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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อัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว
ประเภท
๑. ค่าพิจารณาคําขอ
อนุญาต

๒. ค่าธรรมเนียม
การอนุญาต

ลักษณะของกิจการ
กิจการโทรทัศน์

อัตรา

เงื่อนไขการชําระ
ค่าธรรมเนียม

๒๕,๐๐๐ บาท ชําระเมื่อยื่นคําขอใบอนุญาต
โดยสํ า นั ก งานจะถื อ เป็ น
๑๒,๕๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
พิ จ า ร ณ า ซึ่ ง ผู้ ยื่ น คํ าข อ
ไม่อาจเรียกคืนได้

กิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์

๖๒,๕๐๐ บาท ชําระภายในสิบห้าวัน นับแต่
วั น ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ ญ าตจาก
๓๑,๒๕๐บาท
คณะกรรมการ หากพ้ น
กํ า ห น ด ต า ม ร ะ ย ะ เ ว ล า
ดังกล่าวคณะกรรมการอาจ
ร ะ งั บ ห รื อ เ พิ ก ถ อ น ก า ร
อนุญาตดังกล่าวได้

กิจการกระจายเสียง
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

แก้คําผิด

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลอง
หรือทดสอบเป็นการชั่วคราว
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕
หน้ า ๑๘ ข้ อ ๘ วรรคหนึ่ง ความว่ า “การอนุญ าตให้ใ ช้ค ลื่น ความถี่ เพื่ อการทดลองหรื อ
ทดสอบเป็นการชั่วคราวให้มีระยะเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับการอนุญาต ทั้งนี้ อาจขอ
ขยายระยะเวลาการอนุญาตได้อีกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ตามข้อ ๑๗” ให้แก้เป็น
“การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็น การชั่ว คราวให้มีระยะเวลาไม่เกิน
หกเดือนนับแต่วันที่ได้รับการอนุญาต ทั้งนี้ อาจขอขยายระยะเวลาการอนุญาตได้อีกตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดไว้ตามข้อ ๑๖”
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้ง
เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการ
ของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นําเข้า จําหน่าย หรือมีไว้
เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณ ในการรับ
รายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกเพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะผลิต
นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้ง เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าวได้ทราบถึง
หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าวตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) (๖) และ (๒๔) มาตรา ๓๗ และมาตรา ๘๑
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถ
ใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็น
สมาชิกไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้
เพื่อ จํา หน่ ายหรื อรั บติด ตั้ง เครื่อ งรั บเครื่อ งมื อหรือ อุป กรณ์ที่ส ามารถใช้รั บหรือแปลงสั ญญาณในการ
รับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และคํ า สั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ มี กํ า หนดไว้ แ ล้ ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

“การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก” หมายความว่า
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ประเภทที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะรับบริการดังกล่าวตามเงื่อนไข
ที่ผู้ให้บริการกําหนด โดยผู้ให้บริการไม่ประสงค์จะให้บริการเป็นการทั่วไป ซึง่ จะมีค่าบริการหรือไม่ก็ได้
“เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์” หมายความว่า เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถ
ใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก
“เครื่องวิทยุคมนาคม” หมายความว่า เครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม
“นําเข้า” หมายความว่า การนําเข้ามาในราชอาณาจักร แต่ไม่รวมถึงการนําเข้ามาในราชอาณาจักร
และเก็บไว้ในเขตปลอดอากรเพื่อการส่งออก
“จําหน่าย” หมายความว่า การซื้อขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือการโอน และให้รวมถึง
การเช่าใช้ เช่าซื้อ หรือการให้ยืมด้วย
“ผู้ขอรับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ยื่นคําขอรับอนุญาตผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่าย
หรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามประกาศนี้
“สํานักงานสาขา” หมายความว่า สํานักงานสาขาของนิติบุคคลที่ได้รบั อนุญาตตามประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามประกาศนี้
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หมวด ๑
การยื่นขอรับอนุญาต
ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้ง เครื่องรับ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้ยื่นคําขออนุญาตตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้ โดยผู้ขอรับอนุญาตต้องแจ้ง
ประเภทการขออนุญาตให้ชัดเจน
ในกรณีที่เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามวรรคหนึ่งเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม ผู้ขอรับอนุญาต
ต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย
ข้อ ๖ การยื่นขอรับอนุญาตตามข้อ ๕ ให้ดําเนินการยื่นแบบคําขออนุญ าตที่กรอกข้อมูล
ครบถ้วนและเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการพิจารณาอนุญาต ดังต่อไปนี้
ก. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผู้ขอรับอนุญาต
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรอื่นที่กฎหมายบัญญัติให้ใช้แทน
บัตรประจําตัวประชาชนได้
(๒) สําเนาทะเบียนพาณิชย์
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(๓) สําเนาหนัง สือรั บรองการจดทะเบี ย นนิ ติบุ ค คลและหนั ง สือ บริ ค ณห์ สนธิ
ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบการจดทะเบียนได้รับรองและออกให้ไม่เกินกําหนดระยะเวลาสามเดือน ซึ่งจะต้อง
มีรายชื่อบุคคลที่มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลนั้นและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต นําเข้า
จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว
(๔) หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมายพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน
ข. เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการพิจารณาอนุญาต
(๑) เอกสารแสดงรายละเอีย ดข้อมู ลทางเทคนิคของเครื่ องรั บเครื่อ งมือ หรื อ
อุปกรณ์ เช่น เอกสารชี้แจงรายการสินค้า (Catalog) ข้อกําหนดทางวิชาการ (Technical Specification)
และมาตรการการเข้าถึงแบบมีเงื่อนไข (CA) ที่ใช้ เป็นต้น
(๒) เอกสารรับรองมาตรฐานทางวิชาการของเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าว
(๓) กรณีการขออนุญาตผลิต ผู้ยื่นขอรับอนุญาตจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการ
อุปกรณ์ย่อยที่จะนํามาผลิตเป็นเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ด้วย
(๔) กรณีการขออนุญาตนําเข้า ให้ยื่นใบกํากับสินค้านําเข้าเครื่องรับเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ (Proforma Invoice) หรือใบสั่งซื้อเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์นั้น
(๕) กรณีการขออนุญาตจําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งแล้วแต่กรณี
ให้ยื่นบัญชีแสดงรายการและจํานวนเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และสถานที่ตั้งหรือสถานที่เก็บรักษา
เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าว
(๖) เอกสารอื่นใดที่จําเป็นแก่การพิจารณาอนุญาตตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
(ถ้ามี)
การยื่นขออนุญาตให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองหรือมอบอํานาจบุคคลอื่น ดําเนินการแทน
หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ สํานักงาน
หมวด ๒
ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต
ข้อ ๗ การพิจารณาอนุญ าตตามประกาศนี้ คณะกรรมการอาจแต่ง ตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่
ให้ปฏิบัติการแทนก็ได้
การอนุญาตให้ผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์แล้วแต่กรณี ให้ใช้แบบการอนุญาตท้ายประกาศนี้
ข้อ ๘ การพิจารณาอนุญาตให้ผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติด ตั้ง
เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์แ ล้วแต่กรณี คณะกรรมการจะพิจารณาให้แ ล้วเสร็จภายในระยะเวลา
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ที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกํา หนดขั้น ตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาคําขอหรือคําร้องเรีย นด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยดําเนินการ ดังนี้
(๑) เมื่อสํานักงานได้รับคําขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดแล้ว ให้ดําเนินการ
ตรวจสอบความครบถ้ว นถูกต้อง หากรายละเอีย ดของเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบถ้ว น
ในสาระสําคัญจะไม่พิจารณาคําขออนุญาตดังกล่าวและให้คืนเอกสารที่ยื่นมาทั้งหมดแก่ผู้ขอรับอนุญาต
(๒) กรณี เ อกสารถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นและเครื่ อ งรั บ เครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ์ ที่ ข ออนุ ญ าตนั้ น
มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร หรือมีมาตรฐานเป็นไป
ตามที่ค ณะกรรมการกําหนด จะพิจารณาอนุญ าตตามคําขออนุญ าตและให้แ จ้ง ผู้ข อรับอนุญ าตชําระ
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าวตามอัตราที่กําหนดในข้อ ๑๓
ในกรณีที่สํานักงานตรวจสอบแล้วปรากฏว่าแบบคําขออนุญาตหรือเอกสารหลักฐานประกอบการ
ยื่นคําขออนุญ าตไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้แจ้งผู้ขอรับอนุญาตดําเนิน การแก้ไขหรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ค รบถ้ว นภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน ที่ได้รับแจ้ง ซึ่งหากไม่ได้ดําเนิน การภายในระยะเวลาที่กําหนด
จะไม่พิจารณาคําขออนุญาตดังกล่าวและให้คืนเอกสารที่ยื่นทั้งหมดแก่ผู้ขอรับอนุญาตโดยทันที
ข้อ ๙ คณะกรรมการไม่อนุญาตให้นําเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไปใช้เพื่อรับหรือแปลงสัญญาณ
ในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกที่ยังไม่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการโดยชอบด้วยชอบกฎหมาย
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาไม่อนุญาตตามคําขออนุญาต ให้สํานักงานแจ้งผู้ขอรับอนุญาต
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเหตุแห่งการปฏิเสธดังกล่าวให้ผู้ขอรับอนุญาตทราบอย่างชัดเจนภายใน
สิบวันทําการนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ข้อ ๑๐ การพิจารณาอนุญาตให้ผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติด ตั้ง
แล้วแต่กรณี หากเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ขออนุญ าตนั้นเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย ในกรณี
ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุญาตตามคําขอ ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิทยุคมนาคมออกใบอนุญาตทํา นําเข้า ค้าหรือมีซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมแล้วแต่กรณี ให้กับผู้ขอรับ
อนุญาตในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้ขอรับอนุญาตจะต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
วิทยุคมนาคมด้วย
ข้อ ๑๑ การพิจารณาอนุญาตให้ผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติด ตั้ง
เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีตราอักษร แบบหรือรุ่นที่มีคุณสมบัติตามที่สํานักงานได้ตรวจสอบ หรือ
ที่ค ณะกรรมการได้เคยพิจารณาอนุญาตให้ผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติด ตั้ง
แล้วแต่กรณีมาแล้ว ให้ดําเนิน การพิจารณาอนุญ าตแบบอัต โนมัติ (Automatic License) โดยหาก
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนและมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับที่เคยได้รับอนุญาตครั้งก่อนจะ
พิจารณาอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขออนุญาต
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ข้อ ๑๒ การอนุญาตตามประกาศนี้ มีดังนี้
(๑) การอนุญาตให้ผลิตมีระยะเวลาอนุญาตคราวละ ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
(๒) การอนุญาตให้นําเข้ามีระยะเวลาอนุญาตคราวละ ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
(๓) การอนุญาตให้จําหน่ายมีระยะเวลาอนุญาตคราวละ ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
(๔) การอนุญาตให้มีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งแล้วแต่กรณีมีระยะเวลาอนุญาต คราวละ ๑ ปี
นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ข้อ ๑๓ ให้ผู้ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ ชําระค่าธรรมเนียม ดังนี้
(๑) การอนุญาตให้ผลิตหรือนําเข้า คราวละ
๑๐.-บาทต่อเครื่อง
(๒) การอนุญาตให้จําหน่าย คราวละ
๕,๐๐๐.-บาท
(๓) การอนุญาตให้มีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งแล้วแต่กรณี
คราวละ
๑,๐๐๐.-บาท
๑๐๐.-บาท
(๔) ใบแทนการอนุญาต ฉบับละ
หมวด ๓
มาตรการกํากับดูแล
ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ต้องดําเนินการ ดังนี้
(๑) จัดเก็บบัญ ชีแ สดงรายการเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไว้ ณ สถานที่ตั้งหรือสถานที่
จัดเก็บตามที่ได้แจ้งในข้อ ๖ ข. (๕) และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบในเวลาอันสมควร
(๒) จัด ส่ ง สํ า เนาบั ญ ชี แ สดงรายการเครื่ อ งรับ เครื่ อ งมือ หรือ อุ ปกรณ์ ให้ พ นัก งานเจ้ าหน้ า ที่
ตรวจสอบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ ๓๑ ธัน วาคมของแต่ละปี เว้น แต่กรณีที่มีการจําหน่ายหรือ
รับติดตั้งหมดในแต่ละบัญชีให้ดําเนินการตามข้อ ๑๕
(๓) อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ต รวจสอบการผลิต นําเข้า
จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์
ข้อ ๑๕ เมื่ อ จํ า หน่ า ยหรื อ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งรั บ เครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ์ ห มดในแต่ ล ะบั ญ ชี แ ล้ ว
ให้ผู้ได้รับอนุญ าตส่งบัญ ชีหรือสําเนาบัญ ชีแ สดงรายการเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์นั้น ให้พ นักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่มีการจําหน่ายหรือติดตั้งหมด
ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับอนุญาตประเภทนิติบุคคลและมีสํานักงานสาขาซึ่งได้จดทะเบียนกับหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบการจดทะเบียนตามกฎหมายแล้ว หากประสงค์จะให้สํานักงานสาขานั้นหรือสํานักงานสาขา
ที่จะจัดตั้งใหม่ในอนาคตจําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ด้ว ย
ก็สามารถดําเนินการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการแยกจากนิติบุคคลนั้นอีก
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ในกรณีนี้สํานักงานสาขาทุกสาขาจะต้องมีสําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตของผู้ได้รับอนุญาต
ประเภทนิติบุคคลนั้นแสดงในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อ ๑๗ กรณีที่ผู้ได้รับอนุญ าตฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่กําหนดใน
ประกาศนี้ หรือประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือเงื่อนไขที่ค ณะกรรมการกําหนดเกี่ย วกับการ
อนุญ าตให้ผลิต นําเข้า จํ าหน่ายหรือมีไ ว้เพื่อจํ าหน่ายหรือรับ ติด ตั้ง เครื่องรั บเครื่อ งมือหรื ออุปกรณ์
คณะกรรมการอาจสั่งให้ผู้ได้รับอนุญาตระงับการกระทําที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง
หรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือพักใช้หรือเพิกถอน
การอนุญาตนั้นก็ได้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๘ ผู้ที่ผลิต จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์
อยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บงั คับ หากประสงค์จะผลิต จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่อไป ให้ดําเนิน การยื่น ขอรับอนุญ าตเพื่อผลิต จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่าย
หรือรับติดตั้งแล้ว แต่กรณี ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศนี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้
มีผลใช้บงั คับ และเมื่อได้ยื่นขออนุญาตจากคณะกรรมการแล้วให้มีสิทธิดําเนินการได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับแจ้ง
ไม่อนุญาตจากคณะกรรมการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คําขออนุญาตผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่าย แบบ.........................
สําหรับเจ้าหน้าที่
หรือรับติดตั้งซึ่งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถ
เอกสารเลขที่................................
ใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการ
ของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
วันที่..............................................
แบบบอกรับเป็นสมาชิก
กรุณากรอกข้อมูลและทําเครื่องหมาย √ ลงใน ( ) ให้ถูกต้องครบถ้วน

๑. รายละเอียดและเอกสารของผู้ยื่นคําขอ
ร้านค้า/บุคคลธรรมดา ชื่อร้านค้า............................................................................................................................................................
โดยชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).......................................นามสกุล .............................................สัญชาติ...............
เลขหมายประจําตัวประชาชน - วัน/เดือน/ปี เกิด........................
นิติบุคคล/หน่วยงาน ชื่อ..............................................ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่...............................วันที่จดทะเบียน...........................
ที่อยู่ เลขที่..................... หมู่ที่........ อาคาร........................................ตรอก/ซอย....................................ถนน..............................................
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์................................
โทรศัพท์...........................................โทรสาร.......................................E-mail…………………………………........................................................
การยื่นขอรับอนุญาต ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้
( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
( ) สําเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นร้านค้า)
( ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และ
หนังสือบริคณห์สนธิ (มีอายุไม่เกิน ๓ เดือน) พร้อมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล

กรณีมอบอํานาจ ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้
( ) หนังสือมอบอํานาจ
( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจ
( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้รับมอบอํานาจ
( ) สําเนาทะเบียนบ้านผู้มอบอํานาจ
( ) สําเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอํานาจ

๒. มีความประสงค์ขออนุญาต
ตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
( ) ผลิต
( ) นําเข้า
( ) จําหน่าย
( ) มีไว้เพื่อจําหน่าย
( ) มีไว้เพื่อรับติดตั้ง
ซึ่งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือ
แปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก

ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
..
( ) ทํา
( ) นําเข้า
( ) ค้า
( ) มี
ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
ในกรณีที่เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าวเป็นเครื่อง
วิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้แจ้ง
ความประสงค์ขอรับใบอนุญาตตามแบบ ฉก.๑ ด้วย

( ) ใบแทนใบอนุญาต (แนบเอกสารตามข้อ ๕)
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วัตถุประสงค์ที่นําไปใช้
( ) เพื่อใช้ในกิจการส่วนบุคคลเพื่อรับชมโดยเฉพาะซึ่งมิได้มีการนําสัญญาณไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
( ) เพื่อใช้ในกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
( ) เพื่อใช้ในกิจการโทรทัศน์แบบไม่บอกรับสมาชิก
( ) เพื่อใช้ในกิจการที่ไม่ใช่กิจการโทรทัศน์(โปรดระบุ)……………………………………………………..
( ) เพื่อใช้ในกิจการของหน่วยงานภาครัฐ(โปรดระบุ)……………………………………………………….
( ) เพื่อใช้ในกิจการโทรทัศน์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ(โปรดระบุ)………………………………………
( ) เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการประกวดราคาหรือนํามาสาธิต
( ) เพื่อใช้การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์
( ) ศึกษา ค้นคว้า และทดลอง
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………
** โปรดระบุและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความสอดคล้องของการขออนุญาตผลิตหรือนําเข้า

สถานะเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ฯ ขณะยื่นคําขออนุญาต
( ) ยังไม่ได้นําเข้ามาในราชอาณาจักร
( ) นําเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วถูกกักไว้ที่ด่านศุลกากร มูลค่าสินค้าประมาณ ........................ บาท
( ) นําเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผ่านพิธีศุลกากรถูกต้องแล้วและขณะนี้เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ฯ
อยู่ที่...................................................................................................................
( ) ผลิตในราชอาณาจักร ขณะนี้อยู่ที่ .........................................................
** โปรดระบุและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความสอดคล้องของการขออนุญาตผลิตหรือนําเข้า

๓. รายละเอียดและเอกสารประกอบคําขอ
เอกสารหลักฐาน
( ) แค๊ตตาล็อก (Catalog) ของเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ฯ (กรณีขออนุญาตผลิตหรือนําเข้า)
( ) ข้อกําหนดทางวิชาการ (Technical Specification) ของเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ฯ (กรณีขออนุญาตผลิตหรือ
นําเข้า)
( ) เครื่อง/อุปกรณ์ตัวอย่าง จํานวน………..เครื่อง (กรณีให้เจ้าหน้าที่ทําการตรวจและทดสอบ)
( ) บัญชีแสดงรายการอุปกรณ์ที่จะนํามาผลิตเป็นเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ (กรณีขออนุญาตผลิต)
( ) บัญชีแสดงรายการเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และสถานที่ตั้งหรือสถานที่เก็บรักษาเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์
(กรณีการขออนุญาตจําหน่าย หรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้ง)
( ) ใบตอบรับการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ หรือ Proforma Invoice หรือใบสั่งซื้อสินค้า (P/O) หรือใบกํากับสินค้านําเข้า
(กรณีขออนุญาตนําเข้า)
( ) ใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม ฉบับที่...........วันที่............................. (กรณีเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์เป็นเครื่อง
วิทยุคมนาคมซึ่งขออนุญาตทํา นําเข้า มีไว้เพื่อจําหน่าย)
จํานวนเอกสารหลักฐานทั้งหมด ………….. หน้า
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๔. รายละเอียดของเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ฯ/เครื่องวิทยุคมนาคม
เครื่อง........................................................ตราอักษร......................................................... แบบ/รุ่น………………………………………………
ประเภทการรับสัญญาณ (…)ภาคพื้นดิน(Terrestrial) (…)ผ่านดาวเทียม(Satellite) (...)ทางสาย (Cable) (...)IPTV (...)อื่นๆ……
มาตรฐานเงื่อนไขการเข้าถึง(Conditional Access)……………………………………………………...................................................................
ผลิตโดย.....................................................ประเทศ...........................................................จํานวน………………………………………..เครื่อง
กรณีได้รับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องรับ เครื่องหรืออุปกรณ์ฯ
Class………………………………………………… NBTC ID. ………………………………………………..
๕. ใบแทนใบอนุญาต
เอกสารหลักฐาน
( ) ใบรับแจ้งความเอกสารการอนุญาตสูญหายของสถานีตํารวจ หรือสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรณีใบอนุญาตสูญหาย)
( ) ใบอนุญาตฯ ฉบับเดิม (กรณีใบอนุญาตชํารุด)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้น และเอกสารประกอบคําขอใบอนุญาตที่แนบมาพร้อมนี้เป็นจริงทุกประการ
…….…………………………………………….
ลายมือชื่อผู้ยื่นคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจ
วันที่........../........../..........

บันทึก :

…………………………………………….
ตําแหน่ง

สําหรับเจ้าหน้าที่

……………………………………….
ตราประทับบริษัท

ลงชื่อ......................................................
(......................................................)
ผู้รับใบอนุญาต
วันที่............/............../..............

ผู้ตรวจสอบคําขอ :

คําเตือน : หากผู้ขออนุญาตไม่แจ้งข้อความจริงต่อเจ้าพนักงานผู้อนุญาต ถือว่าผู้ขออนุญาตกระทําความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
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ต
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
The National Broadcasting and Telecommunications Commission
อนุญาตให้
ซึ่งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์
ที่สามารถใช้รบั หรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก
------------------------------------------เอกสารอนุญาตฉบับที่
วันที่
อนุญาตให้
เลขทะเบียนการค้า
ที่ตั้ง
จังหวัด
โทรศัพท์
ซึ่งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก
ผลิตโดย
เพื่อ
ดังมีรายการต่อไปนี้
ที่
จํานวน (เครื่อง)
รายการ
ตราอักษร
ความถี่รับ
ตามเอกสารแนบท้าย จํานวน
หมายเหตุ

แบบ/รุ่น
ฉบับ

เอกสารอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึง วันที่
(ลงนาม).........................................................................
พนักงานเจ้าหน้าที่

กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑-๖๐ ต่อ ๔๗๑ โทรสาร ๐ ๒๗๘ ๕๒๐๒-๓
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เงื่อนไขการอนุญาต
เพื่อผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพือ่ จําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครือ่ งมือหรืออุปกรณ์
ตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
-------------------------------------------

๑. ห้ามนําเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปใช้ประโยชน์ใด ๆ นอกจากที่ปรากฏในเอกสารการอนุญาตนี้
๒. การอนุญาตจะโอนกันไม่ได้
๓. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เงื่อนไขการ
อนุญาต ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
๔. เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบ
บอกรับเป็นสมาชิกต้องนําไปใช้กับการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยชอบด้วยกฎหมาย
๕. จัดเก็บบัญชีแสดงรายการเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบในเวลาอันควร
๖. จัดส่งสําเนาบัญชีแสดงรายการเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ๓๑
ธันวาคมของแต่ละปี เว้นแต่กรณีมีการจําหน่ายหรือรับติดตั้งหมดในแต่ละบัญชี ให้จัดส่งบัญชีหรือสําเนาแสดงรายการเครื่องรับ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์นั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการจําหน่ายหรือติดตั้งหมด
๗. ผู้ได้รับอนุญาตและสํานักงานสาขาจะต้องแสดงสําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตของผู้ได้รับอนุญาตประเภทนิติบุคคลนั้นในที่เปิดเผย
และเห็นได้ง่าย เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
๘. สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จะยกเลิกการอนุญาตที่ออกให้หาก
ปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตกระทําผิดเงื่อนไขการอนุญาต
-------------------------------------------
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คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
The National Broadcasting and Telecommunications Commission
อนุญาตให้
ซึ่งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์
ที่สามารถใช้รบั หรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก
-------------------------------------------

เอกสารอนุญาตฉบับที่

วันที่

อนุญาตให้
เลขทะเบียนการค้า
ที่ตั้ง
จังหวัด

โทรศัพท์

ซึ่งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการ
ของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก
เอกสารอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึง วันที่

(ลงนาม).........................................................................
พนักงานเจ้าหน้าที่

กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑-๖๐ ต่อ ๔๗๑ โทรสาร ๐ ๒๗๘ ๕๒๐๒-๓
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เงื่อนไขการอนุญาต
เพื่อผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพือ่ จําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครือ่ งมือหรืออุปกรณ์
ตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
-------------------------------------------

๑. ห้ามนําเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปใช้ประโยชน์ใด ๆ นอกจากที่ปรากฏในเอกสารการอนุญาตนี้
๒. การอนุญาตจะโอนกันไม่ได้
๓. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เงื่อนไขการ
อนุญาต ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
๔. เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบ
บอกรับเป็นสมาชิกต้องนําไปใช้กับการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยชอบด้วยกฎหมาย
๕. จัดเก็บบัญชีแสดงรายการเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบในเวลาอันควร
๖. จัดส่งสําเนาบัญชีแสดงรายการเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ๓๑
ธันวาคมของแต่ละปี เว้นแต่กรณีมีการจําหน่ายหรือรับติดตั้งหมดในแต่ละบัญชี ให้จัดส่งบัญชีหรือสําเนาแสดงรายการเครื่องรับ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์นั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการจําหน่ายหรือติดตั้งหมด
๗. ผู้ได้รับอนุญาตและสํานักงานสาขาจะต้องแสดงสําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตของผู้ได้รับอนุญาตประเภทนิติบุคคลนั้นในที่เปิดเผย
และเห็นได้ง่าย เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
๘. สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จะยกเลิกการอนุญาตที่ออกให้หาก
ปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตกระทําผิดเงื่อนไขการอนุญาต
-------------------------------------------
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หนา้ ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารอนุญาตให้ผลิต นาเข้า จาหน่าย หรือมีไว้เพื่อจาหน่ายหรือรับติดตั้ง
เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รบั หรือแปลงสัญญาณในการรับรายการ
ของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก
(ฉบับที่ ๒)
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีการอนุ ญาตให้ ผ ลิต น าเข้ า จ าหน่ าย
หรือมีไว้เพื่อจาหน่ายหรือรับติดตั้ง เครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณ
ในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและการกากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ในปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ (๖)
และ (๒๔) ประกอบกั บ มาตรา ๘๑ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิ ย ามค าว่ า “คณะกรรมการ” ในข้ อ ๔ ของประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นาเข้า จาหน่าย หรือมีไว้เพื่อจาหน่ายหรือรับติ ดตั้งเครื่องรับเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
แบบบอกรับเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ”
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นาเข้า
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หนา้ ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

จ าหน่ า ยหรื อ มี ไ ว้ เ พื่ อ จ าหน่ า ยหรื อ รั บ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งรั บ เครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กร ณ์ ที่ ส ามารถใช้ รั บ หรื อ
แปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก
พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๐ การพิจารณาอนุญาตให้ผลิต นาเข้า จาหน่ายหรือมีไว้เพื่อจาหน่ายหรือรับติดตั้ง
แล้วแต่กรณี หากเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีขออนุญาตนั้นเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยวิ ท ยุ ค มนาคมด้ ว ย ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น สมควรอนุ ญ าตตามค าขอให้
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมออกใบอนุญาตทา นาเข้า ค้าหรือมีซึ่ง
เครื่องวิทยุคมนาคม แล้วแต่กรณี ให้กับผู้ขอรับอนุญาตในคราวเดียวกัน โดยให้ถือว่าผู้ขอรับอนุญาต
ที่ชาระค่าธรรมเนียมให้ผลิตหรือนาเข้าตามประกาศนี้ได้ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทาหรือนาเข้าซึ่ง
เครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมแล้ว”
ข้อ ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๑๓ ของประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นาเข้า
จาหน่ายหรือมีไว้เพื่อจาหน่ ายหรือรับติด ตั้งเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือ
แปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก
พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๓ ให้ผู้ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ ชาระค่าธรรมเนียม ดังนี้
(๑) การอนุญาตให้ผลิตหรือนาเข้า คราวละ
๑ บาทต่อเครื่อง
(๒) การอนุญาตให้จาหน่าย คราวละ
๓๐๐ บาท
(๓) การอนุญาตให้มีไว้เพื่อจาหน่าย
หรือมีไว้เพื่อรับติดตั้ง แล้วแต่กรณี คราวละ
๓๐๐ บาท
(๔) ใบแทนการอนุญาต ฉบับละ
๑๐๐ บาท”
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่ เ ป็น การสมควรกํ าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี การอนุ ญ าตประกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง
หรื อ กิ จ การโทรทั ศ น์ สํ า หรั บ การให้ บ ริ ก ารกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กําหนด
ลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสีย งและกิจการโทรทัศน์ และเพื่อให้ผู้ประสงค์จะประกอบ
กิจการได้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับคุณสมบัติ ของผู้ขอรับใบอนุญาต วิธีการขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์
ในการออกใบอนุญาต เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการอนุญาต วิธีการพิจารณาในการ
ออกใบอนุญ าต ระยะเวลาการพิจารณาอนุญ าตและขอบเขตการอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าว
รวมทั้งเงื่อนไขอื่นที่จําเป็นสําหรับการประกอบกิจการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ ง (๖) และ (๒๔) และมาตรา ๔๑
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิท ยุโ ทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อัน เป็น กฎหมายที่มีบทบัญ ญั ติบางประการ
เกี่ย วกับ การจํากั ด สิท ธิและเสรีภาพของบุค คล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ประกอบกับมาตรา ๗ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจ การโทรทัศ น์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อัน เป็ นกฎหมายที่มี บทบัญ ญัติ บางประการเกี่ ย วกับ การจํ ากั ด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแ ห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื่ อง หลั กเกณฑ์ และวิธีก ารอนุญ าตการให้บ ริการกระจายเสีย ง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้
หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์” หมายความว่า การประกอบกิจการกระจายเสีย ง
หรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟัง
การให้บริการนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า
หรื อ ระบบอื่ น ระบบใดระบบหนึ่ ง หรือ หลายระบบรวมกั น หรื อ การให้ บริ ก ารอื่ น ทํ านองเดี ย วกั น
ที่คณะกรรมการกําหนดให้เป็นกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
“การให้บริการกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์ที่ใช้คลื่น ความถี่” หมายความว่า การให้บ ริก าร
การส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟังการให้บริการนั้น ๆ ได้
ซึ่งต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
“การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่” หมายความว่า การให้บริการ
การส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟังการให้บริการนั้น ๆ ได้
ซึ่ ง ไม่ ต้ อ งขอรั บ การจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยองค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
“การให้บริการกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์ที่เป็น การทั่ว ไป” หมายความว่า การให้บ ริก าร
กระจายเสีย งหรือโทรทัศน์ที่ใช้คลื่น ความถี่ที่ผู้ใช้บริการสามารถรับชมได้เป็น การทั่ว ไปโดยไม่กําหนด
เงื่อนไขในการได้รับบริการทั้งหมด
“การบอกรับสมาชิก” หมายความว่า บริการโทรทัศน์หรือกระจายเสียงที่ผู้ใช้บริการประสงค์
จะรับบริการดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกําหนด โดยผู้ให้บริการไม่ประสงค์จะให้บริการเป็นการทั่วไป
ซึ่งจะมีค่าบริการหรือไม่ก็ตาม
“โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์” หมายความว่า ระบบเชื่อมโยงของกลุ่มเครื่องส่งหรือ
ถ่ายทอดสัญ ญาณเสีย งหรือภาพที่ใช้ในการส่ง ข่าวสารสาธารณะหรือรายการจากสถานีไปยัง เครื่องรับ
ไม่ว่าจะโดยสื่อตัวนําที่เป็นสาย คลื่นความถี่ แสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสื่อตัวนําใด
“สิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์” หมายความว่า โครงสร้างพื้น ฐาน
หรือสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน
อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เสา ระบบสาย สายอากาศ ท่อ หรือสิ่งอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ตามประกาศนี้
“สถานี” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้สําหรับทําการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการของการ
ประกอบกิจ การกระจายเสีย งหรือกิจการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็น การส่ ง ผ่านโครงข่ายของตนเองหรื อ
ของผู้อื่นก็ตาม
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“ผังรายการ” หมายความว่า ข้อมูลแสดงวันและเวลาออกอากาศรายการสําหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์
“รายการ” หมายความว่า เนื้อหาที่ผลิตขึ้นเพือ่ ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ทมี่ ิใช่โฆษณา
โดยผลิตขึ้นเองหรือจัดหาจากผู้อื่นผลิต
“ภาษาไทย” หมายความว่า ภาษาราชการ และให้รวมถึงภาษาไทยพื้น เมืองท้องถิ่น ต่าง ๆ
ของประเทศไทยด้วย
“โฆษณา” หมายความว่า โฆษณาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และการกระทํา
ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ให้ประชาชนได้เห็นหรือรับทราบสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เพื่อประโยชน์ในการแสวงหากําไรในทางธุรกิจ โดยให้หมายความรวมถึงการโฆษณาตามหลักเกณฑ์ว่าด้วย
การกํากับดูแลการโฆษณาที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
“รายได้” หมายความว่า รายได้จากการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต ค่าสมาชิก ค่าการโฆษณา
ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือรายได้อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต
“การบริจาค” หมายความว่า การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือสิ่งอื่นใดที่มิใช่การสนับสนุนรายการใด
โดยเฉพาะ โดยไม่มีการกําหนดเงื่อนไขการให้ซึ่งอาจเกิดจากการเชิญชวน ระดมทุน เป็นต้น
“การอุดหนุน” หมายความว่า การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือสิ่งอื่นใด โดยต้องไม่มีวัตถุประสงค์
ที่ขัด ต่อการประกอบกิจการของผู้รับใบอนุ ญ าต หรือการอุด หนุนจากกองทุน วิจัย และพัฒ นากิจการ
กระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ แล้วแต่กรณี ทั้ง นี้
สําหรับกิจการบริการชุมชนจะต้องมิใช่การสนับสนุนรายการใดโดยเฉพาะ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ในปีเดียวกัน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“สํานักงาน กสทช.” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามประกาศนี้
ข้อ ๕ การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ มีดังนี้
(๑) การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่แบ่งออกเป็น
สามประเภท ดังนี้
(๑.๑) กิจการบริ การสาธารณะ ได้ แ ก่ บริ การที่ มีวั ต ถุ ประสงค์ เพื่ อบริก ารสาธารณะ
แบ่งเป็นสามประเภท ดังนี้
(๑.๑.๑) กิจการบริการสาธารณะประเภทที่หนึ่ง เพื่อการส่งเสริมความรู้ การศึกษา
ศาสนา ศิลปะและวัฒ นธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแ ละสิ่งแวดล้อม การเกษตร และการส่งเสริม
อาชีพอื่น ๆ สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
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(๑.๑.๒) กิจการบริการสาธารณะประเภทที่สอง เพื่อความมั่นคงของรัฐหรือความ

(๑.๑.๓) กิจการบริการสาธารณะประเภทที่สาม เพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสาร
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน การกระจายข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอัน มีพ ระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข บริการข้อมูลข่าวสารอันเป็น ประโยชน์สาธารณะ
แก่คนพิการ คนด้อยโอกาส หรือกลุ่มความสนใจที่มีกิจกรรม เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือบริการข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะอื่น
(๑.๒) กิ จ การบริ ก ารชุ ม ชน ได้ แ ก่ บริ ก ารที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ บริ ก ารสาธารณะ
แต่ต้องเป็นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการ
(๑.๓) กิจการทางธุร กิจ ได้แ ก่ บริการที่มีวัต ถุประสงค์เพื่อแสวงหากําไรในทางธุร กิ จ
แบ่งเป็นสามประเภท ดังนี้
(๑.๓.๑) บริการทางธุรกิจระดับชาติ
(๑.๓.๒) บริการทางธุรกิจระดับภูมภิ าค
(๑.๓.๓) บริการทางธุรกิจระดับท้องถิ่น
(๒) การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่
ผู้ข อรับใบอนุญ าตที่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่จะต้องมีคุณ สมบัติ ลักษณะผังรายการ
สัดส่วนรายการ การหารายได้ ตามภาคผนวก ก ภาคผนวก ข หรือภาคผนวก ค แล้วแต่กรณี
หมวด ๑
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จะต้องได้รับใบอนุญาต ประกอบ
กิ จ การกระจายเสี ย งหรื อ กิ จ การโทรทั ศ น์ จ ากคณะกรรมการตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ กํ า หนด
ในประกาศนี้
การให้บริการกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์ที่ใช้คลื่น ความถี่ ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้
ในมาตรา ๘ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญ ญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ท รัพ ย์ตามคําสั่งศาล หรือถูกศาลมีคําสั่งให้ฟื้น ฟู
กิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
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(๒) กรรมการหรื อ บุ ค คลผู้ มี อํ า นาจกระทํ า การผู ก พั น ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งไม่ เ ป็ น บุ ค คล
ที่มีร ายชื่ออยู่ใ นบัญ ชีร ายชื่อบุ คคลที่ ตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทยเห็น ว่าไม่สมควรเป็น ผู้ บริหาร
ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(๓) ผู้ข อรับใบอนุญ าต กรรมการ ผู้จัด การหรือบุ คคลผู้มี อํานาจกระทําการผูกพั น ผู้ข อรั บ
ใบอนุญ าต ต้องไม่เคยถูกศาลมีคําพิ พ ากษาถึง ที่ สุด ว่ามี โ ทษทางอาญาซึ่ง เป็น ความผิด ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กฎหมายว่าด้วยวิท ยุคมนาคม กฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า กฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสาร กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ความผิดมูลฐานตามกฎหมาย
ฟอกเงิน ความผิด เกี่ ย วกับ เจ้า พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิด ตามกฎหมายว่ าด้ว ย
การเสนอราคาต่อหน่ว ยงานของรัฐและความผิด ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ภายในระยะเวลาสองปีก่อนการยื่นขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๘ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตที่ ป ระสงค์ จ ะประกอบกิ จ การตามประกาศนี้ ให้ ยื่ น คํ า ขอรั บ
ใบอนุญาตต่อคณะกรรมการ ดังนี้
(๑) ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะต้องระบุ
ประเภทบริการ สถานที่ให้บริการ ระบบและวิธีการที่จะใช้ในการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ซึง่ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด เอกสารหลักฐาน และข้อมูลตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๙ โดยให้ยื่นแบบคําขอ
ที่ ก รอกข้ อ มู ล ครบถ้ ว นและเอกสารหลั ก ฐานหรื อ ข้ อ มู ล ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ใ นการอนุ ญ าตตามข้ อ ๙
พร้อมสําเนาเอกสารดังกล่าวและจัดทําข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จํานวนอย่างละ ๑ ชุด ด้วยตนเอง
หรือทางไปรษณีย์ตอบรับ ณ สํานักงาน กสทช.
(๒) ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมตามตารางแนบท้ายภาคผนวก ญ ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ยื่นคําขอ หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแล หรือประโยชน์สาธารณะ
อื่น ใด คณะกรรมการอาจเปลี่ย นแปลงหลั กเกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารขอรับ ใบอนุ ญ าตก็ไ ด้ โ ดยจะประกาศ
ให้ทราบล่วงหน้า
ข้อ ๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จําเป็นเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูล ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารหลักฐานของผู้ขอรับใบอนุญาต
(๑.๑) สําเนาเอกสารแสดงการจัด ตั้ ง นิ ติบุค คล เช่น กฎหมายจัด ตั้ ง หนั ง สื อรับ รอง
การจดทะเบีย นนิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ บัญ ชีผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบัง คับนิติบุคคล
สมาคม มูลนิธิ
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(๑.๒) สําเนาเอกสารแสดงการจัด ตั้งกลุ่มคน เช่น หลักฐานเชิงประจักษ์ในการรวมตัว
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่มคน
(๑.๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบีย นบ้านของผู้มีอํานาจกระทําการ
ผูกพันนิติบุคคล
(๑.๔) หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมายพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน
(๒) เอกสารเกี่ยวกับสถานีโดยให้แสดงข้อมูลและรายละเอียดบ้านเลขที่ ชื่ออาคาร หมายเลข
ห้อ ง ถนน ซอย แขวงหรื อ ตํ าบล เขตหรื อ อํ า เภอ จั ง หวั ด รหั ส ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศั พ ท์
หมายเลขโทรสาร พร้อมทั้งพิกัดที่ตั้ง (ละติจูดและลองจิจูด โดยให้แสดงค่าเป็นทศนิยม ๖ ตําแหน่ง)
ทั้งนี้ หากมิใช่สถานที่ที่ผู้ยื่นแบบคําขอมีกรรมสิทธิ์อยู่จะต้องมีเอกสาร หนังสือ หรือสัญญาเช่า และหรือ
เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการให้ใช้ โดยมีระยะเวลาเช่าหรือให้ใช้ไม่น้อยกว่าสองปี ซึ่งได้มีการรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ยื่นแบบคําขอ
(๓) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการสถานี ตามภาคผนวก ง
(๓.๑) ผังโครงสร้างการบริหารจัดการสถานี
(๓.๒) ข้อมูลนิติบุคคล ซึ่งอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูล ดังนี้
(๓.๒.๑) รายชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับ
ใบอนุญาต และของกรรมการ
(๓.๒.๒) รายชื่อ ที่อยู่แ ละสัญชาติข องผู้ลงทุน หรือผู้ถือหุ้น อันเป็นทุน แต่ละราย
และสัด ส่วนการถือหุ้น ดังกล่าวทั้ง หมดของผู้ขอรับใบอนุญ าตนั้น พร้อมสิท ธิออกเสีย งลงคะแนนของ
ผู้ลงทุน หรือผู้ถือหุ้นอัน เป็น ทุนแต่ละรายตามกฎหมายหรือตามข้อบัง คับหรือตามข้อตกลงของผู้ข อรับ
ใบอนุญาต
(๓.๓) ข้อมูลกลุ่มคน ซึ่งอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูล ดังนี้
(๓.๓.๑) รายชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของคนในกลุ่มคนทุกคน
(๓.๓.๒) รายชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาต
(๔) ข้อมูลแผนการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตามภาคผนวก จ
(๕) ข้อมูลแผนประกอบกิจการ แนวทางการพัฒนากิจการ ตามภาคผนวก ฉ
(๖) รูปแบบ ประเภทการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยต้องแสดงรายละเอีย ด
สัดส่วนรายการ ผังรายการ ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา การหารายได้ของผู้ให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตามภาคผนวก ช
(๗) ข้ อ มู ล ระบบหรื อ วิ ธี ก ารที่ จ ะใช้ เ ป็ น ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์
ตามภาคผนวก ซ
(๘) ข้อมูลสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตามภาคผนวก ฌ
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(๙) ขอบเขตพื้นที่การให้บริการ เช่น จังหวัดหรือภูมภิ าค
(๑๐) ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและข้อมูล
เกี่ยวกับการให้บริการที่ผ่านมาที่สอดคล้องกับงบการเงิน
(๑๑) ข้อมูลแผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน
(๑๒) ข้อมูลการประมาณการฐานะการเงินในอนาคต
(๑๓) ข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๑๐ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแบบคําขอตามข้อ ๘ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
คําขอแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอภายใน
สิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับคําขอ ทั้งนี้ อาจขยายระยะเวลาได้ไม่เกินเจ็ดวันทําการ
หากปรากฏว่าแบบคําขอหรือเอกสารหลักฐานที่จําเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะแจ้ง
ให้ผู้ข อรับใบอนุญ าตดําเนิน การแก้ไขแบบคําขอ หรือจัด ส่งเอกสารหลักฐานที่จําเป็น เพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาสิบห้าวัน ทําการ และจะยังไม่พิจารณานําเสนอคณะกรรมการจนกว่าจะได้แ ก้ไขแบบคําขอ
หรือได้รับเอกสารหลักฐานที่จําเป็นเพียงพอต่อการพิจารณา
เมื่อปฏิบัติถูกต้องตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่คณะกรรมการ
มอบหมายจะพิจารณากลั่นกรองเพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ และจัดทําร่างใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้คณะกรรมการพิจารณาภายในหกสิบวันทําการ
ทั้งนี้ อาจยื่นขอขยายระยะเวลาต่อคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนครบกําหนดระยะเวลา การขยาย
ระยะเวลา ให้กระทําได้ไม่เกินสิบห้าวันและขอขยายได้ไม่เกินสองครั้ง
ให้พ นั กงานเจ้าหน้าที่ห รือผู้ที่ ได้รั บมอบหมายจากคณะกรรมการเสนอผลการกลั่น กรองต่ อ
คณะกรรมการภายในระยะเวลาอันสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ระยะเวลาตามวรรคสอง
สิ้นสุดลง
ข้อ ๑๑ การวิ เ คราะห์ ค วามเหมาะสมของการประกอบกิ จการเพื่อ ให้ บ ริ การกระจายเสี ย ง
หรือโทรทัศน์ให้พิจารณาโดยต้องคํานึงถึงปัจจัยอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(๒) ความสามารถในการบริหารจัดการ พร้อมฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานที่มั่นคงสามารถ
ดําเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง
(๓) ความเหมาะสมและสอดคล้อ งของแผนการลงทุ น และแนวทางการพัฒ นากิ จการของ
ผู้ขอรับใบอนุญาต
(๔) ความต้องการของผู้บริโภค
(๕) ความเสมอภาคในการแข่งขันเสรีของผู้ประกอบกิจการ
(๖) คุณภาพรายการ
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สําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ใช้คลื่น ความถี่นอกจากปัจจัยการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของการประกอบกิจการตามวรรคแรกแล้ว ให้คํานึง ถึง สัดส่วนการจัด สรรคลื่นความถี่
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยองค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ และกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่โดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพด้วย
หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาโดยคํานึงถึงปัจจัยตามข้อ ๑๑ เมื่อได้รับความเห็น
ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันทําการ
กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรให้ผู้ขอรับใบอนุญ าตแก้ไขข้อเสนอเพิ่มเติม ให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญ าตยื่นข้อเสนอที่แก้ไขภายในสามสิบวันนับแต่วัน ที่ได้รับแจ้งจากสํานักงาน กสทช. หรือตามที่
คณะกรรมการกําหนด เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
กรณีการให้บริการกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์ที่ใช้คลื่น ความถี่ เมื่อคณะกรรมการพิจารณา
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แล้ว ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ตามประกาศนี้ด้วย
กรณี ก ารให้ บ ริ ก ารกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์ ที่ มี โ ครงข่ า ยเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารกระจายเสี ย ง
หรือโทรทัศน์ของตนเอง เมื่อคณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตตามประกาศนี้แล้ว ให้ถือว่าได้รับ
อนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย
ทั้งนี้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ระบุในคําขออนุญาต โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนดให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
เมื่อคณะกรรมการมีมติแล้ว ให้สํานักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบเป็นหนังสือ พร้อมเปิดเผยข้อมูลและผลการพิจารณาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสํานักงาน
กสทช. แก่สาธารณะภายในสิบห้าวันทําการ
หมวด ๒
สิทธิและหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
ข้อ ๑๓ ผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์อาจสร้างสิ่ง อํานวยความสะดวก
หรือโครงข่ายเพื่อใช้ในการให้บริการกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์ของตนเองก็ได้ โดยจะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวก หรือโครงข่ายสําหรับกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ข้อ ๑๔ ขอบเขตและเงื่อนไขการอนุญาต
(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๕ วรรค ๒ และ ข้อ ๗ ตลอดระยะเวลา
ที่ได้รับใบอนุญาต
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(๒) ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งประกอบกิ จ การด้ ว ยตนเอง จะมอบการบริ ห ารจั ด การทั้ ง หมด
หรื อ บางส่ ว นหรื อ ยิ น ยอมให้ บุ ค คลอื่ น เป็ น ผู้ มี อํ า นาจประกอบกิ จ การแทนมิ ไ ด้ หรื อ จะโอนสิ ท ธิ
ในใบอนุญาตไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับบุคคลอื่นอันทําให้มผี ลกระทบต่อการประกอบกิจการตามที่
ได้รับใบอนุญ าตไม่ได้ แต่อาจแบ่ง เวลาให้ผู้อื่น เช่าเวลาดําเนิน รายการบางช่ว งเวลาได้ต ามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) ผู้รับใบอนุญาตสามารถให้บริการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถ
รับชม หรือรับฟังการให้บริการนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง
ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน หรือการให้บริการอื่น
ทํานองเดียวกันที่คณะกรรมการกําหนดให้เป็นกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องเริ่มดําเนิน การเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตามแผนการ
ให้บริการ หรือแผนการลงทุนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
(๕) ผู้รับใบอนุญาตต้องให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการอนุญาต
และหากประสงค์ จ ะเลิ ก การให้ บ ริ ก ารก่ อ นวั น ที่ ใ บอนุ ญ าตสิ้ น อายุ จะต้ อ งแจ้ ง เหตุ แ ห่ ง การเลิ ก
การให้ บ ริ ก ารพร้ อ มทั้ ง กํ า หนดมาตรการเยี ย วยาผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ให้ ค ณะกรรมการเห็ น ชอบล่ ว งหน้ า
ก่อนเลิกกิจการโดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดก่อนเลิกกิจการ
(๖) ผู้รับใบอนุญาตจะพักหรือหยุดการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการ
(๗) ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งและรับรองข้อมูลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มให้บริการ ดังนี้
(๗.๑) ชื่อผู้อํานวยการสถานี เจ้าหน้าที่เทคนิคของสถานี และผู้ดําเนินรายการ (ถ้ามี)
(๗.๒) ผังรายการที่ใช้ในการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของสถานี โดยให้มีข้อมูล
ชื่อรายการ ช่วงเวลาที่จะให้บริการ กําหนดเวลาออกอากาศประจําวัน สัด ส่ว นของประเภทรายการ
ลักษณะประเภทของรายการ ที่มาของรายการ ภาษาที่ใช้ โดยให้เสนอผังรายการอย่างน้อยสิบห้าวัน
ก่อนเริ่มให้บริการ ทั้งนี้ การจัดทําผังรายการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
สําหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท
(๗.๓) เอกสาร หลักฐาน หรือหนังสือรับรองการแพร่ภาพหรือกระจายเสียงของรายการ
ที่ ไ ม่ มี ลั ก ษณะเป็ น การขั ด ต่ อ บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง
และกิจการโทรทัศน์ กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๗.๔) ระบบหรือวิธีการที่จะใช้เป็นช่องทางการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(๘) ผู้รับใบอนุญาตจะออกอากาศรายการที่มิได้กําหนดไว้ในผังรายการมิได้ เว้นแต่จะได้แจ้ง
การเปลี่ย นแปลงผัง รายการพร้อมด้ว ยเหตุผลให้พ นักงานเจ้ าหน้าที่ท ราบล่ว งหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด วั น
หรื อ เป็ น กรณี ที่ มี เ หตุ จํ า เป็ น เหตุ สุ ด วิ สั ย ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ
อาจออกอากาศแตกต่างจากผังรายการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ หรือเป็นการ
ดําเนินการตามคําสั่งของทางราชการโดยแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบทันทีที่สามารถกระทําได้
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(๙) ผู้รับใบอนุญาตต้องแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย เป็นผู้อํานวยการสถานีประจําแต่ละสถานี
เพื่อควบคุมดูแลให้มีการออกอากาศให้เป็นไปตามที่ได้รับใบอนุญาต และจะต้องเป็น ผู้รับผิดชอบดูแ ล
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของสถานีให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ผู้รับใบอนุญาตต้องรับผิดในการกระทําของผู้อํานวยการสถานีที่ได้กระทําไปในการควบคุม ดูแล
และบริหารกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เสมือนเป็นการกระทําของตนเองเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า
การกระทําดังกล่าว ตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วยและได้ใช้ความระมัดระวังในการป้องกันตามสมควรแล้ว
การเปลี่ยนแปลงผู้อํานวยการสถานี ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
(๑๐) ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่และความรับผิด ชอบในการคัด เลือก จัด หา กํากับดูแ ลรายการ
เนื้อหารายการใด ๆ รวมถึงการประกาศหรือการโฆษณาที่ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรมของสื่อ
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมีผู้ดําเนินรายการ เพื่อทําหน้าที่ประกาศหรือแจ้งข้อความ ที่แพร่ภาพ
หรือกระจายเสีย ง ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ในการสรรหาหรือคัดเลือกผู้ดําเนิน รายการที่สามารถอ่าน
พูด และออกเสียง อักขระวิธี หลักภาษาได้อย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๑๑) ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งตรวจสอบ แก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง หรื อ ระงั บ รายการที่ มี เ นื้ อ หาสาระ
ที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทําซึ่ง
เข้ า ลั ก ษณะลามกอนาจาร หรื อ มี ผ ลกระทบต่ อ การให้ เ กิ ด ความเสื่ อ มทรามทางจิ ต ใจหรื อ สุ ข ภาพ
ของประชาชนอย่างร้ายแรง
(๑๒) ผู้รับใบอนุญ าตต้องจัด ให้มีการบัน ทึกรายการที่ได้ให้บริการหรือแพร่ภาพกระจายเสีย ง
ไปแล้ว โดยอาจบัน ทึกไว้ในเทปหรือวัสดุโทรทัศน์อย่างอื่น หรือด้ว ยวิธีการใด ๆ ที่สามารถถ่ายทอด
กลับมาเป็นรายการนั้นได้ และเก็บรักษาไว้เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบได้โดยระยะเวลา
การจัดเก็บต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่คณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ การบันทึก
รายการดังกล่าวจะต้องไม่ดําเนินการแก้ไข หรือดัดแปลงให้แตกต่างจากรายการที่ให้บริการหรือแพร่ภาพ
กระจายเสียง
(๑๓) ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งให้ บ ริ ก ารแพร่ ภ าพหรื อ กระจายเสี ย ง แจ้ ง ข่ า วหรื อ เตื อ นภั ย
ให้ประชาชนทราบในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีซึ่งมีความจําเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
สาธารณะ เมื่อรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๑๔) ผู้รับใบอนุญ าตต้องมีหรือได้รับสิท ธิในการเผยแพร่ ทําซ้ํา ดัด แปลง แก้ไข หรือสิท ธิ
ทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่จําเป็นก่อนการนํารายการมาให้บริการหรือแพร่ภาพกระจายเสียง ทําซ้ํา
แก้ไข ดัดแปลงหรือก่อนการกระทําการอื่นใด และต้องได้รับสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาที่จําเป็นในงาน
ที่เป็นงานประกอบอื่นที่ติดมากับรายการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการมีสิทธิเรียกให้ผู้รับใบอนุญาต
ส่งเอกสาร หรือหลักฐานการได้รับสิทธิดังกล่าว
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(๑๕) กรณีผู้รั บใบอนุญ าตประสงค์จะประกอบกิจ การเพื่อการให้บ ริการกระจายเสี ย งหรื อ
โทรทัศน์เพิ่มเติม ภายหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตขอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
โดยให้นําความในข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ การอนุญาตดังกล่าว
ผู้รับใบอนุญาตจะต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการในส่วนที่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมตามที่
คณะกรรมการกําหนด
(๑๖) การหารายได้ จ ากการโฆษณาให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบกิ จ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
(๑๖.๑) การให้ บ ริ ก ารกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์ ที่ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข หรือ ภาคผนวก ค
(๑๖.๒) การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ที่มีการบอกรับสมาชิก
หรือเรียกเก็บค่าบริการอื่น ให้หารายได้จากการโฆษณาและการบริการธุรกิจ ได้ไม่เกินชั่วโมงละหกนาที
โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละห้านาที
(๑๖.๓) การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ที่ไม่มีการบอกรับสมาชิก
หรือเรีย กเก็บ ค่าบริ การอื่น การหารายได้จากการโฆษณาให้เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
(๑๗) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องกําหนดอัตราค่าบอกรับสมาชิกที่สมเหตุสมผล และไม่เป็นการค้า
กําไรเกินควรและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้ โดยให้คํานึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค และการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม
(๑๘) ผู้รับใบอนุญาตให้บริการทางธุรกิจ จะต้องจัดให้มีสัญญาการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน
ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
(๑๙) ผู้รับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตราร้อยละสองของรายได้ก่อน
หักค่าใช้จ่าย หากไม่ชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กําหนด ผู้รับใบอนุญาตจะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด มิฉะนั้นจะถือว่าผู้รับใบอนุญาตสละสิทธิในการขอรับ
ใบอนุญาต
กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนด
ชําระค่ าธรรมเนีย ม ให้ ถือ ว่า ใบอนุญ าตนั้น สิ้น ผลนั บถั ด จากวัน ครบกํา หนดการชําระค่ าธรรมเนีย ม
โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดก่อนเลิกกิจการ
(๒๐) ในรอบระยะเวลาบัญชีของปี ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดทํารายงานแสดงจํานวนผู้รับบริการ
รายงานแสดงสถานะทางการเงินส่งให้สํานักงาน กสทช. ทุกสิ้นปีงบประมาณ
(๒๑) ผู้รับใบอนุญาตให้บริการทางธุรกิจ ต้องนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในอัตราร้อยละ ๒
ของรายได้ ก่อนหักรายจ่ายที่ได้จากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อมและรายได้อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตตามประกาศฉบับนี้ หรือตามอัตราและระยะเวลาที่คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนด
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ผู้รับใบอนุญาตที่ประกอบกิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ทางธุรกิจแบบบอกรับสมาชิก
เงิน รายปี ตามวรรคหนึ่ ง ให้คํ านวณจากค่า สมาชิก รายได้ จากการโฆษณาทั้ ง ทางตรงและทางอ้อ ม
และรายได้อื่น ที่ เกี่ย วเนื่องกับการให้บ ริการกระจายเสีย งหรื อโทรทั ศน์ท างธุ ร กิจแบบบอกรั บสมาชิ ก
ที่เรียกเก็บก่อนหักรายจ่าย ซึ่งได้รับอนุญาตตามประกาศฉบับนี้
(๒๒) ผู้รับใบอนุญาตที่ใช้คลื่นความถี่ หากถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ให้ถือว่า
ถูกเพิกถอนใบอนุญ าตประกอบกิจการกระจายเสีย งหรือกิจการโทรทัศน์ และใบอนุญาตให้มีและใช้
เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม ที่ใช้ในการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่นั้นด้วย
(๒๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยใช้โครงข่าย สิ่งอํานวยความสะดวก
ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเท่านั้น
(๒๔) ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป มีหน้าที่ส่งผ่านสัญญาณการให้บริการ
โทรทัศ น์ ใ ห้เ ป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิจ การโทรทัศ น์ และกิจ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปหรือตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๒๕) กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจะควบรวมกิจการหรือเข้าร่วมกันเป็นบริษัทคู่ค้ากับผู้รับใบอนุญาต
รายอื่ น หรือ มี การทํา สั ญ ญาใดที่ ให้ ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตอี ก ฝ่า ยมีอํ า นาจควบคุม กํ ากั บ ดูแ ล หรือ สั่ ง การ
หรือกระทําการแทนคู่สัญญาอีกฝ่ายที่เป็นผู้รับใบอนุญาต หรือล่วงรู้ข้อมูลทางการค้าของผู้รับใบอนุญาต
อี ก ฝ่ า ยอั น มี ลั ก ษณะที่ เ ป็ น หรื อ อาจเป็ น การกี ด ขวางการแข่ ง ขั น อย่ า งเป็ น ธรรมในตลาดจะต้ อ งขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
(๒๖) ผู้รับใบอนุญ าตจะต้องปฏิบัติต ามกฎหมายว่าด้ว ยการแข่ง ขัน ทางการค้า และจะต้อง
ไม่กระทําการใดที่คณะกรรมการเห็น ว่ามีวัต ถุประสงค์หรือมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อการ
แข่งขัน อย่างเป็นธรรมอย่างมีนัย สําคัญ สําหรับการให้บริการกิจการกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์ที่ได้รับ
อนุญาต โดยอาจมีลักษณะ ดังนี้
(๒๖.๑) การเข้าทําสัญญา หรือความตกลงอื่น ใดโดยสมรู้กัน หรือดําเนินการร่วมมือ
กับบุคคลอื่นอันส่งผลกระทบต่อสภาวการณ์การแข่งขันของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นและผู้บริโภค
(๒๖.๒) การเข้ า ทํ า สั ญ ญาหรื อ ความตกลงกั บ บุ ค คลอื่ น ใดเกี่ ย วกั บ ค่ า บริ ก ารหรื อ
ค่าธรรมเนียม อันมีลักษณะเป็นการทําลาย กีดกัน บัน่ ทอน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
(๒๖.๓) การเข้าจัดการโดยมีผล หรืออาจมีผลเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้รับใบอนุญาตรายใด
รายหนึ่งเข้าถึงการให้บริการ
(๒๖.๔) การดําเนินการอื่นใดอัน มีผลทําให้มีการอุด หนุนการบริการ การอุดหนุนไขว้
การทุ่มตลาด การกําหนดราคาต่ํากว่าต้น ทุน การกําหนดราคา ที่มีผลทําให้ผู้รับใบอนุญ าตรายอื่น
ไม่สามารถแข่งขันได้หรือเลือกปฏิบัติในทางราคา
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(๒๗) ในกรณี ที่ มี เ หตุ สํ า คั ญ หรื อ จํ า เป็ น เพื่ อ คุ้ ม ครองประโยชน์ ส าธารณะ หรื อ กฎหมาย
หรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการมีอํานาจแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตและเงื่อนไขในการอนุญาต
ได้ตามความจําเป็น
(๒๘) ผู้รับใบอนุญ าตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการคุ้มครองผู้ใช้บริการกระจายเสีย ง
หรือโทรทัศน์ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๒๙) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการสําหรับคนพิการ และคนด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึง
บริการได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๓๐) ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ค ณะกรรมการกํ า หนดไว้ ใ นใบอนุ ญ าต
โดยเคร่งครัด
ข้อ ๑๕ อายุใบอนุญาตตามประกาศนี้
(๑) กรณีการยื่นขอรับใบอนุญาตสําหรับบริการกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
เป็ น ครั้ ง แรกให้ มี อ ายุ ใ บอนุ ญ าตหนึ่ ง ปี และการยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตใหม่ ใ นกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสิ้ น อายุ
หากไม่ปรากฏว่าเคยละเมิดต่อเงื่อนไขการอนุญาตการให้บริการกิจการกระจายเสียง ให้ได้รับใบอนุญาต
อายุไม่เกินสิบสี่ปี
(๒) กรณีผู้รับใบอนุญาตที่ใช้คลื่นความถี่ ให้อายุใบอนุญาตเป็นไปตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุตามข้อ ๑๕ หากผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว มีความประสงค์
จะประกอบกิจการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ใหม่ ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อคณะกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นแบบคําขอรับใบอนุญาตใหม่ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ก่อนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ พร้อมส่งเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการออกใบอนุญาต
ตามที่กําหนดในข้อ ๘ และข้อ ๙
(๒) ผูข้ อรับใบอนุญาตใหม่ต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในข้อ ๕ วรรค ๒ และข้อ ๗ และ
ไม่เคยถูกคณะกรรมการพิจารณาว่ากระทําผิดเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ ตามประกาศฉบับนี้ในลักษณะที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างร้ายแรง
(๓) วิธีการพิจารณาของคณะกรรมการให้นําความในข้อ ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ทั้งนี้
คณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้ แ ล้วเสร็จ ภายในหกสิ บวัน นับแต่ วัน ที่ค ณะกรรมการได้ รับคําขอรั บ
ใบอนุญาตใหม่
(๔) ในระหว่างการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตใหม่ตาม (๓) ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
นั้น ต่อไปได้จนกว่าคณะกรรมการจะสั่งไม่อนุญ าต ซึ่งหากคณะกรรมการมีคําสั่งไม่อนุญ าต ในกรณีนี้
ผูข้ อรับใบอนุญาตใหม่มีหน้าที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามส่วนด้วย
(๕) อายุใบอนุญาตที่ได้รับการพิจารณาใหม่ อาจมีระยะเวลาแตกต่างจากอายุใบอนุญาตเดิม
ซึง่ จะเป็นไปตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๑๗ ให้ ผู้รั บใบอนุ ญ าตชํา ระค่ าธรรมเนี ย มรายปีใ นอั ต ราร้อ ยละสองของรายได้ก่ อนหั ก
ค่าใช้ จ่าย โดยให้ ผู้รับใบอนุ ญ าตมี หน้า ที่ในการประเมิ น ค่า ธรรมเนีย มรายปีที่ต้ องชํา ระ และจัด ทํ า
รายละเอียด การคํานวณค่าธรรมเนียมรายปีตามที่ผู้รับใบอนุญาตประเมินยื่นให้สาํ นักงาน กสทช.
เพื่อประโยชน์ในการคํานวณค่าธรรมเนียมรายปีของผู้รับใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่
จัดส่งงบการเงินประจําปีที่มีการแยกรายได้และต้นทุนตามประเภทบริการที่ได้รับใบอนุญาตอย่างชัดเจน
ที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายให้แก่คณะกรรมการหรือข้อมูลอื่นที่จําเป็นต่อการ
พิจารณากําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามที่คณะกรรมการจะกําหนด
หมวด ๓
การกํากับดูแลการประกอบกิจการ
ข้อ ๑๘ การสิ้นสุดการอนุญาต นอกจากครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ ๑๕ แล้ว ใบอนุญาต
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์อาจสิ้นผล ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้รับใบอนุญ าตแจ้งยกเลิกการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญ าต และได้ปฏิบัติต าม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดก่อนเลิกกิจการแล้ว
(๒) คณะกรรมการมีคําสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาต เนื่องจากปฏิบัติผิด เงื่อนไขตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) กรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
หรือมีความจําเป็นที่ต้องปกป้องความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในการอนุญาตตามประกาศนี้ หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ
ตักเตือน เป็นลายลักษณ์อักษร หรือสั่งให้ผู้รับใบอนุญ าตระงับการกระทําที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไขปรับปรุง
หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ได้ ซึ่งให้รวมถึงอํานาจการสั่งให้ชี้แจง
หรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญ าตซึ่งได้รับคําสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต ามข้อ ๑๙ ไม่พอใจ
ในคําสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ผู้ รับใบอนุ ญ าตยัง เพิกเฉยไม่ปฏิบัติใ ห้ถูกต้อง หรือกรณีที่มีค วามเสีย หายร้ายแรง
ต่อประโยชน์สาธารณะ ให้คณะกรรมการมีอํานาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ ทั้ง นี้ การพักใช้
ใบอนุญาตให้กระทําได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งเดือน
การดําเนินการตามวรรคสองให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ในการจัดให้มีมาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดต่อผู้ใช้บริการ
ภายหลังการสิ้นสุดการอนุญาตให้ประกอบกิจการตามประกาศนี้ และให้รวมถึงกรณีที่มีการพักหรือหยุด
การให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๒ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และผู้รับอนุญ าต สัมปทานหรือ
สัญญาจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔
และมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกอบกิจการนั้นต่อไปภายใต้ขอบเขตการได้รับอนุญาตเดิมที่มีอยู่จนถึงวันที่กําหนดในแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสี ย งและ กิ จ การโทรทั ศ น์ และแผนแม่ บ ทบริ ห ารคลื่ น ความถี่ โดยให้ นํ า เอาหมวด ๒
และหมวด ๓ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๓ ผู้ ป ระกอบกิ จ การกระจายเสี ย งหรื อ กิ จ การโทรทั ศ น์ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารกระจายเสี ย ง
หรือโทรทัศน์โ ดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๗๘ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หากประสงค์
จะให้ บ ริ ก ารกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์ ต่ อ ไป ให้ ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามหลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนด
ในประกาศดังนี้
(๑) กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ให้ยื่นคําขอภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
และเมื่อได้ยื่นคําขอรับใบอนุญ าตจากคณะกรรมการแล้วให้มีสิท ธิให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับแจ้งไม่อนุญาตจากคณะกรรมการ
(๒) กิจการที่ใช้คลื่นความถี่ ก่อนประกาศใช้แผนความถี่วิทยุของแต่ละประเภทกิจการ ให้ยื่น
คําขอตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การทดลองประกอบกิจการ
ให้นําเอาหมวด ๒ และหมวด ๓ มาบังคับใช้โดยอนุโลมกับผู้ประกอบกิจการตามวรรคแรก
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ภาคผนวก ก
คุณสมบัติ ลักษณะผังรายการ สัดส่วนรายการ และการหารายได้
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ
-----------------------------------------------๑. คุณสมบัติ
ผู้ข อรับใบอนุ ญาตให้บ ริการกระจายเสี ยงหรือโทรทัศ น์ ประเภทกิ จ การบริ การสาธารณะ จะต้ องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๑.๑ จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์มาแล้วยังไม่ครบสามปี
๑.๒ จะต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งเป็น
๑.๒.๑ กระทรวง ทบวง กรม องค์ ก รอิ ส ระตามรั ฐธรรมนู ญ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือมีค วามจําเป็นต้อง
ดําเนินกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
๑.๒.๒ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นทีจ่ ดั ตั้งขึน้ ตามกฎหมายไทยที่มวี ัตถุประสงค์ในการดําเนิน
กิจ การเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากํา ไรในทางธุรกิจ ซึ่ งมีความเหมาะสมกับการประกอบกิจการ
บริการสาธารณะ
๑.๒.๓ สถาบันอุ ดมศึ กษาเพื่ อการใช้ ป ระโยชน์ ด้า นการเรียนการสอนหรือ การเผยแพร่ ความรู้
สู่สังคม
๑.๓ ผู้ข อรั บ ใบอนุญ าตให้ บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทั ศน์ ประเภทกิจ การบริ การสาธารณะตาม
ข้อ ๑.๒.๒ และ ๑.๒.๓ นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุข้างต้นแล้ว ยังต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๑.๓.๑ บุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสัญชาติไทย
๑.๓.๒ ไม่มีกรรมการหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตที่เคยเป็นกรรมการ
หรือบุค คลผู้มีอํา นาจกระทํา การผู กพันของผู้ รับ ใบอนุ ญาตอื่ น ซึ่ งถู กเพิกถอนใบอนุ ญาต อั นเป็นผลมาจาก
การบริหารกิจการของผู้นั้นและระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่ครบกําหนดสามปี
๑.๓.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ท รัพย์ตามคําสั่งศาล หรือถูกศาลมีคําสั่งให้ฟื้นฟู
กิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
๑.๓.๔ กรรมการหรื อ บุ ค คลผู้ มีอํา นาจกระทํ า การผู กพัน ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตต้ องไม่ เป็ นบุ ค คล
ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๑.๓.๕ ผู้ข อรั บใบอนุญ าต กรรมการ ผู้ จัด การหรือบุคคลผู้ มีอํา นาจกระทํา การผูกพั นผู้ข อรั บ
ใบอนุญาตต้องไม่เคยถูกศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้ว ยการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิ จการโทรทัศ น์ กฎหมายว่า ด้วยวิทยุคมนาคม กฎหมายว่าด้ว ยการประกอบกิจ การโทรคมนาคม
กฎหมายว่า ด้วยการแข่งขันทางการค้า กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร กฎหมายว่าด้ว ยทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ความผิดเกี่ยวกับเจ้า พนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่า ด้วยการเสนอราคาต่อหน่ว ยงานของรัฐ และความผิดตามกฎหมาย
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ประกอบรัฐธรรมนู ญว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายในระยะเวลาสองปีก่อนการยื่นขอรั บ
ใบอนุญาต
๑.๓.๖ กรรมการสถานี ผู้ อํา นวยการสถานี จะต้อ งไม่เป็ นสมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร สมาชิ ก
วุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
๒. ใบอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กิจการบริการสาธารณะแบ่งเป็นสามประเภท ดังต่อไปนี้
๒.๑ กิจการบริการสาธารณะประเภทที่หนึ่ง ออกให้สําหรับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมความรู้ การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม การเกษตร และการส่งเสริมอาชีพอื่นๆ สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
๒.๒ กิจการบริการสาธารณะประเภทที่สอง ออกให้สําหรับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ
๒.๓ กิจการบริการสาธารณะประเภทที่สาม ออกให้สําหรับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภา
กับประชาชน การกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชน
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริการข้อมูล ข่าวสารอันเป็น
ประโยชน์สาธารณะแก่คนพิการ คนด้อยโอกาส หรือกลุ่มความสนใจที่มีกิจ กรรมเพื่อประโยชน์ส าธารณะหรือ
บริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะอื่น
๓. ลักษณะผังรายการและสัดส่วนรายการ
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ต้องมีรายการที่เป็นข่า วสาร
หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ โดยคํานวณจากผังรายการตามวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนด
รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงรายการ
ข่าวสาร รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รายการส่งเสริมการศึกษา
จริยธรรม ศิลปะ วัฒ นธรรม การให้ ความรู้ ค วามเข้า ใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สัง คม คุ ณภาพชีวิ ต และ
สิ่งแวดล้อม
๔. การหารายได้
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่หนึ่งและประเภทที่สาม จะหารายได้จากการ
โฆษณาไม่ได้ เว้นแต่เป็นการหารายได้โดยการโฆษณาหรือเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับงานหรือกิจการของหน่วยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สมาคม มูล นิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์
สาธารณะโดยไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจ หรือการเสนอภาพลักษณ์ข ององค์กร บริษัท และกิจ การโดยมิได้มี
การโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สอง ให้หารายได้จากการโฆษณาได้เท่า ที่
เพียงพอต่อการประกอบกิจการโดยไม่เน้นการแสวงหากําไร
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ภาคผนวก ข
คุณสมบัติ ลักษณะผังรายการ สัดส่วนรายการ และการหารายได้
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการชุมชน
------------------------------------

๑. คุณสมบัติ
๑.๑ ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการบริการชุมชนจะต้องเป็นสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ หรือกลุ่มคนในท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ซึ่งสมาชิก
แต่ล ะคนสามารถแสดงหลั กฐานเชิง ประจั กษ์ ข องการสร้า งความเข้ มแข็งให้ ชุมชนในด้ านต่า งๆ ที่ ระบุในข้ อ
๑.๑.๑ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน
การยื่นขอประกอบกิจการบริการชุมชนตามวรรคแรกต้องแสดงให้เห็นถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ถึง
กิจกรรมที่แสดงการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสองปี และต้องมีหลักฐานที่ชัดเจน
ของการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ จากชุมชนที่รับบริการ ดังต่อไปนี้
๑.๑.๑ หลักฐานเชิงประจักษ์ของการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกันอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสองปี ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้างเสริมประชาธิปไตยและกระจายอํานาจสู่ชุมชน
(๒) การเสริมสร้างสิทธิพลเมืองในด้านต่างๆ
(๓) การสร้างการมีส่วนร่วมของคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนชายขอบในชุมชน
(๔) การลดปัญหาความยากจนในชุมชนและการส่งเสริมอาชีพอื่นๆ
(๕) การสร้างธรรมาภิบาล และสํานึกเกี่ยวกับความรับผิดในชุมชน
(๖) การส่งเสริมให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ อนามัย
กีฬา การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การเกษตร ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การดํารงชีวิต
(๗) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ
(๘) การสร้างเสริมสันติภาพและการบรรเทาความขัดแย้ง
(๙) การเสริมพลังให้กับผู้หญิง คนพิการ ชนกลุ่มน้อยและคนด้อยโอกาส
(๑๐) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
(๑๑) การส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม
(๑๒) การส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและการใช้ ท รั พ ยากรของชุ ม ชนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(๑๓) การเปิด พื้นที่ห รือเป็ นเวที ในการแสวงหาทางออกสํ าหรับ ปัญ หาที่ชุ มชนประสบ
กิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะอื่น
๑.๑.๒ หลักฐานเชิงประจักษ์ของการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ จากชุมชนที่รับบริการ
(๑) การมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ เช่น การให้สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมจัดตั้ง กําหนด
นโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานี การบริจาคเงินให้สถานีและการอุดหนุนทางการเงินแก่สถานีที่ไม่ใช่
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ในรูปแบบของการโฆษณาหรือการสนับสนุนรายการ
(๒) การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ดการ เช่ น การให้ ส มาชิ ก ในชุ มชนมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการบริหารหรือดําเนินงานของสถานีในด้านต่าง ๆ
(๓) การมีส่ วนร่วมในการจัดรายการ เช่น การจัดให้อาสาสมัค รในชุมชนเข้ามาร่วมจั ด
รายการ หรือร่วมรายการ การเปิดให้สถานีเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ในชุมชน และตัวเชื่อมโยงความร่วมมือ
ต่างๆ ในชุมชนผ่านเนื้อหาที่ออกอากาศ
(๔) การมีส่วนร่วมในลักษณะอื่นๆ เช่น การจัดเวทีป ระจําปีเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจาก
ผู้ฟังในชุมชนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา การบริหารจัดการ และการจัดทํารายการของสถานี การส่ง เสริมการ
รวมกลุ่มของผูฟ้ ังของสถานีเพื่อเฝ้าระวังเนื้อหาที่ออกอากาศ การจัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับรายการที่ออกอากาศ และการประชาสัมพันธ์สถานีให้เป็นที่รู้จักในชุมชน เป็นต้น
๑.๒ บุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้รับใบอนุญาตประเภทบริการชุมชนต้องมีสัญชาติไทย
๑.๓ ไม่มีกรรมการหรือบุคคลผูม้ ีอํานาจกระทําการผูกพันผู้รับใบอนุญาตประเภทบริการชุมชนที่เคยเป็น
กรรมการหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการบริการชุมชนอื่น
ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตอันเป็นผลมาจากการบริหารกิจการของผู้นั้น
๑.๔ กรรมการสถานี ผู้อํา นวยการสถานี จะต้ องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิ กวุฒิส ภา
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๒. ผังรายการและสัดส่วนรายการ
๒.๑ ต้องมีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะในสัดส่ว นไม่น้อยกว่า ร้อยละ
เจ็ดสิบ โดยต้องนําเสนอรายการทีม่ ีเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนเป้าหมายที่รับบริการและผลิตโดยคนในชุมชนเป้าหมาย
ที่รับบริการไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าสิบของเวลาออกอากาศทั้งหมด
๒.๒ กรณีที่ชุมชนเป้าหมายที่รับบริการมีภาษาท้องถิ่นเป็นของตนเองที่ไม่ใช่ภาษาราชการสามารถ
นําเสนอรายการต่างๆ ของสถานีเป็นภาษาท้องถิ่นได้โดยให้มีการประกาศชื่อสถานีแ ละเวลาด้ว ยภาษาราชการ
ทุกต้นชั่วโมงที่ดําเนินรายการ
๒.๓ รายการตามข้อ ๒.๑ รายการข่าวสาร หมายถึง รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจ จุบัน
หรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือทีเ่ กิดขึ้นโดยเน้นเหตุการณ์ในชุมชน แล้วแต่กรณี
ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบรายการข่าวสด เล่าข่าวและวิเคราะห์ขา่ ว รายการสนทนาปัญหา เหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งรวมถึง
เนื้ อหาที่ เกี่ ยวข้ องกับ ประเด็ นที่ มีค วามคิ ดเห็ นโต้แ ย้ง กั นในสั งคม ประเด็นทางการเมือง ทั้ งในระดั บชาติ
และในระดับท้องถิ่น และประเด็ นที่เกี่ยวข้ องกั บนโยบายสาธารณะ และรายการสาระประโยชน์ หมายถึ ง
รายการที่ส ร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แ ก่ประชาชนในชุมชน โดยส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความ
คิดเห็นระหว่างกัน ให้การศึกษา ความรู้ และทักษะที่จําเป็นต่อประชาชนผู้ฟัง มีเนื้อหาที่ส่งเสริมการพัฒนาใน
ระดับชุมชน ในประเด็นสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ประชาธิปไตย ประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น รวมถึงให้
ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรือชุมชนนั้นๆ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
๒.๔ ให้ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตแสดงข้ อ มู ล เนื้ อหารายการ สั ดส่ ว นรายการ โดยให้ มีร ายละเอี ย ด
ตามภาคผนวก ช นอกเหนือจากที่ได้แสดงข้อมูลตามข้อ ๙ (๖)

283

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

๓. การหารายได้
๓.๑ การประกอบกิจการบริการชุมชน ห้ามมิให้หารายได้จากการโฆษณา แต่อาจมีร ายได้จ ากการ
บริจาค การอุดหนุนของสถานี หรือรายได้ทางอื่นซึ่งมิใช่การโฆษณาให้สถานี โดยการบริจาค การอุดหนุ น
จะต้องสะท้อนถึงเงื่อนไขของการได้รับการทดลองประกอบกิจการบริการชุมชน และไม่มีการแทรกแซง ไม่มี
อิทธิพลต่อการบริหารสถานี หรือไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อทิศ ทางการดําเนินงาน การผลิตรายการและเนื้อหา
รายการที่ออกอากาศ
๓.๒ การประกาศเกี่ยวกับผู้อุดหนุนหรือผู้บริจาคต้องระบุถึงชื่อหรือองค์กรให้ชัดเจนแต่จะต้องแยก
ส่วนจากเนื้อหารายการ ทั้งนี้ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนเชิงพาณิชย์
๓.๓ การอุดหนุนจากกองทุ น วิจั ยและพั ฒนากิ จ การกระจายเสียง กิ จการโทรทัศ น์ และกิ จการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
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ภาคผนวก ค
คุณสมบัติ ลักษณะผังรายการ สัดส่วนรายการ และการหารายได้
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทกิจการทางธุรกิจ
-----------------------------------๑. คุณสมบัติ
ผู้ขอรับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทกิจการทางธุรกิจ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑.๑ เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือเป็นรัฐวิสาหกิจ บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทย ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
๑.๒ กรณีให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทกิจการทางธุรกิจ ระดับภูมิภ าคและระดับ
ท้องถิ่นต้องมีผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนหรือที่ผู้ลงทุนไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามมีภูมิลํา เนาอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการใน
ระดับภูมิภาคหรือระดับท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
๑.๓ ต้องมีฐานะทางการเงินมั่นคง มีระบบการตรวจสอบบัญชีและมีลักษณะอื่นใด ซึ่งประกันความ
มั่นคงในการประกอบกิจการตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
๒. ผังรายการและสัดส่วนรายการ
ต้องมีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า
ให้รายการข่าวสารตามวรรคแรก หมายถึง รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน หรือเหตุการณ์ที่
เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบรายการข่าว เล่าข่าวและวิเคราะห์ข่าวรายการ
สนทนาปัญหา เหตุการณ์ปัจจุบัน และรวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นที่มีความคิดเห็นโต้แย้งกันในสังคม
ประเด็นทางการเมืองทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ และ
รายการสาระประโยชน์ หมายถึง รายการที่ส ร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แ ก่ประชาชนในชุมชนโดยส่ง เสริมให้มี
การแลกเปลีย่ นข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างกัน ให้การศึกษา ความรู้ และทักษะที่จําเป็นต่อประชาชนผู้ฟังมี
เนื้อหาที่ส่งเสริมการพัฒนาในประเด็นสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ประชาธิปไตย ประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น
รวมถึงให้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ
๓. การหารายได้
ในการให้ บริการกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ ประเภทกิจ การทางธุ รกิจ ให้ ดํา เนินการหารายได้โดยการ
โฆษณา การบริการธุรกิจ การจัดเก็บค่าสมาชิก หรือโดยวิธีอื่นใดได้
๓.๑ การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทกิจการทางธุรกิจที่ใช้คลื่นความถี่ ให้หารายได้จ าก
การโฆษณาและการบริการธุรกิจได้ไม่เกินชัว่ โมงละสิบสองนาทีครึง่ โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจ
ตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละสิบนาที
๓.๒ การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศ น์ ประเภทกิจการทางธุรกิจที่ใช้คลื่นความถี่ที่มีการบอกรับ
สมาชิกหรือเรียกเก็บค่าบริการอื่น ให้หารายได้จากการโฆษณาและการบริการธุรกิจ ได้ไม่เกินชั่วโมงละหกนาที
โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละห้านาที
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ภาคผนวก ง
ข้อมูลด้านบริการจัดการสถานี
----------------------------------------ผังโครงสร้างการบริหารจัดการสถานี
ชื่อกรรมการ

ชื่อกรรมการ

ชื่อกรรมการ

ชื่อกรรมการ

ชื่อกรรมการ

ผู้อาํ นวยการสถานี

เจ้าหน้าที่รายการ

เจ้าหน้าที่เทคนิค

เจ้าหน้าที่ธรุ การ

หมายเหตุ (๑) คณะกรรมการบริหารสถานีของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์อาจจะมีมากกว่า ๕
คน โดยถ้ามีมากกว่า ๕ คน ให้ทําแผนผังโครงสร้างการบริหารจัดการสถานีให้เป็นไป
ตามลักษณะเดียวกันกับตัวอย่างที่ปรากฏ
(๒) คุณสมบัติของคณะกรรมการ ผู้อํานวยการสถานี เจ้าหน้าที่รายการ เจ้า หน้า ที่เทคนิค
และเจ้ า หน้ า ที่ ธุ ร การจะต้ อ งเป็ น ไปตามคุ ณ สมบั ติ ห รื อ คุ ณ สมบั ติ ต้ อ งห้ า มตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
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ข้อมูลนิติบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้
๑. ให้แสดงผังโครงสร้างการถือหุ้น รายชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติ พร้อมทั้งสัดส่วนการถือหุ้น
ของ ผู้ขอรับใบอนุญาต
ชื่อ – สกุลผูถ้ ือหุ้น
(ก)

หมายเหตุ

สัดส่วนการถือหุ้น
(ข)

ทีอ่ ยู่
(ค)

สัญชาติ

(ก) ให้ระบุรายชื่อผู้ถือหุ้นให้ครบทุกคน โดยจะต้องมีสัดส่วนการถือหุ้น
(ข) ให้นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
(ค) ให้ระบุที่อยู่ที่เป็นภูมิลําเนาของผู้ถือหุ้น

๒. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต
๒.๑ ให้แสดงรายละเอียดของผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ข อรับ ใบอนุญาต
และของกรรมการ ตามตารางดังนี้
ชื่อ- สกุล/
ตําแหน่ง
(ก)

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุ้นในนิติ ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
บุคคล
(ค)
(ข)

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
(ง)

หมายเหตุ (ก) สํ าหรับ กรรมการให้ ระบุป ระเภทของกรรมการด้ว ย เช่ น กรรมการผู้ มี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กําหนดในหนังสือรับรอง
(ข) ให้นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
(ค) ให้ ร ะบุ ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ท างครอบครั ว ระหว่ า งผู้ บ ริ ห ารด้ ว ยกั น โดย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวหมายถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้ระบุเฉพาะความสัมพันธ์ลําดับ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง
ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว
(ง) ให้ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
๒.๒ ให้แสดงรายละเอียดของผูล้ งทุนหรือผู้ถอื หุ้นอันเป็นทุนแต่ละรายและสัดส่วนการถือหุ้น
ดังกล่าวทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนแต่ละราย
ตามตารางดังนี้
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รายชื่อผูถ้ อื หุ้น
ชื่อ/สกุล

ที่อยู่

สัดส่วนการถือหุ้น
สัญชาติ

จํานวนหุ้น

สัดส่วน (%)

สิทธิการออกเสียง

ข้อมูลกลุ่มคน
๑. ให้แ สดงบัญชีรายชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติ ของกลุ่มคนทุกคนซึ่งสมาชิกแต่ละคนสามารถ
แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ของการสร้า งความเข้มแข็งให้ชุมชนในด้านต่า งๆ อย่า งต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าสองปี
และต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนของการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ จากชุมชนที่รับบริการ
๒. ให้แ สดงข้อมูล โดยสังเขปเกี่ยวกั บ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ข อง
สมาชิกของคณะกรรมการบริห ารสถานี ผู้บริหารสถานี เจ้าหน้าที่ป ระจํา และอาสาสมัครที่ทํางานให้สถานี
แต่ละคนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
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ภาคผนวก จ
ข้อมูลแผนการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
----------------------------------------๑. การดําเนินการระหว่างออกอากาศ
๑.๑ เวลาในการออกอากาศจะดําเนินการออกอากาศ
(ประจําทุกวัน/วัน……………………………..)
ตั้งแต่เวลา …………..น. ถึงเวลา....................น.
๑.๒ พื้นที่การให้บริการได้กําหนดเขตพื้นที่ในการให้บริการครอบคลุมเขตพื้นที่ตํา บล...............................
อําเภอ....................................จังหวัด................................................
๑.๓ กลุ่มเป้าหมาย ..........................................................................
๑.๔ รูปแบบการออกอากาศ
การจัดรายการสด
การถ่ายทอดสัญญาณเสียงจาก......................................
การเปิดรายการจากเทปหรือสื่อวัสดุโทรทัศน์ หรือสื่ออื่นใด
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..........................................................
๒. รายชื่อกลุ่มคน/องค์กรที่ร่วมจัดรายการ
ลําดับที่

รายชื่อกลุ่มคน/องค์กรที่ร่วมจัดรายการ

ที่ตั้ง

๓. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
๓.๑ นโยบาย ( Policy )
๓.๒ วัตถุประสงค์ ( Objective )
๓.๓ วิสัยทัศน์ ( Vision )
๓.๔ พันธกิจ ( Mission )
๓.๔ แผนงานและยุทธศาสตร์ ( Plan and Strategy )
หมายเหตุ : วิสัยทัศน์และพันธกิจจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานี
: ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ
๔. การขยายการมีส่วนร่วม (เฉพาะกิจการบริการสาธารณะและกิจการบริการชุมชน)
๕. การประเมินผลการประกอบกิจการ
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ชื่อรายการ

ภาคผนวก ฉ
ข้อมูลแผนประกอบกิจการ แนวทางการพัฒนากิจการ
----------------------------------------ให้จัดทําข้อมูลแผนประกอบกิจการ แนวทางการพัฒนากิจการ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
๑ แนวทางการพัฒนากิจการ
๒ ข้อมูลแผนประกอบกิจการ
๒.๑ แผนการติดตั้งระบบกระจายเสียง/ส่งสัญญาณ
๒.๒ แผนการเสนอให้บริการ
๒.๓ ขีดความสามารถในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการ
๒.๔ แผนคุ้มครองผู้ใช้บริการ
๒.๕ ช่องทางการจัดจําหน่าย
๒.๖ แผนการจัดเก็บค่าบริการ
๒.๗ แผนการตลาด
๒.๘ แผนส่งเสริมการขาย
๒.๙ แผนการเงินการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน
๒.๙.๑ แหล่งที่มาของการจัดหาเงินทุน
๒.๙.๒ ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร
๒.๙.๓ สมมติฐานในการจัดทําแผนการลงทุนโดยละเอียดที่สอดคล้องกับประมาณการต้นทุนใน
การให้บริการในอนาคตตลอดอายุใบอนุญาต
๒.๙.๔ ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุนและแผนการจัดหาเงินทุน
๒.๑๐ เงื่อนไขและอัตราค่าบริการ (ให้อธิบายพร้อมเอกสารตัวอย่างประกอบ)

ลํา
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ภาคผนวก ช
ข้อมูลรูปแบบ ประเภทการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
----------------------------------------ให้จัดทําข้อมูลรูปแบบ ประเภทการให้บ ริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
๑. ประเภทการให้บริการ
[......] กิจการกระจายเสียง [......] กิจการโทรทัศน์
[......] บริการสาธารณะ
[......] ประเภทที่ ๑ ...........................................
[......] ประเภทที่ ๒ ...........................................
[......] ประเภทที่ ๓ ...........................................
[......] บริการชุมชน
[......] บริการทางธุรกิจ
[......] ระดับท้องถิ่น จังหวัด ...............................
[......] ระดับภูมิภาค จังหวัด ...............................
[......] ระดับชาติ ................................................
๒. รูปแบบการให้บริการ
[......] แบบให้บริการเป็นการทั่วไป [......] แบบบอกรับสมาชิก
๓. ผังรายการ (ตามตัวอย่างแนบท้ายภาคผนวก ช)
[......] วันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา.................น. ถึงเวลา..............น.
[......] วันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา.................น. ถึงเวลา...........น.
[......] อื่น ๆ ...........................................................................
๔. สัดส่วนรายการ ให้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
๔.๑ ชื่อรายการ ประเภทรายการ และจํานวนชั่วโมงที่ออกอากาศรายสัปดาห์
ลําดับ

ชื่อรายการ

ประเภทของรายการ

๑.
๒.
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จํานวนชั่วโมง
ที่ออกอากาศ

หมายเหตุ

๔.๒ สรุปสัดส่วนรายการ
(๑) จํานวนรายการของสถานีได้ดําเนินการออกอากาศ โดยแบ่งเป็น
(๑.๑) รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระประโยชน์
จํานวน ...... รายการ
(๑.๒) รายการข่าวสาร สาระประโยชน์ และบันเทิง
จํานวน ...... รายการ
(๑.๓) รายการบันเทิง
จํานวน ...... รายการ
(๑.๔) รายการอื่น ๆ ………………………………........... จํานวน ...... รายการ
(๒) สัดส่วนรายการ
(๒.๑) รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระประโยชน์
ร้อยละ.............................
(๒.๒) รายการข่าวสาร สาระประโยชน์ และบันเทิง
ร้อยละ............................
(๒.๓) รายการบันเทิง
ร้อยละ .........................
(๒.๔) รายการอื่น ๆ ………………………………...........
ร้อยละ..........................
๕. การผลิตรายการ
๕.๑ ผลิตรายการออกอากาศด้วยตนเอง ร้อยละ........................
๕.๒ นํารายการจากผู้อื่นมาดําเนินการออกอากาศ ร้อยละ ........ โดยนํามาจาก...............................
๕.๓ การให้เช่าเวลา ร้อยละ........................
๖. ข้อมูลด้านการดําเนินงานด้านรายการ (เฉพาะกิจการบริการชุมชน)
การดําเนินงานด้านรายการที่มีความแตกต่างจากสถานีวิทยุที่ให้บริการอยู่ในพื้นที่การออกอากาศเดียวกัน
ให้แสดงข้อมูล ดังนี้
(๑) รายชื่อสถานีที่ดําเนินการออกอากาศอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกัน
ที่
๑
๒

ชื่อสถานี
.............................
.............................

คลื่นความถี่
(MHz)
................
................
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จังหวัด
....................
....................

(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการของสถานีที่มีความแตกต่างจากสถานีวิทยุที่ให้บริการอยู่ใน
พื้นที่การออกอากาศเดียวกัน ในหัวข้อดังต่อไปนี้
(๑) การให้บริการข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบัน
(๒) เนื้อหาประเภทบันเทิงและสาระบันเทิง
(๓) เนื้อหาประเภทศิลปวัฒนธรรม
๗. ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา (ตามแบบแนบท้ายภาคผนวก ช)
๘. การหารายได้
๘.๑ กรณีการให้บริการกิจการบริการสาธารณะประเภทที่ส อง ให้แ สดงประมาณการรายได้จ ากการ
โฆษณา ตามตัวอย่างดังนี้
ระยะเวลาการโฆษณา
อัตราค่าเช่าเวลา
ในแต่ละช่วงเวลาออกอากาศ
หมายเหตุ
วันออกอากาศ ช่วงเวลาออกอากาศ
ต่อนาที
(นาที)
(บาท)
วันจันทร์
๐๐.๐๑-๐๑.๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๒
๐๑.๓๐-๐๒.๓๐
๔๕,๐๐๐
๖
๘.๒ กรณีการให้บริการกิจการบริการทางธุรกิจ ให้แสดงประมาณการรายได้ (กรอกข้อมูล ได้มากกว่า
๑ หัวข้อ) ตามตัวอย่างดังนี้
(๘.๒.๑) รายได้จากการโฆษณาและการบริการธุรกิจ
ระยะเวลาการโฆษณา
อัตราค่าเช่าเวลา
ในแต่ละช่วงเวลาออกอากาศ
หมายเหตุ
วันออกอากาศ ช่วงเวลาออกอากาศ
ต่อนาที
(นาที)
(บาท)
วันจันทร์
๐๐.๐๑-๐๑.๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๒
๐๑.๓๐-๐๒.๓๐
๔๕,๐๐๐
๖
(๘.๒.๒) รายได้จากการจัดเก็บค่าสมาชิก
ประเภทสมาชิก
อัตราค่าสมาชิกรายเดือน
อัตราค่าสมาชิกรายปี
หมายเหตุ
ลําดับที่
๑

(๘.๒.๓) รายได้จากวิธีอื่นใด (ถ้ามี)
วิธกี ารรายได้
การส่งข้อความสั้น

ค่าตอบแทนที่ได้รบั
ครัง้ ละ ๖ บาท
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หมายเหตุ

๘.๓ กรณีการให้บริการกิจการบริการชุมชน ให้แสดงข้อมูลรายได้ ดังนี้
๘.๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของผู้ขอรับใบอนุญาต ให้มีข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
ประเภทของรายได้

จํานวนเงิน (บาท)

แหล่งที่มาของรายได้
(ระบุชื่อองค์กรหรือบุคคล)

การบริจาค
การอุดหนุนของสถานี
รายได้ทางอื่นซึ่งมิใช่การโฆษณา
ให้สถานี
๘
รวมรายได้ทั้งหมด
.
๘.๓.๒ ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตในปีที่ผ่านมา ให้มีข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
ประเภทของค่าใช้จา่ ย
ค่าจัดทํารายการ
ค่ า ใช้ จ่ า ยทางเทคนิ ค เช่ น อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ
เทคโนโลยีต่างๆ
ค่ากิจกรรมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ค่าบริหารจัดการทั่วไป
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
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จันทร์

อังคาร

พุธ

๖.๐๐ น. ชื่อรายการ : ……………….. ชื่อรายการ : ……………….. ชื่อรายการ : ………………..
ประเภทรายการ [….]
ประเภทรายการ [….]
ประเภทรายการ [….]
ระดับความเหมาะสม [….] ระดับความเหมาะสม [….] ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้ [….]
ภาษาที่ใช้ [….]
ภาษาที่ใช้ [….]
๗.๐๐ น. ชื่อรายการ : ……………….. ชื่อรายการ : ……………….. ชื่อรายการ : ………………..
ประเภทรายการ [….]
ประเภทรายการ [….]
ประเภทรายการ [….]
ระดับความเหมาะสม [….] ระดับความเหมาะสม [….] ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้ [….]
ภาษาที่ใช้ [….]
ภาษาที่ใช้ [….]
หมายเหตุ : ให้กรอกข้อมูลโดยการนําเอารหัสไปกรอกใน [….] ให้ครบถ้วน
รหัส
ประเภทรายการ
๐๑ รายการข่าวสาร
๐๒ รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๐๓ รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม
๐๔ รายการให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
๐๕ รายการเด็กและเยาวชน
๐๖ รายการท้องถิ่น
๐๗ รายการวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
๐๘ รายการกีฬา
๐๙ รายการข่าวสารและบันเทิง
๑๐ รายการบันเทิง
๑๑ รายการพิเศษ
๑๒ รายการเพลง
๑๓ รายการภาพยนตร์
๑๔ รายการตลก
๑๕ รายการละคร
๑๖ รายการภาพยนตร์สารคดี

เวลา
ชือ่ รายการ : ………………..
ประเภทรายการ [….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้ [….]
ชือ่ รายการ : ………………..
ประเภทรายการ [….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้ [….]

พฤหัสบดี

ระดับความเหมาะสม
ป
ด
ท
น๑๓
น๑๘
ฉ

ชือ่ รายการ : ………………..
ประเภทรายการ [….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้ [….]
ชือ่ รายการ : ………………..
ประเภทรายการ [….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้ [….]

ศุกร์

ภาษาที่ใช้
ภาษาราชการ
ภาษาไทยท้องถิ่น
ภาษาต่างประเทศ

ชือ่ รายการ : ………………..
ประเภทรายการ [….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้ [….]
ชือ่ รายการ : ………………..
ประเภทรายการ [….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้ [….]

เสาร์

อาทิตย์

ชื่อรายการ : ………………..
ประเภทรายการ [….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้ [….]
ชื่อรายการ : ………………..
ประเภทรายการ [….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้ [….]

ตัวอย่างแนบท้ายภาคผนวก ช
การแสดงผังรายการของสถานี............................................................................... ระหว่างเดือน ......................... - ............................... พ.ศ. ๒๕.....

แบบแสดงข้อมูลสิทธิการเผยแพร่รายการ และข้อมูล
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา
สํานักงาน กสทช.

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส.๐๖
หน้า ..... จาก .....
เลขรับที่..........................
วันที่รับ...........................

เรียน คณะกรรมการ
ตามที่............................................................................ได้ยื่นขอรับใบอนุญาต/รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศ น์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศ น์ตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จึงขอยื่นข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการเผยแพร่รายการ และสิทธิ
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของรายการ ไว้ต่อคณะกรรมการ ดังนี้
ลําดับที่

รายการ*

แหล่งกําเนิด
รายการ
(ผลิตเอง/ร่วมผลิต/
ได้รับสิทธิ)

ประเภทรายการ
(ข่าวสาร/สาระ/
บันเทิง/อื่นๆ
(ระบุ))

ภาษาที่ใช้ในการ
ออกอากาศ
(ภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ)

สิทธิในการเผยแพร่

ได้รับสิทธิ

เจ้าของสิทธิ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

ผู้รบั ใบอนุญาต ขอรับรองว่าการดําเนินการแพร่ภาพออกอากาศของสถานี เป็นการดําเนินการโดย
ถูกต้องตามพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ หรือกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน
(………………………..…………..)
ลงชื่อ.......................................................ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน
(………………………..…………..)
วัน/เดือน/ปี......................................
หมายเหตุ: กรณีทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงรายการของสถานี จะดําเนินการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามตารางข้างต้น
ต่อคณะกรรมการตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
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ระดับชาติ

พื้นทีก่ ารให้บริการ
โครงข่าย

โค ร ง ข่ า ย ร ะ บ บ อื่ น
(Other Network)

ได้แก่ .......................................................................
................................................................................

 โครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม (Fixed Satellite Network)
 โครงข่ า ยกระจายเสี ย งและโทรทั ศ น์ ผ่ า นดาวเที ย ม (Broadcasting
โครงข่ ายกระจายเสี ย ง
Satellite Network)
หรื อ โทรทั ศ น์ ไ ร้ ส าย
 โครงข่ายคลื่นความถี่ภาคพื้นดิน (Terrestrial Network)
(Wireless Network)
 อื่นๆ ได้แก่ ........................................................

 โครงข่ายสายทองแดง (Copper Wire Network)
โครงข่ ายกระจายเสี ย ง
 โครงข่ายใยแก้วนําแสง (Fiber Optic Network)
หรื อ โทรทั ศ น์ ท างสาย
 โครงข่ายสายไฟฟ้า (Power Line Network)
(Wireline Network)
 อื่นๆ ได้แก่ ........................................................

ประเภทโครงข่ายที่ให้บริการ

ชื่อผู้ได้รับอนุญาต
ให้บริการโครงข่าย

ภาคผนวก ซ
ข้อมูลระบบหรือวิธีการที่จะใช้เป็นช่องทางการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(โครงข่ายการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์)
 ใช้โครงข่ายของตนเอง
 ใช้โครงข่ายของตนเองและผู้อื่น
 ใช้โครงข่ายของผู้อื่น
หมายเหตุ

 กิจการวิทยุ
 กิจการโทรทัศน์
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ระดับท้องถิ่น

ระดับภูมิภาค

พื้นที่การให้บริการ
โครงข่าย
โครงข่ายสายทองแดง (Copper Wire Network)
โครงข่ายใยแก้วนําแสง (Fiber Optic Network)
โครงข่ายสายไฟฟ้า (Power Line Network)
อื่นๆ ได้แก่ ........................................................
โครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม (Fixed Satellite Network)
โครงข่ ายกระจายเสี ย งและโทรทั ศ น์ ผ่ า นดาวเที ย ม (Broadcasting
Satellite Network)
โครงข่ายคลื่นความถี่ภาคพื้นดิน (Terrestrial Network)
 อื่นๆ ได้แก่ ........................................................
ได้แก่........................................................................








 โครงข่ายสายทองแดง (Copper Wire Network)
โครงข่ายกระจายเสียง
 โครงข่ายใยแก้วนําแสง (Fiber Optic Network)
หรือโทรทัศน์ทางสาย
 โครงข่ายสายไฟฟ้า (Power Line Network)
(Wireline Network)
 อื่นๆ ได้แก่ .............................................................
 โครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม (Fixed Satellite Network)
โครงข่ายกระจายเสีย ง  โครงข่ ายกระจายเสี ย งและโทรทั ศ น์ ผ่ า นดาวเที ย ม (Broadcasting
หรื อ โทรทั ศ น์ ไ ร้ ส า ย
Satellite Network)
(Wireless Network)  โครงข่ายคลื่นความถี่ภาคพื้นดิน (Terrestrial Network)
 อื่นๆ ได้แก่ .............................................................
โ ค ร ง ข่ า ย ร ะ บ บ อื่ น ได้แก่............................................................................
(Other Network)

โครงข่ายระบบอื่น (Other
Network)

โครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ไร้สาย
(Wireless Network)

โครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ทางสาย
(Wireline Network)

ประเภทโครงข่ายที่ให้บริการ

ชื่อผู้ได้รับอนุญาต
ให้บริการโครงข่าย
หมายเหตุ

สถาปัตยกรรมโครงข่าย (Network Architecture)
(สําหรับกิจการที่ใช้คลื่น)
--------------------------------๑. ระบบโดยรวมของโครงข่ายของผู้ขอรับใบอนุญาต
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
๒. รายละเอียดอุปกรณ์โครงข่าย
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
๓. ลักษณะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์โครงข่าย
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
๔. แบบจําลองโครงข่าย
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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ห้องผลิตรายการ
(Studio)

Studio Link
เครื่องส่งวิทยุ
(Transmitter)
สายอากาศ
(Antenna)

เครื่องรับวิทยุ
(Receiver)

ตัวอย่าง Network Architecture ของวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก
รูปที่ ๑ Analog Network Architecture
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กําลังส่งออกอากาศ
(Effective Radiated Power: ERP)

๖๐๐

W

๓ dBd
Isotropic

๓๐๐ วัตต์ (Watt)

RF Amplifier

Power Output
Antenna Gain
Antenna Pattern

Oscillator

Modulation

Frequency Modulation

Audio Amplifier

Modulation

Audio Frequency

ANTENNA

ตัวอย่าง Network Configuration ของวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก
รูปที่ ๒ Analog Network Configuration
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ตัวอย่าง Network Architecture ของโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
รูปที่ ๓ Digital Network Architecture

สถาปัตยกรรมโครงข่าย (Network Architecture)
สําหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
---------------------------การใช้โครงข่ายเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ต้องแสดงรายละเอียด ดังนี้
๑. โครงข่ายของตนเอง ดังนี้
๑.๑. ข้อมูลสถานีส่งสัญญาณ และสถานีถ่ายทอดสัญญาณ ดังนี้
๑.๑.๑ ให้ระบุพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinates) (ละติจูดและลองจิจูด
โดยให้แสดงค่าเป็นทศนิยม ๖ ตําแหน่ง) และรายละเอียดสถานที่ตั้งของสถานีส่งสัญญาณทั้งหมด เช่น ที่ตั้ง
ของอาคาร ชั้น ห้อง บ้านเลขที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ประเทศ เป็นต้น
๑.๑.๒ ให้ระบุพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinates) (ละติจูดและลองจิจูด
โดยให้แสดงค่าเป็นทศนิยม ๖ ตําแหน่ง) และรายละเอียดสถานที่ตั้งของสถานีถ่ายทอดสัญญาณทั้งหมด เช่น
ที่ตั้งของอาคาร ชั้น ห้อง บ้านเลขที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ประเทศ เป็นต้น
๑.๑.๓ หากมี ก ารให้ บ ริ ก ารโครงข่ า ยกระจายเสี ย งและโทรทั ศ น์ ผ่ า นดาวเที ย ม
(Broadcasting Satellite Network) ให้ร ะบุพิกัดภูมิศ าสตร์ (Geographic Coordinates) (ละติจูดและ
ลองจิจูด โดยให้แสดงค่าเป็นทศนิยม ๖ ตําแหน่ง) และรายละเอียดสถานที่ตั้งของสถานีส่งภาคพื้นดิน ไปยัง
ดาวเทียมที่ใช้งาน (Uplink Station) ชื่อดาวเทียมที่ใช้งาน ประเทศเจ้าของดาวเทียมที่ใช้งาน ตําแหน่งวง
โคจรของดาวเทียมที่ใช้งาน และสถานีรับภาคพื้นดินของดาวเทียมที่ใช้งาน (Downlink Station) (หากมี)
๑.๒ ข้อมูลโครงข่าย ดังนี้
๑.๒.๑ ให้ แสดงรายละเอี ยดพื้ นที่ ให้ บริ การ (Coverage Area Service) ของโครงข่าย
แต่ ล ะประเภทที่ ใ ห้ บ ริ ก าร หากมี ก ารให้ บ ริ ก ารโครงข่ า ยกระจายเสี ย งและโทรทั ศ น์ ผ่ า นดาวเที ย ม
(Broadcasting Satellite Network) ต้องแสดงขอบเขตพื้นที่การให้บริการดาวเทียม (Footprint) ด้วย
๑.๒.๒ ให้แสดงแผนภาพรวมโครงข่าย (Network Architecture) พร้อมรายละเอียด
เส้ น ทาง (Routing) จากสถานี ส่ ง สั ญ ญาณ สถานี ถ่ า ยทอดสั ญ ญาณ และสื่ อ กลางในการสื่ อ สารที่ ใ ห้
ผู้รับชมเข้าถึง หากมีหลายเส้นทาง หรือหลายทอดช่วง ต้องแสดงรายละเอียดดังกล่าวทั้งหมด
๑.๒.๓ ให้แสดงรายละเอียดโครงข่ายแต่ละประเภทที่ให้บริการทั้งหมด ดังนี้
๑.๒.๓.๑ ให้ระบุรายละเอียดโครงข่ายแต่ละประเภทที่เป็นโครงข่ายของตนเอง
๑.๒.๓.๒ หากมีการใช้โครงข่ายของผู้อื่นหรือเครือข่ายเฉพาะกลุ่มอื่นใด ให้
ระบุรายละเอียดของโครงข่ายหรือเครือข่ายเฉพาะกลุ่มที่ใช้นั้น
๑.๒.๓.๓ หากมีการใช้โครงข่ายอินเตอร์เน็ต ให้ระบุโครงข่ายของผู้ให้บริการ
อินเตอร์เน็ต (ISP: Internet Service Provider) ที่ใช้ส่งสัญญาณ
๑.๒.๓.๔ หากมีการใช้เพียงบางส่วนของโครงข่า ยด้ว ยเงื่อนไขเชิงพื้นที่ ให้
ระบุรายละเอียดและแสดงพื้นที่ให้บริการเฉพาะส่วนที่ใช้นั้น
๑.๒.๔ หากมีการให้บริการผ่านโครงข่า ยระบบอื่นๆ ทั้งแบบที่ต้องขอรับ การจัดสรร
คลื่นความถี่ แ ละไม่ต้องขอรับ การจั ดสรรคลื่นความถี่ ต้ องแสดงรายละเอียดความถี่ ช่องสั ญญาณ (Signal
Channel) กําลังส่ง ทิศทาง ชนิด และประเภทเสาส่ง
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๑.๓ ข้อมูลการใช้สื่อกลางในการส่งสัญญาณเชิงเทคนิค มีรายละเอียด ดังนี้
๑.๓.๑ ให้ระบุประเภทเทคโนโลยีที่ใช้ส่งสัญญาณ หากใช้เทคโนโลยีผสมผสานให้ร ะบุ
ทุกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
๑.๓.๒ ให้แสดงรายละเอียดวิธี การเข้ารหัส (Encryption) หรือเงื่อนไขการเข้า ถึ ง
(Conditional Access) (หากมี)
๑.๓.๓ หากมีการให้บริการโครงข่ายโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
(Broadcasting Satellite Network) ต้องแสดงรายละเอียด ชื่อช่อง (Transponder Name) ความถี่วิทยุ
ขาส่ง (Downlink Frequency) โพลาไรเซชั่น (Polarization) อัตราสัญลักษณ์ (Symbol Rate)
๒. โครงข่ายของผู้อื่น ดังนี้
๒.๑ ให้ระบุชื่อเจ้าของโครงข่ายที่ใช้งานเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
๒.๒ ให้แ สดงหลักฐานสํ า เนาใบอนุ ญาตประกอบกิจ การกระจายเสียงหรือโทรทั ศ น์ สํา หรั บ
ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของเจ้าของโครงข่ายที่ใช้งานในข้อ ๒.๑
๓. โครงข่ายของตนเองและของผู้อื่น ดังนี้
๓.๑ โครงข่ายของตนเองให้แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ ๑
๓.๒ โครงข่ายของผู้อื่นให้แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ ๒
--------------------------------------------
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ตัวอย่าง Network Architecture ของโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV)

ตัวอย่าง Network Architecture ของโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV)
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ตัวอย่าง Network Architecture ของโทรทัศน์ทางสาย (Cable TV)

ตัวอย่าง Network Architecture ของโทรทัศน์ทางสาย (Cable TV)
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ตัวอย่าง Network Architecture ของโทรทัศน์ไอพี (IPTV)

ตัวอย่าง Network Architecture ของโทรทัศน์ไอพี (IPTV)
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ภาคผนวก ฌ
ข้อมูลสิง่ อํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
--------------------------การใช้สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ต้องแสดงรายละเอียด ดังนี้
๑.๑ สิ่งอํานวยความสะดวกของตนเอง ดังนี้
๑.๑.๑ ให้ระบุประเภทหรือชนิดของสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่จะ
ให้บริการ
๑.๑.๒ ให้แสดงรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคตามประเภทหรือชนิดของสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่จะให้บริการที่ระบุในข้อ ๑.๑.๑
๑.๑.๓ ให้ระบุพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinates) (ละติจูดและลองจิจูด โดยให้
แสดงค่าเป็นทศนิยม ๖ ตําแหน่ง) และรายละเอียดสถานที่ตั้งของสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ที่จะให้บริการ เช่น ที่ตั้งของอาคาร ชั้น ห้อง บ้านเลขที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ประเทศ เป็นต้น
๑.๑.๔ ให้ระบุพื้นที่ให้บริการ (Coverage Area Service) ที่ประสงค์จะดําเนินการของสิ่ง
อํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่จะให้บริการ (หากมี)
๑.๑.๕ ให้ แสดงรูป ลักษณะของสิ่งอํา นวยความสะดวกด้า นกระจายเสียงหรือ โทรทั ศน์ ที่จ ะ
ให้บริการ เช่น ภาพถ่าย พิมพ์เขียว เป็นต้น
๑.๑.๖ ให้แสดงแผนผังรายละเอียดของลักษณะทิศทางและแนวเขตของสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่จะให้บริการ

โทรทัศน์

๑.๒ สิ่งอํานวยความสะดวกของผู้อื่น ดังนี้
๑.๒.๑ ให้ระบุชื่ อเจ้า ของสิ่งอํ านวยความสะดวกที่ใช้งานเพื่ อให้บริ การกระจายเสียงหรื อ

๑.๒.๒ ให้แสดงหลักฐานสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศ น์สําหรับ
ให้บริการสิง่ อํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของเจ้าของสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใช้งานใน ข้อ
๑.๒.๑
๑.๓ สิ่งอํานวยความสะดวกของตนเองและของผู้อื่น ดังนี้
๑.๓.๑ สิ่งอํานวยความสะดวกของตนเองให้แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ ๑.๑
๑.๓.๒ สิ่งอํานวยความสะดวกของผู้อื่นให้แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ ๑.๒
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ใ

ข้อมูลสิง่ อํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
 ใช้สิ่งอํานวยความสะดวกของตนเอง  ใช้สิ่งอํานวยความสะดวกของตนเองและผู้อื่น

 ใช้สิ่งอํานวยความสะดวกของผู้อื่น

๑. ประเภทหรือชนิดของสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่จะให้บริการ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
๒. รูปลักษณะของสิ่งอํานวยความสะดวกด้า นกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตลอดจนสถานที่ตั้งของสิ่งอํา นวย
ความสะดวก
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
๓. แผนผังแสดงที่ตั้งรายละเอียดของลักษณะทิศทางและแนวเขตของสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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ภาคผนวก ญ
อัตราค่าธรรมเนียมพิจารณาคําขอ
-------------------------------ประเภทกิจการยื่นคําขออนุญาต
กิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Service Provider)
ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตัวเอง
กิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Service Provider)
ที่มีโครงข่ายแต่ไม่ใช้คลื่นความถี่
ระดับท้องถิ่น
ระดับภูมิภาค
ระดับชาติ
กิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Service Provider )
ที่มีโครงข่าย และใช้คลื่นความถี่
ระดับท้องถิ่น
ระดับภูมิภาค
ระดับชาติ
กิจการบริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน)
ค่าทําสําเนาคู่ฉบับใบอนุญาต ฉบับละ
ค่าถ่ายเอกสารใบอนุญาต ฉบับละ
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ค่าพิจารณาคําขอ
๕,๐๐๐ บาท

๕,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๒๕๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ใช้คลื่นความถี่)

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๔
หน้า ๑ จาก ๑๔
เลขรับที่..........................
วันที่รับ...........................

การยื่นขอรับใบอนุญาต
[…] ยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่
ประเภทผู้ยื่นคําขอ
[...] ยืน่ ขอประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพิ่มเติม […] นิตบิ ุคคล
[ ] ใบอนุญาตเดิมเลขที่.......................
[…] กลุ่มคน
[...] ยืน่ ขอรับใบอนุญาตใหม่กรณีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ
ประเภทกิจการ
[ ] ใบอนุญาตเดิมเลขที่.......................วันหมดอายุ……................. […] กิจการกระจายเสียง
[…] กิจการโทรทัศน์
รูปแบบการให้บริการ
[…] บอกรับสมาชิก
[…] ให้บริการเป็นการทั่วไป
ประเภทบริการ
[…] สาธารณะ
[…] ประเภทที่หนึง่
[…] ประเภทที่สอง
[…] ประเภทที่สาม

[…] ชุมชน

[…] ธุรกิจ
[…] ระดับชาติ
[…] ระดับภูมิภาค
[…] ระดับท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ยื่นคําขอ (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
๑.๑ ข้อมูลผู้ยื่นคําขอกรณีนิติบุคคล
๑.๑.๑ ชื่อนิติบุคคล…....................................................................................................................................................
เว็บไซต์ (Website) ……......................................................................................................................................
๑.๑.๒ ที่ตั้งนิติบุคคล……...............................................................................................................................................
เลขที่...........................ตรอก/ซอย...........................ถนน…….......................หมู่ท.ี่ ................................................
แขวง/ตําบล……..................................เขต/อําเภอ……................................จังหวัด…….........................................
รหัสไปรษณีย…์ …................. โทรศัพท์……....................................... โทรสาร ......................................................
E-mail............................................เลขทีป่ ระจําตัวผู้เสียภาษี..............................................................................
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สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ใช้คลื่นความถี่)

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๔
หน้า ๒ จาก ๑๔
เลขรับที่..........................
วันที่รับ...........................

การยื่นขอรับใบอนุญาต
๑.๑.๓ ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการแทน
ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการแทน (บุ คคลที่ ๑) .................................................................................................
ตําแหน่ง...............................................................โทรศัพท์................................................................................
โทรสาร..............................................................E-mail......................................................................................
อายุ.................ปี สัญชาติ................บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น (ระบุ)................................................
เลขทีบ่ ตั ร.............................................. ออกให้ ณ อําเภอ/เขต........................ จังหวัด.....................................
อยู่บ้านเลขที่......................... ตรอก/ซอย.............................ถนน.......................................................................
หมู่ที่..................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...........................................................................
จังหวัด...…......................................……..รหัสไปรษณีย์.......................................................................................
ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการแทน (บุ คคลที่ ๒) ...................................................................................................
ตําแหน่ง...............................................................โทรศัพท์..................................................................................
โทรสาร..............................................................E-mail......................................................................................
อายุ.................ปี สัญชาติ................บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น (ระบุ)................................................
เลขทีบ่ ตั ร.............................................. ออกให้ ณ อําเภอ/เขต........................ จังหวัด.....................................
อยู่บ้านเลขที่......................... ตรอก/ซอย.............................ถนน.......................................................................
หมู่ที่..................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...........................................................................
จังหวัด...…......................................……..รหัสไปรษณีย์.......................................................................................
ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการแทน (บุ คคลที่ ๓) ...................................................................................................
ตําแหน่ง...............................................................โทรศัพท์..................................................................................
โทรสาร..............................................................E-mail......................................................................................
อายุ.................ปี สัญชาติ................บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น (ระบุ)................................................
เลขทีบ่ ตั ร.............................................. ออกให้ ณ อําเภอ/เขต........................ จังหวัด.....................................
อยู่บ้านเลขที่......................... ตรอก/ซอย.............................ถนน.......................................................................
หมู่ที่..................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...........................................................................
จังหวัด...…......................................……..รหัสไปรษณีย์.......................................................................................
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สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ใช้คลื่นความถี่)

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๔
หน้า ๓ จาก ๑๔
เลขรับที่..........................
วันที่รับ...........................

การยื่นขอรับใบอนุญาต
๑.๒ ข้อมูลผู้ยื่นคําขอใบอนุญาต (กรณีกลุ่มคน)
๑.๒.๑ ชื่อกลุ่มคน....…....................................................................................................................................................
เว็บไซต์ (Website) ……......................................................................................................................................
๑.๒.๒ ที่ตั้งกลุ่มคน ..……...............................................................................................................................................
เลขที่...........................ตรอก/ซอย...........................ถนน…….......................หมู่ท.ี่ ................................................
แขวง/ตําบล……..................................เขต/อําเภอ……................................จังหวัด…….........................................
รหัสไปรษณีย…์ …................. โทรศัพท์……....................................... โทรสาร ......................................................
E-mail............................................เลขทีป่ ระจําตัวผู้เสียภาษี..............................................................................
๑.๒.๓ รายชื่อสมาชิกกลุ่มคน (สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได้)
๑. ชื่อ……...................................................................นามสกุล..................................................................................
อยู่บ้านเลขที่.................................. หมูท่ ี่......................... ตรอก/ซอย..................................................................
ถนน............................................................ แขวง/ตําบล.....................................................................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.์ ..............................
โทรศัพท์............................................. โทรสาร......................................... E-mail...............................................
เลขทีบ่ ตั รประชาชน..............................................................................................................................................
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต.................................... จังหวัด........................... วันหมดอายุ...........................................
๒. ชื่อ……...................................................................นามสกุล..................................................................................
อยู่บ้านเลขที่.................................. หมูท่ ี่......................... ตรอก/ซอย..................................................................
ถนน............................................................ แขวง/ตําบล.....................................................................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...............................
โทรศัพท์............................................. โทรสาร......................................... E-mail...............................................
เลขทีบ่ ตั รประชาชน..............................................................................................................................................
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต.................................... จังหวัด........................... วันหมดอายุ...........................................
๓. ชื่อ……...................................................................นามสกุล..................................................................................
อยู่บ้านเลขที่.................................. หมูท่ ี่......................... ตรอก/ซอย..................................................................
ถนน............................................................ แขวง/ตําบล.....................................................................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...............................
โทรศัพท์............................................. โทรสาร......................................... E-mail...............................................
เลขทีบ่ ตั รประชาชน..............................................................................................................................................
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต.................................... จังหวัด........................... วันหมดอายุ...........................................
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แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ใช้คลื่นความถี่)

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๔
หน้า ๔ จาก ๑๔
เลขรับที่..........................
วันที่รับ...........................

การยื่นขอรับใบอนุญาต
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลสถานี (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
๒.๑ รายละเอียดสถานี
๒.๑.๑ ชื่อสถานี..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานี (พอสังเขป)............................................................................................................
............................................................................................................................................................................
๒.๑.๒ สถานที่ตั้ง
(๑) ที่ตั้งสถานี
เลขที่.............. ชื่ออาคาร............................... หมายเลขห้อง..................ตรอก/ซอย..........................................
หมู่ที่................ถนน...................................................... แขวง/ตําบล.................................................................
เขต/อําเภอ................................................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย์...................................................
โทรศัพท์ ................................โทรสาร................................E-mail....................................................................
(๒) ที่ตั้งเครื่องส่ง
เลขที่.............. ชื่ออาคาร........................................................ตรอก/ซอย............................................................
หมู่ที่................ถนน...................................................... แขวง/ตําบล...................................................................
เขต/อําเภอ................................................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย์.....................................................
โทรศัพท์ ................................โทรสาร................................E-mail....................................................................
๒.๑.๓ พื้นที่การให้บริการ พร้อมแผนที่แสดงเขตพื้นที่การให้บริการ (สําหรับกิจการที่ใช้คลื่นความถี่)
(๑) รัศมีการออกอากาศ และพื้นทีก่ ารให้บริการ
กิจการบริการสาธารณะ (ไม่เกิน ...... กิโลเมตร) จังหวัด...................... อําเภอ ..................... ตําบล...........
กิจการบริการชุมชน (ไม่เกิน ...... กิโลเมตร) จังหวัด...................... อําเภอ ..................... ตําบล...........
กิจการทางธุรกิจ
(ไม่เกิน ...... กิโลเมตร) จังหวัด...................... อําเภอ ..................... ตําบล...........
จังหวัด...................... อําเภอ ..................... ตําบล...........
(๒) ครอบคลุมพื้นที่ตําบล.................................................................................................................................
อําเภอ...............................................................................................................................................................
จังหวัด...............................................................................................................................................................
(๓) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ให้บริการ (เช่น ที่ราบ ที่เนินสูง ที่ราบสลับภูเขา เป็นต้น)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ใช้คลื่นความถี่)

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๔
หน้า ๕ จาก ๑๔
เลขรับที่..........................
วันที่รับ...........................

การยื่นขอรับใบอนุญาต
(๔) แผนที่ (แสดงสถานที่ ตั้ง พร้อ มกํ าหนดพิกั ดที่ ตั้ง ของสถานี (ให้ แสดงค่ าเป็ น ทศนิย ม ๖ ตํ าแหน่ง )
และเสาอากาศ) โดยสังเขป พร้อมระบุชื่อถนนให้ชัดเจน
พิกัดที่ตั้งสถานี : (ละติจูด).............................................................................................................................
(ลองจิจูด)...........................................................................................................................
พิกัดที่ตั้งเสาอากาศ : (ละติจูด).....................................................................................................................
(ลองจิจูด)....................................................................................................................
๒.๑.๔ ระบบหรือวิธีการที่ใช้เป็นช่องทางการให้บริการ (ให้กรอกข้อมูลเพิม่ เติมตามภาคผนวก ซ)
โครงข่ายของตนเอง
โครงข่ายของตนเองและของผู้อื่น
โครงข่ายของผู้อื่น
๒.๑.๕ สิ่งอํานวยความสะดวกที่ใช้ในการประกอบกิจการ (ให้กรอกข้อมูลเพิม่ เติมตามภาคผนวก ฌ)
สิ่งอํานวยความสะดวกของตนเอง
สิ่งอํานวยความสะดวกของตนเองและของผูอ้ ื่น
สิ่งอํานวยความสะดวกของผูอ้ ื่น
๒.๑.๖ ลักษณะเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในการประกอบกิจการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหลักฐานและข้อมูล
ส่วนที่ ๔.๕)
๒.๑.๗ ลักษณะรายละเอียดของกิจการที่ใช้คลื่นความถี่
(๑) กําลังส่งของเครื่องส่ง ไม่เกิน ............... วัตต์
(๒) ความสูงของสายอากาศและเสาอากาศ (วัดระยะจากความสูงของสิง่ ปลูกสร้างที่ใช้ติดตั้งสายอากาศ)
(๒.๑) ความสูงสายอากาศ .............. เมตร ไม่เกิน ........... เมตร
(๒.๒) ความสูงเสาอากาศ .............. เมตร ไม่เกิน ........... เมตร
๒.๑.๘ ย่านความถี่/คลื่นความถี่ส่ง
๒.๑.๘.๑ กิจการโทรทัศน์
[…] VHF BAND I
[…] VHF MIDBAND
[…] VHF SUPER BAND
[…] VHF BAND III
[…] UHF BAND IV
[…] UHF BAND V
[…] อื่น (ระบุ)....................................................................................
๒.๑.๘.๒ กิจการกระจายเสียง
[…] .....................................................เมกกะเฮิรตซ์
[…] .....................................................เมกกะเฮิรตซ์
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แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ใช้คลื่นความถี่)

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๔
หน้า ๖ จาก ๑๔
เลขรับที่..........................
วันที่รับ...........................

การยื่นขอรับใบอนุญาต
๒.๒ รายละเอียดแผนการบริการกิจการ
โครงสร้างการบริหารจัดการของสถานี
๒.๒.๑ ผู้อํานวยการสถานี
ชื่อ.............................................................นามสกุล..................................................................................................
เลขที่............................ตรอก/ซอย...............................................หมู่ที่.....................................................................
ถนน.............................................................แขวง/ตําบล..........................................................................................
เขต/อําเภอ......................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์......................................................
โทรศัพท์............................(มือถือ)..........................................โทรสาร......................................................................
๒.๒.๒ กรรมการบริหารสถานี (ถ้ามี)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
๒.๒.๓ ชื่อเจ้าหน้าที่รายการ.............................................................................................................................................
๒.๒.๔ ชื่อเจ้าหน้าที่ธุรการ...............................................................................................................................................
๒.๒.๕ ชื่อเจ้าหน้าที่เทคนิค..............................................................................................................................................
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แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ใช้คลื่นความถี่)

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๔
หน้า ๗ จาก ๑๔
เลขรับที่..........................
วันที่รับ...........................

การยื่นขอรับใบอนุญาต
ส่วนที่ ๓ ข้อมูลการดําเนินการกิจการ (โปรดกรอกรายละเอียดพอสังเขป)
รายละเอียดแผนบริการกิจการ
๓.๑ ผังรายการ สัดส่วนรายการ การผลิตรายการ และการออกอากาศ
๓.๑.๑ ผังรายการและกําหนดเวลาให้บริการ (พร้อมแนบผังรายการประกอบ)
[…] วันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา.........................................................................................................................
[…] วันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา...................................................................................................................
[…] อื่น ๆ ....................................................................................................................................
๓.๑.๒ สัดส่วนรายการ (ให้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
[...] ข่าวสารหรือสาระทีป่ ระโยชน์ต่อสาธารณะ มีสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๐
[...] ข่าวสารหรือสาระทีป่ ระโยชน์ต่อสาธารณะ มีสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๒๕
[…] อื่น ๆ ...................................................................................................................
๓.๑.๓ รูปแบบการจัดรายการ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
[...] จัดรายการสด
ร้อยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห์
[...] เชื่อมโยงสัญญาณ (ระบุแหล่งทีเ่ ชื่อมโยงสัญญาณ)................................................................................
ร้อยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห์
[...] เผยแพร่โดยสื่ออื่น ๆ (เช่น CD /DVD/INTERNET เป็นต้น) .................................................................
ร้อยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห์
๓.๑.๔ การผลิตรายการ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
[...] ผลิตด้วยตนเอง ร้อยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศทั้งหมดของสถานี
[...] ร่วมผลิตรายการ (ระบุชื่อผูร้ ่วมผลิต)...................................................................................................
ร้อยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห์
[...] จ้างผลิต (ระบุชื่อผูร้ ับจ้าง) .................................................................................................................
ร้อยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห์
[...] ให้เช่าช่วงเวลา ร้อยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห์
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แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ใช้คลื่นความถี่)

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๔
หน้า ๘ จาก ๑๔
เลขรับที่..........................
วันที่รับ...........................

การยื่นขอรับใบอนุญาต
๓.๒ การบริหารจัดการสถานี
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
๓.๓ การสร้าง/ขยายการมีสว่ นร่วม (เฉพาะกิจการบริการชุมชน/กิจการบริการสาธารณะ)
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
๓.๔ วิธีการและรูปแบบประเมินผลคุณภาพของสถานี
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ใช้คลื่นความถี่)

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๔
หน้า ๙ จาก ๑๔
เลขรับที่..........................
วันที่รับ...........................

การยื่นขอรับใบอนุญาต
ส่วนที่ ๔ เอกสารประกอบคําขอ
๔.๑ หลักฐานของสมาคม มูลนิธิ นิติบคุ คล กลุ่มคน
๔.๑.๑ หลักฐานของสมาคม มูลนิธิ นิติบุคคล
[…] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอี ํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คล/สมาคม/มูลนิธิ
[…] สําเนาเอกสารแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล เช่น กฎหมายจัดตั้ง หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/สมาคม/
มูลนิธิ บัญชีผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับนิติบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ
[…] บัญชีรายชื่อผู้อํานวยการสถานี กรรมการทุกคน เจ้าหน้าที่รายการ เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่เทคนิค
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน
[…] สําเนาคําสั่ง หรือหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล
[…] อื่น ๆ ได้แก่........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
๔.๑.๒ หลักฐานของกลุ่มคน
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

สําเนาหนังสือจัดตั้งกลุม่ คนที่แสดงให้เห็นว่าจัดตั้งกลุม่ มาแล้วไม่ต่ํากว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ยื่นแสดงความประสงค์
หนังสือมอบอํานาจบุคคลธรรมดาให้มาดําเนินการยื่นแสดงความประสงค์แทนกลุ่มคน
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการรวมตัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่มคน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจกระทําการแทนกลุ่มคน
บัญชีรายชื่อผู้อํานวยการสถานี กรรมการทุกคน เจ้าหน้าที่รายการ เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่เทคนิค
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน
[…] บัญชีรายชื่อสมาชิกกลุ่มคนทุกคน พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน
[…] อื่น ๆ ได้แก่..............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ใช้คลื่นความถี่)

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๔
หน้า ๑๐ จาก ๑๔
เลขรับที่..........................
วันที่รับ...........................

การยื่นขอรับใบอนุญาต
๔.๒ เอกสารหลักฐาน และข้อมูลการให้บริการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
[...] สําเนาทะเบียนบ้านที่สถานี และ/หรือ เสาอากาศตั้งอยู่
[...] แผนที่ตั้งสถานี และแผนที่ตั้งเสาอากาศส่ง ที่ระบุพิกัดที่ตั้ง (ละติจูดและลองจิจูด โดยให้แสดงค่าเป็นทศนิยม
๖ ตําแหน่ง) ให้ครบถ้วน
[...] เอกสาร หนังสือ หรือสัญญาการให้เช่า หรือการให้ใช้ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี (กรณีเป็นสถานที่ตั้ง
สถานี และ/หรือ เสาอากาศส่งที่ผู้ยื่นคําขอมิได้มีกรรมสิทธิ์)
[...] แผนที่แสดงเขตพื้นที่ก ารให้บ ริการ โดยให้ปรากฏข้อมูลเขตพื้นที่ตั้งแต่ระดับตําบลขึ้นไป พร้อมการระบุ
ละติจูด ลองจิจูด (ให้แ สดงค่ าเป็นทศนิยม ๖ ตํ าแหน่ ง ) อย่างน้ อ ย ๔ จุดรอบเขตพื้นที่ก ารให้ บ ริก าร
(ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก)
[...] ภาพถ่ายเสาอากาศส่งที่แสดงให้เห็นสายอากาศโดยครบถ้วน
[…] ภาพถ่ายเครื่องส่ง ห้องส่ง พร้อมสถานีที่ปรากฏชื่อสถานีอย่างชัดเจน (ต้องเป็นภาพถ่ายจากสถานที่จริง)
[…] ผังรายการประจําสัปดาห์ของสถานีที่แสดงชื่อรายการ ชื่อผู้จัดรายการ ภาษาที่ใช้จัดรายการ จํานวนชั่วโมง
ในการออกอากาศของแต่ละรายการ
[…] อื่น ๆ ได้แก่...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ใช้คลื่นความถี่)

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๔
หน้า ๑๑ จาก ๑๔
เลขรับที่..........................
วันที่รับ...........................

การยื่นขอรับใบอนุญาต
๔.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและข้อมูลเกีย่ วกับการให้บริการที่
ผ่านมาที่สอดคล้องกับงบการเงิน
[…] กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นมากกว่าหนึ่งปี
[…] รายงานฐานะการเงินทีผ่ า่ นการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญาตย้อนหลังตามอายุ

การจัดตัง้ นิติบุคคลแต่ไม่เกิน ๕ ปี ประกอบด้วย
[…] รายงานงบดุล
[…] งบกําไรขาดทุน
[…] งบกระแสเงินสดพร้อมด้วยข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่คํานวณจากรายงานดังกล่าว
[…] รายงานการให้บริการของผู้ขอรับใบอนุญาตย้อนหลังตามอายุการจัดตัง้ นิติบุคคลแต่ไม่เกิน ๕ ปี
ประกอบด้วย
[…] ข้อมูลโครงสร้างรายได้ที่แบ่งตามประเภทการให้บริการ ทีอ่ ย่างน้อยจะต้องแสดงรายการแยก
ตามแต่ละประเภทของแหล่งที่มาของรายได้ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์/
เงินบริจาค/เงินอุดหนุน
[…] ข้อมูลอัตราค่าบริการต่อหน่วยในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
[…] ข้อมูลจํานวนหน่วยที่ให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งทีม่ าของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
[…] ข้อมูลต้นทุนการให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
[…] ผลการวิเคราะห์หรือความเห็นที่พจิ ารณาได้ว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ การประเมินฐานะการเงิน
[…] กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ไม่ถึงหนึ่งปีให้จัดส่ง
[…] รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน (ถ้ามี)
[…] ผลการดําเนินงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาต
ย้อนหลังตามอายุการจัดตัง้ นิติบุคคลนั้น แต่ไม่เกิน ๓ ปี (ถ้ามี)
[…] ข้อมูลที่แสดงถึงศักยภาพทางการเงินของนิติบุคคล ได้แก่
[…] รายละเอียดวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
[…] หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
[…] ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ
[…] อื่น ๆ ได้แก่
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สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ใช้คลื่นความถี่)

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๔
หน้า ๑๒ จาก ๑๔
เลขรับที่..........................
วันที่รับ...........................

การยื่นขอรับใบอนุญาต
๔.๔ ข้อมูลแผนการให้บริการ แผนการลงทุน และการประมาณการฐานะการเงินในอนาคต
[…] แผนการให้บริการ ประกอบด้วย
[…] วัตถุประสงค์ของการให้บริการ
[…] ขอบเขตพื้นที่ในการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
[…] คุณภาพของการให้บริการ
[…] นโยบายการตลาดหรือการแข่งขัน
[…] แนวทางการพัฒนาการให้บริการ
[…] แนวทางการคุม้ ครองผู้ใช้บริการ หรือการรับเรือ่ งร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ
[…] อื่น ๆ ได้แก่
[…] แผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน ประกอบด้วย
[…] แหล่งที่มาของการจัดหาเงินทุน
[…] ความรู้ความเชี่ยวชาญของผูบ้ ริหาร
[…] สมมุติฐานในการจัดทําแผนการลงทุนและแผนการลงทุนโดยละเอียดทีส่ อดคล้องกับประมาณการต้นทุนใน

การให้บริการในอนาคตตลอดอายุใบอนุญาต

[…] ปัจจัยเสีย่ งที่อาจมีผลกระทบต่อแผนการลงทุนและแผนการจัดหาเงินทุน
[…] แนวทางการพัฒนากิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต
[…] อืน่ ๆ ได้แก่

[…] การประมาณการฐานะการเงินในอนาคต ๕ ปี ประกอบด้วย
[…] ข้อมูลประมาณการรายได้ที่แบ่งตามประเภทการให้บริการ ที่อย่างน้อยจะต้องแสดงรายการแยกตาม

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

แต่ละประเภทของแหล่งทีม่ าของรายได้ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์/เงินบริจาค/
เงินอุดหนุน
ข้อมูลประมาณการอัตราค่าบริการต่อหน่วยในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ข้อมูลประมาณการจํานวนหน่วยที่ให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ข้อมูลประมาณการต้นทุนการให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ประมาณการงบกระแสเงินสด หรือฐานะการเงิน พร้อมด้วยข้อมูลสมมติฐาน อัตราส่วนทางการเงิน
ระยะเวลาในการลงทุน และข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์
อื่น ๆ ได้แก่
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สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ใช้คลื่นความถี่)

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๔
หน้า ๑๓ จาก ๑๔
เลขรับที่..........................
วันที่รับ...........................

การยื่นขอรับใบอนุญาต
๔.๕ ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์สําหรับผู้ขอรับใบอนุญาตบริการชุมชน
๔.๕.๑ หลักฐานเชิงประจักษ์ของการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกันอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสองปี
[...] การสร้างเสริมประชาธิปไตยและกระจายอํานาจสู่ชุมชน
[...] การเสริมสร้างสิทธิพลเมืองในด้านต่างๆ
[...] การสร้างการมีส่วนร่วมของคนพิการ คนด้อยโอกาส และคนชายขอบในชุมชน
[...] การลดปัญหาความยากจนในชุมชนและการส่งเสริมอาชีพอื่นๆ
[...] การสร้างธรรมาภิบาล และสํานึกเกี่ยวกับความรับผิดในชุมชน
[...] การส่งเสริมให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ อนามัย กีฬา การศึกษา ศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การเกษตร ภูมิปัญญาท้องถิ่น การดํารงชีวิต
[...] การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และภัยธรรมชาติ
[...] การสร้างเสริมสันติภาพและการบรรเทาความขัดแย้ง
[...] การเสริมพลังให้กับผู้หญิง คนพิการ ชนกลุ่มน้อย และคนด้อยโอกาส
[...] การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
[...] การส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม
[...] การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
[…] การเปิดพื้นที่ หรือเป็นเวทีในการแสวงหาทางออกสําหรับปัญหาที่ชุมชนประสบ กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์
สาธารณะ หรือบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะอื่น
๔.๕.๒ หลักฐานเชิงประจักษ์ของการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ จากชุมชนที่รับบริการ
[...]
[...]
[...]
[...]

การมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
การมีส่วนร่วมในการจัดรายการ
การมีส่วนร่วมในลักษณะอื่นๆ
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สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ใช้คลื่นความถี่)

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๔
หน้า ๑๔ จาก ๑๔
เลขรับที่..........................
วันที่รับ...........................

ส่วนที่ ๕ คํารับรองของผู้ยื่นขอ

การยื่นขอรับใบอนุญาต

๕.๑ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ ๕ วรรค ๒ และข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี ารอนุญาต และการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ทุกประการ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ปรากฏในแบบคําขอนี้พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคําขอ
มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ
๕.๒ กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือทําเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิทธิทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันที
๕.๓ ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขข้อกําหนดใดๆ อันเกี่ยวข้องกับ
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามประเภทที่ได้ยื่นคําขอไว้ทุกประการ
ลงชื่อ………………………………………ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน
(…………………………………….)
ลงชื่อ………………………………………ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน
(…………………………………….)
วัน/เดือน/ปี ………………………………...……
สําหรับเจ้าหน้าที่

คําขอ :
[ ] ข้อความครบถ้วน
[ ] ข้อความไม่ครบถ้วน
เอกสารประกอบตามประกาศ :
[ ] ครบถ้วน
[ ] ไม่ครบถ้วน
………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................................................
ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคําขอ
………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................................................
วันที่รับคําขอ :
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคําขอ :
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แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่)

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๕

หน้า ๑ จาก ๑๒
เลขรับที่..........................
วันที่รับ...........................

การยื่นขอรับใบอนุญาต
[…] ยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่
ประเภทกิจการ
[…] ยื่นขอประกอบกิ จ การกระจายเสี ยงหรื อ กิจ การโทรทั ศน์ เ พิ่ ม เติ ม […] กิจการกระจายเสียง
[…] ใบอนุญาตเดิมเลขที่....................................................................... […] กิจการโทรทัศน์
รูปแบบการให้บริการ
[…] ยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่กรณีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ
[…] บอกรับสมาชิก
[…] ใบอนุญาตเดิมเลขที่...............วันหมดอายุ……............................
[…] ไม่บอกรับสมาชิก
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ยื่นคําขอ (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
๑.๑ ชื่อนิติบุคคล…….......................................................................................................................................................
เว็บไซต์ (Website) …..............................................................................................................................................
๑.๒ ที่ตั้งนิติบุคคล…….....................................................................................................................................................
เลขที่...........................ตรอก/ซอย...........................ถนน…….......................หมู่ท.ี่ ....................................................
แขวง/ตําบล……..................................เขต/อําเภอ……................................จังหวัด……............................................
รหัสไปรษณีย…์ ….......................โทรศัพท์…….................................................โทรสาร..............................................
E-mail......................................................................................................................................................................
เลขที่ประจําตัวผูเ้ สียภาษี.........................................................................................................................................
๑.๓ ชื่อผู้มีอํานาจกระทําผูกพัน (บุคคลที่ ๑) ..............................................................................................................
ตําแหน่ง..................................................................โทรศัพท์..................................................................................
โทรสาร..............................................................E-mail..........................................................................................
อายุ.................ปี สัญชาติ................บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น (ระบุ)....................................................
เลขทีบ่ ัตร.............................................. ออกให้ ณ อําเภอ/เขต.......................... จังหวัด.......................................
อยู่บ้านเลขที่......................... ตรอก/ซอย.............................ถนน..........................................................................
หมู่ที่..................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...........................................................................
จังหวัด...…......................................……..รหัสไปรษณีย.์ ..........................................................................................
๑.๔ ชื่อผู้มีอํานาจกระทําผูกพัน (บุคคลที่ ๒) ...........................................................................................................
ตําแหน่ง...............................................................โทรศัพท์..................................................................................
โทรสาร..............................................................E-mail......................................................................................
อายุ.................ปี สัญชาติ................บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น (ระบุ)................................................
เลขทีบ่ ัตร.............................................. ออกให้ ณ อําเภอ/เขต........................ จังหวัด.....................................
อยู่บ้านเลขที่......................... ตรอก/ซอย.............................ถนน.......................................................................
หมู่ที่..................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...........................................................................
จังหวัด...….............................................……..รหัสไปรษณีย.์ ...............................................................................
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แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่)

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๕

หน้า ๒ จาก ๑๒
เลขรับที่..........................
วันที่รับ...........................

การยื่นขอรับใบอนุญาต
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลสถานี (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
๒.๑ รายละเอียดสถานี
๒.๑.๑ ชื่อสถานี..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานี (พอสังเขป)............................................................................................................
............................................................................................................................................................................
๒.๑.๒ สถานที่ตั้ง
(๑) ที่ตั้งสถานี
เลขที่.............. ชื่ออาคาร............................... หมายเลขห้อง..................ตรอก/ซอย..........................................
หมู่ที่................ถนน...................................................... แขวง/ตําบล.................................................................
เขต/อําเภอ................................................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย.์ ..................................................
โทรศัพท์ ................................โทรสาร................................E-mail....................................................................
(๒) ที่ตั้งเครื่องส่ง (กรณีที่มีมากกว่า ๑ จุด ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนพร้อมแสดงจุดเชื่อมโยง)
เลขที่.............. ชื่ออาคาร........................................................ตรอก/ซอย............................................................
หมู่ที่................ถนน...................................................... แขวง/ตําบล..................................................................
เขต/อําเภอ................................................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์.............................................
โทรศัพท์ .........................................โทรสาร................................E-mail...........................................................
๒.๑.๓ พื้นที่การให้บริการ พร้อมแผนที่แสดงเขตพื้นที่การให้บริการ
ครอบคลุมพื้นที่ตําบล.......................................................................................................................................
อําเภอ...............................................................................................................................................................
จังหวัด..............................................................................................................................................................
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ให้บริการ (เช่น ที่ราบ ทีเ่ นินสูง ที่ราบสลับภูเขา เป็นต้น)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

326

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่)

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๕

หน้า ๓ จาก ๑๒
เลขรับที่..........................
วันที่รับ...........................

การยื่นขอรับใบอนุญาต
๒.๑.๔ ระบบหรือวิธีการที่ใช้เป็นช่องทางการให้บริการ (ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามภาคผนวก ซ)
[…] โครงข่ายของตนเอง
[…] โครงข่ายของตนเองและของผู้อื่น
[…] โครงข่ายของผู้อื่น
๒.๑.๕ สิ่งอํานวยความสะดวกที่ใช้ในการประกอบกิจการ (ให้กรอกข้อมูลเพิม่ เติมตามภาคผนวก ฌ)
[…] สิ่งอํานวยความสะดวกของตนเอง
[…] สิ่งอํานวยความสะดวกของตนเองและของผูอ้ ื่น
[…] สิ่งอํานวยความสะดวกของผู้อื่น
๒.๑.๖ ย่านความถี่/คลื่นความถี่ส่ง
[…] VHF BAND I
[…] VHF MIDBAND
[…] VHF SUPER BAND
[…] VHF BAND III
[…] UHF BAND IV
[…] UHF BAND V
[…] อื่น (ระบุ)....................................................................................
๒.๑.๗ ช่องความถี่ส่ง* ช่อง..............................................................................................
ความถี่คลื่นพาห์ด้านภาพ...............................................................เมกะเฮิรตซ์
ความถี่คลื่นพาห์ด้านเสียง...............................................................เมกะเฮิรตซ์
๒.๑.๘ กําลังส่ง.................................................................................................. dBuV
๒.๑.๙ ครอบคลุมพื้นที่
[…] ระดับชาติ (ภาค/จังหวัด).................................................................
[…] ระดับท้องถิ่น (ระบุชื่อตําบล/อําเภอ/จังหวัด)..................................
[…] อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................................
๒.๑.๑๐ จํานวนช่องส่ง........................................... ช่อง
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แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่)

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๕

หน้า ๔ จาก ๑๒
เลขรับที่..........................
วันที่รับ...........................

การยื่นขอรับใบอนุญาต
๒.๑.๑๑ แผนที่ (แสดงสถานที่ ตั้ ง พร้ อ มกํ า หนดพิ กั ด ที่ ตั้ ง ของสถานี (ให้ แ สดงค่ า เป็ น ทศนิ ย ม ๖ ตํ า แหน่ ง )
และเสาอากาศ) โดยสังเขป พร้อมระบุชื่อถนนให้ชดั เจน
พิกัดที่ตั้งสถานี : (ละติจูด).............................................................................................................................
(ลองจิจูด)..........................................................................................................................
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แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่)

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๕

หน้า ๕ จาก ๑๒
เลขรับที่..........................
วันที่รับ...........................

การยื่นขอรับใบอนุญาต
๒.๒ รายละเอียดแผนการบริการกิจการ
โครงสร้างการบริหารจัดการของสถานี
๒.๒.๑ ผู้อํานวยการสถานี
ชื่อ.............................................................นามสกุล..................................................................................................
เลขที่............................ตรอก/ซอย...............................................หมู่ที่.....................................................................
ถนน.......................................................................แขวง/ตําบล................................................................................
เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์.........................................
โทรศัพท์...................................(มือถือ).................................................โทรสาร.......................................................
๒.๒.๒ กรรมการบริหารสถานี (ถ้ามี)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
๒.๒.๓ ชื่อเจ้าหน้าที่รายการ................................................................................................................................
๒.๒.๔ ชื่อเจ้าหน้าที่ธุรการ..................................................................................................................................
๒.๒.๕ ชื่อเจ้าหน้าที่เทคนิค.................................................................................................................................
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แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่)

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๕

หน้า ๖ จาก ๑๒
เลขรับที่..........................
วันที่รับ...........................

การยื่นขอรับใบอนุญาต
ส่วนที่ ๓ ข้อมูลการดําเนินการกิจการ (โปรดกรอกรายละเอียดพอสังเขป)
รายละเอียดแผนบริการกิจการ
๓.๑ ผังรายการ สัดส่วนรายการ การผลิตรายการ และการออกอากาศ
๓.๑.๑ ผังรายการและกําหนดเวลาให้บริการ (พร้อมแนบผังรายการประกอบ)
[…] วันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา...........................................................................................................
[…] วันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา....................................................................................................................
[…] อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………..
๓.๑.๒ สัดส่วนรายการ (ให้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
[...] ข่าวสารหรือสาระทีป่ ระโยชน์ต่อสาธารณะ มีสดั ส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
[...] ข่าวสารหรือสาระทีป่ ระโยชน์ต่อสาธารณะ มีสดั ส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
[…] อื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………
๓.๑.๓ รูปแบบการจัดรายการ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
[...] จัดรายการสด
ร้อยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห์
[...] เชื่อมโยงสัญญาณ (ระบุแหล่งทีเ่ ชื่อมโยงสัญญาณ).......................................................................
ร้อยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห์
[...] เผยแพร่โดยสื่ออื่น ๆ (เช่น CD /DVD/INTERNET เป็นต้น) ........................................................
ร้อยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห์
๓.๑.๔ การผลิตรายการ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
[...] ผลิตด้วยตนเอง
ร้อยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศทั้งหมดของสถานี
[...] ร่วมผลิตรายการ (ระบุชื่อผูร้ ว่ มผลิต)............................................................................................
ร้อยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห์
[...] จ้างผลิต (ระบุชื่อผูร้ ับจ้าง) ..........................................................................................................
ร้อยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห์
[...] ให้เช่าช่วงเวลา (ระบุชื่อผูเ้ ช่า) ............................................................................................................
ร้อยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห์
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สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่)

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๕

หน้า ๗ จาก ๑๒
เลขรับที่..........................
วันที่รับ...........................

การยื่นขอรับใบอนุญาต
๓.๒ การบริหารจัดการสถานี
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
๓.๓ การสร้าง/ขยายการมีสว่ นร่วม (เฉพาะกิจการบริการชุมชน/กิจการบริการสาธารณะ)
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
๓.๔ วิธีการและรูปแบบประเมินผลคุณภาพของสถานี
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่)

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๕

หน้า ๘ จาก ๑๒
เลขรับที่..........................
วันที่รับ...........................

การยื่นขอรับใบอนุญาต
ส่วนที่ ๔ เอกสารประกอบคําขอ
๔.๑ หลักฐานของสมาคม มูลนิธิ นิติบุคคล
[…] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผูม้ ีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ
[…] สําเนาเอกสารแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล เช่น กฎหมายจัดตั้ง หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/สมาคม/
มูลนิธิ บัญชีผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับนิติบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ
[…] บัญชีรายชื่อผู้อํานวยการสถานี กรรมการทุกคน เจ้าหน้าทีร่ ายการ เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าทีเ่ ทคนิค
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน
[…] สําเนาคําสั่ง หรือหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล
[…] อื่น ๆ ได้แก่........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
๔.๒ เอกสารหลักฐาน และข้อมูลการให้บริการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
[...] สําเนาทะเบียนบ้านที่สถานี และ/หรือ เสาอากาศตั้งอยู่
[...] แผนที่ตั้งสถานี และแผนที่ตั้งเสาอากาศส่ง ที่ระบุพิกัดที่ตั้งให้ครบถ้วน
[...] เอกสาร หนังสือ หรือสัญญาการให้เช่า หรือการให้ใช้ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(กรณีเป็นสถานที่ตั้ง สถานี และ/หรือ เสาอากาศส่งทีผ่ ู้ยื่นคําขอมิได้มีกรรมสิทธิ์)
[...] แผนที่แสดงเขตพื้นที่การให้บริการ โดยให้ปรากฏข้อมูลเขตพื้นที่ตงั้ แต่ระดับตําบลขึ้นไป พร้อมการระบุ
ละติจูด ลองจิจูด (ให้แสดงค่าเป็นทศนิยม ๖ ตําแหน่ง) อย่างน้อย ๔ จุดรอบเขตพื้นทีก่ ารให้บริการ (ทิศเหนือ
ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก)
[...] ภาพถ่ายเสาอากาศส่งที่แสดงให้เห็นสายอากาศโดยครบถ้วน
[…] ภาพถ่ายเครื่องส่ง ห้องส่ง พร้อมสถานีที่ปรากฏชื่อสถานีอย่างชัดเจน (ต้องเป็นภาพถ่ายจากสถานที่จริง)
[…] ผังรายการประจําสัปดาห์ของสถานีที่แสดงชื่อรายการ ชือ่ ผู้จัดรายการ ภาษาที่ใช้จัดรายการ จํานวนชั่วโมง
ในการออกอากาศของแต่ละรายการ
[…] อื่น ๆ ได้แก่.....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่)

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๕

หน้า ๙ จาก ๑๒
เลขรับที่..........................
วันที่รับ...........................

การยื่นขอรับใบอนุญาต
๔.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและข้อมูลเกีย่ วกับการให้บริการที่
ผ่านมาทีส่ อดคล้องกับงบการเงิน
[…] กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นมากกว่าหนึ่งปี
[…] รายงานฐานะการเงินทีผ่ า่ นการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญาตย้อนหลังตามอายุ
การจัดตัง้ นิติบุคคลแต่ไม่เกิน ๕ ปี ประกอบด้วย
[…] รายงานงบดุล
[…] งบกําไรขาดทุน
[…] งบกระแสเงินสดพร้อมด้วยข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่คํานวณจากรายงานดังกล่าว
[…] รายงานการให้บริการของผู้ขอรับใบอนุญาตย้อนหลังตามอายุการจัดตัง้ นิติบุคคลแต่ไม่เกิน ๕ ปี
ประกอบด้วย
[…] ข้อมูลโครงสร้างรายได้ที่แบ่งตามประเภทการให้บริการ ทีอ่ ย่างน้อยจะต้องแสดงรายการแยก
ตามแต่ละประเภทของแหล่งที่มาของรายได้ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์/
เงินบริจาค/เงินอุดหนุน
[…] ข้อมูลอัตราค่าบริการต่อหน่วยในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งทีม่ าของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
[…] ข้อมูลจํานวนหน่วยที่ให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
[…] ข้อมูลต้นทุนการให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
[…] ผลการวิเคราะห์หรือความเห็นที่พจิ ารณาได้วา่ จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินฐานะการเงิน
[…] กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ไม่ถึงหนึ่งปีให้จัดส่ง
[…] รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน (ถ้ามี)
[…] ผลการดําเนินงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาต
ย้อนหลังตามอายุการจัดตัง้ นิติบุคคลนั้น แต่ไม่เกิน ๓ ปี (ถ้ามี)
[…] ข้อมูลที่แสดงถึงศักยภาพทางการเงินของนิติบุคคล ได้แก่
[…] รายละเอียดวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
[…] หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากที่ได้รบั จากสถาบันการเงิน
[…] ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ
[…] อื่น ๆ ได้แก่
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สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่)

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๕

หน้า ๑๐ จาก ๑๒
เลขรับที่..........................
วันที่รับ...........................

การยื่นขอรับใบอนุญาต
๔.๔ ข้อมูลแผนการให้บริการ แผนการลงทุน และการประมาณการฐานะการเงินในอนาคต
[…] แผนการให้บริการ ประกอบด้วย
[…] วัตถุประสงค์ของการให้บริการ
[…] ขอบเขตพื้นที่ในการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
[…] คุณภาพของการให้บริการ
[…] นโยบายการตลาดหรือการแข่งขัน
[…] แนวทางการพัฒนาการให้บริการ
[…] แนวทางการคุม้ ครองผู้ใช้บริการ หรือการรับเรือ่ งร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ
[…] อื่น ๆ ได้แก่
[…] แผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน ประกอบด้วย
[…] แหล่งที่มาของการจัดหาเงินทุน
[…] ความรู้ความเชี่ยวชาญของผูบ้ ริหาร
[…] สมมุติฐานในการจัดทําแผนการลงทุนและแผนการลงทุนโดยละเอียดทีส่ อดคล้องกับประมาณการต้นทุน

ในการให้บริการในอนาคตตลอดอายุใบอนุญาต

[…] ปัจจัยเสีย่ งที่อาจมีผลกระทบต่อแผนการลงทุนและแผนการจัดหาเงินทุน
[…] แนวทางการพัฒนากิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต
[…] อืน่ ๆ ได้แก่

[…] การประมาณการฐานะการเงินในอนาคต ๕ ปี ประกอบด้วย
[…] ข้อมูลประมาณการรายได้ที่แบ่งตามประเภทการให้บริการ ที่อย่างน้อยจะต้องแสดงรายการแยกตาม

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

แต่ละประเภทของแหล่งทีม่ าของรายได้ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์/เงินบริจาค/
เงินอุดหนุน
ข้อมูลประมาณการอัตราค่าบริการต่อหน่วยในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ข้อมูลประมาณการจํานวนหน่วยที่ให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ข้อมูลประมาณการต้นทุนการให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ประมาณการงบกระแสเงินสด หรือฐานะการเงิน พร้อมด้วยข้อมูลสมมติฐาน อัตราส่วนทางการเงิน
ระยะเวลาในการลงทุน และข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์
อื่น ๆ ได้แก่
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สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่)

ส่วนที่ ๕ คํารับรองของผู้ยื่นขอ

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๕

หน้า ๑๑ จาก ๑๒
เลขรับที่..........................
วันที่รับ...........................

การยื่นขอรับใบอนุญาต

๕.๑ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการอนุญาต และการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ทุ กประการ ทั้ง นี้ ข้ อมูลที่ปรากฏในแบบคําขอนี้พ ร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคําขอ
มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ
๕.๒ กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือทําเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิทธิทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาต
ได้ทันที
๕.๓ ข้าพเจ้ ายิ นยอมปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ และเงื่อนไขข้ อกํ าหนดใดๆ อั นเกี่ ยวข้ องกั บ
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามประเภทที่ได้ยื่นคําขอไว้ทุกประการ
ลงชื่อ………………………………………ผู้มอี ํานาจกระทําการผูกพัน (บุคคลที่ ๑)
(…………………………………….)
ลงชื่อ………………………………………ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน (บุคคลที่ ๒)
(…………………………………….)
วัน/เดือน/ปี …………………………………

335

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่)

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๕

หน้า ๑๒ จาก ๑๒
เลขรับที่..........................
วันที่รับ...........................

การยื่นขอรับใบอนุญาต
สําหรับเจ้าหน้าที่

คําขอ :
[ ] ข้อความครบถ้วน
[ ] ข้อความไม่ครบถ้วน
เอกสารประกอบตามประกาศ :
[ ] ครบถ้วน
[ ] ไม่ครบถ้วน
………………………....................................................................................................................................................
………………………....................................................................................................................................................
ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคําขอ
………………………....................................................................................................................................................
………………………....................................................................................................................................................
………………………....................................................................................................................................................
วันที่รับคําขอ :

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคําขอ :
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เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

๑๙

ราชกิจจานุเบกษา

๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อประโยชน์ในการอนุญาตและกํากับดูแลการใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะประเภทที่สอง เพื่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) และ (๒๔) มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๑
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับ
มาตรา ๗ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และ
มาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพิ่มเติม ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ มี กํ า หนดไว้ แ ล้ ว ใน
ประกาศนี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
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เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

๑๙

ราชกิจจานุเบกษา

๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในภาคผนวก ก ของประกาศคณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ภาคผนวก ก ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ภาคผนวก ก
คุณสมบัติ ประเภท ลักษณะผังรายการ สัดส่วนรายการ และการหารายได้
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ
-----------------------------------------------๑. คุณสมบัติ
ผู้ขอรับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ
จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๑.๑ จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์มาแล้วยังไม่ครบสามปี
๑.๒ จะต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งเป็น
๑.๒.๑ กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์ ก ารมหาชน หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ใดของรั ฐ ที่ มิ ใ ช่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายหรื อ
มีความจําเป็นต้องดําเนินกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
๑.๒.๒ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์
ในการดํา เนิ นกิ จ การเพื่ อประโยชน์ ส าธารณะโดยไม่ แ สวงหากํ า ไรในทางธุ ร กิ จ ซึ่ งมีความเหมาะสม
กับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ
๑.๒.๓ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนหรือการเผยแพร่
ความรู้สู่สังคม
๑.๓ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตให้ บ ริ ก ารกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์ ประเภทกิ จ การบริ ก าร
สาธารณะประเภทที่สอง เพื่อความมั่นคงของรัฐ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
๑.๓.๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการ
สาธารณะประเภทที่สอง เพื่อความมั่นคงของรัฐ ต้องเป็นนิติบุคคลตามข้อ ๑.๒.๑ ที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย
ในการดําเนินกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อความมั่นคงของรัฐ หรือมีความจําเป็นต้อง
ดําเนินกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงของรัฐบรรลุผล และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อความมั่นคงของรัฐอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๑) พิทักษ์รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
๒) พิทักษ์ รักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน
๓) รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
๑.๓.๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการ
สาธารณะประเภทที่สอง เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ต้องเป็นนิติบุคคล ดังนี้
๑.๓.๒.๑ นิ ติบุ ค คลตามข้ อ ๑.๒.๑ ที่ มีห น้า ที่ ต ามกฎหมายในการดํ า เนิ น
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ หรือมีความจําเป็นต้องดําเนิน
กิ จ การกระจายเสี ย งหรื อ กิ จ การโทรทั ศ น์ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ความปลอดภัยสาธารณะบรรลุผล
๑.๓.๒.๒ นิติบุค คลตามข้อ ๑.๒.๒ ที่มี วัตถุ ป ระสงค์ใ นการดํา เนินกิ จ การ
เพื่อความปลอดภั ยสาธารณะ ซึ่ งมี ความเหมาะสมกั บการประกอบกิ จการกระจายเสี ย งหรื อกิจการ
โทรทัศน์ โดยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยสาธารณะว่าเป็นองค์กรที่ดําเนินการช่วยเหลือ หรือร่วมกับหน่วยงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ
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อย่างแท้จริงและได้ดําเนินการช่วยเหลือ หรือร่วมกับหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี
อีกทั้ ง หน่วยงานตามข้อ ๑.๓.๒.๑ และข้อ ๑.๓.๒.๒ ต้ องมี อํานาจหน้าที่
ตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ดําเนินกิจการบริการสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนและสังคมอยู่ในสภาวะ
ที่ปลอดภัยจากเหตุอันจะทําให้เกิดสิ่งน่ากลัว หรืออันตรายจากภัยอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
๑) การกระทํ า ผิ ด อาญาทั้ ง ปวง ต่ อ ชี วิ ต ร่ า งกาย ทรั พ ย์ สิ น เสรี ภ าพ
ชื่อเสียง ความสงบสุขของประชาชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม
๒) การเดินทาง การจราจร การขนส่ง การติดต่อสื่อสารและสารสนเทศ
การดํารงชีวิตประจําวัน
๓) การทํางาน การประกอบอาชีพ อุตสาหกรรม สารเคมี สารพิษ หรือวัตถุ
อันตราย
๔) ปัญหาสุขภาพ อนามัย อาหารและยา โรค โรคระบาดทั้งมนุษย์และสัตว์
แมลงและศัตรูพืช
๕) อั ค คี ภั ย วาตภั ย อุ ท กภั ย ตลอดจนภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมและอุบัติภัยทั้งปวง
๑.๔ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตให้ บ ริ ก ารกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์ ประเภทกิ จ การบริ ก าร
สาธารณะ ตามข้อ ๑.๒.๒ และ ๑.๒.๓ นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้นแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๑.๔.๑ บุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสัญชาติไทย
๑.๔.๒ ไม่ มี ก รรมการหรื อ บุ ค คลผู้ มี อํ า นาจกระทํ า การผู ก พั น ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าต
ที่ เ คยเป็ น กรรมการหรื อ บุ ค คลผู้ มี อํ า นาจกระทํ า การผู ก พั น ของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตอื่ น ซึ่ ง ถู ก เพิ ก ถอน
ใบอนุญาต อันเป็นผลมาจากการบริหารกิจการของผู้นั้นและระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่
ครบกําหนดสามปี
๑.๔.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามคําสั่งศาล หรือถูกศาลมีคําสั่ง
ให้ฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
๑.๔.๔ กรรมการหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เป็น
บุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหาร
ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๑.๔.๕ ผู้ขอรับใบอนุญาต กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เคยถูกศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย
ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ความผิด
เกี่ ย วกั บ เจ้ า พนั ก งานตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐ และความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ภายในระยะเวลาสองปีก่อนการยื่นขอรับใบอนุญาต
๑.๔.๖ กรรมการสถานี ผู้อํานวยการสถานี จะต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
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๒. ใบอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กิจการบริการสาธารณะ แบ่งเป็นสามประเภท
ดังต่อไปนี้
๒.๑ กิจการบริการสาธารณะประเภทที่หนึ่ง ออกให้สําหรับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทั ศ น์ ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ การส่ ง เสริ ม ความรู้ การศึ ก ษา ศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การเกษตร และการส่งเสริมอาชีพอื่นๆ สุขภาพ อนามัย กีฬา
หรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒.๒ กิจการบริการสาธารณะประเภทที่สอง ออกให้สําหรับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ
๒.๓ กิจการบริการสาธารณะประเภทที่สาม ออกให้สําหรับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาล
กับประชาชนและรัฐสภากั บประชาชน การกระจายข้อมูล ข่าวสารเพื่อการส่ งเสริม สนั บสนุนในการ
เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข บริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะแก่คนพิการ คนด้อยโอกาส หรือกลุ่ม
ความสนใจที่มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะอื่น
๓. ลักษณะผังรายการและสัดส่วนรายการ
๓.๑ การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ต้องมีรายการ
ที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ โดยคํานวณ
จากผังรายการ ตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามวรรคหนึ่ง หมายความ
รวมถึง รายการข่าวสาร รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
๓.๒ การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สอง
ต้องมีรายการที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาต โดยให้มีรายการ
ที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ดังนี้
๓.๒.๑ การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ
ประเภทที่สอง เพื่อความมั่นคงของรัฐ ต้องมีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นคงของรัฐอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ
๑) การพิทักษ์รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
๒) การพิทักษ์ รักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน
๓) การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
๓.๒.๒ การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ
ประเภทที่สอง เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ต้องมีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสารประโยชน์สาธารณะ
ซึ่งสะท้อนถึงความปลอดภัยสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนและสังคมอยู่ในภาวะที่ปลอดภัยจากเหตุอันจะทํา
ให้เกิดสิ่งน่ากลัว หรืออันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ
๑) การกระทําผิดอาญาทั้งปวง ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน เสรีภาพ ชื่อเสียง
ความสงบสุขของประชาชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม
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การดํารงชีวิตประจําวัน
อันตราย
แมลงและศัตรูพืช

๒) การเดินทาง การจราจร การขนส่ง การติดต่อสื่อสารและสารสนเทศ
๓) การทํางาน การประกอบอาชีพ อุตสาหกรรม สารเคมี สารพิษ หรือวัตถุ
๔) ปัญหาสุขภาพ อนามัย อาหารและยา โรค โรคระบาดทั้งมนุษย์และสัตว์

๕) อั ค คี ภั ย วาตภั ย อุ ท กภั ย ตลอดจนภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมและอุบัติภัยทั้งปวง

๔. การหารายได้
๔.๑ ผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ
ประเภทที่ ห นึ่ ง และประเภทที่ ส าม จะหารายได้ จ ากการโฆษณาไม่ ไ ด้ เว้ น แต่ เ ป็ น การหารายได้
โดยการโฆษณาหรือเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับงานหรือกิจการของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สมาคม
มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากําไร
ในทางธุรกิจ หรือการเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัท และกิจการโดยมิได้มีการโฆษณาสรรพคุณ
คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม
๔.๒ ผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ
ประเภทที่สอง อาจหารายได้ตามข้อ ๔.๑ หรือโฆษณาบริการทางธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมก็ได้
แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละสิบนาที โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกิน
ชั่วโมงละแปดนาที และสามารถหารายได้จากการแบ่ งเวลาให้บุคคลอื่นดําเนินรายการ และรายได้
จากการขอรับบริจาค สนับสนุนหรืออุดหนุนก็ได้ แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมรายได้แล้ว จะต้องเป็นไปเท่าที่เพียงพอ
ต่อการประกอบกิจการ โดยไม่เน้นการแสวงหากําไร
คณะกรรมการจะพิ จ ารณาทบทวนกํ า หนดระยะเวลาสู ง สุ ด สํ า หรั บ การโฆษณา
ตามข้ อ ๔.๒ เมื่ อ มี ก ารประกอบกิ จ การไปแล้ ว สามปี โดยพิ จ ารณาจากงบการเงิ น ประจํ า ปี ที่ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สองจัดส่งต่อ
คณะกรรมการ
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง

๑๙

ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓)
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้การกําหนดระยะเวลาในการจัดให้มีการบันทึกรายการที่ได้ให้บริการหรือแพร่ภาพ
กระจายเสียงไปแล้ว สําหรับรายการกิจการโทรทัศน์และรายการกิจการกระจายเสียงมีความเหมาะสม
และเพื่อให้การกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔) มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๑
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๔ (๑๒) ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการบันทึกรายการที่ได้ให้บริการหรือแพร่ภาพกระจายเสียงไปแล้ว
โดยอาจบั น ทึ ก ไว้ ใ นเทปหรื อ วั ส ดุ โ ทรทั ศ น์ อ ย่ า งอื่ น หรื อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารใด ๆ ที่ ส ามารถถ่ า ยทอดกลั บ มา
เป็นรายการนั้นได้ และเก็บรักษาไว้เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบได้ โดยระยะเวลาการจัดเก็บ
สําหรับกิจการโทรทัศน์ต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวัน สําหรับกิจการกระจายเสียงต้องไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน
ทั้งนี้ การบันทึกรายการดังกล่าวจะต้องไม่ดําเนินการแก้ไขหรือดัดแปลงให้แตกต่างจากรายการที่ให้บริการ
หรือแพร่ภาพกระจายเสียง”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุ ญาตการให้ บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๑๐ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การกระจายเสี ย งและกิจ การโทรทั ศ น์ คณะกรรมการกิ จการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ การหารายได้ ในภาคผนวก ก ของประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุ ญ าตการให้ บ ริ ก ารกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“๔. การหารายได้
๔.๑ ผู้ รั บใบอนุ ญาตให้ บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทั ศน์ ประเภทกิ จการบริ การสาธารณะ
ประเภทที่ ห นึ่ ง และประเภทที่ ส าม จะหารายได้ จ ากการโฆษณาไม่ ไ ด้ เว้ น แต่ เ ป็ น การหารายได้
โดยการโฆษณาหรือเผยแพร่ ข่าวสารเกี่ ยวกั บงานหรื อกิจ การของหน่ว ยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
สมาคม มู ล นิ ธิ หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการด าเนิ น กิ จ การเพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ
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๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

โดยไม่แสวงหากาไรในทางธุรกิจ หรือการเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัท และกิจการโดยมิได้
มีการโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม
๔.๒ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ บ ริ ก ารกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์ ประเภทกิ จ การบริ ก าร
สาธารณะประเภทที่ ส อง อาจหารายได้ ต ามข้ อ ๔.๑ หรื อ โฆษณาบริ ก ารทางธุ ร กิ จ ทั้ ง ทางตรง
และทางอ้อมก็ได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละสิบนาที โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวัน
เฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละแปดนาที และสามารถหารายได้จากการแบ่งเวลาให้บุคคลอื่นดาเนินรายการ
และรายได้จากการขอรับบริจาค สนับสนุนหรืออุดหนุนก็ได้ แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมรายได้แล้ว จะต้องเป็นไป
เท่าที่เพียงพอต่อการประกอบกิจการ โดยไม่เน้นการแสวงหากาไร
๔.๓ ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์
ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
อาจหารายได้ตามข้อ ๔.๑ หรือโฆษณาบริการทางธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมก็ได้ แต่เมื่อรวมกันแล้ว
ต้องไม่เกินชั่วโมงละแปดนาที โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละหกนาที
และสามารถหารายได้จากการแบ่งเวลาให้บุคคลอื่นดาเนินรายการ และรายได้จากการขอรับบริจาค
สนับสนุนหรืออุดหนุนก็ได้ เมื่อรวมรายได้แล้ว จะต้องเป็นไปเท่าที่จาเป็นและเพียงพอต่อการผลิต
รายการตามวัตถุประสงค์โดยต้องไม่เป็นการมุ่งต่อการแสวงหากาไรทางธุรกิจ แต่ทั้งนี้ หากรวมรายได้
ดังกล่าวแล้วเกินความจาเป็นและเพียงพอต่อการผลิตรายการตามวัตถุประสงค์ให้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
๔.๔ คณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนกาหนดระยะเวลาสูงสุดและช่วงเวลาสาหรับ
การโฆษณาเพื่อให้ สอดคล้องกับการประกอบกิ จการบริ การสาธารณะตามข้อ ๔.๒ และข้อ ๔.๓
เมื่อมีการประกอบกิจการไปแล้วสามปี โดยพิจารณาจากงบการเงินประจาปีที่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จัดส่งต่อคณะกรรมการ”
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ราชกิจจานุเบกษา

๙ เมษายน ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการจัดทาแผนประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ รวมถึงการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามบทเฉพาะกาล
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๗๔ แห่ งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๗ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๖/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่น ใดในส่ว นที่ได้กาหนดไว้แล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกนิยามคาว่า “คณะกรรมการ” ในข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นวรรคสองในข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริ การ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๙ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๙ เมษายน ๒๕๖๒

“ผู้รับอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงตามมาตรา ๘๓
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ประสงค์จะให้บริการกระจายเสียง ให้ยื่นแผนประกอบกิจการ
กระจายเสียง ตามภาคผนวก ฎ และคาขอประกอบกิจการและเอกสารหลักฐานตามข้อ ๘ และข้อ ๙
ต่อคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่จะสิ้นสุดลง”
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ภาคผนวก ฎ
หลักเกณฑ์การจัดทา และพิจารณาแผนประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทบริการสาธารณะ
ของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามมาตรา ๘๓
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
----------------------------------------๑. รายละเอียดข้อมูลและเอกสารประกอบแผนประกอบกิจการกระจายเสียง
๑.๑ ข้อมูลหน่วยงาน
๑.๑.๑ ชื่อหน่วยงาน พร้อมเอกสารจัดตั้งหน่วยงาน
๑.๑.๒ บัญชีรายชื่อผู้บริหาร
(๑) บัญชีรายชื่อผู้บริหารหน่วยงาน (ต้นสังกัด)
(๒) บัญชีรายชื่อผู้บริหารสถานี พร้อมประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานี
และผู้ปฏิบัติห น้าที่ หรือคาสั่งที่มีรายละเอียดของการมอบหมายอานาจหน้าที่และการดาเนินงานของ
สถานี
๑.๑.๓ ผังโครงสร้าง และการบริหารจัดการสถานี
๑.๑.๔ รายละเอียดของหน่วยงานที่ติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของสถานี
๑.๒ ข้อมูลการประกอบกิจการ
๑.๒.๑ ชื่อสถานี
๑.๒.๒ นโยบายของสถานี
๑.๒.๓ วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานี
๑.๒.๔ วิสัยทัศน์ของสถานี
๑.๒.๕ พันธกิจ / ภารกิจของสถานี
๑.๒.๖ ยุทธศาสตร์ และแผนงานของสถานี
๑.๒.๗ หลั กฐานข้อมูล เชิงนโยบายในการกาหนดทิศ ทางการน าเสนอ เนื้อหา รายการของสถานี
ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ
๑.๒.๘ มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพด้านกิจการกระจายเสียง โดยแสดงให้เห็นถึง
หน้าที่และความรับผิดชอบของสถานี และบุคลากรของสถานีต่อมาตรฐานทางจริยธรรม
๑.๒.๙ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของสถานี
๑.๓ ข้อมูลการออกอากาศ
๑.๓.๑ ผังรายการหลักประจาปีของแต่ละสถานี โดยให้มีรายละเอียด ดังนี้
๑.๓.๑.๑ ระยะเวลาในการออกอากาศ
๑.๓.๑.๒ สัดส่วนรายการที่ออกอากาศแยกตามประเภทรายการ
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๑.๓.๑.๓ สัดส่วนรายการข่าว ข่าวสาร สารประโยชน์ ต่อสาธารณะ
๑.๓.๒ บั นทึกรายการที่ได้ออกอากาศไม่น้ อยกว่าสามสิ บวันล่ วงหน้าก่อนการยื่นแผนต่อคณะกรรมการ
และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอเพื่อประโยชน์ในการประเมินแผนและเนื้อหารายการ
๑.๓.๓ ชื่อผู้อานวยการสถานี พร้อมคาสั่งแต่งตั้งผู้อานวยการสถานี
๑.๓.๔ สัดส่วนการผลิตรายการ
๑.๓.๔.๑ สัดส่วนรายการที่ผลิตเอง
๑.๓.๔.๒ สัดส่วนรายการที่มีผู้ร่วมผลิตรายการ (ถ้ามี)
๑.๓.๔.๓ สัดส่วนรายการที่มีการแบ่งเวลาให้ผู้อื่น (ถ้ามี) โดยให้แสดงรายละเอียด ดังนี้
(๑) รายชื่อผู้ที่ได้รับการแบ่งเวลา
(๒) ช่วงเวลา และจานวนระยะเวลาทีแ่ บ่งเวลา
๑.๔ ข้อมูลด้านรายได้
๑.๔.๑ งบการเงิน
๑.๔.๒ บัญชีรายรับรายจ่าย
๑.๔.๓ เอกสารหลักฐานการแยกบัญชีกิจกรรมทางการเงินที่แสดงรายละเอียดแหล่งที่มาของรายได้ของ
สถานี เช่น งบประมาณแผ่นดิน รายได้จากการโฆษณาเชิงภาพลักษณ์ รายได้จากการแบ่งเวลาให้บุคคลอื่นดาเนิน
รายการ การขอรับบริจาค สนับสนุน หรืออุดหนุน หรือรายได้อื่น ๆ (ถ้ามี)
๑.๔.๔ กรณีส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งกฎหมายกาหนดให้สามารถหารายได้จากการโฆษณา
ได้ให้แสดงข้อมูล ดังนี้
(๑) รายได้จากการโฆษณา
(๒) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสถานี
(๓) ค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการของสถานี
(๔) ข้อมูลอื่นๆ ที่ประกาศ หรือคณะกรรมการกาหนด
๑.๕ ข้อมูลด้านเทคนิค
๑.๕.๑ จานวนคลื่นความถี่ที่ถือครอง หมายเลขคลื่นความถี่ที่ใช้งาน
๑.๕.๒ พื้นที่การออกอากาศในแต่ละสถานี
๑.๕.๓ รายงานตรวจสอบการรบกวนของคลื่นความถี่
๑.๕.๔ รายงานมาตรฐานทางเทคนิ คสอดคล้องตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิค
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม. ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ระบบ เอ.เอ็ม.
๑.๕.๕ รายละเอียดการดาเนินการแสดงถึงความเหมาะสมต่อสภาพการณ์ทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
และเปลี่ยนแปลง
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๑.๖ ข้อมูลการดาเนินการที่แสดงความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
๑.๗ ข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์
๒. ขั้นตอนกระบวนการพิจารณาแผนการประกอบกิจการ
๒.๑ ขั้นตอนการยื่นแผน
๒.๑.๑ วิธีการยื่นแผน
(๑) ยื่นด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบอานาจ
(๒) วิธีอื่นใดที่สานักงาน กสทช. กาหนด
๒.๑.๒ สถานที่รับยื่น
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เลขที่ ๘๗ ซอยพหลโยธิน ๘ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
๒.๑.๓ เอกสารที่ต้องยื่น
๒.๑.๓.๑ แผนการประกอบกิจการพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ จานวน ๑ ชุด และข้อมูล
แผนประกอบกิจการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จานวน ๑ ชุด
๒.๑.๓.๒ แบบค าขอประกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง พร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานประกอบ
จานวน ๑ ชุด และข้อมูลแผนการประกอบกิจการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จานวน ๑ ชุด
๒.๒ ขั้นตอนการพิจารณาแผนประกอบกิจการกระจายเสียง
๒.๒.๑ การตรวจสอบเอกสารคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงให้ปฏิบัติตามหมวด ๑
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒.๒.๒ ให้สานักงาน กสทช. ตรวจสอบความครบถ้วนของรายละเอียดแผนการประกอบกิจการกระจายเสียง
และเอกสารหลักฐานประกอบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแผนประกอบกิจการกระจายเสียงและเอกสาร
หลักฐานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยอาจมีการขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน ๑๕ วัน (สิบห้าวัน)
ให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบเพื่อประเมินผลการดาเนินการตามแผนการประกอบ
กิจการกระจายเสียงของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการ
กระจายเสียง ตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งดาเนินการจัดทารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินความ
เหมาะสมแผนการประกอบกิจการ และนาเสนอต่อคณะกรรมการ ตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดทั้ง ๔ ด้านตามข้อ
(๑) ถึง (๔) ดังต่อไปนี้
(๑) ด้านโครงสร้างและการบริหารจัดการองค์กร
(๑.๑) โครงสร้างและการจั ดการองค์กร ต้องสะท้อนความเป็ นอิสระในการประกอบกิจการ
และความโปร่งใสในการดาเนินการ ลดแนวโน้มการผูกขาดอานาจ รวมถึงความสามารถที่จะวางตัวเป็นกลางในการ
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นาเสนอข้อมูล ข่าวสาร สื่อสารต่อประชาชน และสังคมได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง มีแนวทางดูแล
องค์กรให้ทาหน้าที่อย่างมีมาตรฐาน สังคมตรวจสอบได้
(๑.๒) โครงสร้างและการจัดการองค์กร ต้องสะท้อนทิศทางการจัดการองค์กรที่เป็นอิสระ
ควรเป็นข้อมูลในเชิงนโยบายในการกาหนดทิศทางการนาเสนอ เนื้อหา รายการของสถานี ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะ
(๑.๓) โครงสร้างและการจัดการองค์กร ต้องสะท้อนมาตรฐานในการนาเสนอเนื้อหารายการที่
มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อสาธารณะ มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหารายการ รวมถึงจริยธรรมที่
ออกอากาศผ่านสถานี
(๑.๔) มีแนวทางการกากับดูแลเพื่อให้องค์กรสามารถทาหน้าที่และมีความรับผิดชอบ
อย่างมีมาตรฐาน เปิดกว้างและโปร่งใส ต้องสะท้อนทิศทางการจัดการองค์กรที่เป็นอิสระ
(๑.๕) มี ก ารจั ด ท ามาตรฐานทางจริ ย ธรรมการประกอบวิ ช าชี พ สื่ อ ที่ ป ระกาศใช้
อย่างเป็นทางการ
(๑.๖) ต้องสะท้อนโครงสร้างด้านงบประมาณที่ชัดเจน มีความชัดเจนในการเป็นองค์กร
ไม่แสวงหากาไรในทางธุรกิจ
(๒) ด้านเนื้อหาและรายการ
(๒.๑) น าเสนอเนื้ อ หาที่ มี คุ ณ ภาพ มี แ หล่ งข้ อ มู ล ที่ ดี ข้ อ เท็ จ จริงถู ก ต้ อ งเที่ ย งธรรม
สะท้อนความแปลกใหม่ มีคุณภาพ มีเนื้อหาสาระ ตามที่ประกาศกาหนด
(๒.๒) รู ป แบบรายการสะท้ อ นต่ อ ประเภทบริ ก ารสาธารณะตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ของการประกอบกิจการกระจายเสียงขององค์กร
(๓) ด้านการหารายได้
สะท้อนแผนการเงินที่มีวินัย มีความชัดเจนของแหล่งรายได้มีการวางแนวทางจัดทารายงาน
การเงินที่ละเอียดชัดเจนและเปิดเผยต่อสาธารณะ
(๔) ด้านเทคนิค
(๔.๑) มี ศั ก ยภาพการใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสิ ท ธิ ก ารสื่ อ สารในสั ง คมไทย
บูรณาการเทคโนโลยีระดับชาติ ภูมิภาค ท้องถิ่น
(๔.๒) สะท้ อ นหลั ก การเป็ น บริ ก ารสาธารณะที่ ค านึ ง ถึ ง ผู้ บ ริ โ ภคให้ ได้ รั บ บริ ก าร
ตามมาตรฐานที่กาหนด
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่ เ ป็น การสมควรกํ าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี การอนุ ญ าตประกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง
หรื อ กิ จ การโทรทั ศ น์ สํ า หรั บ การให้ บ ริ ก ารสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกด้ า นกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์
ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และเพื่อให้
ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการได้ท ราบล่วงหน้าเกี่ยวกับคุณ สมบัติของผู้ขอรับใบอนุญ าต วิธีการขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาต เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการอนุญาต
วิธีก ารพิ จารณาในการออกใบอนุญ าต ระยะเวลาการพิจ ารณาอนุ ญ าตและขอบเขตการอนุญ าตให้
ประกอบกิจการดังกล่าว รวมทั้งเงื่อนไขอื่นที่จําเป็นสําหรับการประกอบกิจการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔) และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิท ยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อั น เป็ น กฎหมายที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๗ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสีย งและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อัน เป็น กฎหมายที่มีบทบัญ ญัติ
บางประการเกี่ย วกับการจํากัด สิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และ
มาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญ าตประกอบกิจการกระจายเสีย งหรือกิจการโทรทัศน์ ประเภท
การให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“สิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์” หมายความว่า โครงสร้างพื้น ฐาน
หรือสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน
อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เสา ระบบสาย สายอากาศ ท่อ หรือสิ่งอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
“การให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์” หมายความว่า การให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐาน หรือสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เสา ระบบสาย สายอากาศ ท่อ หรือสิ่ง อื่น ใด ตามที่
คณะกรรมการกําหนด
“การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์” หมายความว่า การประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟัง
การให้บริการนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า
หรื อ ระบบอื่ น ระบบใดระบบหนึ่ ง หรือ หลายระบบรวมกั น หรื อ การให้ บริ ก ารอื่ น ทํ านองเดี ย วกั น
ที่คณะกรรมการกําหนด ให้เป็นกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ยื่น คําขอรับใบอนุญ าตประกอบกิจการกระจายเสีย ง
หรือกิจการโทรทัศน์ตามประกาศนี้
“รายได้” หมายความว่า รายได้จากการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต หรือรายได้อื่นที่เกี่ยวเนื่อง
กับการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“สํานักงาน กสทช.” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามประกาศนี้
หมวด ๑
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จะต้อง
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์สําหรับให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้
ผู้รับใบอนุญ าตประกอบกิจการกระจายเสีย งหรือกิจการโทรทัศน์ที่มีสิ่ง อํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์และหากประสงค์จะให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกนั้นด้วย ให้แจ้งความประสงค์
ต่อคณะกรรมการตามแบบที่กําหนดแนบท้ายประกาศนี้ และเมื่อได้แ จ้งให้ค ณะกรรมการทราบแล้ว
คณะกรรมการจะออกใบอนุญาตให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพิ่มเติม
ตามประกาศนี้
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ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาตนอกจากจะมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ ในมาตรา ๘
มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การประกอบกิจการกระจายเสีย งและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว ต้องมีคุณ สมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ท รัพ ย์ตามคําสั่งศาล หรือถูกศาลมีคําสั่งให้ฟื้น ฟู
กิจการตามกฎหมายล้มละลาย
(๒) กรรมการหรื อ บุ ค คลผู้ มี อํ า นาจกระทํ า การผู ก พั น ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งไม่ เ ป็ น บุ ค คล
ที่มีรายชื่ออยู่ใ นบัญ ชีร ายชื่อบุ คคลที่ ตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทยเห็น ว่าไม่สมควรเป็น ผู้ บริหาร
ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(๓) ผู้ข อรับใบอนุญ าต กรรมการ ผู้จัด การหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตต้องไม่เคยถูกศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่ามีโทษทางอาญาซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม กฎหมายว่าด้ว ย
การประกอบกิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้ว ยยาเสพติด ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน
ความผิด ตามกฎหมายว่าด้ว ยการเสนอราคาต่อหน่ว ยงานของรัฐและความผิด ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ภายในระยะเวลาสองปีก่อนการยื่นขอรับ
ใบอนุญาต
ข้อ ๗ ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะให้ บ ริ ก ารสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกด้ า นกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์
ตามประกาศนี้ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตต่อคณะกรรมการ ดังนี้
(๑) ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะต้องระบุ
ประเภท และเขตพื้นที่ให้บริการที่ประสงค์จะดําเนินการให้ชัดเจนด้วย
(๒) ยื่นแบบคําขอที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วและเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ใน
การอนุญาตตามข้อ ๘ พร้อมสําเนาเอกสารดังกล่าวและจัดทําข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน
อย่างละ ๑ ชุด ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ สํานักงาน กสทช.
(๓) ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมพิจารณาคําขอตามภาคผนวก ก ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ยื่นคําขอ หรือตามประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์วิธีการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
สําหรับการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์บางประเภท เพื่อประโยชน์
ในการกํากับดูแลหรือประโยชน์สาธารณะอื่นใด คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการ
ขอรับใบอนุญาตก็ได้โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า
ข้อ ๘ เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการยื่นขอรับใบอนุญาต
ผู้ข อรับใบอนุญ าตต้องส่ง เอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จําเป็นเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูล ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารหลักฐานของผู้ขอรับใบอนุญาต
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(๑.๑) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ

(๑.๒) สํา เนาบัต รประจํ า ตั ว ประชาชนและสํ าเนาทะเบี ย นบ้ านของผู้มี อํ า นาจกระทํ า
การผูกพันนิติบุคคล
(๑.๓) หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมายพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน
(๒) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
(๒.๑) ผังโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร (Organization Chart)
(๒.๒) ข้อมูลนิติบุคคล (Corporate Profile) ตามภาคผนวก ข ซึ่งอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูล
ดังนี้
(๒.๒.๑) รายชื่ อ ที่ อ ยู่ และสั ญ ชาติ ข องบุ ค คลผู้ มี อํ า นาจกระทํ า การผู ก พั น
ผู้ขอรับใบอนุญาต และของกรรมการ
(๒.๒.๒) รายชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนแต่ละราย
และสัด ส่วนการถือหุ้น ดังกล่าวทั้ง หมดของผู้ขอรับใบอนุญ าตนั้น พร้อมสิท ธิออกเสีย งลงคะแนนของ
ผู้ลงทุน หรือผู้ถือหุ้นอัน เป็น ทุนแต่ละรายตามกฎหมายหรือตามข้อบัง คับหรือตามข้อตกลงของผู้ข อรับ
ใบอนุญาต
(๓) ข้อมูลด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
ให้ส่งข้อมูลตามภาคผนวก ค ซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อมูล ดังนี้
(๓.๑) ประเภทหรื อ ชนิ ด ของสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกด้ า นกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์
ที่จะให้บริการ
(๓.๒) รูปลักษณะของสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตลอดจน
สถานที่ตั้งของสิ่งอํานวยความสะดวกดังกล่าว
(๓.๓) แผนผังแสดงรายละเอียดของลักษณะทิศทางและแนวเขตของสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(๔) ข้อมูลทางเทคนิคเพื่อให้ผู้มาใช้บริการรับทราบถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางเทคนิคที่มีอยู่
(ถ้ามี)
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และข้อมูล
เกี่ยวกับการให้บริการที่ผ่านมาที่สอดคล้องกับงบการเงิน
(๖) ข้อมูลแผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน
(๗) ข้อมูลการประมาณการฐานะการเงินในอนาคต
(๘) ข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
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ข้อ ๙ วิธกี ารพิจารณาในการออกใบอนุญาตให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบแบบคําขอ
ที่กรอกแล้ว และเอกสารหลักฐานที่จําเป็นต้องใช้ในการอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วน ภายในสิบห้าวัน
ทําการนับแต่วันที่ได้รับคําขอ ทั้งนี้ อาจขยายระยะเวลาได้ไม่เกินเจ็ดวันทําการ
(๒) หากปรากฏแบบคําขอและเอกสารหลักฐานที่จําเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ จะแจ้ง
ให้ ผู้ข อรั บ ใบอนุ ญาตแก้ ไขแบบคํา ขอหรื อ จัด ส่ง เอกสารหลัก ฐานที่จํ าเป็ น เพิ่ม เติ ม ภายในระยะเวลา
สิ บ ห้ า วั น ทํ า การ และจะยั ง ไม่ พิ จ ารณานํ า เสนอคณะกรรมการจนกว่ า จะได้ แ ก้ ไ ขแบบคํ า ขอหรื อ
ได้รับเอกสารหลักฐานที่จําเป็นเพียงพอต่อการพิจารณา
(๓) หากปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว นตาม (๑) หรื อ (๒) แล้ ว พนั กงานเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะดําเนินการพิจารณากลั่นกรอง เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของการประกอบกิจการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์และจัดทํา
ร่างใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบวันทําการ ทั้งนี้
อาจยื่น ขอขยายระยะเวลาต่ อคณะกรรมการเป็น การล่ว งหน้า ก่อ นครบกํา หนดระยะเวลาการขยาย
ระยะเวลาให้กระทําได้ไม่เกิน สิบห้าวันและขอขยายได้ไม่เกินสองครั้ง โดยต้องคํานึงถึง ปัจจัยอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(๓.๑) วัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ
(๓.๒) ความสามารถในการบริหารจัดการ
(๓.๓) ศั ก ยภาพในการติ ด ตั้ ง สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกด้ า นกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์
รวมถึงในการดําเนินการอื่นใด ให้ได้ตามแผนที่นําเสนอ
ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการเสนอผลการกลั่ น กรอง
ต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลาอัน สมควรแต่ต้องไม่เกิน สิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่ระยะเวลาตาม (๓)
วรรคหนึ่งสิ้นสุดลง
(๔) เมื่อได้รับความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย ให้คณะกรรมการ
ประชุมพิจ ารณาให้ แ ล้วเสร็จ ภายในสามสิบวัน ทํ าการโดยคํานึง ถึง ปัจจัย ตาม (๓) โดยให้ สํานักงาน
กสทช. แจ้ง มติ คณะกรรมการให้ ผู้ข อรั บใบอนุญ าตทราบเป็ น หนัง สือ พร้ อมเปิ ด เผยข้อ มูล และผล
การพิจารณาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสํานักงาน กสทช. แก่สาธารณะภายในสิบห้าวันทําการ
(๕) กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขข้อเสนอเพิ่มเติม
ให้ผู้ข อรับใบอนุญ าตยื่นข้อเสนอที่แก้ไขภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสํานักงาน กสทช.
หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
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(๖) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตตามประกาศนี้แล้ว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาต
ได้รับอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย
ทั้งนี้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ระบุในคําขออนุญาต โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนดให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ข้อ ๑๐ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือผู้ได้รับอนุญาต สัมปทานหรือสัญญา
ให้เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามที่บัญ ญัติในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญ ญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้มีสิทธิยื่น ขอรับใบอนุญ าตเพื่อให้บริการสิ่ง อํานวยความสะดวก
ด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตามประกาศนี้
ผู้รั บใบอนุ ญ าตตามวรรคแรกมี หน้ าที่ ต้ องชํ าระค่ า ธรรมเนีย มการประกอบกิ จ การในอัต รา
ร้อยละ ๒ จากรายได้ที่ได้จากการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตตามประกาศฉบับนี้ก่อนหักรายจ่าย
ทั้งหมดหรือตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หมวด ๒
สิทธิและหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
ข้อ ๑๑ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ บ ริ ก ารสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกด้ า นกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์
ที่ประสงค์จะสร้างหรือจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการให้บริการ
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดเกี่ย วกับการใช้สิทธิในการปัก
หรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ในการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ข้อ ๑๒ ขอบเขตและเงื่อนไขการอนุญาต
(๑) ใบอนุญาตเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับใบอนุญาต จะโอนแก่กันมิได้ ต้องประกอบกิจการ
ด้วยตนเอง จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วนหรือยินยอมให้บคุ คลอื่นเป็นผู้มีอํานาจประกอบ
กิจการแทนมิได้ หรือจะโอนสิท ธิในใบอนุญ าตไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่ว นให้กับบุคคลอื่น อัน ทําให้มี
ผลกระทบต่อการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตไม่ได้
(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาต
(๓) ผู้รับใบอนุญ าตต้องเริ่มดําเนิน การโครงสร้างพื้นฐาน หรือสิ่ง อํานวยความสะดวก เพื่อ
การให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามที่ได้รับอนุญาต แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสองปี นับแต่
วันที่ได้รับใบอนุญาต เว้นแต่คณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอื่น
(๔) ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งให้ บ ริ ก ารโครงสร้ า งพื้ น ฐาน หรื อ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก เพื่ อ
การให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ได้ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการอนุญาต และหาก
ประสงค์จะเลิกการให้บริการดังกล่าวก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้องแจ้งเหตุแห่งการบอกเลิกประกอบ
กิจการพร้ อมทั้ งกําหนดมาตรการเยี ยวยาผู้ ใช้ บริ การให้ คณะกรรมการเห็ นชอบล่ วงหน้าก่ อนเลิ กกิ จการ
โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดก่อนเลิกกิจการ
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(๕) ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตมี ห น้ า ที่ ต้ อ งชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตรายปี ใ นอั ต ราร้ อ ยละ ๒
ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย โดยให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ในการประเมินค่าธรรมเนียมรายปีที่ต้องชําระ
และจัด ทํารายละเอีย ดการคํานวณค่าธรรมเนีย มรายปี ต ามที่ผู้รับใบอนุญ าตประเมิน ยื่น ให้สํานักงาน
กสทช. หากไม่ชําระค่าธรรมเนี ย มดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กํา หนด ผู้รับ ใบอนุญ าตจะต้องชําระ
ค่าธรรมเนีย มเพิ่ มตามอัต ราที่คณะกรรมการกําหนด มิฉ ะนั้นจะถื อว่าผู้ข อรับใบอนุญาตสละสิท ธิ์ใ น
การขอรับใบอนุญาต
กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนด
ชํา ระค่ า ธรรมเนี ย มให้ ถื อ ว่ า ใบอนุ ญ าตนั้ น สิ้ น ผลนั บ ถั ด จากวั น ครบกํ า หนดการชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย ม
โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดก่อนเลิกกิจการ
เพื่อประโยชน์ในการคํานวณค่าธรรมเนียมรายปีของผู้รับใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่
จัดส่งงบการเงินประจําปีที่มีการแยกรายได้และต้นทุนตามประเภทบริการที่ได้รับใบอนุญาตอย่างชัดเจน
ที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายให้แ ก่คณะกรรมการหรือข้อมูลอื่นที่จําเป็นต่อ
การพิจารณากําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามที่คณะกรรมการจะกําหนด
(๖) ผู้รับใบอนุญ าตมีหน้าที่ต้องนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสีย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะในอัตราร้อยละ ๒ ของรายได้ก่อนหัก
ค่าใช้จ่าย หรือตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติกําหนด
(๗) ผู้รับใบอนุญ าตต้อ งให้บริก ารสิ่ง อํา นวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสีย ง
หรือกิจการโทรทัศน์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์จากคณะกรรมการเท่านั้น
(๘) ผู้รับใบอนุญ าตต้องให้บริการสิ่ง อํานวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทั ศ น์ แ ก่ ผู้รั บ ใบอนุ ญ าตรายอื่ น อย่า งเท่ า เที ย มกั น ไม่ มี ลัก ษณะเป็ น การเลื อ กปฏิบั ติ ห รื อ กี ด กั น
การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม
(๙) การประกอบกิ จ การตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งจั ด ทํ า ข้ อ เสนอการใช้
สิ่งอํานวยความสะดวกกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ
(๑๐) ในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีซึ่งมีความจําเป็นเพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ
ผู้รับใบอนุญาตต้องให้บริการแพร่ภาพหรือกระจายเสียง แจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ เมื่อรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๑๑) กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตควบรวมกิจการหรือเข้าร่วมกันเป็นบริษัทคู่ค้ากับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น
หรือมีการทําสัญญาใดที่ให้ผู้รับใบอนุญาตอีกฝ่ายมีอาํ นาจควบคุมกํากับดูแล หรือสั่งการ หรือกระทําการ
แทนคู่สัญญาอีกฝ่ายที่เป็นผู้รับใบอนุญาต หรือล่วงรู้ข้อมูลทางการค้าของผู้รับใบอนุญาต อีกฝ่ายจะต้อง
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
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ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการตามวรรคหนึ่งมีผลที่เป็นหรืออาจเป็น
การกี ด กัน การแข่ง ขั น อย่ างเป็ น ธรรมในตลาด คณะกรรมการอาจกํ า หนดมาตรการเฉพาะให้ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตปฏิบัติก็ได้
(๑๒) ผู้รั บใบอนุญ าตจะต้อ งปฏิบั ติต ามกฎหมายว่ าด้ ว ยการแข่ง ขัน ทางการค้า และจะต้ อ ง
ไม่ ก ระทํ า การใดที่ ค ณะกรรมการเห็ น ว่ า มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ มี ผ ลกระทบ หรื อ อาจมี ผ ลกระทบต่ อ
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในตลาดอย่างมีนัยสําคัญสําหรับการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก และบริการ
กิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาตของผู้รับใบอนุญาต หรือเครื่องอุปกรณ์กระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ของบุคคลอื่น โดยรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้
(๑๒.๑) การเข้ าทํา สัญ ญา หรือ ความตกลงอื่ น ใดโดยสมรู้กั น หรือดํ าเนิน การร่ว มมื อ
กับบุคคลอื่นอันส่งผลกระทบต่อสภาวการณ์การแข่งขันของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นและผู้บริโภค
(๑๒.๒) การเข้ า ทํ า สั ญ ญา หรื อ ความตกลงกั บ บุ ค คลอื่ น ใดเกี่ ย วกั บ ค่ า บริ ก ารหรื อ
ค่าธรรมเนียม หรือเครื่องอุปกรณ์กระจายเสียงหรือโทรทัศน์อนั มีลักษณะเป็นการทําลาย กีดกัน บั่นทอน
หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือขัดขวางต่อการเข้าตลาดของผู้ประกอบกิจการรายใหม่
(๑๒.๓) การร่วมกันไม่ข ายหรือให้บริการกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น หรือบุคคลอื่น ที่มิใช่
บริษัทลูก หรือบริษัทในเครือของตน
(๑๒.๔) การเข้าจัด การแต่เพีย งผู้เ ดีย ว หรือร่ว มกัน หลายคน โดยมีผล หรืออาจมีผ ล
เป็นการกีดกันไม่ให้คู่แข่งเข้าถึง หรือมีช่องทางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่จะแข่งขันกันผลิตภัณฑ์
หรือบริการของผู้รับใบอนุญาต หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของตน
(๑๒.๕) การทําสัญญา หรือความตกลงใด ๆ กับผู้ประกอบกิจการในธุรกิจกระจายเสีย ง
หรือโทรทัศน์ หรือผู้ให้บริการเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์กระจายเสียงหรือโทรทัศน์รายอื่น เพื่อแบ่งส่วนแบ่ง
ทางการตลาดโดยการตกลงแบ่งตามแนวพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรือแนวทางอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นว่า
เป็นการตกลงแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด หรือจัดระเบียบของตลาดโดยมิชอบ
(๑๒.๖) การให้ สิ ท ธิ พิ เ ศษอย่ า งไม่ เ หมาะสม หรื อ การรั บ ประโยชน์ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรม
จากบริษั ท ในเครื อหรื อการเลื อกปฏิบัติ ใด ๆ อัน มี ผลกระทบต่อ การแข่ง ขัน อย่างเป็น ธรรมในตลาด
หากคณะกรรมการเห็นว่าผู้รับใบอนุญาตรายอื่นอาจตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบในการแข่งขันอย่างมาก
หรือทําให้การแข่งขันลดลงอย่างมีนัยสําคัญ หรือจะมีผลเป็นการกีดกันการเข้าตลาดของผู้ประกอบกิจการ
รายใหม่
(๑๒.๗) การดํ าเนิน การอื่น ใดอั น มี ผลทํา ให้มี การอุ ด หนุ น การบริ ก าร การอุด หนุ น ไขว้
การถื อ ครองธุ ร กิ จ ในประเภทเดี ย วกั น การใช้ อํ า นาจทางการตลาดที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม การทุ่ ม ตลาด
การกําหนดราคาต่ํากว่าต้นทุน การกําหนดราคาที่มีผลทําให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นไม่สามารถแข่งขันได้
หรือเลือกปฏิบัติในทางราคา

360

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

(๑๓) ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตจะต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล การใช้ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกที่ จํ า เป็ น ให้ กั บ
คณะกรรมการทุกไตรมาส
(๑๔) ผู้รับใบอนุญ าตต้องปฏิบัติต าม ระเบีย บ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมาตรการ
ที่คณะกรรมการกําหนดเกี่ยวกับเรื่อง ดังนี้
(๑๔.๑) การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
(๑๔.๒) การใช้ทรัพยากรกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(๑๔.๓) การเชื่อมต่อและใช้ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(๑๔.๔) การใช้สิ ท ธิในการปักหรื อตั้งเสา หรื อเดินสาย วางท่อ หรือติด ตั้ ง อุปกรณ์
ในการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(๑๔.๕) การคุ้มครองผู้บริโภค
(๑๔.๖) การปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
(๑๔.๗) ค่าธรรมเนียม และค่าบริการ
(๑๔.๘) การระงับข้อพิพาท
(๑๔.๙) หลักเกณฑ์หรือมาตรการอื่นใดที่คณะกรรมการกําหนดเพิ่มเติม
(๑๔.๑๐) ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๑๕) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือมาตรการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนดเพิ่มเติม
(๑๖) ผู้รับใบอนุญาตต้องรายงานผลการประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตต่อคณะกรรมการ
ตามแบบรายงานที่ ค ณะกรรมการกํ าหนดเป็ น ประจํา ทุก ปี ภายในระยะเวลาสามสิบ วัน นับ แต่ วัน ที่
ครบกําหนดชําระค่าธรรมเนียมรายปี
(๑๗) ผู้รับใบอนุญ าตมีหน้าที่ต้องบํารุง ดูแ ล รักษา และปรับปรุง สิ่ง อํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
(๑๘) การตั้งหรือการขอเปลี่ยนแปลงความสูงสายอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง สําหรับ
ผู้รั บ ใบอนุญ าตที่ ตั้ ง อยู่ ในบริ เวณเขตปลอดภั ย การเดิน อากาศ จะต้ องได้ รับ อนุญ าตจากหน่ ว ยงาน
ที่ มี อํ า นาจตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการเดิ น อากาศก่ อ นการยื่ น ขอใบอนุ ญ าตตั้ ง สถานี วิ ท ยุ ค มนาคม
ต่อคณะกรรมการ
(๑๙) การจั ด ตั้ ง หรื อ สร้ า งสิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ ใ ช้ ติ ด ตั้ ง สายอากาศจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๒๐) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดไว้ในใบอนุญาตโดยเคร่งครัด
ข้อ ๑๓ ในกรณี ที่ มี เ หตุ สํ า คั ญ หรื อ จํ า เป็ น เพื่ อ คุ้ ม ครองประโยชน์ ส าธารณะหรื อ กฎหมาย
หรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการมีอํานาจแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตและเงื่อนไขในการอนุญาต
ได้ตามความจําเป็น
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ข้อ ๑๔ ผู้รับใบอนุญ าตจะพักหรือหยุด การให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่ว นไม่ได้ เว้น แต่
จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ข้อ ๑๕ ระยะเวลาการอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการให้บริการสิ่ง อํานวยความสะดวกด้านกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์
ให้มีอายุไม่เกินสิบห้าปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ข้อ ๑๖ การยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหม่
ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตตามข้ อ ๑๕ สิ้ น อายุ หากผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตดั ง กล่ า วมี ค วามประสงค์
จะประกอบกิ จการให้บ ริ ก ารสิ่ ง อํ านวยความสะดวกด้ า นกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์ใ ห้ ยื่ น คํา ขอรั บ
ใบอนุญาตใหม่ต่อคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องยื่น แบบคําขอรับใบอนุญาตล่ว งหน้าอย่างน้อยเก้าสิบวัน แต่ไม่เกิน
สองปี ก่ อ นวั น ที่ ใ บอนุ ญ าตเดิ ม สิ้ น อายุ พร้ อ มส่ ง เอกสารหลั ก ฐานหรื อ ข้ อ มู ล ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ใ น
การออกใบอนุญาตตามที่กําหนดในข้อ ๘
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตใหม่ต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในข้อ ๖ และไม่เคยถูกคณะกรรมการ
พิจารณาว่ากระทําผิดเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
(๓) วิธีการพิจารณาของคณะกรรมการให้นําความในข้อ ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ทั้ง นี้
คณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้ แ ล้วเสร็จ ภายในหกสิ บวัน นับแต่ วัน ที่คณะกรรมการได้ รับคําขอรั บ
ใบอนุญาตใหม่
(๔) ในระหว่า งการพิจารณาคําขอรับใบอนุ ญ าตใหม่ต าม (๓) ให้ผู้รั บใบอนุญ าตประกอบ
กิจการนั้นต่อไปได้จนกว่าคณะกรรมการจะสั่งไม่อนุญาต ซึ่งหากคณะกรรมการมีคําสั่งไม่อนุญาต ในกรณีนี้
ผูข้ อรับใบอนุญาตใหม่มีหน้าที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามส่วนด้วย
(๕) อายุใบอนุญาตที่ได้รับการพิจารณาใหม่ อาจมีระยะเวลาแตกต่างจากอายุใบอนุญาตเดิม
ซึง่ จะเป็นไปตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
การกํากับดูแลการประกอบกิจการ
ข้อ ๑๗ การสิ้นสุดการอนุญาต นอกจากครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ ๑๕ แล้ว ใบอนุญาต
ให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์อาจสิ้นผล ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้รั บ ใบอนุ ญ าตแจ้ ง ยกเลิ ก การประกอบกิ จการตามที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าต และได้ ป ฏิ บั ติ
ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดก่อนเลิกกิจการแล้ว
(๒) คณะกรรมการมีคําสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาต เนื่องจากปฏิบัติผิด เงื่อนไขตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกําหนด

362

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๑๘ ในกรณี ที่ ป รากฏแก่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามเงื่อนไขในการอนุญาตตามประกาศนี้ หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอํานาจตักเตือนเป็น ลายลักษณ์อักษร หรือสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตระงับการกระทําที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไข
ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ได้ ซึ่งให้รวมถึงอํานาจการสั่งให้ชี้แจง
หรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญ าตซึ่งได้รับคําสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต ามข้อ ๑๘ ไม่พ อใจ
ในคําสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ผู้ รับใบอนุ ญ าตยัง เพิกเฉยไม่ปฏิบัติใ ห้ถูกต้อง หรือกรณีที่มีค วามเสีย หายร้ายแรง
ต่อประโยชน์สาธารณะ ให้คณะกรรมการมีอํานาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ ทั้ง นี้ การพักใช้
ใบอนุญาตให้กระทําได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งเดือน
การดําเนินการตามวรรคสองให้นํากฎหมายว่าด้ว ยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บัง คับ
โดยอนุโลม
ข้อ ๒๐ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตมี ห น้ า ที่ ใ นการจั ด ให้ มี ม าตรการเยี ย วยาผลกระทบที่ จ ะเกิ ด
ต่อผู้ใช้บริการภายหลังการสิ้นสุดการอนุญาตให้ประกอบกิจการตามประกาศนี้ และให้ร วมถึงกรณีที่มี
การพักหรือหยุดการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้า นกระจายเสี ย งหรือ โทรทั ศ น์ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมายอยู่ ใ นวั น ที่ ประกาศนี้ ใ ช้บั ง คับ หากประสงค์
จะให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์โดยชอบด้วยกฎหมายต่อไป ให้ยื่น
คําขอรั บใบอนุ ญ าตตามหลัก เกณฑ์ที่ กําหนดในประกาศนี้ ภายในหกสิบ วัน นับแต่วัน ที่ ประกาศนี้มีผ ล
ใช้ บั ง คั บ และเมื่ อ ได้ ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตจากคณะกรรมการแล้ ว ให้ มี สิ ท ธิ ใ ห้ บ ริ ก ารสิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับแจ้งไม่อนุญาตจากคณะกรรมการ
ข้อ ๒๒ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคม หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต สั ม ปทาน
หรือสัญญาให้เป็น ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามที่บัญ ญัติในมาตรา ๘๐ แห่ง พระราชบัญ ญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสีย ง
หรือโทรทัศน์โ ดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ในวัน ที่ประกาศนี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะให้บริการสิ่ง อํานวย
ความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ดังกล่าวต่อไป ให้ยื่น คําขอรับใบอนุญ าตตามหลักเกณฑ์
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ที่กํ า หนดในประกาศนี้ ภายในหกสิบ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศนี้ มีผ ลใช้บั ง คับ และเมื่ อได้ ยื่น คํ าขอรั บ
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการแล้ว ให้มีสิทธิให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับแจ้งไม่อนุญาตจากคณะกรรมการ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ภาคผนวก ก
อัตราค่าธรรมเนียมพิจารณาคําขอ
----------------------------------------ประเภทกิจการยื่นคําขออนุญาต
กิจการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(Facility Provider)
ระดับท้องถิ่น
ระดับภูมิภาค
ระดับชาติ
กิจการบริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน)
ค่าทําสําเนาคู่ฉบับใบอนุญาต ฉบับละ
ค่าถ่ายเอกสารใบอนุญาต ฉบับละ
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ค่าพิจารณาคําขอ

๕,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ภาคผนวก ข
รายละเอียดข้อมูลนิติบุคคล (Corporate Profile)
----------------------------------------ข้อมูลนิติบุคคล (Corporate Profile) มีรายละเอียด ดังนี้
๑. ให้ แ สดงผั ง โครงสร้ า งการถื อ หุ้ น รายชื่ อ ที่ อ ยู่ และสั ญ ชาติ พร้ อ มทั้ ง สั ด ส่ ว น
การถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญาต
๒. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มอี ํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต
๒.๑ ให้ แสดงรายละเอียดของผู้ บริ หารหรือผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาต
และของกรรมการ ตามตาราง ดังนี้
ชื่อ- สกุล/
ตําแหน่ง
(ก)

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
ในบริษัท
(ค)
(ข)

ประสบการณ์ทํางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตําแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
(ง)

หมายเหตุ (ก) สําหรับกรรมการให้ ร ะบุป ระเภทของกรรมการด้ วย เช่น กรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กําหนดในหนังสือรับรอง
(ข) ให้นบั รวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
(ค) ให้ ระบุ ถึ งความสั มพั นธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้ บริ หารด้ วยกั น
โดยความสัม พันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสั มพันธ์ท างสายโลหิต ความสั มพันธ์ โดยการสมรส และ
ความสัมพันธ์ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้ระบุเฉพาะความสัมพันธ์ลําดับ บิดา มารดา คู่สมรส
บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว
(ง) ให้ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
๒.๒ ให้แสดงรายละเอียดของผู้ล งทุนหรื อผู้ถือหุ้นอันเป็นทุ นแต่ละราย และสัดส่วน
การถือหุ้นดังกล่าวทั้ งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมสิทธิอ อกเสียงลงคะแนนของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้น
อันเป็นทุนแต่ละรายตามตาราง ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
สิทธิการออกเสียง
ชื่อ/สกุล
ที่อยู่
สัญชาติ
จํานวนหุ้น สัดส่วน (%)
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ภาคผนวก ค
ข้อมูลด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
--------------------------------๑. ประเภทหรือชนิดของสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่จะให้บริการ
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
๒. รูปลักษณะของสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตลอดจนสถานที่ตั้งของสิ่งอํานวยความสะดวก
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
๓. แผนผังแสดงที่ตั้งรายละเอียดของลักษณะทิศทางและแนวเขตของสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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(ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสิ่งอํานวยความสะดวก)
ภาคผนวก ค
ข้อมูลสิ่งอํานวยความสะดวก
---------------------การใช้สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ต้องแสดงรายละเอียด ดังนี้
๑.๑ สิ่งอํานวยความสะดวกของตนเอง ดังนี้
๑.๑.๑ ให้ระบุประเภทหรือชนิดของสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ที่จะให้บริการ
๑.๑.๒ ให้ แสดงรายละเอี ยดข้ อมูลทางเทคนิ คตามประเภทหรื อชนิ ดของสิ่ งอํ านวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่จะให้บริการที่ระบุในข้อ ๑.๑.๑
๑.๑.๓ ให้ ระบุ พิ กั ดภูมิ ศาสตร์ (Geographic Coordinates) (ละติ จู ดและลองจิจูด โดยให้ แสดงค่ า
เป็นทศนิยม ๖ ตําแหน่ง) และรายละเอียดสถานที่ตั้งของสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ที่จะให้บริการ เช่น ที่ตั้งของอาคาร ชั้น ห้อง บ้านเลขที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ประเทศ เป็นต้น
๑.๑.๔ ให้ระบุพื้นที่ให้บริการ (CoverageAreaService) ที่ประสงค์จะดําเนินการของสิ่งอํานวยความ
สะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่จะให้บริการ (หากมี)
๑.๑.๕ ให้ แ สดงรู ป ลั ก ษณะของสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกด้ า นกระจายเสี ยงหรื อ โทรทั ศ น์
ที่จะให้บริการ เช่น ภาพถ่าย พิมพ์เขียว เป็นต้น
๑.๑.๖ ให้แสดงแผนผังรายละเอี ยดของลั กษณะทิศทางและแนวเขตของสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่จะให้บริการ
๑.๒ สิง่ อํานวยความสะดวกของผู้อื่น ดังนี้
๑.๒.๑ ให้ระบุชื่อเจ้าของสิ่ง อํานวยความสะดวกที่ใช้ง านเพื่อให้ บริก ารกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์
๑.๒.๒ ให้แสดงหลักฐานสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สําหรับ
ให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของเจ้าของสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใช้งาน
ในข้อ ๑.๒.๑
๑.๓ สิ่งอํานวยความสะดวกของตนเองและของผู้อื่น ดังนี้
๑.๓.๑ สิ่งอํานวยความสะดวกของตนเองให้แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ ๑.๑
๑.๓.๒ สิ่งอํานวยความสะดวกของผู้อื่นให้แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ ๑.๒
----------------------------
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สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
การยื่นขอรับใบอนุญาต

[…] ยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่
[…] ยื่นขอประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพิม่ เติม
[...] ใบอนุญาตเดิมเลขที่.................
[…] ยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่กรณีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ
[…] ใบอนุญาตเดิมเลขที่.........................................วันหมดอายุ……..................
ส่วนที่ ๑. ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาต (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
๑.๑ ชื่อนิติบุคคล
Homepage
๑.๒ ที่อยู่ปัจจุบัน/สถานที่ติดต่อ เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
๑.๓ ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการ (บุคคลที่ ๑)
ตําแหน่ง
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
๑.๔ ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการ (บุคคลที่ ๒)
ตําแหน่ง
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
๑.๕ ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการ (บุคคลที่ ๓)
ตําแหน่ง
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
๑.๖ ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้
ตําแหน่ง
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
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หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๓
หน้า ๑ จาก ๖
เลขรับที่............................
วันที่รับ
...............................

สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๓
หน้า ๒ จาก ๖
เลขรับที่............................
วันที่รับ
...............................

ส่วนที่ ๒. รายละเอียดข้อมูลการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
๒.๑ ระบุเขตพื้นที่ให้บริการที่ประสงค์จะดําเนินการให้ชัดเจน
๒.๒ ประเภทสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
[…] ที่ดิน
[…] อาคาร
[…] สิ่งปลูกสร้าง
[…] เสา
[…] ระบบสาย
[…] สายอากาศ
[…] ท่อ
[…] อื่น ๆ ได้แก่
ส่วนที่ ๓. เอกสารประกอบคําขอ
๓.๑ หลักฐานนิติบุคคล
[…] สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับนิติบุคคล
[…] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล
[…] หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้มอบอํานาจและผู้รบั มอบอํานาจ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน
[…] อื่น ๆ ได้แก่
๓.๒ เอกสารข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
[…] ผังโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร (Organization Chart)
[…] ข้อมูลนิติบุคคล (Corporate Profile) เกี่ยวกับ
[…] รายชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของบุคคลผู้มอี ํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาต
และของกรรมการ
[…] รายชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของผูล้ งทุนหรือผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนแต่ละราย และสัดส่วน
การถือหุ้นทัง้ หมดของผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ลงทุน
หรือผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนแต่ละรายตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับหรือตามข้อตกลง
ของผู้ขอรับใบอนุญาต
[…] อื่น ๆ ได้แก่

370

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๓
หน้า ๓ จาก ๖
เลขรับที่............................
วันที่รับ
...............................

๓.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ
ที่ผ่านมาที่สอดคล้องกับงบการเงิน
[…] กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปให้จัดส่ง
[…] รายงานฐานะการเงินทีผ่ า่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญาตย้อนหลังตามอายุ

การจัดตัง้ นิติบุคคลแต่ไม่เกิน ๕ ปี ประกอบด้วย
[…] รายงานงบดุล
[…] งบกําไรขาดทุน
[…] งบกระแสเงินสดพร้อมด้วยข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่คํานวณจากรายงานดังกล่าว
[…] รายงานการให้บริการของผู้ขอรับใบอนุญาตย้อนหลังตามอายุการจัดตัง้ นิติบุคคลแต่ไม่เกิน ๕ ปี
ประกอบด้วย
[…] ข้อมูลโครงสร้างรายได้ที่แบ่งตามประเภทการให้บริการ ทีอ่ ย่างน้อยจะต้องแสดงรายการแยก
ตามแต่ละประเภทของแหล่งที่มาของรายได้ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์/
เงินบริจาค/เงินอุดหนุน
[…] ข้อมูลอัตราค่าบริการต่อหน่วยในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งทีม่ าของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
[…] ข้อมูลจํานวนหน่วยที่ให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
[…] ข้อมูลต้นทุนการให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
[…] ผลการวิเคราะห์หรือความเห็นที่พจิ ารณาได้วา่ จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินฐานะการเงิน

[…] กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ไม่ถึงหนึ่งปีให้จัดส่ง
[…] รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน (ถ้ามี)
[…] ผลการดําเนินงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาต
ย้อนหลังตามอายุการจัดตัง้ นิติบุคคลนั้น แต่ไม่เกิน ๓ ปี (ถ้ามี)
[…] ข้อมูลที่แสดงถึงศักยภาพทางการเงินของนิติบุคคล ได้แก่
[…] รายละเอียดวงเงินสินเชื่อที่ได้รบั จากสถาบันการเงิน
[…] หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากที่ได้รบั จากสถาบันการเงิน
[…] ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ
[…] อื่น ๆ ได้แก่
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สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๓
หน้า ๔ จาก ๖
เลขรับที่............................
วันที่รับ
...............................

๓.๔ ข้อมูลแผนการให้บริการ แผนการลงทุน และการประมาณการฐานะการเงินในอนาคต
[…] แผนการให้บริการ ประกอบด้วย
[…] วัตถุประสงค์ของการให้บริการ
[…] ขอบเขตพื้นที่ในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
[…] คุณภาพของการให้บริการ
[…] นโยบายการตลาดหรือการแข่งขัน
[…] แนวทางการพัฒนาการให้บริการ
[…] แนวทางการคุม้ ครองผู้ใช้บริการ หรือการรับเรือ่ งร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ
[…] อื่น ๆ ได้แก่
[…] แผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน ประกอบด้วย
[…] แหล่งที่มาของการจัดหาเงินทุน
[…] ความรู้ความเชี่ยวชาญของผูบ้ ริหาร
[…] สมมุติฐานในการจัดทําแผนการลงทุนและแผนการลงทุนโดยละเอียดทีส่ อดคล้องกับประมาณการ

ต้นทุนในการให้บริการในอนาคตตลอดอายุใบอนุญาต

[…] ปัจจัยเสีย่ งที่อาจมีผลกระทบต่อแผนการลงทุนและแผนการจัดหาเงินทุน
[…] แนวทางการพัฒนากิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต
[…] อืน่ ๆ ได้แก่

[…] การประมาณการฐานะการเงินในอนาคต ๕ ปี ประกอบด้วย
[…] ข้อมูลประมาณการรายได้ที่แบ่งตามประเภทการให้บริการ ที่อย่างน้อยจะต้องแสดงรายการแยก

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

ตามแต่ละประเภทของแหล่งที่มาของรายได้ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์/
เงินบริจาค/เงินอุดหนุน
ข้อมูลประมาณการอัตราค่าบริการต่อหน่วยในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งทีม่ าของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ข้อมูลประมาณการจํานวนหน่วยที่ให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งทีม่ าของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ข้อมูลประมาณการต้นทุนการให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ประมาณการงบกระแสเงินสด หรือฐานะการเงิน พร้อมด้วยข้อมูลสมมติฐาน อัตราส่วนทางการเงิน
ระยะเวลาในการลงทุน และข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์
อื่น ๆ ได้แก่
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สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๓
หน้า ๕ จาก ๖
เลขรับที่............................
วันที่รับ
...............................

ส่วนที่ ๔. คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
๔.๑ ข้าพเจ้าขอรับรองว่ าเป็นผู้ มี คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดทุกประการและข้อมูลที่ปรากฏในแบบคํา ขอนี้
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง
๔.๒ กรณี ปรากฏในภายหลั งว่ าข้าพเจ้ าขาดคุ ณสมบั ติข้อหนึ่งข้อใด หรือทําเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายิ นยอมให้
คณะกรรมการยกเลิก หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันที
๔.๓ ข้าพเจ้ ายินยอมปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์ หรือเงื่อนไขข้ อกําหนดใดๆ อั นเกี่ ยวข้ องกั บการจัดสรรรายได้จากการ
ให้บริการให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ
๔.๔ ข้ าพเจ้ าได้อ่ านและเข้ าใจหลั ก เกณฑ์ ตามประกาศ กสทช. เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารอนุญาตให้บริการ
สิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ทั้งหมดแล้วและยินยอมปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

ลงชื่อ………………………………………ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ ๑)
(…………………………………….)
วัน/เดือน/ปี…………………………………

ลงชื่อ………………………………………ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ ๒)
(…………………………………….)
วัน/เดือน/ปี…………………………………

ลงชื่อ………………………………………ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ ๓)
(…………………………………….)
วัน/เดือน/ปี…………………………………
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สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

คําขอ :
[ ] เรียบร้อย
[ ] ไม่เรียบร้อย
เอกสารประกอบครบถ้วนตามประกาศ :
[ ] ครบถ้วน
[ ] ไม่ครบถ้วน
ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคําขอ

วันที่รับคําขอ :

สําหรับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคําขอ :
บันทึกมอบหมายงาน

Note
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หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๓
หน้า ๖ จาก ๖
เลขรับที่............................
วันที่รับ
...............................

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่ เ ป็น การสมควรกํ าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี การอนุ ญ าตประกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง
หรือกิจการโทรทัศน์สําหรับการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กําหนด
ลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสีย งและกิจการโทรทัศน์ และเพื่อให้ผู้ประสงค์จะประกอบ
กิจการได้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับคุณสมบัติข องผู้ขอรับใบอนุญาต วิธีการขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์
ในการออกใบอนุญาต เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการอนุญาต วิธีการพิจารณาในการ
ออกใบอนุญ าต ระยะเวลา การพิจารณาอนุญาตและขอบเขตการอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าว
รวมทั้งเงื่อนไขอื่นที่จําเป็นสําหรับการประกอบกิจการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ ง (๖) และ (๒๔) และมาตรา ๔๑
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิท ยุโ ทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อัน เป็น กฎหมายที่มีบทบัญ ญั ติบางประการ
เกี่ย วกับการจํากัดสิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับ
มาตรา ๗ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖
และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติให้กระทําได้โ ดยอาศัย อํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ประเภทการ
ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
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ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์” หมายความว่า การให้บริการระบบเชื่อมโยง
ของกลุ่ม เครื่ องส่ งหรื อถ่ ายทอดสั ญ ญาณเสี ย งหรือ ภาพที่ใช้ ในการส่ ง ข่า วสารสาธารณะหรือ รายการ
จากสถานี ไปยัง เครื่ องรับ ไม่ว่ าจะโดยสื่ อตั ว นํา ที่เ ป็น สาย คลื่ น ความถี่ แสง คลื่ น แม่เ หล็ก ไฟฟ้ า
หรือสื่อตัวนําใด
“การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์” หมายความว่า การประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟัง
การให้บริการนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า
หรื อ ระบบอื่ น ระบบใดระบบหนึ่ ง หรื อ หลายระบบรวมกั น หรื อ การให้ บ ริ ก ารอื่ น ทํ า นองเดี ย วกั น
ที่คณะกรรมการกําหนดให้เป็นกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
“สิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์” หมายความว่า โครงสร้างพื้นฐานหรือ
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการให้บริการกิจ การกระจายเสีย งหรือกิจการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน
อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เสา ระบบสาย สายอากาศ ท่อ หรือสิ่งอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ตามประกาศนี้
“รายได้” หมายความว่า รายได้จากการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต ค่าสมาชิก ค่าการโฆษณา
ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือรายได้อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“สํานักงาน กสทช.” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามประกาศนี้
หมวด ๑
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จะต้องได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์สําหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
จากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข
อื่นใด ที่คณะกรรมการประกาศกําหนดเพิ่มเติม
ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต

376

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

ผู้ขอรับใบอนุญาตนอกจากจะมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๘
มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ท รัพ ย์ตามคําสั่งศาล หรือถูกศาลมีคําสั่งให้ฟื้น ฟู
กิจการตามกฎหมายล้มละลาย
(๒) กรรมการหรื อ บุ ค คลผู้ มี อํ า นาจกระทํ า การผู ก พั น ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งไม่ เ ป็ น บุ ค คล
ที่มีร ายชื่ออยู่ในบัญ ชีร ายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทยเห็น ว่า ไม่สมควรเป็น ผู้บริหาร
ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(๓) ผู้ข อรับใบอนุญ าต กรรมการ ผู้จัด การหรือบุ คคลผู้มี อํานาจกระทําการผูกพั น ผู้ข อรั บ
ใบอนุญาต ต้องไม่เคยถูกศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่ามีโทษทางอาญาซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม กฎหมายว่าด้ว ย
การประกอบกิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน
ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐ และความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ภายในระยะเวลาสองปีก่อนการยื่นขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๗ ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะให้ บ ริ ก ารโครงข่ า ยด้ า นกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์ ต ามประกาศนี้
ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ดังนี้
(๑) ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะต้องระบุ
เขตพื้นที่ให้บริการที่ประสงค์จะดําเนินการให้ชัดเจนด้วย
(๒) ยื่น แบบคําขอที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วและเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้
ในการอนุญาตตามข้อ ๘ พร้อมสําเนาเอกสารดังกล่าวและจัดทําข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จํานวน
อย่างละ ๑ ชุด ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ สํานักงาน กสทช.
(๓) ผู้ยื่น คํา ขอรับ ใบอนุญ าตต้อ งชํา ระค่า ธรรมเนีย มพิจ ารณาคํา ขอตามภาคผนวก ก
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นคําขอ หรือตามประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
สําหรับการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์บางประเภทเพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแล หรือ
ประโยชน์สาธารณะอื่นใด คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตก็ได้
โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า
ข้อ ๘ เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการยื่นขอรับใบอนุญาต
ผู้ข อรับใบอนุญ าตต้องส่ง เอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จําเป็นเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูล ดังต่อไปนี้
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(๑) เอกสารหลักฐานของผู้ขอรับใบอนุญาต
(๑.๑) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ

(๑.๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจ กระทําการ
ผูกพันนิติบุคคล
(๑.๓) หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมายพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน
(๒) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
(๒.๑) ผังโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร (Organization Chart)
(๒.๒) ข้อมูลนิติบุคคล (Corporate Profile) ตามภาคผนวก ข ซึ่งอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูล
ดังนี้
(๒.๒.๑) รายชื่อ ที่อยู่ และสัญ ชาติของบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต และของกรรมการ
(๒.๒.๒) รายชื่อ ที่อ ยู่ และสัญ ชาติข องผู้ ลงทุน หรือผู้ ถือหุ้ น อัน เป็น ทุน แต่ละราย
และสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น พร้อมสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ลงทุน
หรือผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนแต่ละรายตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับหรือตามข้อตกลงของผู้ขอรับใบอนุญาต
(๒.๓) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ฐานะการเงิ น ที่ ผ่ า นการตรวจสอบจากผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
ตามกฎหมาย ได้แ ก่ รายงานงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด พร้อมด้ว ยข้อมูลอัตราส่ว น
ทางการเงิน ที่คํานวณจากรายงานดังกล่าว ข้อมูลโครงสร้างรายได้ที่แ บ่งตามประเภทการให้บริการ
รวมถึงผลการวิเ คราะห์ห รือความเห็น ที่พิจ ารณาได้ว่าจะเป็น ประโยชน์ต่อการประเมิน ฐานะการเงิ น
และผลการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาต
ทั้งนี้ การจัดส่งรายงานและข้อมูลดังกล่าวให้จัดทําย้อนหลังเป็นระยะเวลาห้าปี หรือนิติบุคคล
ที่จัดตั้งไม่ถึงห้าปีให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวตามอายุการจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนุญาต ตามภาคผนวก ค
ท้ายประกาศนี้
กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ใหม่ไม่ถึงหนึ่งปีให้จัดส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตเพียงระยะเวลาสามปีย้อนหลัง และข้อมูล
ที่แสดงถึงศักยภาพทางการเงินของนิติบุคคล ได้แก่ รายละเอียดวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากจากสถาบันการเงิน
(๓) ข้อมูลแผนการประกอบกิจการ
(๓.๑) ให้ จั ด ส่ง แผนบริ ก ารโครงข่ า ยกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์ที่ ส ามารถสะท้ อ นถึ ง
วัต ถุประสงค์ของการให้บริการ ขอบเขตพื้น ที่ในการให้บริการ คุณภาพของการให้บริการ นโยบาย
การตลาดหรือการแข่งขัน ตลอดถึงแนวทางการพัฒนาการให้บริการ แนวทางการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
หรือการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพบริการที่สมเหตุสมผลตลอดระยะเวลา
การให้บริการ ทั้งนี้ แผนการให้บริการดังกล่าวจะต้องสอดรับกับแผนการลงทุนตาม (๓.๒)
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(๓.๒) ให้จัด ส่งแผนการลงทุน และแผนการจัด หาเงิน ทุน พร้อมข้อมูลที่เกี่ย วข้องอื่น
ซึ่งสามารถสะท้อนถึงความเหมาะสมของแผน โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลที่แสดงถึงแหล่ง ที่มาของการ
จัด หาเงิน ทุน ความรู้ค วามเชี่ยวชาญของผู้บริหาร สมมุติฐานในการจัด ทําแผน ปัจจัย เสี่ย งที่อาจมี
ผลกระทบต่อแผน และแนวทางการพัฒนากิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต
ทั้งนี้ การจัดส่งรายงานและข้อมูลตาม (๓.๑) และ (๓.๒) ให้เป็นไปตามภาคผนวก ค
(๔) ข้อมูลด้านเทคนิคและเทคโนโลยี ให้ส่งข้อมูล ดังนี้
(๔.๑) สถาปัตยกรรมโครงข่าย (Network Architecture) ตามภาคผนวก ง ซึ่งประกอบด้ว ย
อุปกรณ์โครงข่ายและการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ดังกล่าว หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด
(๔.๒) ขอบเขตพื้นที่การให้บริการโครงข่าย ตามภาคผนวก จ
(๕) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ฐานะทางการเงิ น ที่ ผ่ า นการตรวจสอบจากผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
ตามกฎหมาย และข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการที่ผ่านมาที่สอดคล้องกับงบการเงิน
(๖) ข้อมูลแผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน
(๗) ข้อมูลการประมาณการฐานะการเงินในอนาคต
(๘) ข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๙ วิธีการพิจารณาในการออกใบอนุญาตให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการ พิ จ ารณาตรวจสอบ
แบบคําขอที่กรอกแล้ว และเอกสารหลักฐานที่จําเป็นต้องใช้ในการอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
สิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับคําขอ ทั้งนี้ อาจขยายระยะเวลาได้ไม่เกินเจ็ดวันทําการ
(๒) หากปรากฏแบบคํ า ขอและเอกสารหลั ก ฐานที่ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
จะแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขแบบคําขอหรือจัดส่งเอกสารหลักฐานที่จําเป็นเพิ่มเติมภายในระยะเวลา
สิบห้าวันทําการ และจะยังไม่พิจารณานําเสนอคณะกรรมการจนกว่าจะได้แ ก้ไขแบบคําขอหรือได้รับ
เอกสารหลักฐานที่จําเป็นเพียงพอต่อการพิจารณา
(๓) หากปฏิบัติถูกต้องและครบถ้วนตาม (๑) หรือ (๒) แล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ จะดํ า เนิ น การพิ จ ารณากลั่ น กรองเพื่ อ จั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห์
ความเหมาะสมของการประกอบกิจการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และจัดทําร่างใบอนุญาต
พร้อมเงื่อนไขเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบวันทําการ ทั้งนี้ อาจยื่นขอ
ขยายระยะเวลาต่อคณะกรรมการเป็น การล่ว งหน้าก่อนครบกําหนดระยะเวลา การขยายระยะเวลา
ให้กระทําได้ไม่เกินสิบห้าวันและขอขยายได้ไม่เกินสองครั้ง โดยต้องคํานึงถึงปัจจัยอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๓.๑) วัต ถุป ระสงค์ ข องการประกอบกิจ การ ความต้อ งการของผู้ บริ โ ภคในเขตพื้ น ที่
ที่จะให้บริการ ตลอดจนประโยชน์ต่อผู้บริโภค ผู้ใช้บริการ อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น
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(๓.๒) ความสามารถในการบริหารจัดการ พร้อมฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงาน
ที่มั่นคง สามารถดําเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง
(๓.๓) ความเหมาะสมและสอดคล้องของแผนการลงทุน กับแผนการให้บริการ ซึ่งจะเอื้อ
ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(๓.๔) ศักยภาพในการจัด หาแหล่งเงินทุนมารองรับการดําเนิน การ ตามแผนการลงทุน
ทั้งในภาวะปกติ และในภาวะที่อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
(๓.๕) แผนการด้านเทคนิคที่มีความสมเหตุสมผล สอดรับกับแผนการให้บริการ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓.๖) ศักยภาพในการติดตั้งโครงข่าย รวมถึงในการดําเนินการอื่น ใดให้ได้ต ามแผนการ
ดําเนินงานที่นําเสนอ
ให้พ นั กงานเจ้าหน้าที่ห รือผู้ที่ ได้รั บมอบหมายจากคณะกรรมการเสนอผลการกลั่น กรองต่ อ
คณะกรรมการภายในระยะเวลาอันสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ระยะเวลาตาม (๓) วรรคหนึ่ง
สิ้นสุดลง
(๔) เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้ ที่ ค ณะกรรมการมอบหมาย
ให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันทําการ โดยคํานึงถึงปัจจัยตาม (๓) และ
ประโยชน์สาธารณะ การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม การบริการโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม การใช้
ประโยชน์ โ ครงข่ า ยกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ซึ่ง รวมถึง การเข้ า สู่ ต ลาดของ
ผูป้ ระกอบการรายใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม และการกระจายประโยชน์
อย่ างเป็ นธรรม รวมทั้ง การลดมาตรการกีด กัน การเข้ าสู่ ต ลาด โดยให้สํ านั กงาน กสทช. แจ้ง มติ
คณะกรรมการให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบเป็นหนังสือพร้อมเปิดเผยข้อมูลและผลการพิจารณาในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของสํานักงาน กสทช. แก่สาธารณะภายในสิบห้าวันทําการ
(๕) กรณี ที่ค ณะกรรมการพิ จารณาเห็ น ควรให้ผู้ ข อรับใบอนุญ าตดํ าเนิน การแก้ ไขข้ อเสนอ
เพิ่มเติม ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นข้อเสนอที่แก้ไขภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสํานักงาน
กสทช. หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
(๖) ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรออกใบอนุญาตตามที่ยื่นคําขอ คณะกรรมการ
อาจกําหนดเงื่อนไขให้มีการทดลองให้บริการตามที่ขอรับอนุญาตเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อน
ก็ได้ ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องดําเนินการทดลองให้บริการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
หากการทดลองดังกล่าวมีการรบกวนเกิด ขึ้น ผู้ข อรับใบอนุญ าตจะต้องดําเนิน การแก้ไขให้แ ล้วเสร็ จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดการรบกวน
(๗) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตตามประกาศนี้แล้ว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาต
ได้รับอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย
ทั้ ง นี้ เ ฉพาะในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมที่ ร ะบุ ใ นคํ า ขออนุ ญ าต โดยผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าต
จะต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนดให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
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ข้อ ๑๐ ผู้รับใบอนุญ าตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือผู้ไ ด้รับอนุ ญ าต สัมปทานหรื อ
สั ญ ญาให้ เ ป็ น ผู้ ป ระกอบกิ จ การโทรคมนาคม ตามที่ บั ญ ญั ติ ใ นมาตรา ๘๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ หากประสงค์จะให้บริการโครงข่ายสําหรับกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตามประกาศนี้ก่อน
ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคแรกมีหน้าที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการในอัตราร้อยละ ๒
จากรายได้ที่ได้จากการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตตามประกาศฉบับนี้ก่อนหักรายจ่ายทั้งหมด
หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๒
สิทธิและหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
ข้อ ๑๑ ผู้รับใบอนุญาตให้บ ริการโครงข่ ายกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์อ าจสร้ างหรื อจัด หา
สิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ของตนเองก็ได้ โดยจะต้องปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
เกี่ย วกับการใช้สิท ธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดิ นสาย วางท่อ หรือติด ตั้ง อุปกรณ์ในการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ข้อ ๑๒ ขอบเขตและเงื่อนไขการอนุญาต
(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาต
(๒) ใบอนุญาตเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับใบอนุญาต จะโอนแก่กนั มิได้ ต้องประกอบกิจการ
ด้วยตนเอง จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วนหรือยินยอมให้บคุ คลอื่นเป็นผู้มีอํานาจประกอบ
กิจการแทนมิได้ หรือจะโอนสิท ธิในใบอนุญาตไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของโครงข่ายให้กับบุคคลอื่น
อันทําให้มผี ลกระทบต่อการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตมิได้
(๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องเริ่มดําเนินการเพื่อให้บริการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามแผนการบริการ
และแผนการลงทุน แต่ทั้ ง นี้ ต้ องไม่ เกิ น สองปี นับ แต่วั น ที่ ได้ รั บใบอนุญ าต และต้ องรายงานผลการ
ดําเนินการทุกเดือนจนกว่าจะให้บริการ เว้นแต่คณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอื่น
(๔) ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งให้ บ ริ ก ารระบบการเชื่ อ มโยงของกลุ่ ม เครื่ อ งส่ ง หรื อ ถ่ า ยทอด
สัญญาณเสียงหรือภาพที่ใช้ในการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการจากสถานีไปยังเครื่องรับ ไม่ว่าจะโดย
สื่อตัวนําที่เป็นสาย คลื่นความถี่ แสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือสื่อตัวนําอื่นใด
(๕) กรณีผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ประเภท
การให้บริการโครงข่ายกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์เพิ่มเติมภายหลังจากที่ได้รับใบอนุญ าตแล้ว ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตขอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยให้นําความในข้อ ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้ง นี้
การอนุญาตดังกล่าวผู้รับใบอนุญ าตจะต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการในส่วนที่ได้รับ
อนุญาตเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการกําหนด
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(๖) ผู้รับใบอนุญาตสามารถให้บริการโครงข่ายกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์ได้ต ามระยะเวลา
ที่ค ณะกรรมการอนุญ าต และหากประสงค์จะเลิกการให้บ ริการดังกล่าวก่อนวั น ที่ใบอนุญ าตสิ้น อายุ
จะต้องแจ้งเหตุแห่งการเลิกประกอบกิจการพร้อมทั้งมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการให้คณะกรรมการเห็นชอบ
ล่วงหน้าก่อนเลิกกิจการ โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกําหนดก่อนเลิกกิจการ
(๗) ผู้รับ ใบอนุญ าตมีห น้า ที่ต้อ งชํา ระค่า ธรรมเนีย มใบอนุญ าตรายปีใ นอัต ราร้อ ยละ ๒
ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย โดยให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ในการประเมินค่าธรรมเนียมรายปีที่ต้องชําระ
และจัด ทํารายละเอีย ดการคํานวณค่าธรรมเนีย มรายปี ต ามที่ผู้รับใบอนุญ าตประเมิน ยื่น ให้สํานักงาน
กสทช. หากไม่ชําระค่าธรรมเนี ย มดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กํา หนด ผู้รับ ใบอนุญ าตจะต้องชําระ
ค่า ธรรมเนีย มเพิ่ ม ตามอั ต ราที่ ค ณะกรรมการกํ า หนด มิ ฉ ะนั้ น จะถื อ ว่ า ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตสละสิ ท ธิ์
ในการขอรับใบอนุญาต
กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนด
ชําระค่ าธรรมเนีย ม ให้ ถือ ว่า ใบอนุญ าตนั้น สิ้น ผลนั บถั ด จากวัน ครบกํา หนดการชําระค่ าธรรมเนีย ม
โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดก่อนเลิกกิจการ
เพื่อประโยชน์ในการคํานวณค่าธรรมเนียมรายปีของผู้รับใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาต มีหน้าที่
จัดส่งงบการเงินประจําปีที่มีการแยกรายได้และต้นทุนตามประเภทบริการที่ได้รับใบอนุญาตอย่างชัดเจน
ที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาตตามกฎหมายให้แ ก่คณะกรรมการหรือข้อมูลอื่น ที่จําเป็น
ต่อการพิจารณากําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามที่คณะกรรมการจะกําหนด
(๘) ผู้รับใบอนุญาต มีหน้าที่ต้องนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะในอัตราร้อยละ ๒ ของรายได้กอ่ นหักค่าใช้จ่าย
หรือตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนด
(๙) ตลอดระยะเวลาการให้ บ ริ ก ารตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตจะต้ อ งมี วิ ศ วกร
ด้านไฟฟ้าสื่อสารหรือโทรคมนาคม เพื่อควบคุมการดําเนินการทางด้านเทคนิค
(๑๐) ผู้รับใบอนุญาตต้องให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์จากคณะกรรมการเท่านั้น
(๑๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์แก่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ในกรณีที่โครงข่าย
ไม่สามารถรองรับได้ ผู้รับใบอนุญาตต้องชี้แจงเหตุแห่งการปฏิเสธดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณา
(๑๒) การประกอบกิ จ การตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งจั ด ทํ า ข้ อ เสนอการใช้
หรือเชื่อมต่อโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ให้คณะกรรมการเห็นชอบ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ
เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นสามารถพิจารณาก่อนเข้าใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายนั้น
(๑๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์
รายอื่นสามารถเข้าใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายเฉพาะส่วนได้

382

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

(๑๔) ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตมี ห น้ า ที่ ส่ ง ผ่ า นสั ญ ญาณการให้ บ ริ ก ารกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์
ที่ เ ป็ น การทั่ ว ไปตามประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโครงข่ า ยที่ มี ก ารกํ า หนดเงื่ อ นไขในการเข้ า ถึ ง การให้ ใ ช้ บ ริ ก ารตามวรรคหนึ่ ง
ให้หมายความรวมถึง การกําหนดเงื่อ นไขเข้าใช้ บริการกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์ โดยผู้ให้ บริการ
ไม่ประสงค์จะให้บริการเป็นการทั่วไป ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสําหรับการรับบริการหรือไม่ก็ตาม
(๑๕) ผู้รับใบอนุญาตต้องระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญ ญัติการประกอบกิจการกระจายเสีย งและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีการส่ง
หรือแพร่รายการนั้นผ่านทางโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของผู้รับใบอนุญาต
(๑๖) ในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีซึ่งมีความจําเป็นเพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ
ผู้รั บใบอนุญ าตต้ องให้ บริ ก ารแพร่ภ าพหรือ กระจายเสีย ง แจ้ ง ข่ าวหรื อเตื อนภัย ให้ ประชาชนทราบ
เมื่อรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๑๗) กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตควบรวมกิจการหรือเข้าร่วมกันเป็นบริษัทคู่ค้ากับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น
หรือมีการทําสัญญาใดที่ให้ผู้รับใบอนุญาตอีกฝ่ายมีอํานาจควบคุมกํากับดูแล หรือสั่งการหรือกระทําการ
แทนคู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ า ยที่ เ ป็ น ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต หรื อ ล่ ว งรู้ ข้ อ มู ล ทางการค้ า ของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตอี ก ฝ่ า ย
จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง มีผลที่เป็นหรืออาจ
เป็นการกีด กัน การแข่ง ขันอย่างเป็น ธรรมในตลาด คณะกรรมการอาจกําหนดมาตรการเฉพาะให้ผู้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติก็ได้
(๑๘) ผู้รับใบอนุญ าตจะต้องปฏิบัติต ามกฎหมายว่าด้ว ยการแข่ง ขัน ทางการค้า และจะต้อง
ไม่กระทําการใดที่คณะกรรมการเห็น ว่ามีวัต ถุประสงค์หรือมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อการ
แข่งขัน อย่างเป็นธรรมในตลาดอย่างมีนัย สําคัญ สําหรับโครงข่าย สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการ
กิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาตของผู้รับใบอนุญาต หรือเครื่องอุปกรณ์กระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ของบุคคลอื่น โดยรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้
(๑๘.๑) การเข้าทําสัญญา หรือความตกลงอื่นใดโดยสมรู้กัน หรือดําเนินการร่วมมือกับ
บุคคลอื่นอันส่งผลกระทบต่อสภาวการณ์การแข่งขันของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น และผู้บริโภค
(๑๘.๒) การเข้ า ทํ า สั ญ ญา หรื อ ความตกลงกั บ บุ ค คลอื่ น ใดเกี่ ย วกั บ ค่ า บริ ก าร
หรือค่าธรรมเนีย ม หรือเครื่องอุปกรณ์กระจายเสีย งหรือโทรทัศน์อัน มีลักษณะเป็น การทําลาย กีดกัน
บัน่ ทอน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือขัดขวางต่อการเข้าตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่
(๑๘.๓) การร่ ว มกั น ไม่ ข ายหรื อให้บ ริ การกั บ ผู้รั บใบอนุ ญ าตรายอื่ น หรื อ บุค คลอื่ น
ที่มิใช่บริษัทลูก หรือบริษัทในเครือของตน
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(๑๘.๔) การเข้า จั ด การโดยมี ผ ล หรื ออาจมีผ ลเป็น การกีด กั น ไม่ ใ ห้ ผู้รั บ ใบอนุ ญ าต
รายใดรายหนึ่งเข้าถึงการให้บริการ
(๑๘.๕) การทําสัญญา หรือความตกลงใด ๆ กับผู้ประกอบการในธุรกิจกระจายเสีย ง
หรือโทรทัศน์ หรือผู้ให้บริการเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์กระจายเสียงหรือโทรทัศน์รายอื่น เพื่อแบ่งส่วนแบ่ง
ทางการตลาดโดยการตกลงแบ่งตามแนวพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรือแนวทางอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นว่า
เป็นการตกลงแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด หรือจัดระเบียบของตลาดโดยมิชอบ
(๑๘.๖) การให้สิ ท ธิพิ เศษอย่ างไม่ เหมาะสม หรือ การรับ ประโยชน์ อัน ไม่ เ ป็น ธรรม
จากบริษัทในเครือ หรือการเลือกปฏิบัติใด ๆ อัน มีผลกระทบต่อการแข่ง ขัน อย่างเป็น ธรรมในตลาด
หากคณะกรรมการเห็นว่าผู้รับใบอนุญาตรายอื่นอาจตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบ ในการแข่งขันอย่างมาก
หรือทําให้การแข่งขันลดลงอย่างมีนัยสําคัญ หรือจะมีผลเป็นการกีดกันการเข้าตลาดของผู้ประกอบการ
รายใหม่
(๑๘.๗) การดําเนินการอื่น ใดอัน มีผลทําให้มีการอุด หนุนการบริการ การอุดหนุน ไขว้
การถื อ ครองธุ ร กิ จ ในประเภทเดี ย วกั น การใช้ อํ า นาจทางการตลาดที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม การทุ่ ม ตลาด
การกําหนดราคาต่ํากว่าต้นทุน การกําหนดราคาที่มีผลทําให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นไม่สามารถแข่งขันได้
หรือเลือกปฏิบัติในทางราคา
(๑๙) ผู้รั บ ใบอนุ ญ าตจะต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล การใช้ โ ครงข่ า ยที่ จํ า เป็ น ให้ กั บ คณะกรรมการ
ทุกหกเดือน
(๒๐) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม ระเบีย บ ข้อบัง คับ ประกาศ คําสั่ง หรือมาตรการ
ที่คณะกรรมการกําหนดเกี่ยวกับเรื่อง ดังนี้
(๒๐.๑) การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
(๒๐.๒) การใช้ทรัพยากรกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(๒๐.๓) การเชื่อมต่อและใช้ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(๒๐.๔) การใช้สิท ธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติด ตั้ง อุปกรณ์
ในการให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์
(๒๐.๕) การจัดให้มีบริการโดยทั่วถึง และการบริการเพื่อสังคม
(๒๐.๖) การคุ้มครองผู้บริโภค
(๒๐.๗) การปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
(๒๐.๘) ค่าธรรมเนียม และค่าบริการ
(๒๐.๙) การระงับข้อพิพาท
(๒๐.๑๐) มาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
(๒๐.๑๑) หลักเกณฑ์หรือมาตรการอื่นใดที่คณะกรรมการกําหนดเพิ่มเติม
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ในรอบระยะเวลาบัญชีของปี ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดทํารายงานแสดงจํานวนผู้รับบริการ รายงาน
แสดงสถานะทางการเงิน โดยแสดงรายรับรายจ่าย ต้น ทุน แยกตามประเภทการให้บริการโครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยจะต้องให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายของผู้รับใบอนุญาตรับรอง
และยืนยันจํานวนยอดรายได้จากการให้บริการในบริการที่ได้รับอนุญาตให้สํานักงาน กสทช. ทราบเป็นหนังสือ
ภายในเก้าสิบวันนับถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของปี โดยผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ออกค่าใช้จา่ ยเองทั้งสิ้น
(๒๑) ผู้รับใบอนุญ าตมีหน้าที่ต้องบํารุง ดูแ ล รักษา และปรับปรุง โครงข่ายกระจายเสีย ง
หรือโทรทัศน์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
(๒๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องขยายโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ให้เป็นไปตามแผนบริการ
ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
(๒๓) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องติดตั้งโครงข่ายและอุปกรณ์เพื่อรองรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๒๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยใช้สิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเท่านั้น
(๒๕) คณะกรรมการอาจกําหนดหมวดหมู่ หรือลําดับจัดบริการกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์
เพื่อใช้ในการให้บริการโครงข่ายก็ได้ ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ จากการ
จัดเรียงหมวดหมู่หรือการจัดลําดับบริการดังกล่าว
(๒๖) เพื่อเป็น การส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
หรือประโยชน์สาธารณะ ให้ผู้รับใบอนุญ าตจัด ให้มีช่องทางเพื่อให้บริการกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
(๒๗) การตั้งหรือการขอเปลี่ยนแปลงความสูงสายอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงสําหรับ
ผู้รับใบอนุญ าตที่ตั้งอยู่ในบริเวณเขตปลอดภัย การเดินอากาศ จะต้องได้รับอนุญ าตจากหน่ว ยงานที่มี
อํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศก่อนการยื่นขอใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมต่อคณะกรรมการ
(๒๘) การจัดตั้งหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ติดตั้งสายอากาศจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร
(๒๙) ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ค ณะกรรมการกํ า หนดไว้ ใ นใบอนุ ญ าต
โดยเคร่งครัด
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีเหตุสําคัญหรือจําเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือกฎหมายหรือ
พฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการมีอํานาจแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขต และเงื่อนไขในการอนุญาต
ได้ตามความจําเป็น
ข้อ ๑๔ ผู้รับใบอนุญาตจะพักหรือหยุด การให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ข้อ ๑๕ ระยะเวลาการอนุญาตให้ประกอบกิจการ
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ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์มีอายุไม่เกินสิบห้าปี
นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ข้อ ๑๖ การยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหม่
ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสิ้ น อายุ ต ามข้ อ ๑๕ หากผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตดั ง กล่ า วมี ค วามประสงค์
จะประกอบกิ จ การให้ บ ริ ก ารโครงข่ า ยกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์ ใ หม่ ให้ ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าต
ต่อคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นแบบคําขอรับใบอนุญ าตล่วงหน้าอย่างน้อยเก้าสิบวัน แต่ไม่เกิน
สองปีก่อ นวัน ที่ใบอนุญ าตเดิมสิ้น อายุ พร้อ มส่ง เอกสารหลัก ฐานหรือ ข้อมูลที่จําเป็น ต้อ งใช้ ในการ
ออกใบอนุญาตตามที่กําหนดในข้อ ๘
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตใหม่ต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในข้อ ๖ และไม่เคยถูกคณะกรรมการ
พิจารณาว่ากระทําผิดเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศฉบับนี้
(๓) วิธีการพิจารณาของคณะกรรมการให้นําความในข้อ ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ทั้ง นี้
คณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้ แ ล้วเสร็จ ภายในหกสิ บวัน นับแต่ วัน ที่ค ณะกรรมการได้ รับคําขอรั บ
ใบอนุญาตใหม่
(๔) ในระหว่างการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตใหม่ตาม (๓) ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
นั้น ต่อไปได้จนกว่าคณะกรรมการจะสั่งไม่อนุญ าต ซึ่งหากคณะกรรมการมีคําสั่งไม่อนุญ าต ในกรณีนี้
ผู้ขอรับใบอนุญาตใหม่มีหน้าที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามส่วนด้วย
(๕) อายุใบอนุญาตที่ได้รับการพิจารณาใหม่ อาจมีระยะเวลาแตกต่างจากอายุใบอนุญาตเดิม
ซึง่ จะเป็นไปตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
การกํากับดูแลการประกอบกิจการ
ข้อ ๑๗ การสิ้นสุดการอนุญาต นอกจากครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ ๑๕ แล้ว ใบอนุญาต
ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์อาจสิ้นผล ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้รับใบอนุญ าตแจ้งยกเลิกการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญ าต และได้ปฏิบัติต าม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดก่อนเลิกกิจการแล้ว
(๒) คณะกรรมการมีคําสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาต เนื่องจากปฏิบัติผิด เงื่อนไขตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๑๘ ในกรณี ที่ ป รากฏแก่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามเงื่อนไขในการอนุญาตตามประกาศนี้ หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอํานาจตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตระงับการกระทําที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไขปรับปรุง
หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ได้ ซึ่งให้รวมถึงอํานาจการสั่งให้ชี้แจง
หรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
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ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตซึ่งได้รับคําสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต ามข้อ ๑๘ ไม่พอใจ
ในคําสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
ในกรณีท่ีผู้ รับใบอนุ ญ าตยัง เพิกเฉยไม่ปฏิบัติใ ห้ถูกต้อง หรือกรณีที่มีค วามเสีย หายร้ายแรง
ต่อประโยชน์ส าธารณะ ให้ คณะกรรมการมีอํานาจพักใช้ หรือเพิ กถอนใบอนุญ าตได้ ทั้ง นี้การพักใช้
ใบอนุญาตให้กระทําได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งเดือน
การดําเนินการตามวรรคสองให้นํากฎหมายว่าด้ว ยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บัง คับ
โดยอนุโลม
ข้ อ ๒๐ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตมี ห น้ า ที่ ใ นการจั ด ให้ มี ม าตรการเยี ย วยาผลกระทบที่ จ ะเกิ ด
ต่อผู้ใช้บริการภายหลังการสิ้นสุดการอนุญาตให้ประกอบกิจการตามประกาศนี้ และให้รวมถึงกรณีที่มีการ
พักหรือหยุดการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์โ ดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บัง คับ หากประสงค์จะให้บริการโครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ต่อไป ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดในประกาศนี้ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ และเมื่อได้ย่นื คําขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการแล้วให้มี
สิทธิให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับแจ้งไม่อนุญาตจากคณะกรรมการ
ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือผู้ได้รับอนุญาต สัมปทานหรือสัญญา
ให้เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามที่บัญ ญัติในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญ ญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
อยู่ในวัน ที่ประกาศนี้ใช้บัง คับ หากประสงค์จะให้บริการโครงข่ายกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์ดังกล่าว
ต่อ ไป ให้ ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุญ าตตามหลั ก เกณฑ์ที่ กํ าหนดในประกาศนี้ ภายในหกสิบ วั น นั บ แต่ วั น ที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นคําขอรับใบอนุญ าตจากคณะกรรมการแล้ว ให้มีสิท ธิให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับแจ้งไม่อนุญาตจากคณะกรรมการ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ภาคผนวก ก
อัตราค่าธรรมเนียมพิจารณาคําขอ
--------------------------------ประเภทกิจการยื่นคําขออนุญาต
กิจการบริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Network
Provider)
ระดับท้องถิ่น
ระดับภูมิภาค
ระดับชาติ
กิจการบริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน)
ค่าทําสําเนาคู่ฉบับใบอนุญาต ฉบับละ
ค่าถ่ายเอกสารใบอนุญาต ฉบับละ
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ค่าพิจารณาคําขอ
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๕๐๐ บาท

ภาคผนวก ข
รายละเอียดข้อมูลนิติบุคคล (Corporate Profile)
----------------------------------------ข้อมูลนิติบุคคล (Corporate Profile) มีรายละเอียด ดังนี้
๑. ให้แสดงผังโครงสร้างการถือหุ้น รายชื่อ พร้อมทั้งสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายเล็กของผู้ขอรับใบอนุญาต และนิติบุคคลที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ของผู้ขอรับใบอนุญาต
๒. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มอี ํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต
๒.๑ ให้แสดงรายละเอียดของผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมตามตารางดังนี้
ชื่อ- สกุล/
ตําแหน่ง
(ก)

ประสบการณ์ทํางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
การถือหุ้น
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษทั /
ในบริษัท ระหว่างผู้บริหาร
ประเภทธุรกิจ
(ค)
(ข)
(ง)

หมายเหตุ (ก) สําหรับกรรมการให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กําหนดในหนังสือรับรอง
(ข) ให้นบั รวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
(ค) ให้ระบุถึงความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกันโดยความสัมพันธ์
ทางครอบครัวหมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้ระบุเฉพาะความสัมพันธ์ลําดับ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง
ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว
(ง) ให้ร ะบุ ป ระสบการณ์ เ ฉพาะที่เ กี่ยวข้ อ งกับ ธุ ร กิจ กระจายเสี ยงหรื อ
โทรทัศน์
๒.๒ ในกรณีที่ผู้ บ ริ ห ารและผู้มี อํ านาจควบคุ ม รายใดดํ ารงตํ า แหน่ ง เป็ น ผู้ บ ริ ห าร
ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษทั ที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท (เฉพาะที่เคยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หรือกําลังดําเนินการขอรับใบอนุญาตหรือทําธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับบริษัทผู้ขอรับ
ใบอนุญาต) ให้แสดงข้อมูลการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมตามตารางดังนี้
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ตารางแสดงข้อมูลการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารและผู้มอี ํานาจควบคุม
รายชื่อบริษัท
รายชื่อ

บริษัทย่อย

บริษทั ร่วม

บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง

บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.
ฌ.

ตัวอย่าง
นาย ก.
นาย ข.

**
***

*

***

*
***

***

หมายเหตุ สามารถเพิ่มเติมตารางได้หากข้อมูลมีจาํ นวนมาก
* = ประธานกรรมการ
** = กรรมการบริหาร
*** = กรรมการ
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับบริษทั ย่อยที่เคยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ หรือกําลังดําเนินการขอรับใบอนุญาตหรือทําธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับบริษัทผู้ขอรับใบอนุญาต ดังนี้
ตารางรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
รายชื่อบริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการ
ตัวอย่าง
นาย ก.
นาย ข.

บริษัท …

บริษัท …

บริษัท …

*
**

**
*

***

หมายเหตุ สามารถเพิ่มเติมตารางได้หากข้อมูลมีจาํ นวนมาก
* = ประธานกรรมการ
** = กรรมการบริหาร
*** = กรรมการ
๔. รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)
ให้อธิบายรายการระหว่างกันที่ผ่านมา และนโยบายในการทํารายการ ระหว่างกันกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
๔.๑ เปิดเผยรายการระหว่ างกันกับบุ คคลหรือกลุ่ มบุคคลที่อ าจมีความขัดแย้ง ทาง
ผล ปร ะโ ยชน์ ใ นปี ที่ ผ่ า นม า โ ดย ใ ห้ ร ะบุ ชื่ อ บุ คคล ห รื อ กลุ่ มบุ คคลที่ อ าจ มี ค วา มขั ดแ ย้ ง

390

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

ทางผลประโยชน์ ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ (เช่ น เป็ น บิ ด าของผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ 0 เป็ น บริ ษั ท ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น
รายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสามสิบ) และเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน เช่น ลักษณะ ปริมาณเงื่อนไข
ของรายการระหว่างกั น อัตราดอกเบี้ย ราคาซื้อ ราคาขาย มูลค่าของรายการระหว่างกัน หรือค่าเช่า
ที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งแสดงราคาประเมิน หรืออัตราค่าเช่า ที่ประเมินโดยบุคคลที่สาม หรือแสดงได้ว่า
เป็นราคาที่เป็นธรรม ทั้งนี้ หากเป็นรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยที่มีผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทที่ขอรับใบอนุญาตถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละสิบจะไม่เปิดเผยข้อมูล
นัน้ ก็ได้
๔.๒ อธิบายความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่าเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษทั หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ ถ้ามีความเห็นของกรรมการอิสระในเรื่องดังกล่าวที่แตกต่าง
จากมติคณะกรรมการให้เปิดเผยความเห็นนั้นด้วย
๔.๓ อธิบายมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน และให้ระบุว่า
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น มีส่วนในการอนุมัติหรือไม่ และ มีการดูแลเรื่องดังกล่าว
อย่างไร พร้อมอธิบายเหตุผล
๔.๔ อธิบายนโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
หมายเหตุ
หากหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น ได้ เ ปิ ด เผยรายการระหว่ างกั นตาม ๔.๑
ครบถ้ ว นแล้ ว ไม่ ต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล ใน ๔.๑ ซ้ํ า ในส่ ว นนี้ แต่ ใ ห้ อ้ า งอิ ง ไปถึ ง หมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินที่เกี่ยวข้อง
รายการระหว่ างกัน หมายถึ ง ธุร กรรมหรือ ธุร กิจ ที่คล้ายคลึ งหรือแข่ง ขันหรือ
ความเกี่ยวข้องอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท (บริษัทที่ขอรับใบอนุญาต
หรือบริษัทย่อย) กับบุคคลหรือกลุม่ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตัวอย่างรายการระหว่างกัน
ที่ต้องเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้
(ก) การให้หรือรับสินค้าและบริการ
(ข) การให้สิทธิการใช้สินทรัพย์
(ค) การซื้อขายสินทรัพย์
(ง) การจัดหาเงินทุน
(จ) การเป็นตัวแทน
(ฉ) การค้ําประกัน / ให้หลักประกัน
(ช) การทําสัญญาเช่าระยะยาว
(ซ) การมีสัญญาการจัดการ
(ฌ) การให้หรือได้รับข้อมูลจากการวิจัยและพัฒนา
(ญ) การให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
๕. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งแสดงรายชื่ อ และรายละเอี ย ดของบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คล
ที่เกี่ยวโยงกัน กล่าวคือ
๕.๑ ผู้บริหารและผู้บริหารที่เกี่ยวพันทางเครือญาติกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรือกํากับดูแลกิจการของบริษัท หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทที่ขอรับใบอนุญาต หรือบริษัทย่อย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง และญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
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๕.๒ นิ ติบุ คคลใดที่ มี ผู้ ถือ หุ้ นรายใหญ่ห รือ ผู้มีอํา นาจควบคุม เป็ น บุคคลดัง ต่ อ ไปนี้
ของบริษัทที่ขอรับใบอนุญาต หรือบริษัทย่อย
(ก) ผู้บริหาร
(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ค) ผู้มีอํานาจควบคุม กํากับดูแล หรือเป็นผู้กระทําการแทน
(ง) บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมกํากับดูแล
หรือเป็นผู้กระทําแทน
(จ) ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก) ถึง (ง)
๕.๓ บุคคลใดที่โดยพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้ทําการแทน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ
บุคคลตาม ๕.๑ หรือ ๕.๒ ต่อการตั ดสิ นใจ การกําหนดนโยบาย การจั ดการ หรือการดํ าเนินงานอย่างมีนัยสําคัญ
หรือบุคคลอื่นที่มีพฤติการณ์ทํานองเดียวกัน เช่น ที่ปรึกษา ผู้ประสานงาน หรือตัวแทนเชิด
๖. นิยาม
“บริษัทใหญ่” หมายความว่า
(ก) บริษัทที่ถือหุ้นในนิติบุคคลที่ขอรับ ใบอนุญ าตเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจํ านวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาต
(ข) บริษัท ที่ถือ หุ้ นในบริษัท ตาม (ก) เกินกว่าร้อยละห้ าสิบ ของจํานวนหุ้ นที่มีสิท ธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ค) บริษัทที่ถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทตาม (ข) โดย
การถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจํานวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทั ที่ถูกถือหุ้นนั้น
(ง) บริษทั ที่ถือหุ้นในนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกัน
เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตนั้น
การถือหุ้นของบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
“บริษทั ย่อย” หมายความว่า
(ก) บริษัทที่ขอรับใบอนุญาตถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ข) บริษัทตาม (ก) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทนั้น
(ค) บริษัท ที่ถูกถื อหุ้นต่ อ ไปเป็ นทอดๆ โดยเริ่มจากการถือ หุ้นของบริษัทตาม (ข)
ในบริษัทที่ถูกถือหุ้น โดยการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจํานวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น
(ง) บริ ษัท ที่ ข อรับ ใบอนุญ าตหรื อ บริ ษั ท ตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ถือ หุ้ น ไม่ว่ า โดย
ทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น
(จ) บริษทั ที่ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอํานาจควบคุม
ในเรื่องการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรม
ต่างๆ ของบริษทั นั้น
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การถือหุ้นของบริษทั ที่ขอรับใบอนุญาตหรือของบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ให้
นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
“บริษัทร่วม” หมายความว่า
(ก) บริษัทที่ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทย่อ ยถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกิน
ร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ที่ถูกถือหุ้นนั้น
(ข) บริษัทที่ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทย่อยมีอํานาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือ
เป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า
การถื อ หุ้ นของบริษัท ที่ขอรั บ ใบอนุญ าตหรื อ บริษัท ย่อยให้นับ รวมหุ้ นที่ถือโดยผู้ที่
เกี่ยวข้องด้วย
“ผู้ถือ หุ้ นรายใหญ่ ” หมายความว่ า ผู้ถือ หุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มในบริษัท
ที่ขอรับใบอนุญาต รวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ว ทั้งนี้ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวม
หุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
“ผู้ถือ หุ้นรายเล็ ก” หมายความว่ า ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัท
ที่ขอรับใบอนุญาต รวมกันตั้งแต่ร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ว ทั้งนี้ การถือหุ้น
ดังกล่าวให้นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
“ผู้มี อํ านาจควบคุ ม ”
หมายความว่ า ผู้ถื อ หุ้ นหรื อ บุ ค คลอื่ น ซึ่ง โดยพฤติ ก ารณ์
มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญไม่ว่าอิทธิพล
ดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอํานาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตามโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของ
จํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่ งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของ
บริษทั นั้นได้
(ค) บุคคลที่ ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรั บผิดชอบในการกํ าหนดนโยบาย
การจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทให้ปฏิบัติตามคําสั่งของตนในการกําหนดนโยบาย การจัดการหรือ
การดําเนินงานของบริษัท
(ง) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดําเนินงานในบริษัทหรือความรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริษทั เยี่ยงผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตําแหน่งซึ่งมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทนั้น
“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลดังต่อไปนี้

เป็นหุ้นส่วน

(ก) คู่สมรส
(ข) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(ค) ห้ างหุ้ น ส่ วนสามั ญ หรื อ ห้ า งหุ้ นส่ วนสามัญ นิติ บุคคลที่ บ ริษั ท ที่ขอรับ ใบอนุญ าต
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(ง) ห้างหุ้นส่วนจํากัดที่บริษัทที่ขอรับใบอนุญาตเป็นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิด
หรือหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วน
จํากัด
(จ) บริษทั จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บริษัทที่ขอรับใบอนุญาต หรือห้างหุ้นส่วน
ตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้ว หรือหุ้นที่ชําระ
แล้วทั้งหมดของบริษทั นั้น หรือ
(ฉ) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดทีบ่ ริษัทที่ขอรับใบอนุญาต หรือห้างหุ้นส่วนตาม
(ค) หรือ (ง) หรือบริษทั ตาม (จ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจํานวนหุ้นจําหน่ายได้แล้วหรือ
หุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ช) นิติบุคคลที่บริษทั ที่ขอรับใบอนุญาตสามารถมีอํานาจควบคุม ในเรื่องการกําหนด
นโยบายการจัดการ การเงิน และการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น
“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายความว่า บุคคลดังต่อไปนี้
(ก) ผู้บริหารของบริษทั ที่ขอรับใบอนุญาต
(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ที่ขอรับใบอนุญาต
(ค) ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษทั ที่ขอรับใบอนุญาต
(ง) บุ คคลที่มีความสัมพั นธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบี ยน
ตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิทอื่น
(จ) นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอํานาจควบคุม
หรือ มีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสําคัญ
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ภาคผนวก ค
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และข้อมูลแผนการประกอบกิจการ
--------------------------------๑. ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประกอบด้วย
๑.๑ รายงานงบดุล
๑.๒ งบกําไรขาดทุน
๑.๓ งบกระแสเงินสดพร้อมด้วยข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่คํานวณจากรายงานดังกล่าว
๑.๔ ข้อมูลโครงสร้างรายได้ที่แบ่งตามประเภทการให้บริการ
๑.๕ ผลการวิเคราะห์หรือความเห็นที่พจิ ารณาได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาต
๒. ข้อมูลแผนการประกอบกิจการ
๒.๑ แผนการให้บริการที่สามารถสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ของการให้บริการ ประกอบด้วย
ก. วัตถุประสงค์ของการให้บริการ
ข. ขอบเขตพื้นที่ในการให้บริการ
อธิบ ายรายละเอียดถึ งขอบเขตพื้ นที่ ในการให้บ ริก ารโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
อย่างชัดเจน
ค. คุณภาพของการให้ บริการ เช่น ด้านเทคโนโลยี ศักยภาพของโครงข่าย พื้นที่บริการที่
ครอบคลุมความหลากหลายของการให้บริการ เป็นต้น
ง. นโยบายการตลาดหรือการแข่งขัน อธิบายรายละเอียดถึงวิธีการกําหนดอัตราค่าบริการ
และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จ. แนวทางการคุ้มครองผู้ใช้บริการ เช่น การจัดตั้งหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ
ฉ. การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ อธิบายรายละเอียดถึงวิธีการ กระบวนการ และการ
พิจารณาดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ
๒.๒ แผนการลงทุนและการจัดหาเงินทุน ประกอบด้วย
ก. รายละเอียดแสดงแหล่ง ที่มาของการจั ดหาเงินทุน จํานวน วิธีการ ระยะเวลาการชําระ
คืนหนี้ (ถ้ามี) ที่สอดคล้องกับแผนลงทุนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
ข. ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร
ค. สมมติฐานการจัดทําประมาณการงบการเงิน
(๑) สมมติ ฐ านเศรษฐกิ จ มหภาค (macro economic parameters) เป็ น ตั ว แปร
ทางเศรษฐกิจที่ใช้ประกอบการคํานวณ เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น
(๒) สมมติฐานด้านรายได้ (Revenue) เป็นตัวแปรที่ใช้ประกอบการคํานวณผลประโยชน์
หรือรายได้ของโครงการ เช่น ประมาณการความต้องการ (demand forecast) เป้าหมายการให้บริการ
หรือการขาย (sales) อัตราค่าบริการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การคํานวณผลประโยชน์หรือรายได้ ของ
โครงการ จะต้องพิจารณาถึงสมมติฐานอื่นๆ เช่น สมมติฐานทางเทคนิคขีดความสามารถในการให้บริการ
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ประเภทผู้ใช้บริการ พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ รวมทั้ง ลักษณะเฉพาะของบริการหรือธุรกิจ (nature of
business) ด้วย
(๓) สมมติ ฐานด้านรายจ่ าย (expenditure) เป็นตัวแปรที่ใช้ประกอบการคํ านวณ
รายจ่ายของโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายลงทุน (Investment cost) ค่าใช้จ่ายดําเนินการและบํารุงรักษา
(operating and maintenance cost) ต้นทุนทางการเงิน (weighted average cost of capital:
WACC) รายจ่ายชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการคํานวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์รวมทั้งค่าใช้จ่ายใน
การป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องนําสมมติฐานการดําเนินโครงการ
ที่สําคัญมาเป็นพื้นฐานในการคํานวณด้วย
ง. ปัจจัยเสี่ยงในการดําเนินงาน ควรมีอย่างน้อยสามด้าน ได้แก่ ๑) ความเสี่ยงในเชิงธุรกิจ
๒) ความเสี่ ยงทางการเงิ น และ ๓) ความเสี่ ยงที่ เ กิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงของนโยบาย กฎหมาย
กฎระเบียบ หรือข้อกําหนดอื่นจากภาครัฐ
จ. แนวทางการพัฒนากิจการของผู้ขอรับใบอนุญาตในภาพรวม เช่น โอกาสทางการวิจัยและ
พัฒนาการให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ การส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ รวมถึง
การยกระดับการพัฒนาบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เป็นต้น
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ภาคผนวก ง
สถาปัตยกรรมโครงข่าย (Network Architecture)
(สําหรับกิจการที่ใช้คลื่น)
--------------------------------๑. ระบบโดยรวมของโครงข่ายของผู้ขอรับใบอนุญาต
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
๒. รายละเอียดอุปกรณ์โครงข่าย
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
๓. ลักษณะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์โครงข่าย
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
๔. แบบจําลองโครงข่าย
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ตัวอย่าง Network Architecture ของวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก

Studio Link

เครื่องส่งวิทยุ
(Transmitter)

ห้องผลิตรายการ
(Studio)

สายอากาศ
(Antenna)

เครื่องรับวิทยุ
(Receiver)

รูปที่ ๑ Analog Network Architecture

ตัวอย่าง Network Configuration ของวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก
ANTENNA

Audio Frequency
Audio Amplifier

Modulation

RF Amplifier

Oscillator

Modulation

Frequency Modulation

Power Output
Antenna Gain
Antenna Pattern

๓๐๐ วัตต์ (Watt)
๓ dBd
Isotropic

กําลังส่งออกอากาศ
(Effective Radiated Power: ERP)

๖๐๐ W

รูปที่ ๒ Analog Network Configuration
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รูปที่ ๓ Digital Network Architecture

ตัวอย่าง Network Architecture ของวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

สถาปัตยกรรมโครงข่าย (Network Architecture)
(สําหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น)
--------------------------------๑. ข้อมูลสถานีส่งสัญญาณ และสถานีทวนสัญญาณ มีรายละเอียด ดังนี้
๑.๑ ให้ระบุพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinates) (ละติจูดและลองจิจูด โดยให้แสดงค่าเป็น
ทศนิยม ๖ ตําแหน่ง) และรายละเอียดสถานที่ตั้งของสถานีส่งสัญญาณทั้งหมด เช่น ที่ตั้งของอาคาร ชั้น ห้อง
บ้านเลขที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ประเทศ เป็นต้น
๑.๒ ให้ระบุพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinates) (ละติจูดและลองจิจูด โดยให้แสดงค่าเป็น
ทศนิยม ๖ ตําแหน่ง) และรายละเอียดสถานที่ตั้งของสถานีทวนสัญญาณทั้งหมด เช่น ที่ตั้งของอาคาร ชั้น ห้อง
บ้านเลขที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ประเทศ เป็นต้น
๑.๓ หากมี การให้ บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทั ศน์ผ่ านดาวเทียม (Broadcasting Satellite
Network) ให้ระบุพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinates) (ละติจูดและลองจิจูด โดยให้แสดงค่าเป็นทศนิยม
๖ ตําแหน่ง) และรายละเอียดสถานที่ตั้งของสถานีส่งภาคพื้นดินไปยังดาวเทียมที่ใช้งาน (Uplink Station) ชื่อ
ดาวเที ยม ที่ใช้งาน ประเทศเจ้าของดาวเที ยมที่ใช้งาน ตํ าแหน่ งวงโคจรของดาวเที ยมที่ใช้งาน และสถานีรับ
ภาคพื้นดิน ของดาวเทียมที่ใช้งาน (Downlink Station) (หากมี)
๒. ข้อมูลโครงข่าย มีรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ ให้แสดงรายละเอียดพื้นที่ให้บริการ (Coverage Area Service) ของโครงข่ายแต่ละประเภท
ที่ให้บริการ หากมีการให้บริการโครงข่ ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่ านดาวเที ยม (Broadcasting Satellite
Network) ต้องแสดงขอบเขตพื้นที่การให้บริการดาวเทียม (Footprint) ด้วย
๒.๒ ให้แสดงแผนภาพรวมโครงข่าย (Network Architecture) พร้อมรายละเอียดเส้นทาง (Routing) ที่
ให้บริการจากสถานีสง่ สัญญาณไปยังเครื่องรับที่ให้ผู้รับเข้าถึง หากมีหลายเส้นทาง หรือ หลายทอดช่วง ต้องแสดง
รายละเอียดดังกล่าวทั้งหมด
๒.๓ ให้แสดงรายละเอียดโครงข่ายแต่ละประเภทที่ให้บริการทั้งหมด ดังนี้
๒.๓.๑ ให้ระบุรายละเอียดโครงข่ายแต่ละประเภทที่เป็นโครงข่ายของตนเอง
๒.๓.๒ หากมีการใช้โครงข่ายของผู้อื่นหรือเครือข่ายเฉพาะกลุ่มอื่นใด ให้ระบุรายละเอียดของ
โครงข่ายหรือเครือข่ายเฉพาะกลุ่มที่ใช้นั้น
๒.๓.๓ หากมี การใช้โครงข่ ายอิ นเตอร์ เน็ ต ให้ ระบุ โครงข่ ายของผู้ ให้ บริ การอิ นเตอร์เน็ ต
(ISP: Internet Service Provider) ที่ใช้ส่งสัญญาณ
๒.๓.๔ หากมีการใช้เพียงบางส่วนของโครงข่ายด้วยเงือ่ นไขเชิงพื้นที่ ให้ระบุรายละเอียดและแสดง
พื้นที่ให้บริการเฉพาะส่วนที่ใช้นั้น
๒.๔ หากมีการให้บริการผ่านโครงข่ายระบบอื่นๆ ทั้งแบบที่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ และไม่ต้อง
ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ ต้องแสดงรายละเอียดคลื่นความถี่ที่ใช้งานช่องสัญญาณ (Signal Channel) กําลังส่ง
ทิศทาง และประเภทของสายอากาศ
๓. ข้อมูลการใช้สื่อกลางในการส่งสัญญาณเชิงเทคนิค มีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑ ให้ ระบุประเภทเทคโนโลยีที่ ใช้ ส่ งสั ญญาณ หากใช้ เทคโนโลยี ผสมผสานให้ระบุทุ กเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ ให้แสดงรายละเอียดวิธกี ารเข้ารหัส (Encryption) หรือเงื่อนไขการเข้าถึง (Conditional Access)
(ถ้ามี)
๓.๓ หากมี การให้ บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่ านดาวเทียม (Broadcasting Satellite
Network) ต้องแสดงรายละเอียดชื่อช่อง (Transponder Name) ความถี่วิทยุขาส่ง (Downlink Frequency) โพ
ลาไรเซชั่น (Polarization) อัตราสัญลักษณ์ (Symbol Rate)
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ตัวอย่าง Network Architecture ของโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV)

ตัวอย่าง Network Configuration ของโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV)
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ตัวอย่าง Network Architecture ของโทรทัศน์ทางสาย (Cable TV)

ตัวอย่าง Network Configuration ของโทรทัศน์ทางสาย (Cable TV)
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ตัวอย่าง Network Architecture ของโทรทัศน์ไอพี (IPTV)

ตัวอย่าง Network Configuration ของโทรทัศน์ไอพี (IPTV)
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ภาคผนวก จ
สถานีวิทยุคมนาคม และเขตพื้นที่ในการให้บริการ
--------------------------------ในกรณีที่ เ ป็ นโครงข่ ายที่ ใช้ ค ลื่ น ความถี่ ให้ผู้ยื่น คํ าขอจะต้อ งยื่ นรายละเอียดของสถานีวิท ยุ
คมนาคมที่ใช้ในการให้บริการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานีวิทยุคมนาคม และพื้นที่การให้บริการของ
สถานี วิทยุคมนาคมดังกล่าว
ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตแนบสําเนาใบอนุญาตมี ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานี
วิทยุคมนาคม หรือใบคําขอรับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

ชื่อสถานี

ที่อยู่

ที่ตั้ง
ใบอนุญาต
ละติจูด/
ตั้งสถานี
ลองจิจูด*
วิทยุ
คมนาคม

ใบอนุญาต
รัศมี
พื้นที่
ใช้เครื่อง
เขต
ให้บริการ
วิทยุ
บริการ
คมนาคม

* หมายเหตุ : ข้อมูลพิกัดที่ตงั้ (ละติจูด/ลองจิจูด) ให้แสดงค่าเป็นทศนิยม ๖ ตําแหน่ง
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รายละเอียด
ของสิ่ง
อํานวย
ความ
สะดวก

สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๒
หน้า ๑ จาก ๗
เลขรับที่................................
วันที่รับ.................................

การยื่นขอรับใบอนุญาต
[…] ยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่
[…] ยืน่ ขอประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพิ่มเติม
[...] ใบอนุญาตเดิมเลขที่..............................................................
[…] ยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่กรณีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ
[...] ใบอนุญาตเดิมเลขที่.................................................วันหมดอายุ……...................................
ส่วนที่ ๑. ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาต (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
๑.๑ ชื่อนิติบุคคล
Homepage
๑.๒ ที่อยู่ปัจจุบัน/สถานที่ตดิ ต่อ เลขที่
ถนน
เขต/อําเภอ
โทรศัพท์

จังหวัด
โทรสาร

ตรอก/ซอย
แขวง/ตําบล

รหัสไปรษณีย์
E-mail

๑.๓ ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการ (บุคคลที่ ๑)
ตําแหน่ง
โทรสาร

โทรศัพท์
E-mail

๑.๔ ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการ (บุคคลที่ ๒)
ตําแหน่ง
โทรสาร

โทรศัพท์
E-mail

๑.๕ ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการ (บุคคลที่ ๓)
ตําแหน่ง
โทรสาร

โทรศัพท์
E-mail

๑.๖ ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้
ตําแหน่ง
โทรสาร

โทรศัพท์
E-mail
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สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๒
หน้า ๒ จาก ๗
เลขรับที่................................
วันที่รับ.................................

ส่วนที่ ๒. รายละเอียดข้อมูลการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
๒.๑ ระบุเขตพื้นที่ให้บริการที่ประสงค์จะดําเนินการให้ชัดเจน
๒.๒ ลักษณะและประเภทการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
[…] ให้เช่าใช้โครงข่ายกระจายเสียงเพื่อให้บริการกระจายเสียง
[…] ให้เช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์
[…] ประสงค์จะสร้างโครงข่ายกระจายเสียงใหม่เพื่อให้บริการกระจายเสียง
[…] ประสงค์จะสร้างโครงข่ายโทรทัศน์ใหม่เพื่อให้บริการโทรทัศน์
๒.๓ ประเภทโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
[…] โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ทางสาย (Wireline Network)
[…] โครงข่ายสายทองแดง (Copper Wire Network)
[…] โครงข่ายเคเบิ้ล (Coaxial Network)
[…] โครงข่ายใยแก้วนําแสง (Fiber Optic Network)
[…] โครงข่ายสายไฟฟ้า (Power Line Network)
[…] อื่น ๆ ได้แก่
[…] โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ไร้สาย (Wireless Network)
[…] โครงข่ายใช้คลื่นความถีภ่ าคพื้นดิน (Terrestrial Radio Waves Network)
[…] โครงข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Network)
[…] อื่น ๆ ได้แก่
[…] โครงข่ายระบบอื่น (Other Network) ได้แก่
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สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๒
หน้า ๓ จาก ๗
เลขรับที่................................
วันที่รับ.................................

ส่วนที่ ๓. เอกสารประกอบคําขอ
๓.๑ หลักฐานนิติบคุ คล
[…] สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับนิติบคุ คล
[…] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบคุ คล
[…] หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน
[…] อื่น ๆ ได้แก่

๓.๒ เอกสารข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
[…] ผังโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร (Organization Chart)
[…] ข้อมูลนิติบุคคล (Corporate Profile) เกี่ยวกับ
[…] รายชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาต
และของกรรมการ
[…] รายชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนแต่ละราย และสัดส่วน
การถือหุ้นทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ลงทุน
หรือผู้ถอื หุ้นอันเป็นทุนแต่ละรายตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับหรือตามข้อตกลง
ของผู้ขอรับใบอนุญาต
[…] อื่น ๆ ได้แก่
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แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๒
หน้า ๔ จาก ๗
เลขรับที่................................
วันที่รับ.................................

๓.๓ ข้อมูลเกีย่ วกับฐานะทางการเงินผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ
ที่ผ่านมาทีส่ อดคล้องกับงบการเงิน
[…] กรณีนิติบคุ คลที่จัดตั้งขึ้นตัง้ แต่หนึ่งปีขนึ้ ไปให้จัดส่ง
[…] รายงานฐานะการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญาตย้อนหลัง

ตามอายุการจัดตั้งนิติบคุ คลแต่ไม่เกิน ๕ ปี ประกอบด้วย
[…] รายงานงบดุล
[…] งบกําไรขาดทุน
[…] งบกระแสเงินสดพร้อมด้วยข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่คํานวณจากรายงานดังกล่าว
[…] รายงานการให้บริการของผู้ขอรับใบอนุญาตย้อนหลังตามอายุการจัดตั้งนิติบคุ คลแต่ไม่เกิน ๕ ปี
ประกอบด้วย
[…] ข้อมูลโครงสร้างรายได้ที่แบ่งตามประเภทการให้บริการ ที่อย่างน้อยจะต้องแสดงรายการ
แยกตามแต่ละประเภทของแหล่งที่มาของรายได้ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์/เงินบริจาค/เงินอุดหนุน
[…] ข้อมูลอัตราค่าบริการต่อหน่วยในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
[…] ข้อมูลจํานวนหน่วยที่ให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
[…] ข้อมูลต้นทุนการให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งทีม่ าของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
[…] ผลการวิเคราะห์หรือความเห็นที่พิจารณาได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินฐานะการเงิน

[…] กรณีนิติบคุ คลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ไม่ถงึ หนึ่งปีให้จัดส่ง
[…] รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน (ถ้ามี)
[…] ผลการดําเนินงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในนิติบคุ คลที่ขอรับใบอนุญาตย้อนหลังตามอายุการจัดตั้ง
นิติบุคคลนั้น แต่ไม่เกิน ๓ ปี (ถ้ามี)
[…] ข้อมูลทีแ่ สดงถึงศักยภาพทางการเงินของนิติบุคคล ได้แก่
[…] รายละเอียดวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
[…] หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
[…] ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ
[…] อื่น ๆ ได้แก่
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สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๒
หน้า ๕ จาก ๗
เลขรับที่................................
วันที่รับ.................................

๓.๔ ข้อมูลแผนการให้บริการ แผนการลงทุน และการประมาณการฐานะการเงินในอนาคต
[…] แผนการให้บริการ ประกอบด้วย
[…] วัตถุประสงค์ของการให้บริการ
[…] ขอบเขตพื้นที่ในการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
[…] คุณภาพของการให้บริการ
[…] นโยบายการตลาดหรือการแข่งขัน
[…] แนวทางการพัฒนาการให้บริการ
[…] แนวทางการคุ้มครองผู้ใช้บริการ หรือการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ
[…] อื่น ๆ ได้แก่
[…] แผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน ประกอบด้วย
[…] แหล่งที่มาของการจัดหาเงินทุน
[…] ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร
[…] สมมติฐานในการจัดทําแผนการลงทุนและแผนการลงทุนโดยละเอียดที่สอดคล้องกับประมาณการต้นทุน

ในการให้บริการในอนาคตตลอดอายุใบอนุญาต

[…] ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนการลงทุนและแผนการจัดหาเงินทุน
[…] แนวทางการพัฒนากิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต
[…] อื่น ๆ ได้แก่

[…] การประมาณการฐานะการเงินในอนาคต ๕ ปี ประกอบด้วย
[…] ข้อมูลประมาณการรายได้ที่แบ่งตามประเภทการให้บริการที่อย่างน้อยจะต้องแสดงรายการ

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

แยกตามแต่ละประเภทของแหล่งที่มาของรายได้ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์/
เงินบริจาค/เงินอุดหนุน
ข้อมูลประมาณการอัตราค่าบริการต่อหน่วยในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ข้อมูลประมาณการจํานวนหน่วยที่ให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ข้อมูลประมาณการต้นทุนการให้บริการในแต่ละประเภทบริการอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ประมาณการงบกระแสเงินสด หรือฐานะการเงิน พร้อมด้วยข้อมูลสมมติฐาน อัตราส่วนทางการเงิน
ระยะเวลาในการลงทุน และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์
อื่น ๆ ได้แก่
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แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๒
หน้า ๖ จาก ๗
เลขรับที่................................
วันที่รับ.................................

๓.๕ ข้อมูลด้านเทคนิคและเทคโนโลยี
[…] สถาปัตยกรรมโครงข่าย
[…] อุปกรณ์โครงข่าย
[…] รายละเอียดการมีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วย
วิทยุคมนาคม
[…] จุดให้เข้าใช้โครงข่าย และขอบเขตพื้นที่การให้บริการโครงข่าย
[…] อื่น ๆ ได้แก่
๓.๖ ข้อมูลเกีย่ วกับสิทธิในทางทรัพย์สนิ ทางปัญญา
๓.๗ ข้อมูลเกีย่ วกับการบริการโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
ส่วนที่ ๔. คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
๔.๑ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดทุกประการและข้อมูลที่ปรากฏในแบบคําขอนี้พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วน
และเป็นความจริง
๔.๒ กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือทําเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้า
ยินยอมให้คณะกรรมการยกเลิก หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันที
๔.๓ ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขข้อกําหนดใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการจัดสรรรายได้
จากการให้บริการให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ
๔.๔ ข้า พเจ้า ได้อ่า นและเข้า ใจหลัก เกณฑ์ต ามประกาศ กสทช. เรื่อ งหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารอนุญาตให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ทั้งหมดแล้วและยินยอมปฏิบัตติ ามโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ลงชื่อ……………………………………………………ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบคุ คล (บุคคลที่ ๑)
(…………………………………….)
วัน/เดือน/ปี…………………………………
ลงชื่อ……………………………………………………ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบคุ คล (บุคคลที่ ๒)
(…………………………………….)
วัน/เดือน/ปี…………………………………
ลงชื่อ…………………………….………………………ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบคุ คล (บุคคลที่ ๓)
(…………………………………….)
วัน/เดือน/ปี………………………………
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สํานักงาน กสทช.

แบบคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สําหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๒
หน้า ๗ จาก ๗
เลขรับที่................................
วันที่รับ.................................

สําหรับเจ้าหน้าที่
คําขอ :
[ ] เรียบร้อย
[ ] ไม่เรียบร้อย
เอกสารประกอบครบถ้วนตามประกาศ :
[ ] ครบถ้วน
[ ] ไม่ครบถ้วน
ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคําขอ

วันที่รับคําขอ :

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคําขอ :
บันทึกมอบหมายงาน

Note
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๗ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่ เป็น การสมควรกํ าหนดให้ มีหลั กเกณฑ์แ ละวิธี การคัด เลือกให้ใ ช้คลื่ น ความถี่ ในกิ จการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ ให้สอดคล้องตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และเพื่อให้ผู้ประสงค์
จะขอรับใบอนุญ าตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ประเภทบริการทางธุรกิจ
ได้ท ราบล่ว งหน้าเกี่ย วกับคลื่นความถี่ที่จะอนุญ าตให้ใช้หลักเกณฑ์แ ละวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่น ความถี่
ตลอดจนเงื่อนไขอื่นที่จําเป็น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) (๖) และ (๒๔) มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๒
และมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแ ห่งกฎหมาย ประกอบกับ
มาตรา ๗ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ย วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของ
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติให้กระทําได้โ ดยอาศัยอํานาจตามบทบัญ ญัติแ ห่งกฎหมาย
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ
ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอื่นใดที่มีกําหนดไว้แ ล้วในประกาศนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“แผนความถี่วิทยุ” หมายความว่า แผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
“คลื่นความถี่” หมายความว่า คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุ
“การประมูล” หมายความว่า การประมูลคลื่นความถี่ โดยการแข่งขันเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลาและสถานที่ที่คณะกรรมการกําหนด
“ราคาขั้นต่ํา” หมายความว่า ราคาที่พึงรับได้ที่คณะกรรมการกําหนด
“ราคาเริ่มต้น” หมายความว่า ราคาที่จะใช้เริ่มต้นการประมูลที่คณะกรรมการกําหนด
“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
“ผู้เข้าร่วมการประมูล” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตที่คณะกรรมการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติ
ให้เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่
“ผูช้ นะการประมูล” หมายความว่า ผู้เข้าร่วมการประมูลที่คณะกรรมการประกาศ ให้เป็นผู้ชนะ
การประมูลและมีสทิ ธิได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุ
“ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า ผู้เข้าร่วมการประมูลที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะ
ทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของผู้เข้าร่วมการประมูลรายอื่น ในการประมูลคราวเดียวกัน ตามที่กําหนด
ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้
“การขัด ขวางการแข่ง ขัน ราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เข้าร่วมการประมูล
รายหนึ่งรายใดหรือหลายรายกระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาส
ให้มีการแข่งขัน ราคาอย่างเป็น ธรรมในการประมูล ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้
ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย
หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอัน เป็น เท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้ง นี้
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เข้าร่วมการประมูลด้ว ยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์
แก่ผู้เข้าร่วมการประมูลรายหนึ่งรายใดมีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม
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หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยวิธีการประมูลสําหรับการให้บริการกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ในการประกอบกิจการทางธุร กิ จ ให้เป็น ไปตามแผนความถี่วิท ยุ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนดในการประมูล
ข้อ ๖ การประมูลแต่ละคราว คณะกรรมการจะจัดให้มีประกาศรายละเอียดของการประมูล
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) แผนความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) คุณ สมบัติข องผู้เข้ าร่ว มการประมูล และเงื่อนไขการเป็น ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่ว มกัน ตาม
ภาคผนวก ก หรือภาคผนวก ข แล้วแต่กรณี
(๓) ขั้นตอน วิธีการ และกําหนดระยะเวลาการเข้าร่วมการประมูล
(๔) ราคาขั้นต่ํา ราคาเริ่มต้น การเสนอเพิ่มราคา และเงื่อนไขการประมูล
(๕) กําหนดการและสถานที่จัดการประมูล
(๖) เงื่อนไขการชําระค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
(๗) เงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
(๘) ระยะเวลา ขอบเขต และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
(๙) รายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
เอกสารตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกําหนดให้จาํ หน่ายก็ได้
หมวด ๒
การเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่
ข้อ ๗ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประมูล
๗.๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ
ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
๗.๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โดยการพิจารณาให้เป็นไปตามภาคผนวก ก หรือ ข แล้วแต่กรณี ตามที่คณะกรรมการกําหนด ตามข้อ ๖ (๒)
ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูลมีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น
ไม่ถือเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันตามประกาศนี้
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๗.๓ คุณ สมบัติอื่น ที่ค ณะกรรมการอาจกํ าหนดเพิ่มเติมตามมาตรา ๔๑ วรรคเจ็ ด
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการประมูลแต่ละคราว
ในการตรวจสอบหากปรากฏว่า มีผู้ขอรับใบอนุญาตมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗.๑
หรือ ข้อ ๗.๒ หรือข้อ ๗.๓ หรือไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดให้ครบถ้วน คณะกรรมการจะตัดรายชื่อ
ผู้ขอรับใบอนุญาตรายดังกล่าวออกจากการเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล ทั้งนี้ ผู้ถูกตัดรายชื่อมีสิทธิอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการได้ภายในสามวันทําการ นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูลเป็นการทั่วไป
โดยการอุทธรณ์ต้องแสดงเหตุผลพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการจะแจ้งผลพิจารณาภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏข้อเท็จจริงก่อนการรับใบอนุญาตว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นผู้เข้าร่วมการประมูล
หรือผู้ชนะการประมูลไม่มีคุณ สมบัติต ามข้อนี้ หรือมีการกระทําอัน เป็น การขัด ขวางการแข่ง ขัน ราคา
อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการสงวนสิทธิในการตัดรายชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวออกจากการเป็นผู้เข้าร่วม
การประมูลหรือผู้ชนะการประมูล แล้วแต่กรณี
ข้อ ๘ ขั้นตอนการเข้าร่วมการประมูล
ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้
๘.๑ ขอรับหรือซื้อเอกสารตามข้อ ๖ จากสํานักงาน
๘.๒ ยื่น แบบคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานและข้อมูลให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ตามข้อ ๗ และข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
๘.๓ วางหลักประกัน การประมูลเป็น เงินสด หรือเช็คที่ธ นาคารสั่ง จ่าย ซึ่งเป็น เช็ค
ลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชําระต่อสํานักงาน หรือก่อนหน้านั้นไม่เกินสามวันทําการ โดยมีมูลค่าตามที่คณะกรรมการ
กําหนด พร้อมทั้งยื่นหนังสือสนับสนุนทางด้านการเงินในการประกอบกิจการจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินให้แล้วเสร็จในวันที่ยื่นคําขอ
คณะกรรมการสงวนสิทธิในการริบหลักประกันการประมูลดังกล่าว ในกรณีที่ผู้เข้าร่วม
การประมูล หรือผู้ชนะการประมูลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประมูล กฎการประมูล หรือเงื่อนไขก่อนรับ
ใบอนุญาตที่กําหนด
๘.๔ คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูลเป็นการทั่วไป
กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมิได้เป็นผู้เข้าร่วมการประมูล สํานักงานจะคืน หลักประกัน
การประมูลให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูล
หมวด ๓
กฎการประมูลคลื่นความถี่
ข้อ ๙ ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องปฏิบัติตามกฎการประมูลอย่างเคร่งครัด ดังนี้

416

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๗ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

๙.๑ การประมูลแต่ละคราว จํานวนรอบการประมูล ระยะเวลาการประมูล และ
การขยายระยะเวลาการประมูล ให้เป็นตามที่คณะกรรมการกําหนด
๙.๒ ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องเสนอราคาครั้งแรกภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
มิฉะนั้น จะถือว่ามีเจตนาไม่เข้าร่วมการประมูล และถูกตัดสิทธิการเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล
๙.๓ ในระหว่างเวลาการประมูล ผู้เข้าร่วมการประมูลต้องเสนอราคาที่สูงกว่าราคาเริ่มต้น
และราคาที่ตนเองได้เสนอในครั้งก่อนหน้า โดยการเสนอเพิ่มราคาต้องเป็นตามที่คณะกรรมการกําหนด
๙.๔ ในระหว่า งเวลาการประมูล ผู้เข้ าร่ว มการประมูลจะทราบสถานะของตนเอง
ว่าตนยังมีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูลหรือไม่ รวมถึงลําดับของราคาที่ตนเสนอในกลุ่มผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล
๙.๕ เมื่อสิ้นสุดเวลาการประมูล ให้ผู้ชนะการประมูลลงนามรับรองราคาสุดท้ายที่ตนเสนอ
และให้คณะกรรมการประกาศผลการประมูล
คณะกรรมการจะประกาศรับรองผลการประมูลตามวรรคแรกภายในสิบห้าวัน นับแต่
เมื่อสิ้นสุดเวลาการประมูล ทั้งนี้ ให้สํานักงานแจ้งผลการประมูลให้แก่ผู้เข้าร่วมการประมูลทราบทุกราย
เมื่อคณะกรรมการประกาศรับรองแล้ว ให้ถือว่าการประมูลสิ้นสุดลง
๙.๖ คณะกรรมการอาจยกเลิกการประมูลได้ ในกรณีต่อไปนี้
(๑) จํานวนสิทธิในการเข้าร่วมการประมูลของผู้เข้าร่วมการประมูลทุกรายรวมกัน
มีจํานวนน้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวนหน่วยที่มีการประมูล
(๒) ผู้เข้าร่วมการประมูลทําผิด กฎการประมูลและถูกตัดสิท ธิการเป็น ผู้เข้าร่ว ม
การประมูลจนทําให้จาํ นวนสิทธิในการเข้าร่วมการประมูลของผู้เข้าร่วมการประมูลทุกรายรวมกันมีจํานวน
น้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวนหน่วยที่มีการประมูล
๙.๗ คณะกรรมการจะประกาศให้ผู้ที่เสนอราคามากกว่าหรือเท่ากับราคาขั้นต่ํา เป็นผู้ชนะ
การประมูลเท่านั้น
๙.๘ สํานักงานจะคืนหลักประกันการประมูลให้แก่ผู้ที่ไม่ชนะการประมูลภายในสามสิบวัน
นับจากวันที่คณะกรรมการประกาศรับรองผลการประมูล
๙.๙ หากผู้เข้าร่ว มการประมูล หรือผู้ชนะการประมูลรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย
ร่วมกันกระทําการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ต้องดําเนินการจัดการประมูลใหม่ ผู้นั้นต้องรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการดําเนิน การดังกล่าวเต็มจํานวน โดยยินยอมให้สํานักงานหักจาก
เงินหลักประกันการประมูลของผู้นั้น
๙.๑๐ คณะกรรมการสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ กระบวนการ วิธีการ และ
กฎการประมูล รวมถึงการหยุด พัก หรือยกเลิกการประมูล
ข้อ ๑๐ เมื่อการประมูลสิ้น สุดลง ให้ผู้ชนะการประมูลชําระค่าธรรมเนีย มการอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ตามราคาสุดท้ายที่ผู้ชนะการประมูลแต่ละรายเสนอ ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
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หมวด ๔
มาตรการรักษาความเป็นธรรม และผลประโยชน์ของรัฐ
ข้อ ๑๑ ห้ามผู้เข้าร่วมการประมูลหรือผู้แทนแต่ละราย ติด ต่อสื่อสารระหว่างกัน รวมถึงต้อง
ไม่เปิดเผยข้อมูลอัน เป็น ความลับหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลใด ๆ อันเกี่ย วกับการอนุญ าตให้ใช้คลื่นความถี่
ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการเปิดให้มีการยื่นคําขอรับใบอนุญาต จนถึงเวลาที่การประมูลสิ้นสุดลง
ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องไม่เข้าทําสัญญาหรือความตกลงอย่างหนึ่ง
อย่างใดกับผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ที่เกี่ยวข้องรายอื่น อันเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
และจะไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ภาคผนวก ก
การพิจารณาผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖
_________________
“ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกั น” หมายความว่ า ผู้เ ข้ าร่วมการประมู ล ที่เ ป็นผู้มีส่วนได้เ สียไม่ว่า
จะทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของผู้เข้าร่วมการประมูลอื่น ในการประมูลคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อ มของผู้เข้าร่วมการประมูล ได้แก่การที่ผู้เข้าร่วม
การประมูลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของผู้เข้าร่วมการประมูลรายหนึ่ง มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจใน
การบริหารจัดการกิจการของผู้เข้าร่วมการประมูลอีกรายหนึ่งหรือ หลายราย ที่เข้าร่วมการประมูล
(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จํากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่ วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วน
ในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุน้ ส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าร่วมการประมูล
คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในผู้เข้าร่วมการประมูลเกินกว่าร้อยละสิบของ
จํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการประมูลนั้น
(๓) มีความสั ม พันธ์กั นในลัก ษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้ นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จั ดการ ผู้บ ริห าร หรื อผู้มีอํ านาจในการดําเนินงานในกิจ การของผู้เข้าร่วมการประมู ลรายหนึ่ง
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าร่วมการประมูล
การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุ คคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดํ ารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือ หุ้น
ของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริงหรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริง
ของห้างหุ้ นส่วน หรือบริษัทจํ ากัด หรื อบริษัทมหาชนจํากั ดแล้วแต่ก รณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด
หรื อ บริษัท มหาชนจํ ากั ดที่ เ กี่ยวข้อ ง เข้ าร่วมการประมูล คราวเดียวกัน ให้ถือ ว่าผู้ เ ข้าร่วมการประมูล นั้น
มีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
__________________________
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ภาคผนวก ข
การพิจารณาผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖
___________________________
“ผู้ที่มีผลประโยชน์ ร่วมกั น” หมายความว่ า ผู้ เ ข้าร่วมการประมู ล ที่เ ป็นผู้ มีส่วนได้ เ สียไม่ว่ า
จะทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของผู้เข้าร่วมการประมูลรายอื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวโยงกัน เป็นผู้มีอํานาจ
ควบคุม เป็นบริษัท ใหญ่ ห รื อบริษัทย่อยไม่ว่าจะลํ าดับ เดียวกันหรื อไม่ก็ ตาม เป็นบริษัท ร่วมของผู้เ ข้าร่วม
การประมูลรายอื่น หรือมีการถือหุ้นไขว้กันระหว่างผู้เข้าร่วมการประมูล
“ผู้ที่เกี่ยวโยงกัน” หมายความว่า ผู้เข้าร่วมการประมูลที่มีความเกี่ยวโยงกันไม่ว่าจะทางตรงหรือ
ทางอ้อมกับผู้เข้าร่วมการประมูลรายอื่น ในคราวการประมูลเดียวกัน โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ของผู้เข้าร่วมการประมูลรายอื่น
(ก) ผู้บริหาร
(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ค) ผู้มีอํานาจควบคุม
(ง) บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุม
(จ) ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก) ถึง (ง)
ทั้งนี้ รวมถึงบุคคลใดๆ ที่ โดยพฤติการณ์บ่ งชี้ได้ว่าเป็นผู้ทําการแทนหรื ออยู่ ภายใต้อิท ธิพลของ
ผู้เข้าร่ วมการประมูล ดังกล่าวข้างต้นต่อการตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงาน
อย่างมีนยั สําคัญ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการเห็นว่ามีพฤติการณ์ทํานองเดียวกัน
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในผู้เข้าร่วมการประมูลเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวน
หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประมู ล นั้ น การถื อ หุ้ น ดั ง กล่ า วให้ นั บ รวมหุ้ น ที่ ถื อ โดย
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
“ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง” หมายความว่ า บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประมู ล
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(๑) คู่สมรสของผู้ถือหุ้นดังกล่าว
(๒) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นดังกล่าว
(๓) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เป็นหุ้นส่วน
(๔) ห้างหุ้นส่วนจํากัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เป็นหุ้นส่วน จําพวกไม่จํากัด
ความรั บ ผิ ดหรื อ เป็ นหุ้นส่ วนจํ าพวกจํา กั ดความรั บ ผิ ด ที่มีหุ้ นรวมกันเกินกว่าร้ อ ยละสามสิ บ ของจํ านวน
หุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจํากัด
(๕) บริษัท จํากั ดหรือ บริษัท มหาชนจํากัดที่ผู้ถือหุ้ นดังกล่าว หรือ บุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือ
ห้างหุ้นส่วนตาม (๓) หรือ (๔) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทนั้น
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(๖) บริษัทจํ ากัดหรือ บริษัท มหาชนจํ ากัดที่ผู้ถือหุ้ นดังกล่าว หรื อบุ คคลตาม ๑) หรือ (๒) หรือ
ห้างหุ้นส่ วนตาม (๓) หรื อ (๔) หรือ บริษัท ตาม (๕) ถื อ หุ้นรวมกั นเกิ นกว่าร้ อ ยละสามสิบ ของจํานวนหุ้น
ที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
(๗) นิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล
“ญาติ ส นิ ท” หมายความว่ า บุ คคลที่มี ความสั ม พันธ์ ท างสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
“ผู้มี อํา นาจควบคุ ม ” หมายความว่ า ผู้ถื อ หุ้น หรื อ บุ คคลอื่ นซึ่ ง โดยพฤติก ารณ์มี อิ ท ธิพ ล
ต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงานของผู้เข้าร่วมการประมูลอย่างมีนยั สําคัญ ไม่ว่าอิทธิพล
ดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอํานาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจํานวนหุ้นทีม่ ี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการประมูล
(ข) บุ คคลที่ ตามพฤติ ก ารณ์ส ามารถควบคุม การแต่ง ตั้ ง หรือ ถอดถอนกรรมการของผู้เ ข้าร่วม
การประมูลนั้นได้
(ค) บุคคลที่ ตามพฤติก ารณ์ ส ามารถควบคุ ม ผู้ซึ่ ง รับ ผิดชอบในการกํ าหนดนโยบายผู้บ ริ ห าร
การจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทให้ปฏิบัติตามคําสั่งของตนในการกําหนดนโยบายการจัดการหรือ
การดําเนินงานของผู้เข้าร่วมการประมูล
(ง) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดําเนินงานหรือมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของผู้เข้าร่วม
การประมูลเยี่ยงผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตําแหน่งซึ่งมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของผู้เข้าร่วม
การประมูลนั้น
“บริษทั ใหญ่” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) บริษัทผู้มีอํานาจควบคุมกิจการในผู้เข้าร่วมการประมูลรายอื่น
(ข) บริษัทผู้มีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ก)
(ค) บริษทั ผู้มีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการมีอํานาจ
ควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ข)
“บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) บริษัทที่ผู้เข้าร่วมการประมูลมีอํานาจควบคุมกิจการ
(ข) บริษทั ที่บริษัทตาม (ก) มีอํานาจควบคุมกิจการ
(ค) บริษทั ที่อยู่ภายใต้อํานาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการ
อยู่ภายใต้อํานาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข)
“บริษัทย่อยในลําดับเดียวกัน” หมายความว่า บริษัทย่อยตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่
เป็นบริษัทเดียวกันไม่ว่าบริษทั ย่อยนั้นจะอยู่ในชั้นลําดับใด ๆ
“บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษทั ผู้เข้าร่วมการประมูลหรือบริษทั ย่อยมีอํานาจในการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจเกี่ยวกั บนโยบายทางการเงินและการดํ าเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดั บที่จะมีอํ านาจควบคุม
นโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษทั ย่อยหรือกิจการร่วมค้า
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ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูลหรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละ
ยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิ บของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เ ข้าร่วม
การประมูลหรือบริษัทย่อยมีอํานาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่าง
อื่น
“การถื อหุ้นไขว้ กัน” หมายความว่า การที่ นิติบุคคลตั้ง แต่ส องรายขึ้นไปถื อ หุ้ นซึ่ง กันและกัน
อันก่ อ ให้ เ กิ ดอํานาจควบคุ มไม่ว่าจํานวนหุ้นที่ถือ ไขว้กั นนั้นจะมากน้อ ยเพี ยงใดก็ ตาม โดยอํานาจควบคุม
ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้น หรือการควบคุมในนิติบุคคลอื่นเป็นทอดๆ
จนถึ งนิ ติบุคคลที่ เ ป็นผู้ถือ หุ้ นของนิ ติบุคคลอื่ นที่ถูก ควบคุ ม การที่นิติบุคคลหนึ่ ง มีอํ านาจควบคุม เหนื อ อีก
นิติบุคคลอื่นนั้น ให้รวมถึง
(ก) การที่นิติบุคคลหนึ่งมีสิทธิอ อกเสียงตั้งแต่ร้อยละห้าสิบขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
นิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุม (ในกรณีที่เป็นอํานาจควบคุมทางตรง) หรือของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นต่อกันในแต่ละ
ทอดทุกทอดทุกสายจนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุม (ในกรณีที่เป็นอํานาจควบคุม
ทางอ้อม) หรือ
(ข) การที่นิติบุคคลหนึ่งส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มี
นัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคลอื่น
_________________________
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่เป็น การสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีการอนุญ าตการให้บริการโครงข่า ยโทรทัศ น์
ประเภทที่ใ ช้ค ลื่น ความถี่ ภาคพื้น ดิน ในระบบดิ จิต อลเพิ่ม เติม จากหลักเกณฑ์แ ละวิ ธีก ารอนุญ าตหลั ก
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์แ ละวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์ เพื่อให้ผู้ประสงค์
ประกอบกิจการการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลรับทราบหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔) มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๑
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๗ และมาตรา ๑๖
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ประเภทการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
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ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เฉพาะในประเภทการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้
คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจติ อล
“มัลติเพล็กซ์” หมายความว่า โครงข่ายตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ที่ร วบรวมบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หรือบริการสัญญาณอื่นใดที่จําเป็น
เพื่อส่งหรือถ่ายทอดผ่านช่องสัญญาณเดียวพร้อมกัน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ข้อ ๔ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการโครงข่าย ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
กระบวนการที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
โดยให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๕ คณะกรรมการจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโดยคํานึง ถึงหลักเกณฑ์
การพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้
ข้อ ๖ เพื่อให้การใช้คลื่นความถี่มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงให้เหมาะสมแก่การเป็น
ทรัพยากรสื่อสารของชาติท่มี ีอยู่อย่างจํากัด และเพื่อประโยชน์สาธารณะ คณะกรรมการจะกําหนดระยะเวลา
ให้ยื่นคําขออนุญาต โดยจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลตามลําดับ ดังนี้
(๑) ผู้ที่ประกอบกิจการโทรทัศน์โดยใช้คลื่นความถี่ที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้
(๒) ผู้ที่คณะกรรมการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมให้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ประเภทที่ใช้คลื่น ความถี่ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิต อล ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์
คณะกรรมการอาจพิจารณาออกใบอนุญาตให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ที่ ใช้ คลื่ นความถี่ ที่ ชอบด้ ว ยกฎหมายอยู่ ในวั นที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ การประกอบกิ จการกระจายเสี ยงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ ก่อนก็ได้ กรณีเพื่อประโยชน์ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ
การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ข้อ ๗ ให้ค ณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายแก่ผู้ผ่านการพิจารณา
ตามข้อ ๖ ให้สอดคล้องตามจํานวนมัลติเพล็กซ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศ น์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ง ชาติ เรื่ อง แผนความถี่ วิท ยุสํ าหรั บกิ จการโทรทัศ น์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยจะกําหนดหมายเลขมัลติเพล็กซ์ที่มีสิทธิให้บริการด้วย
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ในกรณีผู้ผ่านการพิจารณาตามข้อ ๖ มีจํานวนมากกว่ามัลติเพล็กซ์ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
พิจารณากําหนดจัดลําดับผู้ผ่านการพิจารณาทั้งหมดเพื่อออกใบอนุญาตตามลําดับก่อนหลัง
ในกรณีที่จํานวนมัลติเพล็กซ์ตามวรรคหนึ่งว่างลง หรือคณะกรรมการกําหนดมัลติเพล็กซ์เพิ่มเติม
คณะกรรมการอาจพิจารณาออกใบอนุญ าตให้แ ก่ผู้ผ่านการพิจารณาในลําดับถัดจากผู้ได้รับใบอนุญ าต
ในลําดับสุดท้ายตามวรรคสอง
ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
มีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิค
แผนความถี่วิทยุ รวมถึงขอบเขต เงื่อนไขการให้บริการโครงข่ายสําหรับกิจการโทรทัศน์ ที่คณะกรรมการกําหนด
หรือกําหนดเพิ่มเติม
(๒) ต้องขยายโครงข่ายให้สามารถครอบคลุมครัวเรือนทั้งประเทศ อย่างน้อยดังนี้
(๒.๑) ร้อยละ ๕๐ ของจํานวนครัวเรือนภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
(๒.๒) ร้อยละ ๘๐ ของจํานวนครัวเรือนภายใน ๒ ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
(๒.๓) ร้อยละ ๙๐ ของจํานวนครัวเรือนภายใน ๓ ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
(๒.๔) ร้อยละ ๙๕ ของจํานวนครัวเรือนภายใน ๔ ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
(๓) ต้องจัดให้มีการแพร่สัญญาณเพื่อให้ผู้ใช้บริการในเขตเทศบาลเมืองขึ้นไปสามารถรับสัญญาณได้
ในลักษณะการรับสัญญาณแบบพกพาภายในอาคาร (Portable Indoor Reception)
(๔) ต้องจัดให้มีค่าความจุไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ที่ให้บริการ สําหรับการให้บริการโทรทัศน์
ประเภทบริการชุมชน
(๕) ต้องดําเนินการเพื่อให้บริการโครงข่ายกับผู้ที่คณะกรรมการพิจารณาว่าจะได้รับสิทธิเป็นผู้รับ
ใบอนุญ าตให้ใ ช้คลื่น ความถี่ สําหรั บการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิต อลให้แ ล้ว เสร็จ ตามเงื่ อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เพื่อให้ผู้ประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการได้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต วิธีการขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาต เอกสารหลักฐาน
หรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการอนุญาต วิธกี ารพิจารณาในการออกใบอนุญาต ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต
และขอบเขตการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว รวมทั้งเงื่อนไขอื่นที่จําเป็นสําหรับการใช้คลื่นความถี่
เพื่อการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) (๖) และ (๒๔) มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๑
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๗ และมาตรา ๑๖
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจติ อล ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
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“แผนความถี่วิทยุ” หมายความว่า แผนความถี่วิทยุตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
“บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล” หมายความว่า การให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ตามประกาศนี้
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอลจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เพื่อประกอบกิจการตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“สํานักงาน กสทช.” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามประกาศนี้
ข้อ ๕ คลื่นความถี่ที่คณะกรรมการจะอนุญ าตให้ใช้ตามประกาศฉบับนี้ ให้เป็น ไปตามแผน
ความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
หมวด ๑
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาต
ส่วนที่ ๑
การขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประเภทการให้บริการ
ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอใช้คลื่นความถี่ตามประกาศนี้ ให้ยื่นคําขอใช้คลื่นความถี่
ต่อคณะกรรมการ โดยให้ใช้แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สําหรับให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สําหรับกิจการที่ใช้คลื่น ความถี่ ส่วนที่ ๑ ตามที่กําหนดแนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยอนุโลม และต้องมีรายละเอียด ข้อมูล
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่สะท้อนถึงวัตถุประสงค์ของการใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการในแต่ละประเภทบริการ
รวมถึงการใช้คลื่น ความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะด้ว ย และข้อมูลอื่น ใดตามที่ค ณะกรรมการกําหนด
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
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ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมพิจารณาคําขอตามตารางแนบท้ายภาคผนวก ญ
ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นคําขอ
หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
การชําระค่าธรรมเนียมพิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นการชําระค่าธรรมเนียมพิจารณา
คําขอตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์แล้ว
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลหรือประโยชน์สาธารณะอื่นใด คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
และวิธีการขอรับใบอนุญาตก็ได้โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า
ข้อ ๙ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแบบคําขอและเอกสารหลักฐานตามข้อ ๗ พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบคําขอแล้ว ให้ต รวจสอบความถูกต้องครบถ้ว นของแบบคําขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบคําขอภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วนั ที่ได้รับคําขอ ทั้งนี้ อาจขยายระยะเวลาได้ไม่เกินเจ็ดวันทําการ
หากปรากฏว่าแบบคําขอหรือเอกสารหลักฐานที่จําเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะแจ้ง
ให้ผู้ข อรับใบอนุญ าตดําเนิ น การแก้ไขแบบคําขอ หรือจัด ส่งเอกสารหลักฐานที่จําเป็น เพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาสิบห้าวันทําการ และจะยังไม่พิจารณานําเสนอคณะกรรมการจนกว่าจะได้แ ก้ไขแบบคําขอ
หรือได้รับเอกสารหลักฐานที่จําเป็นเพียงพอต่อการพิจารณา
เมื่อปฏิบั ติถูกต้องตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้ ว พนักงานเจ้ าหน้ าที่หรือผู้ที่คณะกรรมการ
มอบหมายจะพิจารณากลั่นกรองเพื่อจัด ทํารายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการใช้คลื่น ความถี่
ให้คณะกรรมการพิจารณาภายในหกสิบวัน ทําการ ทั้ง นี้ อาจยื่นขอขยายระยะเวลาต่อคณะกรรมการ
เป็น การล่วงหน้าก่อนครบกําหนดระยะเวลา การขยายระยะเวลาให้กระทําได้ไม่เกิน สามสิบวัน ทําการ
และขอขยายได้ไม่เกินสองครั้ง
ข้อ ๑๐ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ประเภทบริการสาธารณะ และประเภทบริการชุมชน ให้คณะกรรมการพิจารณาจากข้อมูลและเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่น คําขอ โดยต้องคํานึง ถึงภารกิจและวัตถุประสงค์ข องการประกอบกิจการตาม
มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๑๑ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการทางธุรกิจ ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุญ าตโดยใช้วิธีการคัด เลือกโดยวิธีประมูลคลื่น ความถี่
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
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ส่วนที่ ๒
เงื่อนไขก่อนการเป็นผู้รับใบอนุญาต
ข้อ ๑๒ ผู้ข อรั บใบอนุ ญ าตที่ คณะกรรมการพิ จารณาว่า จะได้ รั บสิ ท ธิ ให้ เป็ น ผู้รั บใบอนุญ าต
หรือผู้ชนะการประมูลที่จะได้รับสิท ธิให้เป็น ผู้รับใบอนุญ าต มีหน้าที่ต้องปฏิบัติต ามเงื่อนไขดัง ต่อไปนี้
ให้ครบถ้วนก่อน จึงจะได้รับใบอนุญาต
(๑) ดําเนินการขอใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์กับผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
มีมติให้ได้รับสิทธิให้เป็นผู้รับใบอนุญาต หรือเป็นผู้ชนะการประมูลที่จะได้รับสิทธิให้เป็นผู้รับใบอนุญาต
(๒) ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์
ภายในสิบห้าวัน นับแต่ระยะเวลาตาม (๑) สิ้นสุดลง
ในกรณีที่ผู้ ข อรั บใบอนุญ าตที่ค ณะกรรมการพิ จารณาว่า จะได้รับสิ ท ธิใ ห้เป็ น ผู้รับ ใบอนุญ าต
หรือผู้ช นะการประมูลที่จะได้รับสิท ธิให้เป็น ผู้รับใบอนุญ าต ไม่ดําเนิน การภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสละสิทธิการขอรับใบอนุญาต และไม่อาจเรียกคืนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดจาก
การขอรับใบอนุญาตตามประกาศนี้
ข้อ ๑๓ ผู้ข อรั บใบอนุ ญ าตที่ คณะกรรมการพิ จารณาว่า จะได้ รั บสิ ท ธิ ให้ เป็ น ผู้รั บใบอนุญ าต
หรือผู้ ชนะการประมู ลที่จะได้รั บสิท ธิ ให้เ ป็น ผู้รั บใบอนุญ าต ซึ่งได้ ดําเนิน การตามเงื่อ นไขในข้อ ๑๒
และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว ให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับ
การให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลตามประเภทการให้บริการที่คณะกรรมการกําหนด
ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิใช้คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลร่วมกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น
การใช้งานคลื่นความถี่ตามวรรคสองให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
เมื่อได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จากคณะกรรมการแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ด้วย
หมวด ๒
สิทธิและหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
ข้อ ๑๔ ขอบเขตและเงื่อนไขการอนุญาต
(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องมีคุณ สมบัติครบถ้ว นตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาต
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(๒) ผู้รับใบอนุญ าตต้ องปฏิบั ติต ามขอบเขตและเงื่อ นไขการอนุญ าตที่กําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(๓) ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจติ อลเป็นสิทธิเฉพาะตัว
ของผู้ได้รับใบอนุญาต จะโอนสิทธิแก่กันมิได้
ผู้รับใบอนุญ าตต้องใช้ค ลื่น ความถี่สําหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลด้ว ยตนเอง
จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วนหรือยินยอมให้บคุ คลอื่นเป็นผู้มีอํานาจประกอบกิจการแทนมิได้
หรื อ จะโอนสิ ท ธิ ใ นใบอนุ ญ าตไม่ ว่ า ทั้ ง หมด หรื อ บางส่ ว นให้ กั บ บุ ค คลอื่ น อั น ทํ า ให้ มี ผ ลกระทบต่ อ
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตไม่ได้ แต่อาจแบ่งเวลาให้ผู้อื่นเช่าเวลาดําเนินรายการบางช่วงเวลาได้
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๔) กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงไปใช้โครงข่ายโทรทัศน์อื่น ในระบบดิจิตอล
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้เปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถี่ก่อนดําเนินการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
(๕) ผู้รับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายปีตามอัตราและวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนด กรณีที่ไม่ชําระหรือชําระเกินกําหนดเวลา ผู้รับใบอนุญาตจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพิ่ม
ตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด หากไม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสิบห้าวันทําการนับแต่
วันครบกําหนดชําระค่าธรรมเนียม ให้ถือว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นผลนับถัดจากวันครบกําหนดการชําระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดก่อนเลิกประกอบกิจการ
(๖) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดไว้ในใบอนุญาตโดยเคร่งครัด
ข้อ ๑๕ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ให้มีอายุตามที่
คณะกรรมการกําหนด แต่ไม่เกินสิบห้าปี
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หากผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวมีความประสงค์จะขอใช้คลื่นความถี่
เพื่อการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจติ อลใหม่ ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในประกาศฉบับนี้
ข้อ ๑๗ การสิ้นสุดการอนุญาต นอกจากครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ ๑๕ แล้ว ใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่อาจสิ้นผลตามเหตุแ ห่งการสิ้นสุดการอนุญาตตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
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หมวด ๓
การกํากับดูแลการใช้งานคลื่นความถี่
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในการอนุญาตตามประกาศนี้ หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจตักเตือน
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตระงับการกระทําที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติ
ให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ได้ ซึ่งให้รวมถึงการมีอํานาจสั่งให้ชี้แจงหรือส่งเอกสาร
หรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตซึ่งได้รับคําสั่ง จากพนักงานเจ้าหน้าที่ต ามข้อ ๑๘ ไม่พอใจ
ในคําสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ผู้ รับใบอนุญ าตยัง เพิก เฉยไม่ปฏิ บัติใ ห้ถูกต้ อง หรือ กรณี ที่มีความเสีย หายร้า ยแรง
ต่อประโยชน์สาธารณะ ให้คณะกรรมการมีอํานาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ ทั้งนี้ การพักใช้ใบอนุญาต
ให้กระทําได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งเดือน
การดําเนินการตามวรรคสองให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้ถือว่าถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลด้วย
ข้อ ๒๐ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ในการจัด ให้มีมาตรการเยียวยาผลกระทบที่เกิด ต่อผู้ใช้บริการ
ภายหลังการสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามประกาศนี้ และให้รวมถึงกรณีที่มีการพักใช้ใบอนุญาต
ตามข้อ ๑๙ ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารยื่นคาขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาขอรับอนุญาตในกิ จการกระจายเสียง
และกิ จ การโทรทั ศ น์ โ ดยวิ ธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ อ านวยความสะดวกและเพิ่ ม ช่ อ งทาง
ให้ แ ก่ ผู้ ป ระสงค์ ข ออนุ ญ าตในกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ ให้ ส ามารถขออนุ ญ าต
โดยวิ ธี ก ารทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ได้ อย่ างรวดเร็ ว มี ประสิ ทธิ ภาพ มั่ นคงปลอดภั ย ตลอดจนสอดคล้ อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ ง (๔) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ องค์ กรจั ดสรร
คลื่ นความถี่ และก ากั บการประกอบกิ จการวิ ทยุ กระจายเสี ยง วิทยุ โทรทั ศน์ และกิ จการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๗
วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๕ มาตรา ๗
และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึ งออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ ใ ห้ ใช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ หรือ ค าสั่ งอื่ น ใดในส่ ว นที่ ได้ ก าหนดไว้แ ล้ ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข้ อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และลายมื อ ชื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” หมายความว่ า
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข้ อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และลายมื อ ชื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามกฎหมายว่ าด้ ว ยธุร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และตามที่ กสทช. กาหนด
“ระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า ระบบงานของสานักงาน
กสทช. เพื่ อ รองรั บ การยื่ น ค าขอรั บ อนุ ญ าตใน กิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการดาเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
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“การขออนุญาต” หมายความว่า การดาเนินการเพื่อขอรับใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุ ญาต
หรื อ เปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล การอนุ ญ าต ตามกฎหมายและประกาศที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประกอบ
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์
“ผู้ ใช้ บ ริ ก าร” หมายความว่ า ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะขออนุ ญ าตโดยวิ ธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
และได้ ล งทะเบี ย นขอใช้ ระบบการยื่ น ค าขอรับ อนุ ญ าตทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไว้ กั บ ส านั ก งาน กสทช.
จนเสร็จสมบูรณ์ ตามประกาศนี้
“ค่ า ธรรมเนี ย ม” หมายความว่ า ค่ า ธรรมเนี ย มพิ จ ารณาค าขอ หรื อ ค่ า ด าเนิ น การ
ตามกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตแต่ละประเภท
“แบบคาขอ” หมายความว่า แบบตามกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้บริการใช้สาหรับยื่นขอรับใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
การอนุญาต เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ทาหน้ าที่เก็บ รวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูล ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
“พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า บุคคลที่ กสทช. แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามกฎหมาย
หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอนุ ญ าตให้ ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมี
บัญชีผู้ใช้งานในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้ระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้
หมวด ๑
การลงทะเบียน
ข้อ ๔ ให้ ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะขออนุ ญ าตทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ลงทะเบี ย นเข้ า ใช้ ร ะบบ
การยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้
ข้อ ๕ การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ลงทะเบียน
ตามข้อ ๔ มีหน้าที่ต้องแสดงตัวตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขอเข้าใช้ระบบการยื่นคาขอรับอนุญาต
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้
การแสดงตั ว ตนตามวรรคหนึ่ ง ให้ ด าเนิ น การผ่ า นทางระบบการยื่ น ค าขอรั บ อนุ ญ าต
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ดังนี้
(๑) กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือกลุ่มคน ต้องมีรายละเอียด ดังนี้
(๑.๑) ข้อมูลการจัดตั้งนิติบุคคลหรือกลุ่มคน
(๑.๒) ข้อมูลของผู้มีอานาจกระทาการแทน
(๑.๓) ข้อมูลที่จาเป็นในการลงทะเบียน เช่น จดหมายอิเ ล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่อยู่
ที่ติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ หรือตามที่สานักงาน กสทช. กาหนด
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(๒) กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีรายละเอียด ดังนี้
(๒.๑) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน
(๒.๒) ข้อมูลที่จาเป็นในการลงทะเบียน เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่อยู่
ที่ติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ หรือตามที่สานักงาน กสทช. กาหนด
(๓) กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้รับมอบอานาจ ต้องมีรายละเอียด ดังนี้
(๓.๑) หนังสือมอบอานาจตามกฎหมาย
(๓.๒) ข้อมูลการจัดตั้งนิติบุคคลหรือกลุ่มคน ในกรณีนิติบุคคลหรือกลุ่ มคนมอบอานาจ
ให้ดาเนินการแทน
(๓.๓) ข้อมูลของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
(๓.๔) ข้อมูลที่จาเป็นในการลงทะเบียน เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่อยู่
ที่ติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ หรือตามที่สานักงาน กสทช. กาหนด
ข้อ ๖ ให้ พนั กงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการแสดงตัวตนตามข้อ ๕ จากหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล เพื่อตรวจสอบตัวตนและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลของผู้ลงทะเบียน และให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่กาหนดบัญชีผู้ใช้งานส่งให้ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) หรือระบบสารสนเทศอื่นใดที่สานักงาน กสทช. กาหนด ภายในวันถัดจากวันที่ลงทะเบียน
ข้อ ๗ บัญชีผู้ใช้งานถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการและให้ถือเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
การใช้บัญชีผู้ใช้งานในระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ ถือเป็นการลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมาย
การเปลี่ ยนแปลงรหั ส ผ่าน (Password) ของบั ญ ชี ผู้ใช้งานสามารถกระท าได้ ต ามขั้ น ตอน
และวิธีการที่กาหนดในระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์
หมวด ๒
หลักเกณฑ์และวิธกี ารยืน่ คาขอ
ข้อ ๘ ภายใต้การขออนุญาตตามกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้ผู้ใช้บริการสามารถขออนุญ าตตามประกาศนี้ โดยดาเนิ นการ
ตามขั้นตอนการทางานของระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
(๑) ลงชื่อเข้าใช้ (Login) โดยใช้บัญชีผู้ใช้งานที่ได้รับจากพนักงานเจ้าหน้าที่
(๒) ระบุประเภทการขออนุญาตที่ประสงค์จะดาเนินการ
(๓) กรอกแบบคาขอหรือข้ อ มู ลที่ ป ระสงค์ จ ะขออนุ ญ าตตามที่ ก าหนดไว้ในระบบการยื่ น
คาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งยื่นแบบคาขอและแนบเอกสารประกอบคาขอให้ครบถ้ว น
ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไฟล์ประเภท PDF (Portable Document Format) ขนาดไม่เกิน
ไฟล์ละ ๕ เมกกะไบต์ โดยถือว่าผู้ใช้บริการได้ตรวจสอบและรับรองแล้วว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น
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เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

มีความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเอกสารและข้อความเดิม แล้วจึงอัปโหลด (Upload) บนระบบ
การยื่ น ค าขอรั บ อนุ ญ าตทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ ง นี้ กรณี ที่ เอกสารใดต้ อ งได้ รั บ การลงลายมื อ ชื่ อ
โดยผู้มีอานาจตามกฎหมายจะต้องมีการลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนก่อน และถือว่าผู้ใช้บริการได้รับรองว่า
มีเอกสารดังกล่าวอันเป็นต้นฉบับอยู่ในครอบครอง
(๔) ในกรณีที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ต้องชาระค่าธรรมเนียม ให้ผู้ใช้บริการ
ชาระค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคารหรือช่องทางอื่นใดที่สานักงาน กสทช. กาหนด ภายในวันที่
ยื่นคาขอ หากไม่ชาระภายในระยะเวลาดังกล่าวหรือชาระไม่ครบถ้วน ให้ถือว่ามิได้ยื่นคาขอในระบบ
การยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์
การชาระค่าธรรมเนียมให้ถอื ว่าสานักงาน กสทช. ได้รับชาระค่าธรรมเนียมโดยสมบูรณ์ในวันที่
ปรากฏข้อมูลรายการค่าธรรมเนี ยมเต็มจานวนในบั ญ ชีธนาคารที่ สานั กงาน กสทช. กาหนด ทั้งนี้
ให้ ส านั ก งาน กสทช. ด าเนิ น การออกหลั ก ฐานการช าระค่ า ธรรมเนี ย มในรู ป แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
หรือเอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน โดยมีรูปแบบ ขั้นตอน และระยะเวลาตามประกาศหรือหลักเกณฑ์
ที่สานักงาน กสทช. กาหนด
การยื่ น ค าขอในระบบการยื่ น ค าขอรั บ อนุ ญ าตทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะถื อ ว่ า เสร็ จ สมบู ร ณ์
เมื่อผู้ใช้บริการได้ดาเนินการตาม (๑) - (๔) แล้ว
ข้อ ๙ เมื่ อ ผู้ ใช้ บ ริก ารได้ ยื่ น ค าขอในระบบการยื่ น ค าขอรับ อนุ ญ าตทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ตามข้อ ๘ แล้ว ให้ พนั กงานเจ้าหน้ าที่ ตรวจสอบคาขอและเอกสารประกอบคาขอ โดยให้ แจ้งผล
การตรวจสอบความครบถ้ วนของรายการเอกสารตามที่ กฎหมายหรื อประกาศที่ เกี่ ยวข้ องกั บการขอรั บ
ใบอนุญาตแต่ละประเภทกาหนดภายในวันถัดจากวันที่รับทราบการชาระค่าธรรมเนียม
กรณี วั น ที่ ยื่ น ค าขอในระบบการยื่ น ค าขอรั บ อนุ ญ าตทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ สร็ จ สมบู ร ณ์
เป็นวันหยุดทาการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งในวันทาการถัดไป
หากปรากฏว่ า แบบค าขอหรื อ เอกสารที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาไม่ ถู ก ต้ อ ง
ไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการแก้ไขแบบคาขอ หรือจัดส่งเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมผ่านระบบการยื่น คาขอรับอนุ ญ าตทางอิเล็กทรอนิ กส์ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตแต่ละประเภท หากไม่ดาเนิ นการแก้ไข
แบบคาขอหรือไม่จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในกาหนดระยะเวลา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยุติการพิจารณาคาขอ
ในระบบการยื่นค าขอรับอนุ ญาตทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมแจ้งเหตุแห่ งการยุติการพิจารณา โดยให้ ถือว่า
ไม่เคยมีการยื่นคาขอตามประกาศนี้
เมื่อปรากฏว่าการยื่นคาขอในระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาคาขอตามกระบวนการและระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศ
ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตแต่ละประเภท และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ใช้บริการทราบ
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เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

การแจ้ งผลการพิ จารณาตามวรรคหนึ่ ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ให้ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่แจ้งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือระบบสารสนเทศอื่นใดที่สานักงาน กสทช.
กาหนด ภายในเจ็ดวันนับถัดจากวันที่ กสทช. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเสร็จ โดยให้ถือว่า
การแจ้งดังกล่าวเป็นหลักฐานในการดาเนินการยื่นคาขอและการแจ้งผลการตรวจสอบรายการคาขอ
ข้อ ๑๐ การแจ้ งค าสั่ งอนุ ญ าต อนุ มั ติ ที่ ได้ ล งลายมื อ ชื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามประกาศนี้
ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับแจ้งคาสั่งอนุ ญ าต อนุ มัติ โดยชอบทัน ทีเมื่อได้รับคาสั่งดังกล่าวผ่านระบบ
การยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือระบบสารสนเทศอื่นใด
ที่สานักงาน กสทช. กาหนด
หมวด ๓
การจัดทาสิ่งพิมพ์ออกจากระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๑ สิ่ ง พิ ม พ์ อ อกจากระบบการยื่ น ค าขอรั บ อนุ ญ าตทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต้ อ งจั ด ท า
บนกระดาษสีขาวว่างเปล่าขนาด A4 ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๘๐ แกรม ด้วยเครื่องพิมพ์ที่มีความละเอียด
ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ จุดต่อนิ้ว (dot per inch หรือ dpi) โดยใช้หมึกสีดา
สิ่งพิมพ์ออกตามวรรคหนึ่งต้องมีลายน้าแสดงสัญลักษณ์ของการพิมพ์ออกจากระบบการยื่น
คาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ตามตัวอย่างท้ายประกาศนี้ โดยปรากฏชื่อผู้จัดพิมพ์และวันเวลา
ที่จัดพิมพ์
ข้อ ๑๒ สิ่งพิมพ์ออกจากระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้เพื่อยืนยัน
เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้
หมวด ๔
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ ๑๓ กรณี เกิ ด ความไม่ มั่ น คงปลอดภั ย ในการใช้ ง านระบบการยื่ น ค าขอรั บ อนุ ญ าต
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสานักงาน กสทช. โดยพลัน และให้แจ้งระงับ
การใช้งานระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว พร้อมแจ้งเหตุแห่งการระงับการใช้งาน
ระบบให้ผู้ใช้บริการทราบ โดยทันที
ข้อ ๑๔ ให้ ผู้ใช้บริการแจ้งต่อพนั กงานเจ้าหน้ าที่ โดยทัน ทีที่ พบปัญ หาหรือความบกพร่อ ง
ในระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือพบเหตุที่อาจทาให้เกิดความไม่มั่นคงปลอดภัย
ในการใช้งานระบบ
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เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๕ ในระหว่า งที่ ส านั ก งาน กสทช. ยั งไม่ มี ป ระกาศหรือ หลั ก เกณฑ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การออกหลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้การออกหลักฐานและการชาระ
ค่าธรรมเนียมดาเนินการตามหลักเกณฑ์เดิมไปก่อน
ข้อ ๑๖ ในระยะเริ่มแรก มิให้นาหมวด ๓ การจัดทาสิ่งพิมพ์ออกจากระบบการยื่นคาขอรับ
อนุ ญ าตทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ บั ง คั บ จนกว่ า ระบบการยื่ น ค าขอรับ อนุ ญ าตทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
จะได้ รั บ การรั บ รองจากหน่ ว ยงานรั บ รองสิ่ ง พิ ม พ์ อ อกตามกฎหมายหรื อ ประกาศที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การรับรองสิ่งพิมพ์ออก
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ตัวอย่างลายนา้ แสดงสัญลักษณ์ของการพิมพ์ออกจากระบบการยื่นค้าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์
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เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารยื่นคาขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อให้การขอรับอนุญาต
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เกิดความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
การพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลของสานักงาน กสทช.
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่ งพระราชบัญญั ติองค์กรจัด สรรคลื่น ความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๗ (๖) และ (๒๔)
และมาตรา ๘๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทั ศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๕
มาตรา ๗ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ หรือ ค าสั่ งอื่ น ใดในส่ ว นที่ ได้ ก าหนดไว้ แ ล้ ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “การดาเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์” และคาว่า “การพิสูจน์
และยื น ยั น ตั ว ตน” ระหว่ างบทนิ ย ามค าว่ า “ระบบการยื่ น ค าขอรั บ อนุ ญ าตทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ”
และค าว่ า “การขออนุ ญ าต” ในข้ อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาขอรับอนุญาต
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓
“การดาเนิน การทางอิเล็ กทรอนิ กส์ ” หมายความว่า กระบวนการใด ๆ ในการอนุ ญ าต
รั บ รอง เห็ น ชอบ หรื อ ด าเนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ ก าหนดให้ เป็ น อ านาจของ กสทช. ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์
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“การพิสูจน์และยืนยัน ตัวตน” หมายความว่า กระบวนการพิสูจน์และยืนยัน ความถูกต้อง
ของตัวบุคคล ด้วยวิธีการลงทะเบียนตามประกาศนี้
ข้อ ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาขอรับอนุญาต
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔ ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะเข้ า สู่ ร ะบบการด าเนิ น การทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้พิสูจน์และยืนยันตัวตนได้ด้วยระบบการยื่นคาขอรับอนุญาต
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้”
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖4
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการให้บริการกระจายเสียง
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ส าหรั บ
การให้บริการกระจายเสียง เพื่อให้ผู้ประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงได้ทราบ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ตลอดจนเงื่อนไขอื่นที่จาเป็น
ในการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่ งพระราชบัญญัติองค์กรจัด สรรคลื่น ความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ค าสั่ ง อื่น ใดในส่ ว นที่ไ ด้ก าหนดไว้แ ล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“แผนความถี่วิท ยุ ” หมายความว่า แผนความถี่ วิท ยุ ต ามกฎหมายว่า ด้ว ยองค์ กรจัด สรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
“ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าต” หมายความว่ า ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ส าหรั บ
การให้บริการกระจายเสียง
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการให้บริการ
กระจายเสียง
“การให้บริการกระจายเสียง” หมายความว่า การประกอบกิจการกระจายเสียงเพื่อให้บริการ
การส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟังการให้บริการนั้น ๆ ได้
ไม่ ว่ า จะส่ ง โดยผ่ า นระบบคลื่ นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เ หล็ กไฟฟ้ า หรือ ระบบอื่น
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ระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน หรือการให้บริการอื่นทานองเดียวกันที่ กสทช. กาหนด
ให้เป็นกิจการกระจายเสียง
“สิ่ ง อ านวยความสะดวกด้ า นกระจายเสี ย ง” หมายความว่ า โครงสร้ า งพื้ น ฐานหรื อ
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการให้บริการกิจการกระจายเสียง ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง
เสา ระบบสาย สายอากาศ ท่อ หรือสิ่งอื่นใดตามที่ กสทช. กาหนด
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคลที่ กสทช. แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามประกาศนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ คลื่นความถี่ที่ กสทช. จะอนุญาตให้ใช้ตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุ
สาหรับกิจการกระจายเสียง
คลื่ น ความถี่ ที่ กสทช. อนุ ญ าตให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตใช้ ต ามวรรคหนึ่ ง ในกรณี ที่ มี ภั ย พิ บั ติ
เหตุฉุกเฉิน หรือกรณีอื่นตามที่ กสทช. กาหนด กสทช. อาจอนุญาตให้บุคคลอื่นร่วมใช้ประโยชน์
ในย่านความถี่หรือช่องความถี่จากคลื่นความถี่ที่ได้อนุญาตไว้แล้วนั้นได้ โดยการอนุญาตนั้นจะต้องไม่เป็น
การรบกวนการใช้ ป ระโยชน์ ข องผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต ทั้ ง นี้ การอนุ ญ าตให้ บุ ค คลอื่ น ร่ ว มใช้ ป ระโยชน์
ในคลื่นความถี่ดังกล่าว ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กสทช. กาหนด
ข้อ ๕ การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ส าหรั บการให้ บ ริก ารกระจายเสี ย ง กสทช. อาจมี
การอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่นได้
การแบ่งระดับตามวรรคหนึ่ง กสทช. อาจกาหนดในประกาศเชิญชวนตามข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๔
หรืออาจกาหนดไว้ในใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยพิจารณาจากจานวนคลื่นความถี่และพื้นที่ให้บริการ
ที่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้รับในการอนุญาตแต่ละครั้ง
หมวด ๒
ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถี่
ข้อ ๖ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการให้บริการกระจายเสียง มี ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ
(๒) ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ประเภทกิจการบริการชุมชน
(๓) ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ประเภทกิจการทางธุรกิจ
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ ง กสทช. จะจัด ให้ มีการใช้คลื่นความถี่สาหรับการให้ บริการ
กระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะและประเภทกิจการบริการชุมชนรวมกัน ในสัดส่วน
ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของความสามารถในการส่งสัญญาณที่จะอนุญาตในแต่ละครั้ง
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ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากคลื่ น ความถี่ ที่ จั ด ให้ ต ามวรรคสองจนพ้ น ก าหนดสามปี
นั บ แต่ วันที่ ได้ มีก ารประกาศให้ ขออนุ ญาต หาก กสทช. เห็ น ว่ าการน าคลื่น ความถี่ ดังกล่า วไปใช้
เพื่อกิจการประเภทอื่นจะเกิดประโยชน์หรือมีประสิทธิภาพสูงกว่า กสทช. อาจนาคลื่นความถี่นั้นไปใช้ประโยชน์
ในกิจการประเภทอื่นได้ ในกรณีที่การดาเนินการดังกล่าวทาให้สัดส่วนตามวรรคสองลดลง กสทช.
จะจัดให้มีคลื่นความถี่ตามสัดส่วนดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กาหนด
ข้อ ๗ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการให้บริการกระจายเสียงตามข้อ ๖ ให้มีอายุ
ตามที่ กสทช. กาหนดในใบอนุญาต แต่ต้องไม่เกินเจ็ดปี
หมวด ๓
วิธีการอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถี่
ส่วนที่ ๑
การอนุญาตด้วยวิธีการประมูล
ข้อ ๘ คลื่นความถี่ที่ใช้สาหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่งมิใช่คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๒
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้อนุญาตโดยวิธกี ารประมูล
ข้อ ๙ เมื่ อ กสทช. เห็ น ควรให้ มี การอนุ ญาตให้ ใ ช้คลื่ นความถี่ต ามข้อ ๘ ให้ กสทช.
ออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประมูล
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประมูลตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(๑) คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประมูล
(๒) เงื่อนไขการเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๓) ขั้นตอน วิธีการ และกาหนดระยะเวลาการประมูล
(๔) การชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
(๕) รายละเอียดอื่นตามที่ กสทช. กาหนด
ข้อ ๑๐ ในการประมูลคลื่นความถี่ ให้ กสทช. ออกประกาศเชิญชวนให้สาธารณชนทราบ
โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) แผนความถี่วิทยุ และคลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาต
(๒) ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
(๓) กิจการที่สามารถใช้คลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาตนั้นประกอบกิจการได้
(๔) ราคาขั้นต่า ราคาเริ่มต้น การเสนอเพิ่มราคา และเงื่อนไขการประมูล
(๕) เงื่อนไขการเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
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(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)

หนา้ ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ขั้นตอน วิธีการ และกาหนดระยะเวลาการยื่นคาขอรับใบอนุญาต
กาหนดการและสถานที่ยื่นคาขอรับใบอนุญาต
การชาระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
อายุใบอนุญาต ขอบเขตพื้นที่การให้บริการ
รายละเอียดอื่นตามที่ กสทช. กาหนด
ส่วนที่ ๒
การอนุญาตด้วยวิธีการอืน่ นอกจากการประมูล

ข้อ ๑๑ คลื่นความถี่ที่ใช้สาหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ
และประเภทกิ จการบริ การชุมชน ให้ อ นุ ญาตโดยวิ ธีคัด เลื อกโดยเปรี ยบเที ยบคุณสมบั ติ (beauty
contest หรือ comparative review) หรือตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กาหนด
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงตามมาตรา ๗๔ แห่ งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งใช้คลื่นความถี่โดยชอบในการประกอบกิจการ
กระจายเสียงอยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามส่วนนี้
สาหรับคลื่นความถี่ดังกล่าว ให้ ยื่นคาขอรับใบอนุญาตให้ ใช้คลื่น ความถี่ต ามประกาศนี้ ต่อ กสทช.
ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ แ ผนประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งผ่ า นการพิ จ ารณาจาก กสทช.
และให้ กสทช. พิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยคานึงถึงหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
ความจาเป็นของการประกอบกิจการและการใช้คลื่นความถี่
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามส่วนนี้ให้ยื่นแผนประกอบกิจการกระจายเสียง
พร้อมทั้งยื่นคาขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ตามประกาศนี้ต่อ กสทช. ภายในระยะเวลาตามวรรคสอง
และให้ กสทช. พิจารณาไปในคราวเดียวกันกับผู้ประกอบกิจการตามวรรคสอง
ข้อ ๑๒ การคัดเลือกโดยเปรียบเทียบคุณสมบัติ ตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงปัจจัย
ดังต่อไปนี้
(๑) ความเหมาะสมและศักยภาพของผู้ขอรับใบอนุญาต
(๑.๑) ผู้ขอรับใบอนุญาต ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ต้องเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
ตามกฎหมายในการบริการสาธารณะ หรือเป็น หน่ ว ยงานที่มีวัต ถุประสงค์ในการบริการสาธารณะ
และมีความจาเป็นต้องใช้คลื่นความถี่โดยต้องไม่ซ้าซ้อ นกับการใช้งานคลื่นความถี่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่
ตามกฎหมายในการบริการสาธารณะ
(๑.๒) ผู้ขอรับใบอนุญาต ประเภทกิจการบริการชุมชน ต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ
กระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะของชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยต้องมีหลักฐาน
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หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน เช่น ความเป็นเจ้าของ การร่วมบริหารจัดการ
การร่วมผลิตรายการหรือจัดรายการ หรือการมีส่วนร่วมในลักษณะอื่น ๆ
(๒) มีความพร้อมด้านมาตรฐานทางเทคนิคในการใช้งานคลื่นความถี่ตามที่ กสทช. กาหนด
ข้อ ๑๓ เมื่อ กสทช. เห็ น ควรให้ มีการอนุ ญาตให้ ใช้คลื่น ความถี่ต ามข้ อ ๑๑ วรรคหนึ่ ง
ให้ กสทช. ออกประกาศเชิญชวนให้สาธารณชนทราบ โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) แผนความถี่วิทยุ และคลื่นความถี่ที่จะอนุญาต
(๒) ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
(๓) กิจการที่สามารถใช้คลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาตนั้นประกอบกิจการได้
(๔) ขั้นตอน วิธีการ และกาหนดระยะเวลาการยื่นคาขอรับใบอนุญาต
(๕) กาหนดการและสถานที่ยื่นคาขอรับใบอนุญาต
(๖) การชาระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
(๗) อายุใบอนุญาต ขอบเขตพื้นที่การให้บริการ
(๘) รายละเอียดอื่นตามที่ กสทช. กาหนด
หมวด ๔
การขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ข้อ ๑๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการประกอบกิจการ
กระจายเสียงตามที่ระบุไว้ในประกาศเชิญชวน ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่า ผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถ
ประกอบกิจการกระจายเสียงตามที่ร ะบุไ ว้ในประกาศเชิญชวนได้ ผู้รับใบอนุ ญาตอาจถูกเพิก ถอน
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๔/๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับ
การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๕ ให้ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตยื่ น ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ต ามแบบที่ ก าหนด
ในประกาศเชิญชวนตามข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๓ หรือตามแบบที่สานั กงาน กสทช. กาหนด แล้วแต่กรณี
พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตตามที่กาหนดในภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้ ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ยื่นคาขอ หรือตามที่ กสทช. กาหนด
คาขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อมูลนิติบุคคลหรือกลุ่มคนผู้ขอรับใบอนุญาต
(๒) แผนความถี่วิทยุและคลื่นความถี่ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต
(๓) ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต
(๔) ประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงที่ประสงค์จะใช้คลื่นความถี่ที่ขอรับใบอนุญาต
เพื่อประกอบกิจการ

447

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๓ ง

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข้อ ๑๖ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแบบคาขอและเอกสารหลักฐานประกอบคาขอตามข้อ ๑๕ แล้ว
ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบคาขอและเอกสารหลักฐานประกอบคาขอ หากปรากฏว่า
แบบคาขอหรือเอกสารหลักฐานที่จาเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินการแก้ไขทันที หรือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดส่งเอกสาร
หลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม ตามบั น ทึ ก ความบกพร่ อ งและรายการเอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ จ ะต้ อ งยื่ น เพิ่ ม เติ ม
ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาสามสิบวันนับจากวันที่ยื่นคาขอ
ในกรณี ที่ ผู้ขอรับใบอนุ ญาตไม่แ ก้ไ ขเพิ่ มเติมคาขอหรื อไม่ ส่ง เอกสารหรือ หลัก ฐานเพิ่มเติม
ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกตามระยะเวลาที่กาหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
คืนคาขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคาขอให้ทราบด้วย
ข้อ ๑๗ เมื่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ ห็ น ว่า ผู้ ข อรั บใบอนุ ญ าตได้ยื่ น ค าขอถู ก ต้อ งครบถ้ ว นแล้ว
ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ เ ป็ น การยื่ น ค าขออนุ ญ าตใช้ ค ลื่ น ความถี่ ที่ ต้ อ งประมู ล ให้ ด าเนิ น การต่ อ ไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการประมูลคลื่นความถี่ตามข้อ ๙
(๒) ในกรณี ที่ เ ป็ น การยื่ น ค าขออนุ ญ าตใช้ ค ลื่ น ความถี่ โ ดยวิ ธี ก ารอื่ น นอกจากการประมู ล
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก กสทช. จัดทารายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของการใช้คลื่นความถี่ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง และวรรคสาม หรือข้อ ๑๒ และผลการพิจารณาอื่น
ตามที่กาหนดในประกาศเชิญชวน แล้วแต่กรณี ให้ กสทช. พิจารณาภายในหกสิบวันทาการ ทั้งนี้
อาจยื่นขอขยายระยะเวลาต่อ กสทช. เป็นการล่วงหน้าก่อนครบกาหนดระยะเวลา การขยายระยะเวลา
ให้กระทาได้ไม่เกินสามสิบวันทาการ และขอขยายได้ไม่เกินสองครั้ง
หมวด ๕
การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ต้องประมูล เมื่อผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล
ลงนามรับรองราคาสุดท้ายที่ตนเสนอแล้ว ให้ กสทช. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้ทราบโดยทั่วกัน
และให้ประกาศด้วยว่าผู้ประมูลชนะการประมูลในคลื่นความถี่ใด และสามารถประกอบกิจการกระจายเสียง
โดยใช้คลื่นความถี่ในระดับใดโดยพิจารณาจากพื้นที่ให้บริการโดยคลื่นความถี่ที่ประมูลได้
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยวิธีการอื่นนอกจากการประมูลตามข้อ ๑๑
วรรคหนึ่ง ให้ กสทช. พิจารณารายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมตามข้อ ๑๗ (๒) และคัดเลือก
ผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้แล้วเสร็จภายในภายในสามสิบวันทาการ และประกาศรายชื่อ
ผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้ทราบโดยทั่วกัน
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ในกรณีที่เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ให้ กสทช. พิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ความเหมาะสมตามข้อ ๑๗ (๒) ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันทาการ และประกาศรายชื่อ
ผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้ทราบโดยทั่วกัน
ข้อ ๒๐ เมื่อได้ผู้ชนะการประมูลหรือได้ผู้ซึ่ง กสทช. เห็นว่าเป็นผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ตามข้อ ๑๘ หรือข้อ ๑๙ แล้ว ให้ผู้ชนะการประมูลหรือผู้ซึ่ง กสทช. เห็นว่าเป็นผู้สมควร
ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ดังนี้
(๑.๑) กรณีผู้ชนะการประมูล ให้ชาระค่าประมูล ซึ่งถือเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูล หรือภายในระยะเวลา
ที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประมูลกาหนด
(๑.๒) กรณีผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ให้ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ต ามที่ กสทช. ประกาศก าหนดภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง
การเป็นผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
บรรดาหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่ าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิ จ การโทรทั ศน์ ไม่ ว่า ทั้ง หมดหรื อบางส่ ว น ต้ อ งเสี ย ค่า ธรรมเนี ย มตาม (๑) ด้ ว ยแต่ กสทช.
จะลดหย่อนให้ตามที่เห็นสมควรก็ได้โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของกิจการของหน่วยงานนั้น
(๒) แจ้งข้อมูลสิ่งอานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูลหรือแจ้งการเป็นผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ แล้วแต่กรณี
โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๒.๑) กรณีใช้สิ่งอานวยความสะดวกของตนเอง
(๒.๑.๑) ให้ระบุประเภทหรือชนิดของสิ่งอานวยความสะดวกด้านกระจายเสียง
ที่จะให้บริการ
(๒.๑.๒) ให้ แ สดงรายละเอี ย ดข้ อ มู ล ทางเทคนิ ค ตามประเภทหรื อ ชนิ ด
ของสิ่งอานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงที่จะให้บริการที่ระบุใน (๒.๑.๑)
(๒.๑.๓) ให้ระบุพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinates) (ละติจูดและลองจิจูด
โดยให้แ สดงค่าเป็น ทศนิ ยม ๖ ตาแหน่ ง) และรายละเอียดสถานที่ตั้งของสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงที่จะให้บริการ เช่น ที่ตั้งของอาคาร ชั้น ห้อง บ้านเลขที่ ตาบล อาเภอ จังหวัด
ประเทศ เป็นต้น
(๒.๑.๔) ให้ระบุพื้นที่ให้บริการ (Coverage Area Service) ที่ประสงค์จะดาเนินการ
ของสิ่งอานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงที่จะให้บริการ
(๒.๑.๕) ให้ แ สดงรู ป ลั ก ษณะของสิ่ ง อ านวยความสะดวกด้ า นกระจายเสี ย ง
ที่จะให้บริการ เช่น ภาพถ่าย พิมพ์เขียว เป็นต้น
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(๒.๑.๖) ให้ แ สดงแผนผั ง รายละเอี ย ดของลั ก ษณะทิ ศ ทางและแนวเขต
ของสิ่งอานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงที่จะให้บริการ
(๒.๒) กรณีใช้สิ่งอานวยความสะดวกของผู้รับใบอนุญาตสิ่งอานวยความสะดวก
(๒.๒.๑) ให้ระบุชื่อเจ้าของสิ่งอานวยความสะดวกที่ใช้งานเพื่อให้บริการกระจายเสียง
(๒.๒.๒) ให้ แ สดงหลั ก ฐานส าเนาใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง
หรื อ โทรทั ศ น์ ส าหรั บ ให้ บ ริ ก ารสิ่ ง อ านวยความสะดวกด้ า นกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์ ข องเจ้ า ของ
สิ่งอานวยความสะดวกที่ใช้งานใน (๒.๒.๑)
(๒.๓) กรณีใช้สิ่งอานวยความสะดวกของตนเองและของผู้อื่น
(๒.๓.๑) สิ่งอานวยความสะดวกของตนเองให้แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับ (๒.๑)
(๒.๓.๒) สิ่งอานวยความสะดวกของผู้อื่นให้แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับ (๒.๒)
ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลหรือผู้ซึ่ง กสทช. เห็นว่าเป็นผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ไม่ดาเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าสละสิทธิการขอรับใบอนุญาต
และให้ ริ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการขออนุ ญ าตและค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ที่ ช าระแล้ ว
รวมทั้งหลักประกันการประมูลที่เกิดจากการขอรับใบอนุญาตตามประกาศนี้
ข้อ ๒๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก กสทช. จัดทารายงานผลการวิเคราะห์
ว่าสิ่งอานวยความสะดวกด้านกระจายเสียง ตามข้อ ๒๐ (๒) สอดคล้องกับแผนความถี่วิทยุสาหรับ
กิจการกระจายเสียงหรือไม่ ให้ กสทช. พิจารณาภายในหกสิบวันทาการ ทั้งนี้ อาจยื่นขอขยายระยะเวลา
ต่อ กสทช. เป็นการล่วงหน้าก่อนครบกาหนดระยะเวลา การขยายระยะเวลาให้กระทาได้ไม่เกิน
สามสิบวันทาการ และขอขยายได้ไม่เกินสองครั้ง
เมื่อ กสทช. เห็นว่าผู้ชนะการประมูลหรือผู้ซึ่ง กสทช. เห็นว่าเป็นผู้สมควรได้รับใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ ได้ดาเนินการตามข้อ ๒๐ (๑) ครบถ้วน และสิ่งอานวยความสะดวก ตามข้อ ๒๐ (๒)
สอดคล้องกับแผนความถี่วิทยุสาหรับกิจการกระจายเสียง ให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ตามประเภทที่ กสทช. ก าหนดในประกาศเชิ ญ ชวน พร้ อ มทั้ ง ก าหนดอายุ ใ บอนุ ญ าต ขอบเขต
และเงื่อนไขการประกอบกิจการที่ใช้คลื่นความถี่ด้วย
กรณีที่ กสทช. พิจารณาเห็นควรให้ผู้ชนะการประมูลหรือผู้ซึ่ง กสทช. เห็นว่า เป็นผู้สมควร
ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ยื่นเอกสารหรือชี้แจงข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ให้ผู้ชนะการประมูล
หรือผู้ซึ่ง กสทช. เห็นว่าเป็นผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดาเนินการยื่นเอกสารหรือชี้แจงข้อมูล
ประกอบการพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั นที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จากส านั ก งาน กสทช.
หรือตามที่ กสทช. กาหนด เพื่อให้ กสทช. พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
เมื่ อ กสทช. ออกใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ คลื่ น ความถี่ ต ามวรรคสองแล้ว ให้ ส านั ก งาน กสทช.
แจ้งผลการพิจารณาให้ ผู้รับใบอนุ ญาตทราบเป็นหนั งสือ พร้อมเปิด เผยข้อมูลและผลการพิจ ารณา
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ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสานักงาน กสทช. แก่สาธารณะภายในสิบห้าวันทาการ รวมถึงแจ้งข้อมูล
ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมวด ๖
สิทธิและหน้าที่ของผู้รบั ใบอนุญาต
ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงด้วยตนเอง จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมด
หรือบางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอานาจประกอบกิจการแทนมิได้
(๒) ใช้คลื่นความถี่โดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนความถี่ต่อผู้รับใบอนุญาตรายอื่น
(๓) ยื่นคาขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ต่อ กสทช. ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันได้รับใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่
(๔) ประกอบกิจการกระจายเสียงตามที่ตนได้รับอนุญาตภายในระยะเวลาที่ กสทช. กาหนด
(๕) ใช้คลื่นความถี่ตามวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการกระจายเสียง
(๖) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบกิจการที่ใช้คลื่นความถี่
(๗) ไม่ ก ระท าการอั น เป็ น การผู ก ขาดหรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ เ ป็ น ธรรมในการแข่ ง ขั น
ในกิจการกระจายเสียง
ข้อ ๒๓ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่เป็นการโอนใบอนุญาต
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ข้อ ๒๔ ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะยกเลิกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
ให้แจ้งเหตุแห่งการเลิกใช้งานคลื่นความถี่ เพื่อให้ กสทช. เห็นชอบล่วงหน้าก่อนยกเลิกใบอนุญาต
โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กสทช. กาหนดก่อนยกเลิกใบอนุญาต
ข้อ ๒๕ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สิ้นสุดลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตสิ้นอายุ
(๒) กสทช. เห็นชอบให้ยกเลิกใบอนุญาตตามข้อ ๒๔
(๓) ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่การสิ้นสุดลงของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ ๒๕ จะส่งผลกระทบ
ต่อผู้ใช้บริการกระจายเสียง กสทช. อาจกาหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีมาตรการเยียวยา
ผลกระทบที่เกิดต่อผู้ใช้บริการกระจายเสียงภายหลังการสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ได้
ข้อ ๒๗ ในกรณี ที่ ก ารได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ฉ บั บ ใหม่ หรื อ การสิ้ น สุ ด ลง
ของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ส่งผลให้ระดับการให้บริการกระจายเสียงเปลี่ยนแปลงไป ผู้รับใบอนุญาต
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เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๓ ง

หนา้ ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จะต้ อ งขอใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งใหม่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระดั บ การให้ บ ริ ก ารใหม่
และดาเนินการแก้ไขคุณสมบัติให้สามารถเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงตามระดับ
การให้บริการใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีฉ่ บับใหม่ หรือนับแต่วนั ที่
ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ใดจะสิ้นอายุ กสทช. อาจดาเนินกระบวนการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่นั้นตามประกาศนี้เป็นการล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สิ้นอายุได้
หมวด ๗
การกากับดูแลการใช้งานคลืน่ ความถี่
ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อ ๒๒ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง พร้อมจัดทา
รายงานความเห็น เสนอต่อ กสทช. ภายในสามสิบวันทาการ เพื่อให้ กสทช. มีคาสั่งให้ผู้รับใบอนุญาต
ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือมีคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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-๑-

ภาคผนวก ก
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

ค่าธรรมเนียมการขออนุญาต

ประเภทกิจการบริการสาธารณะ
คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง
ระบบเอเอ็ม

๕,๐๐๐ บาท

คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม

๕,๐๐๐ บาท

คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า

๑,๐๐๐ บาท

ประเภทกิจการบริการชุมชน

๒๕๐ บาท

ประเภทกิจการทางธุรกิจ
คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม

๑๐,๐๐๐ บาท

คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า

๕,๐๐๐ บาท
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เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
หรือกิจการโทรคมนาคม เพิ่มเติมจากการประกอบกิจการที่ได้รบั อนุญาต
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
กิ จ การโทรทัศ น์ หรื อกิ จการโทรคมนาคม เพิ่ ม เติม ส าหรับ ผู้ที่ ไ ด้รับใบอนุ ญาตให้ ใช้คลื่น ความถี่
หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ต ามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
องค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งตามแผนแม่บ ทการบริห ารคลื่ น ความถี่
และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่มีการหลอมรวมกัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ (๖) และ (๒๔)
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถีแ่ ละกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่แ ละกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๗
และมาตรา ๒๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ
มาตรา ๕ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การกระจายเสี ยง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙ และมาตรา ๗ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และพระราชกฤษฎีกาให้น าบทบัญญัติภายใต้มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใช้บังคับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่น ใดในส่ว นที่ไ ด้กาหนดไว้แล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับ
การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ต ามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
องค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และการอนุญาตนั้นยังไม่สิ้นสุดลง
“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาต และหมายความรวมถึงผู้ได้สิทธิ ใช้สิทธิ
หรือใช้คลื่นความถี่ของผู้รับใบอนุญาตเพื่อการให้บริการกระจายเสียง บริการโทรทัศน์ หรือบริการ
โทรคมนาคม หรือบริการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ในราชอาณาจักรไทย
“การประกอบกิจการ” หมายความว่า การให้บริการกระจายเสียง การให้บริการโทรทัศน์
การให้บริการโทรคมนาคม และหมายความรวมถึงการให้บริการที่มีลักษณะรวบรวม จัดเก็บ ควบคุม
กากับ บริหารจัดการเพื่อการนาส่ง เผยแพร่ หรืออานวยความสะดวกเพื่อการนาส่ง เผยแพร่ภาพ
เสียง ข้อมูลสารสนเทศไปสู่สาธารณะ ตามที่ กสทช. ประกาศกาหนด
ข้อ ๔ เมื่อ กสทช. กาหนดให้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
หรือกิจการโทรคมนาคมใดสามารถใช้ได้มากกว่าหนึ่งกิจการตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่แล้ว
ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ประสงค์จะประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม
เพิ่มเติม ตามประกาศนี้ ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการและชาระค่าธรรมเนียมการขออนุญาต
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ ห รื อ กฎหมายว่ า ด้ ว ย
การประกอบกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี
กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ได้สิทธิ ใช้สิทธิ หรือใช้คลื่นความถี่ของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น
เพื่อการให้บริการกระจายเสียง บริการโทรทัศน์ หรือบริการโทรคมนาคม หรือบริการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ที่ ป ระสงค์ จ ะประกอบกิ จ การในราชอาณาจั กรไทย ให้ ก ารขอรับ อนุ ญาตเพื่ อ การประกอบกิจการ
และการกากับดูแลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ประกาศกาหนด
ข้อ ๕ ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต ตลอดจนสิทธิและหน้าที่
ของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต และการก ากั บ ดู แ ล ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง
และกิจการโทรทัศน์หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับ
กับการขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เพิ่มเติม
ตามประกาศนี้
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๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ กสทช. พิจารณาโดยคานึงถึงสัดส่วนการถือครอง หรือใช้งาน
คลื่นความถี่ เพื่อป้องกันการเป็นผู้มีอานาจเหนือตลาดอย่างมีนยั สาคัญ สภาพตลาด การแข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็นธรรม การคุ้มครองผู้บริโภค โดยจะต้องไม่ทาให้สิทธิของผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบ เสื่อมสิทธิ
หรือเสียสิทธิไปจากเดิม และมาตรฐานการให้บริการ ตามที่ กสทช. กาหนด
ข้อ ๖ กรณีการขออนุญาตประกอบกิจการเพิ่มเติม ทาให้คลื่นความถี่เดิมที่ได้รับอนุญาต
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ให้นามูลค่าดังกล่าวมากาหนดเป็นค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถี่เพิ่มเติม และผู้รับใบอนุญาต
จะต้องชาระตามอัตราและวิธีการที่ กสทช. กาหนด
ผู้รับใบอนุญาตต้องชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปี ตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๗ เมื่อ กสทช. อนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการ
โทรคมนาคม เพิ่มเติมแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ตามกฎหมายว่าด้ว ยวิทยุคมนาคมด้วย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ระบุไว้
ในคาขออนุญาต
ข้อ ๘ อายุ ใ บอนุ ญ าตประกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ หรื อ กิ จ การ
โทรคมนาคม เพิ่มเติม ตามประกาศนี้ ให้ เป็น ไปตามระยะเวลาที่ไ ด้รับอนุ ญาตให้ ใช้ค ลื่น ความถี่
ที่เหลืออยู่ แต่ไม่เกินกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมกาหนด แล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม
สาหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ

โดยที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
สาหรับการให้บริการกระจายเสียง กาหนดให้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องกระทาโดยวิธีการประมูล
เพื่ อ ให้ ก ารเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรคลื่ น ความถี่ ข องทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมมี ก ารแข่ ง ขั น อย่ า งเท่ า เที ย มกั น
มี ก ารให้ บ ริ ก ารกระจายเสี ย งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ภายใต้ ก รอบระยะเวลาตามที่ ก ฎหมายก าหนด
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงเห็นสมควร
นาคลื่นความถี่ที่ได้มีการคืนมาตามกฎหมายในระบบเอฟเอ็ม ออกประมูลเพื่อให้การใช้คลื่นความถี่
เกิดประโยชน์สูงสุด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ (๒๔)
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ
ข้อ ๙ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์แ ละวิธีการอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการให้ บริการกระจายเสียง
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คับ หรือ คาสั่ง อื่น ใด ในส่ ว นที่ ไ ด้ก าหนดไว้แ ล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
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หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

“การประมูล” หมายความว่า การประมูลคลื่นความถี่ โดยการแข่งขันเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ภายในระยะเวลาและสถานที่ที่ กสทช. กาหนด
“ราคาขั้นต่า” หมายความว่า ราคาที่พึงรับได้ ตามประกาศเชิญชวน
“ราคาเริ่มต้น” หมายความว่า ราคาที่จะใช้เริ่มต้นการประมูล ตามประกาศเชิญชวน
“ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าต” หมายความว่ า ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ส าหรั บ
การให้บริการกระจายเสียง ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการให้บริการ
กระจายเสียง ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๔
“ผู้เข้าร่วมการประมูล” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ กสทช. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติ
ให้เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลตามประกาศนี้
“ผู้ชนะการประมูล” หมายความว่า ผู้เข้าร่วมการประมูลที่ กสทช. ประกาศให้เป็นผู้ชนะ
การประมูลและมีสิทธิได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
“ประกาศเชิญชวน” หมายความว่า ประกาศเชิญชวนที่ออกตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการให้บริการกระจายเสียง ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๔
“สิ่งอานวยความสะดวกด้านกระจายเสียง” หมายความว่า โครงสร้างพื้นฐานหรือสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อการให้บริการกิจการกระจายเสียง ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เสา
ระบบสาย สายอากาศ ท่อ หรือสิ่งอื่นใดตามที่ กสทช. กาหนด
ข้อ ๔ เมื่อ กสทช. เห็นควรให้มีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยวิธีการประมูล ให้ กสทช.
ออกประกาศเชิญชวนให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน การอนุญาตในแต่ละครั้งอาจจัดให้มีการประมูล
คลื่นความถี่สาหรับการอนุญาตแต่ละครั้งมากกว่าหนึ่งคราวในการอนุญาตแต่ละครั้งก็ได้ โดยให้ถือว่า
เป็นการอนุญาตในครั้งเดียวกัน
จานวนคลื่นความถี่ที่จะประมูล ราคาขั้นต่า ราคาเริ่ มต้น การเสนอเพิ่มราคา และพื้นที่
ให้บริการ สาหรับคลื่นความถี่ที่จะประมูลแต่ละคราวให้เป็นไปตามที่กาหนดในประกาศเชิญชวน
การคานวณราคาขั้นต่าและราคาเริ่มต้นของคลื่นความถี่ที่จะประมูลตามประกาศนี้ ให้คานึงถึง
ปัจจัยด้านทาเลที่ตั้ง ด้านธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจของพื้นที่ให้บริการ ความครอบคลุมประชากรในพื้นที่
ให้ บ ริ ก าร และปั จ จั ย ต้ น ทุ น ของการให้ บ ริ ก ารตลอดระยะเวลาของการให้ บ ริ ก าร โดยค านึ ง ถึ ง
ความสามารถในการเข้าร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ภายใต้วิธีการและกฎ
การประมูลที่มีการแข่งขันเพียงพอเพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๕ ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะเข้ า ร่ ว มการประมู ล ให้ ยื่ น ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่
ตามแบบที่ ก าหนดในประกาศเชิ ญ ชวนหรื อ ตามแบบที่ ส านั ก งาน กสทช. ก าหนด แล้ ว แต่ ก รณี
พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตตามที่กาหนดในภาคผนวก ก ท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการ
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กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการให้ บริการกระจายเสียง ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ยื่นคาขอ หรือตามที่ กสทช. กาหนด โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน วิธีการ กาหนด
ระยะเวลาและสถานที่ที่กาหนดในประกาศเชิญชวน
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลายื่นคาขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากคลื่นความถี่ใด
ไม่มีผู้ใดยื่นคาขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ให้สานักงาน กสทช. จัดทารายงานเสนอต่อ กสทช.
เพื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่และบริหารจัดการคลื่นความถี่ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป
ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ ขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง
(๒) เป็น นิ ติบุคคลสัญชาติไ ทยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุ ญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หรือถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์
อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กาหนดมาแล้วยังไม่ครบสามปี
(๓) บุคคลผู้มีอานาจกระทาการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสัญชาติไทย
(๔) ไม่มีกรรมการหรือบุคคลผู้มีอานาจกระทาการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตที่เคยเป็นกรรมการ
หรือบุคคลผู้มีอานาจกระทาการผูกพันของผู้รับใบอนุญาตอื่น ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตอันเป็นผลมาจาก
การบริหารกิจการของผู้นั้นและระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่ครบกาหนดสามปี
(๕) เป็นนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้มีสัญชาติไทยลงทุนหรือถือหุ้นอันเป็นทุนไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของทุนทั้งหมดของนิติบุคคล
(๖) เป็ น นิ ติ บุค คลซึ่ง มีบุ คคลผู้ มีสั ญชาติไ ทยมีอ านาจตามกฎหมายหรื อตามข้อ บังคับหรือ
ตามข้อตกลงในการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของนิติบุคคล
ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบริษัท กรรมการไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
และกรรมการผู้มีอานาจกระทาการผูก พัน นิ ติบุคคล ต้องเป็น ผู้มีสัญชาติไ ทย และในกรณีผู้ขอรั บ
ใบอนุญาตเป็นห้ างหุ้ น ส่ว นจากัด หรือห้ างหุ้ น ส่ว นสามัญจดทะเบียน หุ้ นส่วนผู้จัด การหรือผู้จัด การ
ต้องเป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย
(๗) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามคาสั่งศาล หรือถูกศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
(๘) ผู้ขอรับใบอนุญาต กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอานาจกระทาการผูกพันผู้ขอรับ
ใบอนุญาต ต้องไม่เคยถูกศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดว่ามีโทษทางอาญาซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม กฎหมายว่าด้วย
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การประกอบกิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน
ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐและความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ภายในระยะเวลาสองปีก่อนการยื่นขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูล ต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ตามภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้ โดยต้องแจ้งข้อมูลและรับรองการไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่น ตามแบบที่ กาหนดในประกาศเชิญชวนหรือตามแบบที่สานั กงาน กสทช.
กาหนด แล้วแต่กรณี
ข้อ ๘ ให้สานักงาน กสทช. จัดทารายงานการตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขการเป็น
ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ขอรับใบอนุญาต ให้ กสทช. หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณาภายในสามสิบวันทาการนับแต่วันที่คาขอและเอกสารหลักฐานประกอบคาขอถูกต้องครบถ้วนแล้ว
หาก กสทช. หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิเข้าร่วมการประมูล
ให้สานักงาน กสทช. แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตวางหลักประกันตามข้อ ๑๐
หากปรากฏว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไม่มีคุณสมบัติและ/หรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ ๖ หรือเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันตามข้อ ๗ กสทช. หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
จะตัดรายชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตรายดังกล่าวออกจากการเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล ทั้งนี้ ผู้ถูกตั ดรายชื่อ
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ กสทช. ได้ภายในสามวันทาการนั บแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่ว มการประมูล
เป็นการทั่วไป โดยการอุทธรณ์ต้องแสดงเหตุผลพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ กสทช. จะแจ้งผล
พิจารณาภายในสามสิบวันทาการนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ คาวินิจฉัยของ กสทช. ให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทาให้การประมูลสะดุดหยุดลง
ข้อ ๙ หากปรากฏข้อเท็จจริงก่อนหรือหลังการรับใบอนุญาตให้ ใช้คลื่นความถี่ว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตที่เป็นผู้เข้าร่วมการประมูลหรือผู้ชนะการประมูลไม่มีคุณสมบัติและ/หรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามข้ อ ๖ หรื อ เป็ น ผู้ ที่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ตามข้ อ ๗ หรื อ มี ก ารกระท าอั น เป็ น การขั ด ขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็น ธรรม กสทช. จะตัด รายชื่อผู้ขอรับใบอนุ ญาตดังกล่าวออกจากการเป็น
ผู้เข้าร่วมการประมูลหรือผู้ชนะการประมูล แล้วแต่กรณี และจะถูกริบหลักประกันการประมูล และ
ถูกตัดสิทธิเข้าร่วมการประมูลเป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ กสทช. ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจาก
การเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล หรือผู้ชนะการประมูล และต้องชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่ต้องยกเลิก
การประมูลนั้น

462

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๑๑ ง

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องวางหลักประกันการประมูลเป็นจานวนร้อยละสิบของราคาขั้นต่า
ของคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูล ตามช่องทางที่สานักงาน กสทช. กาหนด
ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่ได้รับแจ้งจากสานักงาน กสทช. หากไม่ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิเข้าร่วมการประมูลทันที
กรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูลหรือผู้ชนะการประมูล ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประมูล กฎการประมูล
หรือเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาต ให้สานักงาน กสทช. ริบหลักประกันการประมูลตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๑๑ เมื่ อ ครบก าหนดระยะเวลาการยื่ น ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตในประกาศเชิ ญ ชวนแล้ ว
สานักงาน กสทช. จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ในแต่ละคราวให้ทราบเป็นการทั่วไป
ข้อ ๑๒ ในระหว่างเวลาการประมูล ผู้เข้าร่วมการประมูลมีสิทธิเสนอราคากี่ครั้งก็ได้
การเสนอราคาครั้งแรกในการประมูลจะต้องเสนอราคาที่สูงกว่าราคาเริ่มต้นของแต่ละคลื่นความถี่
การเสนอเพิ่ ม ราคาในแต่ ล ะครั้ ง จะต้ อ งเสนอราคาที่ สู ง กว่ า ราคาที่ ต นเองได้ เ สนอในครั้ ง ก่ อ นหน้ า
โดยเพิ่มขึ้นเป็นลาดับตามที่กาหนดในประกาศเชิญชวน
ข้อ ๑๓ วิธีการและเงื่อนไขการประมูล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การเข้าร่วมการประมูล เป็นการดาเนินการเพื่ อรับสิทธิการได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ
(๒) การประมูล จะแยกตามคลื่นความถี่ในแต่ละพื้นที่การใช้งานคลื่นความถี่
(๓) การประมูลในแต่ละคลื่นความถี่ มีระยะเวลาการประมูลหกสิบนาที
(๔) เมื่อเริ่มการประมูลในแต่ละคลื่นความถี่ ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องเสนอราคาครั้งแรก
ภายในห้านาทีแรกของเวลาการประมูล มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีเจตนาเข้าร่วมการประมูล โดยจะถูกตัดสิทธิ
การเป็นผู้เข้าร่วมการประมูลและถูกริบหลักประกันการประมูล
(๕) ในระหว่ า งระยะเวลาการประมู ล ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประมู ล จะทราบสถานะและล าดั บ
การมีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล รวมถึงราคาต่าสุดของกลุ่มผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล
(๖) การประมูลจะสิ้น สุด ลงเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการประมูลตาม (๓) เว้น แต่กรณี
ครบกาหนดระยะเวลาการประมูลแล้ว มีผู้เข้าร่วมการประมูลเสนอราคาเท่ากัน ให้ขยายระยะเวลา
การประมูลออกไปอีกครั้งละห้านาที
ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง และไม่มีการเสนอราคาเพิ่มขึ้น ให้ผู้เข้าร่วม
การประมูลที่เสนอราคาเท่ากัน จับสลากเพื่อหาผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล
(๗) ให้ผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล ลงนามรับรองราคาสุดท้ายที่ตนเสนอ และเมื่อ กสทช.
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว ให้ถือว่าการประมูลสิ้นสุดลง
ข้อ ๑๔ ในกรณีจาเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์ สาธารณะ หรือเพื่อประโยชน์ในการบริหาร
คลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพ กสทช. มีสิทธิปรับเปลี่ยนรูปแบบ กระบวนการ วิธีการและกฎการประมูล
รวมถึงการหยุด พัก หรือยกเลิกการประมูลได้
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๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๑๕ คลื่ น ความถี่ ใ ดมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประมู ล เพี ย งรายเดี ย ว ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประมู ล
แสดงเจตนายืนยันการเข้าร่วมการประมูล โดยดาเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขการประมูลตามข้อ ๑๓
ข้อ ๑๖ การประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล ให้ กสทช. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล
คลื่ น ความถี่ที่ช นะการประมู ล ขอบเขตพื้ น ที่ การใช้ง านคลื่น ความถี่แ ต่ล ะคลื่ น ความถี่ และระดับ
การใช้งานคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียง
การพิจารณาระดับการใช้งานคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงตามวรรคหนึ่ง
ให้พิจารณาโดยคานึงถึงปัจจัย ดังต่อไปนี้
(๑) จานวนรวมของคลื่นความถี่ที่ชนะการประมูล ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่การใช้งานคลื่นความถี่
เพื่อให้บริการกระจายเสียงตามผลการจาลองการใช้งานคลื่นความถี่ (Simulation) ในหนึ่งจังหวัด
ให้พิจารณาอนุญาตการใช้งานคลื่นความถี่ ระดับท้องถิ่น และให้ ยื่นคาขออนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ระดับท้องถิ่น
(๒) จานวนรวมของคลื่นความถี่ที่ชนะการประมูล ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่การใช้งานคลื่นความถี่
เพื่อให้บริการกระจายเสียงตามผลการจาลองการใช้งานคลื่นความถี่ (Simulation) ในสองจังหวัดขึ้นไป
ให้พิจารณาอนุญาตการใช้งานคลื่นความถี่ ระดับภูมิภาค และให้ยื่นคาขออนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ระดับภูมิภาค
(๓) จานวนรวมของคลื่นความถี่ที่ชนะการประมูล ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่การใช้งานคลื่นความถี่
เพื่อให้บริการกระจายเสียงตามผลการจาลองการใช้งานคลื่นความถี่ (Simulation) ในทุกภาคของประเทศ
ให้พิจารณาอนุญาตการใช้งานคลื่นความถี่ ระดับชาติ และให้ยื่นคาขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
ประเภทกิจการทางธุรกิจ ระดับชาติ ทั้งนี้ การแบ่งภาคเป็นไปตามภาคผนวก ข ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๗ ผู้ชนะการประมูลแต่ละรายต้องชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เท่ากับ
ราคาที่ตนชนะการประมูล
การชาระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ให้สานักงาน กสทช. นาหลักประกัน
การประมูลของผู้ชนะการประมูลมาชาระเป็นเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในแต่ละ
คลื่นความถี่ก่อน และให้ผู้ชนะการประมูลชาระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือ
จนครบถ้วนในแต่ละคลื่นความถี่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูล
เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ยังไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และดอกเบี้ย
ตามที่กฎหมายกาหนด
กรณีที่ผู้ชนะการประมูลไม่ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ กาหนด จะถือว่า ผู้ชนะการประมูลกระทาผิ ด เงื่อ นไขตามประกาศนี้ และให้ กสทช.
เพิกถอนผลการประมูล
ผู้ชนะการประมูลที่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กาหนด จะต้องชดใช้
ค่าเสียหายในกรณีที่ต้องจัดการประมูลใหม่ และมิให้ผู้ขอรับใบอนุญาตรายดังกล่าวเข้าร่วมการประมูล
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เป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ กสทช. ตัดรายชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวออกจากการเป็นผู้เข้าร่วม
การประมูลหรือผู้ชนะการประมูล แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๘ เมื่อผู้ชนะการประมูลชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีต่ ามข้อ ๑๗ แล้ว
ให้ถือว่าผู้ชนะการประมูลเป็นผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง
ประเภทกิ จ การทางธุ ร กิ จ และให้ ด าเนิ น การแจ้ ง ข้ อ มู ล สิ่ ง อ านวยความสะดวกด้ า นกระจายเสี ย ง
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามหมวด ๕ ของประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ สาหรับการให้บริการกระจายเสียง ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ต่อไป
ในกรณี สิ่ ง อ านวยความสะดวกด้านกระจายเสีย งที่ผู้ ช นะการประมูล แจ้ งไว้ ต ามวรรคหนึ่ ง
ยังไม่พร้อมให้บริการ ผู้ชนะการประมูลจะต้องดาเนินการเพื่อให้สิ่งอานวยความสะดวกด้านกระจายเสียง
พร้อมให้บริการกระจายเสียงตามแผนการให้บริการหรือแผนการลงทุนภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จาก กสทช. ทั้งนี้ อาจยื่นขอขยายระยะเวลาต่อ กสทช. เป็นการล่วงหน้า
ก่อนครบกาหนดไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยการขยายระยะเวลาให้กระทาได้ครั้งละไม่เกินสามเดือน และ
ขอขยายได้ไม่เกินสองครั้ง
ข้อ ๑๙ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ การออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สิทธิและ
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต และการกากับดูแลการใช้งานคลื่นความถี่ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง ชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการให้บริการกระจายเสียง ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ภาคผนวก ก
การพิจารณาผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
_________________
“ผู้ ที่มีผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ” หมายความว่า ผู้ เข้าร่ว มการประมูล ที่ เป็น ผู้ มีส่ ว นได้เสี ยในกิ จ การ
ของผู้เข้าร่วมการประมูลอื่น ในการประมูลคลื่นความถีซ่ ึ่งมีพื้นที่ให้บริการเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียของผู้เข้าร่วมการประมูล ได้แก่ การที่ผู้เข้าร่วมการประมูลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กัน
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ในเชิ งบริ ห าร โดยหุ้ น ส่ ว นผู้ จัด การ กรรมการผู้ มี อ านาจกระท าการแทน
กรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจสูงสุดในการดาเนินงานในกิจการของผู้เข้าร่วมการประมูลรายหนึ่ง มีอานาจ
หรือสามารถใช้อานาจในการบริหารจัดการกิจการของผู้เข้าร่วมการประมูลอีกรายหนึ่งหรือ หลายราย ที่เข้าร่วม
การประมูล
(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ในห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือผู้เป็น
หุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิด หรือหุ้นส่วนรายใหญ่ ในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัด
หรือบริษัทมหาชนจากัด เป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ในห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าร่วมการประมูล
คาว่า “ผู้ ถือหุ้ น รายใหญ่ หรื อหุ้น ส่ว นรายใหญ่ ” ให้ ห มายความว่า บุคคลที่ถือ หุ้ น ในผู้เข้าร่วมการ
ประมูลเกินกว่าร้อยละสิบของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการประมูลนั้น
(๓) มีความสั มพัน ธ์ กัน ในลั ก ษณะไขว้ กัน ระหว่า ง (๑) และ (๒) โดยหุ้ นส่ ว นผู้ จัดการ กรรมการ
ผู้มีอานาจกระทาการแทน กรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจสูงสุดในการดาเนินงานในกิจการของผู้เข้าร่วมการ
ประมูลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ในห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ในบริษัทจากัด หรือบริษัท มหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าร่วมการประมูล
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทน กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้มีอานาจสูงสุดในการดาเนินงานในกิจการ ผู้เป็นหุ้นส่วนรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยที่ตนเอง
เป็นผู้ใช้อานาจในการบริหารที่แท้จริงหรือเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดแล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประมูล
คราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลนั้น มีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
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ภาคผนวก ข
การแบ่งภาค
_________________
การแบ่งภาคเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสี ยง
ให้แบ่งออกเป็น ๕ ภาค ดังนี้
ภาค
พื้นที่การใช้งานคลื่นความถี่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๑. กรุงเทพมหานคร
๒. จังหวัดนครปฐม
๓. จังหวัดนนทบุรี
๔. จังหวัดปทุมธานี
๕. จังหวัดสมุทรปราการ
๖. จังหวัดสมุทรสงคราม
๗. จังหวัดสมุทรสาคร
ภาคเหนือ

๑. จังหวัดลาปาง
๒. จังหวัดแพร่
๓. จังหวัดตาก
๔. จังหวัดเชียงใหม่
๕. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๖. จังหวัดลาพูน
๗. จังหวัดพิษณุโลก
๘. จังหวัดเพชรบูรณ์
๙. จังหวัดสุโขทัย
๑๐. จังหวัดอุตรดิตถ์
๑๑. จังหวัดเชียงราย
๑๒. จังหวัดพะเยา
๑๓. จังหวัดน่าน
๑๔. จังหวัดนครสวรรค์
๑๕. จังหวัดอุทัยธานี
๑๖. จังหวัดกาแพงเพชร
๑๗. จังหวัดพิจิตร
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ภาค
ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พื้นที่การใช้งานคลื่นความถี่
๑. จังหวัดจันทบุรี
๒. จังหวัดตราด
๓. จังหวัดระยอง
๔. จังหวัดชลบุรี
๕. จังหวัดสุพรรณบุรี
๖. จังหวัดกาญจนบุรี
๗. จังหวัดชัยนาท
๘. จังหวัดสิงห์บุรี
๙. จังหวัดปราจีนบุรี
๑๐. จังหวัดนครนายก
๑๑. จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๒. จังหวัดสระแก้ว
๑๓. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๔. จังหวัดอ่างทอง
๑๕. จังหวัดลพบุรี
๑๖. จังหวัดสระบุรี
๑๗. จังหวัดราชบุรี
๑๘. จังหวัดเพชรบุรี
๑. จังหวัดขอนแก่น
๒. จังหวัดมหาสารคาม
๓. จังหวัดกาฬสินธุ์
๔. จังหวัดร้อยเอ็ด
๕. จังหวัดยโสธร
๖. จังหวัดอานาจเจริญ
๗. จังหวัดอุบลราชธานี
๘. จังหวัดศรีสะเกษ
๙. จังหวัดสุรินทร์
๑๐. จังหวัดนครราชสีมา
๑๑. จังหวัดบุรีรัมย์
๑๒. จังหวัดชัยภูมิ
๑๓. จังหวัดอุดรธานี
๑๔. จังหวัดหนองคาย
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ภาค

ภาคใต้

พื้นที่การใช้งานคลื่นความถี่
๑๕. จังหวัดหนองบัวลาภู
๑๖. จังหวัดเลย
๑๗. จังหวัดนครพนม
๑๘. จังหวัดสกลนคร
๑๙. จังหวัดบึงกาฬ
๒๐. จังหวัดมุกดาหาร
๑. จังหวัดสงขลา
๒. จังหวัดสตูล
๓. จังหวัดยะลา
๔. จังหวัดปัตตานี
๕. จังหวัดนราธิวาส
๖. จังหวัดภูเก็ต
๗. จังหวัดพังงา
๘. จังหวัดกระบี่
๙. จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๐. จังหวัดตรัง
๑๑. จังหวัดพัทลุง
๑๒. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๓. จังหวัดระนอง
๑๔. จังหวัดชุมพร
๑๕. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

469

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารโอนใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่
ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์
จากคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๔๔/๓ แห่ งพระราชบัญญัติอ งค์กรจัด สรรคลื่นความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถีแ่ ละกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจั ดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบ
กิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
และมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่น ใดในส่ว นที่ไ ด้กาหนดไว้แล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ” หมายความว่า ใบอนุ ญาตให้ ใช้คลื่น ความถี่ตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยองค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม
“โอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ” หมายความว่า การโอนสิทธิและหน้าที่ตามใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้รับใบอนุญาตจะโอนแก่กันมิได้
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กสทช. และเสียค่าธรรมเนียมการโอน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
และอัตราค่าธรรมเนียมในการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปตามประกาศนี้
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เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๕ ผู้ โ อนใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ จ ะต้ อ งเป็ น ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก าร
โดยใช้งานคลื่นความถี่ที่ต้องการจะโอนมาแล้วหรือถือครองใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ต้องการจะโอนมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต และผู้รับโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จะต้องมีคุณสมบัติ
เช่ น เดีย วกับผู้ ขอรั บใบอนุ ญาตตามหลั กเกณฑ์ แ ละวิธีการอนุญาตให้ ใ ช้ คลื่น ความถี่ข องย่านความถี่
ที่ต้องการจะรับโอน
ผู้รับโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่อมมีสิทธิในการใช้คลื่นความถี่เพียงเท่าที่ผู้โอนใบอนุญาต
ให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ มี อ ยู่ ต ามใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ แ ละเป็ น ไปตามอายุ ข องใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้
คลื่นความถี่นั้น
ผู้รับโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับ
การบริหาร การจัดสรร และการใช้คลื่นความถี่ตามที่ กสทช. กาหนด
ข้อ ๖ การประกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม
ของผู้รับโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยองค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศน์
และกิ จ การโทรคมนาคม กฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๗ การโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จะต้องไม่เป็นการกระทบสิทธิของผู้ใช้บริการ
เกินสมควร หรือเป็น การส่งผลร้ายต่อคุณภาพและมาตรฐานในการให้ บริการของผู้โ อนใบอนุ ญ าต
ให้ใช้คลื่นความถี่ ทั้งนี้ กสทช. อาจกาหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการได้ตามความเหมาะสม
หมวด ๒
กระบวนการยืน่ และพิจารณาคาขอ
ข้อ ๘ ผู้ขอโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องดาเนินการ ดังนี้
(๑) ยื่น คาขอโอนใบอนุญาตให้ ใช้คลื่น ความถี่เป็น หนั งสือพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
การพิจารณา ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑.๑) หนังสือคาขอโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้
(๑.๑.๑) ชื่อและที่อยู่หรือที่ตั้งสานักงานใหญ่ของผู้ขอโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
(๑.๑.๒) ชื่อและที่อยู่หรือที่ตั้งสานักงานใหญ่ของผู้ขอรับโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
(๑.๑.๓) รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิแ ละหน้ าที่ตามใบอนุญาตให้ ใช้คลื่นความถี่
ซึ่งได้รับอนุญาตตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ต้องการจะโอน
อย่างละเอียด ครบถ้วน ชัดเจน และเข้าใจได้
(๑.๑.๔) รายละเอียดเกี่ยวกับผลที่ต้องการหากได้รับอนุ ญาตให้โอนคลื่นความถี่
โดยเฉพาะเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับคลื่นความถี่ของคู่สัญญาอย่างชัดเจนและเข้าใจได้
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(๑.๑.๕) อธิบายถึงเหตุผล ความจาเป็น และความเหมาะสมที่ผู้ขอโอนใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่สมควรจะโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แก่ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
อย่างละเอียด ชัดเจน และเข้าใจได้
(๑.๑.๖) รายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการโดยใช้งานคลื่นความถี่ที่ต้องการจะโอน
หรือการถือครองใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ต้องการจะโอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง
(๑.๒) เอกสารหรือสาเนาเอกสารแสดงถึงสิทธิและหน้าที่ตามใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ซึ่งได้รับอนุญาตตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ของผู้ขอโอนใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่อย่างละเอียด ครบถ้วน ชัดเจน และเข้าใจได้
(๑.๓) เอกสารหรื อ ส าเนาเอกสารเกี่ ย วกั บ สั ญ ญาและข้ อ ตกลงการโอนใบอนุ ญ าต
ให้ใช้คลื่นความถี่ซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างผู้ขอโอน
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และผู้ขอรับโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่อย่างครบถ้วน พร้อมกับลงนาม
รับรองความถูกต้องโดยคู่สัญญาทุกฝ่าย
(๑.๔) เอกสารหรือสาเนาเอกสารแสดงความยินยอมที่จะทาการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ลงนามโดยผู้ขอโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และผู้ขอรับโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
(๑.๕) เอกสารหรื อ ส าเนาเอกสารเกี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารโดยใช้ ง านคลื่ น ความถี่
ที่ต้องการจะโอนหรือการถือครองใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ต้องการจะโอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง
(๑.๖) รายงานวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาด การแข่งขัน
ในภาคอุตสาหกรรม การใช้ทรัพยากรโทรคมนาคม คุณภาพการให้บริการ และผลกระทบแก่ผู้ใช้บริการ
(๑.๗) แผนเยียวยาผู้ใช้บริการที่อาจได้รับผลกระทบจากการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ของผู้ขอโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
(๑.๘) แผนการดาเนิ นการทางเทคนิคในการเปลี่ยนผู้ให้บริการ ซึ่งอย่างน้อยจะต้อง
มี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ เลขหมายโทรคมนาคมที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง วิ ธี ก ารและขั้ น ตอน
การบริ ห ารจั ด การเลขหมายดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้ เฉพาะกรณี ที่ ก ารโอนใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่
ในกิจการโทรคมนาคม เป็นเหตุให้การประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้โอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
สิ้นสุดลงตามข้อ ๑๙
(๑.๙) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ กสทช. เห็นสมควร
(๒) ชาระค่าดาเนินการในการพิจารณาคาขอโอนใบอนุ ญาตให้ ใช้คลื่นความถี่ห้าแสนบาท
ต่อหนึ่งคาขอ ทั้งนี้ ค่าดาเนินการในการพิจารณาคาขอดังกล่าวยังไม่รวมภาษีตามที่กฎหมายกาหนด
และผู้ขอโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
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ข้อ ๙ ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้ พร้อมกับการยื่นคาขอ
โอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ ๘
(๑) น าส่ ง เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ข อรั บ โอน
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง
(๒) ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม
เป็ น หนั ง สื อ พร้ อ มแนบเอกสารหลั ก ฐานประกอบการพิ จ ารณาค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตโดยครบถ้ ว น
ตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
หรือกิจการโทรคมนาคม ตามลักษณะ ประเภท และขอบเขตของใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมของผู้โอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
(๓) ชาระค่าดาเนินการหรือค่าธรรมเนียมในการพิจารณาคาขอใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมตามที่กาหนดไว้ในประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม
ข้อ ๑๐ ให้ผู้ขอโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่หรือผู้ขอรับโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
จัดทารายงานวิเคราะห์การโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นาส่งให้แก่สานักงาน กสทช. พร้อมกับ
การยื่นคาขอโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ ๘ โดยอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ ข อรั บ โอนใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขหรื อ ข้ อ ก าหนด
การอนุญาตใช้คลื่นความถี่ตามใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ได้
(๒) ผู้ ข อโอนใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ แ ละผู้ ข อรั บ โอนใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กสทช. กาหนดขึ้นได้
(๓) การโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็นกรณีที่เป็นการเพิ่มหรือคงไว้ซึ่งความมีประสิทธิภาพ
ในการใช้คลื่นความถี่ และไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง
(๔) การโอนใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ เ ป็น กรณี ไ ม่ ก่อ ให้ เ กิ ด เศษเหลื อ ของคลื่ น ความถี่
อันไม่อาจนามาใช้ประโยชน์ หรือเป็นกรณีทาให้เสื่อมค่าของคลื่นความถี่เกินควร
(๕) การโอนใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ จ ะต้ อ งไม่ เ ป็ น การกระทบสิ ท ธิ ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
เกินสมควร หรือเป็นการส่งผลร้ายต่อคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการของผู้ขอโอนใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่
ข้อ ๑๑ สานักงาน กสทช. จะรับคาขอโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และเอกสารหลักฐาน
เมื่อได้ตรวจสอบว่าผู้ขอโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แ ละผู้ขอรับโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ได้ดาเนินการตามข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ครบถ้วนแล้ว
ข้อ ๑๒ เมื่อสานักงาน กสทช. ได้รับคาขอและเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๑ ครบถ้วนแล้ว
ให้เสนอต่อ กสทช. เพื่อประกอบการพิจารณาภายในหกสิบวัน ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุจาเป็นไม่สามารถ
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ดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด สานักงาน กสทช. จะแจ้งการขยายระยะเวลาการพิจารณา
ต่ อ ผู้ ข อโอนใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ แ ละผู้ ข อรั บ โอนใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ไ ด้ ส องครั้ ง
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
ในกรณีจาเป็นต้องขอเอกสารเพิ่มเติม สานักงาน กสทช. จะแจ้งให้ ผู้ขอโอนใบอนุ ญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่หรือผู้ขอรับโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นาส่งเอกสารหลักฐานที่จาเป็นเพิ่มเติม
โดยให้ผู้ขอโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่หรือผู้ขอรับโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นาส่งเอกสารหลักฐาน
ที่ จ าเป็ น เพิ่ ม เติ ม ภายในระยะเวลาที่ ส านั ก งาน กสทช. ก าหนด หากไม่ น าส่ ง เอกสารหลั ก ฐาน
ภายในระยะเวลาดังกล่าว โดยไม่มีเหตุอันสมควร สานักงาน กสทช. จะคืนคาขอและเอกสารหลักฐาน
ให้ แ ก่ ผู้ ข อโอนใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ แ ละผู้ ข อรั บ โอนใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ พ ร้ อ มทั้ ง
แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคาขอให้ทราบด้วย
ข้อ ๑๓ กสทช. จะพิจารณาการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ โดยอย่างน้อยจะคานึงถึงปัจจัย
ดังต่อไปนี้
(๑) การโอนใบอนุ ญาตให้ ใ ช้ค ลื่น ความถี่ไ ม่เป็น กรณีขัด ต่อสิ ทธิแ ละหน้ า ที่ต ามใบอนุ ญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่
(๒) การโอนใบอนุ ญาตให้ ใช้คลื่น ความถี่สอดคล้องและเป็น ไปตามแผนแม่บทการบริห าร
คลื่นความถี่ ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ และแผนความถี่วิทยุที่เกี่ยวข้อง
(๓) การโอนใบอนุ ญาตให้ ใ ช้ค ลื่น ความถี่จ ะต้องไม่ส่ง ผลเป็น การผูก ขาด ลด หรื อจากัด
การแข่งขัน หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน หรือเป็นการกีดกันทางการค้าในกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อย่างมีนัยสาคัญ ตลอดจนการครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบงา
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
(๔) รายงานวิเคราะห์การโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ ๑๐
ข้อ ๑๔ กสทช. จะพิ จ ารณาการโอนใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ภ ายในหกสิ บ วั น
นับแต่วันที่ได้รับคาขอและเอกสารหลักฐานจากสานักงาน กสทช. ตามข้อ ๑๒
กรณีมีเหตุจาเป็น กสทช. อาจกาหนดเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่เพิ่มเติมจากสิทธิและหน้าที่
ตามสัญญาและข้อตกลงการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ได้มีการตกลงกันและสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่
ในใบอนุญาตให้ใช้คลื่น ความถี่นั้ น แก่ ผู้โ อนใบอนุ ญาตให้ ใช้ค ลื่น ความถี่แ ละหรือผู้รับโอนใบอนุ ญ าต
ให้ใช้คลื่นความถี่ก็ได้
ให้สานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
และผู้ขอรับโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ กสทช. มีมติ
ในกรณีที่ กสทช. กาหนดเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่เพิ่มเติมตามวรรคสอง ให้ผู้ขอโอนใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่แ ละผู้ขอรับโอนใบอนุ ญาตให้ ใช้คลื่น ความถี่ ทั้งสองฝ่า ยมีห นั งสือ ยืน ยัน การปฏิ บั ติ
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ตามเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด หากไม่ยืนยันการปฏิบัติตามเงื่อนไข
การใช้คลื่นความถี่เพิ่มเติมดังกล่าว ให้การอนุญาตการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สิ้นสุดลง
หมวด ๓
ผลของการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ข้อ ๑๕ ผู้โอนใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่มีหน้ าที่จะต้องชาระค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ในอัตราร้อยละหนึ่งของมูลค่าการจ่ายค่าตอบแทนในการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากสานักงาน กสทช. ตามข้อ ๑๔ วรรคสาม
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวยังไม่รวมภาษีตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผู้โอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่น ความถี่ยังชาระเงินค่าคลื่นความถี่ไม่ครบถ้วน
และเมื่อ กสทช. อนุญาตให้มีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แล้ว ให้ผู้รับโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
มีหน้าที่ในการชาระเงินค่าคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือตามกาหนดระยะเวลาการชาระเงินค่าคลื่นความถี่นั้น
และนาส่งหนังสือค้าประกันการชาระเงินค่าคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ที่โอนนั้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ งผลการพิจารณาจากสานักงาน กสทช. ตามข้อ ๑๔
วรรคสาม และสานักงาน กสทช. จะคืนหนังสือค้าประกันการชาระเงินค่าคลื่นความถี่ที่ผู้โอนใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ได้เคยนาส่งไว้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้โอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีไ่ ด้ชาระค่าธรรมเนียม
การโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ ๑๕ และผู้รับโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นาส่งหนังสือ
ค้าประกันการชาระเงินค่าคลื่นความถี่
ข้อ ๑๗ กรณีที่ผู้โอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่หรือผู้รับโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ไม่ดาเนินการตามข้อ ๑๕ หรือข้อ ๑๖ ให้สานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้โอนใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่หรือผู้รับโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แล้วแต่กรณีดาเนินการให้ถูกต้องภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน
ในกรณีที่ผู้โอนใบอนุญาตให้ ใช้คลื่นความถี่หรือผู้รับโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ยังคงเพิกเฉย
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง กสทช. จะดาเนินการเพิกถอนการอนุญาต
การโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ข้อ ๑๘ เมื่อ กสทช. อนุญาตให้มีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แล้ว ให้ใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่นั้นของผู้โอนใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่สิ้นสุดลง และให้ กสทช. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
หรือกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้รับโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามลักษณะ ประเภท
และขอบเขตของใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม
ของผู้โอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ประกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม

476

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

ให้บรรดาสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และผู้รับโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
เป็ น ไปตามที่ กสทช. อนุ ญ าตให้ มี การโอนใบอนุ ญาตให้ ใ ช้ คลื่ น ความถี่ รวมทั้ ง มี สิ ท ธิแ ละหน้ าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิ จ การโทรคมนาคม กฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์
และกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ข้อ ๑๙ เพื่อคุ้มครองให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่การโอนใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมเป็นเหตุให้การประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้โอนใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่สิ้น สุด ลง ให้ ผู้รับโอนใบอนุ ญาตให้ ใช้คลื่น ความถี่มีห น้าที่ให้ บริการแก่ผู้ใช้บริการ
ตามสัญญาให้บริการโทรคมนาคมที่ผู้ใช้บริการได้ ทาไว้กับผู้โอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นั้นต่อไป
ในการนี้ให้ผู้รับโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไ ด้รับจัดสรรและมีสิทธิน าเลขหมายโทรศัพท์สาหรับ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งเลขหมายโทรคมนาคมที่จาเป็นต้องใช้ต่อเนื่องจากผู้โอนใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ออกให้บริการได้ตามวัต ถุประสงค์และขอบเขตที่ผู้โอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ได้รับอนุญาตจาก กสทช. อยู่เดิม โดยไม่นาหลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง คลืน่ ความถี่ที่อนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอืน่ นอกเหนือจากการประมูล

โดยที่เป็นการสมควรกาหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ ที่ กสทช. อาจอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการประมูล ได้แก่ คลื่นความถี่
ที่ มี เ พี ย งพอต่ อ การใช้ ง านและคลื่ น ความถี่ที่ ใ ช้ ใ นกิจ การเพื่ อ บริก ารสาธารณะ ความมั่ นคงของรัฐ
หรือกิจการอื่นที่ไม่แสวงหากาไร
อาศัยอานาจตามมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ (๕) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับ
การประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่น ใดในส่ว นที่ไ ด้กาหนดไว้แล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ผู้ที่ประสงค์จะใช้คลื่นความถี่ที่มีเพียงพอต่อการใช้งานหรือคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการ
เพื่อบริการสาธารณะ ความมั่นคงของรัฐ หรือกิจการอื่นที่ไม่แสวงหากาไร ตามรายละเอียดคลื่นความถี่
ที่ปรากฏตามภาคผนวกท้ายประกาศนี้ จะต้องขอรับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จาก กสทช. โดย กสทช.
จะพิจารณาอนุญาตและกาหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) วิธีมาก่อนได้รับการพิจารณาก่อน (first come, first served)
(๒) วิธีคัดเลือกโดยเปรียบเทียบคุณสมบัติ (beauty contest หรือ comparative review)
(๓) วิธีการพิจารณาจัดสรรโดยตรง (direct award)
(๔) วิธีการอนุญาตให้ใช้งานเป็นการทั่วไป
(๕) วิธีการอื่นตามที่ กสทช. กาหนด
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เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๔ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามประกาศนี้ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ กสทช. กาหนด
ข้อ ๕ การนาคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ไปใช้ในการประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมด้วย
ข้อ ๖ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ที่ ป รากฏตามภาคผนวกท้ า ยประกาศนี้
อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงมีสิทธิใช้คลื่นความถี่ตามขอบเขตและเงื่อนไขการอนุญาตเดิมต่อไป
จนกว่าใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมนัน้ จะสิ้นสุดลง
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ภาคผนวก
ท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการประมูล
_____________
๑. คลื่นความถี่ที่มีเพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนใช้งาน
เป็นการทั่วไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตนาไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จากัดจานวนใบอนุญาต
๑.๑ คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้งานเป็นการทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง
๑.๑.๑
๑.๑.๒
๑.๑.๓
๑.๑.๔
๑.๑.๕
๑.๑.๖
๑.๑.๗

คลื่นความถี่ ๙๒๐ – ๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์
คลื่นความถี่ ๒๔๐๐ – ๒๕๐๐ เมกะเฮิรตซ์
คลื่นความถี่ ๕๑๕๐ – ๕๓๕๐ เมกะเฮิรตซ์
คลื่นความถี่ ๕๔๗๐ – ๕๗๒๕ เมกะเฮิรตซ์
คลื่นความถี่ ๕๗๒๕ – ๕๘๕๐ เมกะเฮิรตซ์
คลื่นความถี่ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ์
คลื่นความถี่ที่ กสทช. ประกาศกาหนดเพิ่มเติม

การอนุญาตให้ใช้วิธีการอนุญาตให้ใช้งานเป็นการทั่วไป โดยอายุการอนุญาตให้เป็นไปตามอายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ คลื่ น ความถี่ ที่ อ นุ ญ าตให้ ใ ช้ ใ นกิ จ การเคลื่ อ นที่ ท างบกระบบ Digital Trunked Radio
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง
๑.๒.๑ คลื่นความถี่ ๓๘๐ - ๓๙๙.๙ เมกะเฮิรตซ์
๑.๒.๒ คลื่นความถี่ ๔๑๐ - ๔๓๐ เมกะเฮิรตซ์
๑.๒.๓ คลื่นความถี่ท่ี กสทช. ประกาศกาหนดเพิ่มเติม
การอนุ ญาตให้ ใช้วิธีมาก่อนได้รับ การพิจ ารณาก่ อน (first come, first served) โดยอายุ
การอนุญาตให้เป็นไปตามอายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ คลื่ น ความถี่ ที่ อ นุ ญ าตให้ ใ ช้ ใ นกิ จ การประจ าที่ ตามประกาศคณะกรรมการกิ จ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง
๑.๓.๑
๑.๓.๒
๑.๓.๓
๑.๓.๔
๑.๓.๕
๑.๓.๖

คลื่นความถี่ ๒.๐๒๕๕- ๒.๐๕๓๕/๒.๒๐๐๕- ๒.๒๒๘๕ กิกะเฮิรตซ์
คลื่นความถี่ ๔.๔ - ๕ กิกะเฮิรตซ์
คลื่นความถี่ ๖.๔๒๕ - ๗.๑๒๕ กิกะเฮิรตซ์
คลื่นความถี่ ๗.๑๑ - ๗.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ์
คลื่นความถี่ ๗.๔๒๕ - ๗.๗๒๕ กิกะเฮิรตซ์
คลื่นความถี่ ๗.๗๒๕ - ๘.๒๘๕ กิกะเฮิรตซ์
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๑.๓.๗
๑.๓.๘
๑.๓.๙
๑.๓.๑๐
๑.๓.๑๑
๑.๓.๑๒
๑.๓.๑๓
๑.๓.๑๔

คลื่นความถี่ ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓ และ ๑๐.๕ – ๑๐.๖๕ กิกะเฮิรตซ์
คลื่นความถี่ ๑๐.๗ - ๑๑.๗ กิกะเฮิรตซ์
คลื่นความถี่ ๑๒.๗๕ – ๑๓.๒๕ กิกะเฮิรตซ์
คลื่นความถี่ ๑๔.๕ - ๑๕.๓๕ กิกะเฮิรตซ์
คลื่นความถี่ ๑๗.๗ - ๑๙.๗ กิกะเฮิรตซ์
คลื่นความถี่ ๒๑.๒ - ๒๓.๖ กิกะเฮิรตซ์
คลื่นความถี่ ๗๑ - ๗๖/ ๘๑ – ๘๖ กิกะเฮิรตซ์
คลื่นความถี่ที่ กสทช. ประกาศกาหนดเพิ่มเติม

การอนุญาตให้ใช้วิธีมาก่อนได้รับการพิจารณาก่อน (first come, first served) โดยให้มีอายุ
การอนุญาตไม่เกินห้าปี
๑.๔ คลื่ นความถี่ ที่ ก าหนดให้ ใช้ ส าหรั บสถานี ภาคพื้ นดิ น (Earth Station) ในกิ จการสื่ อสาร
ผ่านดาวเทียมในตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ดังนี้
๑.๔.๑ กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
๑.๔.๒ กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
๑.๔.๓ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
การอนุ ญาตให้ ใช้วิธีมาก่อนได้รับการพิจ ารณาก่ อน (first come, first served) โดยอายุ
การอนุญาตให้เป็นไปตามอายุการอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
๒.

คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการเพื่อบริการสาธารณะ ความมั่นคงของรัฐ หรือกิจการอื่นที่ไม่แสวงหากาไร

๒.๑ คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการประกอบกิจการบริการ
สาธารณะ หรื อ ประกอบกิ จ การบริ ก ารชุ ม ชนตามที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบกิ จ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในช่วงคลื่นความถี่ ดังต่อไปนี้
๒.๑.๑
๒.๑.๒
๒.๑.๓
๒.๑.๔
๒.๑.๕
๒.๑.๖
๒.๑.๗

คลื่นความถี่ ๕๒๖.๕ – ๑๖๐๖.๕ กิโลเฮิรตซ์
คลื่นความถี่ ๒๓๐๐ – ๕๐๖๐ กิโลเฮิรตซ์
คลื่นความถี่ ๕๙๐๐ – ๒๖๑๐๐ กิโลเฮิรตซ์
คลื่นความถี่ ๘๗ – ๑๐๘ เมกะเฮิรตซ์
คลื่นความถี่ ๑๗๔ – ๒๓๐ เมกะเฮิรตซ์
คลื่นความถี่ ๔๗๐ – ๖๙๔ เมกะเฮิรตซ์
คลื่นความถี่ที่ กสทช. ประกาศกาหนดเพิ่มเติม

การอนุญาตให้ใช้วิธีคัดเลือกโดยเปรียบเทียบคุณสมบัติ (beauty contest หรือ comparative
review) หรือวิธีการอื่น ตามที่ กสทช. กาหนด โดยอายุการอนุญาตให้เป็นไปตามอายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เกี่ยวข้อง
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๒.๒ คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ (PPDR) ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยการอนุญาต
ให้ ใช้วิธีมาก่อนได้รับการพิจ ารณาก่อน (first come, first served) หรือวิธีการอื่น ตามที่ กสทช. กาหนด
และอายุการอนุญาตให้เป็นไปตามอายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ คลื่นความถี่ ๑๖๐/๑๕๐ เมกะเฮิรตซ์ โดยการอนุญาต ให้ใช้วิธีการพิจารณาจัดสรรโดยตรง
(direct award)
๒.๔ คลื่นความถี่ที่ กสทช. ประกาศกาหนดเพิ่มเติม
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๙๑ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง กําหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการรับชมกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและเป็นการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่ง
สัญ ญาณวิทยุโ ทรทัศน์ในระบบดิจิตอลให้เป็น ไปอย่างมีประสิท ธิภาพและไม่เกิด อุปสรรคในการรับชม
กิจการโทรทัศน์ดังกล่าว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) (๖) และ (๒๔) ประกอบกับมาตรา ๓๗ และ
มาตรา ๘๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญ ญัติองค์กรจัดสรรคลื่น ความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัด สิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕
มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และ
มาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย และมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๑๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ
กับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖
และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงกําหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์บางประเภท
ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กําหนดให้เครื่องวิทยุค มนาคมและสถานีวิท ยุคมนาคมในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
พ.ศ. ๒๔๙๘ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้ อบัง คับ และคํา สั่ง อื่ น ใดในส่ว นที่ มีกํา หนดไว้ แ ล้ ว ใน
ประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ให้อุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Set-Top-Box) ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตมี ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม แต่ไม่ได้รับยกเว้นใบอนุญาตทํา นําเข้า นําออก
หรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
ข้อ ๕ ให้สถานีรับสัญ ญาณโทรทัศน์ภาคพื้น ดิน ในระบบดิจิต อล เพื่อการรับชมโดยเฉพาะ
ซึ่งมิได้มีการนําสัญญาณไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้ง
กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผา่ นระบบอินเทอร์เน็ต (Internet TV Box)

ด้วยปัจจุบันมีการผลิต นําเข้า หรือจําหน่ายกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
(Internet TV Box) ที่มีคุณสมบัติทางเทคนิคที่สามารถใช้รับชมรายการโทรทัศน์ในรูปแบบ IPTV/OTT
เช่น Media Box, Android Box, Apple TV Box, TV Stick, HDMI Dongle, Chromecast
เป็นต้น จํานวนมาก และอย่างแพร่หลาย โดยมีการนํากล่องรับสัญญาณดังกล่าวไปใช้ลักลอบรับหรือ
แปลงสัญญาณโทรทัศน์ เพื่อนําไปให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยออกอากาศเนื้อหารายการที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์อันส่งผลให้เจ้าของสิทธิและประเทศชาติได้รับความเสียหาย รวมทั้งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของประเทศด้วย
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ย งและกิจการโทรทั ศน์ ซึ่งปฏิ บัติห น้า ที่แ ทนคณะกรรมการ
กิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ ตามมาตรา ๓๗ แห่ ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔๒/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น ที่ ๑๙
ธันวาคม ๒๕๕๙ พิจารณาเห็นว่า กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ทางเทคนิ คที่สามารถใช้รับหรื อแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจ การกระจายเสีย งหรือ กิจการ
โทรทัศ น์ แ บบบอกรั บเป็ น สมาชิก ได้ จึง กํ า หนดให้ ก ล่อ งรั บสั ญ ญาณโทรทั ศน์ ผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เน็ ต
(Internet TV Box) เป็นเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อให้บุคคลอื่นนําไปใช้รับหรือแปลงสัญญาณ
ในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก ซึ่งจะต้องได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ จึงขอประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป ดังนี้
ข้อ ๑ กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet TV Box) เช่น
Media Box, Android Box, Apple TV Box, TV Stick, HDMI Dongle, Chromecast เป็นต้น
หรืออุปกรณ์อื่นที่มีคุณสมบัติลักษณะทํานองเดียวกัน ไม่ว่ากล่องดังกล่าวจะมีการติดตั้งโปรแกรมสําหรับ
การรับชมรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกไว้หรือไม่ก็ตาม
ถือเป็นเครื่องรับเครื่องมือ หรืออุปกรณ์เพื่อให้บุคคลอื่นนําไปใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการ
ของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
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ข้อ ๒ ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะผลิ ต นํ า เข้ า จํ า หน่ า ยหรื อ มี ไ ว้ จํ า หน่ า ยหรื อ รั บ ติ ด ตั้ ง กล่ อ งรั บ
สัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet TV Box) หรืออุปกรณ์ตามข้อ ๑ จะต้องขอรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทั ศน์ และกิจ การโทรคมนาคมแห่งชาติ
ตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารอนุ ญ าตให้ ผ ลิ ต นํ า เข้ า จํ า หน่ า ย หรื อ มี ไ ว้ เพื่ อ จํ า หน่ า ยหรื อ รั บ ติ ด ตั้ ง
เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๓ ผู้ใดผลิต นําเข้า จําหน่าย หรือมีไว้จําหน่ายหรือรับติดตั้งกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ตามข้ อ ๑ อยู่ ใ นวั น ที่ อ อกประกาศนี้ และยั ง ไม่ ไ ด้ ข อรั บ อนุ ญ าตตามกฎหมาย ให้ ดํ า เนิ น การยื่ น
ขออนุญาต จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ออกประกาศนี้
เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดผลิต นําเข้า จําหน่าย
หรื อ มี ไ ว้ เ พื่ อ จํ า หน่ า ยหรื อ รั บ ติ ด ตั้ ง กล่ อ งรั บ สั ญ ญาณดั ง กล่ า วโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตตามกฎหมาย
จะมีความผิดตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองล้านบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ
จะดําเนินคดีจนถึงที่สุด
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการ กสทช.
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๓. การกำ�กับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ทใี่ ห้บริการเป็นการทั่วไป

โดยที่เ ป็นการสมควรให้ มีหลั กเกณฑ์การเผยแพร่ กิจ การโทรทั ศน์ที่ ให้ บริก ารเป็ น การทั่ ว ไป
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัย อํา นาจตามบทบั ญ ญัติแ ห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“การประกอบกิจการโทรทัศน์” หมายความว่า การให้บริการโทรทัศน์เพื่อให้บริการการส่งข่าวสาร
สาธารณะหรื อรายการไปยัง เครื่ องรั บที่ สามารถรั บชมและรั บฟั งการให้ บริ การนั้ น ๆ ได้ ไม่ ว่ าจะส่ ง
โดยผ่านระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง
หรือหลายระบบรวมกัน
“กิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่” หมายความว่า กิจการโทรทัศน์ที่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยองค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
“บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป” หมายความว่า บริการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ที่ผู้ใช้บริการ
สามารถรับชมได้เป็นการทั่วไป โดยไม่กําหนดเงื่อนไขในการได้รับบริการทั้งหมด
“บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก” หมายความว่า บริการโทรทัศน์ประเภทที่ผู้ใช้บริการ
ประสงค์จะรับบริการดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกําหนด โดยผู้ให้บริการไม่ประสงค์จะให้บริการ
เป็นการทั่วไป ซึ่งจะมีค่าบริการหรือไม่ก็ได้
“บริการโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะ” หมายความว่า บริการโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“บริการโทรทัศน์ประเภทกิจการทางธุรกิจ” หมายความว่า บริการโทรทัศน์ประเภทกิจการ
ทางธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

“ผู้ให้บริการโทรทัศน์” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญ าตหรือได้รับใบอนุญ าตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศ น์ สํา หรับ ให้บ ริ การโครงข่ า ยโทรทั ศ น์ต ามกฎหมายว่า ด้ ว ยการประกอบกิ จการกระจายเสี ย ง
และกิจการโทรทัศน์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ข้อ ๓ การให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปประกอบด้วยบริการโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะ
บริการโทรทัศน์ประเภทกิจการทางธุรกิจ หรือบริการโทรทัศน์อื่นใดที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๔ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็น การทั่ว ไปจะต้อ งให้บริการโทรทัศน์ต ามผัง รายการโดยมี
เนื้อหาเดีย วกัน ทุกช่องทางทั้งในระบบภาคพื้น ดินและระบบผ่านดาวเทีย มอย่างต่อเนื่องซึ่งจะต้องไม่มี
ลักษณะการปิดกั้นช่องทางการได้รับบริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
ผู้ให้บริการตามวรรคหนึ่งจะเรียกเก็บค่าบริการ ค่าตอบแทน ค่าดําเนินการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
จากประชาชนผู้ใช้บริการไม่ได้
ข้อ ๕ ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ให้บริการแก่ผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปมีหน้าที่
ต้องให้ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปได้โดยตรงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ทําซ้ํา ดัดแปลง ผังรายการหรือเนื้อหารายการ ทั้งในระบบภาคพื้นดิน และระบบผ่านดาวเทียม
ผู้ใ ห้บ ริ การโครงข่ ายตามวรรคหนึ่ งอาจเรี ย กเก็ บ ค่า ตอบแทนการใช้ ห รือ เชื่อ มต่ อ โครงข่ า ย
อย่างสมเหตุสมผล เป็นธรรม และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๖ ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ให้บริการแก่ผู้ให้บริการโทรทัศน์แ บบบอกรับสมาชิก
หรือผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองมีหน้าที่ต้องให้สมาชิกได้รับบริการ
โทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปได้โดยตรงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทําซ้ํา ดัดแปลง ผังรายการ
หรือเนื้อหารายการ
กรณีการให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ประเภทกิจการทางธุรกิจ ผู้ให้บริการตามวรรคหนึ่ง
อาจเลือกการให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ประเภทกิจการทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิก
สามารถรับชมในประเภทหรือหมวดหมู่ร ายการใด หรือหลายประเภทหรือหลายหมวดหมู่ร วมกันก็ได้
แต่ต้องเป็น การเลือกตามลําดับและวิธีการที่ค ณะกรรมการกําหนด โดยจะต้องไม่มีการเปลี่ย นแปลง
ผังรายการ เนื้อหารายการ และการจัดลําดับช่องรายการ
การดํ า เนิ น การตามวรรคสอง จะต้ อ งเสนอต่ อ คณะกรรมการเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบก่ อ น
และเมื่อได้รับความเห็นชอบ ให้ผู้ให้บริการดังกล่าวให้บริการตามที่ได้รับความเห็นชอบอย่างน้อยหนึ่ง ปี
การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือหมวดหมู่รายการจะกระทําได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก่อนทําการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
ข้อ ๗ การดําเนินการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ตามประกาศนี้อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๘ ผู้ได้รับอนุญาตตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ใช้คลื่นความถี่ทุกรายที่ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ใน
วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ถือเป็น ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป โดยให้มีหน้าที่ดําเนิน การ
ตามที่กําหนดในข้อ ๔ และข้อ ๕ จนกว่าคณะกรรมการจะมีคําสั่งหรือประกาศเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบกิจการ
โทรทั ศ น์ แ บบบอกรั บ สมาชิ ก หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรทั ศ น์ แ บบบอกรั บ สมาชิ ก
ที่มีโ ครงข่ายเป็น ของตนเองหรือ ผู้ท ดลองแพร่ภาพกระจายเสีย งที่มี โ ครงข่า ยเป็ น ของตนเองมีห น้า ที่
ต้องดําเนินการให้ผู้ใช้บริการที่เป็น สมาชิกสามารถรับชมบริการโทรทัศน์ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์
ที่เป็นการทั่ว ไป โดยให้นําความตามข้อ ๖ มาบัง คับใช้โ ดยอนุโ ลม จนกว่าคณะกรรมการจะมีคําสั่ง
หรือประกาศเป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ราชกิจจานุเบกษา

๔ มกราคม ๒๕๕๖

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สําคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ทเี่ ป็นการทั่วไป
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มีอํานาจกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม
และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการ
ของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สําคัญ
ที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗
มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ย วกับการจํากัดสิท ธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญ ญัติให้กระทําได้โ ดยอาศัยอํานาจตามบทบัญ ญัติแ ห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป” หมายความว่า บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป
“คนด้อยโอกาส” หมายความว่า ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ
สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ และภัยสงคราม รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาส
ที่จะเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ ตลอดจนผู้ประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบอันจะส่งผลให้
ไม่สามารถดํารงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๔ มกราคม ๒๕๕๖

ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนทุกคนรวมถึงคนด้อยโอกาส
ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์บางรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะได้อย่างเป็นธรรม
เสมอภาค และทั่วถึง ให้รายการโทรทัศน์แบบถ่ายทอดสดตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวกของประกาศนี้
ถือเป็นรายการโทรทัศน์ที่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ภายใต้การให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเท่านั้น
ข้อ ๔ การดํ า เนิ น การอื่ น ใดนอกเหนื อ จากที่ กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ ๓ ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการก่อน
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๕ การให้บริการของผู้ได้รับอนุญาตตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญ ญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ใช้คลื่นความถี่ทุกรายที่ประกอบกิจการโดยชอบ
ด้ว ยกฎหมายอยู่ในวัน ที่ประกาศนี้ใช้ บัง คับให้ถือเป็ น การให้บริการโทรทั ศน์ที่เป็ น การทั่ ว ไป จนกว่ า
คณะกรรมการจะมีคําสั่งหรือประกาศเป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

496

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

ภาคผนวก
รายการโทรทัศ น์ ที่กําหนด ตามข้ อ ๓
ลําดับ
รายการโทรทัศน์
๑. การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ หรื อกีฬาซี เกมส์
(South-East Asian Games, SEA Games)
๒. การแข่งขันกีฬาสําหรับนักกีฬาคนพิการอาเซี ยนพาราเกมส์ (ASEAN Para Games)
๓. การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย หรื อเอเชียนเกมส์ (Asian Games)
๔. การแข่งขันกีฬาสําหรับนักกีฬาคนพิการเอเชียนพาราเกมส์ (Asian Para Games)
๕. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก (Olympic Games)
๖. การแข่งขันกีฬาสําหรับคนพิการหลายประเภทจากทัว่ โลก หรื อกีฬาพาราลิมปิ ก (Paralympic Games)
๗. การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final)
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๓๖ ง

๑๙

ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลําดับบริการโทรทัศน์

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๒ (๒๕)
ได้กําหนดเงื่อนไขในการอนุญาต โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดเรียงหมวดหมู่หรือจัดลําดับบริการกระจายเสียง
หรื อ โทรทั ศ น์ ต ามที่ ค ณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ กํ า หนด ซึ่ ง ประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การกําหนดหมวดหมู่และการจัดลําดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดให้ผู้รับ
ใบอนุญาตจัดลําดับหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปไว้ในลําดับที่ ๑ และประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อ ง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กําหนดเงื่อนไขการประมูลไว้ว่า การเข้าร่วมประมูลเป็นการดําเนินการ
เพื่อรับสิทธิในการเลือกหมายเลขลําดับการให้บริการในแต่ละหมวดหมู่ และโดยที่เป็นการสมควรให้มี
การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ลํ า ดั บ บริ ก ารโทรทั ศ น์ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ บริ ก ารโทรทั ศ น์
ที่มีคุณภาพ เป็นธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปได้อย่างทั่วถึง ตลอดจน
เป็นการอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการโทรทัศน์ นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔) และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑ์การจัดลําดับบริการโทรทัศน์ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลําดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ มี กํ า หนดไว้ แ ล้ ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ความในประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต” หมายความว่ า ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตหรื อ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ซึ่งให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์
ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่

499

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๓๖ ง

๑๙

ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ข้อ ๔ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดลําดับบริการโทรทัศน์ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกําหนดหมวดหมู่และการจัดลําดับ
บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
ผู้รับใบอนุญาตอาจนําเอาบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ใดก็ได้ มาจัดเรียงในยี่สิบสี่ลําดับ
ถัดจากหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป
ข้อ ๕ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งเผยแพร่ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ ที่ เ ป็ น การทั่ ว ไป ทั้ ง บริ ก ารโทรทั ศ น์
ประเภทบริ ก ารสาธารณะ บริ ก ารโทรทั ศ น์ ป ระเภทกิ จ การทางธุ ร กิ จ และบริ ก ารโทรทั ศ น์ อื่ น ใด
ที่คณะกรรมการกําหนดต่อประชาชนโดยตรงอย่างต่ อเนื่อ ง ไม่มีการเปลี่ย นแปลง ทําซ้ํา ดัด แปลง
ผังรายการ เนื้ อหารายการ หรือมาตรฐานความคมชัด โดยห้ามนํ าบริการโทรทัศ น์ที่เป็ นการทั่ว ไป
ไปเผยแพร่ซ้ําในหมวดหมู่บริการโทรทัศน์อื่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกําหนดหมวดหมู่และการจัดลําดับบริการโทรทัศน์
ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แต่หากจะนําไปเผยแพร่ซ้ําในหมวดหมู่บริการโทรทัศน์อื่น ๆ จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและหลั ก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ย ทั้ ง นี้ การจั ด ลํ า ดั บ การให้ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ ที่ เ ป็ น การทั่ ว ไป
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น ผู้รับใบอนุญาตอาจขอยกเว้นการดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้ โดยจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก่อน ทั้งนี้ ต้องแจ้งเหตุผลและความจําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ในกรณีที่คณะกรรมการอนุญาตให้มีการยกเว้นตามวรรคสอง ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตใช้ลําดับ
ที่ได้รับการยกเว้นเพื่อให้บริการโทรทัศน์ ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจําเป็นทางด้านเทคนิค คณะกรรมการอาจพิจารณา
เป็นอย่างอื่นก็ได้
การเผยแพร่บริการโทรทัศน์ตามวรรคหนึ่ง ผ่านระบบดาวเทียม คณะกรรมการอาจกําหนดให้
ผู้รับใบอนุญาตรายใดรายหนึ่ง ดําเนินการแทนผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายซึ่งให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาต
ให้บริการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ก็ได้
ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตที่ให้บริการอยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในประกาศนี้ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดหมวดหมู่และการจัดลําดับบริการโทรทัศน์ทไี่ ม่ใช้คลื่นความถี่
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรให้มหี ลักเกณฑ์การกําหนดหมวดหมู่และการจัดลําดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๒ (๒๕) ซึ่งกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาต โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดเรียงหมวดหมู่
หรือจัดลําดับบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนด และเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการโทรทัศน์เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการที่มีคุณ ภาพด้านเนื้อหา เทคนิค และความหลากหลายของสื่อและเทคโนโลยี ตลอดจน
เป็นการอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการดังกล่าว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๒๔) และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑ์การกําหนดหมวดหมู่และการจัดลําดับบริการโทรทัศน์
ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดหมวดหมู่และการจัดลําดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับใบอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ซึ่งให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์
ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
“บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่” หมายความว่า การส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการ
ไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟังการให้บริการนั้น ๆ ได้ ซึ่งไม่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่
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ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่จัดหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ดังนี้
(๑) บริการโทรทัศน์ทเี่ ป็นการทัว่ ไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กจิ การโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป
(๒) บริการโทรทัศน์ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปจั จุบัน ซึ่งเป็นการนําเสนอข่าวสาร เหตุการณ์
ข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นที่ส่งผลกระทบต่อผู้รับสารในวงกว้าง
(๓) บริการโทรทัศน์สําหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูง อายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ซึง่ เป็นการนําเสนอเนื้อหาด้านการเรียนรู้ พัฒนาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน หรือการนําเสนอเนื้อหาสาระ
ที่หลากหลายและเหมาะสมสําหรับครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ในสถาบันครอบครัว แล้วแต่กรณี
(๔) บริการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม
หรือส่งเสริมอาชีพ
(๕) บริการโทรทัศน์ประเภทกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งป็นการนําเสนอเนื้อหา
หรือการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬา การท่องเที่ยว หรือสุขภาพ
(๖) บริการโทรทัศน์ประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ ซึ่งเป็นการนําเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย
เพื่อเน้นให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมรายการ เช่น กลุ่มภาพยนตร์ ละคร เพลง เกมโชว์ หรือความบันเทิงอื่น ๆ
เป็นต้น
ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาต ต้องจัดลําดับหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ดังนี้
ลําดับที่ ๑ หมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปตามข้อ ๔ (๑)
ลําดับที่ ๒ หมวดหมู่บริการโทรทัศน์อื่น ๆ โดยให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหมวดหมู่บริการโทรทัศน์
ตามข้อ ๔ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ทั้งนี้ อาจสลับลําดับหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ หรือยกเว้น
หมวดหมู่บริการโทรทัศน์ได้ตามความประสงค์ของผู้รับใบอนุญาต
ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเลือกปฏิบัติ
จากการจัดลําดับหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว
ข้อ ๖ การจัดลําดับหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก่อนให้บริการ
ผู้รับใบอนุญาตอาจขอเปลี่ยนแปลงการจัดลําดับหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ได้
โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนทําการเปลี่ยนแปลงไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน
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ข้อ ๗ การดํ า เนิ น การอื่ น ใดนอกเหนื อ จากที่ กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ ๕ ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการก่อน
ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตที่ให้บริการอยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ขอความเห็นชอบการจัดลําดับ
หมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่น ความถี่จากคณะกรรมการภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศนี้
มีผลใช้บงั คับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาที่สําคัญ
พ.ศ. ๒๕๕๖

ด้ว ยคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มีความมุ่งหมายที่จะกํากับดูแลการแพร่เสียงแพร่ภาพรายการโทรทัศน์ที่มีความสําคัญซึ่งได้รับความสนใจ
จากประชาชนส่ว นใหญ่ของประเทศ เพื่อคุ้มครองให้สามารถเข้าถึงรายการดังกล่าวได้อย่างแพร่หลาย
โดยไม่ถูกจํากัดช่องทางการรับชม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๑๑) (๑๓) และ (๒๔) มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๓
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
ที่เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์
และให้หมายความรวมถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้รับอนุญาตสัมปทาน หรือ
สัญญาจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
มีผลบังคับใช้
“รายการแข่งขันกีฬาที่สําคัญ” หมายความว่า รายการแข่งขันกีฬาที่มีความสําคัญ และได้รับความสนใจ
จากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งประชาชนควรมีโอกาสรับชมได้อย่างแพร่หลาย ตามที่กําหนด
ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
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ข้อ ๒ ผู้ประกอบกิจการจะต้องไม่ดําเนิน การใด ๆ เพื่อให้ต นมีสิทธิผูกขาดแต่เพีย งผู้เดีย ว
หรือกีดกันผู้ประกอบกิจการรายอื่นในการแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาที่สําคัญ
ข้อ ๓ ผู้ประกอบกิจการที่ได้สิทธิในการแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาที่สําคัญจะต้อง
จัดทําข้อเสนอบริการเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการรายอื่นสามารถเลือกที่จะเข้าเจรจาเพื่อนําสิทธิในการแพร่เสียง
แพร่ภาพของรายการดังกล่าวไปให้บริการประชาชนรับชมได้อย่างแพร่หลาย
ข้อเสนอบริการตามวรรคหนึ่ง จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการผูกขาด ลด หรือจํากัดการแข่งขัน
ในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ และการกําหนดอัตราค่าตอบแทนจะต้องเป็นไป
อย่างสมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโ ภค กีดกันการเข้าสู่ตลาด หรือไม่เอื้ออํานวย
ต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการไม่ใช่เจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญ าตให้ใช้ลิข สิท ธิ์ ในรายการ
แข่งขัน กีฬาที่สําคัญ ให้ผู้ประกอบกิจการขออนุญาตจากคณะกรรมการก่อนแพร่เสียงแพร่ภาพรายการ
ดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
ข้อ ๕ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นหรือได้รับการร้องขอจากผู้ประกอบกิจการว่ารายการแข่งขันกีฬา
ที่สําคัญมีความไม่เหมาะสมหรือกระทบต่อสิทธิของผู้ประกอบกิจการเกินสมควร คณะกรรมการอาจแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการแข่งขัน กีฬาที่สําคัญ ตามวรรคหนึ่ง ให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ภาคผนวกแนบท้าย
รายการแข่งขันกีฬาทีส่ ําคัญ ที่ผู้ประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติตามประกาศนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

รายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
รายการแข่งขันคอนเฟเดอเรชั่นส์คัพ
รายการแข่งขันเอเชี่ยนคัพนัดสุดท้าย และนัดที่มีทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขัน
รายการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก และฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย
รายการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก
รายการแข่งขันวอลเล่ย์บอล ระดับชิงแชมป์โลก
รายการแข่งขันเทนนิสเดวิสคัพ นัดที่มีตัวแทนจากชาติไทยเข้าร่วมแข่งขัน

ทั้งนี้ การกําหนดรายการแข่งขันกีฬาที่สําคัญในภาคผนวกให้มีผลบังคั บต่อไปแม้ว่า
รายการดังกล่าวจะเปลี่ยนชื่อหรือเรียกใช้ชื่ออื่นจากที่ระบุไว้ข้างต้น เว้นแต่ คณะกรรมการจะประกาศ
แก้ไข เปลี่ยนแปลงประเภทรายการแข่งขันกีฬาที่สําคัญที่กําหนดไว้ในภาคผนวกนี้
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการได้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับลักษณะรายการ สัดส่วนรายการ
และกระบวนการพิจารณาผังรายการ รวมถึงเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการพิจารณาผังรายการ
ระยะเวลาการพิจารณาผังรายการ เพื่อใช้ในการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ ง (๖) และ (๒๔) และมาตรา ๔๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นพระราชบัญญัติ
ที่มีบทบัญ ญัติบางประการเกี่ย วกับการจํากัดสิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖
และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติ ให้กระทําได้โ ดยอาศัย อํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงกําหนดหลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้
ซึง่ ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์” หมายความว่า การให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะ
หรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟังการให้บริการนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบ
คลื่น ความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เ หล็ก ไฟฟ้า หรื อระบบอื่ น ระบบใดระบบหนึ่ง หรื อ
หลายระบบรวมกัน หรือการให้บริการอื่นทํานองเดียวกันที่คณะกรรมการกําหนดให้เป็นกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์
“การให้บริการกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์ที่ใช้คลื่น ความถี่” หมายความว่า การให้บริการ
การส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟังการให้บริการนั้น ๆ ได้
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ซึ่งต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
“การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่น ความถี่” หมายความว่า การให้บริการ
การส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟังการให้บริการนั้น ๆ ได้
ซึ่ ง ไม่ ต้ อ งขอรั บ การจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยองค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
“การให้บริการกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์ที่เป็น การทั่ว ไป” หมายความว่า การให้บริการ
กระจายเสีย งหรือโทรทัศน์ที่ใช้คลื่น ความถี่ที่ผู้ใช้บริการสามารถรับชมได้เป็น การทั่วไป โดยไม่กําหนด
เงื่อนไข ในการได้รับบริการทั้งหมด ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ ว่า ด้ว ยหลั กเกณฑ์แ ละวิธีก ารอนุญ าตการให้บ ริการกระจายเสีย ง
หรือโทรทัศน์
“สถานี” หมายความว่า สถานที่ที่ใ ช้สําหรับทําการส่ง ข่าวสารสาธารณะหรื อรายการของ
การประกอบกิจ การกระจายเสี ย งหรือกิ จการโทรทั ศน์ ไม่ว่า จะเป็น การส่ง ผ่ านโครงข่า ยของตนเอง
หรือของผู้อื่นก็ตาม
“ผังรายการ” หมายความว่า ข้อมูลแสดงวันและเวลาออกอากาศรายการสําหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์
“รายการ” หมายความว่า เนื้อหาที่ผลิตขึ้นเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่มิใช่โฆษณา
โดยผลิตขึ้นเองหรือจัดหาจากผู้อื่น
“ภาษาไทย” หมายความว่า ภาษาราชการ และให้รวมถึงภาษาไทยพื้นเมืองท้องถิ่นต่าง ๆ
ของประเทศไทยด้วย
“เด็ก” หมายความว่า บุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบรู ณ์
“เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบรู ณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบรู ณ์
“คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ
เข้าไปมีสว่ นร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร
จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญาและการเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรค
ในด้านต่าง ๆ และมีความจําเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภท
และหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกําหนด
“คนด้อยโอกาส” หมายความว่า ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติและภัยสงคราม
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รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ ตลอดจนผู้ประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลัก
รับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่สามารถดํารงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“สํานักงาน กสทช.” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามประกาศนี้
ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทําผังรายการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ
ที่ได้รับใบอนุญ าตสําหรับใบอนุญ าตแต่ละประเภท ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตที่ใช้คลื่นความถี่ ต้องจัดผังรายการให้มีสัดส่ว นรายการเพื่อให้บริการ
แต่ละประเภท ดังนี้
(๑) กิจการบริการสาธารณะ ให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ
(๒) กิจการบริการชุมชน ให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่น
ที่รับบริการในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ โดยต้องที่มีรายการที่เกี่ยวกับชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการ
และต้องมีรายการที่ผลิตโดยคนในชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการในสัดส่วนไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าสิบของเวลา
ออกอากาศทั้งหมด
(๓) กิจการทางธุรกิจ ให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วน
ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า โดยกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นต้องที่มีรายการที่ผู้รับใบอนุญาต
ผลิตเองในสัดส่วนไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าสิบของเวลาออกอากาศทั้งหมด
รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หมายความรวมถึง รายการข่าวสาร
รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รายการส่งเสริมการศึกษา
จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณ ภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๗ ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารออกอากาศรายการที่ มี เ นื้ อ หา
สร้างสรรค์สังคมหรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชน อย่างน้อยวันละหกสิบนาที ระหว่างช่วงเวลา
๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ของทุกวัน และระหว่างช่วงเวลา ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ในวันเสาร์และวันอาทิตย์
ในระหว่างช่วงเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. เป็นช่วงเวลาที่มีจํานวนผู้รับชมสูง ซึ่งเด็กและเยาวชน
อาจรับชมอยู่ด้วย ให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาที่มีความเหมาะสมและจะไม่เป็นภัย ต่อการพัฒ นา
ทั้งในด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคมของเด็กและเยาวชน ทั้ง นี้ คณะกรรมการอาจประกาศกําหนด
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัดส่วนและช่วงเวลาออกอากาศที่เหมาะสมสําหรับรายการดังกล่าวเพิ่มเติมได้
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รายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชนตามวรรคแรก จะต้อง
เป็นรายการที่มีร ะดับ ความเหมาะสมของรายการในระดับ ป หรือ ด หรือ ท ตามภาคผนวก ก
หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ข้อ ๘ ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ใช้คลื่นความถี่ จัดทําผังรายการให้สอดคล้องกับระดับความเหมาะสม
ของรายการ รวมถึงกําหนดช่วงเวลาการออกอากาศตามความเหมาะสมของรายการแต่ละประเภท ทั้งนี้
ให้ระดับความเหมาะสมเป็นไปตามภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้
ในกรณีที่จําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะและประชาชน คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดให้มี
รายการบางประเภทบางลักษณะในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพิ่มเติมได้
ข้อ ๙ ผู้รับใบอนุญาตที่ใช้คลื่นความถี่ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ต้องจัดให้มีการออกอากาศรายการ
ดังต่อไปนี้
(๑) เพลงชาติไทย ออกอากาศทุกวัน วันละสองครั้ง ในเวลา ๘.๐๐ น. และเวลา ๑๘.๐๐ น.
(๒) ข่าวในพระราชสํานัก
(๒.๑) กิจการกระจายเสียง ออกอากาศทุกวัน ในเวลาระหว่าง ๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.
(๒.๒) กิจการโทรทัศน์ ออกอากาศทุกวัน ในเวลาระหว่าง ๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถออกอากาศข่าวในพระราชสํานักได้ในเวลาปกติ ให้ออกอากาศ
ในระหว่างเวลา ๑๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ได้
การออกอากาศข่าวตาม (๒) ต้องปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์การขอพระราชทานพระมหากรุณ า
ตามที่สํานักราชเลขาธิการกําหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ข้อ ๑๐ ให้ผู้รับใบอนุญ าต จัดให้มีการให้บริการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิท ธิข องคนพิการ
และคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่ว ไป โดยอาจจัดให้มีบริการกระจายเสียงที่ออกอากาศรายการอ่านหนังสือ
เต็มเวลา หรือบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ บริการคําบรรยายเป็นอักษรวิ่ง หรือบริการคําบรรยาย
เป็นเสียง หรือบริการในรูปแบบอื่นใดที่ทําให้คนพิการและคนด้อยโอกาสเข้าถึงหรือรับรู้การให้บริการได้
สําหรับรายการที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ในเวลาออกอากาศอย่างน้อยวันละหกสิบนาที
ข้อ ๑๑ เพื่อ คุ้มครองเด็ กและเยาวชน ให้ผู้ รับใบอนุ ญ าตจัด ทํา ผังรายการให้ส อดคล้อ งกั บ
ระดับความเหมาะสมของรายการและกําหนดช่ว งเวลาการออกอากาศตามความเหมาะสมของรายการ
แต่ละประเภท ดังนี้
(ก) รายการที่ มี ร ะดั บ ความเหมาะสมของรายการในระดั บ น๑๓ ห้ า มมิ ใ ห้ อ อกอากาศ
ในช่วงเวลาก่อน ๒๐.๓๐ น. ของทุกวัน และให้ออกอากาศได้จนถึงเวลา ๐๕.๐๐ น.ของวันถัดไป
(ข) รายการที่มี ร ะดับ ความเหมาะสมของรายการในระดับ น๑๘ หรือรายการที่มีลั กษณะ
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ห้ามมิให้ออกอากาศในช่ว งเวลาก่อน ๒๒.๐๐ น. ของทุกวัน
และให้ออกอากาศได้จนถึงเวลา ๐๕.๐๐ น. ของวันถัดไป
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(ค) รายการที่มีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ ฉ ห้ามมิให้ออกอากาศในช่วงเวลา
ก่อน ๒๔.๐๐ น. ของทุกวัน และให้ออกอากาศได้จนถึงเวลา ๐๕.๐๐ น. ของวันถัดไป โดยให้รวมถึง
รายการดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มี ก ารกระทํ า ซึ่ ง อาจเข้ า ลั ก ษณะลามกอนาจาร หรื อ ยั่ ว ยุ ท างเพศ หรื อ แสดงถึ ง
ความรุนแรงทางเพศหรือการล่วงละเมิดทางเพศ หรือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบในทางเพศ
หรือมี เนื้อหาทางเพศ หรือ การแต่งกายที่ล่อ แหลมหรือไม่เหมาะสม ไม่ ว่าจะเป็น การใช้ ภาพ เสีย ง
เนื้อหาและพฤติกรรมต่าง ๆ
(๒) การใช้ภาษา หรือมีพ ฤติกรรมที่แ สดงออกถึงความรุน แรง หรือนําไปสู่ความรุนแรง
ทารุณโหดร้าย ที่ก่อให้เกิดผลต่อความรู้สึกทางจิตใจอย่างรุนแรง
(๓) การนําเสนอที่ก่อให้เกิดการอคติ การเลือกปฏิบัติ การกระทําอันขัดต่อหลักมนุษยธรรม
ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(๔) การใช้ ภาษา หรือมี พ ฤติก รรมที่ขั ด ต่อ ศีล ธรรม วั ฒ นธรรม และขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีอันดีงามของชาติ
(๕) มีการกล่าวอ้างหรือจูงใจให้เชื่อว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอํานาจพิเศษ
หรือความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ
(๖) ชี้นําหรือให้ข้อมูลหรือแสดงออกเพื่อจูงใจหรือสนับสนุนให้เกิดการเล่นการพนัน
ทั้งนี้ การออกอากาศรายการที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้รับใบอนุญาตดําเนินการจัดทํา
เนื้อหารายการโดยต้องไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการอาจกําหนดการจัดทําผังรายการให้สอดคล้องกับระดับความเหมาะสมของรายการ
และกําหนดช่วงเวลาการออกอากาศตามความเหมาะสมของรายการในแต่ละประเภทกิจการเพิ่มเติมได้
ข้อ ๑๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทําและเสนอผังรายการ และสัดส่วนรายการของสถานีที่จะให้บริการ
ในแต่ละประเภทใบอนุญาตต่อคณะกรรมการก่อนเริ่มให้บริการอย่างน้อยสิบห้าวัน
การประกอบกิจการเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดทําและเสนอ
ผังรายการหลักอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเสนอต่อคณะกรรมการก่อนออกอากาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
การจั ด ทํ าผั ง รายการให้เ ป็น ไปตามภาคผนวก ข และภาคผนวก ค แนบท้ ายประกาศนี้
โดยให้ผู้รับใบอนุญาตยื่น ผังรายการ ข้อมูลสัดส่วนรายการ พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานที่เกี่ย วข้องที่มี
รายละเอีย ดครบถ้ว น ด้ว ยตนเองหรือทางไปรษณีย์ต อบรับ ณ สํานักงาน กสทช. หรือโดยรูปแบบ
วิธีการอื่นใดที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็นว่าผังรายการของผู้รับใบอนุญาต
ไม่เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ที่ค ณะกรรมการประกาศกําหนด และเห็น ควรให้ แ ก้ไขผัง รายการ ให้ผู้รั บ
ใบอนุญาตแก้ไขผังรายการให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือตามที่
คณะกรรมการกําหนด เพื่อให้คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณา
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เมื่อคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็น ชอบผัง รายการที่ผู้รับใบอนุญ าตได้แ ก้ไขตาม
วรรคแรกแล้ว ให้สํานักงาน กสทช. แจ้งผลให้ผู้รับใบอนุญาตทราบเป็นหนังสือ ภายในสิบห้าวันทําการ
เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุเร่งด่วนอาจแจ้งผลให้ผู้รับใบอนุญาตทราบทางโทรสาร หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ก่อนการแจ้ง ด้วยหนังสือก็ได้
หลังจากได้รับแจ้งผลจากสํานักงาน กสทช. ตามวรรคสองแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตเริ่มให้บริการ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามผังรายการที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้วได้
ข้อ ๑๔ การเปลี่ยนแปลงผังรายการที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นข้อมูล
ผังรายการและเอกสารประกอบที่ต้องการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการพิจารณาก่อนทําการเปลี่ยนแปลง
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้นําเอาความในข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และการพิจารณาเปลี่ยนแปลง
ผังรายการให้นําเอาความในข้อ ๑๓ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕ ในกรณี ที่ มี เหตุ จําเป็ นเร่ งด่ ว นที่มี ผลกระทบต่ อประโยชน์สาธารณะ ภั ยพิ บั ติหรื อมี
เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุอื่น ใดที่ค ณะกรรมการกําหนด ผู้รับใบอนุญ าตอาจดําเนินรายการที่แตกต่างจาก
ผังรายการหลักที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้วได้ แต่ต้องแจ้งเหตุผล ความจําเป็น และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบภายในสามวันนับตั้งแต่วันที่ได้มกี ารเปลี่ยนแปลงผังรายการ
ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และผู้ได้รบั สิทธิประกอบกิจการจากคณะกรรมการก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ จัดทําและเสนอผังรายการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศนี้ภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ภาคผนวก ก
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
ตัวอักษร
ป

สัญลักษณ์

เสียงประกอบ
รายการต่อไปนี้ เป็นรายการสําหรับเด็กปฐมวัย
ผลิตขึ้นสําหรับผู้ชมในวัย ๓-๕ ปี

ด

รายการต่อไปนี้ เป็นรายการสําหรับเด็ก ผลิต
ขึน้ สําหรับผู้ชมในวัย ๖-๑๒ ปี

ท

รายการต่ อ ไปนี้ เป็ นรายการทั่ วไป สามารถ
รับชมได้ทุกวัย

น๑๓

รายการต่อไปนี้ เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ ๑๓
ปีขึ้นไป อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ต้องใช้
วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า
๑๓ ปี ควรได้รับคําแนะนํา

น๑๘

รายการต่อไปนี้ เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ ๑๘
ปีขึ้ น ไป อาจมี ภาพ เสี ย ง หรือ เนื้ อ หา ที่ ไ ม่
เหมาะสมด้ านพฤติ ก รรม ความรุ นแรง เพศ
และการใช้ภาษา ซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการ
รับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า ๑๘ ปี ควรได้รับ
คําแนะนํา

ฉ

รายการต่อไปนี้ อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่
ไม่เหมาะสม ด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ
และการใช้ภาษา เด็กและเยาวชนไม่ควรรับชม
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ภาคผนวก ข
ข้อมูลผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
----------------------------------------ให้จัดทําข้อมูลผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
๑. ประเภทการให้บริการ
[......]

ผู้รับใบอนุญาตที่ใช้คลื่นความถี่
[......] ผู้รับใบอนุญาตที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
[......] กิจการกระจายเสียง
[......] กิจการกระจายเสียง
[......] กิจการโทรทัศน์
[......] กิจการโทรทัศน์
[......] บริการสาธารณะ
[......] ประเภทที่ ๑
..........................................
[......] ประเภทที่ ๒
..........................................
[......] ประเภทที่ ๓
..........................................
[......] บริการชุมชน
[......] บริการทางธุรกิจ
[......] ระดับท้องถิ่น
อําเภอ.......................................
จังหวัด......................................
[......] ระดับภูมิภาค (ระบุพื้นที่การให้บริการ)
จังหวัด .....................................
[......] ระดับชาติ (ระบุพื้นที่การให้บริการ)
.................................................

๒. รูปแบบการให้บริการ
[......] แบบให้บริการเป็นการทั่วไป [......] แบบบอกรับสมาชิก
๓. ผังรายการ พร้อมทัง้ แนบผังรายการ ระบุระดับความเหมาะสมของรายการ และสรุปสาระสําคัญ
รายการ (ตามตัวอย่างแนบท้าย)
[......] วันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา.................น. ถึงเวลา..............น.
[......] วันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา.................น. ถึงเวลา...........น.
[......] อื่น ๆ ...........................................................................
๔. ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในทางทรัพย์สนิ ทางปัญญา (ตามแบบแสดงข้อมูลแนบท้าย)
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ล

ภาคผนวก ค
สัดส่วนรายการเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
-------------------------------------๑. สัดส่วนรายการ

๑.๑ ให้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
ลําดับ

ชื่อรายการ

ประเภทของรายการ

จํานวนรายการ จํานวนนาทีที่ออกอากาศ คิดเป็นสัดส่วน
ต่อสัปดาห์
(ร้อยละ)

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น

๑.๒ รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ............
หมายเหตุ : - ประเภทรายการ เช่น ข่าวสาร, ส่งเสริมความรู,้ บันเทิง, กีฬา, เด็กและเยาวชน เป็นต้น
- การคิ ดสั ดส่วนของประเภทรายการ คํานวณจากจํ านวนนาทีของรายการที่ อ อกอากาศ
ทั้งหมดในสัปดาห์
๒. ที่มาของรายการ
๒.๑ ผลิตรายการออกอากาศด้วยตนเอง จํานวน ...... รายการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ.................
๒.๒ นํารายการจากผูอ้ ื่นมาดําเนินการออกอากาศ จํานวน ....... รายการ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ .............. โดยนํามาจาก ...................................................................
๒.๓ การให้ผู้อื่นเช่าเวลา จํานวน ........ รายการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ........................................
หมายเหตุ :

- การคิดสัดส่วนของทีม่ าของรายการ คํานวณจากจํานวนเวลาที่ใช้ในการออกอากาศของ
รายการทั้งหมดในสัปดาห์
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จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

๖.๐๐ น. ชื่อรายการ : ……………….. ชื่อรายการ : ……………….. ชื่อรายการ : ……………….. ชื่อรายการ : ………………..
ประเภทรายการ
[….] ประเภทรายการ
[….] ประเภทรายการ
[….] ประเภทรายการ
[….]
ระดับความเหมาะสม [….] ระดับความเหมาะสม [….] ระดับความเหมาะสม [….] ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้
[….] ภาษาที่ใช้
[….] ภาษาที่ใช้
[….] ภาษาที่ใช้
[….]
๗.๐๐ น. ชื่อรายการ : ……………….. ชื่อรายการ : ……………….. ชื่อรายการ : ……………….. ชื่อรายการ : ………………..
ประเภทรายการ
[….] ประเภทรายการ
[….] ประเภทรายการ
[….] ประเภทรายการ
[….]
ระดับความเหมาะสม [….] ระดับความเหมาะสม [….] ระดับความเหมาะสม [….] ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้
[….] ภาษาที่ใช้
[….] ภาษาที่ใช้
[….] ภาษาที่ใช้
[….]
หมายเหตุ : ให้กรอกข้อมูลโดยการนําเอารหัสไปกรอกใน [….] ให้ครบถ้วน
รหัส
ประเภทรายการ
๐๑ รายการข่าวสาร
๐๒ รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๐๓ รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม
๐๔ รายการให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
๐๕ รายการเด็กและเยาวชน
๐๖ รายการท้องถิ่น
๐๗ รายการวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
๐๘ รายการกีฬา
๐๙ รายการข่าวสารและบันเทิง
๑๐ รายการบันเทิง
๑๑ รายการพิเศษ
๑๒ รายการเพลง
๑๓ รายการภาพยนตร์
๑๔ รายการตลก
๑๕ รายการละคร
๑๖ รายการภาพยนตร์สารคดี

เวลา

ระดับความเหมาะสม
ป
ด
ท
น๑๓
น๑๘
ฉ

ชื่อรายการ : ………………..
ประเภทรายการ
[….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้
[….]
ชื่อรายการ : ………………..
ประเภทรายการ
[….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้
[….]

ศุกร์

ภาษาที่ใช้
ภาษาราชการ
ภาษาไทยท้องถิ่น
ภาษาต่างประเทศ

ชือ่ รายการ : ………………..
ประเภทรายการ
[….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้
[….]
ชือ่ รายการ : ………………..
ประเภทรายการ
[….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้
[….]

เสาร์

อาทิตย์
ชื่อรายการ : ………………..
ประเภทรายการ
[….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้
[….]
ชื่อรายการ : ………………..
ประเภทรายการ
[….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้
[….]

ตัวอย่าง
การแสดงผังรายการของสถานี............................................................................... ระหว่างเดือน ......................... - ............................... พ.ศ. ๒๕.....

แบบแสดงข้อมูลสิทธิการเผยแพร่รายการ
และข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา

สํานักงาน กสทช.

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๖
หน้า ..... จาก .....
เลขรับที่.......................
วันที่รับ........................

เรียน คณะกรรมการ
ตามที่............................................................................ได้ยื่นขอรับใบอนุญาต/รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จึงขอยื่นข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการเผยแพร่รายการ และสิทธิ
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของรายการ ไว้ต่อคณะกรรมการ ดังนี้
ลําดับที่

รายการ*

แหล่งกําเนิด
รายการ
(ผลิตเอง/ร่วมผลิต/
ได้รับสิทธิ)

ประเภทรายการ
(ข่าวสาร/สาระ/
บันเทิง/อื่นๆ
(ระบุ))

ภาษาที่ใช้ในการ
ออกอากาศ
(ภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ)

สิทธิในการเผยแพร่
ได้รับสิทธิ์

เจ้าของสิทธิ์

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

๑๖

รายการภาพยนตร์สารคดี

ผู้รับใบอนุญาต ขอรับรองว่าการดําเนินการแพร่ภาพออกอากาศของสถานี เป็นการดําเนินการโดย
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ หรือกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน
(………………………..…………..)
ลงชื่อ.......................................................ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน
(………………………..…………..)
วัน/เดือน/ปี......................................
หมายเหตุ: กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการของสถานี จะดําเนินการแสดงข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องตามตารางข้างต้น
ต่อคณะกรรมการตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
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เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๓๓ ง

๑๙

ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็น การสมควรปรับปรุง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการให้บริการของ
ผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ที่ให้บริการแบบบอกรับสมาชิก
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ ง (๖) และ (๒๔) และมาตรา ๔๑
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นพระราชบัญญัติ
ที่มีบทบัญ ญัติบางประการเกี่ย วกับการจํากัดสิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖
และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติ ให้กระทําได้โ ดยอาศัย อํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงกําหนดหลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพิ่มเติม ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้
ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ เป็นข้อ ๑๗ แห่งประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
“ข้อ ๑๗ ให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ให้บริการแบบบอกรับสมาชิก
ปฏิบัติตามประกาศนี้ เฉพาะในข้อ ๕ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕

521

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๓๓ ง

๑๙

ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

การจัดทําผังรายการตามวรรคแรก ให้ระบุระดับความเหมาะสมของรายการตามภาคผนวก ก
เสนอต่อคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับที่ ๒ มีผลใช้บงั คับ”
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๔๕ ง

๑๙

ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(ฉบับที่ ๓)

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อให้การออกอากาศรายการข่าว
ในพระราชสํานักสามารถออกอากาศได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ ง (๖) และ (๒๔) และมาตรา ๔๑
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑ์การจัดทํา
ผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพิ่มเติมไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถออกอากาศข่าวในพระราชสํานักได้ในเวลาปกติ ให้ออกอากาศ
ในระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ได้ โดยผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งเหตุผล ความจําเป็น และรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการทราบ เว้นแต่คณะกรรมการจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๙๓ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(ฉบับที่ ๔)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้การกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เกี่ยวกับการจัดทําผังรายการเป็นไปโดยถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่ นความถี่ และกํ ากั บการประกอบกิ จการวิ ทยุ กระจายเสี ยง วิ ทยุ โทรทั ศน์ และกิ จการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิ จการโทรทั ศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทั ศน์ และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ จึ งกํ าหนดหลั กเกณฑ์ การจั ดทํ าผั งรายการสํ าหรั บการให้ บริ การกระจายเสี ยง
หรือโทรทัศน์เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้
ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกภาคผนวก ค สั ดส่วนรายการเพื่อ ให้บริการกระจายเสียงหรื อโทรทัศ น์
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
และให้ใช้ภาคผนวก ค สัดส่วนรายการเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์แนบท้ายประกาศนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ภาคผนวก ค
สัดส่วนรายการเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
------------------------------------------------

๑. สัดส่วนรายการ

๑.๑ ให้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
ลําดับ

ชื่อรายการ

ประเภทของรายการ

จํานวนรายการ

จํานวนนาทีทอี่ อกอากาศ
ต่อสัปดาห์

คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)

รวมทั้งสิ้น

๑.๒ รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ...........
หมายเหตุ

: - ประเภทรายการ เช่น ข่าวสาร ส่งเสริมความรู้ บันเทิง กีฬา เด็กและเยาวชน เป็นต้น

- การคิดสัดส่วนของประเภทรายการ คํานวณจากจํานวนนาทีของรายการที่ออกอากาศทั้งหมดในสัปดาห์
๒. ที่มาของรายการ
๒.๑ ผลิตรายการออกอากาศด้วยตนเอง จํานวน...............รายการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ................
๒.๒ นํารายการจากผู้อื่นมาดําเนินการออกอากาศ จํานวน..............รายการ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ...................โดยนํามาจาก.......................................................................
๒.๓ การให้ผู้อื่นเช่าเวลา จํานวน..................รายการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ.....................................
หมายเหตุ : - การคิดสัดส่วนของที่มาของรายการ คํานวณจากจํานวนเวลาที่ใช้ในการออกอากาศของ
รายการทั้งหมดในสัปดาห์

526

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

หมายเหตุ

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

527

จันทร์

ชื่อรายการ : ……………….
ประเภทรายการ
[….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้
[….]
ชื่อรายการ : ……………….
ประเภทรายการ
[….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้
[….]

อังคาร

ชื่อรายการ : ……………….
ประเภทรายการ
[….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้
[….]
ชื่อรายการ : ……………….
ประเภทรายการ
[….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้
[….]

รหัส
๐๑

พุธ

ชื่อรายการ : ……………….
ประเภทรายการ
[….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้
[….]
ชื่อรายการ : ……………….
ประเภทรายการ
[….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้
[….]

พฤหัสบดี

ชื่อรายการ : ……………….
ประเภทรายการ
[….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้
[….]
ชื่อรายการ : ……………….
ประเภทรายการ
[….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้
[….]

ศุกร์

ชื่อรายการ : ……………….
ประเภทรายการ
[….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้
[….]
ชื่อรายการ : ……………….
ประเภทรายการ
[….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้
[….]

ประเภทรายการ
รายการข่าวสาร ได้แก่ รายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันหรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นสาธารณะและเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบรายการข่าว เล่าข่าว และวิเคราะห์ข่าว รายการสนทนาปัญหาเหตุการณ์ปัจจุบัน และรวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่มีความคิดเห็นโต้แย้งกันในสังคม ประเด็นทางการเมืองทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ ซึ่งไม่รวมเนื้อหา
ที่เป็นเรื่องบันเทิง
รายการข่าว ได้แก่ รายการที่นําเสนอเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยมุ่งให้เห็นองค์ประกอบในเชิงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ในแง่ของใคร ทําอะไร หรือเกิดอะไรขึ้น
ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร และผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าว โดยอยู่บนพื้นฐานทางจริยธรรมด้านวารสารศาสตร์
รายการเล่าข่าว ได้แก่ รายการที่นําเนื้อหาข่าวมาเล่าให้ผู้รับชมหรือผู้รับฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยยึดโยงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เป็นข่าว ซึ่งจะต้องปราศจาก
อคติหรือความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ดําเนินรายการ ทั้งนี้ โดยให้อยู่บนพื้นฐานทางจริยธรรมด้านวารสารศาสตร์
รายการวิเคราะห์ขา่ ว ได้แก่ รายการที่นําเสนอข่าวด้วยการเจาะลึกข้อมูล การตรวจสอบถึงที่มา องค์ประกอบของปัญหา หรือปรากฏการณ์ที่เป็นข่าวอย่างรอบด้าน
และลุ่มลึก เพื่อเป็นฐานสําหรับความเข้าใจและการอภิปรายอย่างมีเหตุมีผลในประเด็นข่าวดังกล่าวโดยให้อยู่บนพื้นฐานทางจริยธรรมด้านวารสารศาสตร์
รายการสนทนาปัญหาเหตุการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ รายการที่มีการนําเสนอข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันผ่านการสนทนาระหว่างผู้ดําเนินรายการและผู้ที่เป็นแขกรับเชิญ
ในรายการ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์หรือปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาและแสวงหา
ทางออกที่เป็นไปได้ โดยให้อยู่บนพื้นฐานทางจริยธรรมด้านวารสารศาสตร์

หมายเหตุ : ให้กรอกข้อมูลโดยการนําเอารหัสไปกรอกใน [….] ให้ครบถ้วน

๗.๐๐ น.

๖.๐๐ น.

เวลา

ป
ด
ท
น๑๓
น๑๘
ฉ

ระดับความเหมาะสม

ชื่อรายการ : ……………….
ประเภทรายการ
[….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้
[….]
ชื่อรายการ : ……………….
ประเภทรายการ
[….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้
[….]

เสาร์

ตัวอย่าง
การแสดงผังรายการของสถานี..............................................................................ระหว่างเดือน ...................................... - ...................................... พ.ศ. ๒๕...............

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทยท้องถิ่น

ภาษาที่ใช้
ภาษาราชการ

อาทิตย์

ชื่อรายการ : ……………….
ประเภทรายการ
[….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้
[….]
ชื่อรายการ : ……………….
ประเภทรายการ
[….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช้
[….]
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รายการให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการในการจัดสรรทรัพยากร การผลิต การจําหน่ายจ่ายแจก การบริโภค และการใช้สอยสิ่งต่างๆ ในสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มคนในสังคม ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในด้านต่างๆ การสร้างความพร้อมและเสริมศักยภาพให้คนในสังคม ทั้งใน
ด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา จิตใจ คุณธรรม การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตในสังคมในทุกขั้นตอนของชีวิต การให้ความสําคัญและตระหนักถึงคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ อาทิ ป่าไม้ สัตว์ป่า อากาศ ดิน น้ํา แร่ธาตุ เป็นต้น

รายการเด็กและเยาวชน ได้แก่ รายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในระบบวิธีคิด ความรู้ในเรื่องวิชาการ ตลอดจนความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ
การพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม การเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต การเรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจ และชื่นชมความหลากหลายในสังคม หรือการพัฒนาความสัมพันธ์
ของคนในครอบครัวและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งต้องไม่มีเนื้อหาที่แสดงออกถึงพฤติกรรมด้านความรุนแรง เรื่องทางเพศ และภาษา

รายการท้องถิ่น ได้แก่ รายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและความสามารถหรือศักยภาพของท้องถิ่น เปิดโอกาสให้คนในสังคมหรือท้องถิ่น
ได้แสดงออก และอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการนําเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น และการนําประเด็นปัญหาในท้องถิ่นมาถกเถียงเพื่อหาทางออก

รายการวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ได้แก่ รายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต กระบวนการ
ที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ การใช้เหตุผลและการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ เทคโนโลยี นวัตกรรม การเสริมสร้างภาวะที่สมบูรณ์
ทั้งทางร่างกายและจิตใจของคนในสังคม ตลอดจนการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออํานวยไปสู่ภาวะดังกล่าว

๐๕

๐๖

๐๗

รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ได้แก่ รายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมค่านิยม การประพฤติปฏิบัติที่ดีงามและสํานึกเกี่ยวกับความถูกและผิดบนบรรทัดฐานและมาตรฐานทางพฤติกรรมที่เหมาะสมและ
เป็นที่ยอมรับของสังคม หรือเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานด้วยฝีมือและทักษะเฉพาะ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมวิถีการดําเนินชีวิตและการแสดงออกผ่านภาษา ดนตรี
วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละครการแสดงพื้นบ้านและวัฒนธรรมนิยม เป็นต้น

๐๓

๐๔

ประเภทรายการ
รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ รายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
รู ป แบบการปกครองและระบบสั ง คมที่ ใ ห้ ห ลั ก ประกั น พื้ น ฐานสํ า หรั บ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพ โดยเฉพาะเสรี ภ าพในการแสดงออก สิ ท ธิ ท างการเมื อ ง สิ ท ธิ พ ลเมื อ ง
สิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ทั้งที่ผ่านการเลือกตั้งและการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน การกระจายอํานาจส่วนท้องถิ่น ธรรมาภิบาล
ขององค์กรภาครัฐ และองค์กรอิสระ และการสร้างความเท่าเทียมในสังคม และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รหัส
๐๒

ระดับความเหมาะสม

ภาษาที่ใช้
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รายการเพลง ได้แก่ รายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนําเสนอภาพและเสียงอันเกิดจากเครื่องดนตรี เสียงร้อง ในจังหวะ ทํานองและการเรียบเรียงที่แสดงออกถึง
สุนทรียะและอารมณ์

รายการภาพยนตร์ ได้แก่ รายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนําเสนอภาพและเสียง หรือภาพเพียงอย่างเดียว ซึ่งสามารถนํามาฉายให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวอย่าง
ต่อเนื่องเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ หรือเป็นการแสดงหรือสร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้สร้างก็ได้

รายการตลก ได้แก่ รายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนําเสนอเนื้อหาอันน่าขบขัน ชวนหัว และเบาสมอง

รายการละคร ได้แก่ รายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนําเสนอเรื่องราวผ่านตัวละครอันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ ความขัดแย้ง และธรรมชาติของมนุษย์ โดยใช้
การแสดงและบทสนทนา

รายการภาพยนตร์สารคดี ได้แก่ รายการภาพยนตร์ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริง หรือประวัติศาสตร์ ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยอาศัยแหล่งข้อมูลทางเอกสารหรือแหล่งข้อมูลบุคคลที่เป็นทางการ วิชาการ หรือสามารถตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือได้

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

รายการบันเทิง ได้แก่ รายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความสําราญ ความเพลิดเพลิน ความพึงพอใจแก่ผู้รับชม ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบเกมโชว์ ทอล์คโชว์ หรือ
วาไรตี้ แต่ไม่รวมถึงรายการที่ขายสินค้าและบริการ

๑๐

รายการพิเศษ ได้แก่ รายการที่ไม่ได้ปรากฏในผังรายการตามปกติซึ่งอาจเป็นการสร้างขึ้น หรือถ่ายทอดออกอากาศจากเหตุการณ์จริงก็ได้ หรืออาจออกอากาศเป็น
วาระที่ไม่ต่อเนื่อง

รายการข่าวสารและบันเทิง ได้แก่ รายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนําเสนอเนื้อหาอันผสมผสานกันระหว่างรายการข่าวสารและรายการที่ให้ความสําราญและ
ความเพลิดเพลิน และรวมถึงประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ เช่น ข่าวดารา ข่าวบันเทิง เป็นต้น

๐๙

๑๑

ประเภทรายการ
รายการกีฬา ได้แก่ รายการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเภทของกีฬา ส่งเสริม พัฒนาการเล่นกีฬาและการออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี
รวมทั้งส่งเสริมการมีน้ําใจนักกีฬาและการเคารพกติกา และให้รวมถึงรายการถ่ายทอดกีฬาและรายการปกิณกะเกี่ยวกับกีฬา

รหัส
๐๘

ระดับความเหมาะสม

ภาษาที่ใช้

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๖
หน้า.........จาก........
เลขรับที่.................................
วันที่รับ..................................

แบบแสดงข้อมูลสิทธิการเผยแพร่รายการ
และข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
สํานักงาน กสทช.

เรียน คณะกรรมการ
ตามที่...............................................................................ได้ยื่นขอรับใบอนุญาต/รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรื อ โทรทั ศ น์ เ พื่ อ ให้ บ ริ ก ารกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและ
กิจการโทรทัศน์ จึงขอยื่นข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการเผยแพร่รายการ และสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของรายการ ไว้ต่อ
คณะกรรมการ ดังนี้
ลําดับที่

รายการ*

แหล่งกําเนิด
รายการ

(ผลิตเอง/ร่วม
ผลิต/ได้รับสิทธิ)

ประเภทรายการ

(ข่าวสาร/สาระ/
บันเทิง/อื่นๆ (ระบุ))

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

ภาษาที่ใช้ในการ
ออกอากาศ
(ภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ)

สิทธิในการเผยแพร่

ได้รับสิทธิ

เจ้าของสิทธิ

ผู้รับใบอนุญาตขอรับรองว่า การดําเนินการแพร่ภาพออกอากาศของสถานี เป็นการดําเนินการโดยถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ หรือกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน
(...........................................................)
ลงชื่อ.............................................................ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน
(...........................................................)
วัน/เดือน/ปี............................................
หมายเหตุ : กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการของสถานี จะดําเนินการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามตารางข้างต้นต่อ
คณะกรรมการตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
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รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม

โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์การทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม
เป็ น การชั่ ว คราว เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การเปลี่ ย นผ่ า นการทดลองประกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารอนุ ญ าตทดลองประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวั น ที่
๑๒ กั น ยายน ๒๕๕๕ ไปสู่ ร ะบบการอนุ ญ าตตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการอนุ ญาตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่
และการประกอบกิจการกระจายเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ปราศจากการรบกวน
การใช้คลื่นความถี่ รวมทั้งเพื่อให้ผู้ทดลองประกอบกิจการที่ยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
อนุ ญ าตตามกฎหมายว่า ด้ว ยการอนุ ญ าตให้ ใ ช้ คลื่ น ความถี่ และการประกอบกิจ การกระจายเสียง
ได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการอนุญาตภายในปี ๒๕๖๗
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๓) (๕) (๖) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๓) (๑๕)
และ (๒๔) และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๒๗ (๔)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐
มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘
มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๕๓
มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารอนุ ญ าตทดลองประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวั น ที่
๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
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(๒) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
(๓) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่
๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“การทดลองออกอากาศ” หมายความว่ า การทดลองออกอากาศวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
ซึ่งให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับฟังการให้บริการนั้น ๆ ได้
โดยผ่านคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม
“ผู้ ท ดลองประกอบกิ จ การ” หมายความว่ า ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ท ดลองประกอบกิ จ การ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งตามประกาศคณะกรรมการกิจ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศน์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารอนุ ญ าตทดลองประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
“ผู้ทดลองออกอากาศ” หมายความว่า ผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม
ตามประกาศนี้
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคลที่ กสทช. แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามประกาศนี้
ข้อ ๕ ให้ กสทช. เป็นผู้มีอานาจตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้ กสทช. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด โดยคาวินิจฉัยของ กสทช. ให้ถือเป็นที่สุด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ภายใต้ บั ง คั บ แห่ ง ข้ อ ๗ ให้ ผู้ ท ดลองประกอบกิ จ การดั ง ต่ อ ไปนี้ เป็ น ผู้ ท ดลอง
ออกอากาศตามประกาศนี้
(๑) ผู้ทดลองประกอบกิจการที่การอนุญาตยังมีผลอยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
(๒) ผู้ ท ดลองประกอบกิ จ การที่ ไ ด้ ยื่ น ค าขอต่ อ อายุ ก ารอนุ ญ าตทดลองประกอบกิ จ การ
และชาระค่าธรรมเนียมพิจารณาคาขอหรือค่าดาเนินการและเงินเพิ่ม (ถ้ามี) ไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้
มีผลใช้บังคับ และคาขอนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณา
(๓) ผู้ทดลองประกอบกิจการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคาร้องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการและ กสทช. ยังไม่มีมติถึงที่สุด
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(๔) ผู้ทดลองประกอบกิจการที่การอนุญาตสิ้นสุดลงไม่เกิน หกเดือนนับแต่วันที่การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการสิ้นสุด
ข้อ ๗ ให้ผู้ทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๖ เข้าแสดงตนเพื่อแจ้งความประสงค์ขอทดลอง
ออกอากาศตามประกาศนี้ต่อสานักงาน กสทช. ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
เมื่อผู้ทดลองประกอบกิจการเข้าแสดงตนตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการที่ กสทช. กาหนดแล้ว
ให้การทดลองออกอากาศตามประกาศนี้มีผลนับแต่วันที่ผู้ทดลองประกอบกิจการเข้าแสดงตนเป็นต้นไป
และให้สานักงาน กสทช. แจ้งวันเริ่มทดลองออกอากาศพร้อมทั้งเงื่อนไขการทดลองออกอากาศให้
ผู้ทดลองออกอากาศทราบ และรายงานผลการดาเนินงานต่อ กสทช. เพื่อทราบภายในสามสิบวันทาการ
กรณีผู้ทดลองประกอบกิจการไม่เข้าแสดงตนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง
ให้มีสิทธิทดลองประกอบกิจการได้ต่อไปตามประเภท ขอบเขต เงื่อนไข มาตรฐานทางเทคนิคตามประกาศนี้
และให้มีระยะเวลาการอนุญาตทดลองประกอบกิจการเท่าที่เหลืออยู่ของผู้ทดลองประกอบกิจการรายนั้น
ข้อ ๘ ในระหว่างที่ยังมิได้แสดงตนตามข้อ ๗
(๑) ให้ ผู้ทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๖ (๑) และ (๒) ซึ่งได้ยื่นคาขอต่ออายุไว้แล้ว
ก่อนวันที่การอนุญาตทดลองประกอบกิจการสิ้นสุ ดลง มีสิทธิทดลองประกอบกิจการไปพลางก่อนได้ภายใน
ระยะเวลาแสดงตน
(๒) ให้ผู้ทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๖ (๓) และ (๔) ระงับการออกอากาศและห้ามมิให้
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อการทดลองออกอากาศตามประกาศนี้จนกว่าจะเข้า
แสดงตนตามข้อ ๗ แล้วเสร็จ
ข้อ ๙ การเข้าแสดงตนเพื่อแจ้งความประสงค์ขอทดลองออกอากาศตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง
ให้ ผู้ ท ดลองประกอบกิ จ การยื่ น แจ้ ง ความประสงค์ ข อทดลองออกอากาศตามแบบท้ า ยประกาศนี้
ต่อสานักงาน กสทช. ด้วยตนเอง ณ ที่ทาการสานักงาน กสทช. หรือผ่านระบบการยื่นคาขอรับอนุญาต
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงาน กสทช.
ข้อ ๑๐ ภายใต้บังคับของประกาศนี้ ให้ผู้ทดลองออกอากาศมีสิทธิทดลองออกอากาศต่อไป
ตามประเภท ขอบเขต และเงื่อนไขที่เคยได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ
ผู้ทดลองออกอากาศจะต้องมีคุณสมบัติ ลักษณะผังรายการ สัดส่วนรายการ การหารายได้
ความรับผิดชอบของผู้ทดลองออกอากาศ ตามทีก่ าหนดในแต่ละประเภท ตามภาคผนวก ก ภาคผนวก ข
หรือภาคผนวก ค ท้ายประกาศนี้ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๑ ให้ผู้ทดลองออกอากาศที่เข้าแสดงตนตามข้อ ๗ แล้ว มีสิทธิทดลองออกอากาศ
ตามประกาศนี้ได้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗
การขอพักหรือหยุดการให้บริการชั่วคราว จะกระทาไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุจาเป็นที่ทาให้ต้องพัก
หรือหยุดการให้บริการชั่วคราว โดยให้แจ้งเหตุผลความจาเป็นพร้อมทั้งระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
การพักหรือหยุดการให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสานักงาน กสทช. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
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ก่อนการพักหรือหยุดให้บริการ เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสานักงาน
กสทช. ทั น ที ที่ ส ามารถกระท าได้ ทั้ ง นี้ การพิ จ ารณาให้ พั ก หรื อ หยุ ด การให้ บ ริ ก ารให้ กสทช.
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเป็นรายกรณี
ข้อ ๑๒ ผู้ทดลองออกอากาศต้องปฏิบัติต ามประกาศคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ ม ก าลั ง ส่ ง ต่ า ลงวั น ที่ ๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๔ โดยอนุ โ ลม เว้ น แต่ ข้ อ ๓.๑.๑
กาลังส่งที่กาหนด (Rated Output Power) ให้มีขีดจากัด ดังนี้
“ขีดจากัด
กาลังคลื่นพาห์ที่วัดได้จากการทดสอบจะต้องมีค่าความผิดพลาดไม่เกิน ± ๐.๕ dB ของกาลังส่ง
ที่กาหนด
โดยกาลังส่งที่กาหนดของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงต้องไม่เกิน ๕๐๐ วัตต์”
และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สาหรับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง
ในระบบเอฟเอ็ม ตามภาคผนวก ง ท้ายประกาศนี้
โดยผู้ทดลองออกอากาศต้องแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคพร้อมทั้งนาส่งแบบ
รายงานระดั บ การแผ่ ค ลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ของสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งระบบเอฟเอ็ ม ก าลั ง ส่ ง ต่ า
ตามภาคผนวกท้ า ยประกาศ ของประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
กาลังส่งต่า ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และแบบรายงานกาลังส่งออกอากาศของสถานีวิทยุ
สาหรับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม ตามภาคผนวก ง ท้ายประกาศนี้
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ ๑๓ ผู้ ทดลองออกอากาศมี หน้ าที่ ต้ องป้ องกั น การรบกวนการใช้ คลื่ นความถี่ ต่ อกิ จ การ
วิทยุการบินตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตลอดระยะเวลาในการทดลองออกอากาศ
ข้อ ๑๔ ผู้ทดลองออกอากาศต้องดาเนินการเกี่ยวกับเครื่องส่งวิทยุคมนาคม การตั้งสถานี
วิทยุคมนาคม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี โดยครบถ้วน
ข้อ ๑๕ ภาระค่าใช้จ่าย ค่าดาเนินการ ค่าธรรมเนี ยมอื่น ใดที่เกิด ขึ้น จากการดาเนิ นการ
ตามประกาศนี้ ให้ผู้ทดลองออกอากาศเป็นผู้รับผิดชอบ
ข้อ ๑๖ ผู้ทดลองออกอากาศต้องจัดทาผังรายการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการทดลอง
ออกอากาศ และเสนอผังรายการหลักต่อ กสทช. อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ทั้งนี้ การจัดทาผังรายการให้เป็นไปตามที่สานักงาน กสทช. กาหนด
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ข้อ ๑๗ การแจ้งให้ผู้ทดลองออกอากาศดาเนินการใด ๆ ตามประกาศนี้ นอกจากจะกระทา
เป็นหนังสือ อาจกระทาโดยวิธีอื่น เช่น การแจ้งด้วยวิธีการทางโทรสาร หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการยื่นคาขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด
ที่สานักงาน กสทช. ประกาศกาหนด หากผู้ทดลองออกอากาศได้แจ้งต่อสานักงาน กสทช. ว่าประสงค์
จะรับทราบผลด้วยวิธีการดังกล่าว
ข้อ ๑๘ การแจ้ง การยื่น คาร้อง ของผู้ทดลองออกอากาศ ให้ ยื่น ต่อสานั กงาน กสทช.
ด้วยตนเอง ณ ที่ทาการสานักงาน กสทช. หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือผ่านระบบการยื่นคาขอ
รับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงาน กสทช.
หมวด ๒
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองออกอากาศ
ข้อ ๑๙ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การคลื่ น ความถี่ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้
คลื่นความถี่รบกวนกัน และเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อแผนการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการอนุญาตให้
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็มกาลังส่งต่า ห้ามมิให้ผู้ทดลองออกอากาศเปลี่ยนแปลง
ความถี่ อ อกอากาศ ที่ ตั้ ง เครื่ อ งส่ ง ที่ ตั้ ง สายอากาศ ความสู ง สายอากาศ ก าลั ง ส่ ง ออกอากาศ
และประเภทหรือวัตถุประสงค์ในการทดลองออกอากาศ ตลอดระยะเวลาในการทดลองออกอากาศ
ตามประกาศนี้
ข้อ ๒๐ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองออกอากาศ ดังต่อไปนี้ ให้ผู้ทดลองออกอากาศ
แจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ เพื่อให้
สานักงาน กสทช. ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
(๑) ชื่อนิติบุคคลหรือกลุ่มคน
(๒) ผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลหรือกลุ่มคน
(๓) ผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคล โดยต้องมีผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนไม่น้อยกว่ าหนึ่งในสาม
มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ให้บริการ
(๔) สมาชิกหรือกลุ่มคน โดยสมาชิกทุกคนต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ให้บริการ
(๔) ที่ตั้งนิติบุคคลหรือกลุ่มคน
(๕) ผู้อานวยการสถานี
(๖) การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจากัดเป็นบริษัทจากัด
ข้อ ๒๑ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองออกอากาศ ดังต่อไปนี้ ให้ผู้ทดลองออกอากาศ
ยื่นคาร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๑) เปลี่ยนชื่อสถานี
(๒) ที่ตั้งห้องส่ง
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ผู้ทดลองออกอากาศจะต้องแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เมื่อคาร้องและเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาครบถ้วน หากการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ไม่ขัดต่อเงื่อนไขการทดลอง
ออกอากาศและประกาศหลักเกณฑ์หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติ
และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาร้องทราบภายในสามสิบวันทาการ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงาน
ผลการดาเนินงานต่อ กสทช. เพื่อทราบภายในสามสิบวันทาการ
หมวด ๓
การป้องกันการรบกวนคลื่นความถี่
ข้อ ๒๒ ห้ ามมิให้ผู้ทดลองออกอากาศ ออกอากาศหรือดาเนินการใด ๆ อันเป็นการแพร่
คลื่นความถี่รบกวนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ทดลองออกอากาศให้แก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการแพร่คลื่นความถี่
ที่ก่อให้เกิดการรบกวนตามวรรคหนึ่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
หากภายหลังจากดาเนินการตามวรรคสองแล้ว ยังคงเกิด การแพร่คลื่น ความถี่ที่ก่อให้เกิด
การรบกวนซ้ าอี ก ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ สั่ ง ให้ ผู้ ท ดลองออกอากาศระงั บ การออกอากาศชั่ ว คราว
และให้แก้ไขปรับปรุงการแพร่คลื่น ความถี่ที่ก่อให้ เกิด การรบกวนตามวรรคหนึ่ งให้ แ ล้ว เสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
หากพ้นกาหนดระยะเวลาตามวรรคสามและผู้ทดลองออกอากาศยังไม่สามารถแก้ไขปรับปรุง
การแพร่คลื่นความถี่ที่ก่อให้ เกิด การรบกวนได้ หรือกรณีที่ไ ด้แ ก้ไข ปรับปรุงไปแล้วและปรากฏว่า
เกิดการรบกวนในลักษณะเดียวกันซ้าอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทารายงานผลการตรวจสอบพร้อม
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเพิกถอนการทดลองออกอากาศต่อ กสทช. ภายในสิบห้าวันทาการ
ข้อ ๒๓ ห้ ามมิให้ผู้ทดลองออกอากาศ ออกอากาศหรือดาเนินการใด ๆ อันเป็นการแพร่
คลื่นความถี่รบกวนผู้ทดลองออกอากาศด้วยกันเอง
กรณีที่มีการแพร่คลื่นความถี่รบกวนระหว่างผู้ทดลองออกอากาศด้วยกัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
แจ้งให้คู่กรณีทุกฝ่ายแก้ไข ปรับปรุง มิให้เกิดการแพร่คลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวนตามวรรคหนึ่ง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่สามารถแก้ไข ปรับปรุงได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถาม
คู่กรณีว่าประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหรือไม่ หากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงเข้าสู่กระบวนการ
ไกล่เกลี่ย ให้ดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ย
และรายงานผลการไกล่เกลี่ยเป็นลายลักษณ์อักษรให้ กสทช. ทราบ
หากคู่กรณีไม่ประสงค์เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย หรือไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่รายงานต่อสานักงาน กสทช. ภายในเจ็ดวันนับแต่ได้รับแจ้งจากคู่กรณีว่าไม่ประสงค์เข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ย หรื อวัน ที่ ไ ด้ทราบผลว่าไม่ส ามารถไกล่ เกลี่ ยได้ และให้ พ นั กงานเจ้าหน้ าที่
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ดาเนินการพิจารณาตรวจสอบถึงเหตุแห่งการแพร่คลื่นความถี่รบกวน หากพบว่าผู้ทดลองออกอากาศ
รายใดออกอากาศหรือดาเนิ นการใด ๆ อันเป็นการแพร่คลื่นความถี่รบกวนผู้ทดลองออกอากาศรายอื่น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ทดลองออกอากาศรายนั้นระงับการแพร่คลื่นความถี่รบกวน ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
หากภายหลังจากดาเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสามแล้ว ยังคงเกิดการแพร่ค ลื่นความถี่
ที่ก่อให้เกิดการรบกวนอยู่อีก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ทดลองออกอากาศระงับการออกอากาศชั่วคราว
และให้ แ ก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง การแพร่ ค ลื่ น ความถี่ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การรบกวนตามวรรคหนึ่ ง ให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ภายในสามสิบวัน
หากพ้นกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่และผู้ทดลองออกอากาศยังไม่สามารถแก้ไข ปรับปรุง
การแพร่คลื่นความถี่ที่ก่อให้ เกิด การรบกวนได้ หรือกรณีที่ไ ด้แ ก้ไข ปรับปรุงไปแล้วและปรากฏว่า
เกิดการรบกวนในลักษณะเดียวกันซ้าอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทารายงานผลการตรวจสอบพร้อมความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาเพิกถอนการทดลองออกอากาศต่อ กสทช. ภายในสิบห้าวันทาการ
ข้อ ๒๔ ห้ ามมิให้ผู้ทดลองออกอากาศ ออกอากาศหรือดาเนินการใด ๆ อันเป็นการแพร่
คลื่นความถี่รบกวนกิจการวิทยุการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยผู้ทดลองออกอากาศมีหน้าที่
ปฏิบัติต ามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ป้ อ งกั น การรบกวนการใช้ ค ลื่ น ความถี่ ข องสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
ต่อกิจการวิทยุการบิน ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
หากภายหลังจากดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แล้ว ยังคงเกิดการแพร่
คลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวนกิจการวิทยุการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศซ้าอีก ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่จัดทารายงานผลการตรวจสอบพร้อมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเพิกถอนการทดลอง
ออกอากาศต่อ กสทช.
ข้อ ๒๕ ห้ ามมิให้ผู้ทดลองออกอากาศ ออกอากาศหรือดาเนินการใด ๆ อันเป็นการแพร่
คลื่นความถี่รบกวนกิจการโทรคมนาคมหรือกิจการวิทยุคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ทดลองออกอากาศ แก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการแพร่คลื่นความถี่
ที่ก่อให้เกิดการรบกวนตามวรรคหนึ่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง
หากภายหลังจากดาเนินการตามวรรคสองแล้ว ยังคงเกิด การแพร่คลื่น ความถี่ที่ก่อให้เกิด
การรบกวนซ้าอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ทดลองออกอากาศระงับการออกอากาศชั่วคราว และให้แก้ไข
ปรับปรุงการแพร่คลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวนตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
หากพ้นกาหนดระยะเวลาตามวรรคสามและผู้ทดลองออกอากาศยังไม่สามารถแก้ไขปรับปรุง
การแพร่ ค ลื่ น ความถี่ ที่ ก่อ ให้ เ กิ ด การรบกวนได้ หรื อ กรณี ที่ ไ ด้ แ ก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ไปแล้ ว และปรากฏว่า
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เกิดการรบกวนในลักษณะเดียวกันซ้าอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทารายงานผลการตรวจสอบพร้อม
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเพิกถอนการทดลองออกอากาศต่อ กสทช. คาสั่งของ กสทช.
ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๒๖ กสทช. อาจกาหนดมาตรการหรือดาเนินการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการรบกวน
กิจการวิทยุการบินในอนาคต
หมวด ๔
การกากับดูแลการทดลองออกอากาศ
ข้อ ๒๗ กรณีผู้ทดลองออกอากาศฝ่าฝืน เงื่อนไขการทดลองออกอากาศหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
คาสั่ง หรือมาตรการที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ กสทช. กาหนด
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่มีโทษทางอาญา นอกจากต้องรับโทษตามกฎหมายอื่นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจสั่งให้ดาเนินการแก้ไข ระงับ ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ในคาสั่ง
ในกรณี ที่พ นั กงานเจ้า หน้ าที่สั่ งให้ ดาเนิ น การแก้ไ ข ระงั บ ปรั บปรุงหรือปฏิบัติให้ ถูกต้อง
หรือเหมาะสมตามวรรคหนึ่งแล้ว หากผู้ทดลองออกอากาศยังคงฝ่าฝืน ไม่ดาเนิน การแก้ไข ระงับ
ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง พร้อมจัดทา
รายงานความเห็น เสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาตามข้อ ๒๘
ข้อ ๒๘ เมื่ อ กสทช. ได้ รับรายงานจากพนักงานเจ้ าหน้ า ที่ต ามข้อ ๒๗ วรรคสองแล้ว
กสทช. อาจพิจารณาลงโทษทางปกครองอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ตามควรแก่กรณี
(๑) ให้ มี ก ารช าระค่ า ปรั บ บั ง คั บ การตามจ านวนที่ ส มควรแก่ เ หตุ โดยค่ า ปรั บ บั ง คั บ การ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(๒) พักการทดลองออกอากาศ ไม่เกินครั้งละสามสิบวัน
(๓) เพิกถอนการทดลองออกอากาศ
ข้อ ๒๙ ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ กสทช. มีอานาจเพิกถอนการทดลองออกอากาศ
(๑) ผู้ทดลองออกอากาศถูกพักการทดลองออกอากาศมาแล้ว ๒ ครั้งในระหว่างการทดลอง
ออกอากาศตามประกาศนี้
(๒) ผู้ทดลองออกอากาศฝ่าฝืนหรือกระทาความผิดตามประกาศนี้ หรือคาสั่งที่กาหนดตาม
ประกาศนี้อีก หรือกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐
(๔) ผู้ทดลองออกอากาศมิได้ทดลองออกอากาศด้วยตนเอง
(๕) ผู้ทดลองออกอากาศฝ่าฝืนเงื่อนไขการหารายได้ตามข้อ ๑๐
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(๖) ผู้ทดลองออกอากาศ ออกอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือออกอากาศโดยใช้คลื่นความถี่
หรือที่ตั้งที่ไม่ได้รับอนุญาต
ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ทดลองออกอากาศฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิ บัติตาม
ข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ทดลองออกอากาศระงับการออกอากาศไว้จนกว่า
จะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
หากผู้ทดลองออกอากาศไม่ปฏิบัติตามคาสั่งให้ระงับการออกอากาศตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมจัดทารายงานความเห็นต่อ กสทช. เพื่อพิจารณา
เพิกถอนการทดลองออกอากาศภายในสี่สิบห้าวันทาการนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบการฝ่าฝืนคาสั่ง
ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการคุม้ ครองผู้บริโภค ในกรณีที่ กสทช. เห็นว่าผู้ทดลองออกอากาศ
ดาเนินการใด ๆ ในลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวั น ที่ ๓๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๕
ให้ กสทช. พิจารณาสั่งให้ผู้ทดลองออกอากาศระงับการดาเนินการดังกล่าวโดยทันที และหากปรากฏ
ว่าผู้ทดลองออกอากาศยังคงฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติต ามคาสั่งของ กสทช. ให้ ชาระค่าปรับบังคับการ
ตามอัตราที่ประกาศดังกล่าวกาหนด
หมวด ๕
การสิ้นสุดการทดลองออกอากาศ
ข้อ ๓๒ ให้การทดลองออกอากาศสิ้นสุดลง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(๑) ระยะเวลาทดลองออกอากาศสิ้นสุดลงตามข้อ ๑๑
(๒) ผู้ทดลองออกอากาศขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐
(๓) กสทช. มีมติให้เพิกถอนการทดลองออกอากาศ
(๔) ผู้ทดลองออกอากาศขอยกเลิกการทดลองออกอากาศด้วยตนเอง
(๕) ผู้ทดลองออกอากาศเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียง
ข้อ ๓๓ เมื่อการทดลองออกอากาศสิ้นสุดลง ให้ระงับการออกอากาศทันที และห้ามมิให้
ผู้ทดลองออกอากาศใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อการทดลองออกอากาศ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๔ บรรดาคาขอต่ออายุการอนุญาตทดลองประกอบกิจการตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ และประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
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การกากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติม ที่ ผู้ ท ดลองประกอบกิจ การได้ยื่ น ไว้แ ล้ ว โดยชอบก่อ นวัน ที่ ประกาศนี้ ใ ช้บังคับ
และ กสทช. ยังไม่มีมติถึงที่สุด ให้ กสทช. ยุติการพิจารณาและให้จาหน่ายเรื่องดังกล่าว โดยให้
ผู้ทดลองประกอบกิจการเข้าแสดงตนเพื่อแจ้งความประสงค์ขอทดลองออกอากาศตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง
พร้ อ มทั้ ง ยื่ น ค าร้ อ งขอคื น เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มพิ จ ารณาค าขอหรื อ ค่ า ด าเนิ น การและเงิ น เพิ่ ม (ถ้ า มี )
แล้วแต่กรณี ต่อสานักงาน กสทช.
ข้อ ๓๕ บรรดาคาร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการทดลองประกอบกิจการ
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารอนุ ญ าตทดลองประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวั น ที่
๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ผู้ทดลองประกอบกิจการได้ยื่นไว้แล้ว
โดยชอบก่ อ นวั น ที่ ป ระกาศนี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ พิ จ ารณาต่ อ ไปโดยให้ น าประกาศคณะกรรมการกิ จ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวัน ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ และประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การกากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคาร้องดังกล่าวโดยอนุโลม ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคาร้อง
ของ กสทช. ให้ ถื อ เป็ น ที่ สุ ด และให้ ผู้ ท ดลองประกอบกิ จ การซึ่ง ได้ยื่ น คาร้ อ งไว้แ ล้ ว โดยชอบนั้ น
เข้าแสดงตนเพื่อแจ้งความประสงค์ขอทดลองออกอากาศตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง โดยใช้ข้อมูลทางเทคนิค
ที่เคยได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ภาคผนวก ง
หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สาหรับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม
1. ขอบข่าย
หลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ ค ลื่ น ความถี่ ส าหรั บ การทดลองออกอากาศวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งในระบบเอฟเอ็ ม นี้
จะระบุ ค วามถี่ วิ ท ยุ ลั ก ษณะทางเทคนิ ค ของสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง เงื่ อ นไขการใช้ ค ลื่ น ความถี่
และข้อเสนอแนะทางเทคนิค สาหรับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม
2. ความถี่วิทยุ
2.1 ย่านความถี่วิทยุ (Frequency Range)
กาหนดให้ใช้ย่านความถี่วิทยุ 87 - 108 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
2.2 ช่องความถี่วิทยุ (Frequency Channel)
กาหนดให้ใช้ช่องความถี่วิทยุช่องที่ 1 ถึง ช่องที่ 82 ตั้งแต่ความถี่ 87.50 MHz ถึง 107.75 MHz
และมีช่องห่างระหว่างคลื่นพาห์ (Channel Spacing) 250 กิโลเฮิรตซ์ (kHz)
2.3 การมอดูเลต (Modulation)
กาหนดให้การมอดูเลตเป็นการมอดูเลตทางความถี่ (Frequency Modulation: FM)
2.4 ความกว้างแถบคลื่น ไม่เกิน 200 กิโลเฮิรตซ์ (kHz)
2.5 ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) ไม่เกิน ±75 กิโลเฮิรตซ์ (kHz)
2.6 ก าหนดช่ อ งความถี่ ข้ า งเคี ย ง (Adjacent Channel) ในพื้ น ที่ ก ารกระจายเสี ย งที่ ทั บ ซ้ อ นต้ อ งมี
ความถี่ คลื่ น พาห์ อ ยู่ ห่ างจากกั น ไม่ น้ อยกว่า 250 กิ โลเฮิ รตซ์ (kHz) หรือ หนึ่ งช่ องห่ างระหว่ าง
คลื่นพาห์ตามข้อ 2.2 (1 Channel Spacing)
3. ลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียง
3.1 กาลังคลื่นพาห์ (Carrier Power)
กาหนดให้กาลังคลื่นพาห์ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงตามที่ผู้ผลิตประกาศ ต้องมีค่าไม่เกิน 500 วัตต์
3.2 ความสูงของสายอากาศ (Antenna Height)
กาหนดให้ความสูงของสายอากาศไม่เกิน 60 เมตร โดยวัดจากจุด สูงสุดของสายอากาศถึงระดับ
พื้นดินที่ใช้ติดตั้งสายอากาศนั้น
3.3 พื้นที่กระจายเสียงมีรัศมีไม่เกิน 20 กิโลเมตร
3.4 ความแรงของสั ญ ญาณ (Field Strength) วัด ที่ร ะยะทาง 20 กิ โลเมตร จากจุด ที่ ตั้งสายอากาศ
มีค่าไม่เกิน 54 dBµV/m ตามรูปที่ 1 โดยวิธีการคานวณค่าความแรงของสัญญาณให้เป็นไปตาม
Recommendation ITU-R P.1546
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20 กม.

54 dBµV/m

รูปที่ 1 พื้นที่การกระจายเสียงของสถานีที่รัศมี 20 กิโลเมตร และมีความแรงสัญญาณไม่เกิน 54 dBµV/m
3.5 อัตราส่วนป้องกันการรบกวน (Protection Ratio)
กาหนดให้อัตราส่วนป้องกันการรบกวนสาหรับการใช้ช่องความถี่ข้างเคียงกัน (Adjacent Channel)
จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 2 dB โดยกาหนดตาม Recommendation ITU-R BS.412-9
4. เงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่
4.1 ผู้ทดลองออกอากาศต้องออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อสถานี
วิท ยุ คมนาคมอื่ น ได้แก่ กิ จ การวิท ยุ คมนาคม กิจ การโทรคมนาคม กิ จ การกระจายเสี ยง กิจ การ
โทรทัศน์ และกิจการวิทยุการบิน
4.2 กรณี ผู้ ท ดลองออกอากาศที่ มี ที่ ตั้ ง สถานี วิท ยุ ก ระจายเสี ย งตามบริ เวณชายแดนไทยกั บ ประเทศ
เพื่อนบ้าน จะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนกับสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศเพื่อนบ้าน
4.3 กาหนดให้พิกัด ที่ตั้ง ของสายอากาศสาหรับ ผู้ท ดลองออกอากาศเป็น ไปตามที่ไ ด้รับ อนุญ าต
หรื อเป็ น ไปตามข้อกาหนด ดังนี้
4.3.1 ต้องไม่อยู่ในพื้น ที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสนามบินและสถานที่ตั้งเครื่อง
อานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
4.3.2 ต้องตั้งห่ างจากสถานี ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของส านักงาน กสทช. โดยมีระยะขจัด
อย่ า งน้ อ ย 1 กิ โลเมตรทางอากาศ หรื อ มี ค่ า ความเข้ ม ของสั ญ ญาณคลื่ น พาห์ ของสถานี
ณ บริเวณสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุต้องไม่เกิน 50 mV/m
5. ข้อเสนอแนะทางเทคนิค
5.1 สถานีวิทยุกระจายเสียงควรมีเครื่องปรับระดับความแรงสัญญาณ (Limiting Amplifier หรือ Audio
Limiter) เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่นอกแถบ
5.2 สายอากาศควรมีค่า Standing Wave Ratio (SWR) ไม่เกิน 1:1.5 ที่ความถี่วิทยุใช้งาน (Operating
Frequency) เพื่อลดความเสียหายของเครื่องอันเกิดจากการสะท้อนกลับของคลื่น
5.3 ระบบส่ งสถานี วิท ยุ ก ระจายเสี ย งควรติด ตั้ งระบบสายดิ น หรือ ระบบกราวด์ (Ground System)
โดยค่าความต้านทานของดินที่เหมาะสมคือ ไม่เกิน 5 โอห์ม เพื่อป้องกันความเสียหายจากประจุไฟฟ้า
ที่ไหลเข้ าเครื่อ งส่ งกรณี เกิด ฟ้ าผ่ า และป้ องกั น การเกิด อัน ตรายจากไฟฟ้ าลั ดวงจร อย่างไรก็ ตาม
ค่าความต้านทานของดินยิ่งมีค่าต่ายิ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเสียหายดังกล่าวได้
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แบบรายงานกาลังส่งออกอากาศของสถานีวิทยุสาหรับ
การทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม

แบบ ทส. 001-2565
หน้า 1 จาก 2
เลขที่รายงาน _______________

ภ

1. รายละเอียดผู้ทดลองออกอากาศ
ชื่อผู้ทดลองออกอากาศ
ชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง
ชื่อผู้ประสานงาน
โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail

2. รายละเอียดใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
เลขที่ใบอนุญาต/เลขที่หนังสืออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
เลขที่ใบอนุญาต/เลขที่หนังสืออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
3. รายละเอียดของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ความถี่วิทยุ

กาลังส่งของเครื่อง
(วัตต์)

อัตราขยายสายอากาศ

ความสูงสายอากาศจากพื้นดิน
(เมตร)

โพลาไรเซชั่นของ
สายอากาศ

อัตราการสูญเสียรวมทั้งระบบ

กาลังส่งออกอากาศรวม
(วัตต์)

กาลังส่งออกอากาศรวม
(วัตต์)
แนวตั้ง
แนวนอน

(MHz)

(dBd)

(dB)

ภาพถ่ายแสดงด้านหน้าของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง

1

2
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แบบ ทส. 001-2565

แบบรายงานกาลังส่งออกอากาศของสถานีวิทยุสาหรับ
การทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม

หน้า 2 จาก 2
เลขที่รายงาน _______________

ภาพถ่ายแสดงสายอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง

น

ผู้รายงาน1

ลงชื่อ
(

วันที่รายงาน
1
2

)
/

ผู้ทดลอง
ออกอากาศ2
วันที่

/

ผู้รายงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่เทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ผู้ทดลองออกอากาศ หมายถึง ผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม หรือผู้ได้รับมอบอานาจ

551

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

ลงชื่อ
(

)
/

/

แบบแจ้งความประสงค์ขอทดลองออกอากาศ
ทำที่ ………....…………………............……
วันที่ ……… เดือน ………..……… พ.ศ. ……………..
ข้ ำพเจ้ ำ (นิ ติ บุ คคล/กลุ่ มคน)...................................................................................................................
โดย (นำย/นำง/นำงสำว) .................................................................. ตำแหน่ง .....................................................
เป็น ผู้รับ ใบอนุญ ำตทดลองประกอบกิจกำร ประเภทกิจกำรบริกำรสำธำรณะ/ประเภทกิจกำรบริกำรชุมชน/
ประเภทกิ จ กำรทำงธุ รกิ จ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกิ จ กำรกระจำยเสี ย ง กิ จ กำรโทรทั ศ น์ และกิ จ กำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรอนุญำตทดลองประกอบกิจกำร พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๕
สถำนีวิทยุกระจำยเสียง .................................................................................................... ควำมถี่ ................. MHz
รหั สสถำนี .............................. ซึ่ งสถำนี ตั้ งอยู่ ณ เลขที่ .......................................................................................................................
ใบอนุ ญำตเลขที่ B0-S100_ _ -_ _ _ _ - _ _ ขอแจ้งควำมประสงค์ขอทดลองออกอำกำศ โดยได้รับ
ทรำบและยินยอมปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรทดลองออกอำกำศวิทยุกระจำยเสียงในระบบเอฟเอ็ม ลงวันที่ ๑๓ มกรำคม
๒๕๖๕ ซึ่งมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ทดลองประกอบกิจกำรที่ได้เข้ำแสดงตนเพื่อแจ้งควำมประสงค์ขอทดลองออกอำกำศตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่ำด้วย
กำรทดลองออกอำกำศวิทยุ กระจำยเสี ยงในระบบเอฟเอ็ม ลงวันที่ ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๕ ต่อส ำนัก งำน กสทช.
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด ให้มีสถำนะเป็น “ผู้ทดลองออกอำกำศ” และมีสิทธิทดลองออกอำกำศตำมประกำศ
ดังกล่ำวได้ นับแต่วันที่เข้ำแสดงตนเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๗
๒. ผู้ทดลองออกอำกำศต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรทดลองออกอำกำศวิทยุกระจำยเสียง
ในระบบเอฟเอ็ม โดยครบถ้วน ดังต่อไปนี้
๒.๑ เป็นผู้ทดลองออกอำกำศตำมประเภท ขอบเขต เงื่อนไข และมำตรฐำนทำงเทคนิค ที่เคยได้รับ
อนุญำตให้ทดลองประกอบกิจกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่ งชำติ เรื่ อง หลั กเกณฑ์ กำรอนุ ญ ำตทดลองประกอบกิ จกำรวิทยุ กระจำยเสี ยง พ.ศ. ๒๕๕๕
ลงวั น ที่ ๑๒ กั น ยำยน ๒๕๕๕ ประกำศคณะกรรมกำรกิ จ กำรกระจำยเสี ย ง กิ จ กำรโทรทั ศ น์ และกิ จ กำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลกำรทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖
ลงวั น ที่ ๑๖ สิ ง หำคม ๒๕๕๖ ประกำศคณะกรรมกำรกิ จ กำรกระจำยเสี ย ง กิ จ กำรโทรทั ศ น์ และกิ จ กำร
โทรคมนำคมแห่ งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลกำรทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง (ฉบับที่ ๒)
ลงวัน ที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๕๙ และปฏิ บั ติ ตำมหลั กเกณฑ์ กำรใช้ค ลื่ นควำมถี่ส ำหรับกำรทดลองออกอำกำศ
วิทยุกระจำยเสียงในระบบเอฟเอ็ม อย่ำงเคร่งครัด ตลอดระยะเวลำของกำรทดลองออกอำกำศ
๒.๒ ปฏิ บั ติ ต ำมประกำศคณะกรรมกำรกิ จ กำรกระจำยเสี ย ง กิ จ กำรโทรทั ศ น์ และกิ จ กำร
โทรคมนำคมแห่ ง ชำติ เรื่ อ ง มำตรฐำนทำงเทคนิ ค เครื่ อ งส่ งวิ ท ยุ ก ระจำยเสี ย งระบบเอฟเอ็ ม ก ำลั ง ส่ ง ต่ ำ
ลงวัน ที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ โดยอนุโลม โดยกำลังส่ งที่กำหนดของเครื่องส่งวิทยุกระจำยเสี ยงต้องไม่เกิน
๕๐๐ วัตต์ พร้อมทั้งดำเนินกำร ดังนี้
(๑) เข้ ำ รั บ กำรทดสอบมำตรฐำนทำงเทคนิ ค และน ำส่ ง แบบรำยงำนระดั บ กำรแผ่
คลื่นแม่เหล็ กไฟฟ้ำของสถำนี วิทยุ กระจำยเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่ งต่ำ และแบบรำยงำนกำลังส่งออกอำกำศ
ของสถำนีวิทยุสำหรับกำรทดลองออกอำกำศวิทยุกระจำยเสียงในระบบเอฟเอ็ม ภำยในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ของทุกปี
(๒) จั ด ท ำและน ำส่ ง รำยงำนกำรแพร่ แ ปลกปลอมของสถำนี วิ ท ยุ ก ระจำยเสี ย ง ภำยใน
วันที่ ๓๑ ธันวำคม ของทุกปี
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(๓) ดำเนิ น กำรเกี่ยวกับเครื่องส่ งวิทยุคมนำคม กำรตั้งสถำนี วิทยุคมนำคม ให้ เป็น ไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยวิทยุคมนำคม กฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินอำกำศ กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร หรือกฎหมำยอื่น
ทีเ่ กี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี โดยครบถ้วน
๒.๓ จัดทำผังรำยกำรให้เหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรทดลองออกอำกำศ และเสนอผังรำยกำร
หลักต่อ กสทช. อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี ทั้งนี้ กำรจัดทำผังรำยกำรให้เป็นไปตำมที่
สำนักงำน กสทช. กำหนด
๒.๔ ห้ำมมิให้ผู้ทดลองออกอำกำศ ออกอำกำศรำยกำรที่มีเนื้อหำก่อให้เกิดกำรล้มล้ำงกำรปกครอง
ในระบอบประชำธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหำกษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข หรื อ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ควำมมั่ น คงของรั ฐ
ควำมสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อศี ล ธรรมอั น ดี ของประชำชน หรื อมี กำรกระท ำซึ่ งเข้ ำลั กษณะลำมกอนำจำร หรื อมี
ผลกระทบต่อกำรให้ เกิดควำมเสื่ อมทรำมทำงจิ ตใจหรือสุ ขภำพของประชำชนอย่ำงร้ำยแรง ตำมมำตรำ ๓๗
แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. ห้ ำมมิ ให้ ผู้ ท ดลองออกอำกำศเปลี่ ยนแปลงควำมถี่ ออกอำกำศ ที่ ตั้ งเครื่ องส่ ง ที่ ตั้ งสำยอำกำศ
ควำมสูงสำยอำกำศ กำลังส่งออกอำกำศ และประเภทหรือวัตถุประสงค์ในกำรทดลองออกอำกำศ ตลอดระยะเวลำ
กำรทดลองออกอำกำศตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรทดลองออกอำกำศวิทยุกระจำยเสียงในระบบเอฟเอ็ม ลงวันที่ ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๕
๔. ห้ำมมิให้ผู้ทดลองออกอำกำศ ออกอำกำศหรือดำเนินกำรใด ๆ อันเป็นกำรแพร่กระจำยคลื่นควำมถี่
รบกวนกิจกำรวิทยุทำงกำรบิ นทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ กิจกำรโทรคมนำคมหรือกิจกำรวิทยุคมนำคม
ที่ได้รับใบอนุญำตตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์
และผู้ทดลองออกอำกำศด้วยกันเอง
๕. ห้ำมมิให้ผู้ทดลองออกอำกำศดำเนินกำรใด ๆ ในลักษณะเป็นกำรเอำเปรียบผู้บริโภคตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง กำรกระทำที่เป็นกำร
เอำเปรียบผู้บริโภคในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕
หำกปรำกฏว่ำผู้ทดลองออกอำกำศยังคงฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมคำสั่งของ กสทช. ให้ชำระค่ำปรับบังคับกำร
ตำมอัตรำที่ประกำศดังกล่ำวกำหนด
๖. หำกผู้ทดลองออกอำกำศฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ข้ำงต้น ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งให้
ดำเนินกำรแก้ไข ระงับ ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำที่กำหนด หำกยังคงฝ่ำฝืน ไม่ดำเนินกำร
แก้ ไข ระงับ ปรั บ ปรุ ง หรื อปฏิ บั ติ ให้ ถู ก ต้ อ ง ให้ พนั กงำนเจ้ ำหน้ ำที่ รวบรวมข้ อเท็ จจริง พร้อมจั ดท ำรำยงำน
ควำมเห็ น เสนอต่ อ กสทช. เพื่ อ พิ จ ำรณำก ำหนดค่ ำ ปรั บ บั ง คั บ กำรตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยวิ ธี ป ฏิ บั ติ รำชกำร
ทำงปกครอง หรือพักกำรทดลองออกอำกำศ หรือเพิกถอนกำรทดลองออกอำกำศและให้ยุติกำรออกอำกำศทันที
ทั้งนี้ ผู้ทดลองออกอำกำศไม่อำจเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมควำมในแบบแจ้ง
ควำมประสงค์ฉบับนี้ อันเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนกำรทดลองออกอำกำศได้
๗. ผู้ทดลองออกอำกำศต้องยุติกำรทดลองออกอำกำศทันทีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรทดลองออกอำกำศ
ตำมข้อ ๑ มิเช่นนั้นจะถือเป็นกำรออกอำกำศโดยไม่ได้รับอนุญำต
ข้ำพเจ้ ำได้ อ่ ำนและเข้ ำใจข้ อควำมในแบบแจ้ งควำมประสงค์ ขอทดลองออกอำกำศนี้ โดยละเอี ยดแล้ ว
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้ เพื่อรับทรำบและยินยอมปฏิบัติตำมประกำศหลักเกณฑ์ข้ำงต้น พร้อมทั้งประทับตรำสำคัญ (ถ้ำมี)
ลงชื่อ .....................................................................
(...........................................................)
ผู้มีอำนำจกระทำกำร

ลงชื่อ .....................................................................
(...........................................................)
ผู้มีอำนำจกระทำกำร

ประทับตรำ (ถ้ำมี)
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เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๒ ง

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์ปอ้ งกันการรบกวนการใช้คลื่นความถีข่ องสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน
โดยที่เป็น การสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ป้องกัน การรบกวนการใช้คลื่น ความถี่ของสถานีวิทยุ
กระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน ให้ สถานี วิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม ที่ไ ด้รับอนุ ญาตให้ ใ ช้
คลื่ น ความถี่ แ ละสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ท ดลองออกอากาศตามหลั ก เกณฑ์ ว่ า ด้ว ย
การทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็มกาลังส่งต่าถือปฏิบัติ เพื่อให้การใช้คลื่นความถี่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
ของประชาชน ตลอดจนความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยสาธารณะ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่ ง พระราชบั ญญัติ องค์ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ (๕) (๑๐) และ (๒๔)
และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ป้องกัน การรบกวนการใช้ คลื่ น ความถี่ใ นกิจ การวิท ยุการบิน
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ค าสั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ แ ล้ ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า พนักงานของสานักงาน กสทช. ซึ่ง กสทช. แต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
“ผู้ทดลองออกอากาศ” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองออกอากาศตามหลักเกณฑ์
ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็มกาลังส่งต่า
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เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๒ ง

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

“สถานีวิทยุกระจายเสียง” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ติดตั้งสายอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ในระบบเอฟเอ็ม
“กิจการวิทยุการบิน” หมายความว่า กิจการวิทยุนาทางทางการบินและกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ในเส้นทางบินพาณิชย์ตามตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ
“การแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง” หมายความว่า การแพร่ที่ความถี่วิทยุใด ๆ
ที่อยู่นอกเหนือแถบความถี่ที่จาเป็น (Necessary Bandwidth) และหมายความรวมถึงการแพร่ฮาร์มอนิก
(Harmonic Emission) การแพร่พ าราซิติ ก (Parasitic Emission) ผลจากการมอดูเ ลตระหว่างกัน
(Intermodulation Product) และผลจากการแปลงความถี่ (Frequency Conversion Product)
แต่ไม่รวมถึงการแพร่นอกแถบ (Out-of Band Emission)
“พื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ ” หมายความว่า พื้นที่ที่มีการติดตั้งระบบนาร่อน
(Landing System) และใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุการบิน โดยมีจุดพิกัดตามภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้
หรือตามที่สานักงาน กสทช. กาหนดเพิ่มเติม
“เครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ” หมายความว่า เครื่องให้ บริการที่จัด ตั้งขึ้น
เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินอากาศของอากาศยาน รวมตลอดถึงอาคาร สิ่งติดตั้งและอุปกรณ์
ของเครื่องให้บริการนั้น โดยมีจุดพิกัดตามภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้ หรือตามที่สานักงาน กสทช.
กาหนดเพิ่มเติม
“สนามบิน” หมายความว่า พื้นที่ที่กาหนดไว้บนพื้นดินหรือน้าหรือพื้นที่อื่นสาหรับใช้ทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วนเพื่อการขึ้นลงหรือเคลื่อนไหวของอากาศยาน รวมตลอดถึงอาคาร สิ่งติด ตั้งและอุปกรณ์
ซึ่งอยู่ภายในสนามบินนั้น โดยมีจุดพิกัดตามภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้ หรือตามที่สานักงาน กสทช.
กาหนดเพิ่มเติม
“รายงาน” หมายความว่ า รายงานการแพร่ แ ปลกปลอมของสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
ตามภาคผนวก ข ท้ายประกาศนี้
“อุปกรณ์การวัดและเฝ้าระวังสัญญาณรบกวน” หมายความว่า อุปกรณ์ที่ติด ตั้งเพื่อวัดและ
เฝ้าระวังสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ข้อ ๕ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตและผู้ ท ดลองออกอากาศมี ห น้ า ที่ ต้ อ งป้ อ งกั น การรบกวนการใช้
คลื่นความถี่ต่อกิจการวิทยุการบิน ดังนี้
๕.๑ สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งใดที่มี ที่ ตั้ง อยู่ ใ นบริ เวณพื้ น ที่ป ลอดการรบกวนการใช้
คลื่ น ความถี่ ข องสนามบิ น ต้ อ งมี ก าลั ง ของการแพร่ แ ปลกปลอมของสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งต่ ากว่ า
กาลังคลื่นพาห์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงนั้นอย่างน้อย ๘๐ dBc
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๕.๒ สถานีวิทยุกระจายเสียงใดที่มีที่ตั้งอยู่ภายในรัศมีตั้งแต่ศูนย์กิโลเมตรถึงห้าสิบกิโลเมตร
จากจุดพิกัดสถานที่ตงั้ เครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ ซึ่งมิใช่สถานีวิทยุกระจายเสียงตาม ๕.๑
ต้องมีกาลังของการแพร่แ ปลกปลอมของสถานี วิทยุกระจายเสียงต่ากว่ากาลังคลื่น พาห์ ของสถานี วิทยุ
กระจายเสียงนั้นอย่างน้อย ๗๕ dBc
๕.๓ สถานีวิทยุกระจายเสียงใดที่มิใช่สถานีวิทยุกระจายเสียงตาม ๕.๑ และ ๕.๒
ต้องมีกาลังของการแพร่แ ปลกปลอมของสถานี วิทยุกระจายเสียงต่ากว่ากาลังคลื่น พาห์ ของสถานี วิทยุ
กระจายเสียงนั้นอย่างน้อย ๗๐ dBc
ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตและผู้ทดลองออกอากาศที่มีที่ตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๕
ต้องจัดทารายงานสาหรับเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงหลักและเครือ่ งส่งวิทยุกระจายเสียงสารอง (ถ้ามี) ทั้งนี้
กรณีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่มีกาลังส่งของเครื่องส่งตั้งแต่ ๑ กิโลวัตต์ขึ้นไปต้องรับรองรายงานโดย
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าสื่อสาร โดยยื่นเป็นหนังสือ
ต่อสานักงาน กสทช. ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือช่องทางอื่นที่สานักงาน กสทช. กาหนด
ภายในระยะเวลาที่สานักงาน กสทช. กาหนดของทุกปี
กรณี ส ถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งไม่ ส ามารถออกอากาศและจั ด ท ารายงานภายในระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้รับใบอนุญาตและผู้ทดลองออกอากาศมีหนังสือแจ้งเหตุผลแก่สานักงาน กสทช.
ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง และเมื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงสามารถออกอากาศได้ให้มีหนังสือแจ้ง
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่สามารถออกอากาศได้ ทั้งนี้ ให้ยื่นรายงานภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่
สามารถออกอากาศได้
ให้ผู้รับใบอนุญาตและผู้ทดลองออกอากาศ ตรวจสอบผลการประเมินรายงานและกาหนดการ
ยื่ น รายงานครั้ ง ถั ด ไปได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ห รื อ ระบบสารสนเทศของส านั ก งาน กสทช. พร้ อ มทั้ ง ปฏิ บั ติ
ตามกาหนดระยะเวลายื่นรายงานโดยเคร่งครัด
ข้อ ๗ สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งใดมี ก าลั ง ของการแพร่ แ ปลกปลอมไม่ เ ป็ น ไปตามข้ อ ๕
ต้องดาเนินการแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จพร้อมยื่นรายงานใหม่ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ยื่นรายงาน
ตามข้อ ๖
หากผู้รับใบอนุญาตและผู้ทดลองออกอากาศไม่สามารถดาเนินการได้ตามวรรคหนึ่ง ต้องระงับ
การออกอากาศของสถานีวทิ ยุกระจายเสียงโดยทันที และเมื่อสถานีวทิ ยุกระจายเสียงสามารถออกอากาศได้
ให้มีหนังสือแจ้งพร้อมยื่นรายงานต่อสานักงาน กสทช. ทั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงจะเริ่มออกอากาศได้
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ต่ อ เมื่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบแล้ ว ไม่ป รากฏการแพร่ แ ปลกปลอมของสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ยง
ที่ก่อให้เกิดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ต่อกิจการวิทยุการบิน
ข้อ ๘ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตและผู้ ท ดลองออกอากาศจะต้ อ งไม่ ด าเนิ น การใด ๆ อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด
การรบกวนการใช้คลื่นความถี่ต่อกิจการวิทยุการบิน
ในกรณี ที่ ก ารออกอากาศของสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งมี ก ารแพร่ แ ปลกปลอมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
การรบกวนการใช้คลื่นความถี่ต่อกิจการวิทยุการบิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตและ
ผู้ทดลองออกอากาศดาเนินการ ดังนี้
๘.๑ ระงับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวโดยทันที
๘.๒ แก้ไขปรับปรุงมิให้มีการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ก่อให้เกิด
การรบกวนการใช้คลื่นความถี่ต่อกิจการวิทยุการบิน และแจ้งผลการดาเนิ นการดังกล่าวให้สานักงาน
กสทช. ทราบภายในระยะเวลาที่กาหนด
๘.๓ ติด ตั้งอุปกรณ์การวัดและเฝ้าระวังสัญญาณรบกวน ซึ่งสามารถตรวจสอบและ
รายงานบนระบบบริหารจัดการวัดการแพร่แปลกปลอมด้วยวิธี Real-time Monitoring ของสานักงาน
กสทช. ได้อย่างถูกต้อง
ผู้รับใบอนุ ญาตและผู้ทดลองออกอากาศจะเริ่มออกอากาศสถานี วิทยุกระจายเสียงได้ต่อ เมื่ อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ก่อให้เกิด
การรบกวนการใช้คลื่นความถี่ต่อกิจการวิทยุการบิน และมีการติดตั้งอุปกรณ์การวัดและการเฝ้าระวัง
สัญญาณรบกวน
กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตและผู้ทดลองออกอากาศได้รับคาสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสองแล้ว
ฝ่าฝืนไม่ดาเนินการตามคาสั่งดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองต่อไป ทั้งนี้
หากการกระทาที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งเป็นความผิดตามกฎหมายอื่น ผู้รับใบอนุญาตและ
ผู้ทดลองออกอากาศจะต้องรับโทษตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
ข้อ ๙ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตและผู้ทดลองออกอากาศฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขที่กาหนดในประกาศนี้ กสทช. อาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตและผู้ทดลองออกอากาศระงับการกระทา
ที่ฝ่าฝืน แก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กาหนด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามคาสั่งดังกล่าว กสทช. จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองต่อไป
หากการกระทาที่เป็นการฝ่ าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ เป็นความผิดตามกฎหมายอื่น
ผู้รับใบอนุญาตและผู้ทดลองออกอากาศจะต้องรับโทษตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
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ข้อ ๑๐ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต รวจสอบการแพร่ แ ปลกปลอมของสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
เพื่อป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ต่อกิจการวิทยุการบิน ให้ผู้รับใบอนุญาตและผู้ทดลองออกอากาศ
ต้องอานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ภาคผนวก ก
พื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่
และสถานที่ตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
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“กิจการวิทยุการบิน” หมายความว่า กิจการวิทยุนาทางทางการบินและกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางการบินพาณิชย์ตามตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ
“ทางวิ่ง” หมายความว่า พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กาหนดไว้ในสนามบินซึ่งจัดไว้สาหรับการบินขึ้นและบินลงของอากาศยาน
“พื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ ” หมายความว่า พื้นที่ที่มีการติดตั้งระบบนาร่อน (Landing System) โดยใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุการบิน ทั้งนี้ การกาหนดพื้นที่ปลอดการ
รบกวนการใช้คลื่นความถี่ประกอบด้วยจุดพิกัด จานวน 4 จุด ตามรูปที่ 1 ดังนี้
จุดที่ 1 ได้แก่ จุดพิกัดที่ตั้งของอุปกรณ์ระบบนาร่อนแนวขวาง (Instrument Landing System)
จุดที่ 2 ได้แก่ จุดพิกัดในทิศทางทามุม 7.5 องศา เหนือทางวิ่ง (Runway) ของอากาศยานเป็นระยะทาง 12 กิโลเมตรจากจุดที่ 1
จุดที่ 3 ได้แก่ จุดพิกัดในทิศทางทางวิ่ง (Runway) ของอากาศยานเป็นระยะทาง 12 กิโลเมตรจากจุดที่ 1
จุดที่ 4 ได้แก่ จุดพิกัดในทิศทางทามุม 7.5 องศา ใต้ทางวิ่ง (Runway) ของอากาศยานเป็นระยะทาง 12 กิโลเมตรจากจุดที่ 1

1. นิยาม
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๐

7.5

90

๐

12 กิโลเมตร

แนวขึ้นลงของอากาศยาน

จุดที่ 4

จุดที่ 2

รูปที่ 1 พื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่สาหรับลดระดับเพดานบินและร่อนลงจอดของอากาศยาน
หมายเหตุ อัตราส่วนของความยาวหรือมุมในรูปนี้ไม่ใช่มาตราส่วนย่อของขนาดจริง

จุดพิกัดที่ตงั้
ของอุปกรณ์
ระบบนาร่อนแนวขวาง
(Instrument Landing
System)

จุดที่ 1

๐

7.5

ทางวิ่ง (Runway) ของอากาศยาน

พื้นที่บริเวณโดยรอบสนามบิน

จุดที่ 3
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2. สนามบิน
ดอนเมือง

1. สนามบิน
สุวรรณภูมิ

ชื่อสนามบิน/
ชื่อสถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวก
ในการ
เดินอากาศ

เลขที่ 999
ถนนบางนาตราด
ตาบลราชาเทวะ
อาเภอบางพลี
จังหวัด
สมุทรปราการ
10540
เลขที่ 222
ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
10210

ที่อยูส่ นามบิน/
ที่อยู่สถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวกใน
การเดินอากาศ
ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 1
ละติจูด
(เหนือ)

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 2

100.594594 13.894572
100.600517 13.897736
100.613783 13.928806

13.897736

13.928806

100.761703 13.694253

13.694253

13.894572

100.751164 13.654158

13.654158

100.743844 13.706206

13.706206

100.613783

100.600517

100.594594

100.761703

100.751164

100.743844

100.733997

13.827594

13.998947

13.995842

13.586558

13.761850

13.598514

13.776431

100.573867 13.833550

100.640433 13.992992

100.651203 13.989886

100.748497 13.589164

100.764369 13.759244

100.730642 13.601119

100.560683

100.653614

100.664386

100.734222

100.778644

100.716364

100.761481

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 3

100.747203 13.773825

ละติจูด
(เหนือ)

จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่

ภาคกลาง / ภาคตะวันตก / ภาคตะวันออก

ละติจูด
(เหนือ)

100.733997 13.668736

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

13.668736

ละติจูด
(เหนือ)

จุดพิกัดสถานทีต่ ั้งเครื่อง
อานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ

2. จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่และจุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
2.1 จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่และจุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ

13.841136

13.985406

13.982300

13.593567

13.754842

13.605522

100.548411

100.665889

100.676658

100.720414

100.792453

100.702558

100.775286

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 4

13.769422

ละติจูด
(เหนือ)
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5. สนามบิน
แม่ฟ้าหลวง
เชียงราย

4. สนามบิน
สุโขทัย

3. สนามบิน
นานาชาติ
อู่ตะเภา

ชื่อสนามบิน/
ชื่อสถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวก
ในการ
เดินอากาศ

เลขที่ 404
หมู่ 10 ตาบลริม
กก-บ้านดู่
อาเภอเมือง

เลขที่ 70 หมู่ 2
ตาบลพลา
อาเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง
21130
เลขที่ 99 หมู่ 4
ตาบลคลอง
กระจง
อาเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
64110

ที่อยูส่ นามบิน/
ที่อยู่สถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวกใน
การเดินอากาศ

19.966531

17.249447

12.699722

12.660186

ละติจูด
(เหนือ)

99.891267

99.818564

19.966531

17.249447

101.006592 12.699722

17.141656

12.591397

99.891267

19.865511

99.850844

99.830900

19.871531

17.141003

101.012189 12.591611

99.837692

99.816392

100.997667

ลองจิจูด
(ตะวันออก)
101.012311

จุดที่ 3

ลองจิจูด
ละติจูด
(ตะวันออก)
(เหนือ)
100.997789 12.768297

จุดที่ 2

จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่
ละติจูด
(เหนือ)
12.768511

ภาคเหนือ

99.818564

101.006592

ลองจิจูด
(ตะวันออก)
101.003386

จุดที่ 1

ละติจูด
(เหนือ)
101.003386 12.660186

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดพิกัดสถานทีต่ ั้งเครื่อง
อานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ

2.1 จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่และจุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ

19.879175

17.142208

12.593672

99.825456

99.801922

100.983297

ลองจิจูด
(ตะวันออก)
101.026681

จุดที่ 4
ละติจูด
(เหนือ)
12.766236
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8. สนามบิน
น่านนคร

7. สนามบิน
แม่สอด

6. สนามบิน
เชียงใหม่

ชื่อสนามบิน/
ชื่อสถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวก
ในการ
เดินอากาศ

จังหวัดเชียงราย
57100
เลขที่ 60
ถนนมหิดล
ตาบลสุเทพ
อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
50200
เลขที่ 265
หมู่ 1 ตาบลท่า
สายลวด
อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก
63110
ถนนวรนคร
ตาบลในเวียง
อาเภอเมือง

ที่อยูส่ นามบิน/
ที่อยู่สถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวกใน
การเดินอากาศ

18.817583

16.699778

18.785381

ละติจูด
(เหนือ)

16.699778

100.787258

98.537331

98.962933

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 1

18.785381

ละติจูด
(เหนือ)

100.787258 18.817583

98.537331

98.962933

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดพิกัดสถานทีต่ ั้งเครื่อง
อานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ

18.711942

16.715567

16.701425

100.748192

98.648350

98.962661

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 3

18.676917

ละติจูด
(เหนือ)

100.762094 18.716056

98.647181

98.977158

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 2

18.677811

ละติจูด
(เหนือ)

จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่

2.1 จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่และจุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ

18.721906

16.687256

100.734961

98.647619

98.948172

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 4

18.677881

ละติจูด
(เหนือ)
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ที่อยูส่ นามบิน/
ที่อยู่สถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวกใน
การเดินอากาศ
ละติจูด
(เหนือ)

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดพิกัดสถานทีต่ ั้งเครื่อง
อานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ

ละติจูด
(เหนือ)

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 1
ละติจูด
(เหนือ)

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 2
ละติจูด
(เหนือ)

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 3

จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่

จังหวัดน่าน
55000
9. สนามบิน ตาบลอรัญญิก
พิษณุโลก
อาเภอเมือง
16.796164 100.269114 16.796164 100.269114 16.717450 100.345503 16.708383 100.334331
จังหวัดพิษณุโลก
65000
10. สนามบิน เลขที่ 55 หมู่ 9
เพชรบูรณ์
ตาบลลานบ่า
16.688236 101.195119 16.688236 101.195119 16.580689 101.209517 16.579775 101.195022
อาเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์
67110
11. สนามบิน เลขที่ 104
แพร่
หมู่ 5 ถนนช่อแฮ
ตาบลนาจักร
18.141419 100.165581 18.141419 100.165581 18.033022 100.169411 18.033461 100.154894
อาเภอเมือง
จังหวัดแพร่
54000

ชื่อสนามบิน/
ชื่อสถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวก
ในการ
เดินอากาศ

2.1 จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่และจุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ

100.322042

101.180531

100.140561

16.580714

18.035744

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 4

16.700819

ละติจูด
(เหนือ)
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ที่อยูส่ นามบิน/
ที่อยู่สถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวกใน
การเดินอากาศ

18.281011

ละติจูด
(เหนือ)

99.503319

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดพิกัดสถานทีต่ ั้งเครื่อง
อานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ

99.503319

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 1

18.281011

ละติจูด
(เหนือ)

99.526594

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 2

18.174958

ละติจูด
(เหนือ)

99.512222

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 3

18.172897

ละติจูด
(เหนือ)

จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่

14. สนามบิน ตาบลนาทราย
นครพนม
อาเภอเมือง
นครพนม
จังหวัดนครพนม
48000

17.372403

104.651381 17.372403

104.651381

17.452369

104.576369 17.461250

104.587697

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13. สนามบิน เลขที่ 9/9 ตาบล
ขอนแก่น
ศิลา อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 16.478233 102.791411 16.478233 102.791411 16.380053 102.744222 16.386908 102.731508
40000

12. สนามบิน เลขที่ 175
ลาปาง
ถนนสนามบิน 1
ตาบลพระบาท
อาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง
52000

ชื่อสนามบิน/
ชื่อสถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวก
ในการ
เดินอากาศ

2.1 จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่และจุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ

17.468611

16.395328

104.600114

102.719819

99.497700

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 4

18.172686

ละติจูด
(เหนือ)
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ที่อยูส่ นามบิน/
ที่อยู่สถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวกใน
การเดินอากาศ

17. สนามบิน ตาบลหนองพอก
ร้อยเอ็ด
อาเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด
45170

16. สนามบิน เลขที่ 143
บุรีรัมย์
หมู่ 12
ตาบลอนทอง
อาเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์
31150

15. สนามบิน ตาบลท่าช้าง
นครราชสีมา อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา
30230

ชื่อสนามบิน/
ชื่อสถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวก
ในการ
เดินอากาศ

16.128964

15.240914

14.955350

ละติจูด
(เหนือ)
ละติจูด
(เหนือ)

103.774356 16.128964

103.261464 15.240914

103.774356

103.261464

102.323753

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 1

102.323753 14.955350

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดพิกัดสถานทีต่ ั้งเครื่อง
อานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ

16.020919

15.144644

ละติจูด
(เหนือ)

103.784111 16.020603

103.210317 15.151992

103.769592

103.197892

102.226464

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 3

102.234281 14.903081

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 2

14.891122

ละติจูด
(เหนือ)

จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่

2.1 จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่และจุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ

16.022136

15.160858

103.755153

103.186553

102.220314

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 4

14.915933

ละติจูด
(เหนือ)

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
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ที่อยูส่ นามบิน/
ที่อยู่สถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวกใน
การเดินอากาศ

18. สนามบิน ตาบลธาตุนาเวง
สกลนคร
อาเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร
47220
19. สนามบิน ถนนพรหม
นานาชาติ
ประกาย
อุดรธานี
ตาบลเชียงพิณ
อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
41000
20. สนามบิน ตาบลไร่น้อย
นานาชาติ
อาเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี
34000

ชื่อสนามบิน/
ชื่อสถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวก
ในการ
เดินอากาศ

ละติจูด
(เหนือ)

102.771231 17.394772

104.855700 15.240033

15.240033

104.855700

102.771231

104.108589

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 1

104.108589 17.185478

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

17.394772

17.185478

ละติจูด
(เหนือ)

จุดพิกัดสถานทีต่ ั้งเครื่อง
อานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ

15.318358

17.358264

ละติจูด
(เหนือ)

104.932511 15.307894

102.875786 17.345244

104.942319

102.870014

104.186867

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 3

104.175919 17.262400

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 2

17.271722

ละติจูด
(เหนือ)

จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่

2.1 จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่และจุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ

15.296269

17.333075

104.950644

102.862550

104.196475

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 4

17.251761

ละติจูด
(เหนือ)

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
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ที่อยูส่ นามบิน/
ที่อยู่สถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวกใน
การเดินอากาศ
ละติจูด
(เหนือ)

10.705103

7.510672

99.351003

99.628658

99.628658

99.351003

98.978442

ภาคใต้

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 1

8.108500

ละติจูด
(เหนือ)

98.978442

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดพิกัดสถานทีต่ ั้งเครื่อง
อานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ

21. สนามบิน เลขที่ 33 หมู่ 5
นานาชาติ
ถนนเพชรเกษม
กระบี่
ตาบลเหนือคลอง
8.108500
อาเภอเหนือ
คลอง จังหวัด
กระบี่ 81130
22. สนามบิน ตาบลชุมโค
ชุมพร
อาเภอปะทิว
10.705103
จังหวัดชุมพร
86160
23. สนามบิน ถนนตรัง-ปะเหลียน
ตาบลโคกหล่อ
ตรัง
อาเภอเมือง จังหวัด 7.510672
ตรัง 92000

ชื่อสนามบิน/
ชื่อสถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวก
ในการ
เดินอากาศ

7.479631

10.771311

99.522269

99.438947

99.059236

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 2

8.034100

ละติจูด
(เหนือ)

7.493461

10.759531

99.519033

99.447042

99.048603

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 3

8.024436

ละติจูด
(เหนือ)

จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่

2.1 จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่และจุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ

7.507586

10.746819

99.517669

99.453494

99.036769

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 4

8.0162080

ละติจูด
(เหนือ)

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
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ที่อยูส่ นามบิน/
ที่อยู่สถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวกใน
การเดินอากาศ

24. สนามบิน เลขที่ 598
นครศรี
หมู่ที่ 10 ตาบล
ธรรมราช
ปากพูน อาเภอ
เมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
80000
25. สนามบิน ถนนโคกเคียน
นราธิวาส
อาเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส
96000
26. สนามบิน เลขที่ 222
ภูเก็ต
หมู่ 6 ตาบลไม้
ขาว อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต
83110

ชื่อสนามบิน/
ชื่อสถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวก
ในการ
เดินอากาศ

101.748116

98.305481

8.113256

99.945875

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

6.530797

8.550531

ละติจูด
(เหนือ)

จุดพิกัดสถานทีต่ ั้งเครื่อง
อานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ

8.113256

6.530797

98.305481

101.748116

99.945875

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 1

8.550531

ละติจูด
(เหนือ)

8.137525

6.425967

98.413697

101.717683

99.948881

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 2

8.442108

ละติจูด
(เหนือ)

8.123517

6.430714

98.416014

101.703997

99.934367

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 3

8.442653

ละติจูด
(เหนือ)

จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่

2.1 จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่และจุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ

8.109336

6.437167

98.416442

101.691061

99.920050

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 4

8.445042

ละติจูด
(เหนือ)
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ที่อยูส่ นามบิน/
ที่อยู่สถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวกใน
การเดินอากาศ

28. สนามบิน เลขที่ 99 หมู่ 3
หาดใหญ่
ถนนสนามบิน
พาณิชย์
ตาบลคลองหลา
อาเภอคลองหอย
โข่ง
จังหวัดสงขลา
90115

27. สนามบิน เลขที่ 91 หมู่ 3
ระนอง
ตาบลราชกรูด
อาเภอเมือง
จังหวัดระนอง
85000

ชื่อสนามบิน/
ชื่อสถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวก
ในการ
เดินอากาศ

6.930297

9.788347

ละติจูด
(เหนือ)

100.375039

98.590253

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดพิกัดสถานทีต่ ั้งเครื่อง
อานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ

6.930297

100.375039

98.590253

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 1

9.788347

ละติจูด
(เหนือ)

6.957875

100.482422

98.559144

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 2

9.684228

ละติจูด
(เหนือ)

6.943947

100.485189

98.545500

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 3

9.689086

ละติจูด
(เหนือ)

จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่

2.1 จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่และจุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ

6.929786

100.486072

98.532619

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 4

9.695639

ละติจูด
(เหนือ)
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ที่อยูส่ นามบิน/
ที่อยู่สถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวกใน
การเดินอากาศ

29. สนามบิน เลขที่ 73
นานาชาติ
ตาบล หัวเตย
สุราษฎร์ธานี อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์
ธานี 84130

ชื่อสนามบิน/
ชื่อสถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวก
ในการ
เดินอากาศ

9.120842

ละติจูด
(เหนือ)

99.124103

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดพิกัดสถานทีต่ ั้งเครื่อง
อานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ

99.124103

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 1

9.120842

ละติจูด
(เหนือ)

99.190117

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 2

9.208053

ละติจูด
(เหนือ)

99.201206

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 3

9.198892

ละติจูด
(เหนือ)

จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่

2.1 จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่และจุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ

99.210972

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 4

9.188392

ละติจูด
(เหนือ)

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

574

ที่อยู่สนามบิน/
ที่อยู่สถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวกใน
การเดินอากาศ

เลขที่ 102 บริษัท
วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย
จากัด แขวงทุ่ง
มหาเมฆ
เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
10120
31. สถาน
ตาบลปรังผล
ที่ตั้งเครื่อง
อาเภอสังขละบุรี
อานวยความ จังหวัด
สะดวกในการ กาญจนบุรี
เดินอากาศ
เขาจองอั่ว
32. สถานี
ตาบลปรังเผล
โทรคมนาคม อาเภอสังขละบุรี
เขาใหญ่

30. สถาน
ที่ตั้งเครื่อง
อานวยความ
สะดวกในการ
เดินอากาศทุ่ง
มหาเมฆ

ชื่อสนามบิน/
ชื่อสถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวก
ในการ
เดินอากาศ

100.541733

98.599528

98.611114

15.052278

15.069647

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

13.715800

ละติจูด
(เหนือ)

จุดพิกัดสถานทีต่ ั้งเครื่อง
อานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ
ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 1
ละติจูด
(เหนือ)

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 3

จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่

ภาคกลาง / ภาคตะวันตก / ภาคตะวันออก

ละติจูด
(เหนือ)

2.2 จุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 4
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ที่อยู่สนามบิน/
ที่อยู่สถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวกใน
การเดินอากาศ
ละติจูด
(เหนือ)

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดพิกัดสถานทีต่ ั้งเครื่อง
อานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ

จังหวัด
กาญจนบุรี
33. สนามบิน ตาบล เนินพลอย
เนินพลอย
แหวน อ.ท่าใหม่
12.636803 102.026186
แหวน
จ.จันทบุรี
หมวดบิน
ทหารเรือ 31
34. สถาน
ตาบล พลูตา
ที่ตั้งเครื่อง
หลวง อาเภอสัต
อานวยความ หีบ จังหวัดชลบุรี
12.688806 100.920558
สะดวกในการ 20180
เดินอากาศ
เขาหมอน
35. สนามบิน ตาบล บางพระ
กองทัพ
อาเภอเมืองตราด
12.251925 102.519225
อากาศ ฝูงบิน จังหวัดตราด
207 ตราด
23000

ชื่อสนามบิน/
ชื่อสถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวก
ในการ
เดินอากาศ

-

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 1

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

2.2 จุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 2

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 3

จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 4

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

576

ที่อยู่สนามบิน/
ที่อยู่สถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวกใน
การเดินอากาศ

36. สนามบิน เลขที่ 99
ตราด
ตาบลท่าโสม
อาเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด
23130
37. สถานี
ตาบลหินตั้ง
โทรคมนาคม อาเภอบางพลี
เขาเขียว
จังหวัดนครนายก
(GHL)
38. สนามบิน ตาบลกระตีบ
กาแพงแสน อาเภอ
กาแพงแสน
นครปฐม 73180
39. สนามบิน อาเภอเมือง
กองบิน 5
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบ
จังหวัด
คีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์

ชื่อสนามบิน/
ชื่อสถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวก
ในการ
เดินอากาศ

101.374722

99.909500

99.809000

14.088800

11.789300

102.311389

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

14.355056

12.268611

ละติจูด
(เหนือ)

จุดพิกัดสถานทีต่ ั้งเครื่อง
อานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ

-

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

2.2 จุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ

-

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 1

-

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 2

-

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 3

จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่

-

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 4

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

577

ที่อยู่สนามบิน/
ที่อยู่สถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวกใน
การเดินอากาศ

40. สนามบิน หมู่บ้านบ่อฝ้าย
หัวหิน
ตาบลหัวหิน
อาเภอหัวหิน
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
77110
41. ศูนย์
ตาบลเพ อาเภอ
โทรคมนาคม เมือง จังหวัด
บ้านเพ (BPE) ระยอง 21160
42. สถาน
อาเภอแกลง
ที่ตั้งเครื่อง
จังหวัดระยอง
อานวยความ 21110
สะดวกในการ
เดินอากาศ
ระยอง
43. สนามบิน ตาบลเขาพระ
โคกกระเทียม งาม อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี

ชื่อสนามบิน/
ชื่อสถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวก
ในการ
เดินอากาศ

101.418194

101.676439

100.669000

12.778642

14.879600

99.951175

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

12.588083

12.634456

ละติจูด
(เหนือ)

จุดพิกัดสถานทีต่ ั้งเครื่อง
อานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ

-

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

2.2 จุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ

-

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 1

-

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 2

-

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 3

จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่

-

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 4

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

578

46. สถาน
ที่ตั้งเครื่อง
อานวยความ
สะดวกในการ
เดินอากาศ
เชียงใหม่

ละติจูด
(เหนือ)

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดพิกัดสถานทีต่ ั้งเครื่อง
อานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ

ตาบลบ้านหลวง
อาเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่
50160

18.590000

19.877444

98.486944

99.826444

ตาบลวัฒนานคร
อาเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว 13.772561 102.321172
27160

ที่อยู่สนามบิน/
ที่อยู่สถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวกใน
การเดินอากาศ

45. สนามบิน ตาบล รอบเวียง
กองทัพ
อาเภอเมือง
อากาศ ฝูงบิน เชียงราย 57000
416 เชียงราย

44. สนามบิน
กองทัพ
อากาศ ฝูงบิน
อิสระ 206
วัฒนานคร

ชื่อสนามบิน/
ชื่อสถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวก
ในการ
เดินอากาศ

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

2.2 จุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ

-

-

-

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

ภาคเหนือ

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 1

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 2

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 3

จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 4

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

579

ที่อยู่สนามบิน/
ที่อยู่สถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวกใน
การเดินอากาศ

47. สนามบิน ตาบลน้ารึม
ตาก
อาเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก
63000
48. สถาน
ตาบลวัดไทร
ที่ตั้งเครื่อง
อาเภอเมือง
อานวยความ นครสวรรค์
สะดวกในการ จังหวัด
เดินอากาศ นครสวรรค์
นครสวรรค์ 60000
49. สนามบิน เลขที่ 305
ตาคลี
ถนนพหลโยธิน
ตาบลตาคลี
อาเภอตาคลี
จังหวัด
นครสวรรค์
60140

ชื่อสนามบิน/
ชื่อสถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวก
ในการ
เดินอากาศ

100.100000

100.295483

15.260889

99.245833

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

15.716667

16.896111

ละติจูด
(เหนือ)

จุดพิกัดสถานทีต่ ั้งเครื่อง
อานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

2.2 จุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 1

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 2

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 3

จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 4

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

580

19.527222

ละติจูด
(เหนือ)

98.434722

97.912081

100.309722

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดพิกัดสถานทีต่ ั้งเครื่อง
อานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ

ถนนนิเวศพิศาล
ตาบลจองคา
อาเภอเมือง
19.319647
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
58000

อาเภอเชียงคา
จังหวัดพะเยา
56100

ที่อยู่สนามบิน/
ที่อยู่สถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวกใน
การเดินอากาศ

52 สนามบิน ตาบลเวียงใต้
ปาย
อาเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
19.368611
58130

50. สถาน
ที่ตั้งเครื่อง
อานวยความ
สะดวกในการ
เดินอากาศ
เชียงคา
51. สนามบิน
แม่ฮ่องสอน

ชื่อสนามบิน/
ชื่อสถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวก
ในการ
เดินอากาศ

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

2.2 จุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 1

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 2

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 3

จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 4

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

581

55. สนามบิน
กองทัพ
อากาศ ฝูงบิน
237 น้าพอง

53. สถาน
ที่ตั้งเครื่อง
อานวยความ
สะดวกในการ
เดินอากาศ
ปาย
54. สถาน
ที่ตั้งเครื่อง
อานวยความ
สะดวกในการ
เดินอากาศ
ลาปาง

ชื่อสนามบิน/
ชื่อสถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวก
ในการ
เดินอากาศ

19.267111

ละติจูด
(เหนือ)

ตาบลพังทุย
อาเภอน้าพอง
จังหวัดขอนแก่น
40140

16.650000

102.966700

99.562778

98.583556

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดพิกัดสถานทีต่ ั้งเครื่อง
อานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ

ตาบลพระบาท
อาเภอเมืองลาปาง
จังหวัดลาปาง
18.243333
52000

ตาบลแม่ฮี้
อาเภอปาย
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
58130

ที่อยู่สนามบิน/
ที่อยู่สถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวกใน
การเดินอากาศ

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

2.2 จุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 1

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 3

จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 4

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

582

56. สถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวก
ในการ
เดินอากาศชุม
แพ
57. สถาน
ที่ตั้งเครื่อง
อานวยความ
สะดวกในการ
เดินอากาศ
ขอนแก่น
58. สนามบิน
กองบิน 1
นครราชสีมา

ชื่อสนามบิน/
ชื่อสถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวก
ในการ
เดินอากาศ

ตาบลหนองไผ่
ล้อม
อาเภอเมือง
จังหวัด
นครราชสีมา

ถนนหน้าเมือง
ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
40000

อาเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
40290

ที่อยู่สนามบิน/
ที่อยู่สถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวกใน
การเดินอากาศ

14.926475

16.425000

16.635217

ละติจูด
(เหนือ)

102.062789

102.834167

101.988917

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดพิกัดสถานทีต่ ั้งเครื่อง
อานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

2.2 จุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 1

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 2

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 3

จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 4

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

583

60. ศูนย์
โทรคมนาคม
พนมรุ้ง
(PNR)
61. สนามบิน
เลย

59. สถาน
ที่ตั้งเครื่อง
อานวยความ
สะดวกในการ
เดินอากาศ
นครราชสีมา

ชื่อสนามบิน/
ชื่อสถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวก
ในการ
เดินอากาศ

14.917278

ละติจูด
(เหนือ)

102.140000

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดพิกัดสถานทีต่ ั้งเครื่อง
อานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ

ตาบลบ้านตาเป็ก
อาเภอเฉลิมพระ
14.537750 102.942028
เกียรติ จังหวัด
บุรีรัมย์
เลขที่ 38 หมู่ 6
บ้านนาอาน
ถนน มลิวรรณ
17.447050 101.723089
ตาบลนาอาน
อาเภอเมือง
จังหวัดเลย
42000

อาเภอเมือง
นครราชสีมา
จังหวัด
นครราชสีมา
30000

ที่อยู่สนามบิน/
ที่อยู่สถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวกใน
การเดินอากาศ

-

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 1

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

2.2 จุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 2

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 3

จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 4

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

584

ที่อยู่สนามบิน/
ที่อยู่สถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวกใน
การเดินอากาศ

ตาบลห้วยยาง
อาเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร

ตาบลด่านซ้าย
อาเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย

65. สนามบิน ตาบลในเมือง
สุรินทร์ภักดี อาเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์
32000

63. สถาน
ที่ตั้งเครื่อง
อานวยความ
สะดวกในการ
เดินอากาศ
เขาธงแทน
64. ศูนย์
โทรคมนาคม
ภูเขียว (PUK)

62. ศูนย์
ตาบลกกสะทอน
โทรคมนาคม อาเภอด่านซ้าย
ภูหมันขาว
จังหวัดเลย

ชื่อสนามบิน/
ชื่อสถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวก
ในการ
เดินอากาศ

14.859722

17.139250

17.235556

16.906306

ละติจูด
(เหนือ)

103.497222

103.995444

101.187083

101.086444

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดพิกัดสถานทีต่ ั้งเครื่อง
อานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ

-

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

2.2 จุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ

-

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 1

-

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 2

-

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 3

จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่

-

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 4

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

585

ที่อยู่สนามบิน/
ที่อยู่สถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวกใน
การเดินอากาศ

68. สนามบิน อาเภอหนองจิก
ปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
94170
69. ศูนย์
ตาบลกระทู้
โทรคมนาคม อาเภอกระทู้
ภูเก็ต (PKT) จังหวัดภูเก็ต
83120

66. สถานี
ตาบลครึมใหญ่
โทรคมนาคม อาเภอเมือง
ภูสิงห์ (PUS) จังหวัด
อานาจเจริญ
67. สถาน
ถนนพิชิต
ที่ตั้งเครื่อง
รังสรรค์
อานวยความ ตาบลในเมือง
สะดวกในการ จังหวัด
เดินอากาศ อุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000

ชื่อสนามบิน/
ชื่อสถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวก
ในการ
เดินอากาศ

101.151892

98.316649

7.881693

104.866667

104.788611

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

6.785706

15.233333

15.903950

ละติจูด
(เหนือ)

จุดพิกัดสถานทีต่ ั้งเครื่อง
อานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ

-

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

2.2 จุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ

-

-

-

-

ภาคใต้

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 1

-

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 2

-

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 3

จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่

-

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 4

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

586

ตาบลยะรม
อาเภอเบตง
จังหวัดยะลา
95110

ตาบลไม้ขาว
อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต
83110

ที่อยู่สนามบิน/
ที่อยู่สถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวกใน
การเดินอากาศ

72. สนามบิน ตาบลบ่อยาง
สงขลา
อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา
90000

71. สนามบิน
เบตง

70. สถาน
ที่ตั้งเครื่อง
อานวยความ
สะดวกในการ
เดินอากาศ
ภูเก็ต

ชื่อสนามบิน/
ชื่อสถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวก
ในการ
เดินอากาศ

7.191728

5.786667

8.131667

ละติจูด
(เหนือ)

100.602733

101.149167

98.332500

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดพิกัดสถานทีต่ ั้งเครื่อง
อานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

2.2 จุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 1

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 2

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 3

จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 4

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

587

ตาบลโคกม่วง
อาเภอคลองหอย
โข่ง จังหวัด
สงขลา 90230

ตาบลคอหงส์
อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
90110

ที่อยู่สนามบิน/
ที่อยู่สถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวกใน
การเดินอากาศ

75. สนามบิน ตาบลบ่อผุด
นานาชาติ
อาเภอเกาะสมุย
สมุย
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
84320

73. สถาน
ที่ตั้งเครื่อง
อานวยความ
สะดวกในการ
เดินอากาศ
สงขลา
74. ศูนย์
โทรคมนาคม
เขาวังชิง
(KWC)

ชื่อสนามบิน/
ชื่อสถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวก
ในการ
เดินอากาศ

9.547075

6.844388

7.014444

ละติจูด
(เหนือ)

100.061742

100.420049

100.527778

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดพิกัดสถานทีต่ ั้งเครื่อง
อานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

2.2 จุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 1

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 2

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 3

จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่

-

-

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

-

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 4

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

76. สถาน
ที่ตั้งเครื่อง
อานวยความ
สะดวกในการ
เดินอากาศ
สุราษฎร์ธานี

ชื่อสนามบิน/
ชื่อสถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวก
ในการ
เดินอากาศ

ตาบลแม่น้า
อาเภอเกาะสมุย
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
84330

ที่อยู่สนามบิน/
ที่อยู่สถานที่ตั้ง
เครื่องอานวย
ความสะดวกใน
การเดินอากาศ

9.498611

ละติจูด
(เหนือ)

100.000000

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดพิกัดสถานทีต่ ั้งเครื่อง
อานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ

-

ละติจูด
(เหนือ)

2.2 จุดพิกัดสถานที่ตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
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-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 1

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 2

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 3

จุดพิกัดพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่

-

ละติจูด
(เหนือ)

-

ลองจิจูด
(ตะวันออก)

จุดที่ 4

ภาคผนวก
ภาคผนวก ขข
แบบรายงานการแพร่
แบบรายงานการแพร่แแปลกปลอมของสถานี
ปลกปลอมของสถานีววิทิทยุยุกกระจายเสี
ระจายเสียยงง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสีโทร.
ยง กิจ0กำรโทรทั
ศน์ และกิเว็จกำรโทรคมนำคมแห่
งชำติ
2670 8888
บไซต์: www.nbtc.go.th
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
589 โทร. 0 2670 8888 เว็บไซต์: www.nbtc.go.th
รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

แบบ ทส. 001-2564
หน้า 1 จาก 5

แบบรายงานการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง

เลขที่รายงาน__________

1. ประเภทสถานีวิทยุกระจายเสียง
 สถำนีวิทยุกระจำยเสียงตำมแผนควำมถี่วิทยุกิจกำรกระจำยเสียงระบบเอฟเอ็ม
 เครื่องส่งวิทยุกระจำยเสียง
หลัก
 สถำนีวิทยุกระจำยเสียงตำมแผนควำมถี่วิทยุกิจกำรกระจำยเสียงระบบเอฟเอ็ม
 เครือ่ งส่งวิทยุกระจำยเสียง
กำลังส่งต่ำ
สำรอง
 สถำนีวิทยุกระจำยเสียงที่ได้รบั อนุญำตให้ทดลองออกอำกำศตำมหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำร
ทดลองออกอำกำศวิทยุกระจำยเสียงในระบบเอฟเอ็มกำลังส่งต่ำ
2. ข้อมูลสถานีวิทยุกระจายเสียง
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
/ชื่ อ ผู้ ท ดลองออก
อากาศ
ชื่อสถานีวิทยุ
กระจายเสียง
รหัสรายการ
(PI Code)
รหัสสถานี
ผู้ประสานงาน

ชื่อ
โทรศัพท์

โทรสำร

E-mail

ความถี่วิทยุ (MHz)
สถานที่ตั้ง
ที่อยู่
สายอากาศ
พิกัดที่ตงั้ สายอากาศ ละติจูด (เหนือ):
องศำ
(Decimal Degrees
ภำพถ่
ำ
ยที
ต
่
ง
้
ั
สำยอำกำศผ่
ำ
นแอปพลิ
เ
คชั
น
ระบุ
พิกัด
ทศนิยม 6 ตาแหน่ง)

.
.

ลองจิจูด (ตะวันออก) :

สำนักงำน กสทช. 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สำยลม) สำมเสนใน พญำไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2670 8888 www.nbtc.go.th
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.

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

.องศำ

แบบรายงานการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง

แบบ ทส. 001-2564
หน้า 2 จาก 5
เลขที่รายงาน__________

ความสูงสายอากาศ (จากพื้นดินถึงจุดกึ่งกลางสายอากาศ):
เมตร
กาลังส่งออกอากาศรวม
วัตต์
กำลังส่งออกอำกำศแนวตัง้
วัตต์
กำลังส่งออกอำกำศแนวนอน
วัตต์
3. ประเภทการป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุการบิน
 ข้อ 5.1 ของประกาศ สถำนีวิทยุกระจำยเสียงที่มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ปลอดกำรรบกวนกำรใช้คลื่นควำมถี่ของสนำมบิน (80 dBc)
ชื่อสนำมบิน
.
 ข้อ 5.2 ของประกาศ สถำนีวิทยุกระจำยเสียงที่มีท่ีตั้งอยู่ภำยในรัศมีตั้งแต่ศูนย์กิโลเมตรถึงห้ำสิบกิโลเมตรจำกจุดพิกัด
สถำนที่ตั้งเครื่องอำนวยควำมสะดวกในกำรเดินอำกำศ ซึ่ง มิใช่สถำนีวิทยุกระจำยเสียงตำมข้อ 5.1 ของประกำศ (75 dBc)
ชื่อสนำมบิน/สถำนที่ตั้งเครื่องอำนวยควำมสะดวกในกำรเดินอำกำศ
.
.
 ข้อ 5.3 ของประกาศ สถำนีวิทยุกระจำยเสียงอื่นที่มิใช่สถำนีวิทยุกระจำยเสียงตำมข้อ 5.1 และ ข้อ 5.2 ของประกำศ (70 dBc)
4. ข้อมูลเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ตรำอักษร/ยี่ห้อ (Brand Name)
.
รุ่น/แบบ (Model)
.
หมำยเลขเครื่อง (Serial Number)
.
เลขที่ใบอนุญำต/เลขที่หนังสือทีอ่ นุญำตใช้เครื่องวิทยุคมนำคม
.
ภำพถ่ำยเครื่องส่งวิทยุกระจำยเสียง

5. ข้อมูลเครื่องมือวัดที่ใช้

1

ลาดับที่
เครื่องมือวัด
ยี่ห้อ
รุ่น/แบบ
หมายเลขเครื่อง วันที่สอบเทียบ
(No.)
(Measuring Instrument)
(Brand Name)
(Model)
(Serial Number) (วัน/เดือน/ปี)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
หมายเหตุ ผู้ทดสอบ1ต้องแนบสำเนำผลกำรสอบเทียบเครื่องมือทดสอบที่มีระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี โดยมีรำยละเอียดรุ่น/แบบ หมำยเลข
เครื่อง ชื่อห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบและวันที่สอบเทียบ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำ

ผู้ทดสอบ หมำยถึง ผู้ทดสอบตำม ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรทดสอบกำร
แพร่แปลกปลอมของสถำนีวิทยุกระจำยเสียงระบบเอฟเอ็ม
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แบบรายงานการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง

แบบ ทส. 001-2564
หน้า 3 จาก 5
เลขที่รายงาน__________

6. รายงานการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ควำมถี่คลื่นพำห์

MHz

ค่ำกำลังคลืน่ พำห์ของสถำนีวิทยุกระจำยเสียง

dBm

วิธีการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง สำมำรถวัดได้ 2 วิธี โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
 1. วิธีการวัดการแพร่แปลกปลอมผ่านสายนาสัญญาณ (Conducted Spurious Emission Measurement)
การแพร่แปลกปลอม
การแพร่แปลกปลอมของสถานี
ค่ากาลังของการแพร่
วิทยุกระจายเสียงเป็นไปตามที่
(Spurious
คลื่นพาห์ (Carrier)
แปลกปลอมของสถานีวิทยุ
กาหนด
กระจายเสียงต่ากว่า
Emission)
ลาดับที่
ค่
า
ก
าลั
ง
คลื
น
่
พาห์
(No.)
กาลัง
ความถี่
กาลัง
ความถี่ fc
Pc-Ps
ไม่ใช่
Pc
fs
Ps
ใช่
(MHz)
(dBc)
(dBm) (MHz) (dBm)
1.
2.
3.
 2. วิธีการวัดการแพร่แปลกปลอมผ่านสายอากาศ (Radiated Spurious Emission Measurement)
กรณีใช้วิธีกำรวัดกำรแพร่แปลกปลอมผ่ำนสำยอำกำศต้องทำกำรวัด 2 ตำแหน่ง
การแพร่แปลกปลอม ค่ากาลังของการแพร่ การแพร่แปลกปลอมของ
คลื่นพาห์ (Carrier)
(Spurious
แปลกปลอมของสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียง
ตาแหน่งที่
เป็นไปตามที่กาหนด
วิทยุกระจายเสียงต่ากว่า
Emission)
ลาดับที่
(Location
ค่ากาลังคลื่นพาห์
(No.)
ความถี
่
ก
าลั
ง
ความถี
่
ก
าลั
ง
No.)
Pc-Ps
ไม่ใช่
fc
Pc
fs
Ps
ใช่
(dBc)
(MHz) (dBm) (MHz) (dBm)
1.
2.

1.
2.
3.
1.
2.
3.

รำยละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม

.
.
.
.
.
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.

แบบรายงานการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง

แบบ ทส. 001-2564
หน้า 4 จาก 5
เลขที่รายงาน__________

ภำพถ่ำยแสดงค่ำกำลังคลื่นพำห์ของสถำนีวิทยุกระจำยเสียงและค่ำกำลังของกำรแพร่แปลกปลอมของสถำนีวิทยุกระจำยเสียงจำก
เครื่องวิเครำะห์สเปกตรัม (Spectrum Analyzer)

ผู้ทดสอบ1
(

ผู้รับใบอนุญาต/ผูท้ ดลองออกอากาศ3
.

)

เลขประจำตัวผู้ทดสอบ
วันที่ออกรำยงำน

(
.
.

ตำแหน่ง
วันที่

.

)
.
.

ผู้รับรองรายงาน2
(

.

)

วันที่รับรองรำยงำน
.
กรณี ส ถานีวิท ยุก ระจายเสี ยงมี ก าลั ง ส่ ง ของเครื่ องส่ ง ตั้ ง แต่
1 กิโลวัตต์ขึ้นไป ผู้รับรองรายงานต้องแนบสาเนาใบอนุญาต
ประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม สาขาวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
แขนงไฟฟ้าสื่อสาร พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ภฟส. สฟส. วฟส. เลขทะเบียน
.
วันสิ้นอำยุ
.
1

ผู้ทดสอบ หมำยถึง ผู้ทดสอบตำม ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรทดสอบกำร
แพร่แปลกปลอมของสถำนีวิทยุกระจำยเสียงระบบเอฟเอ็ม
2 ผู้รับรองรำยงำน หมำยถึง ผู้รับรองรำยงำนตำม ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ว่ำด้วยกำร
ทดสอบกำรแพร่แปลกปลอมของสถำนีวิทยุกระจำยเสียงระบบเอฟเอ็ม ทั้งนี้กรณีเครื่องส่งวิทยุกระจำยเสียงตั้งแต่ 1 กิโลวัตต์ขึ้นไป ผู้รับรองรำยงำนต้องมี
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ แขนงไฟฟ้ำสื่อสำร
3 ผู้รับใบอนุญำต/ผู้ทดลองออกอำกำศ หมำยถึง ผู้ได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่สำหรับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงระบบเอฟเอ็ม หรือ ผู้ได้รับ
อนุญำตให้ทดลองออกอำกำศตำมหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรทดลองออกอำกำศวิทยุกระจำยเสียงในระบบเอฟเอ็มกำลังส่งต่ำ แล้วแต่กรณี
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แบบรายงานการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง
แบบรายงานการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง

สาหรับเจ้าหน้าที่ กสทช. เท่านั้น
 ผลกำรประเมินเป็นไปตำมที่ประกำศกำหนด
สาหรับกำหนดกำรยื
เจ้าหน้าที่ กสทช.
เท่านั้น แปลกปลอมครั้งถัดไป
่นรำยงำนกำรแพร่

ผลกำรประเมิ
น
เป็
น
ไปตำมที
่ประกำศก
ำหนด
 ผลกำรประเมินไม่เป็นไปตำมที
่ประกำศก
ำหนด
กกำหนดกำรยื
น
่
รำยงำนกำรแพร่
แ
ปลกปลอมครั
ำหนดกำรยื่นรำยงำนกำรแพร่แปลกปลอมครั้ง้งถัถัดดไป
ไป

นไม่เป็นไปตำมที่ประกำศกำหนด
 ผลกำรประเมิ
อื่นๆ
กำหนดกำรยื่นรำยงำนกำรแพร่แปลกปลอมครั้งถัดไป
 อื่นๆ

เลขที่รายงาน__________

.

(
ตำแหน่ง
วันที( ่ตรวจรำยงำน
ตำแหน่ง
วันที่ตรวจรำยงำน
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รวมกฎหมายว่
าด้วยกิwww.nbtc.go.th
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แบบ ทส. 001-2564
หน้า 5 จาก 5
แบบ ทส. 001-2564
เลขที่รายงาน__________
หน้า 5 จาก 5

..
.
.
. .
)
..
).
.
.

[1]
[1]
[2]
[2]

บรรณานุกรม
กรม – Compatibility between the sound Recommendation ITU-R SM.1009-1บรรณานุ
(10/1995)
broadcasting service
in SM.1009-1
the band of (10/1995)
about 87 - 108
MHz and thebetween
aeronautical
serviceRecommendation
ITU-R
– Compatibility
the sound
in
the band 108137 in
MHz
broadcasting
service
the band of about 87 - 108 MHz and the aeronautical service
in the 10
band
108-Convention
137 MHz on International Civil Aviation, Aeronautical Telecommunications ,
Annex
to the
Volume10 IIItoCommunication
International
Aviation Telecommunications
Organization (ICAO),,
Annex
the Convention onSystems,
International
Civil Aviation,Civil
Aeronautical
second
edition,
2007.
Volume III Communication Systems, International Civil Aviation Organization (ICAO),
second edition, 2007.

.
)
..
).
.
.
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๙๒ ง

๑๙

ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้
ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ดังนั้น เพื่อคุ้มครอง
ผู้ใ ช้บ ริก ารโทรทั ศน์ แ บบบอกรั บสมาชิ กมิ ใ ห้ถู กเอาเปรี ย บจากผู้ป ระกอบกิ จการ จึ ง สมควรกํ าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกขึ้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ ง (๖) และ (๒๔) และมาตรา ๓๗
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแ ห่งกฎหมาย ประกอบกับ
มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญ ญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕
มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงออกประกาศกําหนดมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และคํ า สั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ มี กํ า หนดไว้ แ ล้ ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“บริ ก ารโทรทั ศ น์ แ บบบอกรั บ สมาชิ ก ” หมายความว่ า การให้ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ ป ระเภท
ที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะรับบริการดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกําหนด โดยผู้ให้บริการไม่ประสงค์
จะให้บริการเป็นการทั่วไป ซึ่งจะมีค่าบริการหรือไม่ก็ได้
“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกของผู้ให้บริการ
“สัญ ญา” หมายความว่า สัญญาให้บริการโทรทัศน์แ บบบอกรับสมาชิกระหว่างผู้ให้บริการ
กับผู้ใช้บริการไม่ว่าจะทําในรูปแบบใด
“แบบสั ญ ญา” หมายความว่ า แบบของสั ญ ญาให้ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ แ บบบอกรั บ สมาชิ ก
ที่ผู้ให้บริการจัด ทําขึ้น โดยมีการกําหนดข้อกําหนดหรือเงื่อนไขเกี่ย วกับสิท ธิแ ละหน้าที่ข องผู้ให้บริการ
และผู้ใช้บริการไว้ล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ในการจัดทําสัญญา
“ค่าบริการ” หมายความว่า ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ
จากผู้ใช้บริการอัน เนื่องมาจากการที่ผู้ใช้บริการได้ใช้ประโยชน์หรือจะใช้ประโยชน์ในบริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิกที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ข้อ ๕ สัญญาจะมีผลผูกพันและใช้บงั คับได้ ต้องเป็นไปตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการได้ให้
ความเห็น ชอบแล้ว หรือที่คณะกรรมการประกาศกําหนดรูปแบบสัญ ญาไว้แนบท้ายประกาศนี้ เว้น แต่
คณะกรรมการจะประกาศกํา หนดให้ สัญ ญาลั กษณะใดหรื อประเภทใดได้รั บ ยกเว้น โดยไม่ ต้อ งได้ รั บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
แบบสั ญ ญาที่ ค ณะกรรมการจะให้ ค วามเห็ น ชอบต้ อ งทํ า เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร มี รู ป แบบ
และสาระสําคัญไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และเป็นไป
ตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ ๖ ก่อนนําแบบสัญญาไปใช้ประกอบกิจการ ผู้ให้บริการต้องจัดส่งแบบสัญญาให้คณะกรรมการ
พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ในกรณีที่คณะกรรมการต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม
เพื่อประกอบการพิจารณา ผู้ให้บริการจะต้องส่งข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการกําหนด
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ในกรณีที่คณะกรรมการเห็น ว่ารูปแบบหรือสาระสําคัญ ของแบบสัญญาไม่เป็น ไปตามที่กําหนด
ตามข้อ ๕ คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให้ดําเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในระหว่างที่แบบสัญญายังมิได้รับความเห็นชอบหรือยังมิได้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ให้เงื่อนไขการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเป็นไปตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ตามแนบท้ายประกาศนี้
แบบสัญ ญาใดที่ค ณะกรรมการให้ความเห็น ชอบแล้ว หากต่อมาผู้ให้บริการประสงค์จะแก้ไข
เปลี่ย นแปลงข้อกําหนดหรือเงื่อนไขเกี่ย วกับการให้บริการ อัน อาจมีผลกระทบต่อสิท ธิ หน้าที่ หรือ
ประโยชน์อันพึงได้รับของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการต้องเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
เว้นแต่เป็นข้อกําหนดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการที่คณะกรรมการประกาศยกเว้นให้ดําเนินการได้โดย
ไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ในกรณีดังกล่าวให้ผู้ให้บริการแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
ภายในสามสิบวันหลังจากที่ได้ดําเนินการ
การเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของระบบ เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ใด ๆ อันส่งผลกระทบทําให้
ประสิทธิภาพในการให้บริการต่ําลง หรือกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ หรือประโยชน์อันพึงได้รับของผู้ใช้บริการ
ตามสัญญา ให้ถือว่ามีผลเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดหรือเงื่อนไขในการให้บริการและต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนโดยให้ดําเนินการเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น
การพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแบบสั ญ ญาให้ เ ป็ น ไปตามขั้ น ตอนและระยะเวลาที่ กํ า หนด
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้ว ยการกําหนดขั้น ตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาคําขอหรือคําร้องเรีย นด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ข้อ ๗ การนําแบบสัญ ญาที่มิได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือที่ขัด หรือแย้ง กับ
ประกาศนี้ไปใช้ในการให้บริการ ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง ชาติ ว่ าด้ว ยการกระทําที่ เป็น การเอาเปรีย บผู้บริโ ภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
หมวด ๑
สัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
ข้อ ๘ ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องแจ้งรายละเอียดของการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
ในแต่ละบริการอย่างชัดเจนและครบถ้วนผ่านสื่อที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายเพื่อให้ผู้บริโภค
ทราบและใช้ เป็น ข้อมู ลประกอบการตัด สินใจในการเข้า ทําสั ญ ญาและเลือ กใช้ บริก ารได้อย่ างถู กต้อ ง
โดยอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญในเรื่องดังต่อไปนี้
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(๑) ชื่อ ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของผู้ให้บริการ
(๒) ลักษณะและประเภทของการให้บริการ เช่น ช่องรายการที่จะให้บริการ รายการที่จะให้บริการ
คุณภาพช่องรายการที่จะให้บริการ เป็นต้น
(๓) เครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการ เช่น กล่องรับสัญญาณ
สมาร์ทการ์ด รีโมทคอนโทรล สายสัญญาณภาพและเสียง เป็นต้น
(๔) มาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ
(๕) อัตราค่าบริการโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพของรายการ และวิธีการเรียกเก็บค่าบริการ
เว้น แต่บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่มิได้เรีย กเก็บค่าบริการ รวมถึง ข้อยกเว้น ในการเรียกเก็บ
ค่าบริการทั้งหมดหรือบางส่วน
(๖) ค่าเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการ
(๗) ข้อจํากัด ตลอดจนเงื่อนไขในการให้บริการ เช่น ขอบเขตพื้นที่การให้บริการ ระยะเวลา
เริ่มต้นการให้บริการ เป็นต้น
(๘) เหตุแห่งการปฏิเสธการให้บริการ
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการแจ้งรายละเอียดของผู้ให้บริการไม่เป็นไปตามวรรคหนึ่ง และมี
คํา สั่ง แก้ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม ผู้ ให้ บ ริก ารต้ อ งดํ า เนิ น การแก้ ไขให้ถู ก ต้อ งและครบถ้ว นภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๙ แบบสัญ ญาต้องเป็น ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ชัดเจน โดยใช้ข้อความเป็น ภาษาไทย
ที่เข้าใจง่ายและสามารถเห็น และอ่านได้ชัดเจน มีข นาดของตัว อักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร โดยมี
จํานวนไม่เกินสิบเอ็ดตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว
แบบสัญ ญาและการแก้ไขเปลี่ย นแปลงแบบสัญ ญาหรือเงื่อนไขเกี่ย วกับการให้บริการที่ได้รับ
ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการแล้ว ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีแผนการเผยแพร่แบบสัญญาและเงื่อนไข
ดังกล่าวให้ผู้บริโภคได้ทราบผ่านสื่อที่ผู้บริโภคเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายเป็นการทั่วไปภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา
ข้อ ๑๐ สัญญาย่อมเกิดขึ้นเมื่อคู่สัญญาได้แสดงเจตนาเสนอและสนองถูกต้องตรงกันโดยชัดแจ้ง
ว่าผู้ ให้บ ริก ารตกลงให้ บริก ารโทรทัศน์ แ บบบอกรับ สมาชิก และผู้ ใช้ บริก ารตกลงใช้ บริก ารโทรทัศ น์
แบบบอกรับสมาชิก ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมิได้ปฏิเสธข้อเสนอเกี่ย วกับบริการใดของผู้ให้บริการจะถือว่า
ผูใ้ ช้บริการแสดงเจตนาตกลงใช้บริการนั้นของผู้ให้บริการมิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการนั้นอยู่แล้ว
และประสงค์จะใช้บริการนั้นต่อไป
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ในการพิจารณาคําขอใช้บริการ ผู้ให้บริการจะกระทําการอัน มีลักษณะเป็น การเลือกปฏิบั ติ
แบ่ง แยก หรือกีด กัน ผู้ขอใช้บริการรายหนึ่งรายใดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมิได้ และการปฏิเสธมิให้
ผู้ใช้บริการรายหนึ่งรายใดเข้าทําสัญญาใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกจะต้องเป็นเหตุตามที่ได้แจ้ง
รายละเอียดเหตุแห่งการปฏิเสธให้ผู้ใช้บริการทราบตามข้อ ๘ (๘) แล้วเท่านั้น
ข้อ ๑๑ เมื่อได้ทําสัญญาแล้ว ผู้ให้บริการต้องจัด ทําสําเนาสัญ ญานั้น เป็นหนัง สือและส่งมอบ
ให้แก่ผู้ใช้บริการ หรือออกหลักฐานอย่างอื่นที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เป็นหลักฐานได้เช่นเดียวกับหนังสือ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่เรียกเก็บค่าบริการ
ล่วงหน้า หรือไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการ ซึ่งไม่มีการทําสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ
จะต้องแสดงอัตราค่าบริการให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นการทั่วไปอย่างชัดเจน และให้ถือเอาเงื่อนไข
ตามประกาศนี้เป็นเงื่อนไขของสัญญาการให้บริการ
คณะกรรมการอาจกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
ตามวรรคสองเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ใช้บริการด้วยก็ได้
ข้อ ๑๒ สั ญ ญาอย่ า งน้ อ ยจะต้ อ งมี ส าระสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ห น้ า ที่ ร ะหว่ า งผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
และผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อกําหนดเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของการให้บริการ เช่น การบริการช่องรายการปกติ
การบริการช่องรายการตามคําสั่งซื้อนอกเหนือจากรายการปกติ การบริการวีดิทัศน์ตามคําขอ หรือบริการ
ส่งเสริมการขายอื่น
(๒) ข้อกําหนดเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการ เช่น
กล่องรับสัญญาณ สมาร์ทการ์ด รีโมทคอนโทรล สายสัญญาณภาพและเสียง เป็นต้น
(๓) ข้อกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการ
(๔) ข้อกํา หนดเกี่ย วกับ หน้าที่ แ ละความรับ ผิด ชอบของผู้ใ ห้บริ การและผู้ ใช้บ ริการที่ชั ด เจน
และเป็นธรรม
(๕) ข้อกําหนดเกี่ย วกับค่ าบริการ ค่าเครื่ องอุปกรณ์ หรือสิ่ง อื่ น ที่เกี่ย วข้ องเพื่อประโยชน์ใ น
การใช้บริการอย่างครบถ้วน เป็นธรรม และจะต้องมีข้อกําหนดรับรองการไม่เรียกเก็บค่าบริการนอกเหนือจาก
ที่กําหนดไว้
(๖) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการระงับการให้บริการและการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
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(๗) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลิกสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
(๘) ข้อกําหนดรับรองการให้บริการตามที่กําหนดในสัญญาหรือตามที่โฆษณา หรือตามที่แจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบ
ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวจะต้องไม่มีข้อกําหนดที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ แบ่งแยก กีดกัน
ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการ หรือยกเว้น หรือจํากัดความรับผิดของผู้ให้บริการ
ข้อ ๑๓ ในการทําสัญญา ผู้ให้บริการจะขอให้ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกินกว่าความจําเป็น
เพื่อการปฏิบัติต ามสัญ ญามิได้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยิน ยอมโดยชัดแจ้งและผู้ให้บริการได้แ จ้ง
วัตถุประสงค์ของการขอข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าแล้ว
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน
สัญชาติ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ในการติดต่อ
ผู้ให้บริการจะนําข้อมูลที่ได้มาจากการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น
โดยมิได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้บริการมิได้ เว้นแต่เป็นการใช้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
หมวด ๒
สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
ข้อ ๑๔ ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามลักษณะ ประเภท
เงื่อ นไข มาตรฐานและคุณ ภาพในการให้บ ริการตามที่ ต กลงในสั ญ ญา หรือ ที่ได้ โ ฆษณาหรื อแจ้ ง ให้
ผูใ้ ช้บริการทราบ ซึ่งต้องไม่ต่ํากว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งว่าการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกไม่เป็นไปตามลักษณะประเภท
เงื่อนไข มาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการที่ตกลงในสัญญา หรือที่ได้โฆษณาหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการ
ทราบตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ผู้ให้บริการมีภาระในการพิสูจน์ข้อโต้แย้งดังกล่าว และต้องดําเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการอย่างเป็นธรรม
ข้อ ๑๕ กรณีที่ผู้ให้บ ริการประสงค์จะเปลี่ย นแปลงลักษณะ ประเภท เงื่อนไข มาตรฐาน
และคุณภาพในการให้บริการที่ตกลงในสัญญา หรือที่ได้โฆษณาหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ หรือการปรับปรุง
รูปแบบการให้บริการอื่น ๆ อันมีลักษณะเป็นสาระสําคัญของการให้บริการ ผู้ให้บริการมีหน้าที่แ จ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนมีการเปลี่ยนแปลง
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กรณีการเปลี่ย นแปลงตามวรรคหนึ่งมีลักษณะ ประเภท เงื่อนไข มาตรฐานและคุณภาพใน
การให้บริการต่ํากว่าที่กําหนดไว้ในสัญญาเดิม ผู้ให้บริการต้องดําเนินการเยียวยา หรือลดค่าบริการหรือยกเว้น
ค่าบริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างเป็นธรรม หรือให้โอกาสผู้ใช้บริการบอกเลิกสัญญานั้นก็ได้
ข้อ ๑๖ ในกรณี ที่ เ กิ ด เหตุ ขั ด ข้ อ งขึ้ น กั บ การให้ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ แ บบบอกรั บ สมาชิ ก ของ
ผู้ให้บริการจนเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ตามปกติ ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องดําเนินการ
แก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้โดยเร็วและผู้ให้บริการไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการในช่วงเวลา
ที่เกิ ด เหตุ ขัด ข้อ งดั ง กล่า วได้ เว้ น แต่ผู้ ให้ บริ การพิสู จน์ ได้ ว่า เหตุขั ด ข้ องดัง กล่า วเกิด ขึ้น จากความผิ ด
ของผู้ใช้บริการ
ข้อ ๑๗ กรณีที่ผู้ให้บริการได้ส่งมอบเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องให้แ ก่ผู้ใช้บริการโดย
ไม่ คิด ค่ าใช้ จ่า ยหรื อคิ ด ค่า ใช้จ่ ายในราคาที่ต่ํ า กว่ า ราคาตลาดของค่า เครื่ องอุ ปกรณ์ใ นขณะที่ ส่ ง มอบ
เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกนั้น ผู้ให้บริการจะถือเอาเหตุดังกล่าวมากําหนด
เป็น เงื่อนไขอันก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ใช้บริการหรือเรียกเก็บค่าปรับหรือค่าเสียหายจากการที่ผู้ใช้บริการ
ยกเลิกสัญญาก่อนกําหนดมิได้
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ มอบเครื่ อ งอุ ป กรณ์ ห รื อ สิ่ ง อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามวรรคหนึ่ ง มี ห น้ า ที่ ต้ อ งใช้
ความระมัดระวังในการใช้เครื่องอุปกรณ์ดังกล่าว และต้องส่งคืน ให้แ ก่ผู้ให้บริการเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง
หากผู้ใช้บริการก่อให้เกิดความเสีย หายแก่เครื่องอุปกรณ์นั้น ผู้ให้บริการมีสิทธิเรีย กให้ผู้ใช้บริการรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแก่เครื่องอุปกรณ์ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินกว่าราคาตลาด
ของค่าเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าวในขณะนั้น เว้นแต่ความเสียหายเกิดจากการใช้งานตามปกติหรือตามระยะเวลา
ของการใช้งาน
ในกรณีที่ผู้ให้บริการประสงค์จะคิดค่าใช้จ่ายจากการส่งมอบเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามวรรคหนึ่งจากผู้ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหน้าที่ในการเรียกเก็บค่าบริการและการชําระค่าบริการ
ข้อ ๑๘ ผู้ให้บริการต้องเรีย กเก็บค่าบริการตามหลักเกณฑ์ที่ค ณะกรรมการประกาศกําหนด
และต้องเป็น อัต ราที่ได้มีการตกลงไว้ในสัญ ญาโดยต้องเรีย กเก็บจากผู้ใช้บริการของตนในอัตราเดีย วกัน
สํา หรั บบริก ารโทรทัศ น์แ บบบอกรับ สมาชิ กที่ มีลั ก ษณะหรือ ประเภทเดีย วกั น และไม่มี ลัก ษณะเป็ น
การเลือกปฏิบัติแบ่งแยก หรือกีดกันผู้ใช้บริการรายหนึ่งรายใด
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ข้อ ๑๙ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารต้ อ งจั ด ส่ ง ใบแจ้ ง รายการการใช้ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ แ บบบอกรั บ สมาชิ ก
ของผู้ใช้บริการเพื่อเรียกเก็บค่าบริการให้ผู้ใช้บริการทราบล่ว งหน้าเป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ก่อนวันครบกําหนดชําระ โดยใบแจ้งรายการดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าบริการ
ค่าเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการ และการคํานวณค่าบริการในลักษณะ
ที่ชัดเจนเพียงพอเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจถึงที่มาของค่าใช้จ่ายที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งรายการนั้นได้
ใบแจ้งรายการการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกของผู้ใช้บริการตามวรรคหนึ่ง จะต้อง
กําหนดวิธีการต่าง ๆ ในการรับชําระเงิน ของผู้ให้บริการไว้โ ดยชัดแจ้ง เพื่อประโยชน์ในการชําระเงิน
ของผู้ใ ช้บริ การ ทั้ง นี้ มิใ ห้ใช้ บัง คับกั บกรณีที่ ผู้ใ ช้บริ การได้ ทํา ความตกลงกับ ผู้ให้ บริ การเพื่ อยกเว้ น
การแสดงรายละเอียดในใบแจ้งรายการดังกล่าว
ความในข้อนี้มิให้ใช้บงั คับกับกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีการให้บริการโทรทัศน์แ บบบอกรับสมาชิกที่เรีย กเก็บค่าบริการล่ว งหน้า หรือไม่มี
การเรียกเก็บค่าบริการซึ่งไม่สามารถส่งใบแจ้งรายการเพื่อเรียกเก็บค่าบริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะต้องแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าบริการ ค่าเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการ
และวิธีการคํานวณค่าบริการที่ชัดเจน รวมถึงค่าบริการที่เรียกเก็บเป็นการล่วงหน้าที่เหลืออยู่ให้ผู้ใช้บริการ
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
(๒) กรณีที่ผู้ให้บริการได้ทําความตกลงกับผู้ใช้บริการเพื่อยกเว้นการแสดงรายละเอียดในใบแจ้ง
รายการดังกล่าว
ข้อ ๒๐ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารต้ อ งกํ า หนดวิ ธี ก ารในการส่ ง ใบแจ้ ง รายการการใช้ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์
แบบบอกรับสมาชิก เพื่อเรียกเก็บค่าบริการให้ชัดแจ้ง และต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นหนังสือไปยัง
สถานที่ติดต่อของผู้ใช้บริการที่ได้แจ้งไว้ หรือโดยวิธีการอื่นหากผู้ใช้บริการได้ยินยอมหรือประสงค์ให้แจ้ง
โดยวิธีการอื่นนั้น
ข้อ ๒๑ ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าบริการอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในสัญญามิได้
ข้อ ๒๒ ผู้ให้บริการจะกําหนดให้ผู้ใช้บริการต้องวางเงินประกันหรือต้องชําระเงินอื่นที่มีลักษณะ
เช่นเดียวกับเงินประกันเพื่อใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกของผู้ให้บริการมิได้
ข้อ ๒๓ ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารจะกํ า หนดให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารต้ อ งชํา ระดอกเบี้ ย เบี้ ย ปรั บ หรื อ เงิ น อื่ น ใด
ในลักษณะดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัดชําระค่าบริการให้เกิ น กว่าอัตราที่กฎหมายกําหนดหรือ
ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบมิได้
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ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ ผู้ ใ ช้บ ริ ก ารเห็ น ว่า ผู้ ใ ห้บ ริ ก ารเรี ย กเก็ บ ค่า บริ การสู ง กว่ า อั ต ราที่ ต กลงกั น
ในสัญญา หรือสูงกว่าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการรายอื่นที่ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกในลักษณะ
หรือประเภทเดียวกัน หรือเห็นว่าผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าบริการโดยไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้บริการของตนจากผู้ให้บริการได้
ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อยื น ยัน ความถูกต้องของการเรีย กเก็บค่าบริการ
ดังกล่าว และต้องแจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่งให้ผู้ใช้บริการทราบโดยเร็ว แต่ทั้ง นี้ ต้องไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วัน ที่ผู้ใช้บริการมีคําขอตามวรรคหนึ่ง หากผู้ให้บริการไม่ดําเนิน การภายในระยะเวลาที่กําหนด
ให้ผู้ให้บริการสิ้นสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการในจํานวนที่ผู้ใช้บริการได้โต้แย้งนั้น
ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าจํานวนที่เกิดขึ้น
จากการใช้บริการจริง ผู้ให้บริการจะต้องคืน เงินส่วนต่างของค่าบริการที่เรียกเก็บเกินให้แ ก่ผู้ใช้บริการ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ข้อเท็จจริงยุติ และผู้ให้บริการต้องชําระดอกเบี้ยในส่วนต่างในอัตราเท่ากับ
ที่ได้กาํ หนดไว้ว่าจะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัด เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้ตกลงเลือก
ให้ดําเนินการในการคืนเงินส่วนต่างที่เรียกเก็บเกินเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ การคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้ใช้บริการ
อาจคืน ด้ว ยเงินสด เช็ค หรือนําเข้าบัญชีเงิน ฝากของผู้ใช้บริการ หรือตามวิธีการที่ผู้ใช้บริการได้แ จ้ง
ความประสงค์ไว้
ข้อ ๒๖ เมื่อผู้ใช้บริ การได้ชํา ระค่าบริการให้แ ก่ผู้ใ ห้บริการตามที่เรีย กเก็บแล้ว ผู้ให้บริการ
จะต้องออกหลักฐานเป็นหนังสือแก่ผู้ใช้บริการเพื่อแสดงว่าตนได้รับชําระค่าบริการจากผู้ใช้บริการแล้ว
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่เรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า
หรือไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการซึ่งไม่มีการออกใบรายการการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
หมวด ๔
การระงับการให้บริการและการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
ข้อ ๒๗ ผู้ใช้บริการอาจใช้สิทธิระงับการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกของผู้ให้บริการ
เป็นการชั่วคราวได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือหรือด้วยวิธีการอื่นใดที่ผู้ให้บริการจัดขึ้นเพื่อรับแจ้งให้ผู้ให้บริการ
ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามวัน โดยถือเป็น หน้าที่ของผู้ให้บริการที่ต้องจัดให้มีระบบรับแจ้ง
ดังกล่าวอย่างเพียงพอตลอดเวลา เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจําเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิ
ระงับการใช้บริการนั้นได้ทันที
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ผู้ใ ห้ บริ ก ารจะกํ า หนดระยะเวลาขั้ น สู ง ที่ ยิ น ยอมให้ ผู้ใ ช้ บ ริก ารระงับ การใช้ บริ ก ารโทรทั ศ น์
แบบบอกรับสมาชิกชั่วคราวไว้ในสัญญาด้วยก็ได้
ในการขอระงับ การใช้ บริการโทรทัศน์ แ บบบอกรับสมาชิกดัง กล่าว ผู้ให้บริก ารจะเรีย กเก็ บ
ค่าธรรมเนีย มหรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ใช้บริการไม่ได้ เว้น แต่ก รณีที่ผู้ใช้บริการระงับการใช้บริการ
เกิน กว่ าระยะเวลาขั้น สูง ที่ผู้ให้บ ริการกําหนด ผู้ใ ห้บริการมีสิท ธิย กเลิ กการให้บริก ารได้ โดยแจ้ง ให้
ผูใ้ ช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ข้อ ๒๘ เมื่อผู้ใช้บริการได้แจ้งขอระงับการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกต่อผู้ให้บริการ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศฉบับนี้แ ล้ว ผู้ใช้บริการย่อมหลุด พ้น จากความรับผิด ในค่าบริการ
ที่เกิดขึ้นภายหลังการแจ้งขอระงับการใช้บริการชั่วคราวมีผล เว้นแต่ผู้ให้บริการจะพิสูจน์ได้ว่าค่าบริการ
ที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการกระทําของผู้ใช้บริการ
ข้อ ๒๙ เมื่อครบกําหนดการขอระงับการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกชั่ว คราวแล้ว
ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องเปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการดังกล่าวได้ทันที โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ใช้บริการไม่ได้
ข้อ ๓๐ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
เป็ น การชั่ ว คราวต่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารก็ ไ ด้ โดยแจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ พร้ อ มทั้ ง ระบุ เ หตุ ใ นการใช้ สิ ท ธิ ดั ง กล่ า ว
ให้แก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ผู้ให้บริการสามารถ
ระงับการให้บริการได้ทันที
(๑) เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่ผู้ให้บริการ
(๒) ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล
(๓) ผูใ้ ช้บริการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริการ
(๔) ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่า บริ ก ารโทรทั ศ น์ แ บบบอกรั บ สมาชิ ก ที่ ใ ห้บ ริ ก ารแก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ถูกนําไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อสัญญา
(๕) ผู้ใช้บริการผิดนัดชําระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาสองคราวติดต่อกัน
(๖) ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการได้นําบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกไปใช้เพื่อแสวงหา
รายได้โดยมีเจตนาจะไม่ชําระค่าบริการ
(๗) ผู้ให้บริการมีเหตุที่จําเป็นอย่างเร่งด่วนต้องบํารุงรักษาหรือแก้ไขระบบโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
ที่ใช้ในการให้บริการ
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ทั้งนี้ เหตุในการระงับการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกดังกล่าวจะต้องไม่มีข้อกําหนด
ที่เป็นการจํากัดการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้บริการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
หมวด ๕
การเลิกสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
ข้อ ๓๑ ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิการใช้บริการตามสัญ ญาให้แก่บุคคลอื่น ก็ได้ แต่จะต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ให้บริการก่อน
ถ้าผู้ใช้บริการกระทําการฝ่าฝืนความในข้อนี้ ผู้ให้บริการจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้
ข้อ ๓๒ การโอนสิทธิการให้บริการตามสัญญาไปยัง ผู้ให้บริการรายอื่นจะกระทํามิได้ เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และผู้รับโอนจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามสัญญาที่มีผลอยู่ก่อนการโอน
ข้อ ๓๓ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี สิ ท ธิ เ ลิ ก สั ญ ญาในเวลาใดก็ ไ ด้ ด้ ว ยการบอกกล่ า วเป็ น หนั ง สื อ ให้ แ ก่
ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้าวัน ทําการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องชําระค่าบริการจนถึงวัน ที่
การยกเลิกสัญญามีผลบังคับ
ในกรณีที่มีเหตุดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการอาจใช้สิทธิเลิกสัญญาได้ทันที
(๑) ผู้ใช้ บริ การไม่สามารถรับ บริ การจากผู้ ให้ บริก ารได้ ด้ว ยเหตุที่ เกิ ด ขึ้ น อย่างต่อ เนื่ องและ
อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ใช้บริการ
(๒) ผู้ให้บริการได้ละเมิดข้อตกลงอันเป็นสาระสําคัญของสัญญา
(๓) ผู้ให้บริการตกเป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ผู้ใ ห้ บ ริก ารเปลี่ ย นแปลงข้ อ ตกลงในสั ญ ญาหรื อ เงื่ อนไขในการให้บ ริ ก าร ซึ่ ง มีผ ลเป็ น
การลดสิทธิหรือประโยชน์อันพึงได้รับของผู้ใช้บริการลง เว้นแต่เกิดจากเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
ข้อ ๓๔ ห้า มมิ ให้ ผู้ ใ ห้ บริ ก ารยกเลิ กการให้ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ แ บบบอกรั บ สมาชิ ก ตามสั ญ ญา
เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ผูใ้ ช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล
(๒) ผู้ใช้บริการผิดนัดชําระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาสองคราวติดต่อกัน
โดยผู้ให้บริการได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึง วันครบกําหนดที่แ น่นอนเป็นการล่ว งหน้าในใบแจ้งรายการ
การใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกเพื่อเรีย กเก็บค่าบริการ และได้ทําการเตือนตามวิธีการที่ได้
กําหนดไว้ในสัญญาแล้ว
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๙๒ ง

๑๙

ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

(๓) ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการมีพ ฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนําบริการไปใช้
โดยผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา
(๔) ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้โดยเหตุสุดวิสัย
(๕) เป็นการยกเลิกโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ข้อ ๓๕ เมื่ อ สั ญ ญาเลิ ก กั น ในกรณี ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารมี เ งิ น ค่ า บริ ก ารหรื อ เงิ น อื่ น ใดค้ า งชํ า ระ
แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการต้องคืนเงินนั้นให้แก่ผู้ใช้บริการ
ในการคืนเงินตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ให้บริการได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับ
ผู้ใช้บริการหรือเป็นผู้รับมอบอํานาจจากผู้ใช้บริการอย่างถูกต้องแล้ว ให้ผู้ให้บริการคืนเงินภายในสามสิบวัน
นับแต่วันเลิกสัญญา
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ อาจคืนด้วยเงินสด เช็ค หรือนําเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ หรือตามวิธีการ
ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้
กรณี ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารไม่ ส ามารถคื น เงิ น ดั ง กล่ า วให้แ ก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ ภ ายในระยะเวลาที่ กํ า หนด
ผู้ใ ห้ บริ ก ารต้ องชํ า ระค่ าเสี ย ประโยชน์ใ นอัต ราเท่ า กับ อั ต ราดอกเบี้ย ที่ ผู้ใ ห้ บริ ก ารคิ ด จากผู้ใ ช้ บริ ก าร
กรณีผู้ใช้บริการผิดนัดไม่ชําระค่าบริการแก่ผู้ให้บริการ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ใช้บริการที่จะเรียกค่าเสียหายอย่างอื่น
เว้นแต่การไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวได้นั้น มิได้เกิดจากความผิดของผู้ให้บริการ
หมวด ๖
การร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ข้อ ๓๖ ผู้ให้บริการต้องจัดทําและแจ้งให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน
และการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ซึ่งต้องมีความชัดเจนในเรื่องขั้นตอน
การดําเนิน การ ระยะเวลาดําเนิน การ และผลของการดําเนิน การ ทั้งนี้ ในการดําเนิน การดังกล่าว
จะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรีย น หรือการระงับ
ข้อพิพาทเกี่ยวกับบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
ข้อ ๓๗ ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
ตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการกําหนด
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๙๒ ง

๑๙

ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๘ ผู้ให้บริการที่ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกอยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
ให้จัด ส่งแบบสัญ ญาเพื่อขอความเห็น ชอบจากคณะกรรมการตามข้อ ๖ ภายในหกสิบวัน นับแต่วัน ที่
ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บงั คับ
ในระหว่ างที่ยั ง มิ ได้ มี การจั ด ส่ งแบบสัญ ญาเพื่อ ขอความเห็ น ชอบหรือ แบบสั ญ ญายั ง มิ ได้ รั บ
ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ ให้เงื่อนไขการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเป็น ไป
ตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามแนบท้ายประกาศ
ข้อ ๓๙ สัญญาระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
ให้ผู้ให้บริการดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแบบสัญญาให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ และจัดส่งแบบสัญญาดังกล่าว
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ทั้ง นี้
ในระหว่างที่ยังมิได้มีการจัดส่งแบบสัญญาเพื่อขอความเห็นชอบหรือแบบสัญญายังมิได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ หากเงื่อนไขของสัญญาข้อใดขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้เงื่อนไขของสัญญาข้อดังกล่าว
เป็นไปตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามแนบท้ายประกาศ
เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแบบสัญญาแล้ว ให้ผู้ให้บริการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
เป็น หนังสือไปยังผู้ใช้บริการภายในสามสิบวัน และให้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามเงื่อนไขของสัญญานั้น
เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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แบบสัญญามาตรฐานการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖
-----------------------------------สัญญานี้ทําขึ้นเมื่อวันที่ ___________ เดือน ______________ พ.ศ. ______________
ระหว่าง นาย / นาง / นางสาว / อื่นๆ (โปรดระบุ) _________________________ _____________
เลขประจําตัวประชาชน__________________วัน/เดือน/ปีเกิด________ สัญชาติ ______________
ที่อยู่เลขที่ _______ อาคาร ________________ ห้องเลขที่ _______ ชั้นที่ ______ หมู่ที่ ______
ตรอก/ซอย _____________ ถนน __________________ ตําบล/แขวง _______________________
อําเภอ/เขต ____________________ จังหวัด __________________ รหัสไปรษณีย์ ______________
เบอร์โทรศัพท์_____________________
ซึ่งต่อไปนี้ ในสัญญาเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” กับ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจํากัด _________________________
เลขทะเบียนนิติบุคคล _____________________ ที่อยู่เลขที่ _______ อาคาร ________________
ห้องเลขที่ _______
ชั้ นที่ _______
หมู่ ที่ ______
ตรอก/ซอย ________________
ถนน ____________________
ตํ า บล/แขวง ___________อํ า เภอ/เขต ________________
จังหวัด __________________ รหัสไปรษณีย์ ______________ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญารียกว่า “ผู้ให้บริการ”
๑. การให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
ผู้ให้บริการตกลงให้บริ การและผู้ใ ช้บริการตกลงรับ บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ดังนี้
๑.๑ การให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามสัญญานี้ ประกอบด้วยบริการที่มีลักษณะและ
ประเภทของการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑.๑ บริการช่องรายการที่ให้บริการปกติ……… (ระบุชื่อแพ็คเกจ จํานวนช่องรายการ
รวมถึงมาตรฐานหรือคุณภาพช่องรายการ)………….
๑.๑.๒ บริการช่องรายการตามคําสั่งซื้อนอกเหนือจากรายการปกติ (A La Carte)
………....................................(รายละเอียด)……………………………………………………….
๑.๑.๓ บริการวีดิทัศน์ตามคําขอ (Video on demand)……….……(รายละเอียด)………….…..
๑.๑.๔ บริการส่งเสริมการขายอื่น……………………….……(รายละเอียด)………….……….……………
๑.๑.๕ บริการอื่น ๆ………………………………………..………(รายละเอียด)…………………..……….….
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๑.๒ เครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการ................................
(เช่น กล่องรับสัญญาณ สมาร์ทการ์ด รีโมทคอนโทรล สายสัญญาณภาพและเสียง เป็นต้น………...…………………
๒. วันเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา
สัญญานี้มีกําหนดระยะเวลา.....ปี นับแต่วันที่...............ถึงวันที่................ซึ่งเมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการตามสัญญานี้ต่อไป ให้ถือว่าเป็นสัญญาไม่มีกําหนด
ระยะเวลา
๓. สิทธิและหน้าที่
๓.๑ สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการ
๓.๑.๑ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตกลงให้ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ แ บบบอกรั บ สมาชิ ก ตามลั ก ษณะ ประเภท
เงื่อนไข มาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการตามที่ตกลงในข้อ ๑ หรือที่ได้โฆษณาหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการ
ทราบซึ่งต้องไม่ต่ํากว่าที่ได้ตกลงในสัญญานี้
๓.๑.๒ ผู้ให้บริการมีภาระในการพิสูจน์ในกรณีที่ผู้ใช้บริการโต้แย้งว่าการให้บริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิกไม่เป็นไปตามลักษณะ ประเภท เงื่อนไข มาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการตามที่
ตกลงในสัญญา หรือที่ได้โฆษณาหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
ในกรณีที่การให้บริการไม่เป็นไปตามที่ตกลงในสัญญา ผู้ให้บริการจะดําเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการอย่างเป็นธรรม
๓.๑.๓ หากผู้ให้บริการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงลักษณะ ประเภท เงื่อนไข มาตรฐานและ
คุณภาพในการให้บริการที่ตกลงในสัญญา หรือที่ได้โฆษณาหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ หรือการปรับปรุง
รูปแบบการให้บริการอื่น ๆ อันมีลักษณะเป็นสาระสําคัญของการให้บริการ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง
หากการเปลี่ยนแปลงข้างต้นเป็นเหตุให้ลักษณะ ประเภท เงื่อนไข มาตรฐานและ
คุณภาพในการให้บริการต่ํากว่าที่กําหนดไว้ในสัญญาเดิม ผู้ให้บริการตกลงจะเยียวยา หรือลดค่าบริการหรือ
ยกเว้นค่าบริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างเป็นธรรม
๓.๑.๔ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารมี ห น้ า ที่ แ ก้ ไ ขเหตุ ขั ด ข้ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ การให้ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ แ บบ
บอกรับสมาชิกของผู้ให้บริการจนเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ตามปกติ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถใช้บริการได้โดยเร็วและผู้ให้บริการไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการในช่วงเวลาที่เกิดเหตุขัดข้องดังกล่าว
เว้นแต่ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าเหตุขัดข้องดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดของผู้ใช้บริการ
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๓.๑.๕ ผู้ให้บริการจะไม่ถือเอาเหตุแห่งการได้ส่งมอบเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้แ ก่ผู้ใ ช้บ ริก ารโดยไม่ คิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ คิด ค่ า ใช้ จ่ ายในราคาที่ ต่ํ ากว่า ราคาตลาดของค่ าเครื่ อ งอุ ป กรณ์
ในขณะที่ ส่ งมอบเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการใช้ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์แบบบอกรับสมาชิก นั้ น มากํ าหนดเป็ นเงื่อ นไข
อันก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ใช้บริการหรือเรียกเก็บค่าปรับหรือค่าเสียหายจากการที่ผู้ใช้บริการยกเลิกสัญญา
ก่อนกําหนด
ในกรณีที่ผู้ให้บริการประสงค์จะคิดค่าใช้จ่ายจากการส่งมอบเครื่องอุปกรณ์หรือ
สิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องจากผู้ใช้บริการ ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวจะต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
๓.๑.๖ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตกลงจะซ่ อ มแซมเครื่ อ งอุป กรณ์ ห รื อ สิ่ ง อื่ นที่ เกี่ ยวข้อ งที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ส่งมอบให้แก่ผู้ใช้บริการไม่ว่าจะมีการคิดค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม เมื่อเกิดความชํารุดบกพร่องภายในสามวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่ความชํารุดบกพร่องดังกล่าว
เกิดจากผู้ใช้บริการ และตกลงจะไม่คิดค่าบริการตลอดระยะเวลาที่มีการซ่อมแซมเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าว
๓.๑.๗ ผู้ให้บริการตกลงจะจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
ตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการกําหนด ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
๓.๑.๘ ผู้ให้บริการรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้เพื่อประโยชน์
อื่ น ใดโดยไม่ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรจากผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร เว้ น แต่ ข้ อ มู ล นั้ น จะถู ก นํ า ส่ ง
แก่คณะกรรมการหรือหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถเพิกถอนความยินยอม
ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ให้บริการเมื่อใดก็ได้
๓.๒ สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการ
๓.๒.๑ ผู้ใช้บริการตกลงให้ข้อ มูลส่วนบุคคลที่จําเป็น ดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งส่งมอบสําเนา
เอกสารหรือหลักฐานซึ่งยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งนี้
ผู้ให้บริการสามารถขอตรวจสอบต้นฉบับของเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวได้ด้วย
๑) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน สัญชาติ วันเดือน
ปีเกิด
๒) ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่สําหรับการจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์
เพื่อใช้ในการติดต่อ
๓.๒.๒ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารจะต้ อ งไม่ ก ระทํ า การ หรื อ อนุ ญ าตให้ ผู้ อื่ น กระทํ า การใดๆ อั น เป็ น
การก่อกวน รบกวน หรือเกิดความไม่สะดวกทั้งต่อผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการอื่นของผู้ให้บริการ หรือบุคคลอื่นใด
๓.๒.๓ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะเก็บรักษารหัสประจําตัวของผู้ใช้บริการหรือรหัสส่วนตัวใด ๆ
เพื่อใช้บริการของผู้ให้บริการไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบ
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๓.๒.๔ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ มอบเครื่ อ งอุ ป กรณ์ ห รื อ สิ่ ง อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ห น้ า ที่ ต้ อ ง
ใช้ความระมัดระวังในการใช้เครื่องอุปกรณ์ดังกล่าว โดยไม่นําเครื่องอุปกรณ์ที่ได้รับจากผู้ให้บริการไปใช้
ผิ ด วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ หน้ า ที่ ข องเครื่ อ งอุ ป กรณ์ นั้ น ๆ ตลอดจนใช้ ค วามระมั ด ระวั ง ในการรั ก ษาดู แ ล
เครื่องอุปกรณ์นั้น ๆ เช่นวิญญูชนพึงกระทํา และต้องส่งคืนให้แก่ผู้ให้บริการตามสภาพเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง
หากผู้ใช้บริการก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องอุปกรณ์นั้น ผู้ให้บริการมีสิทธิเรียกให้ผู้ใช้บริการรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแก่เครื่องอุปกรณ์ดังกล่าวได้ แต่จะต้องไม่เกินกว่าราคาตลาดของ
ค่าเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าวในขณะนั้น
๓.๒.๕ ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของตนผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการ
กําหนดไว้
๓.๒.๖ ผู้ใช้บริการมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อผู้ให้บริการหากผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อน
เสียหายจากการให้บริการของผู้ให้บริการตามกลไกหรือช่องทางที่ผู้ให้บริการกําหนด
๔. การเรียกเก็บและการชําระค่าบริการหรือค่าใช้จา่ ย
๔.๑ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารมี สิ ท ธิ เ รี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า บริ ก าร หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ใด (ค่ า บริ ก าร)
จากผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารอั น เนื่ อ งมาจากการที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ห รื อ จะใช้ ป ระโยชน์ ใ นบริ ก ารโทรทั ศ น์
แบบบอกรับสมาชิกตามสัญญานี้ ซึ่งจะต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกําหนด
๔.๒ นั บแต่ วันเริ่ มบริ การ ผู้ ใ ห้บ ริก ารจะเรี ย กเก็บค่ าบริ การและค่า เครื่ องอุ ปกรณ์ หรื อ สิ่ งอื่น
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการอันเกิดจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการ โดยมีรายการดังต่อไปนี้
๔.๒.๑ ..............................................................................
๔.๒.๒ ..............................................................................
๔.๒.๓ ..............................................................................
๔.๒.๔ ..............................................................................
๔.๓ ผู้ให้บริการตกลงเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการเป็นรายปี / รายเดือน เป็นจํานวน ปีละ /
เดือนละ ......... บาท
๔.๔ ผู้ให้บริการตกลงเรียกเก็บค่าเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการใช้
บริการเป็นรายปี / รายเดือน เป็นจํานวน ปีละ / เดือนละ ......... บาท
๔.๕ ผู้ให้บริการจะจัดส่งใบแจ้งรายการการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกของผู้ใช้บริการ
เพื่อเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอืน่ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการ ให้ผู้ใช้บริการ
ทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันครบกําหนดชําระ โดยใบแจ้งรายการดังกล่าวจะต้อง
แสดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ อั ต ราค่ า บริ ก าร ค่ า เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ห รื อ สิ่ ง อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ประโยชน์ ใ น
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การใช้บริการ และการคํานวณค่าบริการในลักษณะที่ชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจถึง
รายละเอียดที่มาของค่าใช้จ่ายที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งรายการนั้นได้ ซึ่งผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีช่องทาง
การรับชําระเงินที่สะดวกและเพียงพอต่อการชําระค่าบริการ (เช่น สํานักงานของผู้ให้บริการ เคาท์เตอร์
เซอร์วิส ธนาคาร เป็นต้น)
๔.๖ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจะจั ด ส่ ง ใบแจ้ ง รายการเพื่ อ เรี ย กเก็ บ ค่ า บริ ก ารทางช่ อ งทาง..............
.......(เช่น โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ หรือวิธีการอื่นใดที่
อาจมีขึ้นในอนาคต) ......................... ตามที่ผู้ใช้บริการตกลงหรือแจ้งไว้
๔.๗ ผู้ให้บริการรับรองว่าจะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในสัญญา
นี้
๔.๘ ผู้ให้บริการรับรองว่าจะไม่มีการกําหนดให้ผู้ใช้บริการต้องวางเงินประกันหรือต้องชําระเงิน
อย่างอื่นอันมีลักษณะเช่นเดียวกับเงินประกันเพื่อใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
๔.๙ ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บดอกเบี้ย เบี้ยปรับ หรือเงินอื่นใดในลักษณะดังกล่าว จากผู้ใช้บริการ
เนื่องจากผิดนัดชําระค่าบริการเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนดหรือที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบมิได้
๔.๑๐ ในกรณีที่ปรากฏข้อ โต้ แย้งเกี่ ยวกับการเรียกเก็บค่ าบริการ ผู้ให้ บริ การตกลงจะพิ สูจน์
ข้อเท็จจริงเพื่อยืนยันความถูกต้องของการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าว และต้องแจ้งข้อมูลให้ผู้ใช้บริการทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ใช้บริการมีคํ าขอ หากผู้ให้บริการไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด
ผู้ให้บริการจะสิ้นสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการในจํานวนที่ผู้ใช้บริการได้โต้แย้งนั้น
๔.๑๑ ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าจํานวนที่เกิดขึ้น
จากการใช้บริการจริง ผู้ให้บริการตกลงคืนเงินส่วนต่างของค่าบริการที่เรียกเก็บเกินให้แก่ผู้ใช้บริการ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ข้อเท็จจริงยุติ และผู้ให้บริการตกลงชําระดอกเบี้ยในส่วนต่างในอัตราเท่ากับที่ได้กําหนด
ไว้ว่าจะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัด เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้ตกลงเลือกให้ดําเนินการ
ในการคืนเงินส่วนต่างที่เรียกเก็บเกินเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ การคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้ใช้บริการ อาจคืนด้วย
เงินสด เช็ค หรือนําเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ หรือตามวิธีการที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้
๔.๑๒ เมื่อผู้ใช้บริการได้ชําระค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการตามที่เรียกเก็บแล้วผู้ให้บริการจะต้อง
ออกหลักฐานเป็นหนังสือแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อแสดงว่าตนได้รับชําระค่าบริการจากผู้ใช้บริการแล้ว
๕. การขอระงับการใช้บริการชั่วคราว
๕.๑ ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิระงับการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกของผู้ให้บริการ
เป็นการชั่วคราวก็ได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือหรือด้วยวิธีการอื่นใดที่ผู้ให้บริการจัดขึ้นเพื่อรับแจ้งให้ผู้ให้บริการ
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ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจําเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ผู้ใช้บริการสามารถ
ใช้สิทธิระงับการใช้บริการได้ทันที
ในการขอระงับการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกดังกล่าว ผู้ให้บริการตกลงจะไม่
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ใช้บริการ
๕.๒ เมื่อผู้ ใช้บริการได้แจ้งขอระงับการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกต่อผู้ให้บริการ
ตามวิธีการที่กําหนดในสัญญาแล้ว ผู้ใช้บริการย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดในค่าบริการที่เกิดขึ้น ภายหลัง
การแจ้งขอระงับการใช้บริการชั่วคราวมีผล เว้นแต่ผู้ให้บริการจะพิสูจน์ได้ว่าค่าบริการที่เกิดขึ้นเป็นผลจาก
การกระทําของผู้ใช้บริการ
๕.๓ ผู้ให้บริการยินยอมให้ผู้ใช้บริการระงับการใช้บริการชั่วคราว โดยมีกาํ หนดระยะเวลา..............
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการระงับบริการเกินกว่าระยะเวลาขั้นสูงที่ผู้ให้บริการกําหนด ผู้ให้บริการ
อาจยกเลิกการให้บริการได้ โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
๕.๔ เมื่ อ ครบกํ า หนดการขอระงั บ การใช้ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ แ บบบอกรั บ สมาชิ ก ชั่ ว คราวแล้ ว
ผู้ให้บริการ มีหน้าที่ต้องเปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการดังกล่าวได้ทันที โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ จากผู้ใช้บริการไม่ได้
๕.๕ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
เป็ น การชั่ ว คราวต่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารก็ ไ ด้ โดยแจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ พร้ อ มทั้ ง ระบุ เ หตุ ใ นการใช้ สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วให้ แ ก่
ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ผู้ให้บริการสามารถระงับ
การให้บริการได้ทันที
๕.๕.๑ เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่ผู้ให้บริการ
๕.๕.๒ ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล
๕.๕.๓ ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริการ
๕.๕.๔ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า บริ ก ารโทรทั ศ น์ แ บบบอกรั บ สมาชิ ก ที่ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ถูกนําไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อสัญญา
๕.๕.๕ ผู้ใช้บริการผิดนัดชําระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาสองคราว
ติดต่อกัน
๕.๕.๖ ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการได้นําบริการโทรทัศน์แ บบบอกรับสมาชิกไปใช้
เพื่อแสวงหารายได้โดยมีเจตนาจะไม่ชําระค่าบริการ
๕.๕.๗ ผู้ใ ห้บ ริการมี เหตุที่ จําเป็น อย่ างเร่งด่วนต้อ งบํ ารุ งรัก ษาหรื อแก้ ไขระบบโทรทัศ น์
แบบบอกรับสมาชิกที่ใช้ในการให้บริการ
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๖. การเลิกสัญญา
๖.๑ ผู้ให้บริการจะโอนสิทธิการให้บริการตามสัญญาไปยังผู้ให้บริการรายอื่นมิได้ เว้นแต่ได้รับ
อนุมัติจาก กสทช. และผู้รับโอนจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามสัญญาที่มีผลอยู่ก่อนการโอน
๖.๒ ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลิกสัญญาในเวลาใดก็ได้ด้วยการบอกกล่าวเป็นหนังสือให้แก่ผู้ให้บริการ
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้าวันทําการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องชําระค่าบริการครบถ้วนจนถึงวันที่การยกเลิก
สัญญามีผลบังคับ
๖.๓ ผู้ใช้บริการอาจใช้สิทธิเลิกสัญญาได้ทันที หากมีเหตุดังต่อไปนี้
๖.๓.๑ ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากผู้ให้บริการได้ด้วยเหตุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ใช้บริการ
๖.๓.๒ ผู้ให้บริการได้ละเมิดข้อตกลงอันเป็นสาระสําคัญของสัญญา
๖.๓.๓ ผู้ให้บริการตกเป็นบุคคลล้มละลาย
๖.๓.๔ ผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาหรือเงื่อนไขในการให้บริการ ซึ่งมีผลเป็น
การลดสิทธิหรือประโยชน์อันพึงได้รับของผู้ใช้บริการลง เว้นแต่เกิดจากเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
๖.๔ ผู้ให้บริการสามารถยกเลิกการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามสัญญา ได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้
๖.๔.๑ ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล
๖.๔.๒ ผู้ใช้บริการผิดนัดชําระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาสองคราว
ติดต่อกัน โดยผู้ให้บริการได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงวันครบกําหนดที่แน่นอนเป็นการล่วงหน้าในใบแจ้ง
รายการการใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกเพื่อเรียกเก็บค่าบริการ และได้ทําการเตือนตามวิธีการที่ได้
กําหนดไว้ในสัญญาแล้ว
๖.๔.๓ ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนําบริการ
ไปใช้โดยผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา
๖.๔.๔ ผู้ใช้บริการโอนสิทธิการใช้บริการตามสัญญาให้แก่บุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอม
จากผู้ให้บริการ
๖.๔.๕ ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้โดยเหตุสุดวิสัย
๖.๔.๖ เป็นการยกเลิกโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
๖.๕ เมื่อสัญญาเลิกกัน ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าบริการหรือเงินอื่นใดค้างชําระให้แก่
ผู้ใช้บริการ โดยเมื่อผู้ให้บริการได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ใช้บริการหรือเป็นผู้รับมอบ
อํ า นาจจากผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารอย่ า งถู ก ต้ อ งแล้ ว จะดํ า เนิ น การคื น เงิ น ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น เลิ ก สั ญ ญา
ด้วยเงินสด เช็ค หรือนําเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ หรือตามวิธีการที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้
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ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารมี ห น้ า ที่ ชํ า ระค่ า เสี ย ประโยชน์ ใ นอั ต ราเท่ า กั บ อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
คิดจากผู้ใช้บริการกรณีผู้ใช้บริการผิดนัดไม่ชําระค่าบริการแก่ผู้ให้บริการ หากผู้ให้บริการไม่สามารถคืนเงิน
ค้างชําระให้แก่ผู้ใช้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ใช้บริการที่จะเรียกค่าเสียหาย
อย่างอื่น เว้นแต่การไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวได้นั้น มิได้เกิดจากความผิดของผู้ให้บริการ
ผู้ให้บริการตกลงให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิ กของผู้ให้บริการ โดยคู่สั ญญาแต่ล ะฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ต รงกั น
เป็นอย่างดีแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นสําคัญ
ลงชื่อ........................................................ผู้ให้บริการ
ลงชื่อ........................................................ผู้ใช้บริการ
ลงชื่อ................................................................พยาน
ลงชื่อ................................................................พยาน
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หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดําเนินรายการ
พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่เป็ นการสมควรให้มี หลัก เกณฑ์การแบ่ ง เวลาให้ผู้ อื่น ดํ าเนิ น รายการ เพื่อ ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้มีการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
โดยคํานึงถึงการส่งเสริมเสรีภาพในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่หลากหลายและมีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียมและรู้เท่าทัน และกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้มีการแข่งขัน
ได้อย่างเสรี ภายใต้หลักเกณฑ์ที่เป็น ธรรม เนื้อหารายการที่มีคุณ ภาพหลากหลายและเหมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗ (๓) (๔) (๕) (๖) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๓) (๑๗) (๑๘) (๒๔)
และมาตรา ๓๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘
มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๐
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ย วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๖๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญ ญัติให้กระทําได้โ ดยอาศัยอํานาจตามบทบัญ ญัติแ ห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่น ดําเนิน
รายการไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดําเนินรายการ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต การให้บริการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ ที่ใช้คลื่นความถี่ ไม่รวมถึงผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
กิจการบริการชุมชน
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“การแบ่งเวลาให้ดําเนินรายการ” หมายความว่า การให้เช่าเวลา หรือการให้เวลาเพื่อดําเนินการ
อย่างใด ๆ ที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
“ผู้ได้รับการแบ่งเวลาให้ดําเนินรายการ” หมายความว่า ผู้ที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตรายการ
หรือการนําเอารายการมาเพื่อเผยแพร่ผ่านทางการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ของผู้รับใบอนุญาต
ตามประกาศฉบับนี้
“รายการ” หมายความว่า เนื้อหาที่ผลิตขึ้นเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช่โฆษณา
โดยผลิตขึ้นเองหรือจัดหาจากผู้อื่นผลิต
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสีย และกิจการโทรทัศน์
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้
ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญ าตจะต้องให้บริการกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์ด้ว ยตนเองการแบ่ง เวลา
ให้ผู้อื่นดําเนินรายการ ให้กระทําได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้
ข้อ ๕ ให้ผู้รับใบอนุญาตจะต้องแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดําเนินรายการไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ แต่ต้อง
ไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบของเวลาการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของผู้รับใบอนุญาต โดยการแบ่ง
ให้ดําเนินรายการต้องมีการเฉลี่ยให้อยู่ในแต่ละช่วงเวลาอย่างเหมาะสม
การแบ่ ง เวลาให้ ดํ า เนิ น รายการตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง สั ด ส่ ว นและความหลากหลาย
ของรายการตามประเภทการให้บริการกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์ข องแต่ล ะสถานี และไม่มีลักษณะ
เป็นการกระทําอันเป็นการผูกขาด ลด หรือจํากัดการแข่งขันในการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
และผู้ได้รับการแบ่งเวลาให้ดําเนินรายการจะนําเอาเวลาไปให้ผู้อื่นดําเนินการต่อมิได้
ข้อ ๖ การแบ่งเวลาให้ดําเนินรายการ จะแบ่งเวลาให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสีย ง
หรือโทรทัศน์ในประเภทเดียวกันมิได้ โดยผู้ได้รับการแบ่งเวลาให้ดําเนินรายการจะต้องไม่มีคุณสมบัติหรือ
ลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ข้อ ๗ การแบ่งเวลาให้ดําเนินรายการ จะมีค่าตอบแทนในลักษณะที่เป็นค่าเช่าหรือค่าตอบแทน
ในลักษณะอื่นใดก็ได้ โดยต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติอันมีผลกระทบต่อการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม
ค่าตอบแทนการให้ดําเนิน รายการตามประกาศฉบับนี้ ให้ถือเป็นรายได้อื่นใดที่เกี่ย วเนื่องกับ
การให้บริการของผู้รับใบอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
ข้อ ๘ ให้ผู้รับใบอนุญาต แจ้งข้อมูลการแบ่งเวลาให้ดําเนินรายการต่อคณะกรรมการ พร้อมผังรายการ
ของสถานี โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
(๑) รายชื่อผู้ที่ได้รับการแบ่งเวลาให้ดําเนินรายการ
(๒) ชื่อรายการ ประเภทรายการ
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(๓) จํานวนเวลาที่แบ่งให้ดําเนินรายการในแต่ละราย
(๔) สรุปสัดส่วนเวลาที่แบ่งเวลาให้ดําเนินรายการของสถานีเป็นรายเดือน
(๕) ค่าตอบแทนการแบ่งเวลาให้ดําเนินรายการของแต่ละรายเป็นรายเดือนสัญญา การแบ่งเวลา
ให้ดําเนินรายการในกรณีที่คณะกรรมการร้องขอ
ข้อ ๙ ผู้รับใบอนุญ าตจะปฏิเสธการแบ่งเวลาให้ดําเนิน รายการมิได้ เว้น แต่เป็นรายการที่มี
เนื้อหาต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด หรือไม่สอดคล้องกับประเภทการให้บริการกระจายเสีย งหรือ
โทรทัศน์ของผู้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ การปฏิเสธจะต้องแสดงข้อมูลและเหตุแห่งการปฏิเสธต่อผู้ขอแบ่งเวลา
เพื่อดําเนินรายการอย่างชัดแจ้ง
ข้อ ๑๐ การเปลี่ยนแปลงเวลาหรืองดการออกอากาศรายการที่ได้แ บ่งเวลาให้ดําเนิน รายการ
ไว้แล้ว จะกระทํามิได้ เว้นแต่
(๑) ผู้ผลิตรายการยินยอม
(๒) มีเหตุภยั พิบัติฉุกเฉิน เหตุจําเป็นเร่งด่วน เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ในการเปลี่ยนแปลงเวลาหรืองดการออกอากาศรายการตามวรรคแรก ผู้รับใบอนุญาต จะต้อง
แจ้งให้ผู้ผลิตรายการทราบล่วงหน้า ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
ข้อ ๑๑ ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่กํากับให้ผู้ได้รับการแบ่งเวลาให้ดําเนินรายการปฏิบัติตามกฎหมาย
ประกาศ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคําสั่งที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อการให้บริการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์
ข้อ ๑๒ กรณีที่ผู้ รับใบอนุญ าตฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบั ติต ามหลักเกณฑ์หรือ เงื่อนไขที่กํา หนดไว้
ในประกาศนี้ คณะกรรมการอาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตระงับการกระทําที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไขปรับปรุง หรือ
ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือพักใช้
หรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้นก็ได้
ข้อ ๑๓ ให้ผู้ทดลองประกอบกิจการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
พ.ศ. ๒๕๕๕ ประเภทกิจการทางธุรกิจแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดําเนินรายการโดยถือปฏิบัติตามประกาศนี้โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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หนา้ ๑๐
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลืน่ ความถี่ทไี่ ม่ได้ใช้ประโยชน์
หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึน้

โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกคืนคลื่นความถี่
ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นจากผู้ที่ได้รับอนุญาต
เพื่ อ น ามาจั ด สรรใหม่ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารคลื่ น ความถี่ แ ละการใช้ ป ระโยชน์ จ ากคลื่ น ความถี่ เ ป็น ไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๒/๑) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๗ (๒๔)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใด ในส่วนที่มีกาหนดไว้แล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาการทดแทน ชดใช้ หรือ
จ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่
“ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่น ความถี่ ” หมายความว่า ผู้รับอนุ ญาตให้ ใช้คลื่น ความถี่ที่ถูกเรียกคืน
คลื่นความถี่เพื่อนามาจัดสรรใหม่ตามที่ กสทช. กาหนด
“ผู้ที่ได้รับผลกระทบ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่
ในแต่ละกรณีตามที่ กสทช. กาหนด
“ทดแทน” หมายความว่า การจัดสรรคลื่นความถี่อนื่ ให้ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถีเ่ พื่อทดแทน
คลื่นความถี่ที่ถูกเรียกคืน
“ชดใช้ ” หมายความว่า การชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่
ที่เป็นเงินหรือรูปแบบอื่นตามที่ กสทช. กาหนด
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“จ่ายค่าตอบแทน” หมายความว่า การจ่ายค่าตอบแทนค่าเสียโอกาสจากการถูกเรียกคืน
คลื่นความถี่
“กองทุน ” หมายความว่า กองทุน วิจั ยและพัฒ นากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ข้อ ๔ ประกาศนี้ไม่ใช้บงั คับกับคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz ที่ กสทช. ได้อนุญาตเพื่อให้
บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ข้อ ๕ ให้ ป ระธานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดกรณีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ประกาศนี้
หมวด ๑
การเรียกคืนคลื่นความถี่
ข้อ ๖ กสทช. จะพิจารณาเรียกคืนคลื่นความถี่จากผู้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อนามา
จัดสรรใหม่ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) คลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
(๒) คลื่นความถี่ที่ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า
(๓) คลื่นความถี่ที่นามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น
ข้อ ๗ ในการพิจารณาเรียกคืนคลื่นความถี่ตามข้อ ๖ ให้คานึงถึงปัจจัย ดังต่อไปนี้
(๑) กรณี ค ลื่ น ความถี่ ที่ไ ม่ ไ ด้ใ ช้ ประโยชน์ พิ จ ารณาจากข้อมู ล การตรวจสอบและติด ตาม
การใช้คลื่นความถี่
(๒) กรณี ค ลื่ น ความถี่ ที่ ใ ช้ ประโยชน์ ไ ม่ คุ้ม ค่ า หรื อ กรณี น ามาใช้ ป ระโยชน์ ใ ห้ คุ้ ม ค่า ยิ่งขึ้น
พิจารณาจาก
(ก) ความสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกาหนดคลื่นความถี่
แห่งชาติ แผนความถี่วิทยุ และข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
(ข) ข้อมูลการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่
(ค) ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์คลื่น ความถี่ด้านเทคนิค
เศรษฐกิจ และสังคม
ข้อ ๘ ให้ ส านั ก งาน กสทช. จั ด ท ารายงานวิ เ คราะห์ ก ารเรี ย กคื น คลื่ น ความถี่ ที่ ไม่ได้
ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นจากผู้รับอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่เพื่อนามาจัดสรรใหม่ เสนอต่อ กสทช. ซึ่งต้องประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) วั ต ถุ ป ระสงค์ แนวทางการเรี ย กคื น คลื่ น ความถี่ ย่ า นความถี่ จ านวนคลื่ น ความถี่
หรือความกว้างแถบความถี่ที่จะเรียกคืน
(๒) ผู้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
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(๓) สถานะการถือครอง การใช้งานคลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้องของผู้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
การใช้ประโยชน์ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
(๔) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ในแต่ละกรณี
(๕) กรอบระยะเวลาในการเรียกคืนและนาคลื่นความถี่ไปจัดสรรใหม่ วันสิ้นสุดการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ และเงื่อนไขการยุติการใช้คลื่นความถี่ที่จะเรียกคืน
(๖) ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของการเรียกคืนคลื่นความถี่เพื่อนามาจัดสรรใหม่
ข้อ ๙ การพิจารณาเรียกคืนคลื่นความถี่ตามข้อ ๖ กสทช. จะพิจารณาจากปัจจัยตามข้อ ๗
ประกอบกับรายงานวิเคราะห์ของสานักงาน กสทช. ตามข้อ ๘ ทั้งนี้ กรณี กสทช. พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเรียกคืนคลื่นความถี่และกาหนดวันสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ให้สานักงาน กสทช.
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่รับทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ กสทช. มีมติ
ข้อ ๑๐ ให้ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่มีหนังสือยืนยันการคืนคลื่นความถี่ทั้ งหมดหรือบางส่วน
พร้อมแจ้งแนวทางการคืนคลื่นความถี่และนาส่งเอกสารหลักฐานตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้
หรือมีหนังสือปฏิเสธการคืนคลื่นความถี่ทั้งหมดต่อ กสทช. ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติ
กสทช. ตามข้อ ๙
หากพ้นระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่งแล้วปรากฏว่า ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ยังคง
ไม่ มี ห นั ง สื อ ยื น ยั น การคื น คลื่ น ความถี่ ให้ ถื อ ว่ า ผู้ ที่ ถู ก เรี ย กคื น คลื่ น ความถี่ ไ ม่ ป ระสงค์ ที่ จ ะโต้ แ ย้ ง
การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่และกาหนดวันสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ ๙
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่มีหนังสือยืนยันการคืนคลื่นความถี่ทั้งหมดตามข้อ ๑๐
วรรคหนึ่ง หรือไม่มีหนังสือยืนยันการคืนคลื่นความถี่ตามข้อ ๑๐ วรรคสอง ให้สานักงาน กสทช.
รายงานให้ กสทช. รับทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือยืนยันหรือพ้นกาหนดระยะเวลา
ตามที่กาหนดในข้อ ๑๐ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่น ความถี่มีหนังสือยืนยันการคืนคลื่นความถี่บางส่วนหรือปฏิเสธ
การคืนคลื่นความถี่ทั้งหมด ให้ สานั กงาน กสทช. เสนอรายงานวิเคราะห์ การเรียกคืน คลื่นความถี่
เพิ่มเติม ต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
กสทช. จะพิ จ ารณาการเรี ย กคื น คลื่ น ความถี่ แ ละก าหนดวั น สิ้ น สุ ด การอนุ ญ าตให้ ใ ช้
คลื่นความถี่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานวิเคราะห์การเรียกคืนคลื่นความถี่เพิ่มเติมจาก
สานักงาน กสทช. ตามวรรคสอง ทั้ง นี้ ให้สานักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่ถูกเรียกคืน
คลื่นความถี่ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ กสทช. มีมติ
ข้อ ๑๒ การประเมินมูลค่าการเรียกคืน คลื่น ความถี่ และการทดแทน ชดใช้ หรือจ่าย
ค่าตอบแทนสาหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ให้สานักงาน กสทช. ดาเนินการจ้างสถาบันการศึกษา
ของรั ฐ หรื อ สถาบั น วิ จั ย ของรั ฐ หรื อ สถาบั น วิ จั ย อื่ น ที่ ไ ม่ แ สวงหาก าไร อย่ า งน้ อ ยสามรายเพื่ อ ใช้
ประกอบการพิจารณาของ กสทช.
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ค่าใช้จ่ายในการจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้สารองจ่ายจากเงินงบประมาณของสานักงาน กสทช.
ไปก่ อ น หากต่ อ มาได้ จั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละมี ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ดั ง กล่ า วแล้ ว
ให้ ด าเนิ น การหั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในส่ ว นนี้ เ พื่ อ น าส่ ง คื น ส านั ก งาน กสทช. เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถ
จั ด สรรคลื่ น ความถี่ ที่ เ รี ย กคื น ได้ ภ ายในสองปี ให้ ถื อ ว่ า รายจ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง กล่ า วถื อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
ของสานักงาน กสทช.
ข้อ ๑๓ ให้ ส านั ก งาน กสทช. รวบรวมเอกสารหลั ก ฐานตามข้ อ ๑๐ และข้ อ ๑๑
และผลการศึกษาของสถาบันการศึกษาของรัฐหรือสถาบันวิจัยของรัฐ หรือสถาบันวิจัยอื่นที่ไม่แสวงหากาไร
ตามข้อ ๑๒ เสนอต่อคณะอนุกรรมการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาโดยเร็ว
หมวด ๒
การทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสาหรับผู้ทถี่ ูกเรียกคืนคลื่นความถี่
ข้อ ๑๔ ในการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนามาใช้
ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นจากผู้ที่ถกู เรียกคืนคลื่นความถี่เพื่อนามาจัดสรรใหม่ กสทช. จะพิจารณากาหนด
วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการทดแทน ชดใช้ หรื อ จ่ า ยค่ า ตอบแทนส าหรั บ ผู้ ที่ ถู ก เรี ย กคื น คลื่ น ความถี่
โดยคานึงถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยเป็นรายกรณี
กสทช. อาจกาหนดเงื่อนไขในการชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
โดยพิจารณารวมกับของผู้ ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่มีหน้าที่นาส่งเงิน
ชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนตามจานวนเงินที่ กสทช. กาหนด รวมทั้งดอกผลของเงินดังกล่าว ให้แก่ผู้ที่
ได้รับผลกระทบ ภายในสิบห้ าวันนับถัดจากวันที่ผู้ที่ถูกเรียกคืน คลื่นความถี่ได้ รับเงินชดใช้หรือจ่าย
ค่าตอบแทนจากสานักงาน กสทช.
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง กสทช. จะเลือกใช้มากกว่าหนึ่งวิธีก็ได้
ข้อ ๑๕ กรณี ก ารทดแทนการถู ก เรี ย กคื น คลื่ น ความถี่ กสทช. จะพิ จ ารณาจากปั จ จั ย
ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อมูลการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และข้อมูลการติดตามตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่
(๒) ความเหมาะสมในการจัดหาคลื่นความถี่อื่นมาทดแทน
(๓) ระยะเวลาในการทดแทน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาตามสิทธิที่ได้รับอนุญาตเดิม
ข้อ ๑๖ กรณีการชดใช้การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ กสทช. จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนย่านความถี่หรือการย้ายออกจากคลื่นความถี่ ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อมูลการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และข้อมูลการติดตามตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่
(๒) รายละเอียด จานวน และมูลค่าปัจจุบันของอุปกรณ์ที่ใช้งานเดิม
(๓) ค่าใช้จ่ายในการปรับอุปกรณ์ให้สามารถใช้คลื่นความถี่ใหม่ได้
(๔) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่ใช้งานเดิม
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ข้อ ๑๗ กรณี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนการถู ก เรี ย กคื น คลื่ น ความถี่ กสทช. จะพิ จ ารณา
ค่ า เสี ย โอกาสจากการถู ก เรี ย กคื น คลื่ น ความถี่ โ ดยค านึ ง ถึ งความสมเหตุ ส มผลและเป็ น ธรรม ทั้ ง นี้
นับแต่วันสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ ๙ หรือข้อ ๑๑ แล้วแต่กรณี จนถึงวันครบกาหนด
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามสิทธิเดิม
ข้อ ๑๘ ให้มีคณะอนุกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน ดังนี้
(๑) สานักงาน กสทช.
(๒) สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(๓) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) สานักงานอัยการสูงสุด
(๕) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๖) สานักงบประมาณ
(๗) สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทั้ ง นี้ ให้ ผู้ แ ทนจากหน่ ว ยงานตามวรรคหนึ่ ง ประชุ ม ร่ ว มกั น เพื่ อ คั ด เลื อ กผู้ แ ทนคนหนึ่ ง
เป็นประธานอนุกรรมการ และให้ กสทช. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ โดยให้พนักงานที่เลขาธิการ
กสทช. มอบหมายทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ข้อ ๑๙ ให้คณะอนุกรรมการมีอานาจหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกาหนด
วิธีการและเงื่อนไขเพื่อทดแทน ชดใช้ และจ่ายค่าตอบแทนสาหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ตามข้อ ๑๔
โดยให้เสนอวิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวต่อ กสทช. ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐาน
และผลการศึกษาจากสานักงาน กสทช. ตามข้อ ๑๓
ข้อ ๒๐ คณะอนุ ก รรมการมี อ านาจเรี ย กให้ ผู้ ที่ ถู ก เรี ย กคื น คลื่ น ความถี่ ห รื อ บุ ค คลอื่ น ใด
จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล หรื อ ชี้ แ จงเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร หรื อ มาชี้ แ จงต่ อ คณะอนุ ก รรมการด้ ว ยวาจาเพิ่ มเติม
เพื่อประกอบการพิจารณากาหนดวิธีการและเงื่อนไขการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ ายค่าตอบแทนสาหรับ
ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการกาหนดระยะเวลาอันสมควรให้ปฏิบัติ
แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน ทั้งนี้ นับแต่วันที่ผู้นั้นได้รับแจ้งจากคณะอนุกรรมการ
หากพ้นระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในวรรคสองแล้ว ปรากฏว่า ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่
หรือบุคคลดังกล่าวยังคงไม่ดาเนินการให้ถือว่า ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่หรือบุคคลดังกล่าวไม่ประสงค์
ที่ จ ะชี้ แ จงข้ อ มูล เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาการกาหนดวิ ธีการและเงื่อ นไขเพื่ อ ทดแทน หรื อ ชดใช้
หรือจ่ายค่าตอบแทนสาหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่
ข้อ ๒๑ กสทช. จะพิ จ ารณาก าหนดวิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการทดแทน ชดใช้ หรื อ จ่ า ย
ค่ า ตอบแทนส าหรับ ผู้ ที่ ถู กเรี ย กคื น คลื่ น ความถี่โ ดยน าความเห็ น ของคณะอนุ ก รรมการมาพิ จ ารณา
ประกอบด้วย
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ให้ ส านั ก งาน กสทช. แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาให้ ผู้ที่ ถูก เรีย กคืน คลื่น ความถี่รั บ ทราบภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ กสทช. มีมติ
ข้อ ๒๒ ผู้ที่ถูกเรียกคืน คลื่น ความถี่มีห น้ าที่ต้องดาเนิ น การตามวิธีการและเงื่อนไขตามที่
กสทช. กาหนด และต้องรายงานผลการดาเนินการทุกเดือนจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ ๒๓ เพื่อให้การเรียกคืนคลื่นความถี่ที่มีผู้ได้รับอนุญาตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในกรณี
ที่จาเป็น กสทช. อาจกาหนดให้กองทุนพิจารณาจัดสรรเงินจากบัญชีของกองทุนส่งเข้าบัญชีกองทุน
ตามมาตรา ๕๓ (๘/๑) ไปพลางก่อน เพื่อนามาใช้ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๖) ในระหว่างที่ยัง
ไม่ได้รับเงินรายได้ที่ได้จากการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ได้รับคืนตามมาตรา ๕๓ (๘/๑) แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจั ดสรรคลื่นความถี่และกากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ภายหลังจากที่กองทุนได้รับเงินจากการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ถูกเรียกคืนแล้ว ให้จัดสรรเงินคืน
เข้าบัญชีเดิมดังกล่าว และจัดสรรเงินรายได้ส่วนที่เหลือเพื่อนามาใช้ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๖)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ภาคผนวก
เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาการคานวณการชดใช้การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่
และการจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่
ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่สามารถยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาการคานวณการชดใช้
การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่และการจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ เพื่อประกอบการพิจารณา
ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยเอกสารหลักฐานดังกล่าวควรแจกแจงโดยละเอียดและครอบคลุมอย่างน้อย
ดังนี้
รายการ

เอกสารหลักฐาน (ตัวอย่าง)

มูลค่า/ค่า/รายการตรวจสอบ
(value/figure/checklist)
เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาการคานวณการชดใช้การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่
๑
รายละเอี ย ด จ านวน และมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของ
อุปกรณ์ใช้งานเดิม
๒
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการปรั บ อุ ป กรณ์ ใ ห้ ส ามารถใช้
คลื่นความถี่ใหม่ได้
๓
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด หาอุ ป กรณ์ เ พื่ อ ทดแทน
อุปกรณ์ที่ใช้งานเดิม
๔
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ (ถ้ า มี ) ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงย่านความถี่หรือการย้ายออกจาก
คลื่นความถี่
เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่
๑
ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน้าหนักก่อนหักภาษี
(WACCpre-tax)
๒
รายได้จากการดาเนินกิจการก่อนดอกเบี้ยและ
ภาษี (EBIT)
๓
ค่าเสื่อมราคา (Depreciation)
๔
ค่าตัดจาหน่าย (Amortization)
๕
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (Working
Capital)
๖
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CAPEX)
๗
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ (OPEX)
๘
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับการเสียโอกาส
จากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่โดยคานึงถึงความ
สมเหตุสมผลเป็นหลัก

หมายเหตุ

หมายเหตุ – เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาการคานวณการชดใช้การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่และ
การจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ อาจนาไปคานวณรวมเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดขึ้นอยู่กับ
ความสมเหตุสมผลในแต่ละกรณี โดยเอกสารทุกฉบับที่ส่งมาจะต้องเกี่ยวข้องกับคลื่นความถี่ที่ถูกเรียกคืน
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง 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
สถานะการเป็นนิติบุคคลของรายหนึ่งคงอยู่และอีกรายหนึ่งสิ้นสุดลง หรือเกิดเป็นนิติบุคคลใหม่ หรือการที่
นิติบุคคลหนึ่งทําการซื้อหรือขายสินทรัพย์หรือหุ้นของนิติบุคคลรายอื่นเพื่อควบคุมนโยบายหรือการบริหาร
จัดการตามเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศนี้ ทั้งนี้ การควบรวมกิจการของผู้รับใบอนุญาตตามประกาศนี้
รวมถึงการควบรวมกิจการโดยผู้มีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของผู้รับใบอนุญาต
“การครอบงํากิจการ” หมายความว่า การมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อกิจการของผู้รับ
ใบอนุญาตในการกําหนดนโยบายสําคัญหรือการบริหารงานของผู้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
“การถือหุ้นไขว้” หมายความว่า การถือหุ้นซึ่งกันและกันตั้งแต่สองรายขึ้นไประหว่างผู้รับใบอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทใหญ่ของผู้รับใบอนุญาต
หรือของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น โดยการถือหุ้นไขว้นี้ก่อให้เกิดอํานาจควบคุมกิจการเหนือผู้รับใบอนุญาตรายอื่น
ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการถือหุ้นนิติบุคคลอื่นเป็นทอด ๆ จนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น
ในผู้รับใบอนุญาต
“ตลาดที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า ตลาดที่เกี่ยวข้องตามความในประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยนิยามของตลาด และขอบเขต
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ของตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และหลักเกณฑ์การพิจารณากําหนด
ผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
“บริษัทใหญ่” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(ก) บริษัทที่มีอํานาจควบคุมกิจการในผู้รับใบอนุญาต
(ข) บริษัทที่มีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ก)
(ค) บริษัทที่มีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการมีอํานาจ
ควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ข)
ทั้งนี้ การมีอํานาจควบคุมกิจการตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
“บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(ก) บริษัทที่ผู้รับใบอนุญาตมีอํานาจควบคุมกิจการ
(ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) มีอํานาจควบคุมกิจการ
(ค) บริษัทที่อยู่ภายใต้อํานาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจาก
การอยู่ภายใต้อํานาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข)
ทั้งนี้ การมีอํานาจควบคุมกิจการตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
“บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทที่ผู้รับใบอนุญาตหรือบริษัทย่อยมีอํานาจในการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท 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) การมีอํานาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลใดในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(ก) คู่สมรสของผู้ถือหุ้นดังกล่าว
(ข) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นดังกล่าว
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(ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลใน (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วน
(ง) ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจํ า กั ด ที่ บุ ค คลดั ง กล่ า วหรื อ บุ ค คลตาม (ก) หรื อ (ข) เป็ น หุ้ น ส่ ว นจํ า พวก
ไม่จํากัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของ
หุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจํากัด
(จ) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข)
หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือห้างหุ้นส่วนจํากัดตาม (ง) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ ๓๐ ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ช) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในผู้รับใบอนุญาตเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของจํานวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้รับใบอนุญาต การถือหุ้นดังกล่าว ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
“ผู้ มี อํ า นาจควบคุ ม ” หมายความว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ บุ ค คลอื่ น ซึ่ ง โดยพฤติ ก ารณ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงานของผู้รับใบอนุญาตอย่างมีนัยสําคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าว
จะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอํานาจตามสัญญาหรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ ๒๕ ของหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของผู้รับใบอนุญาต
(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการของผู้รับใบอนุญาตได้
(ค) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย การจัดการ
หรือการดําเนินงานของผู้รับใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามคําสั่งของตนในการกําหนดนโยบายการจัดการหรือ
การดําเนินงานของบริษัท
(ง) บุ ค คลที่ ต ามพฤติ ก ารณ์ มี ก ารดํ า เนิ น งานในผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ในการดําเนินงานของผู้รับใบอนุญาตเยี่ยงกรรมการหรือผู้บริหาร 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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หมวด ๑
มาตรการกํากับดูแลการควบรวมกิจการและการถือหุ้นไขว้
ข้อ ๒ ผู้รั บ ใบอนุ ญ าตที่ป ระสงค์ จ ะดํ าเนิ น การควบรวมกิ จ การกั บ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตรายอื่ น
ต้องยื่นคําขออนุญาตควบรวมกิจการต่อสํานักงาน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนดําเนินการ ในกรณี
ดังต่อไปนี้
๒.๑ การควบรวมกิจการในลักษณะที่ผู้รับใบอนุญาตรวมกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น
อันส่งผลให้สถานะการเป็นนิติบุคคลของผู้รับใบอนุญาตรายหนึ่งคงอยู่และผู้รับใบอนุญาตอีกรายหนึ่งสิ้นสุดลง
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
ผู้รับใบอนุญาตมีอํานาจควบคุมโดยตรงหรือผ่านการถือหุ้นนิติบุคคลอื่นเป็นทอด
เว้นแต่ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ว่าภายหลังการควบรวมกิจการสินทรัพย์ของ
ผู้รับใบอนุญาตจะไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาท หรือจะได้รับสินทรัพย์จากผู้รับใบอนุญาตรายอื่นที่มีมูลค่า
ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท หรือรายได้ต่อปีของผู้รับใบอนุญาตจะไม่เกิน ๑๒๐ ล้านบาท โดยผู้รับใบอนุญาต
มีหน้าที่ต้องจัดทํารายงานแจ้งต่อสํานักงาน พร้อมเหตุผลประกอบก่อนการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
ทั้งนี้ การขออนุญาตควบรวมกิจการของผู้รับใบอนุญาตตามประกาศนี้รวมถึงกรณีการควบรวมกิจการ
โดยผู้มีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของผู้รับใบอนุญาต
ข้อ ๓ ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเข้าไปถือหุ้นในอีกนิติบุคคลหนึ่งในลักษณะของการถือหุ้นไขว้
ต้องยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนดําเนินการ
ข้อ ๔ คําขออนุญาตในการควบรวมกิจการหรือการถือหุ้นไขว้ที่ยื่นต่อสํานักงานตามข้อ ๒
และข้อ ๓ ต้องประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
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๔.๑ วัตถุประสงค์และแผนการในการควบรวมกิจการหรือการถือหุ้นไขว้แล้วแต่กรณี
๔.๒ รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพตลาด ซึ่งประกอบด้วยระดับการผูกขาดในตลาด
ส่วนแบ่งตลาดที่เกี่ยวข้อง สภาพของคู่แข่งในตลาด และสภาพของผู้ใช้บริการ
๔.๓ รายละเอียดเกี่ยวกับสถานะของผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะควบรวมกิจการ
และผู้รับใบอนุญาตรายอื่นที่ถูกควบคุมกิจการ ซึ่งประกอบด้วยผลประกอบการ โครงสร้างการถือหุ้น
และสิทธิออกเสียง การถือหุ้นไขว้ระหว่างผู้รับใบอนุญาต
๔.๔ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บลั ก ษณะของบริ ก ารที่เ สนอขาย และความสามารถใน
การทดแทนของบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔.๕ รายงานผลการวิเคราะห์ตามรายละเอียดข้อ ๕
๔.๖ เอกสารหรือรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งานอาจเรี ย กให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตมาชี้ แ จงหรื อ แสดงเอกสารหลั ก ฐาน
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ในเวลาใด ๆ นับแต่ได้รับคําขออนุญาตในการควบรวมกิจการหรือการถือหุ้นไขว้
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตที่ยื่นคําขอดังกล่าวต้องทํารายงานผลการวิเคราะห์การควบรวมกิจการ
หรือการถือหุ้นไขว้ ภายใต้แนวทางการวิเคราะห์อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
๕.๑ การวิเคราะห์โครงสร้างผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้รับใบอนุญาตทั้งก่อน
และหลังการควบรวมกิจการหรือการถือหุ้นไขว้แล้วแต่กรณี
๕.๒ การวิเคราะห์ตลาดที่เกี่ยวข้อง
๕.๓ การวิเคราะห์ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นซึ่งเป็นคู่แข่งขันในตลาดที่เกี่ยวข้อง
๕.๔ การวิเคราะห์ผลกระทบในแนวนอนและแนวตั้งที่เกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการ
หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการถือหุ้นไขว้แล้วแต่กรณี
๕.๕ การวิเคราะห์อุปสรรคการเข้าสู่ตลาดที่เกี่ยวข้องหลังจากการควบรวมกิจการ
หรือการถือหุ้นไขว้
๕.๖ การประเมินประสิทธิภาพของตลาดที่เกี่ยวข้องภายหลังจากการควบรวมกิจการ
หรือการถือหุ้นไขว้
ทั้ง นี้ แนวทางในการพิ จ ารณาผลกระทบของการควบรวมกิ จ การที่ มี ผ ลต่ อ ระดั บ
การแข่ ง ขั น ในตลาดและการเป็ นผู้ มี อํ า นาจเหนื อ ตลาดให้ เป็ น ไปตามที่ กํ า หนดในภาคผนวกแนบท้ า ย
ประกาศนี้
ข้อ ๖ หลั ง จากสํ า นั ก งานได้ รั บ คํ า ขออนุ ญ าตควบรวมกิ จ การตามข้ อ ๒ หรื อ ถื อ หุ้ น ไขว้
ตามข้อ ๓ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคําขออนุญาตและรายงานผลการวิเคราะห์ตามข้อ ๕ ครบถ้วน
จนเป็นที่พอใจแล้ว ให้สํานักงานพิจารณาคําขอและจัดทําความเห็นประกอบคําขออนุญาตเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อ พิจ ารณาภายในสามสิบวั น ทั้ง นี้ สํ านัก งานอาจขอคําปรึ กษาหรื อความเห็ นจากผู้ เชี่ ยวชาญหรื อ
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คณะอนุกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและกําหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไข
ผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้สํานักงานจัดทําคําขอขยาย
ระยะเวลาในการดําเนินการต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งนี้ การขอขยาย
ระยะเวลาให้กระทําได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าการควบรวมกิจการของผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเป็น
การกระทําหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือลดหรือจํากัดการแข่งขัน หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการแข่งขันในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะกรรมการอาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ให้ดําเนินการ หรืออนุญาตให้ดําเนินการโดยกําหนดมาตรการเฉพาะตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
ข้อ ๗ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ควบรวมกิจการ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทํา
รายงานเสนอต่อสํานักงานทุกหกเดือน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี โดยรายงานประกอบด้วย
๗.๑ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับการแข่งขันในตลาดที่เกี่ยวข้อง ส่วนแบ่งตลาด
ของผู้รับใบอนุญาตแต่ละราย และการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่
๗.๒ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการทางการเงิน 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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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๗ ง

๑๙

ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับการร้องเรียนว่าผู้รับใบอนุญาตกระทําการฝ่าฝืน
ข้อห้ามตามประกาศนี้ คณะกรรมการอาจสั่งให้สํานักงานดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจทําหน้าที่ไต่สวนตามกระบวนการที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและ
กําหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ข้อ ๑๐ ในการพิจารณาคําขออนุญาตการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงํากิจการ
สํานักงานมีอํานาจเรียกให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือส่งข้อ มูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงสร้างผู้ถือหุ้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับสิทธิประกอบกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานของรัฐที่ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์อยู่ก่อนวันที่กฎหมายว่าด้วย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ใช้บังคับ รวมทั้งไม่กระทบสิทธิของผู้ได้รับอนุญาต
สัมปทานหรือสัญญาจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ชอบด้วยกฎหมายด้วย
จนกว่าการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจะสิ้นสุดลง
ข้อ ๑๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ภาคผนวก
แนวทางการพิจารณาวัดผลกระทบในการควบรวมกิจการ
ข้อ ๑ ในกรณีการควบรวมกิจการในตลาดเดียวกัน (Horizontal Merger) การพิจารณาจาก
ผลกระทบของการควบรวมที่มีต่อระดับการแข่งขันในตลาด และการเกิดมีผู้มีอํานาจเหนือตลาด ให้ใช้
วิธีการวัดประเมินแบบ Herfindahl-Hirschman Index (HHI) เป็นหลัก โดยมีการพิจารณาในเบื้องต้น
ดังนี้
๑.๑ หลังจากการควบรวมกิจการ หากค่า HHI เกินกว่า ๑,๘๐๐ และค่า HHI เพิ่มขึ้น
เกินกว่า ๒๐๐ อาจชี้ให้เห็นได้ว่าการควบรวมกิจการนั้นเข้าข่ายการครอบงําตลาด หรือ
๑.๒ หลังจากการควบรวมกิจการ หากค่า HHI เกินกว่า ๒,๕๐๐ และค่า HHI เพิ่มขึ้น
เกินกว่า ๑๐๐ อาจชี้ให้เห็นได้ว่าการควบรวมกิจการนั้นเข้าข่ายการครอบงําตลาด หรือ
๑.๓ หลังจากการควบรวมกิจการ หากค่า HHI เท่ากับหรือน้อยกว่า ๑,๘๐๐ แต่มี
ส่วนแบ่งตลาดภายหลังการควบรวมกิจการมากกว่าร้อยละ ๒๕ อาจชี้ให้เห็นได้ว่าการควบรวมกิจการนั้น
เข้าข่ายการครอบงําตลาด
ทั้งนี้ การคํานวณค่า HHI ภายหลังการควบรวมกิจการที่เกิดจากการพิจารณาส่วนแบ่ง
ตลาดของผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะควบรวมกิจการกันรวมกัน ให้คํานวณเสมือนเป็นผู้รับใบอนุญาต
รายเดียว สําหรับกรณีการควบรวมกิจการของผู้รับใบอนุญาตในตลาดเดียวกัน
ข้อ ๒ ในกรณี ก ารควบรวมกิ จ การในตลาดที่ แ ตกต่ า งกั น แต่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น (Vertical
Merger) ในลักษณะมีการผลิตในห่วงโซ่การผลิตเดียวกัน (Vertical supply chain) การพิจารณาจาก
ผลกระทบของการควบรวมที่มีต่อระดับการแข่งขันในตลาดและการเกิดมีผู้มีอํานาจเหนือตลาดประกอบ
ไปด้วย
๒.๑ หลังการควบรวมกิจการในแนวตั้ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการคู่แข่งในตลาดค้าปลีก
มีความยากลําบากในการหาปัจจัยการผลิตที่จําเป็นหรือยากลําบากในการเข้าใช้เครือข่ายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ หรือมีตน้ ทุนที่สูงในการเข้าใช้เครือข่าย
๒.๒ ผลของการควบรวมทําให้การแข่งขันในตลาดค้าส่งลดต่ําลง ผู้ประกอบการค้าส่ง
รายอื่นขาดช่องทางในการกระจายสินค้าของตนในตลาดค้าปลีก
ข้อ ๓ ในกรณีการควบรวมกิจการในตลาดแตกต่างกัน (Conglomerate Merger) การ
พิจารณาจากผลกระทบของการควบรวมที่มีนัยสําคัญต่อระดับการแข่งขันในตลาด และการเกิดมีผู้มี
อํานาจเหนือตลาด ใช้วิธีการวัดประเมินตามแนวทางดังต่อไปนี้
๓.๑ การเพิ่มขึ้นของการกระจุกตัวและส่วนแบ่งทางการตลาด
๓.๒ วิเคราะห์ผลของการควบรวมที่มีต่อการกีดกันการเข้าตลาด
๓.๓ วิเคราะห์ผลของการควบรวมที่มีต่อการลดลงของการแข่งขันในตลาด
๓.๔ วิเคราะห์ผลของการควบรวมที่มีต่อการจํากัดทางเลือกของผู้ใช้บริการในตลาดที่
เกี่ยวข้อง
๓.๕ วิเคราะห์ผลของการควบรวมที่มีต่อการเพิ่มขึ้นของราคาค่าบริการ และราคาค่า
โฆษณา และที่มีผลต่อกําไร
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เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๕๔ ง

๑๙

ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและกําหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรม
อันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขเยียวยาผลจากการกระทําอันเป็นการผูกขาดหรือ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงเห็นควรกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาพฤติกรรมที่เป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง
และกิ จ การโทรทั ศ น์ และกํ า หนดมาตรการเฉพาะเพื่ อ แก้ ไ ขเยี ย วยาผลที่ เ กิ ด จากพฤติ ก รรมที่ เ ป็ น
การผูกขาดหรือความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๑๑) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติอ งค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึ ง กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาพฤติ ก รรมอั น เป็ น การผู ก ขาดหรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ เ ป็ น ธรรมใน
การแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกําหนดมาตรการเฉพาะเพื่อเยียวยาผลที่เกิดจาก
พฤติกรรมที่เป็นการผูกขาดหรือความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันนั้น ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและกําหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไข
ผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้
หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“ตลาดที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า ตลาดที่เกี่ยวข้องตามความในประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากําหนด
ผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
และมาตรการป้องกันมิให้มีการกระทําอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน
พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด
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“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 ความเชี่ยวชาญ
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
การกระทํ า อั น มี ลั ก ษณะเป็ น การผู ก ขาด ลด หรื อ จํ า กั ด การแข่ ง ขั น ตามวรรคหนึ่ ง รวมถึ ง
การกระทําโดยผู้รับใบอนุญาตเพียงรายเดียว ผู้รับใบอนุญาตหลายรายร่วมมือกัน ตลอดจนการที่ผู้รับ
ใบอนุญาตร่วมมือกับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้รับใบอนุญาต
ข้อ ๖ ในการพิจารณาว่าการกระทําหรือพฤติกรรมใดมีลักษณะเป็นการผูกขาด ลด หรือ
จํากัดการแข่งขันในการให้บริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะกรรมการจะพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
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(๑) พิจารณาผลกระทบของการกระทําหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตที่มีต่อการแข่งขัน
ในตลาดที่เกี่ยวข้อง
(๒) พิจารณาผลกระทบของการกระทําหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตที่มีต่อการเข้าสู่ตลาด
ของผู้ประกอบการรายใหม่
(๓) พิจารณาผลกระทบของการกระทําหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตที่มีต่อผู้ใช้บริการ
รวมทั้งการให้บริการและอัตราค่าบริการ
(๔) พิจารณาปัจจัยหรือเงื่อนไขอื่นตามหลักกฎหมายว่าด้วยแข่งขันทางการค้าและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยจะต้องคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ การคุ้มครองผู้ใช้บริการและการแข่งขันในตลาดเป็นหลัก
ข้อ ๗ ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องแจ้งหรือรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่คณะกรรมการ
ทราบโดยทันที ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้รับใบอนุญาตได้รับความเสียหายจากการกระทําหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น
จนอาจเกิดปัญหาในการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(๒) ผู้รับใบอนุญาตกระทําการหรือถูกกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอาจก่อให้เกิดการครอบงํากิจการ
หรือถูกครอบงํากิจการตามกฎหมาย
(๓) กรณีใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการหรือการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
เมื่ อ ได้ รับ รายงานเหตุ ก ารณ์ ต ามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ สํา นั ก งานหรื อ
คณะอนุกรรมการตามข้อ ๑๑ ทําหน้าที่ไต่สวนและเสนอความเห็นเป็นรายกรณี
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วพบว่าพฤติกรรมหรือการกระทําอันเป็นการผูกขาด ลด
หรือจํากัดการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามข้อ ๖ เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม คณะกรรมการอาจมอบหมายให้สํานักงานนําเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเป็นรายกรณี
หมวด ๒
การกระทําหรือพฤติกรรมที่ต้องห้าม
ข้อ ๘ การกระทําดั งต่ อไปนี้ของผู้รั บใบอนุ ญ าตที่มีส่ ว นแบ่งตลาดเกิ น กว่าร้ อ ยละยี่สิ บห้ า
ของแต่ละประเภทตลาดที่เกี่ยวข้อง หรือการกระทําอื่นใดของผู้รับใบอนุญาตที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนดให้เป็นผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ ให้ถือว่าเป็นการใช้อํานาจทางการตลาดที่ไม่เป็นธรรม
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาด หรือลด หรือจํากัดการแข่งขันในการให้บริการในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ที่คณะกรรมการกําหนด
(๑) เลือกปฏิบัติทางด้านอัตราค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรม
(๒) กําหนดหรือรักษาระดับอัตราค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรม
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(๓) กําหนดอัตราค่าบริการหรือสินค้าต่ํากว่าทุนอันเป็นการกีดกันการแข่งขัน
(๔) กําหนดเงื่อนไขในลักษณะที่เป็นการบังคับโดยตรงหรือโดยอ้อมอย่างไม่เป็นธรรมให้ผู้รับ
ใบอนุญาตรายอื่นต้องจํากัดทางเลือกในการให้บริการหรือรับบริการ
(๕) ระงับ ลด หรือจํากัดการบริการและการจําหน่ายสินค้าหรือบริการโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
(๖) กําหนดเงื่อนไขของการให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
(๗) ปฏิเสธการให้บริการโครงข่ายหรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นแก่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น
โดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
(๘) การอุดหนุนการบริการและการอุดหนุนข้ามประเภทบริการสําหรับกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ โดยการใช้ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของตนโดยมิชอบ
(๙) จัดบริการแบบพ่วงขายบริการและสินค้าแก่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
(๑๐) ปกปิดข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการใช้บริการหรือให้บริการโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
(๑๑) ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
(๑๒) ใช้ข้อกําหนดทางเทคนิคของโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หรือระบบเพื่อ กีดกัน
การให้บริการของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น
(๑๓) ทํ า ข้ อ ตกลงหรื อ เงื่ อ นไขในลั ก ษณะสมรู้ ร่ ว มกั บ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตรายอื่ น หรื อ บุ ค คลอื่ น
ในลักษณะที่เป็นการผูกขาด ลด หรือจํากัดการแข่งขัน
(๑๔) การกระทําหรือพฤติกรรมอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นว่ามีลักษณะเข้าเกณฑ์ตามข้อ ๗ หรือ
ที่คณะกรรมการจะประกาศเพิ่มเติมต่อไป
ข้อ ๙ หากคณะกรรมการพิจารณาว่าการกระทําหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตรายใด
มี ลั ก ษณะเป็ น การกี ด กั น การแข่ ง ขั น และส่ ง ผลกระทบต่ อ การผู ก ขาด ลด หรื อ จํ า กั ด การแข่ ง ขั น ใน
การให้บริการในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ คณะกรรมการอาจมีคําสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
ตามมาตรการเฉพาะตามหมวด ๔ หรือกําหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด
เพื่ อ แก้ ไ ขเยี ย วยาผลที่ เ กิ ด จากการกระทํ า หรื อ พฤติ ก รรมของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตนั้ น หรื อ เพื่ อ ป้ อ งกั น
ความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ
ทั้ ง นี้ ในระหว่ า งที่ ดํ า เนิ น กระบวนการไต่ ส วนตามประกาศนี้ คณะกรรมการอาจมี คํ า สั่ ง
หรือมาตรการคุ้มครองชั่วคราวให้ผู้รั บใบอนุญาตกระทําการหรือ งดเว้นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่อปกป้องประโยชน์สาธารณะหรือคุ้มครองผู้ซึ่งอาจได้รับความเสียหายจากการกระทําดังกล่าว
ข้อ ๑๐ การควบรวมกิจการและการครอบงําในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่อาจส่งผลให้
เกิดการผูกขาด หรือลด หรือจํากัดการแข่งขันในการให้บริการ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กิจ การกระจายเสี ย ง กิจ การโทรทั ศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติว่ า ด้ว ยการกํา หนดลั ก ษณะ
และมาตรการป้ อ งกั น การกระทํ า อั น เป็ น การผู ก ขาดโดยการควบรวมกิ จ การ การครองสิ ท ธิ ข้ า มสื่ อ
และการครอบงํากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
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หมวด ๓
กระบวนการไต่สวน
ข้อ ๑๑ กรณีที่มีผู้รับใบอนุญาตรายหนึ่งรายใดได้รับความเสียหายจากการกระทําของผู้รับ
ใบอนุญาตรายอื่นที่มีการกระทําหรือพฤติกรรมตามหมวด ๒ ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับความเสียหาย มีสิทธิ
ร้องขอต่อคณะกรรมการให้ดําเนินการไต่สวนผู้รับใบอนุญาตที่มีการกระทําหรือพฤติกรรมตามหมวด ๒ ได้
โดยจะต้องยื่นคําร้องเป็นหนังสือ อธิบายรายละเอียดของการกระทําและพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาต
โดยละเอียด และระบุความเสียหายที่ตนได้รับ พร้อมยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานตามที่กล่าวอ้าง
เมื่อได้รับคําร้องจากผู้รับใบอนุญาตที่กล่าวอ้างตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมอบหมายให้
คณะอนุ ก รรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ดํ า เนิ น การไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น
และรายงานผลให้คณะกรรมการพิจารณา ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ให้สํานักงานหรือคณะอนุกรรมการจัดทําคําขอขยายระยะเวลาในการดําเนินการต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้
การขอขยายระยะเวลาให้กระทําได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน
ผู้รับใบอนุญาตที่ร้องขอให้คณะกรรมการดําเนินการไต่สวน อาจยื่นคําขอมาตรการคุ้มครองหรือ
มาตรการเยียวยาชั่วคราวมาพร้อมกับคําขอไต่สวนหรือยื่นขอในระหว่างดําเนินการไต่สวนโดยต้องแสดง
เอกสารหรือพยานหลักฐานให้ชัดเจนว่ามีความจําเป็นต้องมีมาตรการคุ้มครองหรือมาตรการเยียวยาชั่วคราว
และหากไม่มีมาตรการคุ้มครองชั่วคราวจะก่อให้เกิดผลเสียหายที่ไม่สามารถเยียวยาได้หรือเกิดผลกระทบ
ต่อการแข่งขันหรือผลประโยชน์สาธารณะอย่างร้ายแรง หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีจําเป็น
และสมควรคณะกรรมการอาจกําหนดมาตรการคุ้มครองหรือมาตรการเยียวยาชั่วคราวก็ได้
ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ มี ก ารร้ อ งเรี ย นโดยประชาชนผู้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หาย ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดขั้นตอน
และระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาคําขอหรือคําร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้รับใบอนุญาตรายใดกระทําการหรือมีพฤติกรรมอันเป็น
การผูกขาด หรือลด หรือจํากัดการแข่งขันในการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ คณะกรรมการอาจสั่งให้
คณะอนุกรรมการดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการอาจมอบหมายคณะอนุกรรมการทําหน้าที่ไต่สวนข้อเท็จจริงพร้อมเสนอความเห็น
ตามเหตุที่เกิดขึ้นในวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ ระยะเวลาและการขอขยายระยะเวลาในการดําเนินกระบวนการไต่สวน
ให้เป็นไปตามข้อ ๑๑ ของประกาศนี้
ข้อ ๑๓ ในการไต่ ส วนนั้ น สํ า นั ก งาน หรื อ คณะอนุ ก รรมการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายมี อํ า นาจ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม โดยต้องให้ผู้รับใบอนุญาตที่ถูกไต่สวนมีโอกาสชี้แจงและแสดง
พยานหลักฐานได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
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การดําเนินการไต่สวนตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงการดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
(๒) รับฟังพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยาน
ผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่สํานักงานหรือคณะอนุกรรมการเห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จําเป็น ฟุ่มเฟือย
หรือเพื่อประวิงเวลา
(๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
(๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(๕) ตรวจสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับใบอนุญาตต้องให้ความร่วมมือกับสํานักงานหรือคณะอนุกรรมการในการไต่สวนหรือพิสูจน์
ข้อ เท็ จ จริ ง และมี หน้ าที่ แ จ้ง และนํ า ส่ง พยานหลักฐานเพี ย งพอแก่ก ารตรวจสอบตามที่ไ ด้รั บ แจ้ ง จาก
สํานักงานหรือคณะอนุกรรมการด้วย
ในระหว่างดําเนินกระบวนการไต่สวน คณะกรรมการอาจมีมาตรการชั่วคราวเพื่อสั่งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตกระทําการหรืองดเว้นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
การกระทําหรือพฤติกรรมอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด หรือลด หรือจํากัดการแข่งขันดังกล่าว
หมวด ๔
มาตรการเฉพาะ
ข้อ ๑๔ เมื่ อ ดํ า เนิ น การไต่ ส วนแล้ ว พบว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ ถู ก ไต่ ส วนนั้ น ได้ ก ระทํ า การหรื อ
มีพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาด หรือลด หรือจํากัดการแข่งขันในการให้บริการในกิจการกระจายเสียงหรือ
กิ จ การโทรทั ศ น์ ค ณะกรรมการอาจกํ า หนดมาตรการเฉพาะ ตามมาตรา ๓๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคําสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อเป็นการแก้ไขหรือระงับการกระทําหรือพฤติกรรมอันเป็น
การผูกขาด หรือลด หรือจํากัดการแข่งขันในการให้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นั้น
มาตรการเฉพาะตามวรรคหนึ่ง อาจประกอบด้วย
(๑) คําสั่งให้กระทําการหรืองดเว้นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเพื่อแก้ไขหรือ
มิให้มีการกระทําอันเป็นการผูกขาด หรือลด หรือจํากัดการแข่งขัน
(๒) การแยกระบบบัญชีออกจากกันในการให้บริการบางประเภท
(๓) การเปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(๔) การคิดคํานวณค่าบริการตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(๕) การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการบางประเภท
(๖) การกําหนดให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น
(๗) การบังคับให้แยกขายบริการ
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(๘) การสั่งให้ยกเลิกหรือปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาให้บริการ
(๙) มาตรการหรือเงื่อนไขอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ในการมีคาํ สั่งให้ผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะ คณะกรรมการอาจ
กําหนดระยะเวลา ระงับ ยกเลิก เพิ่มเติม หรือปรับปรุงมาตรการหรือเงื่อนไขใหม่ก็ได้ตามความเหมาะสม
และความจําเป็น ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่ผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญที่ได้รับคําสั่ง
ให้ต้องปฏิบัติ ในการชี้แจงและยื่นเอกสารและหลักฐานคัดค้านได้
ให้สํานักงานประกาศเผยแพร่มาตรการเฉพาะที่คณะกรรมการกําหนดต่อสาธารณะเป็นการทั่วไป
ภายในหนึ่งวันทําการนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีคําสั่ง
ข้อ ๑๕ หลั ง จากที่ ไ ด้ มี คํ า สั่ ง ตามข้ อ ๑๔ แล้ ว หากคณะกรรมการพิ จ ารณาหรื อ ได้ รั บ
การร้องเรียนว่าการกระทํา พฤติกรรม หรือเหตุอันเป็นการผูกขาด หรือลด หรือจํากัดการแข่งขันใน
การให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ ทําให้มาตรการเฉพาะไม่เหมาะสม
หรือไม่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการอาจระงับ ยกเลิก เพิ่มเติม หรือปรับปรุงมาตรการเฉพาะหรือ
เงื่อนไขใหม่ก็ได้ตามความเหมาะสมและความจําเป็น
มาตรการเฉพาะหรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดใหม่ให้ประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นการทั่วไป
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
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากําหนดผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญในตลาดที่เกี่ยวข้อง
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทําอันเป็น
การผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่ เป็ น การสมควรกํ า หนดมาตรการเพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ มี ก ารกระทํ า อั น เป็ น การผู ก ขาดหรื อ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงเห็นควรกําหนดนิยามของ
ตลาดและขอบเขตของตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการประเมิน
สภาพการแข่งขันและกําหนดมาตรการเฉพาะสําหรับตลาดที่เกี่ยวข้องใดซึ่งประเมินแล้วพบว่ามีการแข่งขัน
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 และขอบเขตของตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากําหนดผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ และมาตรการ
เฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทําอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากําหนดผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมี
นัยสําคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมาตรการป้องกันมิให้มี
การกระทําอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ มี กํ า หนดไว้ แ ล้ ว ใน
ประกาศนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
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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 แต่ไม่รวมถึงผู้ใช้บริการที่เป็นผู้รับใบอนุญาตซึ่งนําบริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์บริการโครงข่าย หรือสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อนําไปประกอบ
กิจการอีกทอดหนึ่ง
“ตลาดค้าส่งบริการ” หมายความว่า ตลาดการให้บริการโครงข่ายหรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยการให้เช่าหรือขายอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของโครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของผู้รับใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเพื่อนําไปให้บริการในนามของ
ผู้เช่าหรือผู้ซื้อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์
“ตลาดค้าปลีกบริการ” หมายความว่า ตลาดการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยการแพร่เสียง
แพร่ภาพรายการของผู้รับใบอนุญาต ให้แก่ผู้ใช้บริการปลายทาง
“อํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ” หมายความว่า ความสามารถของผู้รับใบอนุญาตที่อยู่ใน
สถานะที่มีอํานาจตลาด (Dominant position) ในลักษณะที่สามารถกีดกันการแข่งขันที่มีประสิทธิผล
โดยใช้อํานาจของตนในเชิงพฤติกรรมในตลาดที่เกี่ยวข้อง
“ผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตที่คณะกรรมการพิจารณา
กําหนดให้เป็นผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องตามประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ข้อ ๕ การประกาศกํ า หนดนิ ย ามของตลาดและขอบเขตตลาดที่ เกี่ ย วข้ อ งตามประกาศนี้
คณะกรรมการจะดําเนินการโดยใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์โดยวิเคราะห์ตลาดของสินค้า (product market)
ซึ่งคํานึงถึงปัจจัยการทดแทนกันระหว่างสินค้าทางด้านอุปสงค์และอุปทาน (demand and supply substitution)
และการวิเคราะห์ตลาดทางภูมิศาสตร์ (geographical market) โดยพิจารณาถึงเงื่อนไขและสภาพของการแข่งขัน
ในแต่ละพื้นที่
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ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนนิยามของตลาดที่เกี่ยวข้องทุกระยะเวลาสามปีหรือ
ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ในวาระเริ่มแรกกําหนดให้นิยามของตลาดที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามภาคผนวก แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๗ ในการประเมินสภาพการแข่งขันในตลาดที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าระดับความมีประสิทธิภาพ
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)
ในการประเมินสภาพการแข่งขันในตลาดที่เกี่ยวข้องประกอบกับค่า HHI โดยให้พิจารณาถึงปัจจัย อุปสรรค
ในการเข้าสู่ตลาด (barriers to entry) และการคาดการณ์โครงสร้างตลาดและแนวโน้มของการแข่งขัน
(market structure and tendency towards competition)
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการกําหนดว่าตลาดที่เกี่ยวข้องใดควรมีการประเมินผู้มีอํานาจเหนือตลาด
อย่างมีนัยสําคัญ โดยหากค่า HHI ในตลาดที่เกี่ยวข้องใดแสดงให้เห็นถึงตลาดที่มีการกระจุกตัวสูง และ
มีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดสูงหรือไม่มีแนวโน้มในการแข่งขันที่ดีขึ้น ให้สํานักงานดําเนินการวิเคราะห์
เพิ่มเติมในตลาดที่เกี่ยวข้องนั้นเพื่อพิจารณาระบุผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ โดยหากตลาด
ที่เกี่ยวข้องใดมีการแข่งขันอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการกําหนดมาตรการเฉพาะในการกํากับดูแล
ล่วงหน้าเพื่อป้องกันผู้รับใบอนุญาตที่มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ (significant market power)
มิให้กระทําการอันเป็นการผูกขาด จํากัดหรือกีดกันการแข่งขัน หรือใช้อํานาจทางการตลาดที่ไม่เป็นธรรม
ข้อ ๑๑ ในการพิจารณาระบุผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญแบบรายเดียว (single dominance)
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(๑) ให้พิจารณาจากส่วนแบ่งตลาด ดังนี้
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(ก) ผู้รับใบอนุญาตรายใดที่มีส่วนแบ่งตลาดต่ํากว่าร้อยละ 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) การควบคุมโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น (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)
ในการใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ห รื อ ปั จ จั ย ประกอบตามวรรคก่ อ น คณะกรรมการอาจพิ จ ารณา
ใช้เฉพาะบางหลักเกณฑ์หรือบางปัจจัยตามที่เห็นสมควรและภายใต้ข้อจํากัดของข้อมูลที่คณะกรรมการมี
หรือได้รับเพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อ ๑๒ ในการพิจารณาระบุผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญแบบร่วมกัน (collective
dominance) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด โดยมีขั้นตอน ดังนี้
(๑) ให้พิจารณาลักษณะของตลาดที่เอื้อต่อความร่วมมือระหว่างกัน โดยอาจพิจารณาได้จาก
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีประกอบกัน ดังต่อไปนี้
(ก) ตลาดอยู่ในสภาวะเติบโตเต็มที่หรืออิ่มตัว (mature market)
(ข) การเติบโตอย่างชะงักงันด้านอุปสงค์ (stagnant demand)
(ค) ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่ํา (low elasticity of demand)

650

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๕๔ ง
๑๙

ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

(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
หรื อ ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง โครงสร้ า งการถื อ หุ้ น ระหว่ า งกั น ก็ ไ ด้ โดยผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ จ ะถู ก กํ า หนด
ให้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญร่วมกันจะต้องเข้าเงื่อนไขทั้งใน (๑) และ (๒) ข้างต้น
ในการพิจารณาระบุผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญแบบร่วมกัน คณะกรรมการจะให้โอกาส
แก่ผู้รับใบอนุญาตที่ถูกจัดว่าเป็นผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญแบบร่วมกัน สามารถชี้แจงและยื่นเอกสาร
และหลักฐานเพื่อคัดค้านภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๑๓ มาตรการเฉพาะที่จะนํามาบังคับใช้กบั ผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญแบบรายเดียว
หรือแบบร่วมกัน เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทําอันเป็นการผูกขาด หรือลด หรือจํากัด หรือก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในการให้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อาจประกอบด้วย
(๑) การแยกระบบบัญชีออกจากกันในการให้บริการบางประเภท
(๒) การเปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) การคิดคํานวณค่าบริการตามต้นทุน
(๔) การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการบางประเภท
(๕) การกําหนดให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น
(๖) การบังคับให้แยกขายบริการ
(๗) การสั่งให้ยกเลิกหรือปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาให้บริการ
(๘) มาตรการหรือเงื่อนไขอื่นที่คณะกรรมการกําหนด
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ในการมีคําสั่งให้ผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะ คณะกรรมการ
อาจกําหนดระยะเวลา ระงับ ยกเลิก เพิ่มเติม หรือปรับปรุงมาตรการหรือเงื่อนไขใหม่ก็ได้ตามความ
เหมาะสมและความจําเป็น ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่ผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ
ที่ได้รับคําสั่งให้ต้องปฏิบัติ ในการชี้แจงและยื่นเอกสารและหลักฐานเพื่อคัดค้าน และคณะกรรมการ
อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในเรื่องดังกล่าวนี้ก็ได้
ให้สํานักงานประกาศเผยแพร่มาตรการเฉพาะที่คณะกรรมการกําหนด ต่อสาธารณะเป็นการทั่วไป
ภายในหนึ่งวันทําการนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีคําสั่ง
ข้อ ๑๔ ให้สํานักงานจัดทํารายงานการวิเคราะห์ระดับการแข่งขันในตลาดที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขตามประกาศนี้ พร้อมระบุผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญในแต่ละตลาดที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่เห็นสมควรอาจเสนอมาตรการเฉพาะในการกํากับดูแลล่วงหน้า และเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อ พิจารณาเป็นประจําทุกสองปี หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรโดยคํานึงถึงความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดตลอดจนสภาพการแข่งขัน
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ในการดําเนินการเริ่มแรกตามประกาศนี้ ให้สํานักงานจัดทํารายงานการวิเคราะห์ระดับการแข่งขัน
ในตลาดที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญในแต่ละตลาดที่เกี่ยวข้องและในกรณี
ที่เห็นสมควรอาจเสนอมาตรการเฉพาะในการกํากับดูแลล่วงหน้า เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการภายใน
ระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๑๕ ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่จัดส่งข้อมูลแก่สํานักงานตามที่ร้องขอเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
และพิจารณากําหนดนิยามของตลาดที่เกี่ยวข้อง ประเมินสภาพการแข่งขันในตลาดที่เกี่ยวข้อง 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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ภาคผนวก
นิยามของตลาดที่เกี่ยวข้อง (Relevant Market) สําหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ตลาดค้าส่งบริการ
(๑) ตลาดค้าส่งการให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายภาคพื้นดิน ประกอบด้วยสองตลาด
ย่อย ได้แก่
(๑.๑) ตลาดการให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลผ่านโครงข่ายภาคพื้นดิน
(๑.๒) ตลาดการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกสถานีหลักในโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอล
ภาคพื้นดิน
(๒) ตลาดค้าส่งการให้บริการส่งสัญญาณและสิ่งอํานวยความสะดวกผ่านโครงข่ายเคเบิล
(๓) ตลาดค้าส่งการให้บริการส่งสัญญาณผ่านโครงข่ายดาวเทียม ประกอบด้วยสองตลาดย่อย ได้แก่
(๓.๑) ตลาดการให้บริการส่งสัญญาณผ่านโครงข่ายดาวเทียมที่มีการบอกรับสมาชิก
(๓.๒) ตลาดการให้บริการส่งสัญญาณผ่านโครงข่ายดาวเทียมที่ไม่มีการบอกรับสมาชิก
ตลาดค้าปลีกบริการ
(๑) ตลาดค้าปลีกการให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
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ตลาดค้าส่งบริการ
(๑) “ตลาดค้าส่งการให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายภาคพื้นดิน” หมายความว่า ตลาด
ค้าส่งบริการส่งสัญญาณ (broadcasting transmission service) โทรทัศน์แบบอนาล็อกหรือ
ดิจิตอล และบริการสิ่งอํานวยความสะดวก (facility service) ในโครงข่ายภาคพื้นดินให้กับผู้รับ
ใบอนุญาตรายอื่น โดยมีขอบเขตของตลาดทางภูมิศาสตร์ในระดับประเทศ ซึ่งมีสองตลาดย่อย
ได้แก่
(๑.๑) “ตลาดค้ า ส่ ง การให้ บ ริ ก ารส่ ง สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ ดิ จิ ต อลผ่ า นโครงข่ า ยภาคพื้ น ดิ น ”
หมายความว่ า ตลาดค้ า ส่ ง บริ ก ารส่ ง สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ แ บบดิ จิ ต อลผ่ า นโครงข่ า ย
ภาคพื้นดินให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น โดยมีขอบเขตของตลาดทางภูมิศาสตร์อยู่ใน
ระดับประเทศ
(๑.๒) “ตลาดค้ า ส่ ง การให้ บ ริ ก ารสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกสถานี ห ลั ก ในโครงข่ า ยดิ จิ ต อล
ภาคพื้นดิน” หมายความว่า ตลาดค้าส่งบริการสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานีหลักของ
โครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น โดยมีขอบเขตของ
ตลาดทางภูมิศาสตร์อยู่ในระดับประเทศ
(๒) “ตลาดค้ า ส่ ง การให้ บ ริ ก ารส่ ง สั ญ ญาณและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกผ่ า นโครงข่ า ยเคเบิ ล ”
หมายความว่า ตลาดค้าส่งการให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ วิทยุ และสิ่งอํานวยความสะดวกใน
โครงข่ ายเคเบิ ล ให้ กับผู้ รั บใบอนุญาตรายอื่ น โดยมีขอบเขตของตลาดทางภูมิ ศาสตร์อยู่ ใ น
ระดับประเทศ
(๓) “ตลาดค้าส่งการให้บริการส่งสัญญาณผ่านโครงข่ายดาวเทียม” หมายความว่า ตลาดค้าส่ง
บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ วิทยุ และสิ่งอํานวยความสะดวกในโครงข่ายดาวเทียม ให้กับผู้รับ
ใบอนุญาตรายอื่น โดยมีขอบเขตของตลาดทางภูมิศาสตร์อยู่ในระดับประเทศ ซึ่งมีสองตลาด
ย่อยได้แก่
(๓.๑) ตลาดการให้ บ ริ ก ารส่ ง สั ญ ญาณผ่ า นโครงข่ า ยดาวเที ย มที่ มี ก ารบอกรั บ สมาชิ ก
หมายความว่า ตลาดการให้บริการส่งสัญญาณผ่านโครงข่ายดาวเทียมที่มีการบอกรับ
สมาชิกหรือเรียกเก็บค่าบริการอื่น
(๓.๒) ตลาดการให้ บ ริ ก ารส่ ง สั ญ ญาณผ่ า นโครงข่ า ยดาวเที ย มที่ ไ ม่ มี ก ารบอกรั บ สมาชิ ก
หมายความว่า ตลาดการให้บริการส่งสัญญาณผ่านโครงข่ายดาวเทียมที่ไม่มีการบอกรับ
สมาชิกหรือเรียกเก็บค่าบริการอื่น
ทั้งนี้ “การบอกรับสมาชิก” หมายความว่ า บริ การโทรทั ศน์หรือกระจายเสี ยงที่ผู้ ใ ช้บริการ
ประสงค์จะรับบริการดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกําหนด โดยผู้ให้บริการไม่ประสงค์จะ
ให้บริการเป็นการทั่วไป ซึ่งจะมีค่าบริการหรือไม่ก็ตาม
ตลาดค้าปลีกบริการ
“ตลาดค้าปลีกการให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่” หมายความว่า ตลาดค้าปลีกการให้บริการ
โทรทัศน์แบบอนาล็อกและดิจิตอลให้กับผู้ใช้บริการปลายทางผ่านโครงข่ายเคเบิลหรือโครงข่ายดาวเทียมทั้ง
แบบไม่มีค่าบริการและแบบมีค่าบริการรายเดือน โดยมีขอบเขตของตลาดทางภูมิศาสตร์อยู่ในระดับประเทศ
-----------------------------------------------------
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๕๓
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกํากับดูแลการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนและกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจน สามารถติดตามตรวจสอบได้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๑๖) (๒๔) และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิท ยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทํ าได้ โ ดยอาศัย อํ า นาจตามบทบัญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย ประกอบกั บ มาตรา ๕ และมาตรา ๕๓
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมาย
ที่มีบทบัญ ญัติบางประการเกี่ย วกับการจํากัดสิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖
และมาตรา ๔๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระทํ า ได้ โ ดยอาศั ย อํ า นาจ
ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ จึง ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ข องพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๓
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการกํากับดูแล
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๓
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
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“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
และให้หมายความรวมถึง ผู้มีสิท ธิประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามบทเฉพาะกาล
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และผู้ได้รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“เลขาธิการ กสทช.” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และมอบหมาย
ให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการ
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ การมีคําสั่งตามความในประกาศนี้ หากทําเป็นหนังสือ ให้ส่งหนังสือดังกล่าวแก่ผู้รับ
ใบอนุ ญ าตหรื อ บุ ค คลที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ดั ง กล่ า วโดยวิ ธี ใ ห้ บุ ค คลนํ า ไปส่ ง หรื อ โดยการส่ ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้
ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน อาจส่งหนังสือแจ้งคําสั่งดังกล่าวทางโทรสารก็ได้
ข้อ ๖ คําสั่งให้มีผลตั้งแต่ขณะที่ผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งได้รับแจ้ง
คําสั่งนั้นเป็นต้นไป
ในกรณีที่มีการส่งหนังสือแจ้งคําสั่งไปยังภูมิลําเนาของผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลที่จะต้องปฏิบัติ
ตามคําสั่ง ให้ถือว่าได้รับทราบคําสั่งตั้งแต่ในขณะที่หนังสือแจ้งคําสั่งไปถึง ทั้งนี้ ในการดําเนินการเรื่องใด
ที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับสํานักงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว การแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้ง
ไปยังภูมิลําเนาของผู้นั้นแล้ว
ในกรณี ที่มีการส่งหนัง สือแจ้ง คําสั่ง โดยวิธี ให้บุคคลนําไปส่ง หากผู้รั บใบอนุ ญ าตหรื อบุคคล
ที่จะต้องปฏิบัติต ามคําสั่งไม่ยอมรับ หรือถ้าขณะนําไปส่งไม่พ บบุคคลดังกล่าว ให้ส่งหนัง สือแจ้งคําสั่ง
กับบุคคลใด ซึ่งบรรลุนติ ิภาวะที่อยู่หรือทํางานในสถานที่นั้น และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวยังคงไม่ยอมรับ
หนังสือแจ้งคําสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่นําหนังสือไปส่ง วางหนังสือนั้น หรือปิดหนังสือนั้นไว้
ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้นต่อหน้าพยานบุคคลอย่างน้อยสองคน และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตหรือ
บุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งได้รับแจ้งคําสั่งตั้งแต่ขณะนั้นเป็นต้นไป
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การส่ งหนั ง สือ แจ้ง คําสั่ ง โดยวิธี ส่ง ทางไปรษณีย์ต อบรับ ให้ถือ ว่าผู้ รับใบอนุ ญ าตหรือ บุคคล
ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ได้ รั บ แจ้ ง คํ า สั่ ง ดั ง กล่ า วเมื่ อ ครบกํ า หนดเจ็ ด วั น นั บ แต่ วั น ส่ ง สํ า หรั บ กรณี
ภายในประเทศ หรือเมื่อครบกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ เว้นแต่จะมี
การพิสูจน์ได้ว่าไม่มกี ารได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น
ในกรณีที่ไม่รู้ตัวบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่ง หรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิลําเนาหรือรู้ตัวและภูมิลําเนา
แต่มีผู้รับเกิน หนึ่ง ร้อยคน ให้พ นักงานเจ้าหน้าที่แ จ้ง คําสั่งเป็น หนัง สือโดยการประกาศในหนัง สือพิมพ์
ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้นก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งได้รับแจ้งคําสั่งเมื่อล่วงพ้น
ระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว
ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลใดซึ่งได้รับคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วกระทํา
การขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งดําเนินคดีตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๘ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศนี้ หากมิได้มีการกําหนดในประกาศนี้ไว้
เป็นการเฉพาะ ให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาบังคับใช้โดยอนุโลม
หมวด ๒
การเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อ ๙ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง
หรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ โดยให้รายงานเพื่อขอความเห็นชอบ
จากผู้บังคับบัญชาในระดับรองเลขาธิการ กสทช. ที่รับผิดชอบสายงานที่ตนสังกัดขึ้นไป
รายงานตามวรรคหนึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ
(๒) เหตุผลและความจําเป็นในการมีคําสั่งเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน
(๓) สาระสําคัญของคําสั่ง เช่น ชื่อของผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่ง
ดังกล่าว ประเด็นหรือเรื่องที่ประสงค์จะให้ดําเนินการชี้แจงข้อเท็จจริง หรือรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐาน
ที่ประสงค์จะมีคําสั่งเรียก เป็นต้น
ข้อ ๑๐ การมีคําสั่งเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบ
การพิจารณาให้ทําเป็นหนังสือ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อของผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าว
(๒) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ
(๓) เหตุผลที่จะต้องมีการเรียกให้ดําเนินการชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน
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(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ประสงค์จะให้ชี้แจง หรือรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือ
หลักฐานที่จะให้จัดส่ง
(๕) รายละเอียดในการปฏิบัติตามคําสั่ง เช่น วัน เวลา สถานที่ เป็นต้น
(๖) ลายมือชื่อและตําแหน่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
(๗) วันเดือนปีที่ทําคําสั่ง
(๘) ผลของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าว
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนจนไม่อาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีคําสั่ง
ด้ว ยวาจาในการเรี ย กให้ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ บุ ค คลใดให้ ชี้ แ จงหรื อ ส่ ง เอกสาร พยานหรื อ หลั ก ฐาน
เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ โดยคําสั่งดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียดเพียงพอแก่การที่ผู้รับใบอนุญาตหรือ
บุคคลดังกล่าวจะสามารถปฏิบัติตามได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานการมีคําสั่งด้วยวาจาดังกล่าว
ต่อผู้บังคับบัญชาทันที
ข้อ ๑๑ ผู้รับใบอนุญ าตหรือบุคคลใดที่พ นักงานเจ้าหน้าที่มีคําสั่งเรีย กให้มาชี้แ จงข้อเท็จจริง
เพื่อประกอบการพิจารณานั้น อาจชี้แจงเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้
การชี้แจงด้วยวาจาให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําบันทึกถ้อยคําไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบ
แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก) และให้ผู้ชี้แจงลงลายมือชื่อในบันทึกดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ชี้แจง
ไม่ยินยอมลงลายมือชื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในบันทึกถ้อยคําพร้อมลงลายมือชื่อกํากับ
การบันทึกดังกล่าว
ในการชี้แจงด้วยวาจา พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจะบันทึกภาพหรือเสียงด้วยก็ได้
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีคําสั่งเรียกให้ผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลใดส่งเอกสารหรือ
พยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา เมื่อได้รับเอกสารหรือพยานหลักฐานดังกล่าวแล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่จัดทําบันทึกการรับมอบเอกสารหรือพยานหลักฐานทั้งหมดโดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน
(๒) รายละเอียด ลักษณะและสภาพของเอกสารหรือหลักฐานที่ได้รับมอบ
(๓) วันเดือนปีที่ส่งมอบเอกสารหรือหลักฐาน
(๔) ชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่อื่นใดที่จัดเก็บเอกสารหรือหลักฐาน
(๕) วิธีการจัดเก็บเอกสารหรือหลักฐาน
ข้อ ๑๓ เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการจัดส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน
คืนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีสิทธิครอบครอง หรือผู้จัดส่งภายในสามสิบวัน ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประสงค์จะสําเนาเอกสารหรือจัดเก็บภาพถ่ายของพยานหลักฐานดังกล่าวไว้
เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปในภายหลังให้สามารถกระทําได้ และหากมีเหตุอันสมควรและมีความจําเป็น
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ที่จะต้องดําเนินการพิสูจน์การกระทําความผิดต่อไปตามกฎหมาย ให้จัด เก็บเอกสารต้นฉบับหรือพยาน
หลักฐานดังกล่าวไว้ โดยแจ้งต่อผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีสิทธิครอบครอง หรือผู้จัดส่งทราบภายในสามสิบวัน
หมวด ๓
การมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาหรือ
เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์การกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น เพื่อการรวบรวมเอกสาร พยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์
การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเรียกให้บคุ คลใดมาให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา
หรือ เพื่อ ใช้เ ป็น พยานหลัก ฐานก็ได้ โดยให้ร ายงานเพื่ อขอความเห็ น ชอบจากผู้บั ง คับ บัญ ชาในระดั บ
รองเลขาธิการ กสทช. ที่รับผิดชอบสายงานที่ตนสังกัดขึ้นไป
รายงานตามวรรคหนึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อเท็จจริง รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) เหตุผลและความจําเป็น ในการมีหนัง สือเรีย กให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งเอกสาร
หรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาหรือเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสจู น์การกระทําความผิด
(๓) สาระสําคัญของคําสั่ง เช่น ชื่อของบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่ง ประเด็นหรือเรื่องที่ประสงค์
จะเรียกมาให้ถ้อยคํา หรือรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือวัตถุที่ประสงค์จะให้จัดส่ง
ข้อ ๑๕ ในการมีคํ าสั่ งตามความในหมวดนี้ใ ห้ทํ าเป็น หนั ง สือ โดยมี รายละเอี ย ดอย่ างน้อ ย
ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อของผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่ง
(๒) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๓) เหตุผลที่ต้องเรียกมาให้ถ้อยคํา หรือจัดส่งเอกสารหรือวัตถุ
(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ประสงค์จะเรียกมาให้ถ้อยคําหรือรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร
หรือวัตถุที่ประสงค์จะให้จัดส่ง
(๕) รายละเอียดในการปฏิบัติตามคําสั่ง เช่น วัน เวลา สถานที่ เป็นต้น
(๖) ลายมือชื่อและตําแหน่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
(๗) วันเดือนปีที่ทําคําสั่ง
(๘) ผลของการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าว
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ข้อ ๑๖ ผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีคําสั่งเรียกมาให้ถ้อยคํานั้น อาจให้ถ้อยคํา
เป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้
การให้ถ้อยคําด้วยวาจาให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําบันทึกถ้อยคําไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบ
แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก) และให้ผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือชื่อในบัน ทึกดังกล่าวไว้เป็น หลักฐาน
หากผู้ให้ถ้อยคํ าไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ ให้พ นักงานเจ้า หน้าที่บัน ทึกเหตุดังกล่าวไว้ใ นบัน ทึกถ้อยคํ า
พร้อมลงลายมือชื่อกํากับการบันทึกดังกล่าว
ในการให้ถ้อยคําด้วยวาจา พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจะบันทึกภาพหรือเสียงด้วยก็ได้
ข้อ ๑๗ ในกรณีมีหนัง สือเรียกให้ส่งเอกสารหรือวัตถุเพื่อประกอบการพิจารณาหรือเพื่อใช้เป็น
พยานหลักฐานในการพิสูจน์การกระทําความผิด เมื่อได้รับเอกสารหรือวัตถุนั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
จัดทําบันทึกการรับมอบพยานหลักฐานทั้งหมดซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้จัดส่งเอกสารหรือวัตถุ
(๒) รายละเอียด ลักษณะและสภาพของเอกสารหรือวัตถุที่ได้มีการส่ง
(๓) วันเดือนปีที่ดําเนินการจัดส่ง
(๔) ชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่อื่นใดที่จัดเก็บเอกสารหรือวัตถุ
(๕) วิธกี ารจัดเก็บเอกสารหรือวัตถุ
ข้อ ๑๘ เมื่อพิจารณาเรื่องแล้วเสร็จ หากเอกสาร พยานหลักฐาน หรือวัตถุอื่นใดที่ได้รับมอบไว้
เพื่อประกอบการพิจารณาหรือพิสูจน์การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่ได้นําส่ง ต่อเจ้าพนักงานตํารวจหรือศาล ให้พ นักงานเจ้าหน้าที่
ดําเนินการจัดส่งเอกสาร พยานหลักฐาน หรือวัตถุคืนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีสิทธิครอบครอง หรือผู้จัดส่ง
ภายในสามสิบวันด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ในกรณีที่พ นักงานเจ้าหน้าที่ประสงค์จะสําเนาเอกสารหรือจัดเก็บภาพถ่ายของวัตถุดังกล่าวไว้
เพื่อประกอบการพิจารณาหรือการดําเนินการตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องต่อไปในภายหลังก็สามารถกระทําได้
และหากมีเหตุอันสมควรให้จัดเก็บเอกสารต้นฉบับหรือวัตถุดังกล่าวไว้ ให้แจ้งต่อผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีสิทธิครอบครอง
หรือผู้จัดส่งทราบ ภายในสามสิบวัน
หมวด ๔
การเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ประกอบการ
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ประกอบการของ
ผู้รั บใบอนุ ญ าตหรื อ บุค คลใดเพื่ อตรวจสอบข้อ เท็จ จริง เกี่ย วกั บ การกระทํ า ความผิ ด ค้น วั ต ถุ ที่ ใช้ ใ น
การกระทําความผิด วัตถุที่มีไว้เป็นความผิดหรือวัตถุที่จะนําไปใช้กระทําความผิด รวมทั้งการกระทําใดที่อาจ
เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
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หรือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานเพื่อขอความเห็นชอบจากเลขาธิการ กสทช.
รายงานตามวรรคหนึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อเท็จจริง รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือการฝ่าฝืนเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
(๒) เหตุ ผ ล และความจํ า เป็ น ในการเข้ า ไปในอาคาร หรื อสถานที่ ป ระกอบการของผู้ รั บ
ใบอนุญาตหรือบุคคลใด เช่น เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ย วกับการกระทําความผิด ค้น วัต ถุที่ใช้ใน
การกระทําความผิด วัตถุที่มีไว้เป็นความผิดหรือวัตถุที่จะนําไปใช้กระทําความผิด รวมทั้งการกระทําใดที่อาจ
เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาต
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะเข้าไปตรวจค้น
(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เป็นเจ้าของ ผู้ครอบครองสถานที่ หรือผู้ดูแลอาคารสถานที่ที่จะเข้าไป
(ถ้ามี)
(๕) รายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่จะตรวจสอบ หรือวัตถุหรือเอกสารหลักฐานที่จะตรวจสอบ
ข้อ ๒๐ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ กสทช. แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
ยื่นขอหมายค้นจากศาล
ข้อ ๒๑ ในการจัดการตามหมายค้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ก่อนเริ่มทําการตรวจค้นอาคารหรือสถานที่ประกอบการของผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลใด
ให้ พ นั กงานเจ้ าหน้า ที่แ สดงหมายค้ น และแสดงความบริสุ ท ธิ์ ต่อ ผู้เ ป็น เจ้ าของ ผู้ค รอบครองสถานที่
หรือผู้ดูแลสถานที่ที่จะเข้าทําการตรวจค้น พร้อมทั้ง แสดงบัตรประจําตัว พนักงานเจ้าหน้าที่ต ามแบบ
ที่กําหนดแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข)
(๒) การตรวจค้นจะต้องกระทําต่อหน้าผู้เป็นเจ้าของ ผู้ครอบครองสถานที่ หรือผู้ดูแลสถานที่
หากบุคคลดังกล่าวไม่ยิน ยอมให้ค วามร่ว มมือ หรื อหาบุคคลดังกล่าวนั้น ไม่ไ ด้ ให้พ นักงานเจ้าหน้า ที่
กระทําการค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร้องขอให้มาเป็นพยาน
(๓) ในระหว่ า งการตรวจค้ น ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ติ ด บั ต รประจํ า ตั ว พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ตลอดระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
(๔) การเข้าไปและกระทําการตรวจค้น ให้กระทําในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
หรือในเวลาทําการตามปกติของสถานประกอบการนั้น
ในกรณีดังต่อไปนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจทําการตรวจค้นในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการ
ตามปกติของสถานประกอบการนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกเหตุผลและการดําเนินการดังกล่าว
ไว้ในบันทึกการตรวจค้นด้วย
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ก. ในกรณีที่ดําเนิน การค้น มาตั้ง แต่เวลากลางวัน หรือนับแต่เ วลาทําการตามปกติข อง
สถานประกอบการดังกล่าวแล้วยังไม่เสร็จ และมีเหตุผลและความจําเป็นอื่นใดอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ข. ในกรณีที่ได้รับหมายค้นจากศาลซึ่งระบุให้เข้าดําเนินการในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการ
ตามปกติของสถานประกอบการนั้น
(๕) ในการค้น ให้พ นักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ข องสํานักงานที่เข้าร่ว มทําการตรวจค้น
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
ก. ให้ดําเนินการตรวจค้นเท่าที่จําเป็น มีความเหมาะสมแก่กรณี
ข. ให้ดําเนินการด้วยความสุภาพ
ค. พยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจายของเอกสารหรือสิ่งของในสถานที่ดังกล่าว
เท่าที่จะทําได้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่เอกสาร ทรัพย์สิน สิ่งของหรือบุคคล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวโดยละเอียดไว้ในบันทึกการตรวจค้นด้วย
(๖) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกภาพไว้ในขณะทําการตรวจค้น
(๗) ในกรณีที่ผู้เป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้ดูแล หรือบุคคลที่อยู่ในอาคารหรือสถานที่ดังกล่าว
ไม่ยิน ยอมให้เ ข้าทํ าการค้น หรือขัด ขวางการค้น ให้พ นั กงานเจ้า หน้า ที่ยุติ การปฏิบั ติหน้ าที่นั้ น แล้ ว
ดําเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
(๘) เมื่อดําเนินการค้น แล้วเสร็จ ให้พ นักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าการตรวจค้นจัดทําบันทึก
การตรวจค้นตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ค) ณ สถานที่ตรวจค้น โดยจะต้องระบุรายละเอียด
และสิ่งของที่พบในการตรวจค้น เช่น วัตถุหรือเอกสารที่ค้นพบอย่างละเอียดและอ่านให้ผู้เป็นเจ้าของ
ผูค้ รอบครอง ผู้ดูแลอาคารหรือสถานที่ หรือผู้ที่เข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจค้นฟัง พร้อมลงนามในบันทึก
การตรวจค้นดังกล่าว
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือมีเหตุที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต
ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทําการตรวจค้นร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อเข้าร่วมทํา
การตรวจค้นด้วยก็ได้
ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวประสงค์จะขอแก้ไขข้อความในบันทึกตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
บันทึกรายละเอียดที่จะขอทําการแก้ไขพร้อมเหตุผล
ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่อยู่ในเวลาที่จะอ่านบันทึกการตรวจค้น หรือขัดขวางไม่ให้อ่านบันทึก
การตรวจค้น หรือปฏิเสธ ไม่รับฟังบันทึกการตรวจค้น หรือไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าว
ไว้ในบันทึกการตรวจค้น
ข้อ ๒๒ ภายหลังดําเนินการค้นแล้วเสร็จ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการปฏิบัติการ
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติการเสนอต่อเลขาธิการ กสทช. ภายในวันทําการถัดไป พร้อมทั้งรายงานผลต่อศาล
ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด
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ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ค้น พบเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ใ นการกระทําความผิด มีไว้เป็น ความผิ ด
หรือวัตถุที่จะนําไปใช้กระทําความผิด ที่อาจเป็น การฝ่าฝืน บทบัญญัติแ ห่ง พระราชบัญ ญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อาํ นาจตามมาตรา ๕๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าวในการเรียกให้ผู้ที่ครอบครองเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยพลัน
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถมีคําสั่งตามมาตรา ๕๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการจัดทําบันทึก
รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวพร้อมระบุสถานที่อยู่ สภาพ และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
หรือผู้ควบคุมดูแลเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ภาคผนวก ก
บันทึกถ้อยคํา

เรื่อง......................................................................................................................................................................
ให้ถอ้ ยคําที.่ ................................................................................................................................................................
วันที่ .....................................................................................................................................................................
ต่อหน้า ................................................................................................................................ พนักงานเจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้า ...............................................................อายุ .............. สัญชาติ.................................
เชื้อชาติ...................ศาสนา................................... อาชีพ..........................................................................................................
ข้าพเจ้าขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ.................................................................................................ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………
อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ
ลงชื่อ

(.......................................................)
(.......................................................)
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ภาคผนวก ข

แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
๘.๕ เซ็นติเมตร
(ด้านหน้า)
รูปถ่าย
ขนาด ๑นิ้ว

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๓
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ชือ่ ..........................................................................
ตําแหน่ง.........................................................
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ตราสัญลักษณ์
สํานักงาน กสทช.

๕.๓ เซ็นติเมตร

............................................................
(
)
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

..............................
ลายมือชื่อผู้ถอื บัตร

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามมาตรา ๕๓
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ผู้ถือบัตรนี้เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจ การกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีอํานาจดังต่อไปนี้
(๑) เรี ย กให้ ผู้ที่ เ กี่ ยวข้ อ งมาชี้ แ จงหรื อ ส่ ง เอกสารหรื อ พยานหลั ก ฐานเพื่ อ ประกอบ
การพิจารณา
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาหรือเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสจู น์การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ประกอบการของผู้รับ ใบอนุญาตหรือบุค คลใดในระหว่าง
เวลาพระอาทิต ย์ขึ้น ถึงพระอาทิต ย์ต กหรื อในเวลาทํ าการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบข้อ เท็จ จริ ง
เกี่ยวกับการกระทําความผิด ค้นวัต ถุที่ใช้ในการกระทําความผิด วัตถุที่มีไว้เป็นความผิด หรือวัตถุที่จ ะ
นําไปใช้กระทําความผิด รวมทั้งการกระทําใดที่อาจเป็น การฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญ ญัตินี้ หรือไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาต
-๓(๔) ผู้ถือบัตรนี้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
วันออกบัตร....../........./........
บัตรหมดอายุ...../......./.........

ภาคผนวก ค
(ด้านหลัง)

๘.๕ เซ็นติเมตร
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๕.๓ เซ็นติเมตร

ภาคผนวก ค

บันทึกการตรวจค้น
สถานที่บันทึก..............................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ที่บันทึก...................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ทีต่ รวจค้น...............................................................................................................................................
สถานที่ตรวจค้น..........................................................................................................................................................
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทาํ การตรวจค้นตามหมายค้น (ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด).....................................................
....................................................................................................................................................................................
ได้ร่วมกันตรวจค้นสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น เนื่องจากมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าวัตถุนั้นใช้ในการกระทําความผิด
หรือมีไว้เป็นความผิด หรือจะนําไปใช้กระทําความผิด โดยมี(ระบุชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยูข่ องผูค้ รอบครองหรือผู้นาํ
การตรวจค้น) ............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................เป็นผู้นําการตรวจค้น
ผลการตรวจค้นปรากฏว่า (พบหรือไม่พบวัตถุตามเหตุที่เข้า ตรวจค้น ถ้า พบให้ระบุว่า พบวัตถุตามที่เข้าตรวจค้น
ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีวัตถุที่แนบท้ายบันทึกการตรวจค้นนี้)
เสร็จสิ้นการตรวจค้น เวลา..................................น.
อนึ่ง ในการตรวจค้นครั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่มิได้ทาํ ให้ทรัพย์สินของผู้ใดเสียหาย สูญหาย หรือเสือ่ มค่า
แต่ประการใด และมิได้เอาทรัพย์สนิ ของผู้หนึง่ ผู้ใดมาเป็นประโยชน์ของตนเองแต่อย่างใด
อนึ่ง ในการตรวจค้นครั้งนี้ ปรากฏความเสียหายแก่ (ระบุรายละเอียด).......................................................
....................................................................................................................................................................................
ได้อ่านบันทึกให้ผู้นาํ การตรวจค้นฟังแล้ว รับว่าถูกต้อง และได้มอบสําเนาการตรวจค้นและบัญชีวตั ถุ (ถ้ามี) ให้ผู้นาํ
การตรวจค้นไว้แล้ว จึงให้ลงชือ่ ไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)........................................................ผู้นําการตรวจค้น
(ลงชื่อ)........................................................ผู้ตรวจค้น
ตําแหน่ง.......................................................
(ลงชื่อ)........................................................ผู้ตรวจค้น/บันทึก/อ่าน
ได้รบั สําเนาบันทึกการตรวจค้นนี้ไว้แล้ว
(ลงชื่อ)..............................................ผู้นําการตรวจค้น
(
)
............../.............../...............
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บัญชีวัตถุประกอบบันทึกการตรวจค้น
๑. กรณีวัตถุที่ค้นพบเป็นพยานวัตถุ
ลําดับ รายการวัตถุ

จํานวน/
น้ําหนัก

สภาพ/ตําหนิ

จุดที่พบ

หมายเหตุ

๒. กรณีวัตถุที่ค้นพบเป็นพยานเอกสาร
ลําดับ

รายการเอกสาร

จํานวน

สภาพ

จุดที่พบ

หมายเหตุ

ข้า ฯ ขอรับรองว่าวัตถุตามรายการดังกล่าวข้างต้น เป็นวัตถุที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจค้นพบตามบันทึก
การตรวจค้นจริง
อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง จึงให้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)........................................................ผู้นําการตรวจค้น
(ลงชื่อ)........................................................ผู้ตรวจค้น
(ลงชื่อ)........................................................ผู้ตรวจค้น/บันทึก/อ่าน
ได้รับสําเนาบันทึกการตรวจค้นนี้ไว้แล้ว
(ลงชื่อ)..............................................ผู้นําการตรวจค้น
(
)
............../.............../...............
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๑ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๖

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิด
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่มาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญ ญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติ ให้สํา นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์ และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่งชาติมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดที่มีโทษทางปกครอง
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพิจารณา
สั่งลงโทษทางปกครอง ตามหลักเกณฑ์ และวิธี การที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิ จการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการในการพิจารณาลงโทษทางปกครอง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนและกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๒๔) และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๕ และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕
มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงประกาศหลักเกณฑ์การรวบรวม
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดที่มีโทษทางปกครองและการพิจารณาโทษทางปกครองไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิด
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
และให้หมายความรวมถึง ผู้มีสิท ธิประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามบทเฉพาะกาล
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และผู้ได้รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕
“ผู้ถูกร้องเรียน” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ใดที่ถูกร้องเรียนหรือผู้ซึ่งมีเหตุอันควร
สงสัยว่ากระทําความผิดที่มีโทษทางปกครองตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“คําร้องเรียน” หมายความรวมถึง ข้อกล่าวอ้างของสํานักงานว่ามีผู้ซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยว่า
กระทําความผิด ที่มีโ ทษทางปกครองตามที่บัญ ญัติในพระราชบัญ ญัติการประกอบกิจการกระจายเสีย ง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ในกรณี ที่มี ผู้ร้ อ งเรีย นหรื อสํ า นัก งานมีเ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า ผู้รั บใบอนุ ญ าตหรื อผู้ ใ ด
กระทําความผิด ที่มีโ ทษทางปกครองตามที่บัญ ญัติในพระราชบัญ ญัติการประกอบกิจการกระจายเสีย ง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สํานักงานดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
พิจารณาสั่งลงโทษทางปกครอง
ข้อ ๖ การแจ้งคําร้องเรียน การแจ้งผลการพิจารณาคําร้องเรียน หรือการแจ้ง คําสั่งลงโทษ
ทางปกครอง รวมตลอดถึงการแจ้งกําหนดนัดหรือการเรียกให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ถูกร้องเรียนมาชี้แจงต่อสํานักงาน
ให้ทําเป็นหนังสือ
การส่งหนังสือตามวรรคหนึ่ง ให้กระทําได้โดยวิธีให้บุคคลนําไปส่งหรือโดยการส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนก็ได้
ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน อาจส่งหนังสือตามวรรคหนึ่งทางโทรสาร หรือด้วยวิธีการอื่นใด
ตามที่สํานักงานจะประกาศกําหนดเพิ่มเติมในภายหลังก็ได้
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ข้อ ๗ ภายหลังจากที่คณะกรรมการมีคําสั่งลงโทษทางปกครองแล้ว ให้สํานักงานแจ้งคําสั่งดังกล่าว
เป็น หนังสือ โดยมี ร ายละเอีย ดอัน ประกอบด้ว ยข้อเท็จจริง อัน เป็นสาระสําคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิ ง
และข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ วันเดือนปีที่ทําคําสั่ง ชื่อและตําแหน่งของผู้ทําคําสั่ง
ทั้งนี้ ให้ระบุวิธีการและระยะเวลาในการคัดค้านคําสั่งลงโทษทางปกครองไว้โดยชัดแจ้งด้วย
ข้อ ๘ คําสั่งให้มีผลตั้งแต่ขณะที่ผู้ถูกร้องเรียนได้รับแจ้งคําสั่งนั้นเป็นต้นไป
ในกรณีที่มีการส่งหนังสือแจ้ง คําสั่งไปยังภูมิลําเนาของผู้ถูกร้องเรียนให้ถือว่าได้รับทราบคําสั่ง
ตั้งแต่ในขณะที่หนังสือแจ้งคําสั่งไปถึง ทั้งนี้ ในการดําเนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับสํานักงานแล้ว
การแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิลําเนาของผู้นั้นแล้ว
ในกรณีที่มีการส่งหนังสือแจ้งคําสั่งโดยวิธีให้บุคคลนําไปส่ง หากผู้ถูกร้องเรียนไม่ยอมรับ หรือ
ถ้าขณะนําไปส่งไม่พบบุคคลดังกล่าว ให้ส่งหนังสือแจ้งคําสั่งกับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทํางาน
ในสถานที่นั้น และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวยัง คงไม่ยอมรับหนัง สือแจ้ง คําสั่ง ให้สํานักงานหรือบุคคล
ที่นําหนังสือไปส่ง วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้นต่อหน้าพยานบุคคล
อย่างน้อยสองคน และให้ถือว่าผู้ถูกร้องเรียนได้รับแจ้งคําสั่งตั้งแต่ขณะนั้นเป็นต้นไป
การส่งหนังสือแจ้งคําสั่งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าผู้ถูกร้องเรียนได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว
เมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีภายในประเทศ หรือเมื่อครบกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่ง
สําหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น
ในกรณีที่ไม่รู้ตัวบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่ง หรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิลําเนาหรือรู้ตัวและภูมิลําเนา
แต่มีผู้รับเกินหนึ่งร้อยคน ให้สํานักงานแจ้งคําสั่งเป็นหนังสือโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ ซึ่งแพร่หลาย
ในท้องถิ่นนั้นก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งได้รับแจ้งคําสั่งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลา
สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว
ข้อ ๙ ในการรวบรวมข้อเท็จจริงและการพิจารณาเพื่อมีคําสั่งลงโทษทางปกครองตามประกาศนี้
หากมิได้มีการกําหนดในประกาศนี้ไว้เป็นการเฉพาะ ให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน ให้ระยะเวลาในการพิจารณาและขั้นตอนในการดําเนินการเป็นไป
ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญ ญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
หมวด ๒
การรวบรวมข้อเท็จจริงและการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรีย นว่าผู้รับใบอนุญ าตหรือผู้ใดกระทําความผิด ที่มีโทษทางปกครอง
ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สาํ นักงาน
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พิจารณาคําร้องเรียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาว่าคําร้องเรีย นดังกล่าว มีมูลเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องเรียนกระทําการตามที่ถูกร้องเรียนหรือไม่
ในกรณีที่สํานักงานเห็นว่า คําร้องเรีย นไม่มีมูลเหตุอัน ควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องเรีย นกระทําการ
ตามที่ถูกร้องเรียน ให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อมีคําสั่งยุติการดําเนินการตามคําร้องเรียนนั้น
ในกรณีที่สํานักงานเห็นว่า คําร้องเรียนมีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ถูกร้องเรียนน่าจะกระทําการ
ตามที่ถู กร้อ งเรีย น ให้ สํานั กงานดําเนิน การรวบรวมข้ อเท็จ จริง ตามหลักเกณฑ์แ ละวิ ธีก ารที่ กํา หนด
ในประกาศนี้
ข้อ ๑๒ ในการรวบรวมข้อเท็จจริง ให้สํานักงานดําเนินการดังต่อไปนี้
๑๒.๑ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบถึงคําร้องเรียน พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลา
ให้ผู้ถูกร้อ งเรีย นได้ชี้แจงข้อ เท็จจริง และแสดงพยานหลั กฐานที่เ กี่ย วข้องภายในระยะเวลาอันสมควร
แต่ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
ในกรณีที่มีเ หตุจําเป็น เร่ง ด่ว น หากปล่อยให้เนิ่น ช้า ไปจะก่อให้ เกิด ความเสีย หาย
แก่ประโยชน์สาธารณะ สํานักงานอาจแจ้งคําร้องเรียนให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบด้วยวาจาก็ได้
ในการแจ้งคําร้องเรียนให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้สํานักงาน
สรุปสาระสําคัญของคําร้องเรียนให้ผู้ถูกร้องเรีย นทราบถึงข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหาว่า ผู้ถูกร้องเรีย น
กระทําหรือน่าจะกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ละเว้นหรือหลีกเลี่ยงถ้อยคําหรือข้อความที่อาจทําให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบถึงรายละเอียด
ของผู้ร้องเรียน หรืออาจทําให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
๑๒.๒ ผู้ถูกร้องเรียนอาจชี้แจงเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้
การชี้แจงด้วยวาจา ให้สํานักงานจัดทําบันทึกถ้อยคําไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบ
แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก) และให้ผู้ถูกร้องเรีย นลงลายมือชื่อในบัน ทึกดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน
หากผู้ถูกร้องเรียนไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ ให้สํานักงานบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในบันทึกถ้อยคําพร้อมลงลายมือชื่อ
กํากับการบันทึกดังกล่าว
ในการชี้แจงด้วยวาจา สํานักงานอาจจะบันทึกภาพหรือเสียงด้วยก็ได้
๑๒.๓ ในกรณีที่ผู้ถูกร้องเรีย นได้รับทราบคําร้องเรีย นแล้ว ไม่ชี้แ จงข้อเท็จจริงหรือ
นําส่งเอกสารพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ถือว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่ประสงค์ที่จะชี้แจง
ข้อเท็จจริงต่อคําร้องเรียนนั้น ให้สํานักงานบันทึกเหตุดังกล่าวไว้โดยชัดแจ้งและให้ดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง
ที่เกี่ยวข้องต่อไปตามที่เห็นสมควร
๑๒.๔ ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร สํานักงานอาจจัดให้ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน
ได้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสํานักงานก็ได้
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๑๒.๕ ในการรวบรวมข้อเท็จจริง สํานักงานอาจตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงอื่นใด
ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น โดยให้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) การแสวงหาพยานหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคําร้องเรียนหรือเกี่ยวกับ
พฤติการณ์หรือผลกระทบของการกระทําที่ถูกร้องเรียน
(๒) การสอบถามข้อคิด เห็น หรือข้อเท็จจริงจากผู้ที่มีค วามรู้ค วามเชี่ย วชาญ
ในเรื่องที่ถูกร้องเรียน พฤติการณ์ หรือผลกระทบของการกระทําที่ถูกร้องเรียน ทั้งนี้ อาจสอบถามข้อคิดเห็น
จากผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานที่มีหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวก็ได้
(๓) การออกไปตรวจสถานที่
(๔) ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น ให้สํานักงานดําเนินการตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด
ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๒.๖ เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาให้ทําเป็นภาษาไทย ถ้าเป็น ภาษาต่างประเทศ
ให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ถูกร้องเรียนซึ่งกล่าวอ้างเอกสารดังกล่าวจัดทําคําแปลเป็นภาษาไทยพร้อมคํารับรอง
ความถู กต้ อ งของคํ า แปลนั้ น ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารที่ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติร าชการ
ทางปกครองกําหนด เว้นแต่ สํานักงานจะยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนั้น
๑๒.๗ ให้มีการแจ้งสิทธิแ ละหน้าที่ในกระบวนการรวบรวมข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรีย น
และหรือผู้ถูกร้องเรียนทราบตามความจําเป็นแก่กรณี และบันทึกการแจ้งสิทธิดังกล่าวไว้เป็นหนังสือ
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่คําร้องเรียนมีลักษณะเป็นการร้องเรียนว่าผู้ถูกร้องเรียนกระทําการทีเ่ ป็นการฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการเสนอความเห็น
ของสํานักงานต่อคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
๑๓.๑ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รวมตลอดถึงแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการที่ได้เคย
วินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว
๑๓.๒ ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้หรือเป็นที่เชื่อได้ว่า ผู้ถูกร้องเรียนกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามข้อ ๑๓.๑
๑๓.๓ ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้หรือเป็นที่เชื่อได้ว่า ผู้ถูกร้องเรียนมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด
ตามที่กําหนดในข้อ ๑๙.๑
๑๓.๔ ข้อเท็จจริง ที่บ่งชี้หรือเป็นที่เชื่อได้ว่า การกระทําที่เป็นการฝ่าฝืน บทบัญ ญัติ
แห่งกฎหมายตามข้อ ๑๓.๑ ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กําหนดในข้อ ๑๙.๒
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่คําร้องเรียนมีลักษณะเป็นการร้องเรียนว่าผู้ถูกร้องเรียนกระทําการทีเ่ ป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
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โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ในการเสนอความเห็นของสํานักงาน
ต่อคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
๑๔.๑ สาระสําคัญ ของประกาศหลักเกณฑ์ที่มีการร้องเรีย นว่าผู้ถูกร้องเรีย นฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตาม รวมตลอดถึงแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการที่ได้เคยวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว
๑๔.๒ ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้หรือเป็นที่เชื่อได้ว่า ผู้ถูกร้องเรียนกระทําการอันเป็น การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๔.๑
๑๔.๓ ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้หรือเป็นที่เชื่อได้ว่า ผู้ถูกร้องเรียนมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด
ตามที่กําหนดในข้อ ๑๙.๑
๑๔.๔ ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้หรือเป็นที่เชื่อได้ว่า การกระทําที่เป็นการฝ่าฝืนประกาศหลักเกณฑ์
ตามข้อ ๑๔.๑ ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กําหนดในข้อ ๑๙.๒
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ คําร้องเรีย นมี ลักษณะเป็น การร้องเรี ย นว่าผู้ ถูกร้องเรีย นกระทําการที่เป็ น
การฝ่าฝืนคําสั่งของคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ในการเสนอความเห็นของสํานักงานต่อคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยรายละเอียด
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
๑๕.๑ สาระสําคัญของคําสั่งที่มีการร้องเรียนว่าผู้ถูกร้องเรียนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
รวมตลอดถึงแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่ได้เคยวินิจฉัยเรื่องในลักษณะดังกล่าวไว้แล้ว
๑๕.๒ ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้หรือเป็นที่เชื่อได้ว่า ผู้ถูกร้องเรียนกระทําการอันเป็น การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งตามข้อ ๑๕.๑
๑๕.๓ ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้หรือเป็นที่เชื่อได้ว่า ผู้ถูกร้องเรียนมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด
ตามที่กําหนดในข้อ ๑๙.๑
๑๕.๔ ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้หรือเป็นที่เชื่อได้ว่า การกระทําที่เป็นการฝ่าฝืนคําสั่งแห่งกฎหมาย
ตามข้อ ๑๕.๑ ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กําหนดในข้อ ๑๙.๒
ข้อ ๑๖ เมื่อสํานักงานได้รวบรวมข้อเท็จจริงจนเพียงพอแก่การที่จะวินิจฉัยการกระทําความผิด
และการพิจารณากําหนดโทษทางปกครองแล้ว ให้สํานักงานเสนอข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการ
ในการเสนอความเห็นตามวรรคหนึ่ง จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
๑๖.๑ สรุปข้อเท็จจริง ที่เกี่ย วข้องตามที่กําหนดในข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ หรือข้อ ๑๕
แล้วแต่กรณี
๑๖.๒ ข้อพิจารณาในเบื้องต้นว่า ผู้ถูกร้องเรียนกระทําการอันเป็นการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่
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๑๖.๓ ในกรณีที่เห็นว่าการกระทําของผู้ถูกร้องเรียนเป็นการกระทําความผิดที่มีโทษ
ทางปกครองตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ให้สํานักงานเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะและอัตราโทษทางปกครอง
หมวด ๓
การเสนอโทษทางปกครอง
ข้อ ๑๗ โทษทางปกครองตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้แก่
๑๗.๑ การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
๑๗.๒ การกําหนดโทษปรับทางปกครอง
(๑) โทษปรับทางปกครองชั้น ๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
(๒) โทษปรั บ ทางปกครองชั้ น ๒ ต้ อ งระวางโทษปรั บ ตั้ ง แต่ ห้ า หมื่ น บาท
แต่ไม่เกินห้าแสนบาท
(๓) โทษปรั บ ทางปกครองชั้ น ๓ ต้ อ งระวางโทษปรั บ ตั้ ง แต่ ห้ า แสนบาท
แต่ไม่เกินห้าล้านบาท
๑๗.๓ การกําหนดโทษปรับทางปกครองเป็นรายวัน
(๑) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น ๑ ให้ปรับวันละไม่เกินห้าพันบาท
(๒) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น ๒ ให้ปรับวันละไม่เกินสองหมื่นบาท
(๓) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น ๓ ให้ปรับวันละไม่เกินห้าหมื่นบาท
๑๗.๔ การมีคําสั่งให้กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทํา
ความผิดซ้ําอีก
๑๗.๕ การมีคําสั่งให้พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๑๘ การเสนอโทษปรับทางปกครอง
๑๘.๑ ในกรณีที่ปรากฏว่า การกระทําของผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลใดเป็นการกระทํา
ที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ให้สํานักงานเสนออัตราโทษปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินห้าหมื่นบาท
(๑) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสีย งและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เกี่ย วกับการให้ผู้รับใบอนุญ าต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์รายงานสถานะทางการเงิน
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(๒) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการจัดส่งสําเนาข้อตกลงเกี่ยวกับ
การใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายภายในสิบวัน นับแต่วันที่ได้มีการลงนามในข้อตกลง
(๓) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและจําเป็น
ในการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่าย
(๔) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการแจ้งหรือประกาศให้ทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงข่ายอันมีผลกระทบต่อการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่าย หรือต่อผู้ใช้บริการแล้วแต่กรณี
(๕) การฝ่า ฝืน หรือ ไม่ป ฏิบั ติต ามคํ าสั่ง ของคณะกรรมการตามมาตรา ๔๔
วรรคสอง แห่งพระราชบัญ ญัติการประกอบกิจการกระจายเสีย งและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ที่ให้ดําเนินการแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย
๑๘.๒ ในกรณี ที่ป รากฏว่า การกระทํา ของผู้ ถูก ร้อ งเรีย นเป็น การกระทํา ที่ฝ่ าฝื น
พระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ ให้สํานักงาน
เสนอโทษปรับทางปกครองในอัตราตั้งแต่หา้ หมื่นบาท แต่ไม่เกินห้าแสนบาท
(๑) การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงผังรายการ
ให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนทําการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่า ๗ วัน
(๒) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการให้ความร่วมมือในการออกอากาศแจ้งข่าว
หรือเตือนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินให้ประชาชนทราบตามที่ได้รับการร้องขอจากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
(๓) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการบันทึกเทปรายการที่ได้ออกอากาศไปแล้ว
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ประกาศกําหนด
(๔) ฝ่าฝืน หรือไม่ป ฏิบัติต ามหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการ หรือประกาศ
ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด
ตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่งแห่ง พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสีย งและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ เกี่ยวกับการจัดทําผังรายการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต
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(๕) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการ หรือประกาศ
ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนดตามมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เกี่ยวกับมาตรการพื้นฐาน
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการ
ของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป
(๖) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการ หรือประกาศที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนดตามมาตรา ๔๕
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อตกลงการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่าย รวมถึงอัตราค่าตอบแทนการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่าย
(๗) การฝ่า ฝืน หรือ ไม่ป ฏิบั ติต ามคํ าสั่ง ของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔
วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ให้แก้ไข
ผังรายการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด
(๘) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่งแห่ง พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหา
ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย
๑๘.๓ ในกรณี ที่ป รากฏว่า การกระทํา ของผู้ ถูก ร้อ งเรีย นเป็น การกระทํา ที่ฝ่ าฝื น
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ ให้สํานักงาน
เสนอโทษปรับทางปกครองในอัตราตั้งแต่หา้ แสนบาทแต่ไม่เกินห้าล้านบาท
(๑) เจ้าของโครงข่ายกระทําการอันเป็นเหตุให้การใช้หรือการเชื่อมต่อโครงข่าย
ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐซึ่งครอบครองที่ดิน
สถานที่ สิ่งก่อสร้าง เสา หรือโครงสร้างอื่นในทํานองเดียวกันซึ่งอยู่ในทําเลที่เหมาะสมในการรับ การส่ง
หรือแพร่สัญญาณเสียงหรือภาพ หากยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตหรือเจ้าของโครงข่ายรายใดใช้ประโยชน์
ในการติดตั้งวัสดุ หรืออุปกรณ์เพื่อรับ ส่ง หรือแพร่สัญญาณเสียงหรือภาพ แต่ไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์หรือเจ้าของโครงข่ายรายอื่นติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการดังกล่าว
ด้วยเช่นเดียวกัน
(๓) การให้บริการส่งหรือการแพร่ข่าวสารสาธารณะหรือรายการที่มีลักษณะ
เป็นการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แก่ผู้อื่นซึ่งมิใช่เป็นผู้รับใบอนุญาต
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(๔) การฝ่ า ฝืน หรื อ ไม่ ป ฏิบั ติต ามหลั กเกณฑ์ หรื อ ประกาศที่ ค ณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๒
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการนําส่งเงินรายปี
เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
(๕) การฝ่ า ฝืน หรื อ ไม่ ป ฏิบั ติต ามหลั กเกณฑ์ หรื อ ประกาศที่ ค ณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เกี่ยวกับระยะเวลา
ในการโฆษณาและการบริการทางธุรกิจ
(๖) การฝ่ า ฝืน หรื อ ไม่ ป ฏิบั ติต ามหลั กเกณฑ์ หรื อ ประกาศที่ ค ณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เกี่ยวกับการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิก ค่าบริการและเงื่อนไขในการให้บริการ
(๗) การฝ่ า ฝืน หรื อ ไม่ ป ฏิบั ติต ามหลั กเกณฑ์ หรื อ ประกาศที่ ค ณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๔
วรรคสอง แห่งพระราชบัญ ญัติการประกอบกิจการกระจายเสีย งและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เกี่ยวกับการกําหนดช่วงระยะเวลาของการออกอากาศรายการบางประเภทเพื่อความจําเป็นในการคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน
(๘) การฝ่ า ฝืน หรื อ ไม่ ป ฏิบั ติต ามหลั กเกณฑ์ หรื อ ประกาศที่ ค ณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนดตามมาตรา ๔๒
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสีย งและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
(๙) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยข้อพิพาทการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่าย
ของคณะกรรมการ หรือคําสั่งคณะกรรมการให้มีการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายไปพลางก่อน ตามมาตรา ๔๓
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๑๙ ในการเสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะและอั ต ราโทษทางปกครองของสํ า นั ก งาน
ต่อคณะกรรมการ ให้พิจารณาดังต่อไปนี้
๑๙.๑ ให้สํานักงานพิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระทําของผู้ถูกร้องเรียนว่ามีลักษณะ
ดังต่อไปนี้หรือไม่
(๑) ผู้ถูกร้องเรียนได้กระทําความผิดโดยจงใจ
(๒) ผู้ถูกร้องเรียนกระทําความผิดตามที่ถูกร้องเรียนเป็นครั้งแรก
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(๓) การกระทําความผิดของผู้ถูกร้องเรียนเป็นการกระทําความผิดอย่างต่อเนื่อง
(๔) ผู้ถูกร้องเรีย นกระทําความผิด โดยคาดหมายถึงผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ

(๕) ผู้ถูกร้องเรียนกระทําความผิดโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลด จํากัด หรือกีดกัน
การแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
(๖) ผู้ถูกร้องเรียนกระทําความผิดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
(๗) ผู้ถูกร้องเรียนกระทําความผิดโดยอาศัยความได้เปรียบในทางการตลาด
(๘) ผู้ถูกร้องเรียนได้พยายามหรือกระทําการเพื่อบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น
(๙) พฤติการณ์อื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจะประกาศเพิ่มเติมภายหลัง
๑๙.๒ นอกจากการพิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระทําแล้ว ให้สํานักงานพิจารณาว่า
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากการกระทําความผิดของผู้ถูกร้องเรียนในลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่
(๑) การกระทําความผิดของผู้ถูกร้องเรียนส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย
แก่การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ของบุคคลอื่น
(๒) การกระทํ า ความผิ ด ของผู้ ถู ก ร้ อ งเรี ย นส่ ง ผลกระทบหรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเดือดร้อนเสียหายต่อประชาชนผู้ใช้บริการ
(๓) การกระทําความผิดของผู้ถูกร้องเรียนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) การกระทํา ความผิด ของผู้ถู กร้อ งเรีย นส่ง ผลกระทบต่อ การกํา กับ ดูแ ล
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
(๕) การกระทํ า ความผิ ด ของผู้ ถู ก ร้ อ งเรี ย นส่ ง ผลกระทบหรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเดือดร้อนเสียหายอื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนดเพิ่มเติมภายหลัง
๑๙.๓ ในกรณี ที่ มี เ หตุ แ ห่ ง การลดโทษหรื อ เพิ่ ม โทษตามกฎหมาย ให้ สํ า นั ก งาน
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการให้เพิ่มโทษหรือลดโทษตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอัตราโทษ
สูงสุดหรือต่ําสุดตามที่กฎหมายกําหนด
ข้อ ๒๐ นอกเหนือจากการเสนออัตราโทษทางปกครองโดยการปรับทางปกครองแล้ว ในกรณี
ที่สํานักงานเห็นว่าการกระทําความผิด ซึ่งเป็น เหตุให้ต้องลงโทษปรับทางปกครองเป็น ความผิดต่อเนื่อง
ให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการให้พิจารณาและมีคําสั่งกําหนดโทษปรับรายวันอีก นับแต่วันที่มีคําสั่ง
ลงโทษปรับทางปกครองดังกล่าว ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ให้นําหลักการในการพิจารณากําหนดอัตราโทษปรับทางปกครองตามข้อ ๑๙ มาใช้บังคับ
กับการพิจารณาอัตราโทษปรับทางปกครองรายวันโดยอนุโลม
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ข้อ ๒๑ นอกเหนือจากการเสนออัตราโทษทางปกครองโดยการปรับทางปกครองตามข้อ ๑๙ และ
หรือข้อ ๒๐ แล้ว เพื่อป้องกัน มิให้เกิดการฝ่าฝืนหรือกระทําความผิด อย่างเดีย วกันซ้ําอีก สํานักงาน
อาจเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการให้พิจารณาและมีคําสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตที่กระทําความผิดกระทําการ
หรืองดเว้นกระทําการได้
ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญาตกระทําความผิดดังต่อไปนี้ ให้สํานักงานเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและมีคําสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
๒๒.๑ ผู้รับใบอนุญาตเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ให้ดําเนินการแก้ไข
การกระทําที่เป็นการฝ่าฝืนประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการห้ามถือครองธุรกิจในกิจการประเภทเดียวกัน
หรือครองสิทธิข้ามสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่น ความถี่เกิน สัด ส่ว นที่กําหนด
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
๒๒.๒ ผู้รับใบอนุญาตเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๖๓
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ให้กระทําการ
หรืองดเว้นกระทําการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนหรือกระทําความผิดอย่างเดียวกันซ้ําอีก
๒๒.๓ ผู้รับใบอนุญาตละเลยการตรวจสอบการออกอากาศรายการเนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมาย
หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการที่ให้ดําเนิน การแก้ไขตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญ ญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็นกรณีที่เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรง
๒๒.๔ ผู้รับใบอนุญ าตฝ่าฝืน หรือกระทําความผิด ตามพระราชบัญ ญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือหลักเกณฑ์หรือคําสั่งที่กําหนดตามพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าวอีก หรือกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
๒๒.๕ ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือกระทําความผิดที่มีโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๒.๖ ผู้รับใบอนุญาตต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดเกี่ยวกับงานแพร่เสียง
แพร่ภาพอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์
๒๒.๗ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทฝ่าฝืน
ข้อกําหนดด้านคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) การมีบุ ค คลที่ มี สั ญ ชาติ ไทยถือ หุ้ น อัน เป็ น ทุ น ไม่น้ อ ยกว่ า สามในสี่ ข อง
ทุนทั้งหมดของบริษัท
(๒) การมี บุ คคลสั ญ ชาติ ไทยมี อํ านาจตามกฎหมายหรื อ ตามข้อ บัง คั บหรื อ
ตามข้อตกลงในการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัท
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(๓) กรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการ
ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลนั้นต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
(๔) ปฏิบัติตามข้อห้ามของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมิให้มีลักษณะเป็น การครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว
ให้ผู้รับใบอนุญาตต้องถือปฏิบัติ
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่เห็น สมควรให้มีการพักใช้ใบอนุญ าต ให้สํานักงานเสนอให้ค ณะกรรมการ
พิจารณาและมีคําสั่งให้พักใช้ใบอนุญาต โดยจะต้องเสนอจํานวนวันที่จะพักใช้ใบอนุญาตที่ชัดเจนแน่นอน
แต่ต้องไม่เกินครั้งละสามสิบวัน โดยอาจนําหลักการตามข้อ ๑๙ มาใช้ในการพิจารณาก็ได้
ข้อ ๒๔ ในกรณีดังต่อไปนี้ สํานักงานอาจเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและมีคําสั่งตักเตือน
ผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ได้
๒๔.๑ เป็นความผิดซึ่งมีโทษปรับทางปกครองชั้น ๑
๒๔.๒ มิใช่ความผิดต่อเนื่อง
๒๔.๓ เป็นการกระทําความผิดเป็นครั้งแรกซึ่งกระทําโดยไม่จงใจ และ
๒๔.๔ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ภาคผนวก
บันทึกถ้อยคํา
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ผู้ให้ถ้อยคํา
(...........................................................)
ลงชื่อ
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๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง การกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาคําขอหรือคําร้องเรียน
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
โดยที่เป็นการสมควรให้กระบวนการในการพิจารณาคําขอหรือคําร้องเรียนในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมีขั้นตอนการดําเนินการที่ชัดเจน
สามารถติดตามตรวจสอบได้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒๔) มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิท ยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทํา
ได้โ ดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแ ห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึง กําหนดขั้น ตอนและระยะเวลาแล้ว เสร็จในการพิจารณาคําขอหรือ
คําร้องเรียนในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ที่ประชาชนยื่นตามกฎหมาย ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาคําขอ
หรือคําร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในประกาศนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาคําขอหรือคําร้องเรียน
เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ประชาชนยื่นตามกฎหมาย
“สํานักงาน กสทช.” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ในแต่ละขั้นตอน
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ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รักษาการตามประกาศนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจ ในการวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ คําขออนุญาตในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ที่ประชาชนยื่นตามกฎหมาย ได้แก่
(๑) คําขอรับใบอนุญาตให้ใช้ คลื่น ความถี่เ พื่อกิจการกระจายเสีย งหรือกิจการโทรทัศน์แ ละ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
(๒) คําขอรับใบอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
(๓) คําขออนุญ าตให้ผลิ ต นํ าเข้า จํา หน่ายหรือมี ไว้เพื่ อจําหน่ายหรือรับ ติด ตั้ง เครื่องรั บ
เครื่องมือ หรืออุปกรณ์เพื่อให้บคุ คลอื่นนําไปใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก
ข้อ ๗ คําร้องเรียนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้แก่
(๑) คําร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติและการประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
(๒) คําร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
(๓) คําร้องเรียนเกี่ยวกับการรบกวนการรับส่งหรือแพร่สัญญาณเสียงหรือภาพของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
(๔) คําร้อ งเรีย นเกี่ ย วกับ การใช้แ ละเชื่อ มต่อ โครงข่ายในการประกอบกิจการกระจายเสีย ง
และกิจการโทรทัศน์
(๕) คําร้ องเรีย นเกี่ ย วกั บการกระทํ าการอั น เป็ น การผู กขาดการประกอบกิ จการสื่ อมวลชน
หลายประเภทในกิจการเดียวกัน หรือครองสิทธิข้ามสื่อ
(๖) คําร้องเรียนเกี่ยวกับการโฆษณาหารายได้ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์
(๗) คําร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหารายการ และผังรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
(๘) คําร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากําไรเกินควร
หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
(๙) คําร้อ งเรี ย นเกี่ย วกับการออกอากาศที่เ ป็น เท็จ หรือ ละเมิด สิ ท ธิ เสรีภาพ เกีย รติย ศ
ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลที่ได้รับความเสียหาย
ข้อ ๘ นอกเหนื อจากที่กํ า หนดในข้ อ ๖ และข้ อ ๗ คํ าขอหรือ คํ าร้ อ งเรี ย นในกิจ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หมายความรวมถึง คําขอหรือคําร้องเรียนตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ
สํานักงาน กสทช. รวมถึงสัญ ญาที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติหรือสํานักงาน กสทช. ทํากับเอกชน
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ข้อ ๙ คําขอตามข้อ ๖ หรือข้อ ๘ จะต้องเป็นคําขอตามรูปแบบหรือมีรายละเอียดถูกต้อง
และครบถ้วนตามแบบที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หรือคณะกรรมการกําหนดไว้สําหรับการยื่นคําขอในเรื่องนั้น ๆ เป็นการเฉพาะ
ในกรณีที่ยังไม่มีประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นคําขอในเรื่องดังกล่าว หรือไม่มีการกําหนด
รูปแบบหรือรายละเอีย ดของคําขอในเรื่องใดไว้เป็น การเฉพาะ การยื่น คําขอตามข้อ ๖ หรือข้อ ๘
จะต้องมีรายละเอียดหรือสาระสําคัญเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่และความประสงค์ของผู้ยื่นคําขอ รวมถึงเอกสาร
หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพียงพอที่จะเข้าใจและสามารถพิจารณาได้
คําขอให้ทําเป็น หนังสือ โดยให้ยื่น ด้วยตนเองต่อสํานักงาน กสทช. หรืออาจยื่น โดยส่ง ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้
ข้อ ๑๐ คํา ร้ อ งเรี ย นตามข้ อ ๗ หรื อ ข้ อ ๘ จะต้ องเป็ น คํ า ร้ องเรี ย นตามรู ป แบบหรื อ มี
รายละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือคณะกรรมการกําหนดไว้สําหรับการยื่นคําร้องเรียนในเรื่องนั้น ๆ เป็นการเฉพาะ
ในกรณีที่ยังไม่มีประกาศหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องร้องเรียนในเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะการยื่นคําร้องเรียน
ตามข้อ ๗ หรือข้อ ๘ จะต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อย ดังนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ยื่นคําร้องเรียนพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้ยื่นคําร้องเรียน
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (ถ้ามี) อันเป็นเหตุ
แห่งการร้องเรียน
(๓) ข้อเท็จจริงหรือการกระทําที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งพยานเอกสาร หรือหลักฐาน
อืน่ ใดที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงหรือการกระทําดังกล่าว
(๔) คําขอหรือความประสงค์ของผู้ยื่นคําร้องเรียน
(๕) ลายมือชื่อของผู้ยื่นคําร้องเรียน ในกรณีที่รับมอบอํานาจให้ดําเนินการยื่นคําร้องเรียนแทนผู้อื่น
ให้แนบหนังสือมอบอํานาจให้ยื่นคําร้องเรียนพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจมาด้วย
เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง การยื่นคําร้องเรียนตามข้อ ๗
(๗) (๘) และ (๙) ให้ยื่นภายในกําหนดระยะเวลาตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือคณะกรรมการประกาศกํา หนดเกี่ย วกั บการจัด เก็ บและรักษา
การบันทึกรายการหรือเนื้อหานั้น
ข้อ ๑๑ การยื่ น คํา ร้องเรีย นให้ทํา เป็น หนัง สื อ หรือจดหมายอิเ ล็กทรอนิก ส์ซึ่ง ระบุชื่ อและ
นามสกุลจริงของผู้ยื่นคําร้องเรียน หรือด้วยวาจา หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่สํานักงาน กสทช. กําหนด
การยื่นคําร้องเรียนเป็นหนังสือ ให้ยื่นด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ตอบรับลงทะเบียนก็ได้
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ในกรณีที่ยื่นคําร้องเรียนด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวาจา หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่
สํานักงาน กสทช. กําหนด นอกเหนือจากการทําเป็นหนังสือ ให้สํานักงาน กสทช. รับคําร้องเรียนดังกล่าวไว้
แต่จะต้องจัดทําบันทึกเรื่องร้องเรียนนั้นตามแบบที่สํานักงาน กสทช. กําหนด โดยจะต้องมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(๑) วัน เดือน ปี ที่บันทึกคําร้องเรียน
(๒) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ยื่นคําร้องเรียน
หรือผู้ทําการแทนที่ติดต่อได้โดยสะดวก
(๓) ข้อเท็ จจริง หรือการกระทําที่ เป็น เหตุแ ห่ง การร้อ งเรีย น พร้อมทั้ง พยานเอกสารหรื อ
หลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงหรือการกระทําดังกล่าว
(๔) ลายมือชื่อผู้ยื่น คําร้องเรียน หรือกรณีไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้บันทึกเหตุดังกล่าว
และลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กํากับไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๒ การนับระยะเวลาตามประกาศนี้ ให้คํานวณนับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หมวด ๒
ขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อ ๑๓ เมื่อสํานักงาน กสทช. ได้รับคําขอหรือคําร้องเรียนตามข้อ ๖ ข้อ ๗ หรือข้อ ๘
ให้จัดส่งคําขอหรือคําร้องเรียนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามที่คณะกรรมการมอบหมายภายใน ๑ วันทําการ
นับแต่วันที่ได้รับคําขอหรือคําร้องเรียน
ให้ ห น่ ว ยงานตามวรรคหนึ่ ง ส่ ง คํ า ขอหรื อ คํ า ร้ องเรี ย นให้ก ลุ่ ม งานด้ านกิ จ การกระจายเสี ย ง
และกิจการโทรทัศน์ในสํานักงาน กสทช. ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามคําขอหรือคําร้องเรียนภายใน
๓ วันทําการ นับแต่วัน ที่หน่ว ยงานตามวรรคหนึ่งได้รับคําขอหรือคําร้องเรียน เพื่อกําหนดเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
ข้อ ๑๔ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับคําขอหรือคําร้องเรียนที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้แจ้ง
การรับคําขอหรือคําร้องเรียน กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาคําขอหรือคําร้องเรียนพร้อมรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอหรือคําร้องเรียนทราบภายใน
๕ วันทําการ นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับคําขอหรือคําร้องเรียนดังกล่าว
ในกรณีที่ปรากฏว่า คําขอหรือคําร้องเรียนไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
มีหนังสือแจ้งเหตุแห่งความบกพร่องดังกล่าวเพื่อให้ผู้ยื่นคําขอหรือคําร้องเรียนทราบ ภายใน ๕ วันทําการ
นับแต่วัน ที่เ จ้าหน้าที่ ผู้รั บผิด ชอบได้ รับคํ าขอหรื อคํา ร้องเรี ย น พร้ อมกําหนดระยะเวลาในการแก้ไ ข
ข้อบกพร่องดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยจะต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งโดยชอบ
ทั้งนี้ กําหนดระยะเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวไม่ถือเป็น กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
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ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบุผลของการไม่ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามวรรคสี่ ให้ผู้ยื่นคําขอ
หรือคําร้องเรียนทราบในหนังสือที่แจ้งให้แก้ไขความบกพร่องของคําขอหรือคําร้องเรียน
หากผู้ยื่น คําขอหรือคําร้องเรีย นไม่ดําเนิน การแก้ไขความบกพร่องภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในวรรคสอง ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอหรือคําร้องเรียนไม่ประสงค์ที่จะดําเนินการตามคําขอหรือคําร้องเรีย น
ดังกล่าวต่อไป และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอหรือคําร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดในวรรคสอง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ยื่นคําขอหรือคําร้องเรียน
ที่จะยื่นคําขอหรือคําร้องเรียนใหม่
ข้อ ๑๕ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตรวจสอบ และรวบรวมข้ อเท็ จ จริ ง ข้ อ กฎหมายและ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่สมควรแต่ต้องไม่เกิน
๔๕ วัน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับคําขอหรือคําร้องเรียนที่ถูกต้องครบถ้วน
ข้อ ๑๖ กรณีที่คําขอหรือคําร้องเรียนต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิด ชอบดําเนิน การตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและพยานหลักฐานที่เกี่ย วข้อง
พร้อมความเห็นและเสนอต่อคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับคําขอหรือคําร้องเรียนที่ถูกต้องครบถ้วน และให้คณะอนุกรรมการพิจารณา คําขอหรือคําร้องเรียน
ให้แ ล้วเสร็จภายในระยะเวลาอัน สมควร แต่ต้องไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วัน ที่ได้รับเรื่องไว้พิจารณา
เว้นแต่คําร้องเรียนตามข้อ ๗ (๘) ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคําร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
อันสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องไว้พิจารณา
กรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือคณะอนุกรรมการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือคณะอนุกรรมการจัดทําคําขอตามข้อ ๒๐ เพื่อขอขยายระยะเวลา ในการดําเนินการ
ก่อนครบกําหนดระยะเวลา ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาให้กระทําได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน
ให้เจ้า หน้าที่ ผู้รับผิด ชอบเสนอคํา ขอหรื อคําร้ องเรีย นพร้อ มความเห็น ของคณะอนุกรรมการ
ต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลาอันสมควรแต่ต้องไม่เกิน ๑๔ วันทําการนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการมีมติ
ข้อ ๑๗ กรณีที่คําขอหรือคําร้องเรียนใดต้องมีการพิจารณาของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องก่อน
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิด ชอบหรือคณะอนุกรรมการแล้ ว แต่กรณีดําเนิน การรวบรวมข้อเท็จจริง และพยาน
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๑๕ วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับคําขอ
หรือคําร้องเรียน ทั้งนี้ การพิจารณาให้ความเห็น ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ถือเป็น กําหนดระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือคณะอนุกรรมการ
กรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิด ชอบหรือคณะอนุกรรมการไม่สามารถดําเนิน การได้ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือคณะอนุกรรมการจัดทําคําขอตามข้อ ๒๐ เพื่อขอขยายระยะเวลา
ในการดําเนิน การก่อนครบกําหนดระยะเวลา ทั้ง นี้ การขยายระยะเวลาให้กระทําได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง
ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน
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เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ของหน่ ว ยงานภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาคําขอหรือคําร้องเรีย นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดในข้อ ๑๕
หรือข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอคําขอหรือคําร้องเรียนพร้อมความเห็น
ของคณะอนุกรรมการต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลาอันสมควรแต่ต้องไม่เกิน ๑๔ วันทําการนับแต่วันที่
คณะอนุกรรมการมีมติ
ข้อ ๑๘ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิด ชอบเสนอคําขอหรือคําร้องเรีย น ให้ค ณะกรรมการพิจารณา
คําขอหรือคําร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วันทําการ เว้นแต่มีเหตุ
อันสมควร คณะกรรมการอาจขยายระยะเวลาการพิจารณาได้ไม่เกิน ๗ วันทําการ
ข้อ ๑๙ ให้เ จ้าหน้าที่ ผู้รั บผิด ชอบแจ้ง ผลการพิจารณาให้ ผู้ยื่น คําขอหรื อคํ าร้อ งเรี ย นทราบ
เป็นหนังสือภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ
ข้อ ๒๐ การขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ย่ืนคําขอต่อเลขาธิการ กสทช.
เพื่อพิจารณา และการขอขยายระยะเวลาของคณะอนุกรรมการให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
คําขอขยายระยะเวลาตามวรรคแรกจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) วันเวลาที่รับคําขอหรือคําร้องเรียนและรายงานผลการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามลําดับชั้น
(๒) เหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
(๓) กําหนดระยะเวลาที่ประสงค์จะขอขยาย พร้อมเหตุผล
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งการขยายระยะเวลาในการพิจารณาคําขอหรือคําร้องเรียน พร้อมเหตุผล
ให้ผู้ยื่นคําขอหรือคําร้องเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน ๓ วันทําการนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ
ให้ขยายระยะเวลา เว้นแต่มเี หตุจําเป็นเร่งด่วนอาจแจ้งการขยายระยะเวลาทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ หรือโทรสารก่อนแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้
ข้อ ๒๑ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานกระบวนการพิจารณาคําขอหรือคําร้องเรียนให้กลุ่มงาน
กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สํานักงาน กสทช. เพื่อดําเนินการตามมาตรา ๕๙ (๖)
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เห็นเป็นการสมควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ให้เป็นผู้ประกอบกิจการที่มีความรับผิด ชอบต่อสังคม โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ
ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพสื่อสารมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน
และติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) และ (๒๔) และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗
และมาตรา ๖๑ ของรัฐธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติ ให้กระทําได้โ ดยอาศัย อํานาจตาม
บทบัญ ญัติแห่งกฎหมาย และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสีย งและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๗ และมาตรา ๖๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัต รผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“หน่วยงานจัดอบรม” หมายความว่า หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ให้จัดการอบรมหลักสูตรบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“ผู้เข้ารับการอบรม” หมายความว่า ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
“ผู้เข้ารับการทดสอบ” หมายความว่า ผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
“บัตรผู้ประกาศ” หมายความว่า บัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
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“คณะทํางานทดสอบ” หมายความว่า คณะทํางานทดสอบที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ให้ทําหน้าที่ทดสอบผู้ที่ประสงค์จะขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับบัตรผู้ประกาศ จะต้องผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้
หมวด ๑
การอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ
ส่วนที่ ๑
หน่วยงานจัดอบรม
ข้อ ๕ หน่วยงานที่สามารถจัดการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศให้กับผู้เข้ารับการอบรมตามประกาศนี้
นอกจากสํานักงานแล้ว จะต้องเป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเท่านั้น
หน่วยงานที่จะขออนุญาตเพื่อจัดอบรมตามวรรคหนึ่งต้องเป็นหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
(๑) สถาบันอุดมศึกษาที่มีการสอนในระดับปริญญาด้านนิเทศศาสตร์หรือสื่อสารมวลชน
(๒) รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
(๓) หน่วยงานอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม
ข้อ ๖ หน่วยงานตามข้อ ๕ วรรคสอง หากประสงค์จะจัดการอบรมให้ยื่นคําขอต่อคณะกรรมการ
พร้อมรายละเอียด ดังนี้
(๑) สถานที่จัดอบรม
(๒) วิท ยากรที่มีคุณ วุฒิเหมาะสมและมีค วามรู้ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ตลอดจนวิชาที่อบรมเป็นอย่างดี
เมื่อได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สํานักงานดําเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
พร้อมเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ตรวจสอบ
แบบคําขอและหลักฐานแล้วเสร็จ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิจัดอบรมแล้ว หน่วยงานดังกล่าวจะต้องจัดทํา
ข้อตกลงกับสํานักงานเพื่อเป็นหน่วยงานจัดอบรมตามประกาศนี้
ข้อ ๗ หน่ว ยงานจัด อบรมจะเรีย กเก็บ ค่าใช้จ่ ายในการจัด อบรมจากผู้ เข้า รับ การอบรมได้
ในอัตราที่เหมาะสม แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ก

690

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ข้อ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการหรือสํานักงานตรวจสอบพบว่า หน่วยงานจัดอบรมไม่ดําเนินการ
จัดการอบรมให้กับผู้เข้ารับการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่ได้มาตรฐานตามที่คณะกรรมการกําหนด
หรือดําเนิ นการโดยทุ จริ ต คณะกรรมการอาจยกเลิกการอนุ ญาตให้จั ดการอบรมดั งกล่าวได้ โดยกรณี
ที่ดําเนิน การโดยทุจริต ให้ ถือว่าผู้เข้ารั บการอบรมที่เข้าร่ว มในการทุจริต ด้ว ยเป็น ผู้ที่ไม่ผ่ านการอบรม
ในหลักสูตรนั้น ๆ
ส่วนที่ ๒
หลักสูตรและวิธีการอบรม

ดังนี้

ข้อ ๙ การอบรมหลักสูตรผู้ประกาศตามประกาศนี้ ให้มสี ามระดับ ได้แก่
(๑) ระดับต้น
(๒) ระดับกลาง
(๓) ระดับสูง
ข้อ ๑๐ ผู้สมัครเข้ารับการอบรมตามข้อ ๙ ในแต่ละระดับจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบรู ณ์
(๓) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรม
ข้อ ๑๑ ผู้สมัครเข้ารับการอบรมระดับกลางจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ผ่านการอบรมระดับต้น
(๒) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาสื่อสารมวลชน (วิทยุ - โทรทัศน์) ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่ผ่านการอบรมระดับกลางมาแล้วให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการอบรมระดับสูงได้
ข้อ ๑๒ การจัดการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในแต่ละระดับ จะต้องมีการอบรมตามหลักสูต ร
และวิธีการที่กําหนดในภาคผนวก ก. เป็นอย่างน้อย
ผู้ที่ผ่านการอบรมในแต่ละระดับจะได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยงานจัดอบรม โดยมีรูปแบบ
ตามที่กําหนดในภาคผนวก ก
หมวด ๒
การทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ
ข้อ ๑๓ ให้สํ านั กงานมี หน้ าที่ ในการดํา เนิ น การทดสอบผู้ ที่ป ระสงค์จะขอรับ บัต รผู้ป ระกาศ
ตามประกาศนี้
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือเมื่อมีความพร้อม คณะกรรมการอาจพิจารณาอนุญาต
ให้หน่วยงานอื่นรับผิดชอบจัดการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศด้วยก็ได้ โดยการจัดการทดสอบให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศนี้
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การดําเนินการทดสอบตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อทําหน้าที่ทดสอบ
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับบัตรผู้ประกาศก็ได้ โดยคณะทํางานดังกล่าวอาจได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ย ประชุม
ตามหลักเกณฑ์เกี่ย วกับการจ่าย ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกาํ หนด
ข้อ ๑๔ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบจะต้องเข้ารับการทดสอบตามวันและเวลาที่สํานักงานกําหนด
ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบต้องมีคุณ สมบัติตามข้อ ๑๐ และผ่านการอบรมในระดับสูงมาแล้ว
โดยจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานและชําระค่าใช้จ่ายในการทดสอบตามที่กําหนดในภาคผนวก ข
การพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบในแต่ละคราว สํานักงานจะพิจารณาจากเอกสาร
หลักฐานใบสมัครของผู้สมัครเข้ารับการทดสอบที่ได้ดําเนินการครบถ้วนแล้วเท่านั้น
ข้อ ๑๕ สํานักงานจะออกบัตรผู้ประกาศตามแบบที่กําหนดในภาคผนวก ข ให้กับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ตามเกณฑ์ในภาคผนวก ข
ผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบมีสิทธิสมัครเข้ารับการทดสอบจากสํานักงานได้อีก
ข้อ ๑๖ บัตรผู้ประกาศให้มีอายุคราวละสามปี นับแต่วันออกบัตร
ในกรณีที่ บัต รผู้ประกาศตามวรรคหนึ่งหมดอายุ ให้ดําเนิ น การยื่น ขอรับบั ต รผู้ประกาศใหม่
ภายในหกสิบวันก่อนวันที่บัตรผู้ประกาศเดิมหมดอายุ โดยจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการออกบัตรผู้ประกาศ
ฉบับใหม่จํานวนสองร้อยบาท
ในกรณีที่ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคสอง ผู้ขอรับบัตรผู้ประกาศฉบับใหม่
จะต้องชําระค่าปรับในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ โดยเศษของเดือนให้คิดเป็นหนึ่งเดือน
ข้อ ๑๗ คณะกรรมการอาจพิจารณาให้เพิกถอนบัตรผู้ประกาศได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ แล้วแต่กรณี
(๒) ผู้ ได้ รั บบั ต รผู้ ประกาศกระทํ าการฝ่ าฝื นกฎหมายว่ าด้ ว ยวิ ท ยุ ค มนาคม กฎหมายว่ าด้ ว ย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม
(๓) ผู้ได้รับบัตรผู้ประกาศกระทําการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
ทั้งนี้ ให้นาํ ความเห็นขององค์กรควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาพิจารณาประกอบด้วย
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๘ ผู้ที่ผ่านการอบรมดังต่อไปนี้ ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บงั คับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเข้ารับ
การอบรมระดับต้นและมีสิทธิเข้ารับการอบรมระดับกลางได้ทันที
(๑) การอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะบุคลากรในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์จากสํานักงาน
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

(๒) การฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การการเป็ น ผู้ ประกาศของบุ คลากรในกิ จการกระจายเสี ย งและ
กิจการโทรทัศน์ หรือกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
หรือการอบรมหลักสูตรนักจัดรายการจากกรมประชาสัมพันธ์ สํานักนายกรัฐมนตรี
ข้อ ๑๙ ผู้ที่ได้รับหรือเคยได้บัตรผู้ประกาศจากสํานักงาน หรือบัตรรับรองเป็นผู้ประกาศจาก
กรมประชาสัมพันธ์ สํานักนายกรัฐมนตรีอยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นผู้ผ่านการทดสอบ
เพื่อรับ บัต รผู้ป ระกาศตามประกาศนี้ โดยผู้ได้รับ บัต รดัง กล่าวจะขอให้ สํานักงานออกบัต รผู้ป ระกาศ
ตามประกาศนี้แทนก็ได้ และให้ได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามข้อ ๑๖
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ภาคผนวก ก
รายละเอียดหลักสูตรการอบรมผู้ประกาศ
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๖
-------------------------------๑. หลักสูตรการอบรม
๑.๑ การอบรมระดับต้น
หน่วยงานจัดอบรมจะต้องจัดให้มีการอบรมแก่ผเู้ ข้ารับการอบรมในหลักสูตรระดับต้นไม่นอ้ ยกว่าจํานวน
๓ วัน ซึ่งประกอบด้วยหมวดวิชาอบรม ๕ หมวดวิชา ดังนี้
๑) หมวดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จํานวน ๓ ชั่วโมง
๒) หมวดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)
จํานวน ๔ ชั่วโมง
(๑) กฎหมายที่ต้องรู้
จํานวน ๓ ชั่วโมง
(๒) สิทธิผู้บริโภค
จํานวน ๑ ชั่วโมง
๓) หมวดวิชาการพัฒนาทักษะด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จํานวน ๔ ชั่วโมง
(๑) รูปแบบการกํากับดูแลในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
จํานวน ๑ ชัว่ โมง
(๒) เทคนิคการจัดรายการประเภทต่าง ๆ
จํานวน ๓ ชั่วโมง
๔) หมวดวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
จํานวน ๔ ชั่วโมง
(๑) บทบาทสื่อต่อความรับผิดชอบในสังคม
จํานวน ๑ ชั่วโมง
(๒) คุณธรรม จริยธรรมและความน่าเชื่อถือของสื่อ
จํานวน ๓ ชั่วโมง
๕) หมวดวิชามาตรฐานการใช้ภาษา
จํานวน ๓ ชั่วโมง
(๑) การใช้ภาษาอย่างไรให้สื่อสารสําเร็จ
จํานวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
(๒) ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
จํานวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
๑.๒ การอบรมระดับกลาง
หน่วยงานจัดอบรมจะต้ องจัดให้มี การอบรมแก่ผู้เข้ารับ การอบรมในหลักสูตรระดับกลางไม่น้อยกว่า
จํานวน ๔ วัน ซึ่งประกอบด้วยหมวดวิชาอบรม ๕ หมวดวิชา ดังนี้
๑) หมวดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จํานวน ๓ ชั่วโมง
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองกับสื่อในบริบท
ของประชาสังคมอาเซียน
จํานวน ๓ ชั่วโมง
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๒) หมวดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)
(๑) สิทธิของสื่อในการสื่อสารและการประกอบการ
(๒) สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง
๓) หมวดวิชาการพัฒนาทักษะด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
(๑) ทักษะของผู้ดาํ เนินรายการ
(๒) ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการ
(๓) เทคโนโลยีในอนาคต
๔) หมวดวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
(๑) การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
(๒) การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
(๓) จิตวิทยาสังคม
(๔) สื่อกับความน่าเชื่อถือในสังคม
๕) หมวดวิชามาตรฐานการใช้ภาษา
(๑) ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
(๒) เทคนิคการใช้เสียงจัดรายการ/อ่านข่าว

จํานวน ๓ ชั่วโมง
จํานวน ๑ ๑/๒ ชัว่ โมง
จํานวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
จํานวน ๖ ชั่วโมง
จํานวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
จํานวน ๓ ชั่วโมง
จํานวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
จํานวน ๘ ชั่วโมง
จํานวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
จํานวน ๓ ชั่วโมง
จํานวน ๒ ชั่วโมง
จํานวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
จํานวน ๔ ชั่วโมง
จํานวน ๑ ชั่วโมง
จํานวน ๓ ชั่วโมง

๑.๓ การอบรมระดับสูง
หน่วยงานจัดอบรมจะต้องจัดให้มีการอบรมแก่ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรระดับสูงไม่น้อยกว่าจํานวน
๓ วัน ซึ่งประกอบด้วยหมวดวิชาอบรม ๕ หมวดวิชา ดังนี้
๑) หมวดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จํานวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
ความรู้ด้านยุทธศาสตร์เชิงรุก ASEAN
จํานวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
๒) หมวดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)
จํานวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
ความรู้เกี่ยวกับ กสทช. กับสื่อ
จํานวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
๓) หมวดวิชาการพัฒนาทักษะด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จํานวน ๔ ๑/๒ ชั่วโมง
(๑) ๑๐ แนวโน้มโลกด้านสื่อสารมวลชน
จํานวน ๓ ชั่วโมง
(๒) บริการธุรกิจสื่ออย่างมืออาชีพ
จํานวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
๔) หมวดวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
จํานวน ๗ ๑/๒ ชั่วโมง
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(๑) สื่อกับการกํากับดูแลตนเอง (Self-Regulation)
(๒) สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองและผู้บริโภค
(๓) ดําเนินรายการสร้างสรรค์สังคม
๕) หมวดวิชามาตรฐานการใช้ภาษา
ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ

จํานวน ๓ ชั่วโมง
จํานวน ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
จํานวน ๓ ชั่วโมง
จํานวน ๓ ชั่วโมง
จํานวน ๓ ชั่วโมง

๒. วิธีการอบรม
การจัดการอบรมในแต่ละระดับให้ดําเนินการโดยใช้วิธีการการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติ
๓. เกณฑ์การผ่านการอบรม
ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรในแต่ละระดับจากหน่วยงานจัดอบรม ต้องมี
เวลาอบรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการอบรมตลอดหลักสูตรแต่ละระดับ
๕. เอกสารประกอบการอบรม
หน่วยงานจัดอบรมจะต้องใช้เอกสารประกอบการอบรมกลางที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานแล้วเท่านั้น
๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
หน่วยงานจัดอบรมสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแต่ละระดับจากผู้เข้ารับการอบรมได้ ดังนี้
๖.๑ การอบรมระดับต้น
คนละไม่เกิน
๔,๐๐๐.-บาท
๖.๒ การอบรมระดับกลาง
คนละไม่เกิน
๕,๐๐๐.-บาท
๖.๓ การอบรมระดับสูง
คนละไม่เกิน
๖,๐๐๐.-บาท
ทั้งนี้ การจัดอบรมในแต่ละระดับจะมีผู้เข้ารับการอบรมแต่ละครั้งไม่เกินจํานวน ๑๐๐ คน
๗. รูปแบบประกาศนียบัตร
หน่วยงานจัดอบรมจะออกประกาศนียบัตรให้แก่ผผู้ ่านการอบรมแต่ละระดับได้ตามรูปแบบประกาศนียบัตร
แนบท้ายภาคผนวก ก
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ภาคผนวก ข
การทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๖
-------------------------------๑. การสมัครเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ
๑.๑ การยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบแนบท้ายผนวก ข. โดยให้ยื่นต่อสํานักงาน กสทช.
หรือหน่วยงานที่ได้รบั อนุญาตให้จัดการทดสอบ แล้วแต่กรณี พร้อมชําระค่าสมัครทดสอบ
๑.๒ เอกสาร และหลักฐานประกอบการสมัคร
๑) สําเนาประกาศนี ยบัตรการผ่านอบรมผู้ประกาศระดับสูงจากหน่วยงานจัดอบรมพร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง จํานวน ๑ ฉบับ
๒) รู ป ถ่ ายสี ข นาด ๑ นิ้ ว ซึ่ง แต่ง กายสุ ภ าพและถ่า ยไว้ไ ม่เ กิ น ๖ เดือ น นับ จากวัน ที่ส มัครเข้ ารั บ
การทดสอบ โดยห้ามใช้รูปถ่ายที่เป็นภาพสแกนหรือรูปสติ๊กเกอร์ จํานวน ๒ รูป
๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ แล้วแต่กรณี พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน ๑ ฉบับ
๔) เอกสารหลั ก ฐานอื่ นๆ (ถ้ามี ) เช่ นหลัก ฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่ อ สกุ ล ของผู้ ส มัครเข้ ารั บ การ
ทดสอบ เป็นต้น
๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการสมัครทดสอบ
การสมัครเข้ารับการทดสอบแต่ละครั้ง ผู้สมัครจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการทดสอบจํานวน ๑,๐๐๐.-บาท
๒. หลักเกณฑ์การทดสอบ
๒.๑ เกณฑ์การทดสอบ
การทดสอบบั ต รผู้ ป ระกาศ คณะทํ างานทดสอบจะดํ าเนิ นการทดสอบผู้ส มัค รเข้ า รั บ การทดสอบ
โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) อักขรวิธี
จํานวน ๓๐ คะแนน
(๒) ความถูกต้อง จํานวน ๒๐ คะแนน
(๓) ความชัดเจน จํานวน ๒๐ คะแนน
(๔) การนําเสนอ
จํานวน ๒๐ คะแนน
(๕) เสียง
จํานวน ๑๐ คะแนน
๒.๒ เกณฑ์การผ่านการทดสอบ
ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่า ๕๐ คะแนน
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๓. วิธีการทดสอบ
ดําเนินการทดสอบ โดยการอ่านบททดสอบตามที่คณะทํางานทดสอบกําหนด
๔. รูปแบบบัตรผู้ประกาศ

ด้านหน้า

ด้านหลัง
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(................................................)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

(..................................................)
...............................................................

ให้ไว้ ณ วันที่ ....... เดือน ..........................พ.ศ...............

เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ระดับต้น

......................................................................

ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ไว้เพือ่ แสดงว่า

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ร่วมกับ
......................................................................

ตราสัญลักษณ์
ของหน่วยงาน
จัดอบรม

๕. รูปแบบประกาศนียบัตร
๕.๑ ประกาศนียบัตรหลักสูตรบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับต้น
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(...................................................)
เลขาธิการ กสทช.

(.....................................................)
..................................................................

ให้ไว้ ณ วันที่ ....... เดือน ..........................พ.ศ...............

เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ระดับกลาง

......................................................................

ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ไว้เพือ่ แสดงว่า

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ร่วมกับ
......................................................................

ตราสัญลักษณ์
ของหน่วยงาน
จัดอบรม

๕.๒ ประกาศนียบัตรหลักสูตรบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับกลาง
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พันเอก............................................
(นที ศุกลรัตน์)
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

(.....................................................)
..............................................................

ให้ไว้ ณ วันที่ ....... เดือน ..........................พ.ศ...............

..............................................................................
เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ระดับสูง

ขอบมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ร่วมกับ
......................................................................

ตราสัญลักษณ์
ของหน่วยงาน
จัดอบรม

๕.๓ ประกาศนียบัตรหลักสูตรบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับสูง

ลําดับที่ ...............
ใบสมัครเข้ารับการทดสอบเพือ่ รับบัตรผู้ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
*******************************

วันที่
๑. ข้าพเจ้า (นาย / นาง / น.ส.)
อายุ
ปี เชื้อชาติ
ที่อยู่ (สามารถติดต่อได้สะดวก)
เลขประจําตัวประชาชน โทรศัพท์มอื ถือ
การศึกษาระดับสูงสุด
อาชีพ
สถานที่ทาํ งานหรือสถานศึกษา
โทรศัพท์
๒. ชื่อบิดา
ชื่อมารดา

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว

เดือน

พ.ศ.

นามสกุล
สัญชาติ

ศาสนา

-

-

-

E-mail
จาก

โทรสาร
นามสกุล
นามสกุล

๓. ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
สําเนาประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตรบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับสูง
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน ๑ ชุด
รูปถ่ายสีขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งแต่งกายสุภาพและถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันที่สมัครเข้ารับการทดสอบ โดยห้ามใช้
รูปถ่ายที่เป็นภาพสแกนหรือรูปสติ๊กเกอร์ จํานวน ๒ รูป
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ เป็นต้น
เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือคําสั่งเลื่อนยศ เป็นต้น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ ....................................................
( ....................................................)
ผูเ้ ข้ารับการทดสอบ
วันที่ ....... / ................. / .........
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๑ ๐๑๕๑-๖๐ ต่อ ๔๖๑-๔๖๓ โทรสาร ๐๒ ๒๗๘ ๔๔๒๖
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๗๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ข้อ ๔ กําหนดให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์
ที่เป็นการทั่วไปจะต้องเผยแพร่บริการโทรทัศน์ดังกล่าวตามผังรายการโดยมีเนื้อหาเดียวกันทุกช่องทาง
ทั้ ง ในระบบภาคพื้ น ดิ น และระบบผ่ า นดาวเที ย มอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง จะต้ อ งไม่ มี ลั ก ษณะการปิ ด กั้ น
ช่ อ งทางการได้ รั บ บริ ก ารทั้ ง หมดหรื อ แต่ บ างส่ ว น และประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลําดับบริการโทรทัศน์ ข้อ ๕
กําหนดให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
ต้องเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปต่อประชาชนโดยตรงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ทําซ้ํา ดัดแปลงผังรายการ เนื้อหารายการ หรือมาตรฐานความคมชัด นั้น
เพื่อให้การเผยแพร่ออกอากาศกิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปเป็นไปโดยสอดคล้องกับ
กฎหมายและประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์
และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ ขอประกาศว่ า คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย งและโทรทั ศ น์
ซึ่ ง มี อํ า นาจหน้ าที่ ป ฏิ บั ติ ก ารแทนคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามมาตรา ๓๗
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น ที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๕๙ ประกาศแนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ออกอากาศกิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป
เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การเผยแพร่ออกอากาศกิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปจะต้องดําเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป และประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลําดับ
บริการโทรทัศน์ โดยเผยแพร่ออกอากาศได้เฉพาะบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
และต้ อ งให้ ป ระชาชนได้ รั บ บริ ก ารโดยตรง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ทํ า ซ้ํ า ดั ด แปลง
ผังรายการ เนื้อหารายการ หรือมาตรฐานความคมชัด
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๗๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๒ การเผยแพร่ออกอากาศตามข้อ ๑ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปและผู้ให้
บริการโครงข่ายโทรทัศน์ซึ่งให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จะต้องดําเนินการ
ดังนี้
(๑) ออกอากาศด้ ว ยคุ ณ ภาพการรั บ ชมที่ ไ ม่ สู ง กว่ า คุ ณ ภาพการรั บ ชมโทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิ น
ในระบบดิจิตอล และ
(๒) ออกอากาศด้วยมาตรฐานความคมชัดที่ไม่สูงกว่ามาตรฐานความคมชัดการออกอากาศโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการรับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปของผู้บริโภค หรือมีเหตุจําเป็น
จากข้อจํากัดทางเทคนิคทําให้ไม่สามารถเผยแพร่ออกอากาศกิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป
ได้ด้วยมาตรฐานความคมชัดสูง (High Definition : HD) ตามที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้
บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้ให้บริการโทรทัศน์
ที่ เ ป็ น การทั่ ว ไปหรื อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโครงข่ า ยโทรทั ศ น์ ซึ่ ง ให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์
ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่สามารถเผยแพร่ออกอากาศด้วยมาตรฐานความคมชัดปกติ (Standard Definition : SD) ได้
ข้อ ๔ การเผยแพร่ออกอากาศกิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปจะต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ให้บริการโทรทัศน์ทุกราย หรือมีการกระทําอันเป็นการผูกขาด ลด จํากัดหรือกีดกัน
การแข่งขันในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์อย่างเป็นธรรม
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

ประกาศสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง แนวปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป

ตามที่ข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (ประกาศ กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการ
เป็นการทั่วไป กาหนดให้การดาเนินการตามประกาศดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์และผู้เกี่ยวข้องเป็นไปโดยถูกต้อง เหมาะสม
และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ ในการประกันสิทธิของประชาชนให้ได้รับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป
อั น เป็ น บริ ก ารสาธารณะขั้ น พื้ น ฐานได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง เท่ า เที ย มและเป็ น ธรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ดั ด แปลงซึ่ ง ผั ง รายการหรื อ เนื้ อ หารายการส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใด หรื อ ทั้ ง หมด
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จึงมีมติ
ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
ข้อ ๑ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปที่จะต้องนารายการโทรทัศน์เผยแพร่ออกอากาศ
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ผ่านทาง
บริการโทรทัศน์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ทั้งระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินและโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิกที่ให้บริการผ่านระบบดาวเทียมระบบเคเบิล ระบบโครงข่ายไอพีทางสายและไร้สาย หรือตามที่
กสทช. จะกาหนดเพิ่มเติม โดยการดาเนินการตามประกาศดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
การให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกผ่านระบบโครงข่ายไอพี (ไอพีทีวี) ตามวรรคแรก
จะต้องเป็นการให้บริการบนโครงข่ายไอพีที่ผู้ให้บริการสามารถบริหารจัดการโครงข่าย และควบคุม
คุณภาพการให้บริการบนโครงข่ายและมาตรฐานความปลอดภัยได้ด้วยตนเอง
ข้อ ๒ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโครงข่ า ยโทรทั ศ น์ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ เ ป็ น การทั่ ว ไป
จะต้องจัดให้มีวิธีการเข้ารหัสที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากเจ้าของลิขสิทธิ์และเผยแพร่บริการโทรทัศน์
ที่ เ ป็ น การทั่ ว ไปเพื่ อ มิ ใ ห้ เ กิ ด กรณี ก ารละเมิ ด กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ให้บริการแก่ผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกจะต้อง
ดาเนินการ หรื อมีมาตรการป้องกัน ไม่ให้ มีการเผยแพร่สัญญาณภาพและเสีย งของบริก ารโทรทั ศ น์
ที่เป็นการทั่วไปออกนอกเขตประเทศไทย
กรณีที่ผู้ให้บริการโครงข่ายตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองรายใดไม่มีวิธีการเข้ารหัสที่ได้มาตรฐาน
อันอาจก่อให้เกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปซึ่งได้รับผลกระทบ
หรือความเสียหายจากกรณีดังกล่าวอาจรายงานต่อ กสทช. พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มี
การพิจารณาแก้ไขก็ได้
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖3
ฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕ ง
๑๙

ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป
สําหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
เพื่อให้บริการโครงข่ายสําหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

ด้วยประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลําดับบริการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายสําหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
มีหน้าที่ต้องเผยแพร่บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั้งประเภทบริการสาธารณะและประเภท
กิจการทางธุรกิจ ซึ่งเป็นบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ในลําดับบริการที่ ๑ - ๓๖ ตามลําดับหมายเลข
ช่องรายการ โดยจะต้องเผยแพร่ต่อประชาชนโดยตรงอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทําซ้ํา ดัดแปลง
ผังรายการ เนื้อหารายการ หรือมาตรฐานความคมชัด และห้ามนําบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปดังกล่าว
ไปเผยแพร่ซ้ําในหมวดหมู่บริการโทรทัศน์อื่น ๆ เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
อาจอนุญาตให้ยกเว้นการดําเนินการดังกล่าวได้
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ขอประกาศให้ ท ราบว่า คณะกรรมการกิ จการกระจายเสีย งและกิจ การโทรทั ศน์ ซึ่งปฏิ บัติ การแทน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. ให้ ผู้ รั บ ใบอนุญ าตประกอบกิ จ การกระจายเสีย งหรือ โทรทั ศ น์ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารโครงข่ า ย
สําหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ที่ให้บริการทางสายในระบบแอนะล็อก ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลําดับบริการโทรทัศน์ เมื่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อนุญาต
๒. การได้รับยกเว้นตามข้อ ๑. ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ กรณีบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ประเภทบริการสาธารณะให้ได้รับการยกเว้น
การนําไปเผยแพร่เฉพาะลําดับหมายเลขช่องรายการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ยังมิได้อนุญาตให้ประกอบกิจการ โดยในลําดับหมายเลขช่องรายการดังกล่าวผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๑.
สามารถนําเอาบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกมาให้บริการได้จนกว่าลําดับหมายเลขช่องรายการนั้น
จะได้รับอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ประเภทบริการสาธารณะ
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕ ง
๑๙

ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

๒.๒ กรณี บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ ที่ เป็ น การทั่ ว ไป ประเภทกิ จ การทางธุ ร กิ จ ให้ ได้ รั บ ยกเว้ น
ไม่ ต้ อ งนํ า ไปเผยแพร่ ทั้ ง หมดในทุ ก ลํ า ดั บ หมายเลขช่ อ งรายการที่ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ ที่ เ ป็ น การทั่ ว ไป
ประเภทกิจการทางธุรกิจ โดยไม่สามารถเลือกขอรับการยกเว้นเฉพาะบางลําดับหมายเลขช่องรายการ
โดยในลําดับหมายเลขช่องรายการดังกล่าวผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๑. สามารถนําเอาบริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิกมาให้บริการได้
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

เรื่อง การกํากับดูแลการโฆษณาบริการหรือสินคาของผูใ หบริการ
โครงขายโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก และผูใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก
ดวยประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑการเผยแพรกิจการโทรทัศนที่ใหบริการเปนการทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑการจัดลําดับบริการโทรทัศน ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ กําหนดใหผูใหบริการโครงขายโทรทัศน
แบบบอกรับสมาชิก มีหนาที่ตองเผยแพรบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะ
และประเภทกิจการทางธุรกิจ ซึ่งเปนบริการโทรทัศนท่ีเปนการทั่วไป ตามลําดับที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ
การกําหนดหมวดหมูและการจัดลําดับบริการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖
อยางตอเนื่อง ไมมีการเปลี่ยนแปลง ทําซ้ํา ดัดแปลง ผังรายการ เนื้อหารายการ หรือมาตรฐานความคมชัด
และหามนําบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลดังกลาวไปเผยแพรซ้ําในหมวดหมูบริการโทรทัศนอื่น ๆ
เวนแตจะไดปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศและหลักเกณฑที่เกี่ยวของอยางครบถวน
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ขอประกาศใหทราบวา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศ น ซึ่ง ปฏิบัติการแทน
คณะกรรมการกิจ การกระจายเสี ย ง กิ จการโทรทัศ น และกิ จ การโทรคมนาคมแห ง ชาติ (กสทช.)
ในสวนที่เกี่ยวของกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศ น ตามมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒๘/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ สิ ง หาคม ๒๕๕๘ และ
ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ กําหนดใหผูใหบริการโครงขายโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก
หรือผูใหบ ริการโทรทัศนภาคพื้น ดิน ระบบดิจิต อล ที่นําบริการโทรทัศนภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล
มาเผยแพรออกอากาศซ้ําในหมวดหมูหรือลําดับบริการอื่นนอกเหนือจากหมวดหมูบริการโทรทัศนที่เปนการทัว่ ไป
(Must Carry) ผูใหบริการดังกลาวจะตองปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ โดยสามารถ
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เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

โฆษณาบริการหรือสินคาและการบริการธุรกิจไดไมเกินชั่วโมงละหกนาที และเมื่อรวมเวลาโฆษณาบริการ
หรือสิน คาและการบริการธุร กิจตลอดทั้งวัน เฉลี่ยแลว ตองไมเกิน ชั่ว โมงละหานาที ตามมาตรา ๒๘
แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งในกรณีที่
ตรวจสอบพบผูใหบริการรายใดกระทําการฝาฝนดังกลาว จะถือเปนการกระทําที่เปนการเอาเปรียบผูบริโภค
โดยอาศั ย การใช เ ครื อ ข า ยหรื อ การโฆษณาอั น มี ลั ก ษณะเป น การค า กํ า ไรเกิ น ควร หรื อ ก อ ให เ กิ ด
ความเดือดรอนรําคาญ ตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญ ญัติองคกรจัด สรรคลื่น ความถี่แ ละกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับ
ขอ ๕ (๘) ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง การกระทําที่เปนการเอาเปรียบผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๕
ซึ่ง กสทช. จะพิจารณาปรับทางปกครองไมเกินหาลานบาท และปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งแสนบาท
ตลอดระยะเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติตามคําสั่งใหระงับการกระทําที่เปนการเอาเปรียบผูบริโภค ตามมาตรา ๗๗
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับขอ ๘ และขอ ๙ ของประกาศ
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น และกิ จ การโทรคมนาคมแห ง ชาติ เรื่ อ ง
การกระทําที่เปนการเอาเปรียบผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๕
จึงขอประกาศใหทราบโดยทัว่ ไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๖

ด้ว ยคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้ ง แต่วัน ที่ ๒๘ กุ มภาพัน ธ์ ๒๕๕๖ โดยกํา หนดให้ผู้ รับใบอนุ ญาตให้บริ การกระจายเสีย ง
หรือโทรทัศน์ จัดทําผังรายการให้สอดคล้องกับระดับความเหมาะสมของรายการ ตามรายละเอียดที่กําหนด
ในภาคผนวก ก และกําหนดช่วงเวลาการออกอากาศตามความเหมาะสมของรายการแต่ละประเภท
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ระดั บ ความเหมาะสมของรายการโทรทั ศ น์ ข องผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ไปด้ ว ย
ความเรียบร้อยและสอดคล้องกับประกาศฉบับดังกล่าวข้างต้น สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงขอประกาศแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์ ตามภาคผนวก ก ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการ
สําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
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คำนำ
ด้วยประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทาผังรายการสาหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๖ โดยให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จัดทาผังรายการให้สอดคล้องกับระดับ
ความเหมาะสมของรายการ ตามภาคผนวก ก และกาหนดช่วงเวลาการออกอากาศตามความเหมาะสมของ
รายการแต่ละประเภท
เพื่อให้การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ของผู้รั บใบอนุญาตสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน และเป็นไปตามภาคผนวก ก ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทาผังรายการสาหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทั ศ น์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส านั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (สานักงาน กสทช.) จึงได้ดาเนินการจัดทาแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทั ศ น์ ฯ ขึ้ น โดยอ้ า งอิ ง จากคู่ มื อ การจั ด ระดั บ ความเหมาะสมของสื่ อ โทรทั ศ น์ โ ดย
กรมประชาสัมพันธ์และได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเหมาะสม ครอบคลุม และสอดคล้องกับรูปแบบ
ของรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วน
ต่าง ๆ ทั้งผู้ประกอบกิจการ นักวิชาการ และองค์กรวิชาชีพ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในการประชุมครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน
๒๕๕๖ ให้นาแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์นี้ ออกเผยแพร่เพื่อให้ผู้ ที่เกี่ยวข้อง
สาหรับใช้เป็นคู่มือ
ทั้งนี้ การจัดระดับความเหมาะสมของสื่ อโทรทัศน์ กับกลุ่มผู้ช ม (Classification) เป็นมาตรการ
สาคัญ ในการสนับสนุนให้เกิดรายการโทรทัศน์ที่ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน มากขึ้น
การจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์ จึงมุ่งหมายคุ้มครองให้เด็กและเยาวชน ได้รับประโยชน์จาก
การบริโภคสื่อโทรทัศน์ได้สูงสุด อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ และเติบโตเป็นมนุ ษย์ที่
มีคุณภาพในด้านต่างๆ อีกทั้ง เป็นเครื่องมือในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการบริโภคสื่อที่ไม่เหมาะสม
กับวัยสภาพ
ส านั ก งาน กสทช. จึ ง หวัง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า “แนวทางการจั ดระดับ ความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทาผังรายการสาหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทั ศ น์ พ.ศ. ๒๕๕๖”นี้ จะมี ป ระโยชน์ ต่ อ ผู้ ป ระกอบกิ จ การบริ ก ารกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์
ผู้ผลิตรายการ ผู้ชมผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนผู้สนใจสามารถนาไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมต่อไป

(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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สารบัญ
หน้า
๑. หลักการและแนวคิดของการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์

๑

๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์

๑-๓

๓. แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์

๓

๔. ข้อแนะนําในการผลิตรายการ

๔-๗

๕. ข้อแนะนําเพิ่มเติมสําหรับผู้ผลิตรายการระดับ “ป” และ “ด”

๗

๖. ข้อแนะนําสําหรับผู้ชม และผู้ปกครอง

๗-๘

๗. ข้อแนะนําในการประเมินการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ

๘

๘. การแสดงสัญลักษณ์ระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์

๘-๙

๙. ตารางเปรียบเทียบการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์

๑๐-๑๘
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๑
๑. หลักการและแนวคิดในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์
๑.๑ การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ เป็นเครื่องมือที่สําคัญ ในการให้คําแนะนํา
สําหรับผู้ชม โดยเฉพาะพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ในการเลือกรับชมสื่อทางโทรทัศน์ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก
และเยาวชนในครอบครัว โดยมีหลักการในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ ดังนี้
๑.๑.๑ เป็ น แนวทางและสร้ า งแรงจู ง ใจในการสร้ า งสรรค์ ร ายการโทรทั ศ น์ ที่ ส่ ง เสริ ม
การศึกษาและการเรียนรู้ให้กับผู้ชม
๑.๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการกํากับดูแลตนเอง (Self-Regulation) ของกิจการวิทยุ

โทรทัศน์

๑.๑.๓ รักษาไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการได้รับข้อมูลข่าวสาร
๑.๑.๔ คํานึงถึงประโยชน์สุข ความปลอดภัยและพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
ศักดิ์ศรีของเด็กและเยาวชน
เข้าใจเดียวกัน

๑.๑.๕ สร้างมาตรฐานในการตรวจสอบเนื้อหาและเฝ้าระวังสื่อ บนหลักเกณฑ์และความ

๑.๒ การจําแนกเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ตามช่วงอายุของผู้ชมตามหลักการข้างต้น มีแนวคิด
ในการพิจารณา โดยแบ่งเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
๑.๒.๑ เนื้อหาที่ควรมีการจํากัด เป็นระบบการจําแนกเนื้อหาและการนําเสนอของรายการ
โทรทัศน์ เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากภาพ เสียง และ เนื้อหาของรายการโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสมต่อ
พัฒนาการและการเรียนรู้และเป็นแนวทางแก่สถานีวิทยุโทรทัศน์ในการพิจารณาจัดเวลาในการออกอากาศ
รายการให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชม
๑.๒.๒ เนื้อหาที่ควรมีการส่งเสริม เป็นระบบการพิจารณาเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ที่
สนับสนุน ด้านการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ ของเด็ก และ เยาวชน อันจะนําไปสู่การสร้างสรรค์
รายการที่มีคุณภาพ และการกําหนดทิศทางเพื่อการสนับสนุนรายการที่มีคุณภาพ รวมทั้ง เป็นการให้ความรู้
กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ในการเลือกรับชมรายการที่มีประโยชน์สําหรับเด็กและเยาวชนในครอบครัว
๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์
การพิจารณาระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ประกอบด้วย ๒ หลักเกณฑ์ ดังนี้
๒.๑ หลักเกณฑ์ของระบบการจําแนกเนื้อหาที่ควรมีการจํากัด พิจารณาจากภาพ เสียง และ
เนื้อหาในรายการ ประกอบกับเจตนาในการผลิต และการจัดทําวัตถุประสงค์และวิธีการในการนําเสนอภาพ
หรื อ เสี ย ง น้ํ า หนั ก ของการดํ า เนิ น เรื่ อ ง รวมทั้ ง มุ ม กล้ อ งของการถ่ า ยทํ า ที่ ทํ า ให้ ผู้ ช มรั บ รู้ ใ นทางที่
ไม่เหมาะสม และอาจมีผลต่อการพัฒนาค่านิยมและพฤติกรรมในด้านลบ โดยพิจารณาใน ๓ ประเด็น คือ
(๑) พฤติกรรมและความรุนแรง (๒) เรื่องทางเพศ และ (๓) ภาษา
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๒
๒.๑.๑ พฤติกรรมและความรุนแรง พิจารณาจากภาพ เสียงและเนื้อหา ที่อาจทําให้เกิด
การเรียนรู้ที่ไม่เหมาะสม ในเรื่องพฤติกรรมที่รุนแรง หรือนําไปสู่ความรุนแรงและอันตราย ประกอบด้วย
๑) การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งการนําเสนอที่ก่อหรือชักนําให้เกิดผลรุนแรง
ต่อจิตใจของผู้ชม ทําให้เกิดความรู้สึกทางจิตใจ เช่น ความหดหู่ ความเศร้า ความเครียด ความสะเทือนใจ
อย่างรุนแรง รวมตลอดถึ ง องค์ประกอบของรายการที่ทําให้ผู้ชมตกใจกลั ว ความน่าเกลียด สยดสยอง
ขยะแขยง
๒) การใช้ความรุนแรงกระทําต่อตนเอง บุคคลอื่น สิ่งมีชีวิตและวัตถุ
๓) การใช้อาวุธ ยาเสพติด การแสดงภาพของการกระทําความผิดในรูปแบบต่างๆ รวมถึง
เนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรม และความสงบสุขของสังคม
๔) การนําเสนอที่ก่อหรือชักนําให้เกิดการอคติ การเลือกปฏิบัติอันนํามาซึ่งการต่อต้านหรือ
ล่วงละเมิดบุคคลหรือกลุ่มบุคคล รวมถึง การส่งเสริม การสร้างทัศนคติ ความเชื่อ การชักจูงใจให้เกิดการ
ล่วงละเมิดหรือการต่อต้าน การดูหมิ่นเหยียดหยาม การลดทอนหรือการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ละเมิดสิ ท ธิ ม นุษยชน ตลอดจนการส่ งเสริ ม หรื อชั กจูงให้เกิ ดการต่อต้ าน ดู หมิ่ น สร้ างทั ศนคติ เชิ งลบ
การล้อเลียนให้เกิดความอาย กลายเป็น “ตัวตลกในสังคม” ที่มีผลต่อตัวบุคคล กลุ่มบุคคล ทั้งในประเด็น
ของเชื้ อชาติ สั ญชาติ ชาติ พันธุ์ เพศ รสนิ ยมทางเพศ ชนชั้น สถานะ สภาพทางเศรษฐกิ จ อายุ
ศาสนา สีผิว โรคหรือภาวะสุขภาพความพิการทั้งทางร่ายกาย จิตใจ และสติปัญญา
๒.๑.๒ เรื่องทางเพศ พิจารณาจากภาพ เสียงและเนื้อหา ที่อาจทําให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่
เหมาะสม ในด้านการแต่งกาย การแสดงออกทางเพศ การแสดงท่าทางหรือกิริยาที่ไม่เหมาะสมในทางเพศ
การล่วงละเมิดทางเพศ การสนทนาหรือใช้คําพูดเกี่ยวกับเนื้อหาทางเพศที่ล่อแหลมหรือ ไม่เหมาะสม
การสร้างทัศนคติทางลบเกี่ยวกับเนื้อหาทางเพศในประเด็นต่างๆ เช่น การเหยียดเพศ เป็นต้น
๒.๑.๓ ภาษา พิ จ ารณาจากภาพ เสี ย งและเนื้ อ หา ที่ อ าจทํ า ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้
ที่ ไ ม่ เ หมาะสมในเรื่ อ งการใช้ ภ าษา ไวยากรณ์ ท างภาษา การใช้ ภ าษาที่ ล่ อ แหลม หมิ่ น เหม่
สื่อความหมายในเชิงลบ รวมถึง การใช้ภาษาที่ก้าวร้าว ดูหมิ่น นํามาซึ่งการลดทอนศักดิ์และศรีของผู้ฟัง
๒.๒ หลักเกณฑ์ของระบบการจําแนกเนื้อหาที่ควรมีการส่งเสริม พิจารณาเนื้อหาของรายการ
โทรทั ศ น์ ที่ ส นั บ สนุ น ด้ า นการศึ ก ษาและการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องเด็ ก และเยาวชน โดยใช้ เ กณฑ์ ด้ า น
การศึกษาและการเรียนรู้ ๖ ประเด็น เป็นตัวชี้วัด ดังนี้
๒.๒.๑ เนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดระบบวิธีคิด กล่าวคือ ให้คิดเป็นตามความสามารถของ
สมองในแต่ ล ะวั ย ตลอดจนการส่ ง เสริ ม ด้ า นพั ฒ นาการทางสมองและสติ ปั ญ ญา ให้ ส ามารถ
มี ค วามรู้ มี ค วามเข้ า ใจ มี ค วามสามารถในการประยุ ก ต์ วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และประเมิ น ผล
ได้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผนการตัดสินใจ
การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
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๓
๒.๒.๒ เนื้ อ หาที่ ส่ ง เสริ ม ความรู้ ใ นเรื่ อ งวิ ช าการ ตลอดจนความรู้ ใ นศาสตร์
สาขาต่างๆ ให้สามารถเรียนรู้วิชาการในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนศาสตร์ประยุกต์ และศาสตร์
ในเชิงบูรณาการ ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ เช่น ความรู้ในด้านภาษาศาสตร์ ตรรกะ
และคณิตศาสตร์ ดนตรี กีฬา ตลอดจนความรู้ในด้านวิชาชีพ รวมถึง การสร้างความรักในการเรียนรู้
๒.๒.๓ เนื้ อ หาที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาด้ า นคุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรม ให้ เ กิ ด
การเรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจถึ ง คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ตลอดจนเกิ ด ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด และความเชื่ อ
แรงบันดาลใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมและจริยธรรมในมาตรฐานของความเป็นมนุษย์
๒.๒.๔ เนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต ให้รู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับ
ทักษะในการใช้ชีวิตในสังคมที่เหมาะสมกับกาลและเทศะ สามารถนําทักษะดังกล่าวไปใช้ในชีวิตของตนเองได้
ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตอย่างเหมาะสมได้
๒.๒.๕ เนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจ และชื่นชมความหลากหลาย
ในสังคม ทั้งในเรื่องของสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา สถานะทางสังคม เพศและวัย เป็นต้น
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในความแตกต่างหลากหลาย และสามารถอยู่ร่วมกัน กับความแตกต่างหลากหลายนั้น
ได้อย่างสันติ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งอันเกิดจากความแตกต่าง
หลากหลายนั้นได้
๒.๒.๖ เนื้ อ หาที่ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ข องคนในครอบครั ว และ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทําให้เกิดการเรียนรู้ในความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว ทั้งเรียนรู้และ
เข้าใจกันและกันของคนในครอบครัว ตลอดจนการทําให้เกิดศรัทธาและแรงบันดาลใจในสถาบันครอบครัว
๓. แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์
ระดับความเหมาะสม
“ป”
(๓ – ๕ ปี)
“ด”
(๖ – ๑๒ ปี)
“ท”
(ทุกวัย)
“น ๑๓”
(น้อยกว่า ๑๓ ควรได้รับคําแนะนํา)
“น ๑๘”
(น้อยกว่า ๑๘ ควรได้รับคําแนะนํา)
“ฉ”
(เฉพาะผูใ้ หญ่)

พฤติกรรม
และความรุนแรง
๐

ภาษา

เรื่องทางเพศ

๐

๐

๐

๑

๐

๑

๑

๑

๒

๒

๑

๒

๒

๒

๓

๓

๓
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๔
๔. ข้อแนะนําในการผลิตรายการ
ผู้ผลิตรายการควรระมัดระวัง และใส่ใจเป็นพิเศษในการนําเสนอประเด็นต่างๆ ในรายการ
ระดับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายการระดับ “ป” “ด” และ “ท” ดังต่อไปนี้
๔.๑ การนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรง โดยเฉพาะการแสดงถึงพฤติกรรมที่นําไปสู่อันตรายและ
เด็กสามารถเลียนแบบได้ เช่น การพยายามทําร้ายตัวเองและผู้อื่น การฆ่าตัวตายการเลียนแบบกีฬาที่เป็น
การต่อสู้ การใช้ไม้ขีดไฟ ฯลฯ รวมทั้ง การทําร้ายสัตว์ และการใช้ หรือดัดแปลงสิ่งของที่หาได้ง่าย
ใกล้ตัว หรืออุปกรณ์ที่หาได้ในบ้านเป็นอาวุธ เช่น มีดในครัว ค้อน ตะปู ขวดน้ํา แจกัน กรรไกร ฯลฯ
ทั้งนี้ ผู้ผลิตควรพิจารณาใช้เทคนิคพิเศษเพื่อลดความรุนแรงในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการนําเสนอได้
เช่น การลดความชัดเจนของภาพ (Blur) การเพิ่มความเร็วของภาพ (Fast Speed) การลดโทนสี ฯลฯ
๔.๒ การนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการ (Fantasy Violence) สําหรับ
รายการในระดับ ป ซึ่งมีพฤติกรรมและความรุนแรง เป็น ๐ ผู้ผลิตสามารถนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรง
ได้ เฉพาะในกรณีที่ตัวละครที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงดังกล่าว ไม่ใช่มนุษย์ หรือมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
มนุษย์เท่านั้น ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นเนื้อหาหลักของเรื่องของการนําเสนอ และต้องไม่นําเสนอในลักษณะชี้นําหรือ
ชักจูงด้วย
หากตั ว ละครที่ มี พ ฤติ ก รรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความรุ น แรง เป็ น มนุ ษ ย์ หรื อ มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง
กับมนุษย์ไม่ควรจัดอยู่ในระดับ ป ผู้ผลิตจะต้องพิจารณาประเด็นของความรุนแรงที่นําเสนอว่าควรอยู่ใน
ระดับ ด หรือ ท
แม้ตัวละครที่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง จะไม่มีลักษณะเป็นมนุษย์ หรือคล้ายคลึงกับ
มนุษย์ แต่ประเด็นความรุนแรงที่นําเสนอ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระดับ ป โดยอาจมีการใช้ความ
รุ น แรงต่ อ ตนเองหรื อ ต่ อ ผู้ อื่ น หรื อ เป็ น เนื้ อ หาหลั ก ของเรื่ อ งหรื อ ของการนํ า เสนอ หรื อ นํ า เสนอ
ในลั ก ษณะชี้ นํ า ชั ก จู ง ผู้ ผ ลิ ต ก็ ค วรจะพิ จ ารณาประเด็ น ของความรุ น แรงที่ นํ า เสนอว่ า จะอยู่ ใ นระดั บ
ด หรือ ท เช่นเดียวกัน
๔.๓ รายการการ์ ตู น สํ า หรั บ เด็ ก ไม่ ค วรนํ า เสนอความรุ น แรงเป็ น เนื้ อ หาหลั ก ของเรื่ อ ง
และควรหลีกเลี่ยงการเสนอความรุนแรงที่อาจเลียนแบบได้
๔.๔ การนํ า เสนอเนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความมั่ น คงทางจิ ต ใจและความปลอดภั ย ของเด็ ก
เช่น ประเด็นความขัดแย้งในครอบครัว ความตาย อาชญากรรม ฯลฯ
๔.๕ การนํ า เสนอภาพความรุ น แรงที่ ส มจริ ง สมจั ง ซึ่ ง อาจทํ า ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจว่ า การใช้
ความรุนแรงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา หรือความขัดแย้ง
๔.๖ การนําเสนอเนื้อหาที่เป็นการชักจูงหรือสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหาที่มอมเมา หรือขัดต่อหลัก
เหตุผลที่เป็นจริงและศีลธรรมอันดีของสังคม เช่น การทําแท้ง การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
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๕
๔.๗ การนําเสนอภาพความรุนแรงที่สมจริงสมจังที่อาจมีผลกระทบ ทั้งกรณีที่เด็กและเยาวชน
เป็นเหยื่อ และเป็นผู้กระทํา
๔.๘ การสั ม ภาษณ์ เ ด็ ก หรื อ เยาวชน รวมถึ ง การให้ เ ด็ ก ที่ ยั ง ไม่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้
ร่วมรายการ ต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครองก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสัมภาษณ์
ในประเด็นที่ละเอียดอ่อน เด็กไม่ควรต้องตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกินความสามารถที่จะตอบได้อย่าง
เหมาะสม
๔.๙ การร่วมรายการของเด็ก ไม่ควรส่งผลกระทบต่อเด็กในทางเสียหายแก่เด็กในภายหลัง เช่น
ถูกทําโทษ กลั่นแกล้ง ทําร้ายร่างกายหรือล้อเลียนให้อับอาย ฯลฯ
๔.๑๐ การนําเสนอภาพหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงอันตราย หรือบาดเจ็บ ต้องมีคําเตือนถึง
อั น ตรายจากการเลี ย นแบบ โดยไม่ มี ผู้ เ ชี่ ย วชาญดู แ ลใกล้ ชิ ด เช่ น การใช้ เ ครื่ อ งออกกํ า ลั ง กาย
การปีนป่าย การขับขี่รถยนต์ จักรยานยนต์ ฯลฯ
๔.๑๑ การนําเสนอที่ทําให้เกิดทัศนคติในด้านลบเกี่ยวกับบุคคล เช่น ตํารวจ พระภิกษุ และ
สถานที่ที่ควรจะปลอดภัย เช่น บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ
๔.๑๒ การใช้ คํ า หรื อ ภาษาที่ ไ ม่ เ หมาะสม ได้ แ ก่ คํ า สบถเกี่ ย วกั บ เรื่อ งเพศ ถ้ อ ยคํ า ที่ เ หยี ย ด
เชื้ อ ชาติ เผ่ า พั น ธุ์ คํ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การคุ ก คามทางเพศ หรื อ ลดทอนความเท่ า เที ย มของแต่ ล ะเพศ
การล้อเลียนเรื่องการเจ็บป่วย ความพิการ รสนิยมทางเพศ และความเชื่อทางศาสนา รวมทั้ง การนําคํา
ทางศาสนามาใช้ในลักษณะดูหมิ่น
๔.๑๓ การแต่งกายของพิธีกร ผู้ดําเนินรายการ และผู้ร่วมรายการในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา
เช่น วัด โบสถ์ วิหาร หรือสถานที่เฉพาะ เช่น พระราชวัง พระที่นั่ง รวมถึงการร่วมกิจกรรมบางประเภท
เช่น งานศพ ทําบุญใส่บาตร เวียนเทียน
๔.๑๔ การผลิตรายการประเภทปกิณกะ (Variety) หรือ Talk Show ผู้ผลิตควรกําหนดระดับ
ความเหมาะสมของรายการที่ชัดเจนเป็นระดับเดียวตลอดอายุการออกอากาศของรายการ ตามจุดประสงค์
และกลุ่มเป้าหมายก่อนการผลิต แม้ว่าแต่ละตอนที่ออกอากาศ (Episode) หรือแต่ละช่วง (Segment) ของ
รายการในตอนนั้นๆ อาจมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน โดยผู้ผลิตต้องควบคุมภาพ เสียงและเนื้อหา ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของระดับความเหมาะสมที่กําหนดด้วย
๔.๑๕ การนําเสนอข่าว ในลักษณะพูดคุย วิเคราะห์วิจารณ์ มีการแสดงความคิดเห็นของพิธีกรหรือ
ผู้ร่วมรายการ ซึ่งอาจมีการชี้นําชักจูงโน้มน้าวให้ผู้ชมคล้อยตามหรือขัดแย้ง หรือมีการพาดพิงถึงบุคคลที่สาม
ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานีฯ ว่าสมควรต้องเป็นรายการที่ต้องมีการจัดระดับความเหมาะสมหรือไม่
๔.๑๖ การพิจารณากําหนดความเหมาะสมระดับ ด และ ท ผู้ผลิตควรคํานึงถึงจุดประสงค์ของ
รายการ เนื้ อ หาหลั ก ที่ นํ า เสนอ และกลุ่ ม เป้ า หมายของผู้ ช มประกอบกั น ทั้ ง นี้ ผู้ ผ ลิ ต ควรคํ า นึ ง ว่ า
การนําเสนอภาพ เสียงและเนื้อหาในรายการระดับ ท จะต้องให้ผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนสามารถรับชมได้
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๖
ตามลําพังอย่างปลอดภัยด้วย เช่น รายการที่มีเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายหลัก เป็นกลุ่มวัยรุ่น หรือผู้ชมที่มี
อายุ ๑๒ ปีขึ้นไป และมีประเด็นด้านพฤติกรรมและความรุนแรง ด้านภาษา และเรื่องเพศในระดับ ๑ ควร
จัดอยู่ในระดับ ท เป็นต้น
๔.๑๗ การพิจารณากําหนดความเหมาะสมของรายการแต่ละระดับ ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบ
ในทุกประเด็น โดยให้ถือระดับที่สูงที่สุดของประเด็นใดประเด็นหนึ่งเป็นหลัก เช่น รายการที่มีประเด็นด้าน
พฤติกรรมและความรุนแรงในระดับ ๑ ประเด็นด้านภาษาในระดับ ๒ และประเด็นเรื่องเพศในระดับ ๑
จะต้องจัดความเหมาะสมอยู่ในระดับ น๑๓ เนื่องจาก ประเด็นด้านภาษาระดับ ๒ จัดอยู่ในระดับ น๑๓
แม้ว่าประเด็นด้านพฤติกรรมและความรุนแรง และเรื่องเพศจะอยู่ในระดับ ๑ เท่ากับรายการในระดับ ท ก็ตาม
๔.๑๘ การนํ าเสนอเนื้อหาเกี่ ยวกับค่ านิยมเรื่องเพศที่ไม่ เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
เช่น การนอกใจคู่สมรส การมีภรรยาหลายคน การมีความสัมพันธ์ทางเพศกับหลายคนในช่วงเวลาเดียวกัน
หรือการมีความสัม พันธ์ทางเพศก่ อนเวลาและวั ยอั นควร ในรายการระดั บ ท และ น ๑๓ ซึ่งสามารถ
นํ า เสนอได้ ใ นกรณี ที่ เ ป็ น ไปตามบริ บ ทของเรื่ อ ง หรื อ เค้ า โครงเรื่ อ งเดิ ม ที่ ไ ม่ อ าจหลี ก เลี่ ย ง
ได้ นั้ น ผู้ ผ ลิ ต ต้ อ งระมั ด ระวั ง เป็ น พิ เ ศษ ที่ จ ะไม่ นํ า เสนอในลั ก ษณะชี้ นํ า ชั ก จู ง และเป็ น องค์ ป ระกอบ
ที่พบบ่อย โดยควรพิจารณาวิธีในการนําเสนอ
และพยายามหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพ และเสียง
ที่แ สดงถึ ง พฤติ ก รรมเกี่ ย วกับ ค่ านิ ย มที่ไ ม่ เ หมาะสม ประกอบกั บ การแสดงออกถึ ง การมีสั ม พั น ธภาพ
ทางเพศ หรือกิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศด้วย เช่น ประเด็นการนอกใจคู่สมรส ผู้ผลิตอาจสื่อให้
ผู้ ช มเข้ า ใจด้ ว ยบทสนทนา หรื อ พฤติ ก รรมอื่ น ๆ ของตั ว ละครแทน เช่ น นั่ ง รถไปด้ ว ยกั น จู ง มื อ
เดิ น เข้ า ห้ อ ง ฯลฯ โดยไม่ มี ภ าพการแสดงออกถึ ง การมี สั ม พั น ธภาพทางเพศ ที่ จ ะส่ ง ผลให้ ผู้ ช ม
เกิดความรู้สึก เช่น การโอ้โลม ลูบไล้ หรือกอดจูบ เป็นต้น
๔.๑๙ ในการจั ด ระดั บ ความเหมาะสมของรายการ ผู้ผ ลิ ตควรคํานึ งถึ ง ผลกระทบ พั ฒ นาการ
และประโยชน์ สุ ข ของผู้ ช มเป็ น หลั ก โดยเฉพาะผู้ ช มที่ เ ป็ น เด็ ก และเยาวชน หากเนื้ อ หาที่ นํ า เสนอ
ในรายการ มีประเด็นที่อาจล่อแหลม หรือเสี่ยงต่อประโยชน์สุข และความปลอดภัยทางร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และศั ก ดิ์ ศ รี ของเด็ ก และเยาวชน ผู้ ผ ลิ ต ควรพิ จ ารณาจั ด ความเหมาะสมของรายการนั้ น
ในระดับ น๑๓ น๑๘ หรือ ฉ เพื่อให้ผู้ชม และผู้ปกครองระมัดระวัง คอยให้คําแนะนําและไม่ปล่อยให้เด็ก
และเยาวชนรับชมตามลําพัง
๔.๒๐ รายการบันเทิงที่มีความยาวไม่เกิน ๕ นาที ไม่ว่าจะเป็นประเภทสาระความรู้ หรือบันเทิง
ผู้ ผ ลิ ต และสถานี ค วรพิ จ ารณาถึ ง รู ป แบบ เนื้ อ หาของรายการ ตลอดจนภาพและเสี ย งที่ นํ า เสนอ
ว่าจําเป็นต้องมีการจัดระดับความเหมาะสมหรือไม่ หากเป็นรายการที่มีเนื้อหา ภาพหรือเสียงที่อาจส่งผล
กระทบ ต่อผู้ชม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ก็ควรมีการกําหนดระดับความเหมาะสม ทั้งนี้ โดยขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของทางสถานีฯ
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๗
๕. ข้อแนะนําเพิ่มเติมสําหรับผู้ผลิตรายการระดับ “ป” และ “ด”
๕.๑ ไม่ควรใช้เทคนิคพิเศษ เช่น ภาพซ้ํา (Repeat) ภาพช้า (Slow) เอฟเฟ็กต์ (Effect) รวมทั้ง
เสี ย งประกอบ เพื่ อ เพิ่ ม ความตื่ น เต้ น ระทึ ก ขวั ญ สยองขวั ญ เช่ น เสี ย งดนตรี เ ร่ ง เร้ า อารมณ์
ก่อนการทําร้าย เสียงระเบิด ฯลฯ
๕.๒ ไม่ ค วรนํ า เสนอเนื้ อ หาและภาพเกี่ ย วกั บ ความรุ น แรง ในสถานการณ์ ที่ ค ล้ า ยคลึ ง
กับชีวิตจริง หรือในลักษณะที่ทําให้เห็นว่าเป็นเรื่องปกติ สนุกสนาน หรือตลกขบขัน รวมถึง เหตุการณ์
ที่เด็กหรือผู้หญิงตกเป็นเหยื่อ เช่น ความรุนแรงภายในครอบครัว ตัวละครที่มีบุคลิกลักษณะคล้ายกับ
พ่อแม่ ความรุนแรงต่อสัตว์เลี้ยง การบันดาลโทสะในที่สาธารณะ ฯลฯ
๕.๓ ไม่ควรแสดงให้เห็นขั้นตอนวิธีการกระทําในฉากที่ใช้ความรุนแรง หรือการกระทําผิด
๕.๔ ไม่ควรนําเสนอภาพการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้สารเสพติด
๖. ข้อแนะนําสําหรับผูช้ ม และผู้ปกครอง
๖.๑ เด็กที่มีอายุน้อยกว่า ๓ ปี ไม่ควรรับชมโทรทัศน์
๖.๒ เด็กไม่ควรรับชมโทรทัศน์ตามลําพัง และไม่ควรตั้งโทรทัศน์ไว้ในห้องนอนของเด็ก
๖.๓ การรับชมโทรทัศน์อย่างไม่เหมาะสม อาจส่งผลด้านลบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ และการรับรู้
ของเด็ก และผู้ปกครองควรจํากัดเวลาในการชมโทรทัศน์ของเด็ก ให้เหมาะสมและสมดุล กับการทํากิจกรรม
อื่นๆ ทั้งกิจกรรมในครอบครัว และการเรียน โดยควรกําหนดเวลาในการชมโทรทัศน์สําหรับเด็กเพียง ๑ – ๒
ชั่วโมงต่อวัน
๖.๔ ผู้ ปกครองควรเป็นตั วอย่ างที่ดีใ นการดูแ ละเลื อกเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ มีส่วนร่วม
ในการรับชมโทรทัศน์และบริโภคสื่อของเด็ก ส่งเสริมให้มีการชมโทรทัศน์ร่วมกันในครอบครัว เพื่อให้มีโอกาส
พู ด คุ ย แนะนํ า ชี้ แ จง เกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาของรายการ โดยเฉพาะเรื่ อ งพฤติ ก รรมและความรุ น แรง
ในสื่ อ และกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดในโฆษณา และส่ ง เสริ ม ประสบการณ์ เ ชิ ง บวกในการชมโทรทั ศ น์
ภายในครอบครัว
๖.๕ ผู้ปกครองควรตรวจสอบรายการโทรทัศน์ที่เด็กรับชม โดยเรียนรู้ระบบการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน์ และสื่อต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเลือกสื่อที่เหมาะสมสําหรับเด็ก
๖.๖ ผู้ปกครองควรพัฒนานิสัยในการบริโภคสื่อที่ดีให้แก่เด็ก ตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียน และควร
พิจารณาพฤติกรรมในการบริโภคสื่อของตนเอง เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก
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๘
๖.๗ ผู้ปกครองไม่ควรใช้โทรทัศน์เป็นเครื่องมือในการให้รางวัล หรือลงโทษเด็กเมื่อเด็กทําผิด
รวมทั้งใช้โทรทัศน์ในการเป็นพี่เลี้ยงเด็ก เพราะจะเป็นการเน้นให้เด็กเห็นความสําคัญในการดูโทรทัศน์มาก
เกินไป
๖.๘ ผู้ปกครองควรสร้างบรรยากาศ กระตุ้นและเปิดโอกาสให้เด็กซักถาม ข้อสงสัยหรือประเด็น
ที่เกิดขึ้นจากการดูโทรทัศน์ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรง เรื่องเพศและยาเสพติด เพื่อให้เด็ก
ได้เรียนรู้ รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง
๗. ข้อแนะนําในการประเมินการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
๗.๑ การประเมินระดับความเหมาะสมของรายการ ควรพิจารณาทั้งด้านเนื้อหาที่ส่งเสริม (+๖)
และเนื้อหาที่จํากัด (-๓)
๗.๒ การประเมินระดับความเหมาะสมของรายการ ควรใช้หลักเกณฑ์และข้อกําหนดตามแนวทางฯ
เป็นหลักเพื่อให้อยู่บนบรรทัดฐานเดียวกัน ไม่ควรใช้ความรู้สึก หรือค่านิยมส่วนบุคคลในการพิจารณา
ควรพิ จ ารณาและแยกแยะว่ า เนื้ อ หาที่ นํ า เสนอในรายการ เป็ น การนํ า เสนอตามบริ บ ทของเรื่ อ ง
การพัฒนาของตัวละคร หรือเป็นการชักจูงชี้นําให้เกิดค่านิยมที่ไม่เหมาะสม
๗.๓ การประเมิ น ระดั บ ความเหมาะสมของรายการที่ มี ก ารออกอากาศต่ อ เนื่ อ งกัน หลายตอน
เช่น ละคร และภาพยนตร์ชุด ควรประเมินหลังจากชมครบทุกตอน เนื่องจากรายการประเภทละคร
หรื อ ภาพยนตร์ ที่ มี เ นื้ อ หาต่ อ เนื่ อ งกั น นั้ น เนื้ อ หาในช่ ว งต้ น มั ก จะเป็ น การนํ า เสนอประเด็ น
หรือข้ อขัดแย้ง (Conflicts) ที่ นํา ไปสู่ก ารพัฒนาเนื้อ เรื่อ งต่อ ๆไป และบทสรุปที่ แ สดงถึงแก่ นของเรื่อ ง
(Theme) มักจะอยู่ในช่วง หรือตอนสุดท้าย
๘. การแสดงสัญลักษณ์ระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์
๘.๑ สัญลักษณ์ระบุระดับความเหมาะสมของรายการกับกลุ่มผู้ชม
และตัวอักษร รวมทั้ง เสียงประกอบ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ป

สัญลักษณ์

ประกอบด้วยรูปภาพ สี

เสียงประกอบ
รายการต่อไปนี้
เป็นรายการสําหรับเด็กปฐมวัย
ผลิตขึ้นสําหรับผู้ชมในวัย ๓ – ๕ ปี
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๙
ด

สัญลักษณ์

เสียงประกอบ
รายการต่อไปนี้
เป็นรายการสําหรับเด็ก
ผลิตขึ้นสําหรับผู้ชมในวัย ๖ – ๑๒ ปี

ท

รายการต่อไปนี้
เป็นรายการทัว่ ไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

น๑๓

รายการต่อไปนี้
เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ ๑๓ ปีขนึ้ ไป
อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหา
ที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุนอ้ ยกว่า ๑๓ ปี ควรได้รับคําแนะนํา

น๑๘

รายการต่อไปนี้
เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ ๑๘ ปีขนึ้ ไป
อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหา
ที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม
ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา
ซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุนอ้ ยกว่า ๑๘ ปี ควรได้รับคําแนะนํา
รายการต่อไปนี้
เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่
อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้าน
พฤติกรรม ความรุนแรง เพศ
และการใช้ภาษา
เด็กและเยาวชนไม่ควรรับชม

ฉ

๘.๒ วิธีการแสดงสัญลักษณ์ระบุระดับความเหมาะสมของรายการกับกลุ่มผู้ชม
สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ สดงสั ญ ลั ก ษณ์ ร ะบุ ร ะดั บ ความเหมาะสมของรายการกั บ กลุ่ ม ผู้ ช ม
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๘.๒.๑ แสดงสัญลักษณ์ก่อนเสนอรายการในทุกระดับ โดยมีเสียงอธิบายสัญลักษณ์
๘.๒.๒ แสดงสัญ ลักษณ์ระหว่างรายการในทุกระดับที่มุ มซ้ายด้านล่างของจอภาพเป็น
ระยะๆ ตามความเหมาะสม โดยรายการ “น๑๓” “น๑๘” และ “ฉ” ให้แสดงสัญลักษณ์ทุกครั้งที่
เข้ารายการหลังจากช่วงโฆษณา
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ประเด็น
ระดับ ๐
ใช้กับรายการระดับ
“ป” และ “ด”
๙.๑.๑ การแสดงที่ทําให้ผู้ชมเกิด - ไม่มี (ดูข้อแนะนําในการผลิต)
ความรู้สึกสะเทือนใจ สะเทือน
ขวัญ หวาดกลัว หรือวิตก

ระดับ ๑
“ท”
- ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตามบริบท
ของเรื่อง โดย
๑) ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบ
บ่อยในการนําเสนอ
๒) สามารถเห็นภาพการตาย
การบาดเจ็บ บาดแผล เลือดตก
ยางออก
๓) หากแสดงขั้นตอนการ
กระทําและผู้ถกู กระทํา ต้องไม่
เน้นผลจากการกระทํานั้น ด้วย
เทคนิคพิเศษและเสียง ประกอบ
เพื่อเพิ่มความตื่นเต้น ระทึกขวัญ
(ดูข้อแนะนําในการผลิต)
๔) หากเป็นการแสดง
ความสามารถเฉพาะบุคคลให้ขึ้น
ข้อความกํากับ

๙. ตารางเปรียบเทียบการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์
๙.๑ ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง
ระดับ ๒
ระดับ ๓
“น๑๓” และ “น๑๘”
“ฉ”
- มีได้ ตามบริบทของเรื่อง โดย - มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ
๑) สามารถแสดงขั้นตอน
ระเบียบ และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
การกระทํา และผู้ถูกกระทํา
รวมทั้ง ผลจากการกระทํานั้น
โดยไม่เน้นถึงความทารุณโหดร้าย
หรือขาดมนุษยธรรม
๒) สามารถเห็นภาพการตาย
การบาดเจ็บ บาดแผล เลือดตก
ยางออก
๓) หากเป็นการแสดง
ความสามารถ หรือความเสี่ยง
เฉพาะบุคคล ให้ขึ้นข้อความ
กํากับ

๑๐
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๙.๑.๓ การใช้ความรุนแรงต่อ
ผู้อื่น

ประเด็น
ใช้กับรายการระดับ
๙.๑.๒ การใช้ความรุนแรงต่อ
ตนเอง

- ไม่มี

- ไม่มี

ระดับ ๐
“ป” และ “ด”

ระดับ ๑
“ท”
- ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตาม
บริบทของเรือ่ ง โดย
๑) ไม่นําเสนอในลักษณะชีน้ ํา
ชักจูง
๒) ไม่เน้นการแสดงขั้นตอนการ
กระทํา และผลจากการกระทํา
นั้น
๓) หากเป็นการแสดง
ความสามารถ หรือความเสี่ยง
เฉพาะบุคคล ให้ขึ้นข้อความ
กํากับ
- ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตามบริบท
ของเรื่อง โดยไม่นําเสนอ ใน
ลักษณะชี้นําชักจูง โดย
๑) ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบ
บ่อยในการนําเสนอ
๒) หากแสดงขั้นตอนการ
กระทํา และผูถ้ ูกกระทํา ต้องไม่
เน้นผลจากการกระทํา
๓) หากเป็นการแสดง
ความสามารถ หรือความเสี่ยง
เฉพาะบุคคล ให้ขึ้นข้อความ
กํากับ
- มีได้ ตามบริบทของเรื่อง โดย
๑) สามารถแสดงขั้นตอน
การกระทํา และผู้ถูกกระทํา
รวมทั้ง ผลจากการกระทํานั้น
๒) สามารถแสดงการตาย
การบาดเจ็บ บาดแผล เลือดตก
ยางออก โดย ไม่ เน้นความทารุณ
โหดร้าย หรือขาดมนุษยธรรม
๓) หากเป็นการแสดง
ความสามารถ หรือความเสี่ยง
เฉพาะบุคคล ให้ขึ้นข้อความ
กํากับ

ระดับ ๒
“น๑๓” และ “น๑๘”
- มีได้ ตามบริบทของ
เรื่อง โดย
๑) ไม่เน้นให้เห็นขั้นตอน
การกระทํา และผลจากการ
กระทําที่ชัดเจน เพื่อลดความ
รุนแรง (ดูข้อแนะนําในการผลิต)
๒) หากเป็นการแสดงความ
สามารถ หรือความเสี่ยงเฉพาะ
บุคคลให้ขึ้นข้อความกํากับ

- มีได้ โดยหากเป็นการแสดง
ถึงพฤติกรรมทีโ่ หดร้าย
ป่าเถื่อน ผิดมนุษย์ ต้องไม่เน้น
ขั้นตอนของการกระทํา
ผู้ถูกกระทํา และผลจากการถูก
กระทําที่ชัดเจน และต้องไม่ขัด
ต่อกฎ ระเบียบและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

ระดับ ๓
“ฉ”
- มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ
ระเบียบ และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

๑๑
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- ไม่มี (ดูข้อแนะนําในการผลิต)

ระดับ ๐
“ป” และ “ด”
- ไม่มี เว้นแต่เป็นการสาธิต
เพื่อให้ความรู้ หรือพัฒนา
การเรียนรู้

ระดับ ๑
“ท”
- ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตาม
บริบทของเรือ่ ง โดย
๑) ไม่นําเสนอในลักษณะชีน้ ํา
หรือ ชักจูง
๒) สามารถแสดงขั้นตอน
การกระทํา และสิ่งที่ถูกกระทําได้
โดยไม่เน้นผลจากการกระทํา
๓) หากเป็นการแสดง
ความสามารถ หรือความเสี่ยง
เฉพาะบุคคลให้ขึ้นข้อความกํากับ

- มีได้บ้าง ตามบริบทของเรือ่ ง
โดยไม่เป็นองค์ประกอบที่
พบบ่อยในการนําเสนอ
(ดูข้อแนะนําในการผลิต)
- ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตามบริบท
๙.๑.๖ การใช้อาวุธในการทําร้าย - ไม่มี เว้นแต่เป็นการแสดง
ผู้อื่น ตนเอง สิ่งของ
ของตัวละครทีไ่ ม่ใช่มนุษย์ หรือ ของเรื่อง โดย
ไม่มีลักษณะคล้ายคลึงมนุษย์
๑) ไม่นําเสนอในลักษณะชีน้ ํา
หรือไม่เป็นเนือ้ หาหลักของเรื่อง ชักจูง
และไม่นําเสนอในลักษณะชีน้ ํา
๒) ไม่เน้นการแสดงถึงผลที่
ชักจูง
ได้รับจากการใช้อาวุธ

๙.๑.๕ การแสดงให้เห็น
เหตุการณ์ หรืออันตรายร้ายแรง

ประเด็น
ใช้กับรายการระดับ
๙.๑.๔ การใช้ความรุนแรง
ต่อสิ่งมีชีวิตอื่น หรือวัตถุสิ่งของ

- มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ
ระเบียบ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ระดับ ๓
“ฉ”
- มีได้ โดยหากเป็นการแสดงถึง
พฤติกรรมที่โหดร้าย ป่าเถื่อน
ผิดมนุษย์ ต้องไม่เน้นขั้นตอน
ของการกระทํา สิ่งผู้ถูกกระทํา
และผลจากการถูกกระทําที่
ชัดเจน และต้องไม่ขัดต่อกฎ
ระเบียบ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง

- มีได้ ตามบริบทของเรื่อง โดย - มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ
สามารถแสดงถึงกระบวนการ
ระเบียบ และกฎหมายอื่นที่
แต่ไม่นําเสนอในลักษณะชี้นําหรือ เกีย่ วข้อง
ชักจูงให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ

ระดับ ๒
“น๑๓” และ “น๑๘”
- มีได้ ตามบริบทของเรื่อง โดย
๑) สามารถแสดงขั้นตอน
การกระทํา และสิ่งที่ถูกกระทํา
รวมทั้ง ผลจากการกระทํานั้น
๒) หากเป็นการแสดงการตาย
การบาดเจ็บ บาดแผล เลือดตก
ยางออก ต้องไม่เน้นการทรมาน
การทุรนทุราย หรือความ
สยดสยอง
๓) หากเป็นการแสดง
ความสามารถ หรือความเสี่ยง
เฉพาะบุคคล ให้ขึ้นข้อความ
กํากับ
- มีได้ ตามบริบทของเรื่อง
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ประเด็น
ระดับ ๐
ใช้กับรายการระดับ
“ป” และ “ด”
- ไม่มี เว้นแต่เป็นการแสดง
๙.๑.๗ การดัดแปลงสิ่งของ
รอบตัวให้เป็นอาวุธในการทําร้าย ของตัวละครทีไ่ ม่ใช่มนุษย์
ผู้อื่น ตนเอง สิ่งของ
หรือ ไม่มีลักษณะคล้ายคลึง
มนุษย์ โดยไม่เป็นเนื้อหาหลัก
ของเรื่องหรือการนําเสนอ และ
ไม่นําเสนอในลักษณะชี้นํา
ชักจูง
๙.๑.๘ ความรุนแรงในรูปแบบ
- ไม่มี เว้นแต่เป็นการแสดง
จินตนาการ (Fantasy
ของตัวละครทีไ่ ม่ใช่มนุษย์ หรือ
Violence)
ไม่มีลักษณะคล้ายคลึงมนุษย์
โดยไม่เป็นเนื้อหาหลักของเรือ่ ง
หรือการนําเสนอและไม่นาํ เสนอ
ในลักษณะชีน้ าํ ชักจูง
- ไม่มี
๙.๑.๙ การกระทําอันผิด
กฎหมาย รวมทั้ง การใช้หรือ
การแสดง ให้เห็นสารเสพติด
ของมึนเมาทุกประเภท การพนัน
และการค้าประเวณี

ระดับ ๒
ระดับ ๓
“น๑๓” และ “น๑๘”
“ฉ”
- มีได้ ตามบริบทของเรื่อง โดย - มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ
สามารถแสดงถึงกระบวนการ แต่ ระเบียบ และกฎหมายอื่นที่
ไม่นําเสนอในลักษณะชี้นํา หรือ เกีย่ วข้อง
ชักจูงให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ

- มีได้ ตามบริบทของเรื่อง โดย - มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ
สามารถแสดง ขั้นตอนการ
ระเบียบ และกฎหมายอื่นที่
กระทํา และ ผู้ถูกกระทํา รวมทั้ง เกีย่ วข้อง
ผลจากการกระทํานั้น
- มีได้ ตามบริบทของเรื่อง โดย - มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ
๑) สามารถแสดงกระบวนการ ระเบียบ และกฎหมายอื่นที่
ของการกระทําได้บา้ ง โดยต้อง เกีย่ วข้อง
แสดงให้เห็นถึงผลหรือโทษ ที่
ได้รับจากการกระทํานั้น
๒) ขึ้นข้อความกํากับ ว่าเป็น
การกระทําที่ผดิ กฎหมาย

ระดับ ๑
“ท”
- ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตามบริบท
ของเรื่อง โดยไม่เน้นผลที่ได้รบั
จากการกระทํา (ดูข้อแนะนําใน
การผลิต)

- ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตามบริบท
ของเรื่อง โดย ไม่เน้นการแสดง
ถึงขั้นตอนการกระทําและถูก
กระทํา รวมทั้งผลจากการกระทํา
- ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตาม
บริบทของเรือ่ ง โดย
๑) ไม่นําเสนอ ในลักษณะชี้นํา
ชักจูง
๒) ไม่เน้นการแสดงถึง
กระบวนการกระทําที่ชัดเจน
๓) แสดงให้เห็นถึงผล หรือโทษ
ที่ได้รับจากการกระทํานั้น
๔) ขึ้นข้อความกํากับว่าเป็น
การกระทําที่ผดิ กฎหมาย
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ประเด็น
ระดับ ๐
ใช้กับรายการระดับ
“ป” และ “ด”
๙.๑.๑๐ พื้นทีห่ รือสถานที่เฉพาะ - ไม่มี เว้นแต่เป็นการสาธิต
ที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก
ให้ความรู้ หรือพัฒนาการเรียนรู้
หรือเป็นเรื่องในจินตนาการ
(แฟนตาซี) หรือการ์ตูนสําหรับ
เด็ก โดย
๑) ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบ
บ่อยในการนําเสนอ
๒) ไม่นําเสนอในลักษณะชีน้ ํา
ชักจูง
๓) ไม่เน้นการแสดงถึงกิจกรรม
ที่ดําเนินในสถานที่นั้น
- ไม่มี
๙.๑.๑๑ เหตุการณ์ กิจกรรม
พฤติกรรมหรือความเชื่อ ที่ชักจูง
ไปสู่อันตราย หรือเสี่ยงต่อการ
ดําเนินชีวิตในวัยเด็ก
- ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตามบริบท
ของเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ได้ โดย
๑) ไม่นําเสนอในลักษณะชีน้ ํา
หรือ ชักจูง
๒) หากเป็นการแสดงความ
สามารถ ความเสี่ยงหรือความ
เชื่อเฉพาะบุคคล ให้ขึ้นข้อความ
กํากับ เตือนถึงอันตรายจากการ
เลียนแบบ

ระดับ ๑
“ท”
- มีได้บ้าง ตามบริบทของเรือ่ ง
ที่ไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ หรือ
เป็นเรื่องในจินตนาการ (แฟน
ตาซี) หรือการ์ตูนสําหรับเด็ก
โดย
๑) ไม่นําเสนอในลักษณะชีน้ ํา
ชักจูง
๒) ไม่เน้นการแสดงถึงกิจกรรม
ที่ดําเนินในสถานที่นั้น
- มีได้ ตามบริบทของเรื่อง โดย - มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ
๑) ไม่นําเสนอในลักษณะชีน้ ํา ระเบียบ และกฎหมายอื่น
ทีเ่ กี่ยวข้อง
ชักจูง
๒) หากเป็นการแสดงความ
สามารถ ความเสี่ยง หรือความ
เชื่อเฉพาะบุคคล ให้ขึ้นข้อความ
กํากับ เตือนถึงอันตรายจากการ
เลียนแบบ

ระดับ ๒
ระดับ ๓
“น๑๓” และ “น๑๘”
“ฉ”
- มีได้ ตามบริบทของเรื่อง โดย - มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ
ระเบียบ และกฎหมายอื่นที่
ไม่นําเสนอในลักษณะชี้นํา
เกีย่ วข้อง
ชักจูง
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ประเด็น
ใช้กับรายการระดับ
๙.๑.๑๒ การนําเสนอประเด็นที่
เกี่ยวกับ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศ
ศาสนา สถานะ ชนชั้น หรือ
การแสดงที่ก่อให้เกิดทัศนคติ
ในทางลบ ต่อบุคคล หรือกลุม่
บุคคลอื่น
๙.๑.๑๓ การใช้ไสยศาสตร์
เวทมนต์ ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือ
ธรรมชาติ

- ไม่มี

- ไม่มี

ระดับ ๐
“ป” และ “ด”

ระดับ ๑
“ท”
- มีได้บ้าง ตามบริบทของเรือ่ งที่
ไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ โดย
เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาสังคม หรือ สะท้อนสังคม
ที่เป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการ
เรียนรู้
- มีได้บ้าง ตามบริบทของเรือ่ ง
ที่ไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ หรือ
เป็นการเรียนรู้ หรือให้ความรู้
ด้านวิชาการ หรือเป็นเรื่องใน
จินตนาการ (แฟนตาซี) หรือ
การ์ตูนสําหรับเด็ก โดย
๑) ไม่นําเสนอในลักษณะชีน้ ํา
ชักจูงให้หลงเชื่อ งมงาย
๒) ขึ้นข้อความกํากับ เตือนถึง
เนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณ
ในการรับชม
- มีได้ ตามบริบทของเรื่อง โดย - มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ
๑) ไม่นําเสนอในลักษณะชีน้ ํา ระเบียบ และกฎหมายอื่น
ชักจูงให้หลงเชื่อ งมงาย
ทีเ่ กี่ยวข้อง
๒) ขึ้นข้อความกํากับ เตือนถึง
เนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณ ใน
การรับชม

ระดับ ๒
ระดับ ๓
“น๑๓” และ “น๑๘”
“ฉ”
- มีได้ ตามบริบทของเรื่อง โดย - มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ
ระเบียบ และกฎหมายอื่น
ต้องไม่นําเสนอในลักษณะชีน้ ํา
ทีเ่ กี่ยวข้อง
ชักจูง ให้เกิดการดูถูก เหยียด
หยาม และเกิดการเลือกปฏิบัติ
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ประเด็น
ใช้กับรายการระดับ
๙.๒.๑ สรีระและการแต่งกาย

๙.๒ ด้านเรื่องทางเพศ

ระดับ ๐
“ป” และ “ด”
- ไม่มีการแต่งกายที่ไม่มิดชิด
ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ
และประเพณี โดย
เฉพาะตัวละคร พิธีกร
หรือผู้ร่วมรายการที่เป็นเด็ก
หรือเยาวชน ควรแต่งกาย
ให้เหมาะสมกับวัย เว้นแต่
เป็นไปตามบริบทของเรื่องที่ไม่
สามารถ หลีกเลี่ยงได้ หรือ
เป็นเรื่องในจินตนาการ
(แฟนตาซี) หรือการ์ตูนสําหรับ
เด็ก หรือเป็นการแต่งกายใน
กิจกรรมที่ได้รับการยอมรับใน
สังคม ถูกต้องตามกาลเทศะ
และตามกติกาสากล (Dress
Code)

ระดับ ๑
ระดับ ๒
“ท” และ “น๑๓”
“น๑๘”
- ไม่มีภาพสรีระและการ
- มีภาพสรีระและการ
แต่งกายที่โป๊ ไม่มิดชิด ที่มี
แต่งกายที่ไม่มิดชิดได้บ้าง
เจตนาเพื่อยัว่ ยุกามารมณ์
ตามบริบทของเรื่องที่ไม่
เว้นแต่เป็น ไปตามบริบทของ
อาจหลีกเลี่ยงได้
เรื่องที่ไม่พบบ่อยในการ
นําเสนอ หรือ เป็น การแต่ง
กายในกิจกรรมที่ได้รับการ
ยอมรับในสังคม ถูกต้องตาม
กาลเทศะ และตามกติกาสากล
(Dress Code)

ระดับ ๓
“ฉ”
- มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ
ระเบียบ และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
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๙.๒.๓ ค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่
เหมาะสมกับสังคม และ
วัฒนธรรมไทย

- ไม่มี

ประเด็น
ระดับ ๐
ใช้กับรายการระดับ
“ป” และ “ด”
- ไม่มี
๙.๒.๒ การแสดงออกถึง
สัมพันธภาพทางเพศที่ส่งผลให้
เกิดความรู้สึกทางเพศ และกิริยา
ท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศที่
ไม่เหมาะสม

ระดับ ๑
“ท” และ “น๑๓”
- มีได้บ้างตามบริบทของเรื่อง
โดย
๑) ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบ
บ่อยในการนําเสนอ
๒) ไม่นําเสนอในลักษณะชีน้ ํา
ชักจูง
๓) เป็นการแสดงความรักที่
เหมาะสมตามประเพณี
๔) ไม่เน้นแสดงถึงขั้นตอนการ
กระทําที่ชัดเจน
- ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตาม
บริบทของเรื่องที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ หรือเป็นเรื่อง
ในจินตนาการ (แฟนตาซี)
หรือการ์ตูนสําหรับเด็ก หรือ
เป็น การเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาสังคม หรือสะท้อนสังคม
ที่เป็นจริง เพือ่ ประโยชน์ในการ
เรียนรู้ โดย ไม่นําเสนอใน
ลักษณะชี้นํา ชักจูง
- มีได้ ตามบริบทของเรื่อง
แต่ต้องไม่แสดงพฤติกรรมที่สอ่
ไปในทางลามกอนาจาร

ระดับ ๒
“น๑๘”
- มีได้ ตามบริบทของ
เรื่อง
แต่ต้องไม่แสดงพฤติกรรมที่ส่อ
ไปในทางลามกอนาจาร

- มีได้ โดยหากเป็นการแสดง
ค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม
ต้องไม่เน้นขั้นตอนการกระทํา
อย่างชัดเจน และต้องไม่ขัดต่อ
กฎ ระเบียบ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ระดับ ๓
“ฉ”
- มีได้ โดยหากเป็นการ
แสดงสัมพันธภาพทางเพศใน
ลักษณะ ผิดประเพณี
ผิดกฎหมาย หรือผิด
ธรรมชาติ ต้องไม่เน้น
ขั้นตอนการกระทําอย่าง
ชัดเจน และต้องไม่ขัดต่อ
กฎ ระเบียบ และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
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ประเด็น
ใช้กับรายการระดับ
๙.๓.๑ การใช้ภาษาที่ไม่
- ไม่มี
เหมาะสม ล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อ
ความหมายในเชิงลบ
- ไม่มี
๙.๓.๒ การใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ
ก้าวร้าว รุนแรง ดูหมิ่น นํามาซึ่ง
การลดทอนศักดิ์ศรี ของความ
เป็นมนุษย์
๙.๓.๓ ภาษาสแลง
- ไม่มี

๙.๓ ด้านภาษา
ระดับ ๐
“ป”

ระดับ ๒
“น๑๓”และ“น๑๘”
- มีได้ ตามบริบทของเรื่อง โดย
ไม่ทําให้เกิดความเข้าใจทางภาษา
ผิดเพี้ยน
- มีได้ ตามบริบทของเรื่อง

- มีได้บ้าง ตามบริบทของเรือ่ ง - มีได้ ตามบริบทของเรื่อง
โดยไม่ทําให้เกิดความเข้าใจ
โดย
ทางภาษาผิดเพี้ยน
๑) ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบ
บ่อยในการนําเสนอ
๒) หากเป็นคําพูดใน
ชีวิตประจําวัน ตามยุคสมัย ต้อง
ไม่หยาบคาย หรือก้าวร้าว

ระดับ ๑
“ด” และ“ท”
- มีได้บ้าง ตามบริบทของเรือ่ ง
โดย ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบ
บ่อย ในการนําเสนอ
- มีได้บ้าง ตามบริบทของเรือ่ ง
โดยไม่เป็นองค์ประกอบที่พบ
บ่อยในการนําเสนอ

- มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ
ระเบียบ และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

ระดับ ๓
“ฉ”
- มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ
ระเบียบ และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
- มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ
ระเบียบ และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

๑๘

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๔๖ ง

๑๙

ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒)

ด้วยประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ได้กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จัดทําผังรายการให้สอดคล้องกับ
ระดับความเหมาะสมของรายการ ตามรายละเอียดที่กําหนดในภาคผนวก ก และกําหนดช่วงเวลาการออกอากาศ
ตามความเหมาะสมของรายการแต่ละประเภท
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ระดั บ ความเหมาะสมของรายการโทรทั ศ น์ ที่ นํา มาออกอากาศซ้ํา (Rerun)
ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับ
ประกาศฉบับดังกล่าวข้างต้น สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ขอประกาศให้ทราบว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ซึ่งปฏิบัติการแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙
กํา หนดหลั ก การการจั ด ระดั บ ความเหมาะสมของรายการโทรทั ศ น์ ที่ นํา มาออกอากาศซ้ํา (Rerun)
ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ เป็น ๔.๒๑
ในข้อ ๔ ข้อแนะนําในการผลิตรายการ แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
“๔.๒๑ การจัด ระดับ ความเหมาะสมของรายการโทรทัศ น์ที่นํา มาออกอากาศซ้ํา (Rerun)
ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๔๖ ง

๑๙

ดําเนินการ ดังนี้

ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๔.๒๑.๑ การนํารายการมาออกอากาศซ้ํา (Rerun) สามารถกระทําได้โดยจะต้อง

๑) ปรับปรุงหรือแก้ไขเนื้อหารายการให้สอดคล้องกับระดับความเหมาะสม
ในช่วงเวลาที่จะออกอากาศซ้ํา (Rerun) โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการออกอากาศซ้ํา (Rerun) ท้ายชื่อรายการ
๒) ให้แสดงข้อความที่ระบุว่าเป็นรายการที่ออกอากาศซ้ํา (Rerun)
พร้อมทั้งข้อความ “รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดําเนินการออกอากาศแล้ว”
รวมถึงระดับความเหมาะสมของรายการที่ออกอากาศซ้ํา (Rerun)
๔.๒๑.๒ มิให้นํารายการที่มีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ น๑๓ น๑๘
และ ฉ มาออกอากาศซ้ํา (Rerun) ในช่วงเวลาที่กําหนดไว้สําหรับรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคม
หรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชนตามข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
๔.๒๑.๓ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ประสงค์จะนํารายการ
มาออกอากาศซ้ํา (Rerun)”
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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๔. มาตรฐานทางเทคนิคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๘๓ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์บางประเภท ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน รวมทั้งสมควรกํ าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการสําหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน โดยมีมาตรการกํากับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ให้เป็น
แนวปฏิบัติเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) (๑๐) (๒๔) และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิท ยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อัน เป็น กฎหมายที่ มีบทบัญ ญัติบางประการเกี่ย วกับการจํากัด สิท ธิแ ละ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
และมาตรา ๒๙ (๔) (๕) แห่งพระราชบั ญ ญั ติวิท ยุค มนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ อั น เป็ น กฎหมายที่ มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และ
มาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงประกาศกําหนดให้มีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกําหนด ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์” หมายความว่า เครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๘๓ ง

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

โครงข่ า ยกระจายเสี ย งหรือ โทรทั ศ น์ หรื อ อุป กรณ์ ที่ ใช้ ใ นกิ จ การกระจายเสีย งหรื อ กิจ การโทรทั ศ น์
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม
“การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน” หมายความว่า กระบวนการที่ใช้ในการดําเนินการไม่ว่าจะเป็น
การทดสอบ (Testing) การจดทะเบียน (Registration) การรับรอง (Certification) และกิจกรรมอื่น
ที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์มีคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิค
สอดคล้องตามมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ท างด้านเทคนิคที่ค ณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนด
“ห้องปฏิบัติการทดสอบ” หมายความว่า ห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานที่ทําหน้าที่ให้บริการ
ด้านการทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ ตามมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค
ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนดไว้
“หน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body)” หมายความว่า หน่วยงานที่ทําหน้าที่ดําเนินการ
เพื่อให้การรับรองอย่างเป็นทางการว่าห้องปฏิบัติการทดสอบมีความสามารถในการให้บริการทดสอบมาตรฐาน
ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรม ตามที่กําหนด
“หน่วยรับรองระบบงานที่มีความสามารถ (Competent Accreditation Body)” หมายความว่า
หน่วยรับรองระบบงานที่เข้าร่วมเป็นภาคีลงนามในความตกลงการยอมรับร่วมด้านการรับรองห้องปฏิบัติ
การทดสอบขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory
Accreditation Cooperation: ILAC)
“หน่วยรับรองที่มีความสามารถ (Competent Certification Body)” หมายความว่า หน่วยรับรอง
ที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงานที่เข้าร่วมเป็นภาคีลงนามในความตกลงการยอมรับร่วม
ด้านการรับรองระบบการบริหารงานคุณ ภาพขององค์การระหว่างประเทศว่าด้ว ยการรับรองระบบงาน
(International Accreditation Forum: IAF)
“หน่วยงานผู้มีอํานาจกํากับดูแลของต่างประเทศ” หมายความว่า หน่วยงานของต่างประเทศ
ผู้มีอํานาจตามกฎหมาย ในการกํากับดูแลกิจกรรมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์ภายในประเทศนั้น
“รายงานผลการทดสอบ” หมายความว่า รายงานผลการทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
ที่ออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบ ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคที่คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนดไว้
“ผู้ประกอบการ” หมายความว่า ผู้ผลิต ผู้จําหน่าย หรือผู้นําเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์ที่มีภาระรับผิดชอบต่อเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้น ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๘๓ ง

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หมวด ๑
ขอบข่าย การใช้บงั คับ และข้อยกเว้น
ข้อ ๓ กําหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) เครื่ องวิ ท ยุค มนาคมและอุป กรณ์ ที่ต้อ งได้รับ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน โดย
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทย่อย ดังนี้
(๑.๑) ประเภท ก (Class A Equipment) คื อ เครื่องวิท ยุคมนาคมและอุ ปกรณ์ ที่ต้อง
สอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค โดยผ่านกระบวนการทดสอบจากห้องปฏิบัติ
การทดสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑) หรือ (๒) ของหมวด ๒ ของประกาศนี้ แล้วแต่กรณี และ
ให้ผู้ประกอบการนํารายงานผลการทดสอบมาใช้ประกอบการแจ้งจดทะเบีย นเครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์นั้นต่อสํานักงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๒ ของประกาศนี้
(๑.๒) ประเภท ข (Class B Equipment) คือ เครื่องวิท ยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ต้อง
สอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค โดยผ่านกระบวนการทดสอบจากห้องปฏิบัติ
การทดสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๙ (๑) หรือ (๒) ของหมวด ๓ ของประกาศนี้ แล้วแต่กรณี และ
ให้ผู้ประกอบการนํารายงานผลการทดสอบมาใช้ประกอบการขอรับการรับรองเครื่องวิท ยุคมนาคมและ
อุปกรณ์นั้นจากสํานักงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๓ ของประกาศนี้
ทั้งนี้ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามประกาศนี้ ให้ใช้หลักการของการทดสอบ
ตัว อย่าง หรือการทดสอบเฉพาะแบบ (Type Testing) ซึ่งหมายถึง การทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์จํานวน ๑ เครื่องหรือมากกว่า ที่ส่งมาเป็นตัวอย่างของแบบรุ่นเดียวกันกับที่ผลิตหรือนําเข้า
โดยถือว่าตัวอย่างนั้นเป็นตัวแทนของอุปกรณ์แบบรุ่นที่ผลิตหรือนําเข้านั้นทั้งหมด
(๒) เครื่ องวิ ท ยุค มนาคมและอุปกรณ์ที่ ต้อ งอาศัย หลักการรับรองตนเองของผู้ ประกอบการ
(Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC) โดยกําหนดให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่ให้คํายืนยัน
เป็นลายลักษณ์อกั ษรว่า เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้นมีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะ
พึงประสงค์ทางด้านเทคนิค โดยใช้หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ในหมวด ๔ ของประกาศนี้
(๓) เครื่องวิทยุค มนาคมและอุปกรณ์ที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานตามประกาศนี้ มีดังต่อไปนี้
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(๓.๑) เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ประกอบการเรียนการสอน
การศึกษา การวิจัย และพัฒ นา ของสถาบัน การศึกษาหรือหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยมิได้
มีจุดมุ่งหมายที่จะใช้งานในเชิงพาณิชย์
(๓.๒) เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานของทบวงการชํานัญพิเศษ
แห่งสหประชาชาติ
(๓.๓) เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่นําเข้าในลักษณะเป็นของใช้ส่วนตัว (Personal
effects) เป็น การชั่ว คราว โดยมิได้มีจุดมุ่ง หมายที่จะใช้ง านในเชิง พาณิชย์ และนําออกนอกประเทศ
เมื่อหมดความจําเป็นในการใช้งาน
คณะกรรมการอาจพิ จ ารณากํ า หนดให้ เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมและอุ ป กรณ์ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น
ไม่ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเพิ่มเติม หรืออาจพิจารณากําหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์ ที่ได้ รับ การยกเว้น เหล่ านี้ ต้ องได้รั บการตรวจยืน ยัน คุ ณ สมบัติ หรือ ลัก ษณะทางเทคนิ ค
ประกอบการอนุญาตให้ใช้งาน แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดว่าเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภทใดต้องได้รับ
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานในลักษณะใด หรือต้องอาศัยหลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ
โดยอาจระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิค หรือระบุไว้ในข้อกําหนดทางเทคนิคตามแผนความถี่วิทยุ เงื่อนไขการอนุญาต
ให้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตอื่นตามที่คณะกรรมการ
กําหนด
รายการเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์จําแนกตามประเภทที่ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานและหลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ ในวาระเริ่มแรกเมื่อประกาศฉบับนี้ใช้บัง คับ
ระบุไว้ในภาคผนวก ก ของประกาศนี้
กรณีที่เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ดังกล่าว เป็นประเภทที่ต้องมีการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานตามข้อ ๓ (๑) ทั้งประเภท ก และประเภท ข หรือต้องมีการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ
ตามข้อ ๓ (๒) ด้วย ในกรณีนี้ผู้ประกอบการจะต้องดําเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามข้อ ๓
(๑) (๑.๑) หรือตามข้อ ๓ (๑) (๑.๒) แล้ว แต่กรณี ทั้ง นี้ ในการยื่น คําขอจดทะเบีย นหรือรับรอง
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้นต่อสํานักงาน จะต้องระบุมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค
ในคําขอให้ครบถ้วนด้วย
ข้อ ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการได้กําหนดให้เครื่องวิท ยุคมนาคมและอุปกรณ์ใด ต้องได้รับ
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน แต่ยังมิได้ประกาศกําหนดมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
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เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้น โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค
ระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ ตามที่เห็นสมควรก่อนได้
หมวด ๒
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
ประเภท ก
ข้อ ๖ รายงานผลการทดสอบที่สํานักงานให้การยอมรับเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียน
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ก (Class A Equipment) ต้องมีลักษณะดังนี้
(๑) กรณีรายงานผลการทดสอบออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบภายในประเทศห้องปฏิบัติการทดสอบ
ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(๑.๑) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ ที่ได้รับการรับรองระบบงานจากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิต ภัณ ฑ์อุตสาหกรรม ว่ามีความสามารถตามข้อกําหนดในมาตรฐาน มอก. ๑๗๐๒๕ ในขอบข่าย
การให้บริการทดสอบที่ยื่นขอจดทะเบียน
(๑.๒) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ ที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน
ที่มีความสามารถของต่างประเทศ ว่ามีความสามารถตามข้อกําหนดในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือ
มาตรฐานที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ยื่นขอจดทะเบียน
(๑.๓) ต้ อ งเป็ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบของผู้ ป ระกอบการ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองระบบ
การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ (Quality Management System - QMS) ตามมาตรฐาน ISO 9001
จากหน่วยรับรองที่มีความสามารถ ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ยื่นขอจดทะเบียน
(๑.๔) ต้ อ งเป็ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบที่ ค ณะกรรมการประกาศกํ า หนดเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
การทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์บางประเภทเป็นการเฉพาะ
(๒) กรณีรายงานผลการทดสอบออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบของต่างประเทศห้องปฏิบัติ
การทดสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(๒.๑) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน
ที่มีความสามารถว่าเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือมาตรฐานที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ยื่นขอจดทะเบียน
(๒.๒) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน
ว่าเป็นไปตามข้อกําหนด Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council
of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment
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and the mutual recognition of their conformity - Annex V - Full Quality Assurance
ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ยื่นขอจดทะเบียน
(๒.๓) ต้ อ งเป็ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบของผู้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองระบบ
การบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 จากหน่วยรับรองที่มีความสามารถ ในขอบข่าย
การให้บริการทดสอบที่ยื่นขอจดทะเบียน
(๒.๔) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการขึน้ ทะเบียน (Listed Testing Laboratory)
กับหน่วยงานผู้มีอํานาจกํากับดูแลของต่างประเทศที่คณะกรรมการให้การยอมรับเป็นรายกรณี
(๓) เป็นรายงานผลการทดสอบที่ดําเนินการโดยสุจริต ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสอดคล้อง
หรือเทียบได้ตามมาตรฐานทางเทคนิคที่คณะกรรมการกําหนดไว้
(๔) ในกรณีของรายงานผลการทดสอบที่ ออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รั บการรับรอง
ระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงานที่มีความสามารถต้องแสดงเครื่องหมายการรับรองระบบงานหรือ
สัญลักษณ์อื่นใดที่แสดงถึงสถานะการรับรองระบบงาน ให้ปรากฏชัดเจนในรายงานผลการทดสอบนั้น
ข้อ ๗ ให้สํานักงานมีอํานาจรับทําการจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ก
ซึ่งผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๖ แล้วได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการจดทะเบียนที่สํานักงานประกาศกําหนด โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามภาคผนวก ข
ของประกาศนี้
ข้อ ๘ ให้ สํ า นั ก งานออกหมายเลขการจดทะเบี ย นเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมและอุ ป กรณ์
(Registration Number) ให้กับ เครื่ องวิ ท ยุค มนาคมและอุปกรณ์แ บบรุ่ น ที่ ได้รั บการจดทะเบีย นแล้ ว
โดยมีรูปแบบตามที่สํานักงานประกาศกําหนด
หมวด ๓
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
ประเภท ข
ข้อ ๙ รายงานผลการทดสอบที่สํานักงานให้การยอมรับเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอการรับรอง
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ข (Class B Equipment) ต้องมีลักษณะดังนี้
(๑) กรณีรายงานผลการทดสอบออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบภายในประเทศ ห้องปฏิบัติ
การทดสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(๑.๑) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานจากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิต ภัณ ฑ์อุตสาหกรรม ว่ามีความสามารถตามข้อกําหนดในมาตรฐาน มอก. ๑๗๐๒๕ ในขอบข่าย
การให้บริการทดสอบที่ยื่นขอรับรอง
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(๑.๒) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน
ที่มีความสามารถของต่างประเทศ ว่ามีความสามารถตามข้อกําหนดในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือ
มาตรฐานที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ยื่นขอรับรอง
(๑.๓) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่คณะกรรมการประกาศกําหนดเพิ่มเติมเพื่อการทดสอบ
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์บางประเภทเป็นการเฉพาะ
(๒) กรณีรายงานผลการทดสอบออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบของต่างประเทศ ห้องปฏิบัติ
การทดสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(๒.๑) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน
ที่มีความสามารถ ว่าเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือมาตรฐานที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ยื่นขอรับรอง
(๒.๒) เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน
ว่าเป็นไปตามข้อกําหนด Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council
of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment
and the mutual recognition of their conformity - Annex V - Full Quality Assurance
ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ยื่นขอรับรอง
(๓) เป็นรายงานผลการทดสอบที่ดําเนินการโดยสุจริต ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสอดคล้อง
หรือเทียบได้ตามมาตรฐานทางเทคนิคที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือที่คณะกรรมการ
กําหนดไว้
(๔) ในกรณีของรายงานผลการทดสอบที่ออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบงาน
จากหน่วยรับรองระบบงานที่มีความสามารถ ต้องแสดงเครื่องหมายการรับรองระบบงานหรือสัญลักษณ์อื่นใด
ที่แสดงถึงสถานะการรับรองระบบงาน ให้ปรากฏชัดเจนในรายงานผลการทดสอบนั้น
ข้อ ๑๐ ให้สํานักงานมีอํานาจรับทําการรับรองเครื่องวิทยุค มนาคมและอุปกรณ์ประเภท ข
ซึ่งผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๙ แล้วได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการรับรองที่สํานักงานประกาศกําหนด โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามภาคผนวก ข
ของประกาศนี้
ข้อ ๑๑ ให้สํานักงานออกใบรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ (Approval Certificate)
ให้กับเครื่องวิท ยุคมนาคมและอุปกรณ์แ บบรุ่น ที่ผ่านการรับรองแล้ว ซึ่ง ต้องระบุหมายเลขการรับรอง
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ (Approval Number) โดยมีรูปแบบตามที่สํานักงานประกาศกําหนด
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หมวด ๔
การรับรองตนเองของผู้ประกอบการ
ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบการซึ่ง มีหน้าที่ให้คํายืน ยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่า เครื่องวิท ยุคมนาคม
และอุ ป กรณ์ มี ค วามสอดคล้ อ งตามมาตรฐานหรื อ ลั ก ษณะพึ ง ประสงค์ ท างด้ า นเทคนิ ค โดยใช้
หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๓ (๒) และต้องจัดส่งแบบรับรองตนเอง
ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการรับรองตนเอง ให้สํานักงาน
เพื่ อแสดงรายละเอี ย ดของเครื่อ งวิท ยุค มนาคมและอุป กรณ์ ตามหลั กเกณฑ์ วิธี การ และเงื่ อนไข
การรับรองตนเองของผู้ประกอบการที่สํานักงานประกาศกําหนด
ให้ผู้ประกอบการเก็บรักษาสําเนาแบบรับรองตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับรองตนเอง
ไว้ เ พื่ อ ใช้ ใ นการตรวจติ ด ตาม ตามมาตรการกํ า กั บ ดู แ ลเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมและอุ ป กรณ์ ภ ายหลั ง
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
หมวด ๕
สิทธิและหน้าที่ของผู้ประกอบการ
ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบการซึ่งมีหน้าที่ตามหมวด ๒ และ ๓ สามารถผลิต จําหน่าย หรือนําเข้า
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิคเช่นเดียวกันกับเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์แบบรุ่นที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานแล้ว
ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบการซึ่งมีหน้าที่ตามหมวด ๔ สามารถผลิต จําหน่าย หรือนําเข้าเครื่องวิทยุ
คมนาคมและอุปกรณ์ตามที่ได้ผ่านกระบวนการรับรองตนเองแล้ว
ข้อ ๑๕ ผู้ประกอบการแต่ละรายต้องมีภาระรับผิด ชอบต่อเครื่องวิท ยุคมนาคมและอุปกรณ์
ตามที่ตนเองผลิต จําหน่าย หรือนําเข้าเพื่อใช้งานในประเทศ โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ว ย
วิทยุคมนาคมและกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งกฎหมาย
และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๖ ผู้ประกอบการต้องมีภาระรับผิด ชอบในกรณีที่สํานักงานตรวจพบว่ามีการดัดแปลง
เครื่องวิท ยุคมนาคมและอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือตรวจพบว่าเครื่องวิท ยุคมนาคมและอุปกรณ์
ที่ผลิ ต จํา หน่า ย หรื อนํา เข้ ามีคุ ณ สมบัติ หรือ ลัก ษณะทางเทคนิค ในสาระสํา คัญ ไม่เ ป็น ไปตามที่ แ จ้ ง
จดทะเบียนหรือที่ระบุไว้ในใบรับรองตัวอย่างหรือที่ระบุไว้ในแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการอาจมีภาระรับผิด ต่อ ความเสีย หายที่เกิด ขึ้ นจากสิน ค้า ที่ไม่ปลอดภั ย ตามที่ มี
บัญญัติไว้ในกฎหมายอื่นเพิ่มเติมด้วยหรือที่ระบุไว้ในแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ
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ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบการซึ่งมีหน้าที่ตามหมวด ๒ และ ๓ ต้องแจ้งให้สํานักงานทราบในกรณี
ของการดัด แปลงเครื่องวิท ยุคมนาคมและอุปกรณ์ให้มีคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิคผิด แผกไปจาก
รายละเอียดที่แจ้งจดทะเบียนหรือที่ระบุไว้ในใบรับรองตัวอย่างโดยแบ่งการดัดแปลงเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้
(๑) การดัด แปลงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์
ทางด้านเทคนิคตามที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งไม่จาํ เป็นต้องทําการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซ้ํา
(๒) การดัด แปลงที่ส่ง ผลกระทบต่อ ความสอดคล้ องตามมาตรฐานหรือ ลักษณะพึ งประสงค์
ทางด้านเทคนิคตามที่คณะกรรมการกําหนดอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะผลิต จําหน่าย หรือนําเข้าเพื่อใช้งานในประเทศ โดยการดัดแปลงนั้น
อาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด อาทิเช่น
(๒.๑) การเปลี่ยนแปลงสายอากาศด้านส่ง
(๒.๒) การเปลี่ยนแปลงกําลังส่งหรือลักษณะการมอดูเลตสัญญาณ
(๒.๓) การเปลี่ยนแปลงอินเตอร์เฟซการ์ดหรือมอดูลที่มีอยู่เดิม
(๒.๔) การเพิ่มอินเตอร์เฟซการ์ดหรือมอดูลใหม่
ข้อ ๑๘ ผู้ประกอบการซึ่ง มีหน้า ที่ต ามหมวด ๔ ต้องไม่ดัด แปลงเครื่องวิท ยุ ค มนาคมและ
อุปกรณ์ให้ผิดแผกไปจากที่ระบุไว้ในแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการรวมถึงเอกสารแสดงลักษณะ
ทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้น
ข้อ ๑๙ ผู้ป ระกอบการต้อ งไม่ ป ลอมแปลง หรื อแก้ไ ข เปลี่ ย นแปลง ลดทอน แต่ ง เติ ม
เนื้ อหา หรือ ข้อ มู ลใด ๆ ในรายงานผลการทดสอบหรือ เอกสารหลัก ฐานให้ผิ ด แผกจากรายงานผล
การทดสอบต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานต้นฉบับ
สํานั กงานอาจดํ าเนิน การติด ต่อ หรื อขอข้ อมู ลจากห้ องปฏิ บัติ การทดสอบหรือ หน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อยืนยันว่ารายงานผลการทดสอบหรือเอกสารหลักฐานเป็นรายงานผลการทดสอบ
หรือเอกสารหลักฐานที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ผู้ประกอบการต้องมีภาระรับผิ ด ในกรณีที่สํ านักงานตรวจพบว่ารายงานผลการทดสอบหรื อ
เอกสารหลักฐานเป็นรายงานผลการทดสอบหรือเอกสารหลักฐานที่ถูกปลอมแปลง หรือถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง
ลดทอน แต่ ง เติ ม เนื้ อ หาหรื อ ข้ อ มู ล ในรายงานผลการทดสอบหรื อ เอกสารหลั ก ฐานให้ ผิ ด แผกไป
จากรายงานผลการทดสอบต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานต้นฉบับ และอาจได้รับโทษตามที่มีบัญญัติไว้ใน
กฎหมายอื่นเพิ่มเติม
ข้อ ๒๐ ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลคําชี้แจงและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ยอมรับรายงานผลการทดสอบในกรณีที่สํานักงานร้องขอซึ่งอาจประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

(๑) สําเนาใบรับรองระบบงานของห้องปฏิบัติการทดสอบตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๖ (๑.๑) (๑.๒)
(๒.๑) หรือข้อ ๙ (๑.๑) (๑.๒) (๒.๑) แล้วแต่กรณี ซึ่งต้องแสดงรายละเอียดขอบข่ายการให้บริการทดสอบ
ที่ได้รับการรับรองระบบงาน
(๒) รายละเอียดขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบงาน
(๓) เอกสารหลั กฐานแสดงการได้ รับ การขึ้น ทะเบีย นห้อ งปฏิบัติ การทดสอบจากหน่ว ยงาน
ผู้มีอํานาจกํากับดูแลของต่างประเทศ
(๔) สําเนาใบรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ของผู้ประกอบการ
(๕) ข้อมูล คําชี้แจง หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอื่นที่สํานักงานเห็นว่ามีความจําเป็น
(๖) กรณีที่จําเป็น สํานักงาน หรือคณะกรรมการสามารถขอให้ผู้ประกอบการจัดทําคําแปลเอกสาร
เป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องมาให้ภายในระยะเวลาที่กําหนดได้
สํานักงานอาจดําเนินการติดต่อหรือขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร
ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดให้มีถ้อยคําแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะ
พึงประสงค์ทางด้านเทคนิค หรือข้อกําหนดทางเทคนิค เพื่อแสดงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบว่าเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์ดังกล่าวมีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคหรือข้อกําหนด
ทางเทคนิคโดยการพิมพ์ข้อความไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือแสดงข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ หรือจัดทําเป็น
เอกสารเพิ่มเติมอยู่ในบรรจุภณ
ั ฑ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้น ซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อความดังนี้
“สอดคล้องตามมาตรฐาน กสทช. (เลขที่)” หรือ “สอดคล้องตามข้อกําหนดของ กสทช.”
ข้อ ๒๒ ผู้ประกอบการ ต้องแสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ ประเภท ก และประเภท ข ตามรูปแบบที่สํานักงานประกาศกําหนด
โดยต้ อ งแสดงเครื่อ งหมายให้เ ห็ น ที่ ตัว เครื่ องวิ ท ยุ ค มนาคมและอุ ป กรณ์ใ นลัก ษณะที่อ่ า นออกได้ง่ า ย
มองเห็นได้ง่าย และลบเลือนได้ยาก หากเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ใดมีขนาดไม่เหมาะสมที่จะแสดง
เครื่องหมายดังกล่าว ผู้ประกอบการต้องแสดงเครื่องหมายในวัสดุที่ใช้ร่ว มกับเครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์นั้น เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ คู่มือการใช้งาน
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่คณะกรรมการกําหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภทใด หรือ
ชนิด ใด ต้องระบุถ้อยคําแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึง ประสงค์ท างด้านเทคนิค
เป็นกรณีเฉพาะ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องดําเนินการตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๒๔ ในวาระเริ่มแรกเมื่อประกาศนี้ใช้บังคับ ให้สํานักงานออกเครื่องหมายแสดงการได้รับ
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการจะพิจารณา
อนุญ าตให้ผู้ประกอบการสามารถดําเนิน การออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรอง
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๘๓ ง

หน้า ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

มาตรฐานได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการออกเครื่องหมายดังกล่าวโดยสํานักงานให้เป็นไปตาม
ภาคผนวก ข ของประกาศนี้
หมวด ๖
มาตรการกํากับดูแลภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ข้อ ๒๕ ให้สํานักงานจัด ให้มีมาตรการกํากับดูแ ลเครื่องวิท ยุค มนาคมและอุปกรณ์ภายหลั ง
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหรือการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ โดยใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใด
หรือหลายวิธีร่ ว มกัน ซึ่ง อาจแตกต่ างกัน ได้ ขึ้น อยู่กับประเภทของเครื่องวิท ยุค มนาคมและอุปกรณ์
ดังต่อไปนี้
(๑) การตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์
ทางด้านเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์จากผู้ประกอบการ
(๒) การตรวจติดตาม ณ สถานที่จําหน่ายโดยพิจารณาจากการแสดงเครื่องหมายและถ้อยคํา
แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค
(๓) การสุ่มเลือกเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผลิต จําหน่าย หรือใช้งาน มาทําการตรวจยืนยัน
ความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค
(๔) การรับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ หรือผู้ประกอบการรายอื่นถึงความไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน
หรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ให้สํานักงาน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วแต่กรณีดําเนินการตามความเหมาะสมและสภาพความผิด ดังนี้
(๑) แจ้ ง เตือ นเป็ น ลายลัก ษณ์ อั กษรให้ร ะงับ การกระทํ าที่ ฝ่า ฝืน หรือ ปฏิ บัติ ให้ ถู กต้ องตามที่
ประกาศกําหนด
(๒) สัง่ ให้มกี ารแก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการผลิต จําหน่าย หรือใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์ที่ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค
(๓) เสนอให้คณะกรรมการเพิกถอนผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหรือการรับรองตนเอง
ของผู้ประกอบการ
(๔) เสนอให้คณะกรรมการระงับการดําเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการ
เป็นการชั่วคราว
(๕) เสนอให้คณะกรรมการระงับการดําเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการ
อย่างถาวร
(๖) ดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๘๓ ง

หน้า ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ข้อ ๒๗ กรณีที่สํานักงานพิจารณาไม่ให้การยอมรับหรือระงับการยอมรับรายงานผลการทดสอบ
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์จากห้องปฏิบัติการทดสอบตามประกาศนี้ ผู้ประกอบการมีสิทธิอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการเพื่อให้ทบทวนการพิจารณาได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ การอุทธรณ์
ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๒๘ ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ คณะกรรมการอาจกําหนด
มาตรการเฉพาะให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคหรือผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทําของผู้ประกอบการ ภายหลังจากการเพิกถอนผลการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน หรือการระงับการดําเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว
หรือถาวรด้วยก็ได้
ข้อ ๒๙ สํานักงานไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ
จากการปฏิบัติตามประกาศนี้เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความจงใจหรือ
ความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่สํานักงาน
ข้อ ๓๐ ในกรณีที่จําเป็นและเหมาะสม คณะกรรมการอาจกําหนดให้ผู้ประกอบการซึ่งมีหน้าที่
รับผิ ด ชอบต่อ เครื่ องวิ ท ยุค มนาคมและอุ ปกรณ์บางประเภทต้อ งปฏิ บัติต ามหลักเกณฑ์ ที่กํา หนดไว้ใ น
ประกาศนี้ทันทีก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ภาคผนวก ก
รายการเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
จําแนกตามประเภทของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและหลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ
รายการเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์

มาตรฐานทางเทคนิค

ประเภทของการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐาน

เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสําหรับ
การทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง

มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง (ภาคผนวก ซ ของ
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาต

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
สําหรับการให้บริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

มาตรฐานทางเทคนิค
กสทช.มส. ๔๐๐๑-๒๕๕๕

ให้ใช้หลักการรับรองตนเองของ
ผู้ประกอบการหรือตามที่
คณะกรรมการกําหนด

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

มาตรฐานทางเทคนิค
กสทช.มส. ๔๐๐๒-๒๕๕๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

ประเภท ก โดยกําหนดให้รายงานผล
การทดสอบในหัวข้อ ๒.๑ ๒.๒ และ
๒.๕ ของมาตรฐานทางเทคนิค ต้อง
มีคุณสมบัติตามข้อ ๙ ของประกาศนี้

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
พ.ศ. ๒๕๕๕)

เครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลง มาตรฐานทางเทคนิค
กสทช.มส. ๒๐๐๑-๒๕๕๖
สัญญาณในการรับรายการของ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
สําหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบ
โทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV)

เรื่องหลักเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงสําหรับการ
ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง

ให้ใช้หลักการรับรองตนเองของ
ผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ กรณีเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์บางประเภทซึง่ ทํางานโดยอาศัยอุปกรณ์แปลงไฟฟ้า (Adapter) เชื่อมต่อ
กับแหล่งจ่ ายไฟฟ้าประธาน (Supply mains) และมีข้อ กําหนดทางเทคนิคด้านคุณลักษณะทางไฟฟ้าเฉพาะด้านความ
ปลอดภัยของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้นในประกาศคณะกรรมการกิจการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้ วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ ให้จัดส่งรายงานผลการ
ทดสอบตามข้อกําหนดทางเทคนิคด้านคุณลักษณะทางไฟฟ้าเฉพาะด้านความปลอดภัยเฉพาะส่วนของอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าได้
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ภาคผนวก ข
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสําหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
โดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(๑) การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์ประเภท ก
(๒) การยื่นขอรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์ประเภท ข
(๓) การออกเครื่องหมายแสดงการได้รบั การ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการนี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
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๑,๐๐๐ บาทต่อครัง้ ต่อแบบรุ่น
๕,๐๐๐ บาทต่อครัง้ ต่อแบบรุ่น
๕

บาทต่อเครื่องหมาย

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘๙ ง

หนา้ ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง แผนความถี่วทิ ยุสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ในช่วงความถี่ ๖๙๔ - ๗๙๐
เมกะเฮิรตซ์ และนาไปจัดสรรใหม่สาหรับกิจการโทรคมนาคม ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีตอ่ การพัฒนาประเทศ
ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับวิวัฒนาการของโลก ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๔/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่
๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค และ
รองรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่ งพระราชบัญญั ติองค์กรจัด สรรคลื่นความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๗ (๕) และ (๒๔)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบี ยบ ข้ อ บั งคั บ หรือ ค าสั่งอื่ น ใดในส่ว นที่ ได้ ก าหนดไว้แ ล้ ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วทิ ยุสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ลงวันที่
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ข้อ ๔ แผนความถี่วิทยุสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ให้เป็นไปตาม
แผนความถี่วิทยุ กสทช. ผว. ๑๐๒ - ๒๕๖๒ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ ผู้ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใช้ ค ลื่ น ความถี่ ในช่ ว ง ๔๗๐ - ๕๑๐ เมกะเฮิ ร ตซ์ อยู่ ในวั น ที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ มีสิทธิในการใช้งานคลื่นความถี่ดังกล่าวตามสิทธิ ขอบเขต และเงื่อนไข
ตามที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตอยู่ เดิ ม ได้ ต่ อ ไป ไม่ เกิ น วั น ที่ ๓๑ ธั น วาคม ๒๕๖๒ หรื อ จนกว่ า กสทช.
จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘๙ ง

หนา้ ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ข้อ ๖ ผู้ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใช้ ค ลื่ น ความถี่ ในช่ ว ง ๖๙๔ - ๗๙๐ เมกะเฮิ ร ตซ์ อยู่ ในวั น ที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ มีสิทธิในการใช้งานคลื่นความถี่ดังกล่าวตามสิทธิ ขอบเขต และเงื่อนไข
ตามที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตอยู่ เดิ ม ได้ ต่ อ ไป ไม่ เกิ น วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๖๓ หรื อ จนกว่ า กสทช.
จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๗ ผู้ได้รับอนุ ญาตให้ ตั้งสถานี วิทยุคมนาคมหรือใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสาหรับกิจการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล อยู่ในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งใช้งานช่องความถี่วิทยุและ
คุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมแตกต่างไปจากประกาศฉบับนี้ ให้ดาเนินการปรับปรุงสถานี
วิทยุคมนาคมให้สอดคล้องกับประกาศฉบับนี้ โดยให้มีสิทธิในการให้บริการตามสิทธิ ขอบเขต และ
เงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาตอยู่เดิมได้ต่อไป ไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หรือจนกว่า กสทช.
จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมหรือใช้เครื่องวิทยุคมนาคมอยู่ในวันที่ประกาศนี้
มีผลใช้บังคับและได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงช่องความถี่วิทยุหรือคุณลักษณะทางเทคนิคเพื่อให้
สอดคล้องกับประกาศฉบับนี้ ให้สานักงาน กสทช. ดาเนินการออกหนังสือการอนุญาต หรือใบอนุญาต
วิทยุคมนาคม เพื่อทดแทนการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมหรือใช้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวต่อไป
ข้อ ๘ ในระหว่ า งด าเนิ น การปรั บ ปรุ งหรือ ปรั บ เปลี่ ย นอุ ป กรณ์ ข องสถานี วิ ท ยุ ค มนาคม
ให้สอดคล้องกับประกาศฉบับนี้ จะไม่นาเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเกี่ยวกับการคานวณหา
ค่าร้อยละของระยะเวลาที่สามารถให้ บริการ (Service Availability) ผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ มาใช้บังคับ
กับสถานีวิทยุคมนาคมดังกล่าว
ข้อ ๙ ในกรณีที่เกิดปัญหาการรบกวนกันอย่า งรุนแรง (Harmful interference) ระหว่าง
กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในคลื่นความถี่ย่าน ๔๗๐ - ๖๙๔ เมกะเฮิรตซ์ กับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลในคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์ กสทช. จะพิจารณาการสนับสนุน
ค่ าใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การแก้ ไขการรบกวนตามหลั ก เกณฑ์ แ ละมาตรการเฉพาะจากกองทุ น วิจั ย
และพัฒ นากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ตามวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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แผนความถี
แผนความถี่ว่วิทิทยุยุ
กสทช. ผว. ๑๐๒ – ๒๕๖๒
กสทช. ผว. ๑๐๒ – ๒๕๖๒

กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสีโทร.
ยง กิจ๐การโทรทั
ศน์ และกิเว็จการโทรคมนาคมแห่
งชาติ
๒๖๗๐ ๘๘๘๘
บไซต์: www.nbtc.go.th
๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
753 โทร. ๐ ๒๖๗๐ ๘๘๘๘ เว็บไซต์: www.nbtc.go.th
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สารบัญ

หน้า

1.

ขอบข่าย

1

2.

ความถี่วิทยุ

1

3.

พารามิเตอร์หลักของระบบ (System Parameters), อัตราบิต (Bit Rate), และการคํานวณที่
เกี่ยวข้อง

2

4.
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แผนความถีว่ ิทยุ
กิจการโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจิตอล
1. ขอบข่าย
แผนความถี่วิทยุฉบับนี้กําหนดช่องความถี่วิทยุและเงื่อนไขการใช้งานความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ต อลซึ่ ง อาศั ย ระบบ Digital Video Broadcasting - Second Generation
Terrestrial (DVB-T2) บนย่านความถี่สูงยิ่ง (Ultra High Frequency: UHF) สําหรับสถานีหลัก (Main
station: M) และสถานีเสริม (Additional station: A)
2. ความถี่วิทยุ
2.1 กําหนดความถี่วิทยุ 470 – 694 เมกะเฮิรตซ์
2.2 กําหนดความกว้างแถบคลื่นความถี่ (Bandwidth) 8 เมกะเฮิรตซ์
2.3 กําหนดช่องความถี่วิทยุเป็นดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กําหนดช่องความถี่วิทยุ
ความถี่วิทยุ
(เมกะเฮิรตซ์)

หมายเลข
ช่องความถี่
วิทยุ

ขอบล่าง

ขอบบน

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

470
478
486
494
502
510
518
526
534
542
550
558
566
574

478
486
494
502
510
518
526
534
542
550
558
566
574
582

ความถี่
กึ่งกลาง
(Center
Frequency)

หมายเลข
ช่องความถี่
วิทยุ

ขอบล่าง

ขอบบน

474
482
490
498
506
514
522
530
538
546
554
562
570
578

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

582
590
598
606
614
622
630
638
646
654
662
670
678
686

590
598
606
614
622
630
638
646
654
662
670
678
686
694
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ความถี่
กึ่งกลาง
(Center
Frequency)
586
594
602
610
618
626
634
642
650
658
666
674
682
690

2.4 กําหนดการจัดกลุ่มช่องความถี่วิทยุเป็นดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กําหนดการจัดกลุ่มช่องความถี่วิทยุ
กลุ่มช่องความถี่วิทยุ
Da
Db
Dc
Dd
De
TDa
TDb
หมายเหตุ

จํานวน
ช่องความถี่วทิ ยุ
6
6
6
5
5
6
6

หมายเลขช่องความถี่วิทยุ
23
22
21
34
43
22
28

28
26
27
38
45
26
32

31
32
30
46
48
34
36

35
36
33
42
29
38
40

39
40
37
24
25
42
44

47
44
41
46
48

1. กลุ่ มช่ องความถี่วิท ยุ TDa และ TDb เป็ นการจัดกลุ่ มช่องความถี่ วิท ยุสําหรับ กิ จการโทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิ น ในระบบ
ดิจิตอลบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย
2. กรณีการใช้งานช่องความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทย
กับประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อาจมีการใช้งานกลุ่มช่องความถี่ม ากกว่า 1 กลุ่ม
เพื่อให้การใช้งานช่องความถี่วิทยุของแต่ละโครงข่ายสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ
3. หมายเลขช่องความถี่วิทยุ 21 – 23 เป็นหมายเลขช่องความถี่วิทยุสํารองสําหรับการใช้งานในอนาคต โดยจะยังไม่
ปรากฏในตารางแสดงแผนความถี่วิทยุและคุณ ลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศ (ตารางที่ 6)

3. พารามิเตอร์หลักของระบบ (System Parameters), อัตราบิต (Bit Rate), และการคํานวณที่เกี่ยวข้อง
กําหนดให้พารามิเตอร์หลักของระบบสําหรับการรับสัญญาณทั้งแบบอยู่กับที่ (Fixed Reception) และ
แบบพกพาภายในอาคาร (Portable Indoor Reception) และอัตราบิตเป็นดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 พารามิเตอร์หลักของระบบและอัตราบิต
พารามิเตอร์
ขนาดของ FFT (FFT Size)
สัดส่วนช่วงเวลาป้องกัน (Guard Interval Fraction)
การมอดูเลตสัญญาณ (Modulation)
อัตราการเข้ารหัส (Code Rate)
แบบรูปสัญญาณไพลอต (Pilot Pattern)
การเข้ารหัส L1 Post (L1 Post Scrambling)
เฟรมส่วนขยายในอนาคต (Future Extension Frame: FEF)
ผลที่ได้จากการกําหนดพารามิเตอร์
อัตราบิตสูงสุดโดยประมาณ (Maximum Bit Rate)
ระยะห่างสูงสุดของสถานีส่ง ในกรณีโครงข่ายแบบความถี่เดียว (SFN)
กสทช. ผว.102-2562

ค่าของพารามิเตอร์
16k extended
19/128
64-QAM
3/5
PP2 หรือ PP3
ไม่ใช้งาน
ไม่ใช้งาน
21.86 Mbit/s
79.74 กิโลเมตร
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กรณีอนุญาตให้มีการทดลองหรือทดสอบ หรืออนุญาตให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลด้วย
เทคโนโลยีใหม่ กสทช. อาจกําหนดพารามิเตอร์หลักของระบบแตกต่างไปจากตารางที่ 3 โดยคํานึงถึง
เทคโนโลยีใหม่ ประสิทธิภาพการใช้งานคลื่นความถี่ และผลกระทบต่อการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอลที่มีอยู่เดิม
กําหนดให้การคํ านวณค่าอั ตราส่วนคลื่นพาห์ ต่อสัญ ญาณรบกวนที่ ต้องการ (Required Carrier-toNoise Ratio: C/N) และการคํานวณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อ้างอิงตามข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่ า งประเทศ Recommendation ITU-R BT.2033: Planning criteria, including protection
ratios, for second generation of digital terrestrial television broadcasting systems in the
VHF/UHF bands

4. การคํานวณค่าความแรงสนามไฟฟ้าสมมูลต่ําสุดที่ต้องการ (Minimum Median Equivalent
Field Strength)
การคํานวณค่าความแรงสนามไฟฟ้ าสมมู ล ต่ํ าสุ ดที่ ต้อ งการสําหรับ จุดรับ สั ญ ญาณที่ มีรูป แบบการรับ
สั ญ ญาณลั ก ษณะต่ า งๆ ให้ อ้ า งอิ ง ตามข้ อ เสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่ า งประเทศ
Recommendation ITU-R BT.2033: Planning criteria, including protection ratios, for second
generation of digital terrestrial television broadcasting systems in the VHF/ UHF bands
โดยแผนความถี่วิทยุฉบับนี้อ้างอิงวิธีการคํานวณสําหรับการรับสัญญาณแบบอยู่กับที่ (Fixed Reception)

5. จํานวนสถานี
กําหนดให้มีจํานวนสถานีทั้งสิ้น 168 สถานี ประกอบด้วยสถานีหลัก 39 สถานี และสถานีเสริม 129 สถานี
ทั้งนี้ กสทช. อาจกําหนดสถานีเสริมเป็นการเพิ่มเติมในภายหลัง เพื่อแก้ไขปัญหาการรับสัญญาณ หรือเพื่อ
ปรับปรุงการรับสัญญาณแบบพกพาภายในอาคาร (Portable Indoor Reception)

6. พื้นที่ครอบคลุมของเขตบริการ
พื้ นที่ ค รอบคลุม ของเขตบริการภายหลังการติ ดตั้ง 39 สถานีห ลัก และ 129 สถานี เสริม จากผลการ
วิเคราะห์ คํ านวณโดยอาศั ย ซอฟต์ แ วร์ส ร้างแบบจํ าลองการแพร่ ก ระจายคลื่ น (Wave Propagation
Model) โดยอาศัยคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอลตามตารางที่ 7 และตั้งสมมติฐานของการรับสัญญาณแบบอยู่กับที่ มีลักษณะดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 พื้นทีค่ รอบคลุมของเขตบริการภายหลังการติดตั้ง 39 สถานีหลัก และ 129 สถานีเสริม
โดยพื้นที่ครอบคลุมของเขตบริการข้างต้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 95.6 ของจํานวนครัวเรือนทั้งประเทศ
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หน้า 4 จาก 30

7. อัตราส่วนป้องกันการรบกวน (Protection Ratio: PR)
กําหนดให้อัตราส่วนป้องกันการรบกวนเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
Recommendation ITU-R BT.2033: Planning criteria, including protection ratios, for second
generation of digital terrestrial television broadcasting systems in the VHF/UHF bands

8. สถานีวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
8.1 สถานที่ตั้งของสถานีวิทยุคมนาคม
สถานที่ตั้งของสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (เครื่องส่งและ
ระบบสายอากาศ) ทั้งสําหรับสถานีหลัก (Main Station) และสถานีเสริม (Additional Station)
กําหนดให้เป็นไปตามตารางที่ 6 และตารางที่ 7 โดยสถานีวิทยุคมนาคมของแต่ละโครงข่ายในทุก
เขตบริการต้องอยู่บนที่ตั้งเดียวกันและต้องออกอากาศบนระบบสายอากาศเดียวกัน
8.2 ความสูงของสายอากาศ
กําหนดให้ความสูงของสายอากาศจากระดับพื้นดินเฉลี่ยเป็นไปตามตารางที่ 6
ทั้งนี้ กสทช. จะพิจารณาให้ติดตั้งสายอากาศตามระดับความสูงที่เหมาะสม โดยที่เขตบริการต้องมี
คุณลักษณะทางวิชาการสอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในตารางที่ 6
8.3 กําลังส่งสูงสุดของเครื่องส่ง (Maximum Transmitter Power)
ไม่กําหนดค่ากําลังส่งสูงสุดของเครื่องส่ง แต่เมื่อเครื่องส่งทํางานร่วมกับระบบสายอากาศแล้วจะต้อง
มีค่ากําลังส่งออกอากาศ (ERP) ของสถานีวิทยุคมนาคมไม่เกินกําลังส่งออกอากาศสูงสุดที่กําหนด
ตามตารางที่ 6 ทั้งนี้ ให้ถือเป็นกําลังส่งออกอากาศสูงสุดที่สามารถอนุญาตได้ ในกรณีสายอากาศซึ่ง
เป็นโพลาไรเซชันแบบผสม (Mixed Polarization) ให้พิจารณาจากผลรวมของกําลังส่งออกอากาศ
จากโพลาไรเซชันแบบแนวนอน (Horizontal Polarization) และกําลังส่งออกอากาศจากโพลาไรเซ
ชันแบบแนวตั้ง (Vertical Polarization)
ทั้งนี้ กสทช. จะพิจารณาให้ใช้กําลังส่งออกอากาศเท่าที่จําเป็นหรือควบคุมการแพร่กระจายคลื่นใน
แต่ละทิศทางเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ในตารางที่ 6 เพื่อป้องกันการรบกวนซึ่งกันและกัน
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หน้า 5 จาก 30

8.4 กรอบของการแพร่กระจายคลื่น (Spectrum Mask)
สถานีวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจะต้องแพร่กระจายคลื่น
ภายในกรอบตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้ ซึ่งอ้างอิงตามข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ Recommendation ITU-R BT.1206: Spectrum limit masks for digital terrestrial
television broadcasting

ความห่างจากความถี่กึ่งกลางของช่องความถี่วิทยุ ในหน่วย MHz
รูปที่ 2 กรอบของการแพร่กระจายคลื่น (Spectrum Mask)
คือ กรอบของการแพร่กระจายคลื่น ในกรณี Non-Critical
คือ กรอบของการแพร่กระจายคลื่น ในกรณี Sensitive

ทั้งนี้ ตําแหน่งต่างๆ บนกรอบของการแพร่กระจายคลื่นข้างต้น สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4
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หน้า 6 จาก 30

ตารางที่ 4 ตําแหน่งต่างๆ บนกรอบของการแพร่กระจายคลื่นตามรูปที่ 2
ความห่างจากความถี่
กึ่งกลาง (MHz)
-20
-12
-6
-4.2
-3.9
+3.9
+4.2
+6
+12
+20

กรณี Non-Critical
Relative Level
(dB)
-110
-110
-85
-73
-32.8
-32.8
-73
-85
-110
-110

กรณี Sensitive
Relative Level
(dB)
-120
-120
-95
-83
-32.8
-32.8
-83
-95
-120
-120

9. สถานีวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในลักษณะสถานีเสริมและ
สํารองของเขตบริการกรุงเทพมหานคร
สถานีวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลสามารถมีสถานีเสริมและสํารอง
สําหรับเขตบริการกรุงเทพมหานคร บนที่ตั้ง 3 แห่ง ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ตารางแสดงที่ตั้ง ความสูงของสายอากาศจากพื้นดิน ของสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในลักษณะสถานีเสริมและสํารองของเขตบริการกรุงเทพมหานคร
ลําดับ

ชื่อสถานี

ลองจิจูด

ละติจูด

ความสูง
สายอากาศ (เมตร)

100.525342

13.790645

225

1

สะพานแดง

2

หนองแขม

100.360280

13.711820

250

3

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

100.571900

13.749530

180

9.1 ให้การตั้งสถานีวิทยุคมนาคมบนที่ตั้งทั้ง 3 แห่ง ข้างต้น เป็นการตั้งสถานีเสริมสําหรับการให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จะต้องออกอากาศอยู่
บนที่ตั้งเดียวกัน และต้องออกอากาศบนระบบสายอากาศเดียวกัน โดยแบ่งลักษณะการใช้งานเป็น 2
ลักษณะ ดังนี้
9.1.1 ช่วงเวลาซึ่งสถานีหลักกรุงเทพออกอากาศได้ตามปกติ ให้ใช้งานเป็นสถานีเสริม โดย
ใช้กําลังส่งเท่าที่จําเป็นเพื่อป้องกันการรบกวนตนเองบนโครงข่ายความถี่เดียว (Self interference)
กสทช. ผว.102-2562
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9.1.2 ช่วงเวลาซึ่งสถานีหลักกรุงเทพเกิดปัญหาขัดข้องจนไม่สามารถออกอากาศได้หรือมี
ความจําเป็นต้องซ่อมบํารุง ให้ใช้งานเป็นสถานีสํารองเพื่อทดแทนการให้บริการของสถานีหลักเป็น
การชั่วคราว โดยสามารถปรับกําลังส่งให้สูงขึ้นได้ แต่จะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่ต่อ
สถานีวิทยุคมนาคมอื่นๆ ทั้งในกิจการเดียวกันและต่างกิจการ
ทั้งนี้ เมื่อเกิดปัญหาขัดข้องกับสถานีหลักกรุงเทพ ให้ดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และ
ภายหลังสถานีหลักกรุงเทพสามารถกลับมาออกอากาศได้ตามปกติแล้ว ให้ปรับลดกําลังส่งของสถานี
วิทยุคมนาคมนั้นให้ต่ําลงในทันที เพื่อใช้งานเป็นสถานีเสริม
9.2 ให้ ดําเนิ น การขออนุ ญ าตที่ เกี่ ย วข้ องตามพระราชบั ญ ญั ติ วิท ยุ ค มนาคม พ.ศ.2498 และที่ แ ก้ ไข
เพิ่มเติม โดยจัดส่งข้อมูลรายละเอียดทางเทคนิคที่ครบถ้วนต่อการวิเคราะห์คํานวณพื้นที่ครอบคลุม
และการรบกวนให้กับสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาทางเทคนิคด้วย
9.3 ให้ดําเนินการขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยจะต้องเตรียมในส่วนของสถานที่และอุปกรณ์ เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่
ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลอื่นๆ สามารถเข้าใช้งานสิ่งอํานวยความสะดวกได้อย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม
9.4 ภายหลังการจัดส่งข้อมูลรายละเอียดทางเทคนิคที่ครบถ้วนและวิเคราะห์คํานวณในรายละเอียดเป็น
ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงจํ า นวนสถานี เสริ ม และสํ า รองเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์
ภาคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ต อลข้ า งต้ น หรื อ ปรั บ เปลี่ ย นที่ ตั้ ง และคุ ณ ลั ก ษณะทางเทคนิ ค เพื่ อ ให้
เหมาะสมกับการดําเนินการ โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของการให้บริการโครงข่ายและประโยชน์ต่อ
การรับสัญญาณของประชาชนเป็นสําคัญ
10. เงื่อนไขการใช้งานความถี่วิทยุ
10.1 การใช้ ค วามถี่ วิ ท ยุ ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ทั้ ง นี้ ให้ เป็ น ไปตามมาตรา 41
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
10.2 การใช้ความถี่วิทยุเพื่อการประกอบกิจการโทรทัศน์ต้องได้รับใบอนุญ าตตามพระราชบัญ ญั ติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
10.3 อุป กรณ์ ซึ่ งใช้ ในการประกอบกิ จการโทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิน ในระบบดิจิตอลต้องมี ลัก ษณะทาง
เทคนิ ค เป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการกิ จการกระจายเสียง กิ จการโทรทั ศน์ แ ละกิ จการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล หรือมาตรฐานทางเทคนิคอื่นตามที่ กสทช. ประกาศกําหนด และที่จะประกาศ
กําหนดเพิ่มเติม
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10.4 เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ต้องได้รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10.5 การตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และการใช้งาน
เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์จะต้องสอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
10.6 ผู้ได้รับอนุ ญ าตให้ ใช้ค ลื่น ความถี่ และผู้ได้ รับอนุ ญ าตให้ตั้งสถานีวิท ยุ คมนาคมสํ าหรับกิจการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลมีหน้าที่ประสานงานกับผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมรายอื่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนซึ่งกัน
และกันระหว่างระบบ
10.7 ผู้ได้รับอนุ ญ าตให้ ใช้ค ลื่น ความถี่ และผู้ได้รับอนุญ าตให้ตั้งสถานีวิท ยุ คมนาคมสํ าหรับกิจการ
โทรทัศ น์ ภาคพื้ นดินในระบบดิ จิตอลมีห น้ าที่ ให้ค วามร่วมมื อในการประสานงานความถี่ วิท ยุ
บริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในการประสานงานระหว่างผู้แทนของหน่วยงานรัฐ
(Administration) องค์กรกํากับดูแล (Regulator) และการประสานงานระหว่างผู้ได้รับอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่
10.8 กรณี ก ารตั้ งสถานี วิ ท ยุ ค มนาคมสํ าหรับ กิ จ การโทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ต อลบริเวณ
ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ และจะต้องไม่
ก่อให้เกิดการรบกวนกับสถานีวิทยุคมนาคมของประเทศเพื่อนบ้าน
10.9 กสทช. อาจพิจารณาให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ที่มีกําลังส่งต่ํา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมจุดบอดหรือแก้ไขปัญหาเท่านั้น
10.10 ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และผู้ได้รับอนุญาตให้
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ กสทช. ประกาศกําหนด และที่จะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
11. การปรับปรุงแผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
11.1 แผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลฉบับนี้ อาจมีการปรับปรุงใน
กรณีดังต่อไปนี้
11.1.1 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของการใช้คลืน่ ความถี่หรือมีคลื่นความถี่เพิ่มเติม
11.1.2 กรณีการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลตาม
แผนความถี่วิทยุฉบับนี้มีปัญหาหรืออุปสรรคเชิงเทคนิคในทางปฏิบัติ
11.1.3 กรณีอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและความจําเป็น
11.2 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคเชิงเทคนิคในทางปฏิบัติและเพื่อให้การขยายโครงข่ายมีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์สําหรับการให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสามารถเสนอปรับปรุงแผนความถี่วิทยุร่วมกันได้ โดยเสนอต่อ กสทช.
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
กสทช. ผว.102-2562

หน้า 9 จาก 30

763

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

11.2.1 ข้อเสนอปรับปรุงแผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
จะต้องผ่านการศึกษา วิเคราะห์ คํานวณ และพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้ได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์สําหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทุกราย
11.2.2 พื้ น ที่ ค รอบคลุ ม ของสั ญ ญาณและจํานวนครัวเรือ นที่ ค รอบคลุ ม จะต้ อ งเป็ น ไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการอนุ ญ าตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล พ.ศ.2556 รวมทั้งจะต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้อง
11.2.3 ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด การรบกวนต่ อ สถานี วิ ท ยุ ค มนาคมตามแผนความถี่ วิ ท ยุ โดยเฉพาะ
สถานี วิ ท ยุ ค มนาคมที่ ไ ด้ รั บ การอนุ ญ าตให้ ตั้ ง สถานี วิ ท ยุ ค มนาคมสํ า หรั บ กิ จ การ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลอยู่ก่อนแล้ว
11.2.4 ไม่ อ้ างสิ ท ธิ ค วามคุ้ ม ครองการรบกวนจากสถานี วิท ยุ ค มนาคมตามแผนความถี่ วิท ยุ
ฉบั บ นี้ โดยเฉพาะสถานี วิท ยุค มนาคมที่ ได้ รับ การอนุ ญ าตให้ ตั้งสถานี วิท ยุ ค มนาคม
สําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลอยู่ก่อนแล้ว

กสทช. ผว.102-2562
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ชื่อสถานี

กรุงเทพ
เขาฉลาก
พัทยา
จอมบึง
บ่อทอง
สมุทรสงคราม
ท่าตะเกียบ
กาญจนบุรี
ไทรโยค (เขาป่าห้าม)
ทองผาภูมิ
สังขละบุรี
หนองปรือ
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
วังคัน (ด่านช้าง 2)

ลําดับ

1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
3.00
3.01
3.02

100.540270
100.949558
100.866450
99.613515
101.441810
99.994444
101.625020
99.420556
99.158136
98.670663
98.444913
99.464504
100.377004
100.180238
99.666599

ลองจิจูด

กสทช. ผว.102-2562

M
A
A
A
A
A
A
M
A
A
A
A
M
A
A

ประเภท
13.754300
13.190653
12.921333
13.627185
13.291820
13.385428
13.473830
14.074444
14.125748
14.751217
15.139770
14.603817
14.836115
14.463391
14.928687

ละติจูด
328
40
60
80
70
70
55
124
80
70
100
55
126
100
60

ความสูง
สายอากาศ
(เมตร)

Db
De
De
Dc
De
Db
Dd
Dc
Dc
Dd
Dd
De
Da
Da
Da

กลุ่มความถี่
26
45
45
33
45
26
24
33
33
38
38
29
35
35
35

#1
40
29
29
41
29
40
46
41
41
46
46
45
47
47
47

#3

หน้า 11 จาก 30

36
48
48
37
48
36
42
37
37
42
42
43
28
28
28

#2
44
25
25
30
25
44
38
30
30
34
34
48
39
39
39

#4

32
43
43
27
43
32
34
27
27
24
24
25
31
31
31

#5

100.00
1.00
1.00
5.00
5.00
0.50
2.00
25.00
0.50
0.50
2.00
1.00
15.00
1.00
0.30

กําลังส่งออก
อากาศสูงสุด
(กิโลวัตต์)

ตารางที่ 6 ตารางแสดงแผนความถี่วิทยุและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวทิ ยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศ

กําหนดให้แผนความถี่วิทยุและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวทิ ยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศ เป็นดังตารางที่ 6

12. ตารางแผนความถี่วิทยุและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวทิ ยุคมนาคม
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3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
4.00
4.01
4.02
4.03
5.00
5.01
5.02
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
8.00
8.01

ลําดับ

มวกเหล็ก
สระบุรี(ศูนย์การทหารม้า)
ด่านช้าง
ชัยบาดาล
โคกเจริญ
ระยอง
โป่งน้ําร้อน
จันทบุรี
แก่งหางแมว
สระแก้ว
ปราจีนบุรี (ค่ายพรหมโยธี)
ตาพระยา
ตราด
ประจวบคีรีขันธ์
หัวหิน
เพชรบุรี
ทับสะแก
ปากน้ําปราณ
นครราชสีมา
ชุมพวง

ชื่อสถานี
101.153715
100.921747
99.752582
101.145860
100.835141
101.412925
102.274523
102.090514
101.908710
102.104231
101.373767
102.804796
102.298440
99.801300
99.935176
99.929012
99.588250
99.990111
101.995052
102.794060

ลองจิจูด

กสทช. ผว.102-2562

A
A
A
A
A
M
A
A
A
M
A
A
M
M
A
A
A
A
M
A

ประเภท
14.652015
14.511464
14.852947
15.237850
15.414552
12.675987
12.889700
12.659358
13.012150
13.804003
14.141941
14.002854
12.195510
11.905940
12.565142
13.104522
11.418960
12.342000
14.947688
15.273160

ละติจูด
20
118
62
45
55
52
79
55
55
156
80
80
64
60
75
80
84
55
156
120

ความสูง
สายอากาศ
(เมตร)

Dc
Da
De
De
De
De
Da+Dc
Da
Da
Dd
Dc
Dc+De
Dc
Dd
Dd
Da
De
Dd
Dc
Db

กลุ่มความถี่
41
35
29
29
29
45
47
47
47
24
41
29
33
46
46
47
29
46
41
26

#1
30
47
45
45
45
29
35
35
35
46
30
45
41
42
42
35
45
42
30
40

#3

หน้า 12 จาก 30

27
28
43
43
43
48
31
31
31
42
27
43
37
24
24
31
43
24
27
32

#2
33
39
48
48
48
25
27
28
28
38
33
41
27
34
34
28
48
34
33
36

#4
37
31
25
25
25
43
39
39
39
34
37
25
30
38
38
39
25
38
37
44

#5

0.50
0.50
0.50
0.50
1.00
50.00
5.00
1.00
1.00
50.00
1.00
0.50
50.00
20.00
1.00
0.50
5.00
0.20
50.00
5.00

กําลังส่งออก
อากาศสูงสุด
(กิโลวัตต์)

ตารางที่ 6 ตารางแสดงแผนความถี่วิทยุและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศ (ต่อ)
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ชื่อสถานี

เขายายเที่ยง
เขาสลัดได วังน้ําเขียว
ชัยภูมิ
หนองบัวแดง
หนองบัวแดง 2
ภักดีชุมพล
เทพสถิต
สุรินทร์
บุรีรัมย์
นางรอง
ศรีสะเกษ
กันทรลักษ์
อุบลราชธานี
อํานาจเจริญ
บุณฑริก
น้ํายืน
ปทุมราชวงศา
โพธิ์ไทร
มุกดาหาร
ภูหินขัน(มุกดาหาร)

ลําดับ

8.02
8.03
9.00
9.01
9.02
9.03
9.04
10.00
10.01
10.02
11.00
11.01
12.00
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
13.00
13.01

101.546679
101.900620
102.026740
101.895300
101.804348
101.423038
101.437773
103.507680
103.098123
102.705180
104.345228
104.651717
104.923611
104.618922
105.413027
105.002684
104.985960
105.378036
104.718181
104.629602

ลองจิจูด

กสทช. ผว.102-2562

A
A
M
A
A
A
A
M
A
A
M
A
M
A
A
A
A
A
M
A

ประเภท
14.786090
14.415441
15.729570
15.999858
16.082553
15.906293
15.389768
14.919520
14.934247
14.643154
15.042331
14.641479
15.381667
15.898967
14.756517
14.490170
15.941900
15.784942
16.613679
16.468387

ละติจูด
80
40
120
50
82
55
55
126
80
55
120
72
156
100
89
114
55
55
124
80

ความสูง
สายอากาศ
(เมตร)

Dc
Dc
Da
Da
Da
Da
Dc
Db
Db
Db
Dc
Da+Dc
Dc
Dc
Db
Da+Db
Db+De
Db+De
Da+Db
Da+Db

กลุ่มความถี่
41
41
31
31
31
31
41
26
26
26
41
47
41
41
32
32
32
32
32
32

#1
30
30
39
39
39
39
30
40
40
40
33
35
33
33
36
36
36
36
36
36

#3

หน้า 13 จาก 30

27
27
47
47
47
47
27
32
32
32
30
31
30
30
44
44
44
44
44
44

#2
33
33
35
35
35
35
33
36
36
36
37
37
37
37
26
28
48
48
28
28

#4
37
37
28
28
28
28
37
44
44
44
27
39
27
27
40
40
40
40
40
40

#5

5.00
0.20
15.00
0.50
0.50
0.50
0.50
50.00
2.00
2.00
20.00
2.00
50.00
0.50
2.00
5.00
2.00
0.50
20.00
2.00

กําลังส่งออก
อากาศสูงสุด
(กิโลวัตต์)

ตารางที่ 6 ตารางแสดงแผนความถี่วิทยุและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศ (ต่อ)
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ชื่อสถานี

ดงหลวง
ร้อยเอ็ด
ยโสธร
ขอนแก่น
ชุมแพ
ภูสิงห์ กาฬสินธุ์
พล
แก้งคร้อ (ภูผาแดง)
เขาวง
ภูเวียง
เลย
หนองบัวลําภู
หนองหิน
เชียงกลม
อุดรธานี
น้ําโสม
บึงกาฬ
สกลนคร
นครพนม
บ้านแพง

ลําดับ

13.02
14.00
14.01
15.00
15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
15.06
16.00
16.01
16.02
16.03
17.00
17.01
18.00
19.00
19.01
19.02

104.537077
103.624210
104.142504
102.946222
102.041455
103.518611
102.600232
102.295658
104.089500
102.432560
101.444519
102.429346
101.850967
101.933286
102.794088
102.189221
103.553190
103.987520
104.770131
104.227242

ลองจิจูด

กสทช. ผว.102-2562

A
M
A
M
A
A
A
A
A
A
M
A
A
A
M
A
M
M
A
A

ประเภท
16.814992
15.978350
15.803563
16.463686
16.549452
16.722778
15.809009
16.098189
16.691050
16.759680
17.470655
17.228005
17.136145
17.839850
17.664041
17.798590
18.354690
17.138050
17.374367
17.947719

ละติจูด
82
126
100
156
124
95
58
24
107
60
35
100
55
55
156
70
100
109
100
55

ความสูง
สายอากาศ
(เมตร)

Da+Db
Dd
Dd
De
De
De
De
De
Da
De
Dd
Da
Dd
Dd
Db
Da
Db
Dc
Dc+Dd
Dc+Dd

กลุ่มความถี่
32
38
38
43
43
43
43
43
47
43
46
47
46
46
44
47
44
30
30
30

#1
36
46
46
29
29
29
29
29
35
29
34
31
34
34
36
31
36
41
42
42

#3

หน้า 14 จาก 30

44
42
42
45
45
45
45
45
39
45
42
35
42
42
32
35
32
27
46
46

#2
28
24
24
25
25
25
25
25
28
25
24
39
24
24
40
39
40
33
34
34

#4
40
34
34
48
48
48
48
48
31
48
38
28
38
38
26
28
26
37
38
38

#5

0.50
50.00
1.00
50.00
2.00
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
20.00
0.20
1.00
1.00
50.00
1.00
10.00
50.00
0.50
0.50

กําลังส่งออก
อากาศสูงสุด
(กิโลวัตต์)

ตารางที่ 6 ตารางแสดงแผนความถี่วิทยุและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศ (ต่อ)
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20.00
20.01
20.02
20.03
20.04
20.05
20.06
20.07
20.08
20.09
21.00
21.01
21.02
21.03
22.00
22.01
22.02
22.03
23.00
23.01

ลําดับ

เชียงใหม่
ไชยปราการ
เชียงดาว(เขาห้วยหินฝน)
พร้าว
ลี้
ดอยเต่า
เวียงแหง
แม่แจ่ม
สะเมิง
แม่อาย
แม่ฮ่องสอน (ดอยกองมู)
แม่ฮ่องสอน(ห้วยนางปุ๊)
แม่สะเรียง
ปาย
ลําปาง
เถิน
วังเหนือ
งาว
เชียงราย
พะเยา (เมือง)

ชื่อสถานี
98.915020
99.144830
98.951143
99.200397
98.956332
98.678300
98.724010
98.364750
98.736640
99.342276
97.957950
98.034777
97.944614
98.421248
99.560597
99.104840
99.612010
99.954930
99.867041
99.880542

ลองจิจูด

กสทช. ผว.102-2562

M
A
A
A
A
A
A
A
A
A
M
A
A
A
M
A
A
A
M
A

ประเภท
18.808140
19.628480
19.250543
19.346154
17.779373
17.965070
19.521280
18.496925
18.850010
20.024309
19.297550
19.106500
18.169806
19.385555
18.234928
17.664020
19.170480
18.717860
19.813755
19.194063

ละติจูด
78
19
32
55
55
60
30
68
70
45
64
50
82
100
80
80
70
55
70
100

ความสูง
สายอากาศ
(เมตร)

Dd
Db
Dd
Db
Db
De
Db
Dd
Dd
Da
Dc
Dc
Da
Dc
Db
Db
Dc
Db
Dc
Dc

กลุ่มความถี่
46
32
46
32
26
29
32
46
46
47
37
37
47
37
26
26
27
26
27
27

#1
24
36
24
36
32
45
36
24
24
35
27
27
35
27
32
32
33
32
33
33

#3

หน้า 15 จาก 30

42
44
42
44
44
43
44
42
42
31
41
41
31
41
44
44
30
44
30
30

#2
34
26
34
26
36
48
26
34
34
28
30
30
28
30
36
36
37
36
37
37

#4
38
40
38
40
40
25
40
38
38
39
33
33
39
33
40
40
41
40
41
41

#5

50.00
2.00
0.50
2.00
2.00
5.00
2.00
0.50
0.50
0.50
1.00
1.00
1.00
0.50
50.00
5.00
1.00
1.00
50.00
0.50

กําลังส่งออก
อากาศสูงสุด
(กิโลวัตต์)

ตารางที่ 6 ตารางแสดงแผนความถี่วิทยุและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศ (ต่อ)
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ชื่อสถานี

พะเยา (บ้านนาไร่เดียว)
เชียงของ
เวียงป่าเป้า
แม่สรวย (ดอยม่อนป่าก๋อย)
แม่ฟ้าหลวง
เวียงแก่น
ภูซาง
ปง
เชียงม่วน
น่าน
ปัว
แพร่
วังชิ้น
อุตรดิตถ์
น้ําปาด
สุโขทัย
กําแพงเพชร
คลองลาน
นครไทย (เขาห้วยหินลาด)
ตาก

ลําดับ

23.02
23.03
23.04
23.05
23.06
23.07
23.08
23.09
23.10
24.00
24.01
25.00
25.01
26.00
26.01
27.00
27.01
27.02
27.03
28.00

99.911417
100.411051
99.508308
99.466883
99.667220
100.501612
100.343944
100.274965
100.292070
100.741150
100.822040
100.001030
99.592570
100.125433
100.784360
100.010563
99.524040
99.319228
100.856456
98.927687

ลองจิจูด
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
M
A
M
A
M
A
M
A
A
A
M

ประเภท
18.988389
20.246216
19.344348
19.663794
20.238833
20.112444
19.605111
19.153969
18.885286
18.742640
19.219755
17.932690
17.890760
17.619686
17.838960
16.984763
16.517987
16.204277
16.873538
16.778691

ละติจูด
80
80
95
97
25
55
60
42
60
70
22
64
70
120
55
156
120
98
65
80

ความสูง
สายอากาศ
(เมตร)

Da
Dd
Dc
Dc
Da
Dd
Dd
Da
Dc
Da
Da
De
De
Dc
Dd+De
Dc
De
De
Db
Da

กลุ่มความถี่
28
38
27
27
47
38
38
28
33
28
28
45
45
41
38
41
29
29
40
31

#1
35
46
33
33
35
46
46
35
27
35
35
29
29
33
46
33
45
45
26
39

#3

หน้า 16 จาก 30

31
42
30
30
31
42
42
31
37
31
31
48
48
30
48
30
43
43
44
35

#2
39
34
37
37
28
34
34
39
41
39
39
25
25
37
42
37
48
48
32
28

#4
47
24
41
41
39
24
24
47
30
47
47
43
43
27
34
27
25
25
36
47

#5

0.50
2.00
1.00
1.00
0.50
0.20
0.50
1.00
0.50
50.00
1.00
30.00
0.50
2.00
1.00
50.00
1.00
5.00
5.00
50.00

กําลังส่งออก
อากาศสูงสุด
(กิโลวัตต์)

ตารางที่ 6 ตารางแสดงแผนความถี่วิทยุและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศ (ต่อ)
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28.01
28.02
28.03
29.00
29.01
29.02
30.00
30.01
30.02
30.03
30.04
31.00
31.01
31.02
31.03
31.04
32.00
32.01
32.02
33.00

ลําดับ

แม่สอด
พบพระ
ท่าสองยาง
นครสวรรค์
พิจิตร
ลานสัก
เพชรบูรณ์
วิเชียรบุรี
หล่มสัก
เขาค้อ
ชนแดน
ชุมพร
หลังสวน
ท่าแซะ
สวี
พะโต๊ะ
ระนอง
กระบุรี
กะเปอร์
สุราษฎร์ธานี

ชื่อสถานี
98.566522
98.695559
98.225902
100.133580
100.320572
99.549318
101.071373
101.103522
101.243544
100.994167
100.951748
99.191480
99.064853
99.215555
98.931172
98.775730
98.669486
98.894400
98.523670
99.348530

ลองจิจูด

กสทช. ผว.102-2562

A
A
A
M
A
A
M
A
A
A
A
M
A
A
A
A
M
A
A
M

ประเภท
16.732602
16.397134
17.226641
15.716170
16.448243
15.459916
16.251014
15.656473
16.785400
16.627500
16.195959
10.530810
9.959558
10.835377
10.227609
9.793820
10.028664
10.481900
9.532970
9.092330

ละติจูด
100
70
98
86
70
70
154
80
65
30
55
154
120
98
55
52
123
10
64
84

ความสูง
สายอากาศ
(เมตร)

Da
Da
Db
Dd
Dc
Dd
Db
De
Dd
Db
Db
Da
Da
Da
Da
Dc
Dc
Da
Dc
Db

กลุ่มความถี่
31
31
32
34
41
34
40
29
46
40
40
28
28
28
28
27
27
28
27
26

#1
39
39
36
42
33
42
26
45
34
26
26
31
31
31
31
37
37
31
37
40

#3

หน้า 17 จาก 30

35
35
44
46
30
46
44
43
42
44
44
47
47
47
47
30
30
47
30
36

#2
28
28
26
24
37
24
32
48
24
32
32
35
35
35
35
41
41
35
41
44

#4
47
47
40
38
27
38
36
25
38
36
36
39
39
39
39
33
33
39
33
32

#5

5.00
0.50
0.20
50.00
2.00
10.00
10.00
5.00
0.50
0.50
0.50
50.00
2.00
0.50
0.50
0.50
15.00
0.50
0.20
50.00

กําลังส่งออก
อากาศสูงสุด
(กิโลวัตต์)

ตารางที่ 6 ตารางแสดงแผนความถี่วิทยุและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศ (ต่อ)
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33.01
33.02
33.03
33.04
33.05
34.00
34.01
34.02
34.03
34.04
34.05
34.06
34.07
34.08
34.09
34.10
34.11
35.00
35.01
35.02

ลําดับ

เกาะสมุย
พนม (ทับคริสต์)
คีรีรัฐนิคม
เวียงสระ
เกาะพะงัน
ภูเก็ต
ตะกั่วป่า
กระบี่
พังงา
ป่าตอง
ถลาง
ปลายพระยา
ทุ่งมะพร้าว
เขาแหลมหินช้าง
คุระบุรี
กะรน
บ้านกมลา
นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง (เขาตาว)
เขาดาดฟ้า

ชื่อสถานี
99.988110
98.801760
98.946033
99.342676
99.991060
98.395300
98.350806
98.906656
98.506540
98.296703
98.327580
98.863561
98.349820
98.237330
98.445694
98.301011
98.283506
99.977210
99.489998
99.825820

ลองจิจูด

กสทช. ผว.102-2562

A
A
A
A
A
M
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
M
A
A

ประเภท
9.490660
8.753851
9.033368
8.628681
9.708830
7.898710
8.839694
8.063000
8.434645
7.882851
7.992770
8.529853
8.541000
8.619960
9.126440
7.823242
7.949086
8.366790
8.210180
9.118560

ละติจูด
60
60
80
60
50
64
60
100
100
20
45
87
55
40
32
20
20
124
63
37

ความสูง
สายอากาศ
(เมตร)

Dd
Dd
Dd
Db
Dd
Da
Dd
Da
Da
Da
Da
Dd
Da
Da
Dd
Da
Da
Dc
Dc
Db

กลุ่มความถี่
38
38
38
26
38
35
38
35
35
35
35
38
35
35
38
35
35
30
30
26

#1
46
46
46
40
46
28
46
28
28
28
28
46
28
28
46
28
28
37
37
40

#3

หน้า 18 จาก 30

42
42
42
36
42
39
42
39
39
39
39
42
39
39
42
39
39
33
33
36

#2
34
34
34
44
34
47
34
47
47
47
47
34
47
47
34
47
47
41
41
44

#4
24
24
24
32
24
31
24
31
31
31
31
24
31
31
24
31
31
27
27
32

#5

0.50
1.00
1.00
0.50
0.50
25.00
2.00
5.00
2.00
0.20
1.00
5.00
0.50
0.20
0.20
0.10
0.10
30.00
10.00
0.20

กําลังส่งออก
อากาศสูงสุด
(กิโลวัตต์)

ตารางที่ 6 ตารางแสดงแผนความถี่วิทยุและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศ (ต่อ)
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เขาคูหา
ตรัง
ปะเหลียน
สงขลา
เทพา
นาทวี
สตูล
ยะลา
เบตง
สุไหงปาดี
นราธิวาส
เมืองยะลา
ปะนาเระ

หมายเหตุ

35.03
36.00
36.01
37.00
37.01
37.02
38.00
39.00
39.01
39.02
39.03
39.04
39.05

ลําดับ
A
M
A
M
A
A
M
M
A
A
A
A
A

ประเภท
99.804722
99.486511
99.684560
100.519690
100.938000
100.691846
100.025600
101.389309
101.067765
101.892606
101.801944
101.283149
101.489494

ลองจิจูด
8.236749
7.656956
7.170270
7.015170
6.739820
6.741278
6.635370
6.335338
5.762060
6.143472
6.411111
6.477219
6.858061

ละติจูด
70
126
92
66
50
47
64
106
100
80
100
60
35

ความสูง
สายอากาศ
(เมตร)

Dc
De
De
TDa
TDb
TDa
TDa
TDb
TDb
TDb
TDb
TDb
TDb

กลุ่มความถี่
30
43
43
34
32
34
34
32
32
32
32
32
32

#1
33
45
45
42
48
42
42
48
48
48
48
48
48

#2
37
48
48
46
36
46
46
36
36
36
36
36
36

#3

กสทช. ผว.102-2562

หน้า 19 จาก 30

คําอธิบายอักษรย่อในตารางแผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศ เป็นดังนี้
ลําดับ : ลําดับที่ (กรณีตัวเลขหลังจุดทศนิยมเป็น 0 หมายถึง สถานีหลัก)
ชื่อสถานี : ชื่อสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุคมนาคม
ประเภท : ประเภทของสถานี (M หมายถึง สถานีหลัก และ A หมายถึง สถานีเสริม)
ลองจิจูด : ลองจิจูดของสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุคมนาคม (°E)
ละติจูด : ละติจูดของสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุคมนาคม (°N)

ชื่อสถานี
41
29
29
38
44
38
38
44
44
44
44
44
44

#4
27
25
25
26
28
26
26
28
28
28
28
28
28

#5

0.50
40.00
1.00
50.00
5.00
5.00
30.00
30.00
1.00
2.00
2.00
0.50
0.50

กําลังส่งออก
อากาศสูงสุด
(กิโลวัตต์)

ตารางที่ 6 ตารางแสดงแผนความถี่วิทยุและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศ (ต่อ)
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: ความสูงของสายอากาศจากพื้นดิน (เมตร)
: กลุ่มช่องความถี่วิทยุตามตารางที่ 2
: หมายเลขช่องความถี่วิทยุสําหรับมัลติเพล็กซ์ที่ 1
: หมายเลขช่องความถี่วิทยุสําหรับมัลติเพล็กซ์ที่ 2
: หมายเลขช่องความถี่วิทยุสําหรับมัลติเพล็กซ์ที่ 3
: หมายเลขช่องความถี่วิทยุสําหรับมัลติเพล็กซ์ที่ 4
: หมายเลขช่องความถี่วิทยุสําหรับมัลติเพล็กซ์ที่ 5

กสทช. ผว.102-2562

หน้า 20 จาก 30

ทั้งนี้ “มัลติเพล็กซ์” หมายความว่า โครงข่ายตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่รวบรวมบริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ หรือบริการสัญญาณอื่นใดที่จําเป็น เพื่อส่งหรือถ่ายทอดผ่านช่องสัญญาณเดียวพร้อมกัน

กําลังส่งออกอากาศสูงสุด (กิโลวัตต์) : กําลังส่งออกอากาศสูงสุด (กิโลวัตต์)

ความสูงสายอากาศ (เมตร)
กลุ่มความถี่
#1
#2
#3
#4
#5
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ลําดับ
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
3.00
3.01
3.02

ชื่อสถานี
กรุงเทพ
เขาฉลาก
พัทยา
จอมบึง
บ่อทอง
สมุทรสงคราม
ท่าตะเกียบ
กาญจนบุรี
ไทรโยค (เขาป่าห้าม)
ทองผาภูมิ
สังขละบุรี
หนองปรือ
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
วังคัน (ด่านช้าง 2)

หน้า 21 จาก 30

ที่อยู่
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. อาคารใบหยก 2 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เขาฉลาก ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
ส.ทร.5 พัทยา เขาทัพพระยา พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ชุมสายโทรศัพท์จอมบึง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
หมู่ 1 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
สํานักงานบริการลูกค้า กสท เลขที่ 50/42 ซ.บางจะเกร็ง 4 ถ.พระราม 2 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
หมู่ 18 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. เลขที่ 19 ม.5 บ้านแก่งจีน ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
สถานีโทรคมนาคมเขาป่าห้าม(ไทรโยค) ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.ทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังขละบุรี 112 หมู่2 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
หมู่1 บ้านหนองสาหร่าย อ.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. เลขที่ 29/1 หมู่ 9 บ้านม่วง ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สวท.สุพรรณบุรี เลขที่ 228 หมู่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ป่าโมก ต.โคกโคเฒ่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
ถนนหมายเลข 333 ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

กสทช. ผว.102-2562

ประเภท
M
A
A
A
A
A
A
M
A
A
A
A
M
A
A

ตารางที่ 7 ตารางแสดงที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศ

กําหนดให้ที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศ ในส่วนของสถานีหลัก (M) และสถานีเสริม (A) เป็นดังตารางที่ 7

13. ที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
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ชื่อสถานี

มวกเหล็ก
สระบุรี(ศูนย์การทหารม้า)
ด่านช้าง
ชัยบาดาล
โคกเจริญ
ระยอง
โป่งน้ําร้อน
จันทบุรี
แก่งหางแมว
สระแก้ว
ปราจีนบุรี (ค่ายพรหมโยธี)
ตาพระยา
ตราด
ประจวบคีรีขันธ์
หัวหิน
เพชรบุรี
ทับสะแก
ปากน้ําปราณ
นครราชสีมา
ชุมพวง

ลําดับ

3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
4.00
4.01
4.02
4.03
5.00
5.01
5.02
6.00
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
8.00
8.01

ที่อยู่

หน้า 22 จาก 30

สถานีโทรคมนาคมเขาแผงม้า ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิสร ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
หมู่ 5 ต.นิคมลํานารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. เขายายดา ถ.สุขุมวิท ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160
สถานีโทรคมนาคม บ้านชะแมบ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี 22140
สถานีวิทยุ บมจ.อสมท จันทบุรี ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
หมู่ 1 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. เลขที่ 2 บ้านคลองนางชิง ถ.คลองนางซิง ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
ค่ายพรหมโยธี กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
ชุมสายโทรศัพท์ตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. เขาวงเวียน ถ.แหลมงอบ-บ้านธรรมชาติ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
เขาทุ่งกระต่ายขัง ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
สถานีของ บ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด (ช่อง7) เขาหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
สวท.เพชรบุรี เลขที่ 1 หมู่ 5 ถ.บันไดอิฐ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 (เขาบันไดอิฐ)
สถานีวิทยุโทรทัศน์ สสท.ทับสะแก เขาสมอสาม ถ.เพชรเกษม ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
ต.ปากน้ําปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. เลขที่ 272 หมู่ 9 บ้านหนองเป็ดน้ํา ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
สถานีวิทยุโทรทัศน์ สสท. ชุมพวง หมู่ 9 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
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8.02
8.03
9.00
9.01
9.02
9.03
9.04
10.00
10.01
10.02
11.00
11.01
12.00
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
13.00

ลําดับ

เขายายเที่ยง
เขาสลัดได วังน้ําเขียว
ชัยภูมิ
หนองบัวแดง
หนองบัวแดง 2
ภักดีชุมพล
เทพสถิต
สุรินทร์
บุรีรัมย์
นางรอง
ศรีสะเกษ
กันทรลักษ์
อุบลราชธานี
อํานาจเจริญ
บุณฑริก
น้ํายืน
ปทุมราชวงศา
โพธิ์ไทร
มุกดาหาร

ชื่อสถานี

ที่อยู่

หน้า 23 จาก 30

เขายายเที่ยง เลขที่ 111 หมู่ 12 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
สถานีทวนสัญญาณเขาสลัดได อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ
ชุมสายโทรศัพท์หนองบัวแดง ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
ต.วะตะแบก อ.เทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิ
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. เลขที่ 227 หมุ่ที่ 1 ถ.สุรินทร์-รัตนบุรี ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
วนอุทยานแห่งชาติเขากระโดง เลขที่ 218 หมู่ 13 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
79 หมู่ 5 ต.ซํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ชุมสายโทรศัพท์กันทรลักษ์ ต.น้ําอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. เลขที่ 122 หมู่ 7 บ้านแต้เก่า ถ.อุบลฯ-ตระการ ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก๊ก จ.อุบลราชธานี 34000
สวท.อํานาจเจริญ ศูนย์ราชการที่ 1 ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000
ชุมสายโทรศัพท์บุณฑิก ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
ชุมสายโทรศัพท์น้ํายืน ต.สีวิเชียร ต.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี 34260
หมู่ 7 ต.คําโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110
ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. เลขที่ 212 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร บ้านโคกสูง ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
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ชื่อสถานี

ภูหินขัน(มุกดาหาร)
ดงหลวง
ร้อยเอ็ด
ยโสธร
ขอนแก่น
ชุมแพ
ภูสิงห์ กาฬสินธุ์
พล
แก้งคร้อ (ภูผาแดง)
เขาวง
ภูเวียง
เลย
หนองบัวลําภู
หนองหิน
เชียงกลม
อุดรธานี
น้ําโสม
บึงกาฬ
สกลนคร

ลําดับ

13.01
13.02
14.00
14.01
15.00
15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
15.06
16.00
16.01
16.02
16.03
17.00
17.01
18.00
19.00

ที่อยู่

หน้า 24 จาก 30

320 หมู่ 1 ต.คําอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
ชุมสายโทรศัพท์ ดงหลวง ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140
เลขที่ 59 หมู่ 14 ถ.ร้อยเอ็ด-จัตุรพัตรมิมาน ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
สวท.ยโสธร เลขที่ 10 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. เลขที่ 205 หมุ่ที่ 8 ถ.ขอนแก่น-เชียงยืน บ.พรหมนิมิตร ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สถานีวิทยุโทรทัศน์ สสท.ชุมแพ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ชุมสายโทรศัพท์ภูสิงห์ ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
ชุมสายโทรศัพท์พล อ.พล จ.ขอนแก่น
สถานีโทรคมนาคมภูผาแดง อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น 40160
ชุมสายโทรศัพท์ เขาวง ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. ภูเวียง ต.ดินดํา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. ภูผาสาด ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
สวท.หนองบัวลําภู ถ.อุดร-เลย หลังศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000
ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. เลขที่ 179 หมู่ 13 บ้านนิคม ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
สถานีโทรคมนาคมภูตะแคง (น้ําโสม) ต. โสมเยี่ยม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 41210
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. บ้านสามยอดเทวกุล ต.โป่งเปือย อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. เขาภูพาน ถ.สกลนคร-ภูพาน ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
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ชื่อสถานี

นครพนม
บ้านแพง
เชียงใหม่
ไชยปราการ
เชียงดาว(เขาห้วยหินฝน)
พร้าว
ลี้
ดอยเต่า
เวียงแหง
แม่แจ่ม
สะเมิง
แม่อาย
แม่ฮ่องสอน (ดอยกองมู)
แม่ฮ่องสอน (ห้วยนางปุ๊)
แม่สะเรียง
ปาย
ลําปาง
เถิน
วังเหนือ

ลําดับ

19.01
19.02
20.00
20.01
20.02
20.03
20.04
20.05
20.06
20.07
20.08
20.09
21.00
21.01
21.02
21.03
22.00
22.01
22.02

ที่อยู่

หน้า 25 จาก 30

135 หมู่ 10 บ้านหนองบัว ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
หมู่ 11 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. ดอยสุเทพ ถ.ดอยสุเทพ-ดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สถานีโทรคมนาคมดอยผาหงษ์ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
สถานีโทรคมนาคมเขาห้วยหินฝน ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ถนนหมายเลข 106 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. ดอยเต่า ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
สถานีโทรคมนาคมดอยเลาวู TOT ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
ชุมสายโทรศัพท์แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
สถานีโทรคมนาคมสะเมิง TOT ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. ถ.บ้านสันโค้ง ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. ดอยกองมู ถ.ขุนลุมประภาส ต.จองคํา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
สคท.ห้วยนางปุ๊ เลขที่ 41 หมู่ 11 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 (ดอยไมโครเวฟ)
259 ม.3 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
ค่ายโสณบัณฑิตย์ เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ. แม่ฮ่องสอน
ดอยโตน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง
สถานีทวนสัญญาณเขา716 ถ.เถิน-ลี้ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลําปาง 52160
หมู่ 6 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง 52140
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ชื่อสถานี

งาว
เชียงราย
พะเยา (เมือง)
พะเยา (บ้านนาไร่เดียว)
เชียงของ
เวียงป่าเป้า
แม่สรวย (ดอยม่อนป่าก๋อย)
แม่ฟ้าหลวง
เวียงแก่น
ภูซาง
ปง
เชียงม่วน
น่าน
ปัว
แพร่
วังชิ้น
อุตรดิตถ์
น้ําปาด
สุโขทัย

ลําดับ

22.03
23.00
23.01
23.02
23.03
23.04
23.05
23.06
23.07
23.08
23.09
23.10
24.00
24.01
25.00
25.01
26.00
26.01
27.00

ที่อยู่

หน้า 26 จาก 30

หมู่ 8 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลําปาง 52110
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. ดอยปุย บ้านหัวดอย ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
104 หมู่ 14 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
อุทยานแห่งชาติ ป่าแม่ต๋ํา ต. แม่กา อ. เมือง จ.พะเยา 56000
ชุมสายโทรศัพท์เชียงของ เลขที่ 70 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
ชุมสายโทรศัพท์เวียงป่าเป้า เลขที่ 199 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
สถานีโทรคมนาคมดอยม่อนป่าก๋อย ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
ชุมสายโทรศัพท์เทอดไทย TOT ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. ภูซาง ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
ชุมสายโทรศัพท์ ปง ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 56140
ชุมสายโทรศัพท์ เชียงม่วน ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. เขาหินแก้ว ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดู้ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
สถานีทวนสัญญาณดอยหินแก้ว อ.ปัว จ.น่าน
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. ดอยปกกะโล้ง ถ.แพร่-ศรีสัชนาลัย ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
หมู่ 4 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
22/6 หมู่1 ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
หมู่ 3 บ้านต้นม่วง ต.เด่นเหล็ก อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. เลขที่ 67 หมู่ 2 บ้านป่ายาง ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
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ชื่อสถานี

กําแพงเพชร
คลองลาน
นครไทย (เขาห้วยหินลาด)
ตาก
แม่สอด
พบพระ
ท่าสองยาง
นครสวรรค์
พิจิตร
ลานสัก
เพชรบูรณ์
วิเชียรบุรี
หล่มสัก
เขาค้อ
ชนแดน
ชุมพร
หลังสวน
ท่าแซะ
สวี

ลําดับ

27.01
27.02
27.03
28.00
28.01
28.02
28.03
29.00
29.01
29.02
30.00
30.01
30.02
30.03
30.04
31.00
31.01
31.02
31.03

ที่อยู่

หน้า 27 จาก 30

143/2 หมู่ 6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000
ชุมสายโทรศัพท์คลองลาน ต.คลองน้ําไหล อ. คลองลาน จ.กําแพงเพชร 62180
สถานีโทรคมนาคมห้วยหินลาด ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. เขา 1010 ถ.ตาก-แม่สอด ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 63000
สวท.แม่สอด เลขที่ 488 หมู่ 10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
หมู่ 2 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
ชุมสายโทรศัพท์ ท่าสองยาง ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. เขากบ ถ.อัมรินทร์วิถี ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
ชุมสายพิจิตร (R) อ.เมือง จ.พิจิตร
หมู่ 1 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. เลขที่ 83 หมู่ 7 บ้านนายม ถ.คชนีย์ ต.วังชมภู กิ่ง อ.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210
ชุมสายโทรศัพท์วิเชียรบุรี ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
สํานักงานบริการลูกค้า กสท เลขที่ 2 ซ.มิตรสามัคคี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
ชุมสายโทรศัพท์เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
หมู่ 23 บ้านห้วยงาช้าง ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. เลขที่ 93 หมู่ 3 ถ.ชุมพร-สามแก้ว อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
ถ.เพชรเกษม ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
ชุมสายโทรศัพท์ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร
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31.04
32.00
32.01
32.02
33.00
33.01
33.02
33.03
33.04
33.05
34.00
34.01
34.02
34.03
34.04
34.05
34.06
34.07
34.08

ลําดับ

พะโต๊ะ
ระนอง
กระบุรี
กะเปอร์
สุราษฎร์ธานี
เกาะสมุย
พนม (ทับคริสต์)
คีรีรัฐนิคม
เวียงสระ
เกาะพะงัน
ภูเก็ต
ตะกั่วป่า
กระบี่
พังงา
ป่าตอง
ถลาง
ปลายพระยา
ทุ่งมะพร้าว
เขาแหลมหินช้าง

ชื่อสถานี

ที่อยู่

หน้า 28 จาก 30

สถานีโทรคมนาคมพะโต๊ะ ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. เขาเมืองสูง ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000
สถานีโทรคมนาคมเขาหินลุ TOT ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร
สถานีโทรคมนาคม เขา 221 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. เขาท่าเพชร ถ.สุราษฎร์ธานี-นาสาร ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
สถานีโทรคมนาคมเกาะสมุย ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
สถานีโทรคมนาคมทับคริสต์ ต.บ้านยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
ชุมสายโทรศัพท์คีรีรัฐนิคม ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
ชุมสายโทรศัพท์เวียงสระ TOT อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
ชุมสายโทรศัพท์เกาะพะงัน ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎานี 84280
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. เขาโต๊ะแซะ ถ.เขารังใน ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
หมู่ 6 เขามามั่ง ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ. พังงา 82110
สวท.กระบี่ ถ.ท่าเรือ ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
สวท.พังงา เลขที่ 2 ถ.เทศบาลบํารุง ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000 (เขาช้าง)
ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. ถลาง ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ชุมสายโทรศัพท์ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
หมู่ 10 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
สถานีโทรคมนาคมเขาแหลมหินช้าง ต.ลําแก่น อ.ท้ายเมือง จ.พังงา 82210
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34.09
34.10
34.11
35.00
35.01
35.02
35.03
36.00
36.01
37.00
37.01
37.02
38.00
39.00
39.01
39.02
39.03
39.04
39.05

ลําดับ

คุระบุรี
กะรน
บ้านกมลา
นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง (เขาตาว)
เขาดาดฟ้า
เขาคูหา
ตรัง
ปะเหลียน
สงขลา
เทพา
นาทวี
สตูล
ยะลา
เบตง
สุไหงปาดี
นราธิวาส
เมืองยะลา
ปะนาเระ

ชื่อสถานี

ที่อยู่

หน้า 29 จาก 30

สถานีโทรคมนาคม เขา 503 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
หาดกะตะน้อย ต.กะรน เมืองภูเก็ต
ต.กมลา อ.กะทู้ ภูเก็ต
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. ถ.นครศรีธรรมราช-หัวไทร ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80290
สถานีวิทยุโทรทัศน์ สสท. ทุ่งสง ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีทวนสัญญาณเขาดาดฟ้า อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ททบ.5 นครศรีธรรมราช ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. เลขที่ 108 หมู่ 5 บ้านควนกุน ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220
ชุมสายโทรศัพท์ ปะเหลียน ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. เขาคอหงส์ ถ.ปุณณกันต์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
110 หมู่ 1 ต.ลําไพล อ.เทพา จ.สงขลา
ชุมสายโทรศัพท์นาทวี ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ ส.ส.ท. บ้านควนขี้หมา ถ.สตูล-บ้านฉลุง ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล 91000
เขาปกโย๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
1 ม.2 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
บ้านเจาะวา หมู่ 6 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
สวท.นราธิวาส เลขที่ 220 หมู่ 10 ต.ลําภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
ททบ.5 ยะลา (1) เขาบือยอ อ.เมือง จ.ยะลา
ชุมสายโทรศัพท์ปะนาเระ TOT ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
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หมายเหตุ
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________________

หน้า 30 จาก 30

คําอธิบายอักษรย่อในตารางแสดงที่ตั้งสถานีวทิ ยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศ เป็นดังนี้
ลําดับ : ลําดับที่ (กรณีตัวเลขหลังจุดทศนิยมเป็น 0 หมายถึง สถานีหลัก)
ชื่อสถานี : ชือ่ สถานที่ตั้งของสถานีวิทยุคมนาคม
ประเภท : ประเภทของสถานี (M หมายถึง สถานีหลัก และ A หมายถึง สถานีเสริม)
ที่อยู่ : ที่อยู่ของที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๙๒ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง แผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจติ อล

ตามที่แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ข้อ ๘.๕ และแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ข้อ ๕.๖ กําหนดให้มีแผนการเปลี่ยนระบบ
การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอลภายใน ๑ ปี
บัดนี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ได้กาํ หนดนโยบายและจัดทําแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจติ อล โดยมีมติ
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ประกาศแผนการเปลี่ยนระบบ
การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล ตามความในข้อ ๘.๕ ของแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่
(พ.ศ. ๒๕๕๕) และข้อ ๕.๖ ของแผนแม่บทกิจการกระจายเสีย ง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมีสาระสําคัญตามที่แนบท้ายนี้
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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แผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจติ อล
๑. บทนํา
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์เป็นกิจการที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจ และสังคม
อย่างมาก เนื่องจากเป็นกิจการที่เป็นรากฐานอันสําคัญของระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Terrestrial Television) หรือ ฟรีทีวี ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
ทําให้กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน มีอิทธิพลอย่างสูงทาง ความคิด และพฤติกรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สั ง คม ซึ่ง ส่ ง ผลต่ อ คุ ณภาพชี วิตของประชาชน นอกจากนี้ การที่ ป ระชาชนได้รั บ รู้ข้ อ มูล ข่าวสารที่
หลากหลายครบถ้วน จะก่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดความรู้ และนํามาซึ่งการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศชาติ
แผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอลนี้ จะเป็นการกําหนด
นโยบายและกรอบเวลาสําหรับใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทั ศน์จากระบบแอนะล็ อกไปสู่ ร ะบบดิจิ ตอล โดยอ้างอิ ง ตามแนวทางของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ๑ และกรอบระยะเวลาดําเนินการปรับเปลีย่ นระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็น
ระบบดิจิตอล ตามมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งได้กําหนดให้มีความ
สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕) และแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
๑.๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญ ญัติอ งค์ กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกํากั บการประกอบกิจ การวิท ยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กําหนดแนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
และการประกอบกิจการ โดยในส่วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ต้องจัดให้ภาคประชาชน
ได้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ (มาตรา ๔๙) โดยการจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่
ในกิจการโทรทัศน์นั้น จะดําเนินการหลังจากมีการประกาศให้ใช้ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอลแล้ว (มาตรา ๘๕) จึงถือได้วา่ การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็นกลไก
หลั ก ที่สํ า คัญ ในการพั ฒ นากิ จ การโทรทั ศ น์ ซึ่ง นอกจากจะเป็ นการพั ฒ นาในด้ า นเทคโนโลยี ที่ มี
ความก้าวหน้าและสามารถทําให้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังส่งผล
๑
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ต่ อ โครงสร้ างอุ ตสาหกรรมด้า นกิ จ การโทรทั ศน์ และเปิดโอกาสให้ ป ระชาชน ชุ ม ชน สัง คม ได้ใ ช้
ประโยชน์จากคลื่นความถี่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
นอกจากนี้ แผนแม่ บทกิจ การกระจายเสียง และกิจ การโทรทัศน์ ฉบั บที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙) ยังได้กําหนดให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล เป็น ๑ ใน ๗ ยุทธศาสตร์หลัก โดยมีตัวชี้วัดด้านกิจการโทรทัศน์ที่สําคัญ คือ ให้มีนโยบาย
และแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโ ทรทัศน์เป็นระบบดิจิ ตอลภายใน ๑ ปี ซึ่ง นับเป็น
ภารกิจเร่งด่วนและเป็นจุดเริ่ม ต้นที่สําคัญสําหรับภารกิจต่อเนื่อ งอื่น ๆ เพื่อให้สามารถเริ่มการรับส่ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ภายใน ๔ ปี ตามกรอบเวลาที่ระบุในแผนแม่บท
๑.๒ นโยบายรัฐและพันธกรณีระหว่างประเทศ
รัฐบาลไทยได้ประกาศนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล ในการ
แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีเนื้อหาสําคัญ ดังนี้
“ข้อ ๓.๖.๓ ส่ง เสริม การใช้คลื่นความถี่อันเป็น ทรัพ ยากรของชาติให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู ง สุด
โดยคํ านึ ง ถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ อี กทั้ ง ดํารงรัก ษาไว้ซึ่ ง สิ ท ธิอั นพึ ง ได้ของ
ประเทศในการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเหนือพื้นผิวโลก”
“ข้อ ๓.๖.๔ ส่ ง เสริ ม การใช้สื่ อ วิท ยุ ก ระจายเสียง วิ ท ยุโ ทรทัศน์ ทั้ ง ภาครัฐ ภาคประชาชน
รวมทั้ง การพั ฒ นาการปรั บ เปลี่ ย นระบบการใช้เ ทคโนโลยี จ ากระบบแอนะล็ อ กเป็นระบบดิจิ ตอล
ทั้ ง นี้ ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง การก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ทั้ ง ต่ อ ประชาชนและประเทศชาติ โดยผลั ก ดั น
ให้คณะกรรมการกิจ การกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดําเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง”
นอกจากนี้ รั ฐบาลยัง มีนโยบายส่ง เสริ มความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน เพื่อ ให้บ รรลุ
เป้าหมายในการจัดตั้ง ประชาคมอาเซียนและส่งเสริมความร่วมมือกั บประเทศอื่น ๆ ในเอเชียภายใต้
กรอบความร่วมมือด้านต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความมั่นคง๒ ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุม
รัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน (ASEAN Ministers Responsible for Information, AMRI) ซึ่งได้มีการ
หารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลร่วมกันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ในคราวประชุม AMRI ครั้งที่ ๙ ที่ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้มีมติให้กลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนใช้ระบบ Digital Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T) เป็นมาตรฐานสําหรับโทรทัศน์
ระบบดิจิ ตอลร่ วมกั น ต่อมาในการประชุ ม AMRI ครั้ ง ที่ ๑๐ ที่ ป ระเทศสาธารณรัฐ ประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว ได้มีการกําหนดกรอบเวลาสําหรับการยุติการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก
ร่ วมกั น หรื อ ที่เ รี ยกว่ า Analogue switch-off (ASO) คือ ในระหว่ า งปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓
๒

คําแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๗.๒
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รวมถึงจะกําหนดมาตรฐานสําหรับกล่องรับสัญญาณ (Set-Top-Box) ร่วมกัน เพื่อให้อุปกรณ์มีราคา
ที่ถูกลง และในการประชุม AMRI ครั้งที่ ๑๑ ที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มี
ความเห็นร่ วมกั นว่ ามาตรฐานระบบ Second Generation Digital Terrestrial Television
Broadcasting System (DVB-T2) มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหนือกว่าระบบ DVB-T จึงควรที่
ประเทศสมาชิกจะเลือกใช้ DVB-T2 เป็นมาตรฐานร่วมกัน
๑.๓ สภาพกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย๓
กิจการที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนในประเทศไทย อาจแบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภทหลัก คือ
กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการสิ่งพิมพ์ และกิจการอินเทอร์เน็ต (New Media)
ทั้ง นี้ กิจ การโทรทัศน์ และวิท ยุก ระจายเสี ยง นั บ เป็ นกิจการที่มีอิ ทธิพลต่อ ประชาชนมากที่สุด โดย
ประชาชนจํานวน ๖๓ ล้านคน หรือร้อยละ ๙๘ ของประชากรไทยทั้งหมด สามารถเข้าถึงสื่อโทรทัศน์ได้
ในขณะที่ประชาชนจํานวน ๔๐ ล้านคนสามารถเข้าถึง สื่อวิทยุกระจายเสียง และมีป ระชาชนจํานวน
เพียง ๑๒ ล้านคนเท่านั้นที่เป็นผู้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อหนังสือพิมพ์
จากข้อมูลข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ประเทศไทยมีสัดส่วนของการ
มีโทรทัศน์ต่อครัวเรือนสูงที่สุดในกลุ่มประเทศเอเชีย โดยค่าเฉลี่ยของประเทศในภูมิภาคอยู่ที่ร้อยละ ๘๔
ในขณะที่ประเทศไทยมีค่าอยู่ที่ร้อยละ ๙๘ แสดงให้เห็นได้ว่าประชาชนไทยได้ให้ความสําคัญต่อการรับรู้
ข้อ มูล ข่าวสารผ่ านโทรทัศน์ค่อนข้างมาก ในขณะที่อั ตราการรั บรู้ข้อมู ลข่ าวสารผ่านสื่ อ สิ่ง พิม พ์ของ
ประเทศไทยต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกถึง ๓ เท่า ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสําคัญ
ของกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย
ปัจจุบันในประเทศไทยสามารถรับชมโทรทัศน์ ได้ ๓ ช่องทางหลัก คือ
(๑) ผ่านระบบภาคพื้นดิน (Terrestrial Television) แบบไม่บอกรับเป็นสมาชิก หรือ ฟรีทีวี
(Free TV) ซึ่งมีจํานวน ๖ สถานี โดยมีจํานวนครัวเรือนที่เข้าถึงบริการโทรทัศน์ผ่านระบบภาคพื้นดิน
คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘ ของครัวเรือนที่มีโทรทัศน์
(๒) ผ่านระบบเคเบิล (Cable Television) ซึ่งมีจํานวนประมาณ ๙๙๐ สถานี โดยมีจํานวน
ครัวเรือนที่เข้าถึงบริการโทรทัศน์ผ่านระบบเคเบิล คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗ ของครัวเรือนที่มีโทรทัศน์
(๓) ผ่ านระบบดาวเทียม (Satellite Television) ซึ่งมีจํ านวนประมาณ ๒๐๐ ช่องรายการ
โดยมีจํานวนครัวเรือนที่เข้าถึงบริการโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียม คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕ ของครัวเรือน
ที่มีโทรทัศน์
จะเห็นได้วา่ การรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบภาคพื้นดิน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ฟรีทีวี (Free
TV) เป็นช่องทางหลักที่ประชาชนเลือกใช้ในการรับชมโทรทัศน์ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารูปแบบ
๓

ข้อมูลจาก รายงานการประเมินผลกระทบก่อนการบังคับใช้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
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ของกิจการตามที่กฎหมายกําหนด๔ คือ กิจการที่ใช้คลื่นความถี่ (ระบบภาคพื้นดิน) และกิจการที่ไม่ใช้
คลื่ นความถี่ (ระบบเคเบิ ล และระบบดาวเที ยม) จะพบว่ าสั ดส่วนของผู้ชมโทรทั ศน์ ในกิจ การที่ใช้
คลื่นความถี่ คิดเป็น ร้อยละ ๔๕.๘ ของครั วเรื อนมี โ ทรทัศ น์ ซึ่ง น้อ ยกว่ าสัดส่ วนของผู้ชมโทรทัศ น์
ในกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒ ของครัวเรือนมีโทรทัศน์
นอกจากช่องทางหลักข้างต้น ยังมีการให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายไอพี หรือ ไอพีทีวี (IPTV)
ปัจจุบันมีผู้ให้บ ริการไอพีทีวี ๒ ราย โดยมีพื้นที่ให้บริ การครอบคลุม ตามโครงข่ายบรอดแบนด์ ทั้ง นี้
ไอพีทีวีจะเป็นการให้บริการในลักษณะเดียวกับเคเบิลทีวี แต่อาศัยโครงข่ายไอพีที่รองรับการสื่อสาร
สองทาง ช่วยให้สามารถให้บริการแบบ Interactive ได้
๑.๔ แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม
ในการให้บริการวิทยุโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก ห่วงโซ่การให้บริการเป็นไปในลักษณะที่กิจกรรม
ทุกขั้นตอนดําเนินการโดยสถานีโทรทัศน์ (Vertical Integration) คือ สถานีโทรทัศน์เป็นผู้กําหนดตั้งแต่
ผัง รายการไปจนพื้ นที่ ออกอากาศ ทํ าให้ผู้ ผ ลิตรายการจําเป็ นต้อ งอาศัยสถานีโ ทรทัศน์ที่มีอ ยู่จํากัด
เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่รายการไปสู่ประชาชน
ภาพแสดงการเปรียบเทียบห่วงโซ่ของการให้บริการโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกและระบบดิจติ อล

ก. ห่วงโซ่ของการให้บริการโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก

ข. ห่วงโซ่ของการให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจติ อล
การเปลี่ยนระบบรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอล นอกจากจะเป็นการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้คลื่นความถี่วิทยุให้สามารถรองรับช่องรายการที่มากขึ้น และเพิ่มคุณภาพในการรับ
๔

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
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สั ญ ญาณให้ ดีขึ้น แล้ ว ถื อ ได้ว่า เป็นการปฏิวั ติโ ครงสร้ างกิ จ การโทรทั ศ น์จ ากเดิม โดยเป็นการแยก
โครงสร้างการประกอบกิจการ หรือที่เรียกว่า Structural Separation จากเดิมที่สถานีโทรทัศน์เป็น
ผู้ดําเนินการเองในทุกกระบวนการข้างต้น เป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการรายย่อยที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละกระบวนการ
แนวทางการแยกโครงสร้างการประกอบกิจการข้างต้น นับได้ว่าเป็นกลไกสําคัญที่เปิดโอกาส
ให้เกิ ดการแข่ง ขันในกิ จการโทรทัศน์ที่ เสรีและเป็นธรรมมากขึ้น จากการกํากั บดู แลตามห่วงโซ่ก าร
ให้บริการวิทยุโทรทัศน์ ทําให้ลดการผูกขาดจากผู้ประกอบการรายใหญ่ ผู้ผลิตรายการที่มีทางเลือก
ในการเข้าถึงช่องทางที่จะนําพารายการไปยังประชาชนได้กว้างขวาง และตรงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
รวมถึงประชาชนผู้ชมจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการที่มีรายการที่ดีมีคุณภาพ เหมาะสมกับแต่ละ
พื้นที่ แต่ละกลุ่มความสนใจ รวมทั้งช่วยลดต้นทุนในการสร้างโครงข่ายที่ซ้ําซ้อน และลดอุปสรรคในการ
เข้าสู่อุตสาหกรรมในแต่ละกระบวนการของห่วงโซ่ของผู้ประกอบการรายใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิต
รายการที่จะสร้างความหลากหลายของเนื้อหา (Content Diversity) และบริการรูปแบบใหม่ ๆ เช่น
บริการที่มีลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับชม เป็นต้น อันจะส่งผล
ดีต่อประชาชนในที่สุด
๒. วัตถุประสงค์
แผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอลนี้ เป็นการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การเปลี่ ยนผ่านไปสู่การรับ ส่งสัญญาณวิทยุก ระจายเสียงและวิทยุโ ทรทัศน์ ในระบบ
ดิจติ อล ในแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยเพื่อให้การดําเนินงานสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังนี้
(๑) เพื่อพัฒนากิจการโทรทัศน์ของประเทศ ให้รองรับความต้องการและความจําเป็นพืน้ ฐานใน
การรับ รู้ข้อมู ลข่าวสารที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาความรู้
ความสามารถ การพัฒนาสังคม และต่อยอดไปสู่การพัฒนาประเทศ
(๒) เพื่ อ สร้ า งกลไกการให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น ในกิ จ การโทรทั ศ น์ อ ย่ า งเสรี แ ละเป็ น ธรรม
ลดการผูกขาด และเพิ่มความหลากหลายของผู้ประกอบกิจการ
(๓) เพื่ อให้ ป ระชาชนสามารถรั บ สั ญ ญาณวิ ท ยุโ ทรทั ศน์ร ะบบดิจิ ตอลได้อ ย่างทั่ วถึง และ
ภาคประชาชนได้รับการจัดสรรการใช้คลื่นความถี่อย่างสมดุลและเป็นธรรม
(๔) เพื่ อให้กิจ การโทรทั ศน์ของประเทศให้มีความก้ าวหน้าด้ านเทคโนโลยีและสามารถใช้
คลื่นความถี่วิทยุได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายร่วมกัน
เพื่อลดการลงทุนที่ไม่จําเป็น
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๓. นโยบายการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลนั้น นับเป็นภารกิจที่ส่งผล
กระทบในระดับประเทศ จึงมีความจําเป็นต้องมีการกําหนดนโยบายในการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจนเพื่อให้
กระบวนการเปลี่ยนผ่านซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนในรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งในด้านการ
กํากั บดูแล ด้ านเทคโนโลยี ด้ านสัง คม และด้านเศรษฐกิ จ สามารถดําเนิ นไปได้อ ย่างสอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๓.๑ นโยบายด้านเทคโนโลยี
การกําหนดมาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสําหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดิ น (Digital Terrestrial Television Broadcasting, DTTB) นั้น เพื่ อ เป็ นการคุ้ม ครอง
ประโยชน์สาธารณะ และช่วยให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
เป็ นไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ทั้ ง ด้ านการลงทุ นของผู้ส่ ง และด้านผู้รับ และสร้างความชัดเจนให้กับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
๓.๑.๑ มาตรฐานการรับส่งสัญญาณในระบบดิจิตอล (Transmission)
กําหนดให้รับรองระบบ DVB-T2 เป็นมาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
สําหรับประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติรับทราบตามมติ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่รับรองมาตรฐาน DVB-T2 เป็ นมาตรฐาน
การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอลสําหรับประเทศไทย ทั้งนี้ รายละเอียดของระบบ DVB-T2
ที่จะกําหนดเป็นมาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอลสําหรับประเทศไทย ให้เป็นตาม
มาตรฐานทางด้านเทคนิคที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติประกาศกําหนด
๓.๑.๒ มาตรฐานความคมชัดของภาพ (TV Presentation Format)
กําหนดให้มี ช่อ งรายการทั้ ง ในมาตรฐานความคมชั ดปกติ (Standard Definition, SD)
และมาตรฐานความคมชัดสูง (High Definition, HD) ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขประกอบการอนุญาตให้บริการ
โทรทัศน์ร ะบบดิจิ ตอล ทั้ ง นี้ม าตรฐานความคมชัดของภาพ ให้เ ป็นตามมาตรฐานทางด้ านเทคนิค
ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด
๓.๑.๓ มาตรฐานการบีบอัดสัญญาณภาพ (Video Compression)
กําหนดให้ใช้ มาตรฐานการบี บอั ดสัญ ญาณภาพสําหรับ กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิ ตอลเป็น
MPEG-4 AVC/H.264 เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากคลื่ นความถี่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ น ตาม
มาตรฐานสากล ทั้งนี้รายละเอียดของมาตรฐานการบีบอัดสัญญาณภาพ ให้เป็นตามมาตรฐานทางด้าน
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เทคนิคที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศ
กําหนด
๓.๑.๔ มาตรฐานการบีบอัดสัญญาณเสียง (Audio Compression)
กําหนดให้ใช้มาตรฐานการบีบอัดสัญญาณเสียงสําหรับกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยมี
มาตรฐานขั้นต่ําเป็น MPEG-4 HE AACv2 และมีมาตรฐานทางเลือกเป็น ระบบการบีบอัดสัญญาณเสียง
ที่รองรับการทํางานแบบ ๕.๑ ช่อ งเสียง โดยไม่กําหนดเทคโนโลยี เพื่อให้ รองรับการพัฒ นาคุณภาพ
การให้บริการที่ดีขึ้น ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการบีบอัดสัญญาณเสียง ให้เป็นตามมาตรฐาน
ทางด้านเทคนิคที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ประกาศกําหนด
๓.๑.๕ มาตรฐานการเข้าถึงโดยมีเงื่อนไข (Conditional Access, CA)
มาตรฐานการเข้าถึงโดยมีเงื่อนไข คือ การเข้าถึงและรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์แบบมีเงื่อนไข
สําหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแบบฟรีทีวี ซึ่งเป็นการรับสัญญาณแบบไม่มี
เงื่อนไข จึงไม่มีการกําหนดมาตรฐานในส่วนนี้
๓.๑.๖ มาตรฐาน Middleware หรือ Application Programming Interface (API)
ไม่ มี ก ารกํ า หนดมาตรฐานในส่ ว นนี้ ทั้ ง นี้ สํ า หรั บ ผู้ ป ระกอบกิ จ การที่ ป ระสงค์ จ ะติ ด ตั้ ง
Middleware หรือ Application Programming Interface (API) ในระบบการให้บริการ ให้จัดทํา
รายละเอียดมาตรฐานที่เลือกใช้ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ทั้งนี้ ต้องเป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้าน
มาตรฐานระหว่างประเทศ
ในส่วนการเตือนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน (Emergency Warning System - EWS) กําหนดให้มี
มาตรการและกระบวนการทีส่ ามารถรองรับการแจ้งเหตุภยั พิบัติหรือเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ให้บริการที่ได้รับ
อนุ ญาตได้อ ย่ างรวดเร็วและทันต่อ เหตุ การณ์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการอนุ ญ าตประกอบ
กิจการ
๓.๒ นโยบายด้านการวางแผนความถี่
กําหนดให้มีแนวทางในการจัดทําแผนความถี่วิทยุและหลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถี่สําหรับ
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ดังนี้
(๑) กําหนดให้ใช้ย่านความถี่สูงยิ่ง (UHF) สําหรับการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจติ อลโดยต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่และตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ
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(๒) การวางแผนความถี่วิท ยุจะพิจ ารณาทั้งการวางแผนแบบโครงข่ายความถี่เ ดียว (Single
Frequency Network: SFN) และแบบโครงข่ายหลายความถี่ (Multi Frequency Network: MFN)
โดยให้คํานึงถึงการป้องกันการรบกวนซึ่งกันและกัน และประสิทธิภาพการใช้งานคลื่นความถี่เป็นสําคัญ
(๓) ให้คํานึ งถึงการใช้ประโยชน์จากโครงข่ ายและสิ่ งอํานวยความสะดวกที่มี อยู่ เดิมให้เ กิด
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและสิ่งอํานวยความสะดวกร่วมกัน
(๔) ให้คํานึงถึงการใช้งานคลื่นความถี่และข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน
(๕) สามารถให้บริการทัง้ ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น โดยอิงเขตพื้นที่เชิงเทคนิค
รวมทั้งต้องมีจํานวนความถี่เพียงพอสําหรับช่วงเวลาการส่งสัญญาณระบบดิจิตอลและระบบแอนะล็อก
คู่ขนานกัน (Simulcast Period)
รายละเอี ย ดแผนความถี่ สํ า หรั บ กิ จ การโทรทั ศ น์ ใ นระบบดิ จิ ต อลเป็ น ตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ นโยบายด้านการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการ
นโยบายหลัก ด้ านการอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ คือการส่ง เสริ ม ให้ เ กิดการแข่ง ขั นเสรี อ ย่าง
เป็นธรรม โดยนําหลักการแยกโครงสร้างการประกอบกิจการ (Structural Separation) มาใช้ในการ
กําหนดลักษณะของกิจการโทรทัศน์ โดยแยกเป็น (๑) การให้บ ริการโครงข่ าย (๒) การให้บริก ารสิ่ง
อํานวยความสะดวก (๓) การให้บริการโทรทัศน์ และ (๔) การให้บริการแบบประยุกต์
ตามลัก ษณะโครงสร้ างการประกอบกิจ การดัง กล่าว จะกําหนดสิ ท ธิในการใช้คลื่นความถี่
(Spectrum Right) สิทธิในการประกอบกิจการ (Broadcast Right) และสิทธิในการติดตั้ง และใช้เครื่อง
อุปกรณ์ (Operating Right) ที่แตกต่างกันตามลักษณะของกิจการ ทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิในการใช้คลื่นความถี่
จะต้อ งประกอบกิ จการให้บริ การโทรทัศน์ด้วยตนเอง แต่ อาจให้บุ คคลอื่นเช่าเวลาดําเนินรายการ
บางช่วงเวลาได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด
การอนุญาตประกอบกิจการให้บริการโทรทัศน์ ที่เป็นกิจการทางธุรกิจจะดําเนินการคัดเลือก
โดยวิธีก ารประมู ล คลื่นความถี่ ๕ ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่ อนไขที่ คณะกรรมการกิจ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด
การอนุญาตประกอบกิจการให้บริการโทรทัศน์ ที่เป็นบริการสาธารณะ จะคํานึงถึงหน้าที่ตาม
กฎหมายหรื อ ความจํา เป็ นเพื่อ การบริ ก ารสาธารณะ ทั้ ง นี้ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธีก าร และเงื่อ นไขที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด
๕

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๑ วรรค ๖
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การอนุญาตประกอบกิจการให้บริการโทรทัศน์ ที่เป็นบริการชุมชน จะคํานึงถึงความต้องการที่
หลากหลาย ความพร้อม และประโยชน์สาธารณะของชุมชน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด
๓.๔ นโยบายด้านการยุตกิ ารรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเริ่มพิจารณาจัดทําแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
แอนะล็อก (Analogue switch-off, ASO) พร้อมทั้งการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ที่ได้คืนจากการยุติ
ระบบแอนะล็อก (Digital Dividend) ทั้งนี้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกมีสิทธิในการใช้
คลื่นความถี่และประกอบกิจการ ตามที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ รั บ รองไว้ โดยมี
กําหนดเวลาและเงื่อนไขตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕) และแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
การพิจารณาจัดทําแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก จะคํานึงถึง
ความพร้ อ มของประชาชน ความพร้ อ มของผู้ ป ระกอบกิจ การ ความพร้ อ มของประเทศโดยรวม
และกรอบเวลาในการยุติของกลุ่ มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยระยะเวลาการยุติการรับ ส่งสัญญาณ
จะต้องไม่สร้างภาระมากเกินควรในการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์คู่ขนานทั้งในระบบแอนะล็อกและระบบ
ดิจติ อล (Simulcast Period)
ทั้งนี้ จะมีมาตรการในการสนับสนุนการยุติก ารรับส่ง สัญ ญาณระบบแอนะล็อกในมิติต่าง ๆ
มาตรการการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ นอุป กรณ์รั บ สั ญ ญาณในระบบดิจิ ตอลสํ าหรับ ผู้มี ร ายได้น้อ ย และมี
มาตรการการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีทเี่ กี่ยวข้องกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล โดยผ่านกลไกของ
กองทุนวิจั ยและพัฒนากิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ ประโยชน์
สาธารณะและเพื่อประโยชน์ตอ่ การพัฒนาฐานการผลิตของประเทศในระยะยาว รวมถึงการจัดทําแผน
สื่อ สารประชาสัม พันธ์และประสานงานในการให้ข้อ มูล ข่าวสารและสร้างความเข้าใจกับ ภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนต่อเนื่อง เพื่อให้การดําเนินงานสามารถบรรลุตามแผนการยุติการรับส่งสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกที่กําหนด
๔. กรอบเวลาการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
การดําเนินการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอลนั้น ได้กําหนดให้
สอดคล้อ งกับ ภารกิจ และกรอบระยะเวลาตามแผนแม่บทกิจ การกระจายเสียง และกิจ การโทรทัศน์
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) รวมทั้งให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับ
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ตลอดจนมีหลักเกณฑ์การใช้โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายร่วมกันใน
การประกอบกิจการโทรทัศน์ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้สามารถเริ่มการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์
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ในระบบดิจิตอลได้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กําหนดในแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสีย งและกิ จ การโทรทัศน์ ได้กํ า หนดกรอบระยะเวลาของ
กระบวนการออกใบอนุ ญาตให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงข่ายกระจายเสียงและกิจการ
โทรทั ศ น์และใบอนุญ าตให้บ ริก ารกิ จ การบริการสาธารณะภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และใบอนุ ญ าต
ให้บริการกิจการทางธุรกิจและใบอนุญาตให้บริการกิจการบริการชุมชนภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการดําเนินการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลอย่างเป็น
ขั้นตอนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลครบถ้วนแล้ว
ให้ถือเป็นการประกาศให้ใช้ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ตามพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘๕ ด้วย
๕. แนวทางปฏิบัติและการประเมินผล
เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามแผนการเปลีย่ นระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบ
ดิจติ อล และสามารถติดตามประเมินผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติและ
การประเมินผลไว้ ดังนี้
(๑) ให้นําแผนการเปลี่ ยนระบบการรับส่ งสัญญาณวิ ทยุ โทรทั ศน์ เ ป็นระบบดิจิ ตอลไปสู่ก าร
ปฏิบัติ โดยให้มี การจัดทําแผนปฏิบัติก ารของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิ จการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(๒) ให้มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนดในแผนการเปลี่ยนระบบ
การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล และพิจารณาปรับปรุงแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่ง
สั ญ ญาณวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ เ ป็ น ระบบดิ จิ ต อลนี้ ให้ มี ความทัน สมั ยและเหมาะกั บ กั บ สภาพแวดล้อ มที่
เปลี่ยนแปลง
____________________
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

โดยที่เป็น การสมควรกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้น ดิ น
ในระบบดิจิตอล เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ มีความหลากหลาย
โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๐) และ (๒๔) และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึง กําหนดมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล ดังมีรายละเอียดตามมาตรฐานเลขที่ กสทช. มส. 4001 - 2555 แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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มาตรฐานทางเทคนิค
สําหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
มาตรฐานทางเทคนิค
สําหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
0 2271 0151- 60จการกระจายเสี
เว็บไซต์ www.nbtc.go.th
สํานักโทร.
งานคณะกรรมการกิ
ยง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
87 ถนนพหลโยธิน798
ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสี
โทร. ย0ง 2271 0151- 60 เว็บไซต์ www.nbtc.go.th
และกิจการโทรทัศน์

1. ขอบข่าย
มาตรฐานทางเทคนิ คนี้ ระบุข้อ กําหนดทางเทคนิคขั้นต่ํ าของอุป กรณ์สํ าหรับ การให้ บ ริก ารโทรทัศน์
ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิ ตอลที่ ใ ช้ ร ะบบการส่ง สั ญ ญาณด้วยคลื่นความถี่ ซึ่ ง ที่ ให้ บ ริก ารเป็น การทั่วไป
(free-to-air) โดยอาศัยระบบ Second Generation Digital Terrestrial Television Broadcasting
System (DVB-T2)
2. คลื่นความถี่
การให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ให้ใช้ย่านความถี่วิทยุ 510-790 เมกะเฮิรตซ์ โดยมี
ความกว้างช่องสัญญาณ 8 เมกะเฮิรตซ์
3 . ข้อกําหนดของระบบส่งออกอากาศ
เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ และระบบสายอากาศสําหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ต้องมีกําลังส่งออกอากาศ (Effective Radiated Power: ERP) และข้อกําหนดอื่นตามที่กําหนดไว้ในแผน
ความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
4. มาตรฐานทางเทคนิค
มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องเป็นไปตามข้อกําหนด
ดังต่อไปนี้
4.1 สัญญาณเบสแบนด์และการบีบอัดสัญญาณ (Baseband Signal and Compression)
4.1.1 การเข้ ารหั ส สั ญ ญาณภาพ (Video Coding) ให้ เ ป็นไปตามที่กํ าหนดไว้ ในมาตรฐาน
ISO/IEC 14496-10:2012 : Information technology -- Coding of audio-visual
objects -- Part 10: Advanced Video Coding (MPEG 4 AVC/H.264)
ทั้งนี้ กําหนดให้มีสัญญาณภาพ 2 มาตรฐาน ดังนี้
4.1.1.1 มาตรฐานความคมชัดปกติ (Standard Definition – SD) กําหนดให้มีความ
ละเอียด 720x576 แบบ interlace (576i) ที่มีอัตราเฟรม (frame rate) 25
ภาพต่อวินาที และอัตราส่วนภาพ (aspect ratio) 16:9 และ 4:3
4.1.1.2 มาตรฐานความคมชัดสูง (High Definition – HD) กําหนดให้มีความละเอียด
1920x1080 แบบ interlace (1080i) ที่มีอัตราเฟรม (frame rate) 25 ภาพต่อ
วินาที และอัตราส่วนภาพ (aspect ratio) 16:9 หรือมีความละเอียด 1280x720
แบบ progressive (720p) ที่มีอัตราเฟรม (frame rate) 50 ภาพต่อวินาที และ
อัตราส่วนภาพ (aspect ratio) 16:9
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4.1.2 การเข้ารหัสสัญญาณเสียง (Audio Coding) แบบสองช่องเสียง (Stereo) ให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในมาตรฐาน ISO/IEC 14496-3:2009 : Information technology -- Coding
of audio-visual objects -- Part 3: Audio (MPEG 4 HE AACv2)
4.2 การส่งสัญญาณ (Transmission)
4.2.1 โครงสร้างเฟรม (Framing Structure), การเข้ารหัสช่องสัญญาณ (Channel Coding)
และการมอดูเลตสัญญาณ (Modulation) ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน ETSI EN
302 755 V1.3.1 (2012-04): Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure
channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial
television broadcasting system (DVB-T2)
4.2.2 การใช้ ง านเมกะเฟรมสํ า หรั บ การซิ ง โครไนซ์ โ ครงข่ า ยแบบความถี่ เ ดี ย ว (Single
Frequency Network: SFN) ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน ETSI TS 101 191
V1.4.1 (2004-06): Digital Video Broadcasting (DVB); DVB mega-frame for
Single Frequency Network (SFN) synchronization
4.2.3 การประยุกต์ใช้ระบบส่งสัญญาณภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลตามมาตรฐานในข้อ 4.2.1
และข้อ 4.2.2 สามารถอ้างอิงตามเอกสาร ETSI TS 102 831 V1.2.1 (2012-08): Digital
Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for a second
generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2)
4.3 การมัลติเพล็กซ์สัญญาณ (Multiplexing)
4.3.1 ข้อกําหนดสําหรับข้อมูลข่าวสารการให้บริการ (Service Information: SI) ให้เป็นไป
ตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน ETSI EN 300 468 V1.13.1 (2012-08): Digital Video
Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems
4.3.2 การประยุกต์ใช้งานข้อกําหนดสําหรับข้อมูลข่าวสารการให้บริการตามข้อ 4.3.1 สามารถ
อ้างอิ ง ตามเอกสาร ETSI TS 101 211 V1.11.1 (2012-04): Digital Video
Broadcasting (DVB); Guidelines on implementation and usage of Service
Information (SI)
4.3.3 ข้อกําหนดสําหรับการกระจายข้อมูล (Data Broadcasting) ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
มาตรฐาน ETSI EN 301 192 V1.4.2 (2008-04): Digital Video Broadcasting (DVB);
DVB specification for data broadcasting
4.3.4 การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านข้ อ กํ า หนดสํ า หรั บ การกระจายข้ อ มู ล ตามข้ อ 4.3.3
สามารถอ้างอิงตามเอกสาร ETSI TR 101 202 V1.2.1 (2003-01): Digital Video
Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for Data Broadcasting
4.3.5 ระบบการเข้ารหัสสัญญาณสําหรับกระแสขนส่ง MPEG-2 (MPEG-2 Transport Stream)
ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน ETSI TS 101 154 V1.10.1 (2011-06): Digital
Video Broadcasting (DVB); Specification for the use of Video and Audio
Coding in Broadcasting Applications based on the MPEG-2 Transport Stream
กสทช. มส. 4001-2555
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รวมทั้ ง สามารถอ้ า งอิ ง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 13818-1:2007 : Information
technology - Generic coding of moving pictures and associated audio
information: Systems
4.3.6 กรณีการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแบบโครงข่ายความถี่เดียว และ/
หรือกรณีการให้บริการแบบ Multiple PLP (Multiple Physical Layer Pipe) การต่อ
ร่วมกั บ อุป กรณ์ ม อดูเ ลตสั ญ ญาณ (Modulator Interface: T2-MI) ให้ เ ป็นไปตาม
ที่กํ าหนดไว้ในมาตรฐาน ETSI TS 102 773 V1.3.1 (2012-01): Digital Video
Broadcasting (DVB); Modulator Interface (T2-MI) for a second generation
digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2)
4.4 การปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน (System Software Update: SSU)
ข้อกําหนดสําหรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน
ETSI TS 102 006 V1.3.2 (2008-07): Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for
System Software Update in DVB Systems
4.5 คําบรรยายใต้ภาพ (Subtitling)
ข้อกําหนดสําหรับระบบคําบรรยายใต้ภาพให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน ETSI EN 300
743 V1.4.1 (2011-10): Digital Video Broadcasting (DVB); Subtitling systems
4.6 วิธีการวัด (Measurement)
วิธี ก ารวั ด หรื อ การทดสอบค่ า ของสั ญ ญาณหรื อ พารามิ เ ตอร์ อื่ น ของการให้บ ริ ก ารโทรทั ศ น์
ภาคพื ้ น ดิ น ในระบบดิ จ ิ ต อลสามารถอ้า งอิ ง ตามเอกสาร ETSI TR 101 290 V1.2.1
(2001-05): Digital Video Broadcasting (DVB); Measurement guidelines for DVB
systems และเอกสาร DVB Document A14-2 (July 2012): Digital Video Broadcasting
(DVB); Measurement guidelines for DVB systems; Amendment for DVB-T2 System
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๑ ง

หน้า ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง มาตรฐานทางเทคนิ ค สํ า หรั บ เครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณโทรทั ศ น์
ภาคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ต อล ให้ มี ค วามเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาของเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม ในสภาวการณ์ปัจจุบัน และเป็นการส่งเสริมการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถใช้เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๑๐) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ จึงกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิ คสําหรับเครื่อ งรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้น ดินในระบบดิจิ ต อล ลงวัน ที่
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
(๒) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อกําหนดทางเทคนิคด้านการประมวลผลและแสดงผลข้อมูลในหัวข้อระดับความเหมาะสม
ของรายการ (Parental Rating) ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๔ ให้ใช้มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ดังมีรายละเอียดตามมาตรฐานทางเทคนิคเลขที่ กสทช. มส. ๔๐๐๒ - ๒๕๖๐ แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่มีตราอักษรและแบบรุ่น
ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๑ ง

หน้า ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง มาตรฐานทางเทคนิ ค สํ า หรั บ เครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิ น
ในระบบดิจิตอล ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้รับใบอนุญาตนําเข้า
หรือทําซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว เพื่อจําหน่ายภายในประเทศอยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
ให้ผู้รับใบอนุญาตนั้นมีสิทธินําเข้าหรือทําซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมนั้นต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นสุดลง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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1. ขอบข่าย
มำตรฐำนทำงเทคนิคนี้ ระบุลักษณะทำงเทคนิคขั้นต่ำของเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ ภำคพื้นดินในระบบ
ดิจิ ตอล ซึ่ งสำมำรถรั บ สั ญ ญำณโทรทัศ น์ ดิ จิ ตอลในระบบ Second Generation Digital Terrestrial
Television Broadcasting System (DVB-T2) ได้ ทั้ ง แบบมำตรฐำนควำมคมชั ด ปกติ (Standard
Definition: SD) และแบบมำตรฐำนควำมคมชัดสูง (High Definition: HD) โดยครอบคลุมประเภทของ
เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล ดังนี้
(1) เครื่องรับแบบมีจอภำพแสดงผล ประเภท integrated Digital Television (iDTV)
(2) เครื่องรับแบบไม่มีจอภำพแสดงผล ประเภท set-top box
ทั้งนี้ สำหรับประเภทของเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลดังต่อไปนี้ ให้เทียบเคียง
ข้อกำหนดทำงเทคนิคกับมำตรฐำนทำงเทคนิคนี้ได้ตำมที่คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำร
โทรทัศน์กำหนด
(1) เครื่องรับแบบพกพำ/เคลื่อนที่ (portable/mobile receivers)
(2) เครื่องรับแบบติดตั้งบนยำนพำหนะ (vehicle receivers)
(3) เครื่องรับประเภทอื่นใดที่ใช้งำนโดยมิได้อำศัยกำรต่อกับแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำประธำน (supply mains)
ทั้งกำรต่อโดยตรงหรือกำรต่อผ่ำนอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ำ (adapter)
2. ข้อกาหนดทั่วไปทางเทคนิค (General Requirements)
2.1 ข้อกาหนดทางเทคนิคด้านคุณลักษณะทางไฟฟ้าและความปลอดภัย
เครื่ อ งรั บ สั ญ ญำณโทรทั ศ น์ ภ ำคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ต อลต้ อ งมี คุ ณ ลั ก ษณะทำงไฟฟ้ ำ และควำม
ปลอดภัยตำมที่กำหนดไว้ในมำตรฐำน มอก. 1195 [1] หรือฉบับ (version) ที่ใหม่กว่ำ
2.2 ข้ อ ก าห น ด ท างเท ค นิ ค ด้ าน ค ว าม เข้ ากั น ได้ ท างแ ม่ เห ล็ ก ไฟ ฟ้ า (Electromagnetic
Compatibility)
ข้อกำหนดทำงเทคนิ คด้ำนควำมเข้ำกัน ได้ทำงแม่เหล็ กไฟฟ้ำส ำหรับเครื่องรับสั ญ ญำณโทรทัศ น์
ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลให้เป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในมำตรฐำนใดมำตรฐำนหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) CISPR 13 [2] หรือ ฉบับ (version) ที่ใหม่กว่ำ
(2) CISPR 32 [3] หรือ ฉบับ (version) ที่ใหม่กว่ำ
(3) EN 55013 [4] หรือ ฉบับ (version) ที่ใหม่กว่ำ
(4) EN 55032 [5] หรือ ฉบับ (version) ที่ใหม่กว่ำ
2.3 การติดตั้งและใช้งาน
เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องมำพร้อมกับคู่มือกำรติดตั้งและใช้งำนทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
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2.4 รีโมทคอนโทรล (Remote Control)
เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องมำพร้อมกับรีโมทคอนโทรลที่มีคุณสมบัติ
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด หรือทั้งสองอย่ำง ดังนี้
2.4.1 รีโมทคอนโทรลแบบทั่วไป จะต้อง
(1) มีปุ่มนูนสัมผัส (tactile marking) บนปุ่มกดตัวเลข ‘5’
(2) มี ปุ่ ม ส ำหรั บ กำรเลื อ กใช้ งำนค ำบรรยำยใต้ ภ ำพ (subtitles) เป็ น กำรเฉพำะ
หำกไม่มีปุ่มเป็นกำรเฉพำะ ผู้ใช้ต้องสำมำรถเข้ำถึงเมนูสำหรับเลือกใช้งำนคำบรรยำย
ใต้ภำพผ่ำนทำงเมนูบนหน้ำจอได้ไม่เกิน 2 ลำดับชั้นจำกเมนูหลัก
(3) มี ปุ่ มส ำหรั บกำรเลื อกช่ องสั ญญำณเสี ยงที่ รองรับกำรใช้ งำนเสี ยงบรรยำยภำพ
(Audio Description: AD) เป็ น กำรเฉพำะ หำกไม่ มี ปุ่ ม เป็ น กำรเฉพำะ ผู้ ใช้ ต้ อ ง
สำมำรถเลือกช่องสัญญำณเสียงที่รองรับกำรใช้งำนเสียงบรรยำยภำพจำกปุ่มสำหรับ
เลือกช่องสัญญำณเสียงโดยทั่วไปได้ เช่น ปุ่ม “Audio”
2.4.2 รีโมทคอนโทรลแบบมีฟังก์ชันกำรใช้งำนเพื่อสนับสนุนกำรเข้ำถึงและอำนวยควำม
สะดวกต่อคนพิกำร หรือผู้สูงอำยุ จะต้อง
(1) มีปุ่ มนู นสั มผั สบนปุ่ มเปิ ด -ปิ ด และอักษรเบรลล์ บริเวณด้ำนข้ำงปุ่มเพิ่มหรือลด
ระดับเสียง และบริเวณด้ำนข้ำงปุ่มเปลี่ยนช่องรำยกำรขึ้นหรือลง
(2) มีฟังก์ชันกำรสั่งกำรด้วยเสียง และฟังก์ชันคำแนะนำด้วยเสียง หรือฟังก์ชันกำรสั่ง
กำรและฟังก์ชันคำแนะนำด้วยวิธีกำรอื่น
2.5 ข้อกาหนดทางเทคนิคด้านกาลังไฟฟ้า
เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั้งแบบไม่มีจอภำพแสดงผล หรือ set-top box
และ แบบมีจอภำพแสดงผล หรือ integrated Digital Television (iDTV) ต้องมีค่ำกำลังไฟฟ้ำไม่
เกิน 1 วัตต์ ในสถำนะดังต่อไปนี้
(1) off mode หมำยถึง สถำนะที่อุปกรณ์ไฟฟ้ำเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ำยไฟหลัก และ
ไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนสถำนะไปอยู่ในสถำนะอื่นๆ เช่น standby mode, network mode1
หรือ active mode2 รวมถึงสถำนะกำรใช้งำนปกติ

1 network mode หมำยถึง สถำนะที่อุปกรณ์ไฟฟ้ำเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ำยไฟหลัก และมีกำรเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต แต่

ยังไม่ได้มีกำรสื่อสำรหรือส่งข้อมูลผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต
2 active mode หมำยถึง สถำนะที่อุปกรณ์ไฟฟ้ำเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ำยไฟหลัก และมีกำรเปิดใช้งำนในกำรทำงำนหลักอย่ำง
น้อยหนึ่งกำรทำงำน (กำรทำงำนในสถำนะ “on” “in-use” หรือ “normal operation” มีควำมหมำยเช่นเดียวกันกับ
สถำนะกำรทำงำนนี)้
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(2) standby mode หมำยถึง สถำนะที่อุปกรณ์ไฟฟ้ำเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ำยไฟหลัก
และอยู่ในกำรทำงำน (functions) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้
(2.1) กำรพร้ อ มที่ จ ะเปลี่ ย นไปยั งสถำนะอื่ น ๆ โดยกำรใช้ รี โมทคอนโทรล
กำรใช้อุปกรณ์ตรวจจับ (sensor) ภำยใน หรือกำรตั้งเวลำ
(2.2) กำรทำงำนต่อเนื่อง ดังนี้
(2.2.1) กำรแสดงสถำนะหน้ำจอแสดงผล รวมถึงกำรแสดงเวลำ
(2.2.2) กำรเปิดใช้อุปกรณ์ตรวจจับ (sensor)
โดยวิธีกำรทดสอบให้เป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในมำตรฐำน IEC 62301 [6]
3. ข้อกาหนดทางเทคนิคด้านหัวต่อและส่วนต่อเชื่อม (Connectors and Interfaces)
เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องมีหัวต่อและส่วนต่อเชื่อมเป็นไปตำมข้อกำหนด
ดังตำรำงที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อกำหนดด้ำนเทคนิคด้ำนหัวต่อและส่วนเชื่อมต่อ
ประเภทของหัวต่อ

ข้อกาหนด

หัวต่อภำครับขำเข้ำ (RF input connector)

หั วต่ อ แบ บ ตั วเมี ย (female connector) เป็ น ไป ตำม
มำตรฐำน IEC 60169-2 [7] โดยมีควำมต้ำนทำนสัญญำณขำ
เข้ำ (input impedance) 75 โอห์ม
ทั้ ง นี้ ส ำหรั บ เครื่ อ งรั บ แบบไม่ มี จ อภำพแสดงผลจะต้ อ ง
รองรับกำรจ่ำยไฟฟ้ำกระแสตรง 5 โวลต์ ให้กับสำยอำกำศ
แบบแอคที ฟ (active antenna) โดยผู้ ใ ช้ ต้ อ งสำมำรถ
เปิ ด /ปิด กำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ ำได้เอง และมีส ถำนะเริ่ม ต้ น
เป็นปิด (off)

หัวต่อภำครับขำออก (RF loop-through)

เครื่อ งรับ แบบไม่ มี จ อภำพแสดงผลต้ อ งมี หั ว ต่ อแบบตั ว ผู้
(male connector) เป็นไปตำมมำตรฐำน IEC 60169-2

หัวต่อและส่วนต่อเชื่อมสัญญำณภำพและเสียง

เครื่ อ งรั บ แบบไม่ มี จ อภำพแสดงผลต้ อ งมี ส่ ว นต่ อ เชื่ อ ม
สัญญำณขำออกดังนี้
1. หั ว ต่ อ แ บ บ RCA (RCA-phono socket) ส ำ ห รั บ
สัญญำณเสียงขำออกแบบสเตอริโอ (stereo audio) ซึ่ง
มำพร้อมกับสำยสัญญำณ
หรือ หั ว ต่ อ แบบอื่ น ซึ่ ง ต้ อ งมำพร้อ มกั บ สำยสั ญ ญำณ
ที่ ส ำม ำรถแป ลงหั วต่ อนั้ น เป็ น หั วต่ อ แบ บ RCA
(RCA-phono socket) ได้
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ประเภทของหัวต่อ

ข้อกาหนด

2. หั ว ต่ อ แ บ บ RCA (RCA-phono socket) ส ำ ห รั บ
สัญญำณภำพขำออกแบบคอมโพสิต (composite) ซึ่ง
มำพร้อมกับสำยสัญญำณ
หรือหั วต่ อแบบอื่ น ซึ่ งต้องมำพร้อมกับ สำยสั ญ ญำณที่
ส ำ ม ำ รถ แ ป ล งหั ว ต่ อ นั้ น เป็ น หั ว ต่ อ แ บ บ RCA
(RCA-phono socket) ได้
3. รองรับกำรต่อเชื่อมแบบ HDMI ซึ่งสำมำรถป้องกันกำร
ทำสำเนำ (HDCP) สำหรับสัญ ญำณขำออกดิจิตอล ซึ่ง
มำพร้อมกับสำยสัญญำณ

4. ข้อกาหนดทางเทคนิคด้านภาครับสัญญาณและภาคถอดรหัสสัญญาณ (RF Tuner and Decoder
Requirements)
4.1 คุณสมบัติด้านความถี่วิทยุของภาครับสัญญาณ (Radio Frequency Requirements)
คุณสมบัติด้ำนควำมถี่วิทยุของภำครับสัญญำณสำหรับเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ต้องเป็นไปตำมข้อกำหนดดังตำรำงที่ 2
ตารางที่ 2 คุณสมบัติ และข้อกำหนดด้ำนควำมถี่วิทยุของภำครับสัญญำณ
คุณสมบัติ

ข้อกาหนด

ย่ำนควำมถี่วิทยุสำหรับภำครับสัญญำณ

470-862 เมกะเฮิรตซ์

ควำมกว้ำงช่องสัญญำณ (bandwidth)

8 เมกะเฮิรตซ์

ตัวเลขแสดงสัญญำณรบกวน (noise figure)

ไม่เกิน 6 dB

ควำมไวในกำรรับสัญญำณ (sensitivity)

น้ อ ยกว่ ำ -83.15 dBm ส ำหรั บ กรณี ข นำดของ FFT
16K (Extended), ก ำ ร ม อ ดู เล ต สั ญ ญ ำ ณ แ บ บ
64-QAM, อั ต รำกำรเข้ ำ รหั ส 3/5, ระบบสำยอำกำศ
แบบ SISO, และมีแบบรูปสัญญำณไพลอต PP2

กำรปรับเลื่อนควำมถี่ช่องสัญญำณ (channel ต้องสำมำรถรับสัญญำณคลื่นพำห์ที่ถูกปรับเลื่อน
offset)
(offset) จำกควำมถี่ศูนย์กลำงตำมปกติได้ถึง ±125
กิโลเฮิรตซ์
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4.2 วิธีการทางานของระบบ DVB-T2 (DVB-T2 Operating Modes)
วิธีกำรทำงำนของภำครับสัญญำณและภำคถอดรหัสสัญญำณในระบบ DVB-T2 ให้เป็นไปตำมที่
กำหนดไว้ในมำตรฐำน ETSI EN 302 755 v.1.3.1 [8] หรือ ETSI EN 302 755 ฉบับ (version) ที่
ใหม่กว่ำ ทั้งนี้ ต้องรองรับกำรทำงำนดังตำรำงที่ 3
ตารางที่ 3 กำรทำงำนของภำครับสัญญำณและภำคถอดรหัสสัญญำณที่ต้องรองรับในระบบ DVB-T2
ลักษณะของการทางาน

การทางานที่ต้องรองรับ

ขนำดของ FFT (FFT size)

1K, 2K, 4K, 8K (Normal), 8K (Extended), 16K
(Normal), 16K (Extended), 32K (Normal), และ 32K
(Extended)

กำรมอดูเลตสัญญำณ (modulation)

QPSK,16-QAM, 64-QAM และ 256-QAM

อัตรำกำรเข้ำรหัส (code rate)

1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6

ช่วงเวลำป้องกัน (guard interval)

1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

แบบรูปสัญญำณไพลอต (pilot pattern) PP1 ถึง PP7
รูปแบบของกำรรับบริกำร

(1) รองรับบริกำรทั้งในลักษณะ Single PLP (Mode A)
และ Multiple PLP (Mode B)
(2) รองรับกำรทำงำนของโครงข่ำยแบบควำมถี่เดียว
(Single Frequency Network: SFN) ตำมมำตรฐำน
ETSI TS 101 191 [9]

5. ข้อกาหนดทางเทคนิคด้านการดีมัลติเพล็กซ์สัญญาณและกระแสขนส่ง (De-multiplexing and
Transport Stream)
กำรดีมัลติเพล็กซ์สัญญำณและกำรถอดรหัสสัญญำณสำหรับกระแสขนส่ง MPEG-2 (MPEG-2 Transport
Stream) ของเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน ETSI TS
101 154 [10] และมำตรฐำน ISO/IEC 13818-1 [11]
6. ข้อกาหนดทางเทคนิคด้านสัญญาณภาพและเสียง (Video and Audio)
ข้อกำหนดทำงเทคนิคด้ำนสัญญำณภำพและเสียงสำหรับเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ ภำคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนดังตำรำงที่ 4
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ตารางที่ 4 ข้อกำหนดด้ำนสัญญำณภำพและเสียง
ลักษณะของการทางาน

มาตรฐานที่ต้องรองรับ

กำรถอดรหัสสัญญำณภำพ

MPEG-4 AVC/H.264 ตำมมำตรฐำน ISO/IEC 14496-10 [12]

กำรแสดงผลภำพ

รองรับกำรแสดงผลควำมคมชัดสูง ควำมละเอียด 1920x1080 แบบ
interlace (1080i) ที่มีอัตรำเฟรม (frame rate) 25 ภำพต่อวินำที
และอัตรำส่วนภำพ (aspect ratio) 16:9
รองรับกำรแสดงผลควำมคมชัดสูง ควำมละเอียด 1280x720 แบบ
progressive (720p) ที่มีอัตรำเฟรม (frame rate) 50 ภำพต่อวินำที
และอัตรำส่วนภำพ (aspect ratio) 16:9
รองรับกำรแสดงผลควำมคมชัดปกติ ควำมละเอียด 720x576 แบบ
interlace (576i) ที่มีอัตรำเฟรม (frame rate) 25 ภำพต่อวินำที และ
อัตรำส่วนภำพ (aspect ratio) 16:9 และ 4:3

กำรถอดรหัสสัญญำณเสียง

กำรถอดรหัสสัญญำณเสียงแบบ 2 ช่องเสียง (stereo) แบบ MPEG-4
HE-AAC v2 ตำมมำตรฐำน ISO/IEC 14496-3 [13]

ทั้งนี้ กำรแสดงผลของสั ญญำณภำพต้องรองรับรูปแบบกำรแสดงผลตำมข้อกำหนดของ Active Format
Description (AFD) ในมำตรฐำน ETSI TS 101 154 โดยต้องรองรับอย่ำงน้อย 2 รูปแบบ ดังตำรำงที่ 5
ตารางที่ 5 รูปแบบกำรแสดงผลของสัญญำณภำพ
สัญญาณภาพขาเข้า
สัญญำณภำพต้นทำง
อัตรำส่วน
อัตรำส่วนภำพ
ภำพที่
ภำพจำก
จำกสัญญำณ
ออกอำกำศ
สัญญำณภำพขำเข้ำ
ภำพต้นทำง

การแสดงผลของสัญญาณภาพที่ออกอากาศ
รหัส
AFD

16:9

16:9

1000

4:3

4:3

1001
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16:9

4:3

หน้ำ 6 จำก 17

811

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

7. ข้อกาหนดทางเทคนิคด้านการประมวลผลและแสดงผลข้อมูล
7.1 หน่วยประมวลผลและหน่วยความจา (Processor and Memory)
เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องมีหน่วยประมวลผลและหน่วยควำมจำที่มี
คุณสมบัติเทียบเท่ำหรือดีกว่ำดังต่อไปนี้
(1) หน่วยควำมจำแบบ DDRAM ที่มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 64 เมกะไบต์
(2) หน่วยควำมจำแบบ Flash ที่มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 เมกะไบต์
(3) หน่วยประมวลผลที่มีควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 300 เมกะเฮิรตซ์
7.2 ชุดอักขระ (Character Set)
เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับชุดอักขระตำมมำตรฐำน ETSI EN
300 468 [14] ในตำรำงรหั ส อั ก ขระ 00 (Character code table 00 – Latin alphabet with
Unicode equivalents) และตำรำงรหั ส อั ก ขระ 07 (Character code table 07 - Latin/Thai
alphabet with Unicode equivalents)
7.3 ภาษาในเมนูที่แสดงบนจอภาพ (On Screen Display: OSD)
เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับกำรแสดงผลเมนูบนจอภำพเป็น
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยมีค่ำเริ่มต้นเป็นภำษำไทยหรือผู้ใช้ต้องสำมำรถเลือกภำษำได้ในกำร
ใช้งำนครั้งแรก
7.4 ระบบคาบรรยายใต้ภาพ (Subtitling System)
เครื่ องรับ สั ญ ญำณโทรทัศน์ ภ ำคพื้น ดิน ในระบบดิจิตอลต้องรองรับ ระบบคำบรรยำยใต้ภ ำพตำม
มำตรฐำน ETSI EN 300 743 [15] โดยต้องรองรับ กำรถอดรหั สและกำรแสดงผลแบบ Display
Definition Segment (DDS) ตำมมำตรฐำนดังกล่ำวด้วย
7.5 การรองรับการแสดงผลหลายภาษาและเสียงบรรยายภาพ
เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับกำรแสดงผลคำบรรยำยใต้ภำพ
และกำรรับฟังเสียงได้หลำยภำษำ รวมทั้งกำรรับฟังเสียงบรรยำยภำพ โดยผู้ใช้ต้องสำมำรถกำหนด
ภำษำหลักได้เองตำมต้องกำร อย่ำงน้อยต้องรองรับรหัสภำษำดังตำรำงที่ 6
ตารางที่ 6 รหัสภำษำทีเ่ ครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับ
ภาษา
ไทย
อังกฤษ
เสียงต้นฉบับ
เสียงบรรยำยภำพ

รหัสภาษาตามมาตรฐาน ISO 639-3 [16]
THA
ENG
QAA
NAR
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โดยเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับกำรรับฟังเสียงบรรยำยภำพใน
ลักษณะ Broadcast Mix ตำมมำตรฐำน ETSI TS 101 154 ทั้งนี้ ผู้ใช้ต้องสำมำรถเลือกใช้งำนเสียง
บรรยำยภำพ โดยกำรกดปุ่มสำหรับกำรเลือกช่องสัญญำณเสียงที่รองรับกำรใช้งำนเสียงบรรยำยภำพ
(Audio Description: AD) เป็นกำรเฉพำะ หรือเลือกช่องสัญญำณเสียงที่รองรับกำรใช้งำนเสียงบรรยำย
ภำพจำกปุ่มสำหรับเลือกช่องสัญญำณเสียงโดยทั่วไป เช่น ปุ่ม “Audio” หรือควบคุมด้วยฟังก์ชันกำรใช้
งำนอื่นที่สำมำรถทดแทนกันได้ เช่น ฟังก์ชันกำรสั่งกำรด้วยเสียง หรือฟังก์ชันคำแนะนำด้วยเสียง
7.6 บริการและหมายเลขช่อง
เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องสำมำรถรับสัญญำณทุกสัญญำณที่มีกำร
ให้บริกำรในพื้นที่นั้นๆ โดยกำรตรวจกวำดค้นหำสัญญำณตลอดย่ำนควำมถี่วิทยุที่กำหนดในข้อ 4.1
กรณีกำรเปิดใช้งำนครั้งแรก หำกเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลกำหนดให้
ผู้ใช้ระบุพื้นที่รับสัญญำณ เพื่อแสดงระดับควำมแรงของสัญญำณ (signal strength) และคุณภำพ
ของสัญ ญำณ (signal quality) ของช่องควำมถี่วิทยุ ซึ่งให้ บริกำรในพื้นที่นั้น ๆ จะต้องแสดงช่อง
ควำมถี่วิท ยุ ให้ เป็ น ปั จ จุ บั น และถูกต้องตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสี ยง กิจ กำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติว่ำด้วยแผนควำมถี่วิทยุสำหรับกิจกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล หรือตำมที่คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์กำหนด
ทั้งนี้ ทุ กบริกำรจะมีห มำยเลขช่อ ง (LCN) และต้ องจั ดช่อ งรำยกำรโทรทัศน์ ภ ำคพื้ น ดินในระบบ
ดิจิตอลที่มีค่ำ ONID (Original Network ID) ของประเทศไทยเป็นลำดับแรก โดยมีแผนหมำยเลข
ช่องเริ่มจำกหมำยเลข 1 ถึงหมำยเลข 999 และมีกำรจัดกลุ่มช่องรำยกำรเป็นดังนี้
(1) หมำยเลข 1 ถึงหมำยเลข 799 เป็นหมำยเลขช่องสำหรับช่องรำยกำรภำยในประเทศ
ซึ่งมีค่ำ ONID เป็น 0x22FC
(2) หมำยเลข 800 ถึงหมำยเลข 999 เป็นหมำยเลขช่องสำหรับช่องรำยกำรที่มีค่ำ ONID
อื่นๆ
หำกโครงข่ำยสำหรับโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลมีกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงดังนี้
(1) เพิ่มหรือลดจำนวนมัลติเพล็กซ์
(2) เปลี่ยนช่องควำมถี่วิทยุของมัลติเพล็กซ์
(3) เพิ่มหรือลดจำนวนช่องรำยกำร
(4) เปลี่ยนหมำยเลขช่องรำยกำร
(5) กำรเปลี่ยนแปลงอื่นใดบนโครงข่ำยที่กระทบต่อช่องรำยกำร
เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องสำมำรถปรับเปลี่ยนและแสดงช่องรำยกำร
ได้อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน
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7.7 ตัวบอกช่องรายการ (Logical Channel Descriptor)
เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับกำรทำงำนตำมข้อกำหนดของตัว
บอกช่องรำยกำร เวอร์ชัน 2 (Logical Channel Descriptor version 2) โดยมีค่ำ Private Data
Specifier ID (PDS ID) เป็น 0x0000 22FC ทั้งนี้ ตัวบอกช่องรำยกำร เวอร์ชัน 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรจัดลำดับช่องรำยกำรตำมเขตบริกำร โดยมีรำยละเอียดดังตำรำงที่ 7
ตารางที่ 7 โครงสร้ำงตัวบอกช่องรำยกำร
โครงสร้าง
Logical_channel_v2_descriptor (){
descriptor_tag
descriptor_length
for (i=0;i<N;i++){
channel_list_id
channel_list_name_length
for (i=0;i<N;i++) {
char
}
country_code
descriptor_length
for (i=0;i<number_of_services;i++){
service_id
visible_service_flag
reserved_future_use
logical_channel_number
}
}
}

จานวนบิต

ประเภทข้อมูล

8
8

Uimsbf
Uimsbf

8
8

Uimsbf
Uimsbf

8

Uimsbf

24
8

Uimsbf
Uimsbf

16
1
5
10

Uimsbf
Bslbf
Bslbf
Uimsbf

ทั้งนี้ พำรำมิเตอร์ต่ำงๆ มีคำอธิบำย ดังต่อไปนี้
descriptor_tag: ต้องมีค่ำเป็น 0x87 (หรือ 135 ในระบบเลขฐำนสิบ)
descriptor_length: เป็นข้อมูลขนำด 8 บิต ระบุขนำดควำมยำวของตัวบอก (descriptor)
channel_list_id: เป็ น ข้อ มูล ขนำด 8 บิ ต และใช้ก ำหนดกลุ่ ม ของช่อ งรำยกำร (channel list)
สำหรับเขตบริกำรแต่ละเขต โดยค่ำดังกล่ำวจะต้องไม่ซ้ำกันในโครงข่ำย (original network)
ในกรณีกำรตรวจค้นหำสัญญำณแล้วพบกลุ่มของช่องรำยกำรมำกกว่ำหนึ่งกลุ่ม ผู้ใช้จะต้องสำมำรถ
เลือกได้ว่ำจะรับชมรำยกำรตำมกลุ่มใด โดยเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลจะต้อง
จัดเรียงช่องรำยกำรตำมกลุ่มนั้นๆ
กสทช. มส. 4002-2560

หน้ำ 9 จำก 17

814

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

channel_list_name_length: เป็นข้อมูลขนำด 8 บิต และใช้ระบุจำนวนไบต์ของข้อมูลถัดจำก
ข้ อ มู ล นี้ (ข้ อ มู ล ชื่ อ กลุ่ ม ของช่ อ งรำยกำร หรื อ name of the channel list) ซึ่ งเป็ น กำรระบุ จ ำนวน
อักขระในชื่อกลุ่มของช่องรำยกำร ซึ่งชื่อดังกล่ำวมีขนำดได้สูงสุด 23 ไบต์
char: เป็นข้อมูลอักขระขนำด 8 บิต โดยสำยอักขระ (string of characters) ใช้สำหรับระบุชื่อกลุ่ม
ของช่องรำยกำร โดยข้อมูล ดังกล่ ำวต้องอ้ำงอิงจำกชุดอักขระตำมตำรำงรหั ส อักขระ 00 (Character
code table 00 – Latin alphabet with Unicode equivalent) ตำมมำตรฐำน ETSI EN 300 468
country_code: เป็นข้อมูลขนำด 24 บิต และใช้ระบุชื่อประเทศแบบสำมอักขระตำมมำตรฐำน
ISO 3166 [17] โดยแต่ละอักขระจะได้รับกำรเข้ำรหัสให้มีขนำด 8 บิตตำมมำตรฐำน ISO 8859-1 [18]
และถูกบรรจุตำมลำดับในข้อมูลขนำด 24 บิตนี้ ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ต้องถูกกำหนดเป็น “THA”
service_id: ใช้ระบุหมำยเลขบริกำร (service ID) บนกระแสขนส่ง (transport stream)
visible_service_flag: กำหนดเป็น 1 เมื่อต้องแสดงช่องรำยกำร (visible) และเป็น 0 เมื่อไม่ต้อง
แสดงช่องรำยกำร (not visible)
reserved_future_use: สำหรับข้อมูลนี้ทุกบิตจะต้องถูกกำหนดให้เป็น 1 โดยเครื่องรับสัญญำณ
โทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลจะต้องเพิกเฉยต่อข้อมูลนี้
logic_channel_number: หมำยเลขช่องรำยกำร
7.8 ผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Program Guide: EPG)
เครื่ อ งรั บ สั ญ ญำณโทรทั ศ น์ ภ ำคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ต อลต้ อ งรองรั บ กำรประมวลผลและแสดง
ผั ง รำยกำรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ำกตำรำง DVB SI EIT p/f และตำรำง DVB SI EIT Schedule ตำม
มำตรฐำน ETSI EN 300 468 โดยกำรแสดงผลต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังนี้
(1) วัน เดือน ปี และเวลำปัจจุบัน
(2) เวลำเริ่มรำยกำรปัจจุบัน (now/present) และรำยกำรถัดไป (next/follow)
(3) เวลำจบรำยกำรปัจจุบัน (now/present) และรำยกำรถัดไป (next/follow)
(4) หมำยเลขช่อง (LCN)
(5) ชื่อตอน และ/หรือ ชื่อเรื่องของรำยกำร
(6) คำอธิบำยโดยย่อ
(7) ประเภทรำยกำร
ทั้ งนี้ เครื่ อ งรั บ สั ญ ญำณโทรทั ศ น์ ภ ำคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ต อลจะต้ อ งสำมำรถเก็ บ และแสดงผล
ผังรำยกำรอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน (24 ชั่วโมงต่อวัน)
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7.9 ระดับความเหมาะสมของรายการ (Parental Rating)
เครื่ องรับ สัญ ญำณโทรทัศน์ ภ ำคพื้ น ดิน ในระบบดิจิ ตอลต้องรองรับกำรประมวลผลและแสดงผล
รำยกำรตำมระดับ ควำมเหมำะสมของรำยกำร (Parental Rating) ให้ส อดคล้องตำมมำตรฐำน
ETSI EN 300 468 โดยจะต้องมีควำมสำมำรถในกำรจ ำกัดกำรเข้ำถึงของรำยกำรโทรทัศน์ หรื อ
ฟังก์ชันกำรควบคุมโดยผู้ปกครอง เพื่อป้องกันเด็กหรือเยำวชนภำยใต้ปกครองรับชมรำยกำรโทรทัศน์
ที่ไม่เหมำะสม เว้นแต่กรณีมีกำรป้อนรหัสผ่ำน (PIN) โดยผู้ใช้
ทั้งนี้ เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลจะต้องจำแนกรหัสที่ใช้ในกำรจัดระดับ
ควำมเหมำะสมของรำยกำร (Parental Rating Code) ตำมข้ อ ก ำหนด ETSI EN 300 468 และ
อนุญำตให้ผู้ใช้สำมำรถตั้งค่ำควำมเหมำะสมของรำยกำรตำมควำมต้องกำร สำหรับในประเทศไทยให้
มีกำรกำหนดเป็ นไปตำมตำรำงที่ 8 ซึ่งสอดคล้ องกับประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดทำผังรำยกำรสำหรับกำร
ให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์
โดยมีค ่ำ เริ ่ม ต้น บนเครื ่อ งรับ สัญ ญำณโทรทัศ น์ภ ำคพื ้น ดิน ในระบบดิจ ิต อลให้ก ำหนดเป็ น
“ไม่กำหนด” และกรณีรหัสในกำรจัดระดับควำมเหมำะสมของรำยกำรอยู่ในกลุ่ม “ยังไม่มีกำรใช้งำน”
ให้เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลตีควำมหมำยเป็นรหัสในกำรจัดระดับควำม
เหมำะสมของรำยกำรที่สูงกว่ำที่ได้มีกำรกำหนดไว้ให้ใช้งำน เช่น หำกส่งรหัสในกำรจัดระดับควำม
เหมำะสมของรำยกำรเป็น 0x0C ให้ตีควำมหมำยรหัสในกำรจัดระดับควำมเหมำะสมของรำยกำร
เป็น 0x0F
นอกจำกนี้ เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับกำรแสดงระดับควำม
เหมำะสมของรำยกำรบนผั งรำยกำรอิเล็ กทรอนิ กส์ โดยจะต้องแสดงระดับ ควำมเหมำะสมของ
รำยกำรบนข้อมูลของรำยกำรปัจจุบันเป็นอย่ำงน้อย
กำรแสดงระดับควำมเหมำะสมของรำยกำรบนเมนูสำหรับกำรตั้งค่ำและบนผังรำยกำรอิเล็กทรอนิกส์
อำจแสดงตำมวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) แสดงเป็นตัวอักษรหรือคำอธิบำยตำมที่ปรำกฏในตำรำงที่ 8
(2) แสดงเป็นสัญลักษณ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดทำผังรำยกำร
สำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์
(3) แสดงด้วยวิธีกำรอื่นใดซึ่งสำมำรถทำให้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำยและชัดเจน
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แสดง

แสดง

ไม่แสดง

ไม่แสดง

ไม่แสดง

ไม่แสดง

ไม่แสดง

ไม่แสดง

ไม่แสดง

แสดง

ไม่แสดง

ไม่แสดง

ไม่แสดง

แสดง

แสดง

ไม่แสดง

ไม่แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

“รหัสในกำรจัดระดับควำมเหมำะสมของรำยกำร” หมำยถึง รหัสในกำรจัดระดับควำมเหมำะสมของรำยกำร (Parental Rating Code) ตำมข้อกำหนด ETSI EN 300 468

ฉ

0x10

รำยกำรที่เหมำะสมกับผู้ชมที่มีอำยุ 18 ปีขึ้นไป
ผู้ชมที่มีอำยุน้อยกว่ำ 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำ
รำยกำรเฉพำะไม่เหมำะสำหรับเด็กและเยำวชน

ยังไม่มีกำรใช้งำน
ยังไม่มีกำรใช้งำน
ยังไม่มีกำรใช้งำน
ยังไม่มีกำรใช้งำน

แสดง

ไม่กาหนด
แสดง
แสดง
ยังไม่มีกำรใช้งำน
แสดง
ไม่แสดง
ยังไม่มีกำรใช้งำน
ยังไม่มีกำรใช้งำน
ยังไม่มีกำรใช้งำน
แสดง
ไม่แสดง
ยังไม่มีกำรใช้งำน
ยังไม่มีกำรใช้งำน

ไม่แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

การตั้งค่าที่เครื่องรับสัญญาณโดยผู้ใช้ 5
ป
ด
ท
น13
น18
แสดง
แสดง
แสดง
แสดง
แสดง
แสดง
แสดง
แสดง
แสดง
แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

แสดง

ฉ
แสดง
แสดง
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สำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ และประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทำงกำรจัดระดับควำม
เหมำะสมของรำยกำรโทรทัศน์
5 “แสดง” หมำยถึง เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลแสดงรำยกำรตำมปกติ
“ไม่แสดง” หมำยถึง เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลไม่แสดงรำยกำรจนกว่ำผู้ใช้จะป้อนรหัสผ่ำน

4 กำรจัดระดับควำมเหมำะสมของรำยกำรในประเทศไทยอ้ำงอิงตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดทำผังรำยกำร

3

น18

รำยกำรที่เหมำะสมกับผู้ชมที่มีอำยุ 13 ปีขึ้นไป
ผู้ชมที่มีอำยุน้อยกว่ำ 13 ปี ควรได้รับคำแนะนำ

รำยกำรที่เหมำะสำหรับผู้ชมทุกวัย

ท

น13

รำยกำรสำหรับเด็ก อำยุ 6-12 ปี

ด

การจัดระดับความเหมาะสมของรายการในประเทศไทย 4
ตัวอักษร
คาอธิบาย
กรณีไม่มีกำรระบุรหัสจำกช่องรำยกำร
ป
รำยกำรสำหรับเด็กปฐมวัย อำยุ 3-5 ปี

0x0F

0x0B
0x0C
0x0D
0x0E

0x0A

รหัสในการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการ 3
0x00
0x01
0x02
0x03
0x04
0x05
0x06
0x07
0x08
0x09

ตารางที่ 8 ตำรำงเข้ำรหัสกำรจัดระดับควำมเหมำะสมของรำยกำร (Parental Rating Code)

7.10 การแสดงผลระดับความแรงของสัญญาณ (Signal Strength) และคุณภาพของสัญญาณ
(Signal Quality)
เครื่องรับ สัญญำณโทรทัศน์ ภำคพื้น ดิน ในระบบดิจิตอลต้องสำมำรถแสดงผลระดับควำมแรงและ
คุณภำพของสัญญำณผ่ำนทำงหน้ำจอของตัวเครื่องรับหรือผ่ำนทำงจอภำพแสดงผล
8. การปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน (System Software Update: SSU)
เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับกำรปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน
ตำมที่ ก ำหนดไว้ ในมำตรฐำน ETSI TS 102 006 [19] โดยอย่ ำงน้ อ ยต้ อ งรองรับ กำรท ำงำนลั ก ษณะ
simple profile
9. การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลให้แสดงควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิคที่
กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกิ จ กำรกระจำยเสี ย ง กิ จ กำรโทรทั ศ น์ และกิ จ กำรโทรคมนำคม
แห่ งชำติ ว่ำด้ วยกำรตรวจสอบและรั บ รองมำตรฐำนของเครื่อ งวิท ยุค มนำคมและอุ ป กรณ์ ในกิจกำร
กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์

กสทช. มส. 4002-2560
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อภิธานศัพท์
AD

Audio Description

AFD

Active Format Description

AVC

Advanced Video Coding

Bslbf

Bit serial, leftmost bit first

DDS

Display Definition Segment

DVB-T2

Second Generation Digital Terrestrial Television Broadcasting System

EPG

Electronic Program Guide

EIT

Event Information Table

ETSI

European Telecommunication Standards Institute

FFT

Fast Fourier Transform

HDCP

High-Bandwidth Digital Content Protection

HDMI

High-Definition Multimedia Interface

HDTV

High Definition Television

iDTV

Integrated Digital Television

LCN

Logical Channel Number

MPEG

Moving Pictures Expert Group

OSD

On Screen Display

ONID

Original Network ID

PDS ID

Private Data Specifier ID

PIN

Personal Identification Number

PLP

Physical Layer Pipe

QAM

Quadrature Amplitude Modulation

QPSK

Quadrature Phase Shift Keying

RCA

Radio Corporation of America

RF

Radio Frequency

SD

Standard Definition

SDTV

Standard Definition Television

SFN

Single Frequency Network
กสทช. มส. 4002-2560
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SI

Service Information

SSU

System Software Update

STB

Set-top box

Uimsbf

Unsigned integer most significant bit first
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เอกสารอ้างอิง
[1]

มอก. 1195-2536 เครื่ องใช้อิเล็ กทรอนิ กส์ และอุ ป กรณ์ เกี่ยวข้องที่ ใช้กับแหล่ งจ่ำยไฟฟ้ำประธำน
สำหรับใช้ในที่อยู่อำศัย และงำนทั่วไปที่มีลักษณะคล้ำยกัน เฉพำะด้ำนควำมปลอดภัย

[2]

CISPR 13:2009 : Sound and television broadcast receivers and associated equipment –
Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement

[3]

CISPR 32:2015 : Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission
requirements

[4]

EN 55013:2013 : Sound and television broadcast receivers and associated equipment
– Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement

[5]

EN 55032:2015 : Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission
Requirements

[6]

IEC 6 2 3 0 1 Edition 2.0 2011-01: Household electrical appliances – Measurement of
standby power

[7]

IEC 60169-2: Radio-frequency connectors. Part 2: Coaxial unmatched connector

[8]

ETSI EN 302 755 v1.3.1 (2012-04): Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure
channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television
broadcasting system (DVB-T2)

[9]

ETSI TS 101 191 v1.4.1 (2004-06): Digital Video Broadcasting (DVB); DVB mega-frame for
Single Frequency Network (SFN) synchronization

[10]

ETSI TS 101 154 v1.10.1 (2011-06): Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for
the use of Video and Audio Coding in Broadcasting Applications based on the MPEG-2
Transport Stream

[11]

ISO/IEC 13818-1:2007 : "Information technology - Generic coding of moving pictures
and associated audio information: Systems"

[12]

ISO/IEC 14496-10:2012 : Information Technology – Coding of audio visual objects –
Part 10: Advanced Video Coding

[13]

ISO/IEC 14496-3:2009 : Information technology - Coding of audio-visual objects - Part
3: Audio
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[14]

ETSI EN 300 468 v1.13.1 (2012-08): Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for
Service Information (SI) in DVB systems

[15]

ETSI EN 300 743 v1.4.1 (2011-10): Digital Video Broadcasting (DVB); Subtitling systems

[16]

ISO 639-3: Codes for the representation of names of languages — Part 3: Alpha-3
code for comprehensive coverage of languages

[17]

ISO 3166: Codes for the representation of names of countries and their subdivisions

[18]

ISO 8859-1: Information technology — 8-bit single-byte coded graphic character sets
— Part 1: Latin alphabet No. 1

[19]

ETSI TS 102 006 v1.3.2 (2008-07): Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for
System Software Update in DVB Systems
_____________________________
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เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๙ ง

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการ
ของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก สําหรับการเชื่อมต่อไปยัง
ระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV)
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณ
ในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก สําหรับการเชื่อมต่อ
ไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเทคโนโลยีและ
นวั ต กรรมเกี่ ย วกั บ กิ จ การกระจายเสี ย งและโทรทั ศ น์ ใ นปั จ จุ บั น ที่ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ตลอดจน
ให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถใช้เครื่องรับดังกล่าวด้วยมาตรฐานทางเทคนิคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๑๐) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๒๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก สําหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียมไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณ
ในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกสําหรับการเชื่อมต่อ
ไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วใน
ประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ ใ ช้ ม าตรฐานทางเทคนิ ค ของเครื่ อ งรั บ ที่ ส ามารถใช้ รั บ หรื อ แปลงสั ญ ญาณ
ในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก สําหรับการเชื่อมต่อ
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๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

ไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) ดังมีรายละเอียดตามมาตรฐานทางเทคนิค กสทช.
มส. ๒๐๐๑ - ๒๕๖๐ แนบท้ายประกาศนี้
มาตรฐานทางเทคนิ ค ของเครื่ อ งรั บ ตามข้ อ ๔ ไม่ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ การผลิ ต ทํ า หรื อ นํ า เข้ า
เครื่องรับดังกล่าวเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร
ข้อ ๕ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่อ้างถึงมาตรฐานทางเทคนิค
กสทช. มส. ๒๐๐๑ - ๒๕๕๖ ให้ถือว่าประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งนั้นอ้างถึงมาตรฐาน
ทางเทคนิค กสทช. มส. ๒๐๐๑ - ๒๕๖๐
ข้อ ๖ เครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก สําหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV)
ที่มีตราอักษรและแบบรุ่นซึ่งได้รับการอนุญาต หรือใบอนุญาตให้ผลิต ทํา หรือนําเข้าซึ่งเครื่อ งรับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือเครื่องวิทยุคมนาคม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม แล้วแต่กรณี อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับ ให้ผู้ที่ได้รับ
การอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตนั้นมีสิทธิ ผลิต ทํา หรือนําเข้าซึ่งเครื่องรับ หรือเครื่องวิทยุคมนาคมนั้น
ต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นสุดลง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทําหน้าที่ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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กสทช. มส. 2001-2560
มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับ
รายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกสาหรับการ
เชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV)

สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

825

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1. ขอบข่าย
มาตรฐานทางเทคนิคนี้ ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่่าของเครื่องรับ ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณใน
การรับรายการของกิจการกระจายสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ส่าหรับ การเชื่อมต่อไปยัง
ระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) โดยครอบคลุมประเภทของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลง
สัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ดังนี้
(1) เครื่องรับแบบมีจอภาพแสดงผล
(2) เครื่องรับแบบไม่มีจอภาพแสดงผล ประเภท Set-Top-Box
ทั้ งนี้ ส่ าหรั บ ประเภทของเครื่ อ งรั บ ที่ ส ามารถใช้ รั บ หรื อ แปลงสั ญ ญาณในการรับ รายการของกิ จ การ
กระจายเสี ย งหรื อ กิ จ การโทรทั ศ น์ แ บบบอกรั บ สมาชิ ก ส่ า หรั บ การเชื่ อ มต่ อ ไปยั ง ระบบโทรทั ศ น์
ดาวเที ย ม (Satellite TV) ดั งต่ อ ไปนี้ ให้ เที ย บเคี ย งข้ อ ก่ า หนดทางเทคนิ ค กั บ มาตรฐานทางเทคนิ ค นี้
โดยอนุโลม
(1) เครื่องรับแบบพกพา/เคลื่อนที่ (Portable/Mobile Receivers)
(2) เครื่องรับแบบติดตั้งบนยานพาหนะ (Vehicle Receivers)
(3) เครื่องรับแบบติดตั้งในระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์ทางสาย (Head End)
(4) เครื่ องรั บ ประเภทอื่ นใดที่ ใช้ งานโดยมิ ได้ อาศั ยการต่ อกั บแหล่ งจ่ ายไฟฟ้ าภาคประธาน (Supply
mains) ทั้งการต่อโดยตรงหรือการต่อผ่านอุปกรณ์แปลงไฟฟ้า (Adapter)
2. ข้อกาหนดทางเทคนิคด้านการเข้าถึงแบบมีเงื่อนไข (Conditional Access System: CA System)
เครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก ส่าหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) ต้องมีมาตรฐานการ
เข้าถึงแบบมีเงื่อนไข ควบคู่กับคุณสมบัติการรับรหัสหรืออนุญาตให้ใช้งานผ่านทางอากาศ (OTA) เพื่อให้
สามารถรับช่องรายการได้ และอย่างน้อยต้องมีความสามารถในการถอดรหัสแบบ BISS-1 และรองรับการ
ถอดรหัส BISS-E ควบคู่กับคุณสมบัติการรับรหัสที่ใช้ส่าหรับปลดล็อกช่องรายการที่ถูกเข้ารหัส (BISS Key)
[1] เข้าสู่เครื่องรับรายการผ่านทางอากาศ (by OTA)
3. ข้อกาหนดทางเทคนิคด้านภาครับสัญญาณ และภาคถอดรหัสสัญญาณ
เครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
แบบบอกรั บ สมาชิก ส่ าหรั บ การเชื่อมต่อไปยั งระบบโทรทั ศน์ ดาวเที ยม (Satellite TV) อย่างน้ อยต้อ ง
รองรับสัญญาณ และถอดรหัสสัญญาณในระบบ DVB-S [2] และระบบ DVB-S2 [3]
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4. ข้อกาหนดทางเทคนิคด้านสัญญาณภาพและเสียง
เครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
แบบบอกรั บ สมาชิก ส่ าหรั บ การเชื่อมต่อไปยั งระบบโทรทั ศน์ ดาวเที ยม (Satellite TV) อย่างน้ อยต้อ ง
เป็นไปตามมาตรฐานดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อก่าหนดทางเทคนิคด้านสัญญาณภาพและเสียง
ลักษณะของการทางาน
การถอดรหัสสัญญาณภาพ
การแสดงผลภาพ

การถอดรหัสสัญญาณเสียง

มาตรฐานที่ต้องรองรับ
MPEG-2 และ MPEG-4 AVC/H.264 [4]
รองรั บ การแสดงผลความคมชั ด สู ง (High Definition:HD)
ความละเอียด 1920x1080 แบบ interlace (1080i) ที่มีอัตรา
เฟรม (frame rate) 25 ภาพต่ อ วิ น าที แ ละอั ต ราส่ ว นภาพ
(aspect ratio) 16:9
รองรั บ การแสดงผลความคมชั ด สู ง (High Definition:HD)
ความละเอียด 1280x720 แบบ progressive (720p) ที่มีอัตรา
เฟรม (frame rate) 50 ภาพต่ อ วิ น าที แ ละอั ต ราส่ ว นภาพ
(aspect ratio) 16:9
ร อ ง รั บ ก า ร แ ส ด ง ผ ล ค ว า ม ค ม ชั ด ป ก ติ (Standard
Definition:SD) ค ว าม ล ะ เอี ย ด 720x576 แ บ บ interlace
(576i) ที่ มี อั ต ราเฟรม (frame rate) 25 ภาพต่ อ วิ น าที และ
อัตราส่วนภาพ (aspect ratio) 16:9 และ 4:3
การถอดรหัสสัญญาณเสียงแบบ 2 ช่องเสียง (stereo) MPEG-4
HE AAC v1 หรือดีกว่า [5]

5. การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
เครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
แบบบอกรั บ สมาชิ ก ส่ าหรั บ การเชื่ อ มต่ อ ไปยั งระบบโทรทั ศ น์ ด าวเที ย ม (Satellite TV) ให้ แสดงความ
สอดคล้องด้วยวิธีการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity:SDoC)
ตามมาตรฐานทางเทคนิคที่ก่าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจ การโทรคมนาคมแห่ งชาติ ว่าด้ว ยการตรวจสอบและรับ รองมาตรฐานของเครื่อ งวิทยุค มนาคมและ
อุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
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อภิธานศัพท์
AVC
BISS:
CA System:
DVB-S:
DVB-S2:
HD
MPEG
OTA:
SD
SDoC

Advanced Video Coding
Basic Interoperable Scrambling System
Conditional Access System
Digital Video Broadcasting - Satellite
Digital Video Broadcasting - Satellite - Second Generation
High Definition
Moving Pictures Expert Group
Over The Air
Standard Definition
Supplier’s Declaration of Conformity
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เอกสารอ้างอิง
[1] EBU Tech 3290 Technical Specification: Basic Interoperable Scrambling System with
Encrypted keys (BISS) August 2002
[2] ISO/IEC 14496-10:2012 Information technology Coding of audio visual objects Part 10:
Advanced Video Coding
[3] ETSI EN 302 421: Digital Video Broadcasting (DVB);Framing structure, channel coding and
modulation for 11/12 GHz satellite services
[4 ] ETSI EN 302 307: Digital Video Broadcasting (DVB); Second generation framing structure,
channel coding and modulation systems for Broadcasting, Interactive Services, News
Gathering and other broadband satellite applications (DVB-S2)
[5] ISO/IEC 14496-3: Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 3: Audio
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เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๔๖ ง

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของสายอากาศรับสัญญาณสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดมาตรฐานทางเทคนิคของสายอากาศรับสัญญาณสาหรับกิจการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อให้การใช้งานสายอากาศรับสัญญาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมให้ประชาชนรับชมกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้อย่างเหมาะสม และส่งเสริม
การประกอบกิ จการโทรทั ศน์ ภ าคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ต อล ตลอดจนรองรั บ การใช้ งานคลื่ น ความถี่
ในปัจจุบัน และอนาคต
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๐) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีใ้ ห้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบี ยบ ข้อบังคับ และคาสั่งอื่น ใดในส่วนที่ ได้กาหนดไว้แ ล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ให้ ใช้ ม าตรฐานทางเทคนิ ค ของสายอากาศรั บ สั ญ ญาณส าหรั บ กิ จ การโทรทั ศ น์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เลขที่ กสทช. มส. ๔๐๐๔-๒๕๖๑ แนบท้ายประกาศนี้ โดยกาหนดให้เป็น
มาตรฐานทางเทคนิคแบบสมัครใจ
ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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มาตรฐานทางเทคนิคของสายอากาศรับสัญญาณ
สาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
มาตรฐานทางเทคนิคของสายอากาศรับสัญญาณ
สาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
โทร. 0 2271 0151-60
เว็บไซต์ยwww.nbtc.go.th
สำนักงำนคณะกรรมกำรกิ
จกำรกระจำยเสี
ง กิจกำรโทรทัศน์
832
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
รวมกฎหมายว่
าด้ว8ยกิแขวงสำมเสนใน
จการกระจายเสียง เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
87 ถนนพหลโยธิ
นและกิ
ซอย
จการโทรทัศน์
โทร. 0 2271 0151-60 เว็บไซต์ www.nbtc.go.th

1. ขอบข่าย
มำตรฐำนทำงเทคนิคนี้ ระบุลักษณะพึงประสงค์ทำงเทคนิคของสำยอำกำศรับสัญญำณสำหรับกิจกำร
โทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่งมีอิมพีแดนซ์ 75 โอห์ม และใช้งำนกับควำมถี่วิทยุ บนย่ำน
ควำมถี่สูงยิ่ง (Ultra High Frequency: UHF) ควำมถี่วิทยุ 470 – 790 MHz สอดคล้องกับประกำศ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ว่ำด้วยแผน
ควำมถี่วิทยุสำหรับกิจกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล รวมทั้งรองรับกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้
งำนคลื่ น ควำมถี่ในอนำคตให้ ส อดคล้ องกั บ ประกำศคณะกรรมกำรกิจ กำรกระจำยเสี ยง กิ จ กำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติว่ำด้วยแผนแม่บทกำรบริหำรคลื่นควำมถี่ โดยครอบคลุม
ประเภทของสำยอำกำศรับสัญญำณสำหรับกิจกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล ดังนี้
(1) สำยอำกำศรับสัญญำณภำยในอำคำรแบบแอกทีฟ (Active Indoor Antenna)
(2) สำยอำกำศรับสัญญำณภำยนอกอำคำร (Outdoor Antenna)
2. มาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถี่ (Radio Frequency Requirements)
2.1

อัตราขยาย (Gain)

นิยาม อัตรำขยำย (Gain) หมำยถึง อัตรำขยำยสัมพัทธ์ (Relative Gain) ซึ่งคืออัตรำส่วน
ของอั ต รำขยำยก ำลั งงำนในทิ ศ ทำงที่ ก ำหนดให้ เที ย บกั บ อั ต รำขยำยก ำลั ง งำนของสำยอำกำศ
มำตรฐำนที่ใช้ในกำรทดสอบในทิศทำงนั้ น โดยกำลั งงำนที่ป้ อนให้ กับ ขำเข้ำ ของสำยอำกำศต้อง
เหมือนกันทั้งสองตัว
ทั้งนี้ กำหนดให้อัตรำขยำยของสำยอำกำศรับสัญญำณภำยในอำคำรแบบแอกทีฟ พิจำรณำ
จำกอัตรำขยำยของสำยอำกำศร่วมกับอัตรำขยำยของวงจรขยำยสัญญำณ
นอกจำกนี้ กำหนดให้อัตรำขยำยสูงสุดที่วัดค่ำได้จะต้องมีค่ำ มำกกว่ำหรือเท่ำกับอัตรำขยำย
ที่ผู้ผลิตแจ้งไว้
2.1.1 อัตราขยายของสายอากาศรับสัญญาณภายในอาคารแบบแอกทีฟ
ขีด จ ากัด อัตรำขยำยสู งสุ ดบนควำมถี่วิท ยุ 470 – 790 MHz เมื่อคิดผลจำกวงจรขยำย
สัญญำณจะต้องมีค่ำสูงกว่ำ 12.15 dBi
2.1.2 อัตราขยายของสายอากาศรับสัญญาณภายนอกอาคาร
ขีดจากัด อัตรำขยำยสูงสุดบนควำมถี่วิทยุ 470 – 790 MHz จะต้องมีค่ำสูงกว่ำ 7 dBi
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2.2

การแปรผันของอัตราขยาย (Gain Variation)

นิยาม กำรแปรผันของอัตรำขยำย (Gain Variation) หมำยถึง ค่ำควำมแตกต่ำงระหว่ำง
อั ต รำขยำยสู งสุ ด และอั ต รำขยำยต่ ำสุ ด บนย่ ำนควำมถี่ ที่ ท ดสอบ เมื่ อ เที ย บกั บ ค่ ำมั ธ ยฐำนของ
อัตรำขยำยในแต่ละควำมถี่ที่กำหนดให้มีกำรทดสอบ
ขีดจากัด กำรแปรผันของอัตรำขยำยสำหรับทั้งกรณีสำยอำกำศรับสัญญำณภำยในอำคำร
แบบแอกทีฟ เมื่อคิดผลจำกวงจรขยำย และกรณีสำยอำกำศรับสัญญำณภำยนอกอำคำร จะต้องมีค่ำ
ไม่เกิน ±3 dB บนควำมถี่วิทยุ 470 – 790 MHz
2.3

อัตราส่วนคลื่นนิ่ง (Standing Wave Ratio: SWR)

นิ ย าม อั ต รำส่ ว นคลื่ น นิ่ ง (Standing Wave Ratio: SWR) หมำยถึ ง อั ต รำส่ ว นของ
แรงดั น ไฟฟ้ ำ สู ง สุ ด ต่ อ แรงดั น ไฟฟ้ ำ ต่ ำสุ ด ในสำยที่ ไม่ มี ก ำรสู ญเสี ย ซึ่ ง มี อิ ม พี แ ดนซ์ ลั ก ษณะ
(Characteristic Impedance) ต่ออยู่กับสำยอำกำศ
ขีดจากัด อัตรำส่วนคลื่นนิ่งจะต้องมีค่ำไม่เกิน 2.5 บนควำมถี่วิทยุ 470 – 790 MHz
2.4

แบบรูปกาลังของสายอากาศ (Antenna Power Pattern)

นิ ย าม แบบรู ป ก ำลั ง ของสำยอำกำศ (Antenna Power Pattern) หมำยถึ ง กำรบอก
คุณสมบัติในกำรรับพลังงำนของสำยอำกำศในรูปแบบกรำฟิกหรือฟังก์ชันทำงคณิตศำสตร์ ซึ่งเป็น
ฟังก์ชันของพิกัดตำแหน่ง ในกำรพิจำรณำแบบรูปกำรรับพลังงำนจะต้องกระทำในบริเวณสนำมไกล
(Far Field) และแสดงในรูปฟังก์ชันของพิกัดทิศทำง แบบรูปกำลังนี้สำมำรถวัดและพล็อตจำกกำลัง
ของสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำที่รับเข้ำมำโดยสำยอำกำศ
2.4.1 แบบรูปกาลังของสายอากาศรับสัญญาณภายในอาคารแบบแอกทีฟ
ขีด จ ากัด แบบรู ป ก ำลั งของสำยอำกำศภำยในอำคำรบนควำมถี่วิท ยุ 470 – 790 MHz
จะต้องเทียบเท่ำหรือดีกว่ำแบบรูปกำลังของสำยอำกำศในระนำบสนำมไฟฟ้ำ (E-plane) ที่แสดงใน
รูปที่ 1 หรือรูปที่ 2 แล้วแต่กรณี
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รูปที่ 1 แสดงแบบรูปกาลังของสายอากาศรับสัญญาณภายในอาคารแบบแอกทีฟ แบบที่ 1
(เป็นสำยอำกำศแบบกึ่งมีทิศทำงในระนำบสนำมไฟฟ้ำ โดยมีอตั รำขยำยในทิศทำงด้ำนหลัง
เมื่อเทียบกับด้ำนหน้ำหรือโหลบหลัก แตกต่ำงกันได้ระหว่ำง -3 ถึง -18 dB)

รูปที่ 2 แสดงแบบรูปกาลังของสายอากาศรับสัญญาณภายในอาคารแบบแอกทีฟ แบบที่ 2
(เป็นสำยอำกำศแบบรอบตัวในระนำบสนำมไฟฟ้ำ โดยมีอัตรำขยำยในทิศทำงต่ำงๆ
เมื่อเทียบกับทิศทำงด้ำนหน้ำ แตกต่ำงกันได้ไม่เกิน -3 dB)
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2.4.2 แบบรูปกาลังของสายอากาศรับสัญญาณภายนอกอาคาร

dB

ขีดจากัด แบบรูปกำลังของสำยอำกำศภำยนอกอำคำรบนควำมถี่วิทยุ 470 – 790 MHz
จะต้องเทียบเท่ำหรือดีกว่ำแบบรูปกำลังของสำยอำกำศในระนำบสนำมไฟฟ้ำ (E-plane) ที่แสดงใน
รูปที่ 3

มุมสัมพัทธ์กับทิศทางของโหลบหลัก (Main lobe)

รูปที่ 3 แสดงแบบรูปกาลังของสายอากาศรับสัญญาณภายนอกอาคาร
2.4.3 การแปรผันของแบบรูปกาลังของสายอากาศ
นิยาม กำรแปรผันของแบบรูปกำลังของสำยอำกำศ หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำขยำย
ของสำยอำกำศในแต่ละควำมถี่เมื่อเทียบกับอัตรำขยำยสูงสุดในทิศทำงของโหลบหลัก (Main Lobe)
ทีค่ วำมถี่กลำงตำมที่ผู้ผลิตออกแบบและแจ้งไว้
ขีดจากัด กำรแปรผันของแบบรูปกำลังของสำยอำกำศรับสัญญำณภำยนอกอำคำร จะต้องมี
ค่ำไม่เกิน 1 dB
2.5 ตั ว เลขแสดงคุ ณ สมบั ติ ข องของสายอากาศรั บ สั ญ ญาณภายในอาคารแบบแอกที ฟ
(Active Antenna Figure of Merit)
นิยาม ตัวเลขแสดงคุณสมบัติ (Figure of Merit: FoM) ของสำยอำกำศรับสัญญำณภำยใน
อำคำรแบบแอกทีฟ หมำยถึง ผลต่ำงระหว่ำงอัตรำขยำยของสำยอำกำศเมื่อไม่คิดผลจำกวงจรขยำย
สัญญำณ และตัวเลขแสดงสัญญำณรบกวนของวงจรขยำยสัญญำณ (Amplifier Noise Figure)
(1)
โดยที่

= อัตรำขยำยของสำยอำกำศเมื่อไม่คิดผลจำกวงจรขยำยสัญญำณ
= ตัวเลขแสดงสัญญำณรบกวนของวงจรขยำยสัญญำณ (Amplifier
Noise Figure)
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ขีดจากัด ตัวเลขแสดงคุณสมบัติของของสำยอำกำศรับสัญญำณภำยในอำคำรแบบแอกทีฟ
จะต้องมีค่ำไม่น้อยกว่ำ -5 dB
2.6 การอินเตอร์มอดูเลตของสายอากาศรับสัญญาณภายในอาคารแบบแอกทีฟ (Active
Antenna Intermodulation)
นิ ย าม ควำมผิ ด เพี้ ย นจำกกำรอิ น เตอร์ ม อดู เ ลตของสั ญ ญ ำณ (Intermodulation
Distortion) หมำยถึง ควำมผิดเพี้ยนแบบไม่เชิงเส้นอันเกิดจำกกำรมีควำมถี่ซึ่งมำจำกผลรวมหรือ
ผลต่ำงของควำมถี่มูล ฐำน (Fundamentals) และควำมถี่ฮำร์โมนิกส์ (Harmonics) ซึ่งถูกส่งผ่ ำน
สำยอำกำศรับสัญญำณภำยในอำคำรแบบแอกทีฟ
จุดตัดอันดับสำมของควำมแรงสนำมไฟฟ้ำขำเข้ำ (Third-order input intercept: etoi) มำ
จำกจุดตั ดซึ่งควำมแรงของสั ญ ญำณขำเข้ำแต่ล ะชุดของคลื่ นควำมถี่แบบต่อเนื่อง (Continuous
Wave: CW) สร้ ำงระดั บ ของสั ญ ญำณขำออกที่ เท่ ำ กั น ทั้ งสั ญ ญำณที่ ต้ อ งกำรและสั ญ ญำณที่ ไม่
ต้องกำรจำกกำรอินเตอร์ มอดูเลตของสัญญำณอันดับสำม ณ สัญญำณขำออกของสำยอำกำศรับ
สัญญำณ จุดดังกล่ำวไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้จริงเนื่องจำกสำยอำกำศรับสัญญำณภำยในอำคำรแบบแอก
ทีฟจะถึงจุดอิ่มตัวก่อนจะเกิดเหตุกำรณ์นี้ขึ้น แต่จะเป็นประโยชน์ในกำรคำดกำรณ์ระดับของควำม
ผิดเพี้ยนจำกกำรอินเตอร์มอดูเลตของสัญญำณ ณ ระดับของสัญญำณขำเข้ำที่กำหนด
ขีดจากัด ค่ำจุดตัดอันดับสำมอ้ำงอิงควำมแรงสนำมไฟฟ้ำขำเข้ำ (Input Referred Thirdorder intercept (etoi)) จะต้องมีค่ำสูงกว่ำ 130 dBµV/m
3. วิธีการทดสอบ
วิธีกำรทดสอบมำตรฐำนทำงเทคนิคต้องเป็นดังนี้
3.1 กรณีสำยอำกำศรับสัญญำณภำยในอำคำรแบบแอกทีฟ
ลาดับ
1
2

3

ข้อกาหนด
อัตรำขยำยของสำยอำกำศ
รับสัญญำณ เมื่อคิดผลจำก
วงจรขยำยสัญญำณ
กำรแปรผันของอัตรำขยำย
เมื่ อ คิ ด ผลจำกวงจรขยำย
สัญญำณ

อัตรำส่วนคลื่นนิ่ง
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(MHz)
474 490 506 522
538 554 570 586
602 618 634 650
666 682 698 714
730 746 762 778
786
474 490 506 522
538 554 570 586
602 618 634 650
666 682 698 714
730 746 762 778
786
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วิธีการทดสอบ

ต้องเป็นไปตำม ETSI EN 303 354
หรือวิธีกำรทดสอบอื่นที่เทียบเท่ำ

ต้องเป็นไปตำม IEEE Std 149
หรือ IEEE/ANSI C63.5
หรือวิธีกำรทดสอบอื่นที่เทียบเท่ำ
หน้ำ 6 จำก 11

ลาดับ
4
5
6

ความถี่ทดสอบ
(MHz)

ข้อกาหนด
แบบรูปกำลังของ
สำยอำกำศ

474 650 786

ตัวเลขแสดงคุณสมบัติของ
ของสำยอำกำศรับสัญญำณ
ภำยในอำคำรแบบแอกทีฟ
กำรอินเตอร์มอดูเลตของ
สำยอำกำศรับสัญญำณ
ภำยในอำคำรแบบแอกทีฟ

474
538
602
666
730

490 506
554 570
618 634
682 698
746 762
786

522
586
650
714
778

วิธีการทดสอบ
ต้องเป็นไปตำม IEEE Std 149
หรือ IEEE/ANSI C63.5
หรือวิธีกำรทดสอบอื่นที่เทียบเท่ำ
ต้องเป็นไปตำม ETSI EN 303 354
หรือวิธีกำรทดสอบอื่นที่เทียบเท่ำ

3.2 กรณีสำยอำกำศรับสัญญำณภำยนอกอำคำร
ลาดับ
1
2
3
4

ความถี่ทดสอบ
(MHz)
อัตรำขยำยของสำยอำกำศ 474 490 506 522
รับสัญญำณ
538 554 570 586
กำรแปรผันของอัตรำขยำย 602 618 634 650
666 682 698 714
730 746 762 778
อัตรำส่วนคลื่นนิ่ง
786
แบบรูปกำลังของสำยอำกำศ 474 650 786
ข้อกาหนด

วิธีการทดสอบ

ต้องเป็นไปตำม IEEE Std 149
หรือ IEEE/ANSI C63.5
หรือวิธีกำรทดสอบอื่นที่เทียบเท่ำ

4. การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
สายอากาศรับสัญญาณสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ให้แสดงความสอดคล้อง
ตามมาตรฐานทางเทคนิคนี้ โดยถือเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ข ตามที่กาหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่า
ด้วยการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุ คมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
ทั้งนี้ ในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังมาตรฐานทางเทคนิคนี้ใช้บังคับ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของสายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล อนุโลมให้สามารถยอมรับรายงานผล
การทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบภายในประเทศได้ โดยจะต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่
ได้รับการรับรองระบบงานจากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ว่ามีความสามารถตาม
ข้อกาหนดในมาตรฐาน มอก. 17025 หรือได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงานที่มี
ความสามารถของต่างประเทศ ว่ามีความสามารถตามข้อกาหนดในมาตรฐาน ISO/IEC 17025:
2017 หรื อ ฉบั บ ปั จ จุ บั น ในสาขาการทดสอบอย่ า งน้ อ ย 2 สาขา ดั ง ต่ อ ไปนี้ สาขาไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาโทรคมนาคม
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5. เครื่ องหมายการได้ รั บการตรวจสอบและรั บรองมาตรฐาน และเครื่ องหมายบ่ งบอกคุ ณ สมบั ติ
ทางเทคนิคของสายอากาศรับสัญญาณสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
นอกจากเครื่ องหมายการได้รั บการตรวจสอบและรั บรองมาตรฐานของเครื่องวิท ยุคมนาคมและ
อุปกรณ์ ประเภท ข ตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทั ศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุ ป กรณ์ ในกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ ก าหนดให้ แ สดงเครื่อ งหมายบ่ งบอก
คุณสมบัติทางเทคนิคของสายอากาศ โดยอาศัยเกณฑ์ทางเทคนิค ดังนี้
ลาดับ

เครื่องหมายบ่งบอกคุณสมบัติทางเทคนิค

เกณฑ์ทางเทคนิค

1

กรณีสำยอำกำศรับสัญญำณภำยในอำคำร
แบบแอกทีฟสอดคล้องกับลักษณะทำง
เทคนิคขั้นต่ำตำมที่กำหนดในมำตรฐำนนี้

2

กรณีสำยอำกำศรับสัญญำณภำยนอก
อำคำรสอดคล้องกับลักษณะทำงเทคนิค
ขั้นต่ำตำมที่กำหนดในมำตรฐำนนี้ และ
อัตรำขยำย (Gain) สูงสุดบนควำมถี่วิทยุ
470 – 790 MHz มีค่ำสูงกว่ำ 7 dBi แต่ไม่
เกิน 10 dBi

3

กรณีสำยอำกำศรับสัญญำณภำยนอก
อำคำรสอดคล้องกับลักษณะทำงเทคนิค
ขั้นต่ำตำมที่กำหนดในมำตรฐำนนี้ และ
อัตรำขยำย (Gain) สูงสุดบนควำมถี่วิทยุ
470 – 790 MHz มีค่ำสูงกว่ำ 10 dBi แต่
ไม่เกิน 13 dBi
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ลาดับ

เครื่องหมายบ่งบอกคุณสมบัติทางเทคนิค

เกณฑ์ทางเทคนิค

4

กรณีสำยอำกำศรับสัญญำณภำยนอก
อำคำรสอดคล้องกับลักษณะทำงเทคนิค
ขั้นต่ำตำมที่กำหนดในมำตรฐำนนี้ และ
อัตรำขยำย (Gain) สูงสุดบนควำมถี่วิทยุ
470 – 790 MHz มีค่ำสูงกว่ำ 13 dBi แต่
ไม่เกิน 16 dBi

5

กรณีสำยอำกำศรับสัญญำณภำยนอก
อำคำรสอดคล้องกับลักษณะทำงเทคนิค
ขั้นต่ำตำมที่กำหนดในมำตรฐำนนี้ และ
อัตรำขยำย (Gain) สูงสุดบนควำมถีว่ ิทยุ
470 – 790 MHz มีค่ำสูงกว่ำ 16 dBi

เครื่องหมายบ่ งบอกคุณสมบั ติทางเทคนิคข้างต้น กาหนดให้สามารถใช้งานสาหรับสายอากาศรับ
สัญญาณยี่ห้อและรุ่นที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากสานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแล้วเท่านั้น
ทั้ งนี้ ก าหนดให้ ต้ องแสดงข้อมู ล ทางเทคนิ คอื่ น ๆ ในลั ก ษณะที่ อ่ านออกและมองเห็ น ได้ง่าย บน
บรรจุภัณฑ์ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ย่ำนควำมถี่ที่รองรับ (Frequency Range)
2. อัตรำขยำยสูงสุด (Maximum Gain)
3. อัตรำส่วนคลื่นนิ่ง (Standing Wave Ratio: SWR)
4. อิมพีแดนซ์ (Impedance)
5. แบบรูปกำลังของสำยอำกำศ (Antenna Power Pattern) ในระนำบสนำมไฟฟ้ำของ
ควำมถี่ทดสอบทั้ง 3 ควำมถี่
6. ตัวเลขแสดงสัญญำณรบกวน (Noise Figure) สำหรับกรณีสำยอำกำศรับสัญญำณ
ภำยในอำคำรแบบแอกทีฟ
กสทช. มส. 4004-2561
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7. ข้อควำมแสดงลิงก์ และ/หรือ QR Code สำหรับดำวน์โหลดหรือใช้งำนระบบตรวจสอบ
พื้นที่ครอบคลุมสัญญำณดิจิตอลทีวี (DTV Service Area) ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ทั้งระบบบน
เว็บไซต์ (Website) และบนแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile
Application)
8. ข้อควำมระบุข้อจำกัดของกำรใช้งำนสำยอำกำศ ดังนี้ “กำรรับสัญญำณและระยะห่ำงที่
เหมำะสมจำกสถำนีส่งสัญญำณอำจมีควำมแตกต่ำงกันแต่ละพื้นที่เนื่องจำกคุณลักษณะ
ทำงเทคนิคของสถำนีส่งสัญญำณและสภำพภูมิประเทศ
8.1 กำรรับสัญญำณด้วยสำยอำกำศรับสัญญำณภำยในอำคำรแบบแอกทีฟ ควร
ติดตั้งในอำคำรบริเวณที่สัญญำณสำมำรถเข้ำถึงได้ อำทิ ใกล้กับประตูหรือหน้ำต่ำง
8.2 กำรรับ สั ญ ญำณด้วยสำยอำกำศรับ สัญ ญำณภำยนอกอำคำร ควรติดตั้ง
ภำยนอกอำคำรสูงจำกพื้นดินประมำณ 6-10 เมตร หรือสูงกว่ำ รวมทั้งหันสำยอำกำศไป
ยังสถำนีส่งและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวำง”
6. เอกสารอ้างอิง
[1]

IEEE Std 149™-1979 (R2008) : IEEE Standard Test Procedures for Antennas

[2] IEEE/ ANSI C63. 5-2017 : American National Standard for Electromagnetic
Compatibility--Radiated Emission Measurements in Electromagnetic Interference
(EMI) Control--Calibration and Qualification of Antennas (9 kHz to 40 GHz)
[3] ETSI EN 303 354 V1.1.1 (2 0 1 7 -0 3 ) : Amplifiers and active antennas for TV
broadcast reception in domestic premises; Harmonised Standard covering the
essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
[4] มอก.1109-2535 : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายอากาศสาหรับรับวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ ในช่วงความถี่ 30 เมกะเฮิรตซ์ ถึง 1 จิกะเฮิรตซ์
[5] Recommendation ITU-R BT.419-3 : Directivity and polarization discrimination of
antennas in the reception of television broadcasting
[6]

Report ITU-R BT.2254-3 : Frequency and network planning aspects of DVB-T2

[7] Minimum requirements for DVB-T2 receiving antennas for portable indoor and
portable outdoor reception Deutsche TV Platform Version 1.2
[8] MCMC MTSFB TC T014:2017 : Technical Code for Digital Terrestrial Television
(DTT) Active Indoor Antenna
[9] มอก. 17025 : ข้ อ ก าหนดทั่ ว ไปว่ า ด้ ว ยความสามารถของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบและ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
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[10] ISO/IEC 17025: 2017 - General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories
_____________________
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เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๘๖ ง

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของสายอากาศรับสัญญาณสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
(ฉบับที่ ๒)
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของสายอากาศรับสัญญาณสาหรับกิจการ
โทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิน ในระบบดิจิ ต อล ลงวั น ที่ ๕ กั น ยายน ๒๕๖๑ เพื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะสมกับ
การใช้งานคลื่นความถี่ของประเทศไทยในปัจจุบัน ภายหลังการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz
และเป็นไปตามแผนความถี่วิทยุสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๐) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงกาหนดมาตรฐานทางเทคนิคของสายอากาศรับสัญญาณสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิทัลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ คาสั่งอื่นใดในส่วนที่ไ ด้กาหนดไว้แล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความใน 1. ขอบข่ า ย ของมาตรฐานทางเทคนิ ค ของสายอากาศ
รับสัญญาณสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เลขที่ กสทช. มส. ๔๐๐๔-๒๕๖1
ท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของสายอากาศรับสัญญาณสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติ อล
ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“1. ขอบข่าย
มาตรฐานทางเทคนิ ค นี้ ระบุ ลั ก ษณะพึ ง ประสงค์ ท างเทคนิ ค ของสายอากาศ
รับสัญญาณสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ซึ่งมีอิมพีแดนซ์ 75 โอห์ม และใช้งาน
กับความถี่วิทยุบนย่านความถี่สูงยิ่ง (Ultra High Frequency: UHF) ความถี่วิทยุ 470 - 694 MHz
โดยครอบคลุมประเภทของสายอากาศรับสัญญาณสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ดังนี้
(1) สายอากาศรับสัญญาณภายในอาคารแบบแอกทีฟ (Active Indoor Antenna)
(2) สายอากาศรับสัญญาณภายนอกอาคาร (Outdoor Antenna)”
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เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๘๖ ง

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความ “บทความถี่วิทยุ 470-790 MHz” ใน 2.1.1 2.1.2 2.2
2.3 2.4.1 และ 2.4.2 ใน 2. มาตรฐานทางเทคนิ คด้า นคลื่ นความถี่ (Radio Frequency
Requirements) ของมาตรฐานทางเทคนิคของสายอากาศรับสัญญาณสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพืน้ ดิน
ในระบบดิจิตอล เลขที่ กสทช. มส. ๔๐๐๔-๒๕61 ท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง มาตรฐานทางเทคนิ ค ของสายอากาศ
รับสัญญาณสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“บนความถี่วิทยุ 470 - 694 MHz”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน 3. วิธีการทดสอบ ของมาตรฐานทางเทคนิคของสายอากาศ
รับสัญญาณสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เลขที่ กสทช. มส. ๔๐๐๔-๒๕๖1
ท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของสายอากาศรับสัญญาณสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติ อล
ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“3. วิธีการทดสอบ
วิธีการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคต้องเป็น ดังนี้
3.1 กรณีสายอากาศรับสัญญาณภายในอาคารแบบแอกทีฟ
ลำดับ
1
2

3

4

ควำมถี่ทดสอบ
(MHz)

ข้อกำหนด

อัตราขยายของสายอากาศ
รับสัญญาณ เมื่อคิดผลจาก 474 490 506
วงจรขยายสัญญาณ
538 554 570
การแปรผันของอัตราขยาย 602 618 634
666 682
เมื่อคิดผลจากวงจรขยาย
สัญญาณ
474 490 506
538 554 570
อัตราส่วนคลื่นนิ่ง
602 618 634
666 682
แบบรูปกาลังของสายอากาศ

522
586 ต้องเป็นไปตาม ETSI EN 303 354
650 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
522
586
650

474 586 690
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ต้องเป็นไปตาม IEEE Std 149
หรือ IEEE/ANSI C63.5
หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
ต้องเป็นไปตาม IEEE Std 149
หรือ IEEE/ANSI C63.5
หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
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ลำดับ
5
6

ข้อกำหนด
ตัวเลขแสดงคุณสมบัติของ
ของสายอากาศรับสัญญาณ
ภายในอาคารแบบแอกทีฟ
การอินเตอร์มอดูเลตของ
สายอากาศรับสัญญาณ
ภายในอาคารแบบแอกทีฟ

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
ควำมถี่ทดสอบ
(MHz)

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
วิธีกำรทดสอบ

474 490 506 522
538 554 570 586 ต้องเป็นไปตาม ETSI EN 303 354
602 618 634 650 หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
666 682

3.2 กรณีสายอากาศรับสัญญาณภายนอกอาคาร

2
3

อัตราขยายของสายอากาศ
รับสัญญาณ
การแปรผันของอัตราขยาย
อัตราส่วนคลื่นนิ่ง

ควำมถี่ทดสอบ
(MHz)
474 490 506 522
538 554 570 586
602 618 634 650
666 682

4

แบบรูปกาลังของสายอากาศ

474 586 690

ลำดับ
1

ข้อกำหนด

วิธีกำรทดสอบ

ต้องเป็นไปตาม IEEE Std 149
หรือ IEEE/ANSI C63.5
หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า

”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความ “บทความถี่วิทยุ 470-790 MHz ในเกณฑ์ทางเทคนิคลาดับ 2
ลาดับ 3 ลาดับ 4 และลาดับ 5 ใน 5. เครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
และเครื่ อ งหมายบ่ ง บอกคุ ณ สมบั ติ ท างเทคนิ ค ของสายอากาศรั บ สั ญ ญาณส าหรั บ กิ จ การโทรทั ศ น์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ของมาตรฐานทางเทคนิคของสายอากาศรับสัญญาณสาหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เลขที่ กสทช. มส. ๔๐๐๔-๒๕๖1 ท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง มาตรฐานทางเทคนิ ค
ของสายอากาศรับสัญญาณสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“บนความถี่วิทยุ 470 - 694 MHz”
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสอง ของ 4. การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคของมาตรฐานทางเทคนิ คของสายอากาศรับสัญญาณสาหรับกิจการโทรทัศน์ ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล เลขที่ กสทช. มส. ๔๐๐๔-๒๕๖1 ท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
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เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๘๖ ง

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง มาตรฐานทางเทคนิ ค ของสายอากาศ
รับสัญญาณสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“ทั้ ง นี้ ก่ อ นวั น ที่ 2 มกราคม 2566 การตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐาน
ของสายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล อนุโลมให้สามารถยอมรับรายงานผล
การทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบภายในประเทศได้ โดยจะต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับ
การรับรองระบบงานจากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ว่ามีความสามารถตามข้อกาหนด
ในมาตรฐาน มอก. 17025 หรือได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงานที่มีความสามารถ
ของต่ า งประเทศ ว่ า มี ค วามสามารถตามข้ อ ก าหนดในมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 หรื อ
ฉบับปัจจุบัน ในสาขาการทดสอบอย่างน้ อย 2 สาขา ดังต่อไปนี้ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
และสาขาโทรคมนาคม”
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๔๖ ง

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับ
สาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

โดยที่เป็นการสมควรกาหนดมาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับสาหรับ
กิจการโทรทัศน์ ภาคพื้น ดิน ในระบบดิจิตอล เพื่อให้ การใช้งานอุปกรณ์ ขยายสัญ ญาณภาครับเป็น ไป
อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก าหนดสากล และปราศจากการรบกวนซึ่ งกั น และกั น
ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๐) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีใ้ ห้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบี ยบ ข้อบังคับ และคาสั่งอื่น ใดในส่วนที่ ได้กาหนดไว้แ ล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับสาหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้น ดิน ในระบบดิจิต อล เลขที่ กสทช. มส. ๔๐๐๓-๒๕๖๑ แนบท้ายประกาศนี้ โดยผู้ผลิ ต
นาเข้า หรือจาหน่ายอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
จะต้องปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
(๑) ภายในระยะเวลาสามปีนั บ แต่วัน ที่ ประกาศนี้ มี ผลใช้บั งคับ กาหนดให้ เป็น มาตรฐาน
ทางเทคนิคแบบสมัครใจ
(๒) เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ กาหนดให้เป็นมาตรฐาน
ทางเทคนิคแบบภาคบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับ
สาหรับกิจการโทรทั
ศน์ภปาคพื
ในระบบดิ
จิตอล บ
มาตรฐานทางเทคนิ
คของอุ
กรณ์้นขดินยายสั
ญญาณภาครั

สาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
สำนักงำนคณะกรรมกำรกิ
จกำรกระจำยเสี
ยง กิจกำรโทรทัศน์
โทร. 0 2271 0151-60
เว็บไซต์ www.nbtc.go.th

และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
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รวมกฎหมายว่านด้วซอย
ยกิจการกระจายเสี
ยง
87 ถนนพหลโยธิ
8 แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
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1. ขอบข่าย
มำตรฐำนทำงเทคนิคนี้ ระบุลักษณะพึงประสงค์ทำงเทคนิคของอุปกรณ์ขยำยสัญญำณภำครับสำหรับ
กิจกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่งใช้ในภำครับสัญญำณ ทั้ง กำรใช้งำนทั่วไปและงำน
ระบบกระจำยสัญญำณโทรทัศน์ ภำยในอำคำร โดยอำศัยควำมถี่วิทยุ บ นย่ำนควำมถี่สูงยิ่ง (Ultra
High Frequency: UHF) ควำมถี่ วิ ท ยุ 470 – 790 MHz ทั้ งนี้ ไม่ รวมถึ งอุ ป กรณ์ ข ยำยสั ญ ญำณ
ภำครับซึ่งอำศัยไฟเลี้ยงจำกเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล
2. มาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถี่ (Radio Frequency Requirements)
2.1

ตัวเลขแสดงสัญญาณรบกวน (Noise Figure)

นิ ย าม แฟกเตอร์ ก ำรรบกวน (Noise factor: F) หมำยถึ ง กำรลดทอนคุ ณ ภำพของ
อัตรำส่วนของสัญญำณต่อสัญญำณรบกวน (Signal-to-noise ratio) จำกผลของสัญญำณรบกวนซึ่ง
กำเนิดจำกอุปกรณ์ขยำยสัญญำณ
(1)
โดยที่

= กำลังของสัญญำณขำเข้ำ
= กำลังของสัญญำณขำออก
= กำลังของสัญญำณรบกวนขำเข้ำ (สัญญำณรบกวนควำมร้อน
(thermal noise) ที่อุณหภูมิ 290 K)
= กำลังของสัญญำณรบกวนขำออก

ตัวเลขแสดงสัญญำณรบกวน (Noise Figure: NF) หมำยถึง แฟกเตอร์กำรรบกวนซึ่งแปลง
ให้อยู่ในหน่วยเดซิเบล (dB)
(2)
โดยตัวเลขแสดงสัญญำณรบกวนกำหนดขึ้นจำกอุณหภูมิของกำรรบกวน (290 K) บนแถบ
กว้ำงของคลื่นควำมถี่ที่กำหนด
ขี ด จ ากั ด ตั ว เลขแสดงสั ญ ญำณรบกวนสู ง สุ ด (Maximum Noise Figure) ต้ อ งเป็ น
ดังต่อไปนี้
ลาดับ อัตราขยายตามที่ผู้ผลิตแจ้งไว้
1 ไม่เกิน 20 dB
2 มำกกว่ำ 20 dB แต่ไม่เกิน 30 dB
3 มำกกว่ำ 30 dB

ตัวเลขแสดงสัญญาณรบกวนสูงสุด
ต้องไม่เกิน 4 dB
ต้องไม่เกิน 7 dB
ต้องไม่เกิน 10 dB

2.2

การอิ น เตอร์ ม อดู เ ลตของอุ ป กรณ์ ข ยายสั ญ ญาณ (Amplifier Intermodulation)
นิ ย าม ควำมผิ ด เพี้ ย นจำกกำรอิ น เตอร์ ม อดู เ ลตของสั ญ ญ ำณ (Intermodulation
Distortion) หมำยถึง ควำมผิดเพี้ยนแบบไม่เชิงเส้นอันเกิดจำกกำรมีสัญญำณขำออกบนควำมถี่ซึ่งมำ
จำกผลรวมหรือผลต่ำงของควำมถี่มูลฐำน (Fundamentals) และควำมถี่ฮำร์โมนิกส์ (Harmonics)
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ของสัญญำณขำเข้ำ ทั้งนี้ ควำมเป็นเชิงเส้นของอุปกรณ์ขยำยสัญญำณกำหนดขึ้นจำกจุดตัดอันดับ
สำม (Third order intercept) ซึ่งวัดจำกสัญญำณทดสอบสองสัญญำณ หำกป้อนสัญญำณที่ต้องกำร
บนควำมถี่ F1 และ F2 ณ ขั้วต่อขำเข้ำของอุป กรณ์ ขยำยสั ญ ญำณจะปรำกฏควำมไม่เป็น เชิงเส้ น
ออกมำในลักษณะของสัญญำณที่ไม่ต้องกำรจำกกำรอินเตอร์มอดูเลตของสัญญำณอันดับสำม (Third
order intermodulation) ณ ขั้ว ต่อขำออกของอุป กรณ์ ขยำยสั ญ ญำณ โดยมีควำมถี่เป็น 2F1-F2
และ 2F2-F1
จุ ด ตั ด อั น ดั บ สำมของสั ญ ญำณขำเข้ ำ (Third-order input intercept: TOIinput) มำจำก
จุดตัดซึ่งระดับ สั ญ ญำณขำเข้ำแต่ล ะชุดของคลื่ น ควำมถี่แบบต่ อเนื่อง (Continuous Wave: CW)
สร้ำงระดับ ของสัญญำณขำออกที่เท่ำกันทั้งสัญญำณที่ต้องกำรและสั ญญำณที่ไม่ต้องกำรจำกกำร
อินเตอร์มอดูเลตของสัญญำณอันดับสำม ณ ขั้วต่อขำออกของอุปกรณ์ขยำยสัญญำณ จุดดังกล่ำวไม่
สำมำรถเกิดขึ้นได้จริงเนื่องจำกอุปกรณ์ขยำยสัญญำณจะถึงจุดอิ่มตั วก่อนจะเกิดเหตุกำรณ์นี้ขึ้น แต่
จะเป็นประโยชน์ในกำรคำดกำรณ์ระดับของควำมผิดเพี้ยนจำกกำรอินเตอร์มอดูเลตของสัญญำณ ณ
ระดับของสัญญำณขำเข้ำที่กำหนด
ขีดจากัด ค่ำจุดตัดอันดับสำมของสัญญำณขำเข้ำ (TOIinput) จะต้องมีค่ำไม่ต่ำกว่ำ -4 dBm
2.3

การสูญเสียเนื่องจากการย้อนกลับ (Return Loss)

นิยาม กำรสูญเสียเนื่องจำกกำรย้อนกลับ (Return Loss: RL) มำจำกผลกำรวัดกำรลดทอน
ของสัญญำณสะท้อน (Reflected signal: Pref) เมื่อเทียบกับสัญญำณตกกระทบ (Incident signal:
Pinc) ซึ่งเป็นผลจำกกำรต่ออุปกรณ์ขยำยสัญญำณเข้ำกับระบบซึ่งมีอิมพีแดนซ์เป็ น Z0 โดยสัญญำณ
สะท้อนนั้นเกิดขึ้นจำกกำรไม่เข้ำกัน (Mismatch) ระหว่ำงอิมพีแดนซ์ของระบบและอิมพีแดนซ์ของ
ขั้วต่อของอุปกรณ์ขยำยสัญญำณ
(3)
(4)
โดยที่

คือ กำลังของสัญญำณซึ่งถูกสะท้อนโดยอุปกรณ์ซึ่งทำงำนในลักษณะ
เชิงเส้น
คือ กำลังของสัญญำณตกกระทบของอุปกรณ์ซึ่งทำงำนในลักษณะ
เชิงเส้น
คือ ค่ำอิมพีแดนซ์ของอุปกรณ์ขยำยสัญญำณ
คือ ค่ำอิมพีแดนซ์ของระบบซึ่งมีค่ำเป็น 75 โอห์ม

ดังนั้นกำรสูญเสียเนื่องจำกกำรย้อนกลับ จึงเป็นกำรวัดกำรไม่เข้ำกันระหว่ำงอิมพีแดนซ์ของ
อุปกรณ์ขยำยสัญญำณ (ทั้งขำเข้ำและขำออก) และอิมพีแดนซ์ของระบบ
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ขีดจากัด กำรสูญเสียเนื่องจำกกำรย้อนกลับ ณ ขั้วต่อของสัญญำณขำเข้ำต้องมีค่ำมำกกว่ำ
หรือเท่ำกับ 8 dB และกำรสูญ เสียเนื่องจำกกำรย้อนกลั บ ณ ขั้วต่อของสั ญญำณขำออกต้องมีค่ำ
มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 8 dB
2.4

วิธีการทดสอบ
วิธีกำรทดสอบมำตรฐำนทำงเทคนิคด้ำนคลื่นควำมถี่ต้องเป็นดังนี้

ลาดับ
1
2
3

ข้อกาหนด
ตั ว เล ข แ ส ด ง สั ญ ญ ำ ณ
รบกวน
กำรอิ น เตอร์ ม อดู เลตของ
อุปกรณ์ขยำยสัญญำณ
กำรสู ญ เสี ย เนื่ อ งจำกกำร
ย้อนกลับ

ความถี่ทดสอบ
(MHz)
474
538
602
666
730

490
554
618
682
746

506
570
634
698
762

522
586
650
714
778

วิธีการทดสอบ

ต้องเป็นไปตำม ETSI EN 303 354
หรือวิธีกำรทดสอบอื่นที่เทียบเท่ำ

3. มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements)
มำตรฐำนทำงเทคนิคด้ำนควำมปลอดภั ยทำงไฟฟ้ำของอุปกรณ์ขยำยสัญญำณภำครับ สำหรับกิจกำร
โทรทัศน์ ภำคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล ให้ เป็น ไปตำมที่กำหนดไว้ในมำตรฐำน มอก. 1195 – 2536
หรือฉบับปัจจุบัน
4. การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
อุปกรณ์ ขยายสัญญาณภาครับ ส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ให้ แสดงความ
สอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคนี้ โดยถือเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ข ตามที่
กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ทั้งนี้ ในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังมาตรฐานทางเทคนิคนี้ใช้บังคับ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของอุปกรณ์ ขยายสัญญาณภาครับ สาหรับ กิจการโทรทัศน์ภ าคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล อนุโลมให้
สามารถยอมรับรายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบภายในประเทศได้ โดยจะต้องเป็น
ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ ได้รับการรับรองระบบงานจากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ว่ามีความสามารถตามข้อกาหนดในมาตรฐาน มอก. 17025 หรือได้รับ การรับรองระบบงานจาก
หน่ ว ยรั บ รองระบบงานที่ มี ความสามารถของต่างประเทศ ว่ามีค วามสามารถตามข้อก าหนดใน
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 หรื อ ฉบั บ ปั จ จุ บั น ในสาขาการทดสอบอย่ า งน้ อ ย 2 สาขา
ดังต่อไปนี้ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาโทรคมนาคม
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5. เอกสารอ้างอิง
[1] ETSI EN 303 354 V1.1.1 (2 0 1 7 -0 3 ) : Amplifiers and active antennas for TV
broadcast reception in domestic premises; Harmonised Standard covering the
essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
[2] มอก. 1195 – 2536 : เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ประธาน สาหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย
[3] มอก. 17025 : ข้ อ ก าหนดทั่ ว ไปว่ า ด้ ว ยความสามารถของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบและ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
[4] ISO/IEC 17025: 2017 - General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories
_____________________
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เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๘๖ ง

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับ
สาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (ฉบับที่ ๒)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง มาตรฐานทางเทคนิ คของอุ ปกรณ์ ข ยายสั ญญาณภาครับ
ส าหรั บ กิ จ การโทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ต อล ลงวั น ที่ ๕ กั น ยายน ๒๕๖๑ เพื่ อ ให้ มี
ความเหมาะสมกับการใช้งานคลื่นความถี่ของประเทศไทยในปัจจุบัน ภายหลังการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน
๗๐๐ MHz และเป็นไปตามแผนความถี่วิทยุสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๐) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงกาหนดมาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิทัล เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ไ ด้กาหนดไว้แล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความใน 1. ขอบข่ า ย ของมาตรฐานทางเทคนิ ค ของอุ ปกรณ์ ข ยาย
สัญญาณภาครับสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เลขที่ กสทช. มส. ๔๐๐๓-๒๕๖๑
ท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“1. ขอบข่าย
มาตรฐานเทคนิคนี้ ระบุลักษณะพึงประสงค์ทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณ
ภาครับสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ซึ่งใช้ในภาครับสัญญาณ ทั้งการใช้งานทั่วไป
และงานระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์ ภายในอาคาร โดยอาศัยความถี่วิทยุบนย่านความถี่สูง ยิ่ ง
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(Ultra High Frequency: UHF) ความถี่วิทยุ 470 - 694 MHz ทั้งนี้ ไม่รวมถึงอุปกรณ์ขยาย
สัญญาณภาครับซึ่งอาศัยไฟเลี้ยงจากเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน 2.4 ใน 2. มาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถี่ (Radio
Frequency Requirements) ของมาตรฐานทางเทคนิ คของอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับสาหรับ
กิ จ การโทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ต อล เลขที่ กสทช. มส. ๔๐๐๓-๒๕๖๑ ท้ า ยประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาโคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐาน
ทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ลงวันที่
๕ กันยายน ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“2.4 วิธีการทดสอบ
วิธีการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถี่ต้องเป็น ดังนี้
ลำดับ
1
2
3

ข้อกำหนด
ตัวเลขแสดงสัญญาณ
รบกวน
การอินเตอร์มอดูเลตของ
อุปกรณ์ขยายสัญญาณ
การสูญเสียเนื่องจากการ
ย้อนกลับ

ควำมถี่ทดสอบ
MHz)

วิธีกำรทดสอบ

474 490 506 522
538 554 570 586
602 618 634 650
666 682

ต้องเป็นไปตาม ETSI EN 303
354 หรือวิธีการทดสอบอื่น
ที่เทียบเท่า

”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสอง ของ 4. การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน
ทางเทคนิ ค ของมาตรฐานทางเทคนิ ค ของอุ ป กรณ์ ข ยายสั ญ ญาณภาครั บ ส าหรั บ กิ จ การโทรทั ศ น์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เลขที่ กสทช. มส. ๔๐๐๓-๒๕๖๑ ท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง มาตรฐานทางเทคนิ ค
ของอุ ป กรณ์ ข ยายสั ญ ญาณภาครั บ ส าหรั บ กิ จ การโทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ต อล ลงวั น ที่
๕ กันยายน ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ทั้ ง นี้ ก่ อ นวั น ที่ 2 มกราคม 2566 การตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐาน
ของอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล อนุโลมให้สามารถ
ยอมรั บ รายงานผลการทดสอบจากห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบภายในประเทศได้ โดยจะต้ อ งเป็ น
ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ไ ด้รับการรับรองระบบงานจากสานักงานมาตรฐานผลิต ภั ณฑ์อุต สาหกรรม
ว่ามีความสามารถตามข้อกาหนดในมาตรฐาน มอก. 17025 หรือได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วย
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รับรองระบบงานที่มีความสามารถของต่างประเทศ ว่ามีความสามารถตามข้อกาหนดในมาตรฐาน
ISO/IEC 17025:2017 หรื อ ฉบั บ ปั จ จุ บั น ในสาขาการทดสอบอย่ า งน้ อ ย 2 สาขา ดั ง ต่ อไปนี้
สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาโทรคมนาคม”
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง แผนความถี่วทิ ยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจทิ ัลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัลเพื่อการทดลอง
หรือทดสอบ ให้สอดรับกับการยุตกิ ารรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก โดยอาศัยหลักการ
ใช้ ง านความถี่วิท ยุเท่ าที่ จาเป็น อย่ างคุ้มค่ า มี ป ระสิทธิภ าพโดยปราศจากการรบกวนซึ่งกัน และกัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๗ (๔)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กร
จั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๗ (๕) (๖) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง แผนความถี่ วิ ท ยุ กิ จ การกระจายเสี ย งระบบดิ จิ ต อลเพื่ อ การทดลอง
หรือทดสอบ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่น ใดในส่ว นที่ไ ด้กาหนดไว้แ ล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึง่ ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนีแ้ ทน
ข้อ ๔ ให้ แ ผนความถี่วิทยุ กิจ การกระจายเสี ยงระบบดิจิทั ลเพื่ อการทดลองหรือทดสอบ
เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุ กสทช. ผว. ๑๐๓ - ๒๕๖๓ ท้ายประกาศนี้
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ข้อ ๕ ให้ ผู้ไ ด้รับอนุ ญาตใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบกิจการกระจายเสียง
ระบบดิจิทัลตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เพื่ อ การทดลองหรื อ ทดสอบเป็ น การชั่ ว คราว ลงวั น ที่ ๒ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ ยั ง คงมี สิ ท ธิ ใ ช้ ง าน
คลื่นความถี่ดังกล่าวต่อไปได้ตามขอบเขตและสิทธิเดิม จนกว่าจะครบกาหนดระยะเวลาการทดลอง
หรือทดสอบ ตามที่ กสทช. กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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กสทช. ผว. 103-2563
กสทช. ผว. 103-2563
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1. ขอบข่าย
แผนความถี่วิทยุฉบับนี้จัดทาขึ้นสาหรับการใช้งานคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัลเพื่อการ
ทดลองหรือทดสอบ ภายหลังการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก โดยประกอบด้วย
คลื่นความถี่ การส่งสัญญาณ การรับสัญญาณ โครงข่าย เงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ และตารางแผนความถี่
วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ ซึ่งมีหลักการสรุปได้ดังนี้
1.1 กาหนดย่านความถี่วิทยุ 174 – 230 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) สาหรับกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัล
เพื่ อ การทดลองหรื อ ทดสอบ โดยจะน าความถี่ วิ ท ยุ เ ท่ า ที่ จ าเป็ น มาใช้ ง านอย่ า งคุ้ ม ค่ า และมี
ประสิทธิภาพ โดยปราศจากการรบกวนซึ่งกันและกัน
1.2 การใช้สิ่งอานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พิจารณาจากความเหมาะสมด้าน
เศรษฐศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เป็นสาคัญ
1.3 กาหนดให้ใช้ระบบ Digital Audio Broadcasting (DAB) ที่มีการเข้ารหัสสัญญาณเสียงแบบ MPEG-4
High Efficiency Advanced Audio Coding version 2 (MPEG-4 HE AAC v2) หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
DAB+ Audio
1.4 ก าหนดพื้ น ที่ น าร่ อ งส าหรั บ ตั้ง สถานี วิท ยุ ค มนาคม จ านวน 10 พื้ น ที่ ได้ แ ก่ กรุ ง เทพมหานคร
พัทยา ศรีราชา เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต หัวหิน และ สงขลา โดย
แต่ละพื้นที่มีโครงข่าย (Network) จานวน 3 โครงข่าย แบ่งเป็น โครงข่ายระดับชาติ (National
Network) 1 โครงข่าย และโครงข่ายระดับท้องถิ่น (Local Network) 2 โครงข่าย
1.5 กาหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมในพื้นที่นาร่องเท่าที่จาเป็น เพื่อเป็นการ
ป้องกันการรบกวนการใช้ความถี่วิทยุ และให้เกิดความยืดหยุ่นในการทดลองและทดสอบ
2. คลื่นความถี่
2.1 ย่านความถี่วิทยุ (Frequency Range)
กาหนดให้ใช้ย่านความถี่วิทยุ 174 – 230 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
2.2 ช่องความถี่วิทยุ (Frequency Channel) บล็อกความถี่วิทยุ (Frequency Block) ความกว้างแถบคลื่น
ความถี่ (Bandwidth) และความกว้างแถบคลื่นความถี่ป้องกัน (Guard Band)
กาหนดให้ใช้ช่องความถี่วิทยุ ช่องที่ 5 ถึง ช่องที่ 12 โดยแต่ละช่อง แบ่งออกเป็น 4 บล็อกความถี่วิทยุ
ได้แก่ A, B, C และ D แต่ละบล็อกมีความถี่วิทยุ ความกว้างแถบคลื่นความถี่ และความกว้างแถบคลื่น
ความถี่ป้องกัน ตามที่กาหนดไว้ใน Final Acts of RRC-06 ซึ่งได้แสดงไว้ในตารางที่ 1 และรูปที่ 1
ตารางที่ 1 ช่องความถี่วิทยุ บล็อกความถี่วิทยุ ความกว้างแถบคลื่นความถี่ และความกว้างแถบคลื่นความถี่ป้องกัน
Frequency

Channel

Block

Lower
(MHz)

Center
(MHz)

Upper
(MHz)

Bandwidth
(MHz)

5

A
B
C
D

174.160
175.872
177.584
179.296

174.928
176.640
178.352
180.064

175.696
177.408
179.120
180.832

1.536
1.536
1.536
1.536

Guard Band
Lower
(kHz)
–
176
176
176

Upper
(kHz)
176
176
176
336

ร
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ตารางที่ 1 ช่องความถี่วิทยุ บล็อกความถี่วิทยุ ความกว้างแถบคลื่นความถี่ และความกว้างแถบคลื่นความถี่ป้องกัน (ต่อ)
Frequency

Channel

Block

Lower
(MHz)

Center
(MHz)

Upper
(MHz)

Bandwidth
(MHz)

A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

181.168
182.880
184.592
186.304
188.160
189.872
191.584
193.296
195.168
196.880
198.592
200.304
202.160
203.872
205.584
207.296
209.168
210.880
212.592
214.304
216.160
217.872
219.584
221.296
223.168
224.880
226.592
228.304

181.936
183.648
185.360
187.072
188.928
190.640
192.352
194.064
195.936
197.648
199.360
201.072
202.928
204.640
206.352
208.064
209.936
211.648
213.360
215.072
216.928
218.640
220.352
222.064
223.936
225.648
227.360
229.072

182.704
184.416
186.128
187.840
189.696
191.408
193.120
194.832
196.704
198.416
200.128
201.840
203.696
205.408
207.120
208.832
210.704
212.416
214.128
215.840
217.696
219.408
221.120
222.832
224.704
226.416
228.128
229.840

1.536
1.536
1.536
1.536
1.536
1.536
1.536
1.536
1.536
1.536
1.536
1.536
1.536
1.536
1.536
1.536
1.536
1.536
1.536
1.536
1.536
1.536
1.536
1.536
1.536
1.536
1.536
1.536

6

7

8

9

10

11

12

174.928
MHz

176.640
MHz

178.352
MHz

180.064
MHz

181.936
MHz

183.648
MHz

5A

5B

5C

5D

6A

6B

1.536
MHz

176
kHz

1.536
MHz

176
kHz

1.536
MHz

176
kHz

1.536
MHz

336
kHz

1.536
MHz

176
kHz

1.536
MHz

185.360
MHz

6C
176
kHz

Guard Band
Lower
(kHz)
336
176
176
176
320
176
176
176
336
176
176
176
320
176
176
176
336
176
176
176
320
176
176
176
336
176
176
176
187.072
MHz

Upper
(kHz)
176
176
176
320
176
176
176
336
176
176
176
320
176
176
176
336
176
176
176
320
176
176
176
336
176
176
176
–

…

229.072
MHz

6D … 12D

1.536
1.536
MHz 176 MHz
kHz

…

1.536
MHz

รูปที่ 1 แผนภาพบล็อกความถี่วิทยุ ความถี่วิทยุกึ่งกลาง ความกว้างแถบคลื่นความถี่ และความกว้างแถบคลื่นความถี่ป้องกัน
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3. การส่งสัญญาณ
การส่งสัญญาณในกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัลต้องเป็นไปตามมาตรฐานการส่งสัญญาณที่กาหนด
ดังนี้
3.1 ระบบ (System)
ก าหนดให้ ร ะบบส่ ง สั ญ ญาณในกิ จ การกระจายเสี ย งระบบดิ จิ ทั ล เป็ น ระบบ Digital Audio
Broadcasting (DAB) ตามที่กาหนดไว้ใน ETSI EN 300 401 v2.1.1 (2017-01)
3.2 การมัลติเพล็กซ์ (Multiplex)
กาหนดให้ การมัลติเพล็ กซ์เป็ นการมัลติเพล็ กซ์แบบ Orthogonal Frequency Division Multiplex
(OFDM)
3.3 การมอดูเลต (Modulation)
ก าหนดให้ ก ารมอดู เ ลตเป็ น การมอดู เ ลตแบบ Differential Quadrature Phase Shift Keying
(D-QPSK)
3.4 โหมด (Mode)
กาหนดให้โหมดการส่ งสั ญญาณเป็น Mode I ที่มีพารามิเตอร์ส าหรับการส่ งสั ญญาณเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ ใ น ETSI EN 300 401 v2.1.1 (2017-01) โดยแสดงไว้ ใ นตารางที่ 2 และมี โ ครงสร้ า ง
เฟรมส่งสัญญาณ (Transmission Frame) เป็นไปตามรูปที่ 2
ตารางที่ 2 พารามิเตอร์สาหรับการส่งสัญญาณ Mode I

Transmitted Carriers
Number of Transmitted Carriers
Carrier Spacing
Time
Transmission Frame Duration
OFDM Symbol Duration
Guard Interval
Null Symbol Duration
OFDM Symbols
Number of OFDM Symbols/Transmission Frame
Number of OFDM Symbols with Synchronization Channel
Number of OFDM Symbols with Fast Information Channel
Number of OFDM Symbols with Main Service Channel

1 536
1 kHz
96 ms
1 246 µs
246 µs
1 297 µs
77
2
3
72

Transmission Frame
Synchronization
Channel

Fast Information
Channel

รูปที่ 2 โครงสร้างเฟรมส่งสัญญาณ
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Main Service
Channel

3.5 การเข้ารหัสแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Coding)
ก าหนดให้ ก ารเข้ า รหั ส แบบคอนโวลู ชั น (Convolutional Coding) เป็ น ประเภท Equal Error
Protection (EEP) เซต A ที่มีการเข้ารหัสเป็นจานวนเท่าของ 8 กิโลบิตต่อวินาที (kbit/s) เป็นไปตามที่
กาหนดไว้ใน ETSI EN 300 401 v2.1.1 (2017-01) โดยแสดงไว้ในตารางที่ 3
Protection Level
Coding Rate

ตารางที่ 3 การเข้ารหัสป้องกันการรบกวน

3-A
1/2

3.6 อัตราบิตสุทธิ (Net Bit Rate)
อัตราบิตสุทธิที่ได้จากโหมดการส่งสัญญาณ Mode I เท่ากับ 1 152 กิโลบิตต่อวินาที (kbit/s)
3.7 การเข้ารหัสสัญญาณเสียง (Audio Coding)
กาหนดให้ การเข้ารหั สสั ญญาณเสี ยงเป็ นการเข้ารหั สแบบ MPEG-4 High Efficiency Advanced
Audio Coding version 2 (MPEG-4 HE AAC v2) เป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้ ใน ETSI TS 102 563
v1.2.1 (2010-05) โดยเรียกการเข้ารหัสสัญญาณเสียงนี้ว่า DAB+ Audio
3.8 กาลังส่งออกอากาศสูงสุด (Maximum Effective Radiated Power)
กาหนดให้กาลังส่งออกอากาศสูงสุดต้องมีค่าไม่เกินที่กาหนดไว้ในตารางที่ 7 และตารางที่ 8
3.9 โพลาไรเซชันของการแพร่กระจายคลื่น (Transmitted Polarization)
กาหนดให้โพลาไรเซชันของการแพร่กระจายคลื่นเป็นโพลาไรเซชันแนวตั้ง (Vertical Polarization)
3.10 การแพร่นอกแถบ (Out-of-band Emissions)
3.10.1 การแพร่นอกแถบกรณีวิกฤติ (Out-of-band Emission in Critical Case)
กาหนดให้การแพร่นอกแถบกรณีวิกฤติใช้สาหรับการส่งสัญญาณในพื้นที่ที่มีการใช้งานบล็อก
ความถี่วิทยุข้างเคียงกัน
3.10.2 การแพร่นอกแถบกรณีไม่วิกฤติ (Out-of-band Emission in Uncritical Case)
กาหนดให้การแพร่นอกแถบกรณีไม่วิกฤติใช้สาหรับการส่งสัญญาณแบบอื่นที่ไ ม่เป็นไปตาม
ข้อ 3.10.1
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ทั้งนี้ กาหนดให้ระดับการแพร่นอกแถบแบบสัมบูรณ์ (Absolute Level of Out-of-band Emission)
เ ป็ น ก า ร วั ด ก า ลั ง สั ญ ญ า ณ ข อ ง ก า ร แ พ ร่ น อ ก แ ถ บ ที่ มี ค ว า ม ก ว้ า ง แ ถ บ ค ลื่ น ค ว า ม ถี่
ขนาด 4 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) เปรียบเทียบกับกาลังสัญญาณของคลื่นพาห์ที่ความกว้างแถบคลื่นความถี่
ขนาดเดียวกัน (4 กิโลเฮิรตซ์) และระดับการแพร่นอกแถบสัมพัทธ์ (Relative Level of Out-of-band
Emission) เป็นการวัดกาลังสัญญาณของการแพร่นอกแถบที่มีความกว้างแถบคลื่นความถี่ขนาด 4
กิโลเฮิรตซ์ เปรี ยบเทียบกับกาลั งของสั ญญาณของคลื่ นพาห์ ที่มีความกว้างแถบคลื่ นความถี่ขนาด
1.536 เมกะเฮิ ร ตซ์ (MHz) โดยมี ข อบเขตการแพร่ น อกแถบเป็ น ไปตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
Recommendation ITU-R BS.1660-8 (06/2019) ซึ่งแสดงไว้ในตารางที่ 4 และรูปที่ 3

Frequency
Relative to the
Block Center
Frequency
(MHz)
± 0.77
± 0.97
± 1.75
± 3.00

ตารางที่ 4 ขอบเขตการแพร่นอกแถบ

Out-of-band Emission
in Critical Case
Absolute
Relative
Level
Level
(dB)
(dBc)
0
-26
-45
-71
-80
-106
-80
-106
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Out-of-band Emission
in Uncritical Case
Absolute
Relative
Level
Level
(dB)
(dBc)
0
-26
-30
-56
Not Applicable Not Applicable
-80
-106
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-10

-20
0

-26
-30

-10
-40
-20
-50
-56

-30

-60
-40
-70
-71

-45
-50

-80
-60

-90
-70
-100
-106

-80

-110
-90
-120
-100
-130

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

𝟎𝟎

-0.77
-1.75

1

0.5

1.5

0.97

-0.97

2

0.77
1.75

Frequency difference from center frequency (MHz)
Out-of-band Emission in Critical Case
Out-of-band Emission in Uncritical Case

รูปที่ 3 กราฟแสดงขอบเขตการแพร่นอกแถบ
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2.5

3

Ratio of out-of-band power measured in 4 kHz bandwidth in-band power measured in 4 kHz bandwidth (dB)

Ratio of out-of-band power measured in 4 kHz bandwidth to mean power in a 1.536 MHz DAB block (dBc)

0

4. การรับสัญญาณ
การรับสัญญาณในกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัลอ้างอิงตามมาตรฐานการรับสัญญาณที่กาหนด ดังนี้
4.1 ประเภทการรับสัญญาณ (Reception Mode)
กาหนดให้ประเภทการรับสัญญาณเป็นการรับสัญญาณแบบเคลื่อนที่ (Mobile Reception)
4.2 ความแรงของสัญญาณต่าสุด (Minimum Field Strength)
ก าหนดให้ ค วามแรงของสั ญ ญาณต่ าสุ ด เป็ น ความเข้ ม ของสนามไฟฟ้ า สมมู ล มั ธ ยฐานต่ าสุ ด
(Minimum Median Equivalent Field Strength) ที่ ส ามารถรั บ สั ญ ญาณแบบเคลื่ อ นที่ ไ ด้ มี ค่ า
42.84 เดซิเบลไมโครโวลต์ต่อเมตร (dBµV/m) คานวณโดยใช้ความถี่วิทยุ 200 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งเป็น
ความถี่ วิทยุอ้างอิงสาหรับย่านความถี่วิทยุ 174 – 230 เมกะเฮิรตซ์ และที่ความสูงของสายอากาศรับ
สั ญญาณ 1.50 เมตร (m) จากระดั บ พื้ นดิ น เฉลี่ ย โดยความแรงสั ญญาณต่ าสุ ด ที่ ค่ าดั งกล่ าวจะ
ครอบคลุมพื้นที่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 99 ภายใต้สภาวะที่มีเฉพาะสัญญาณรบกวนจากสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์
สร้ างขึ้น (Man-made Noise) ทั้งนี้ การคานวณค่ าความแรงสั ญญาณต่ าสุ ด ที่ ความถี่วิ ทยุ ข้างต้ น
ให้เป็นไปตามตัวอย่างใน Recommendation ITU-R BS.1660-8 (06/2019) ซึ่งแสดงไว้ในภาคผนวก
แนบท้ายแผนความถี่วิทยุฉบับนี้
4.3 อัตราส่วนป้องกันการรบกวน (Protection Ratio)
อั ต ราส่ ว นป้ อ งกั น การรบกวนคื อ อั ต ราส่ ว นระหว่ า งค่ า ความแรงสั ญ ญาณที่ ต้ อ งการ (Wanted
Signal) ต่ อ ค่ า ความแ ร ง สั ญ ญ า ณ ร บ ก ว น ( Interfering Signal) ต า ม ที ่ ก า ห น ด ใ น
Recommendation ITU-R BS.638 (1986) โดยกาหนดให้อัตราส่วนป้องกันการรบกวนระหว่าง
บล็อกความถี่วิทยุให้เป็นไปตาม Recommendation ITU-R BS.1660-8 (06/2019) ซึ่งแสดงไว้ใน
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 อัตราส่วนป้องกันการรบกวน

ระยะห่างจากบล็อกความถี่วิทยุ
(บล็อก)
0
1
2
3

อัตราส่วนป้องกันการรบกวน
(dB)
12
-40
-45
-45

จากอัตราส่วนป้องกันการรบกวนที่กาหนดในตารางที่ 5 หากความแรงสัญญาณที่ต้องการมีค่า 42.84
เดซิ เ บลไมโครโวลต์ ต่ อ เมตร สั ญ ญาณรบกวนจากบล็ อ กความถี่ วิ ท ยุ เ ดี ย วกั น ต้ อ งต่ากว่ า
42.84 – 12 = 30.84 เดซิเบลไมโครโวลต์ต่อเมตร
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4.4 พื้นที่การกระจายเสียงอ้างอิง (Reference Coverage Area)
กาหนดให้พื้นที่การกระจายเสียงอ้างอิงเป็นพื้นที่สาหรับอ้างอิงการรับสัญญาณแบบเคลื่อนที่ที่มีความ
แรงของสัญญาณไม่น้อยกว่าความแรงของสัญญาณต่าสุด และความแรงของสัญญาณใช้งาน (Usable
Field Strength)1 โดยความแรงสั ญญาณดั งกล่ าวต้ องครอบคลุ มพื้ นที่ ไม่ ต่ ากว่ าร้ อยละ 99 และ
ครอบคลุมระยะเวลาไม่ต่ากว่าร้อยละ 95 สาหรับการใช้งานคลื่นความถี่ภายในโครงข่ายความถี่เดียว
(Single Frequency Network) หรือครอบคลุมพื้นที่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 99 และครอบคลุมระยะเวลาไม่
ต่ากว่าร้อยละ 99 สาหรับการใช้งานคลื่นความถี่แบบอื่น ทั้งนี้ พื้นที่การกระจายเสียงอ้างอิงของสถานี
วิทยุคมนาคมในโครงข่ายระดับชาติตามแผนความถี่วิทยุฉบับนี้เป็นไปตามที่กาหนดในตารางที่ 7
5. โครงข่าย
กาหนดให้โครงข่ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
5.1 โครงข่ายระดับชาติ (National Network)
โครงข่ายระดับชาติ หมายถึง ระบบเชื่อมโยงของกลุ่มเครื่องส่งหรือถ่ายทอดสัญญาณเสียง ภาพ หรือ
ข้อมูล ที่ใช้ในการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการจากสถานีวิทยุคมนาคมไปยังเครื่องรับ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้มีพื้นที่การกระจายเสียงอ้างอิงของรายการเดียวกันครอบคลุมทั้งประเทศ
5.2 โครงข่ายระดับท้องถิ่น (Local Network)
โครงข่ายระดับท้องถิ่น หมายถึง ระบบเชื่อมโยงของกลุ่มเครื่องส่งหรือถ่ายทอดสัญญาณเสียง ภาพ
หรือข้อมูล ที่ใช้ในการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการจากสถานีวิทยุคมนาคมไปยังเครื่องรับ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้มีพื้นที่การกระจายเสียงอ้างอิง ของรายการเดียวกัน ครอบคลุมภายในจังหวัด
หรือในกลุ่มจังหวัด
6 เงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่
6.1 การใช้คลื่นความถี่ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว
6.2 เครื่องวิทยุคมนาคม อุปกรณ์ของเครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมต้องได้รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6.3 การใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมต้องสอดคล้องกับข้อกาหนดของมาตรฐาน
ความปลอดภั ย ต่ อ สุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ จ ากการใช้ เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมที่ ค ณะกรรมการกิ จ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกาหนด

1

ความแรงของสั ญญาณใช้ งาน (Usable Field Strength) หมายถึ ง ความเข้ มของสนามไฟฟ้ าต่าสุดที่ เครื่องรั บ (Receiver)
สามารถรับสัญญาณได้ภายใต้สภาวะที่มีทั้งสัญญาณรบกวนจากสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-made Noise) และสัญญาณ
รบกวนอื่น ๆ จากการใช้งานความถี่วิทยุ
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6.4 การใช้คลื่นความถี่ และคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมต้องเป็นไปตามตารางที่ 7 และ
ตารางที่ 8 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติอาจพิจารณาอนุญาตให้การใช้คลื่นความถี่ และคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานี
วิทยุคมนาคมไม่เป็นไปตามตารางแผนความถี่วิทยุฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ การใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวต้องเป็นไป
ตามข้อกาหนด และเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุฉบับนี้ และไม่ก่อให้เกิดการรบกวน
สถานีวิทยุคมนาคมอื่นที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว
6.5 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อาจพิจารณา
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมที่นอกเหนือจากข้อ 6.4 ได้ ตามแต่กรณี ดังนี้
6.5.1 กรณีมีวัต ถุป ระสงค์เพื่อ ขยายพื้น ที่ก ารกระจายเสียงอ้างอิงที่มีอยู่เดิม ให้พิจารณาใช้คลื่น
ความถี่แบบโครงข่ายความถี่เดียวเป็นลาดับแรกก่อน
6.5.2 กรณีมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับจานวนช่องรายการที่เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่การกระจายเสียง
อ้างอิงที่มีอยู่เดิม ให้พิจารณาใช้คลื่นความถี่อื่นที่ยังมิได้ใช้งาน
ทั้งนี้ การใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ตามแผน
ความถี่วิทยุฉบับนี้ และไม่ก่อให้เกิดการรบกวนสถานีวิทยุคมนาคมอื่นที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว
6.6 ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่อาจขอตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการส่ งสั ญ ญาณ
ของสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตอยู่เดิม โดยสถานีวิทยุคมนาคมดังกล่าวต้องมีพื้นที่การกระจาย
เสียงอ้างอิงไม่เกินกว่าขอบเขตของพื้นที่การกระจายเสียงอ้างอิงของสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาต
อยู่เดิม ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนด และเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุฉบับนี้
และไม่ก่อให้เกิดการรบกวนสถานีวิทยุคมนาคมอื่นที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว
6.7 ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมต้องประสานงานกับผู้
ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมรายอื่น เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่ ทั้งนี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติอาจกาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การรบกวนเป็นรายกรณีตามความเหมาะสม
6.8 ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ และผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ตั้ ง สถานี วิ ท ยุ ค มนาคมต้ อ งให้ ค วาม
ร่วมมือในการประสานงานความถี่วิ ทยุ บริ เวณชายแดนกั บประเทศเพื่ อนบ้ าน รวมทั้งปฏิบั ติ ตาม
ข้อตกลงในการประสานงานความถี่วิทยุบริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้อง
6.9 ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกาหนด และที่จะประกาศกาหนดเพิ่มเติม
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7. ตารางแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ
แผนความถี่วิทยุฉบับนี้กาหนดพื้นที่นาร่อง จานวน 10 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พัทยา ศรีราชา
เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต หัวหิน และ สงขลา โดยแต่ละพื้นที่มีโครงข่าย
จานวน 3 โครงข่าย แบ่งเป็น โครงข่ายระดับชาติ (National Network) 1 โครงข่าย และโครงข่ายระดับ
ท้องถิ่น (Local Network) 2 โครงข่าย โดยมีการใช้บล็อกความถี่วิทยุของโครงข่ายแต่ละประเภทแสดงไว้
ในตารางที่ 6 ดังนี้
ตารางที่ 6 การใช้บล็อกความถี่วิทยุของโครงข่ายระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ประเภทโครงข่าย
บล็อกความถี่วิทยุ

โครงข่ายระดับชาติ
โครงข่ายระดับท้องถิ่น2
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

2

6C

5C และ 8C
7C และ 9C
10C และ 11C
7C และ 9C

โครงข่ายระดับท้องถิ่นแบ่งการใช้งานตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กาหนดโดยคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติภายใต้การกากับ
ดูแลของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งอาศัยเกณฑ์การแบ่งจากลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางด้านภูมิอากาศ
วัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา และความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น
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ตารางแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ และคุณลักษณะทาง
เทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมในโครงข่ายระดับชาติ และโครงข่ายระดับท้องถิ่นเป็นไปตามตารางที่ 7
และตารางที่ 8 ตามลาดับ โดยมีคาอธิบายอักษรย่อดังนี้
อักษรย่อ
No.
Station Name
Province
Location

EC
EId
Blk
CF
Max. ERP (kW)
Max. Ht (m)
Max. Ref. CA

คาอธิบาย
ลาดับที่
ชื่อสถานีวิทยุคมนาคม
จังหวัดที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
โดย Lat (N) หมายถึง ละติจูด (Latitude) ในหน่วยองศาเหนือ
Long (E) หมายถึง ลองจิจูด (Longitude) ในหน่วยองศาตะวันออก
Within Ref. CA of Fig. x หมายถึง ภายในพื้นที่การกระจายเสียงอ้างอิงของรูปที่ x
รหัสโครงข่าย (Ensemble Code)
โดย Ni หมายถึง โครงข่ายระดับชาติ (National Network) หมายเลขที่ i เมื่อ i = 1, 2, …
Lj หมายถึง โครงข่ายระดับท้องถิ่น (Local Network) หมายเลขที่ j เมื่อ j = 1, 2, …
หมายเลขโครงข่าย (Ensemble Identifier) ขนาด 16 บิต
บล็อกความถี่วิทยุ
ความถี่วิทยุกึ่งกลาง (Center Frequency) ของบล็อกความถี่วิทยุ ในหน่วยเมกะเฮิรตซ์ (MHz)
กาลังส่งออกอากาศสูงสุด (Maximum Effective Radiated Power) ในหน่วยกิโลวัตต์ (kW)
ความสู งสู งสุ ด ส าหรั บ ติ ด ตั้ งสายอากาศ (Maximum Antenna Height) โดยวั ด จากระดั บ
พื้นดินถึงจุดกึ่งกลางสายอากาศ ในหน่วยเมตร (m)
พื้นที่การกระจายเสียงอ้างอิงสูงสุด (Maximum Reference Coverage Area) ที่คานวณโดยใช้
สายอากาศแบบรอบทิศทาง (Omni-directional Antenna)
โดย Area (km2) หมายถึง ขนาดพื้นที่ในหน่วยตารางกิโลเมตร (km2)
Fig.
หมายถึง รูปที่แสดงพื้นที่การกระจายเสียงอ้างอิงสูงสุด
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รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
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Station Name

Bangkok - N1
Pattaya - N1
Si Racha - N1
Chiang Mai - N1
Khon Kaen - N1
Nakhon Ratchasima - N1
Nakhon Sri Thammarat - N1
Phuket - N1
Hua Hin - N1
Song Khla - N1

No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bangkok
Chon Buri
Chon Buri
Chiang Mai
Khon Kaen
Nakhon Ratchasima
Nakhon Sri Thammarat
Phuket
Prachuap Khiri Khan
Song Khla

Province

Location
Latitude
Longitude
13.790514 100.525346
12.921483 100.866270
13.189822 100.950564
18.853972 98.959528
16.459040 102.848059
14.947722 102.003760
8.366633
99.977356
7.899133
98.395480
12.565142 99.935176
7.037696 100.518640

N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1

EC
0010010100000000
0010010100000000
0010010100000000
0010010100000000
0010010100000000
0010010100000000
0010010100000000
0010010100000000
0010010100000000
0010010100000000

EId
6C
6C
6C
6C
6C
6C
6C
6C
6C
6C

Blk

CF
Max. ERP Max. Ht
(MHz)
(kW)
(m)
185.360
10.0
185
185.360
0.4
60
185.360
0.5
43
185.360
10.0
120
185.360
10.0
80
185.360
0.5
153
185.360
2.0
110
185.360
1.0
60
185.360
0.5
60
185.360
3.0
80

Max. Ref. CA
Area (km2) Fig.
9 853.34
4
1 040.24
5
2 184.01
6
4 361.13
7
7 218.04
8
4 250.49
9
2 761.67
10
747.66
11
1 883.81
12
5 754.48
13

ตารางที่ 7 ตารางแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัลเพื่อการทดลองหรือทดสอบและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมในโครงข่ายระดับชาติ

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมให้พิจารณาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เป็นสาคัญ
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Station Name

Bangkok - L1
Bangkok - L2
Pattaya - L1
Pattaya – L2
Si Racha - L1
Si Racha - L2
Chiang Mai - L1
Chiang Mai - L2
Khon Kaen - L1
Khon Kaen - L2
Nakhon Ratchasima - L1
Nakhon Ratchasima - L2
Nakhon Sri Thammarat - L1
Nakhon Sri Thammarat – L2
Phuket - L1
Phuket - L2
Hua Hin - L1
Hua Hin - L2
Song Khla - L1
Song Khla - L2

No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Bangkok
Bangkok
Chon Buri
Chon Buri
Chon Buri
Chon Buri
Chiang Mai
Chiang Mai
Khon Kaen
Khon Kaen
Nakhon Ratchasima
Nakhon Ratchasima
Nakhon Sri Thammarat
Nakhon Sri Thammarat
Phuket
Phuket
Prachuap Khiri Khan
Prachuap Khiri Khan
Song Khla
Song Khla

Province
Within Ref. CA of Fig. 4
Within Ref. CA of Fig. 4
Within Ref. CA of Fig. 5
Within Ref. CA of Fig. 5
Within Ref. CA of Fig. 6
Within Ref. CA of Fig. 6
Within Ref. CA of Fig. 7
Within Ref. CA of Fig. 7
Within Ref. CA of Fig. 8
Within Ref. CA of Fig. 8
Within Ref. CA of Fig. 9
Within Ref. CA of Fig. 9
Within Ref. CA of Fig. 10
Within Ref. CA of Fig. 10
Within Ref. CA of Fig. 11
Within Ref. CA of Fig. 11
Within Ref. CA of Fig. 12
Within Ref. CA of Fig. 12
Within Ref. CA of Fig. 13
Within Ref. CA of Fig. 13

Location
L1
L2
L1
L2
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L5
L6
L7
L8
L7
L8
L1
L2
L7
L8

EC
0010010100000001
0010010100000010
0010010100000001
0010010100000010
0010010100000001
0010010100000010
0010000001000001
0010000001000010
0010001011000001
0010001011000010
0010001011000001
0010001011000010
0010011111000001
0010011111000010
0010011111000001
0010011111000010
0010010100000001
0010010100000010
0010011111000001
0010011111000010

EId
5C
8C
5C
8C
5C
8C
7C
9C
10C
11C
10C
11C
7C
9C
7C
9C
5C
8C
7C
9C

Blk

CF
(MHz)
178.352
199.360
178.352
199.360
178.352
199.360
192.352
206.352
213.360
220.352
213.360
220.352
192.352
206.352
192.352
206.352
178.352
199.360
192.352
206.352

Max. ERP
(kW)
10.0
10.0
0.4
0.4
0.5
0.5
10.0
10.0
10.0
10.0
0.5
0.5
2.0
2.0
1.0
1.0
0.5
0.5
3.0
3.0

ตารางที่ 8 ตารางแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัลเพื่อการทดลองหรือทดสอบและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมในโครงข่ายระดับ ท้องถิ่น

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมให้พิจารณาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เป็นสาคัญ
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Max. Ht
(m)
185
185
60
60
43
43
120
120
80
80
153
153
110
110
60
60
60
60
80
80

รูปที่ 4 พื้นที่การกระจายเสียงอ้างอิงของสถานีวิทยุคมนาคม Bangkok - N1

รูปที่ 5 พื้นที่การกระจายเสียงอ้างอิงของสถานีวิทยุคมนาคม Pattaya - N1
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รูปที่ 6 พื้นที่การกระจายเสียงอ้างอิงของสถานีวิทยุคมนาคม Si Racha - N1

รูปที่ 7 พื้นที่การกระจายเสียงอ้างอิงของสถานีวิทยุคมนาคม Chiang Mai - N1
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รูปที่ 8 พื้นที่การกระจายเสียงอ้างอิงของสถานีวิทยุคมนาคม Khon Kaen - N1

รูปที่ 9 พื้นที่การกระจายเสียงอ้างอิงของสถานีวิทยุคมนาคม Nakhon Ratchasima - N1
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รูปที่ 10 พื้นที่การกระจายเสียงอ้างอิงของสถานีวิทยุคมนาคม Nakhon Sri Thammarat - N1

รูปที่ 11 พื้นที่การกระจายเสียงอ้างอิงของสถานีวิทยุคมนาคม Phuket - N1
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รูปที่ 12 พื้นที่การกระจายเสียงอ้างอิงของสถานีวิทยุคมนาคม Hua Hin - N1

รูปที่ 13 พื้นที่การกระจายเสียงอ้างอิงของสถานีวิทยุคมนาคม Song Khla - N1
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ภาคผนวก
ตัวอย่างการคานวณความแรงสัญญาณต่าสุดสาหรับการรับสัญญาณแบบเคลื่อนที่
ที่ความถี่วิทยุ 200 เมกะเฮิรตซ์
ความแรงสั ญญาณต่าสุ ด (Minimum Field Strength) หมายถึงความเข้ม ของสนามไฟฟ้า สมมู ล
มัธยฐานต่าสุด (Minimum Median Field Strength) หรือ Emed โดยการคานวณความแรงสัญญาณต่าสุ ด
สาหรับการรับสัญญาณแบบเคลื่อนที่ (Mobile Reception) ที่ความถี่วิทยุ 200 เมกะเฮิรตซ์ และทีค่ วามสูงของ
สายอากาศรับสัญญาณ 1.50 เมตร (m) จากระดับพื้นดินเฉลี่ย ตามตัวอย่างที่แสดงไว้ใน Recommendation
ITU-R BS.1660-8 (06/2019) มีขั้นตอนดังนี้
1. คานวณค่า Receiver Noise Input Signal (Pn) โดยใช้สมการ
Pn = Fr + 10log(kT0B)
โดย Pn คือ Receiver Noise Input Power ในหน่วย dBW
Fr คือ Receiver Noise Figure ในหน่วย dB
k คือ Boltzmann’s Constant มีค่าเท่ากับ 1.38 x 10-23 Ws/K
T0 คือ Absolute Temperature มีค่าเท่ากับ 290 K
B คือ Receiver Noise Bandwidth ในหน่วย Hz
2. คานวณค่า Minimum Receiver Signal Input Power (Ps min) โดยใช้สมการ
Ps min = Pn + C/N
โดย Ps min คือ Minimum Receiver Signal Input Power ในหน่วย dBW
C/N คือ RF Signal to Noise Ratio Required by the System ในหน่วย dB
3. คานวณค่า Minimum Power Flux Density at Receiving Antenna (min) โดยใช้สมการ
min = Ps min – Aa + Lf
โดย min คือ Minimum Power Flux Density at Receiving Antenna ในหน่วย dBW/m2
Aa
คือ Effective Antenna Aperture ซึ่งคานวณจาก Aa = Gi + 10log(2/4)
เมื่อ Gi คือ Antenna Gain Relative to an Isotropic Antenna ในหน่วย dB และ
 คือ Wavelength ในหน่วย m
คือ Transmission Line Loss หรือ Feeder Loss ในหน่วย dB
Lf
ทั้ งนี้ สามารถค านวณค่ า Minimum Equivalent Field Strength at Receiving Antenna (Emin) ได้ จ าก
min โดยใช้สมการ
Emin = min + 120 + 10log(120)
โดย Emin คือ Minimum Equivalent Field Strength at Receiving Antenna ในหน่วย dBµV/m

879

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

4. คานวณค่า Minimum Median Power Flux Density (med) โดยใช้สมการ
med = min + Pmmn + Cl + Lv
โดย med คือ Minimum Median Power Flux Density ในหน่วย dBW/m2
Pmmn คือ Allowance for Man-made Noise ในหน่วย dB
Cl คือ Location Correction Factor ในหน่วย dB ซึ่งคานวณจาก Cl = µ เมื่อ µ คือ
Distribution Factor ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.33 สาหรับการรับสัญญาณแบบเคลื่อนที่ครอบคลุม
พื้นที่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 99 และ  คือ Standard Deviation ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4
Lv คือ Vehicle Entry Loss ในหน่วย dB
ทั้งนี้ สามารถคานวณค่า Minimum Median Equivalent Field Strength (Emed) ที่ครอบคลุมพื้นที่ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 99 ได้จาก med โดยใช้สมการ
Emed = med + 120 + 10log(120)
โดย Emed คือ Minimum Median Equivalent Field Strength ในหน่วย dBµV/m
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ตารางการคานวณความแรงสัญญาณต่าสุดสาหรับการรับสัญญาณแบบเคลื่อนที่ที่ความถี่วิทยุ 200 เมกะเฮิรตซ์
ค่าที่ใช้/

สัญลักษ
ณ์

หน่วย

สมการ

Frequency
Minimum C/N required by
system
Receiver noise figure
Receiver noise bandwidth

f
C/N

MHz
dB

-

200
12.6

Fr
B

dB
Hz

-

6
1.54x106

Receiver noise input power
Minimum receiver signal input
power
Transmission line loss หรือ
Feeder loss
Antenna gain relative to half
dipole
Effective antenna aperture

Pn
Ps min

dBW
dBW

Pn = Fr + 10log(kT0B)
Ps min = Pn + C/N

-136.10
-123.50

Lf

dB

-

0

Gd

dB

-

-5

Aa

dBm2

Aa = Gi + 10log(2/4)
( Gi = Gd + 2.15 )
min = Ps min – Aa + Lf

-10.32

รายการ

ผลการคานวณ

Minimum power flux density at
dBW/m2
-113.18
min
receiving antenna
Minimum equivalent field
Emin
dBµV/m
32.62
Emin = min + 120 + 10log(120)
strength at receiving antenna
Allowance for man-made noise
Pmmn
dB
0.90
Vehicle Entry Loss
Lv
dB
0
Standard deviation of the entry
dB
0
loss
Location probability
%
99
Distribution factor
µ
2.33
Standard deviation
4

Location correction factor (99%)
Cl
dB
9.32
Cl = µ
Minimum median power flux
dBW/m2
-102.96
med
med = min + Pmmn + Cl + Lv
density at 1.5 m above ground
level, 50% time and 50%
locations (for a location
probability of 99%)
Minimum median equivalent
Emed
dBµV/m Emed = med + 120 + 10log(120)
42.84
field strength at 1.5m above
ground level, 50% time and
50% locations (for a location
probability of 99%)
หมายเหตุ การคานวณความแรงสัญญาณต่าสุดสาหรับการรับสัญญาณแบบเคลื่อนที่ตามตัวอย่างใน Recommendation ITU-R
BS.1660-8 (06/2019)
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เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๘๔ ง

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง แผนความถี่วทิ ยุกิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม

โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง แผนความถี่ วิ ท ยุ กิ จ การกระจายเสี ย งระบบเอเอ็ ม เพื่ อ ให้
การใช้คลื่นความถี่เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และป้องกันการรบกวน
การใช้คลื่นความถี่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ แ ละกากั บการประกอบกิ จ การวิท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๗ (๕) (๖)
และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกแผนจัดสรรความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม แห่งชาติ (มกราคม ๒๕๓๕)
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และค าสั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ ไ ด้ กาหนดไว้แ ล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม ให้ เป็น ไปตามแผนความถี่วิทยุ
กิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม กสทช. ผว. ๑๐๔ - ๒๕๖๑ แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน
หรือสัญญาจากหน่วยงานดังกล่าว ที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ หรือใช้คลื่นความถี่ระบบเอเอ็มเพื่อการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทั ศ น์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้ บั ง คั บ และได้ รั บ ความเห็ น ชอบให้ ถื อ ครองคลื่ น ความถี่ ดั ง กล่ า ว
ตามพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
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เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๘๔ ง

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ยั ง คงมี สิ ท ธิ ใ ช้ ง าน
คลื่ น ความถี่ ดั ง กล่ า วเพื่ อ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งต่ อ ไปได้ ต ามขอบเขตและสิ ท ธิ เ ดิม
จนกว่ า ครบก าหนดระยะเวลาการคื น คลื่ น ความถี่ ตามที่ ค ณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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กสทช.. ผว.๑๐4-๒๕๖1
กสทช.. ผว.๑๐4-๒๕๖1

แผนความถี่วิทยุ
กิจการกระจายเสีแผนความถี
ยงระบบเอเอ็
ง
่วิทมยุ
กิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็
ง
ม

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอยสํา8นักแขวงสามเสนใน
เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
10400
งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี
ยง กิจการโทรทั
ศน
โทร. 0 2271 0151-60
บไซต www.nbtc.go.th
และกิจเว็การโทรคมนาคมแห
งชาติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
885โทร. 0 2271 0151-60 เว็บไซต www.nbtc.go.th
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1. ขอบขาย
แผนความถี่วิทยุฉบับนี้ครอบคลุมการกําหนดชองความถี่วิทยุ และเงื่อนไขการใชงานความถี่วิทยุสําหรับ
กิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม (AM) ในยานความถี่วิทยุ 526.5 – 1606.5 kHz
2. ความถี่วิทยุ
2.1 ยานความถี่วิทยุ (Frequency Range)
กําหนดใหใชยานความถี่วิทยุ 526.5 – 1606.5 kHz
2.2 ชองความถี่วิทยุ (Frequency Channel)
กําหนดใหใชชองความถี่วิทยุชองที่ 1 ถึง 120 ตามตารางที่ 1 โดยชองที่ 107, 118 และ 120
กําหนดใหเปนชองกําลังสงต่ํา (Low Power Channel) ที่ตองมีกําลังสงออกอากาศโมโนโพล
ประสิทธิผลสูงสุด (Maximum Effective Monopole Radiated Power) ไมเกิน 1 kW
2.3 ความถี่คลื่นพาหและชองหางระหวางคลื่นพาห (Carrier Frequency and Channel Spacing)
กําหนดใหใชความถี่คลื่นพาหตามตารางที่ 1 โดยชองหางระหวางคลื่นพาหมีคา 9 kHz
ชองความถี่วิทยุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ตารางที่ 1 ชองความถี่วิทยุและความถี่คลื่นพาห
ความถี่คลื่นพาห (kHz)
ชองความถี่วิทยุ
531
22
540
23
549
24
558
25
567
26
576
27
585
28
594
29
603
30
612
31
621
32
630
33
639
34
648
35
657
36
666
37
675
38
684
39
693
40
702
41
711
42
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ความถี่คลื่นพาห (kHz)
720
729
738
747
756
765
774
783
792
801
810
819
828
837
846
855
864
873
882
891
900

ชองความถี่วิทยุ
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

ตารางที่ 1 ชองความถี่วิทยุและความถี่คลื่นพาห (ตอ)
ความถี่คลื่นพาห (kHz)
ชองความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห (kHz)
909
77
1215
918
78
1224
927
79
1233
936
80
1242
945
81
1251
954
82
1260
963
83
1269
972
84
1278
981
85
1287
990
86
1296
999
87
1305
1008
88
1314
1017
89
1323
1026
90
1332
1035
91
1341
1044
92
1350
1053
93
1359
1062
94
1368
1071
95
1377
1080
96
1386
1089
97
1395
1098
98
1404
1107
99
1413
1116
100
1422
1125
101
1431
1134
102
1440
1143
103
1449
1152
104
1458
1161
105
1467
1170
106
1476
1179
107
1485
1188
108
1494
1197
109
1503
1206
110
1512
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ชองความถี่วิทยุ
111
112
113
114
115

ตารางที่ 1 ชองความถี่วิทยุและความถี่คลื่นพาห (ตอ)
ความถี่คลื่นพาห (kHz)
ชองความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห (kHz)
1521
116
1566
1530
117
1575
1539
118
1584
1548
119
1593
1557
120
1602

3. การสงสัญญาณ
การสงสัญญาณในกิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม ตองเปนไปตามมาตรฐานการสงสัญญาณที่กําหนด ดังนี้
3.1 การมอดูเลต (Modulation)
กําหนดให การมอดู เลตเปนการมอดู เลตเชิ งขนาดแบบดั บเบิ ลไซด แบนด (Double Sideband
Amplitude Modulation)
3.2 ความกวางแถบคลื่นความถี่ของสัญญาณเสียงเบสแบนด (Audio Baseband Bandwidth) และความ
กวางแถบคลื่นความถี่ (Channel Bandwidth)
กําหนดใหความกวางแถบคลื่นความถี่ของสัญญาณเสียงเบสแบนดที่นํามามอดูเลต และความกวาง
แถบคลื่นความถี่ของสัญญาณที่มอดูเลตแลว ตองมีคาไมเกินคาใดคาหนึ่ง ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความกวางแถบคลื่นความถี่ของสัญญาณเสียงเบสแบนดและความกวางแถบคลื่นความถี่
ความกวางแถบคลื่นความถี่ของสัญญาณเสียงเบสแบนด
ความกวางแถบคลื่นความถี่
(Audio Baseband Bandwidth)
(Channel Bandwidth)
(kHz)
(kHz)
9.0
4.5
9.0
18.0
3.3 กําลังสงออกอากาศโมโนโพลประสิทธิผล (Effective Monopole Radiated Power)
กําหนดให กําลั งส งออกอากาศโมโนโพลประสิ ทธิ ผลต องมี คาไมเกิ นกว าที่ คณะกรรมการกิ จ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติพิจารณาอนุญาต
3.4 ดัชนีการมอดูเลต (Modulation Index, )
กําหนดใหดัชนีการมอดูเลต () สําหรับการมอดูเลตสัญญาณต่ําสุดดานลบ (Negative Peak Signal)
ตองมีคาไมเกินหนึ่ง
3.5 อุปกรณประมวลสั ญญาณเสี ยงสํ าหรั บการกระจายเสี ยงระบบเอเอ็ม (AM Broadcasting Audio
Processor)
กําหนดใหตองติดตั้งอุปกรณประมวลสัญญาณเสียงสําหรับการกระจายเสียงระบบเอเอ็มเพื่อควบคุม
ความกวางแถบคลื่นความถี่ใหเปนไปตามที่กําหนด
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4. การรับสัญญาณ
4.1 การรับสัญญาณขั้นต่ํา
กําหนดใหการรับสัญญาณขั้นต่ํารองรับการรับสัญญาณแบบโมโนโฟนิค (Monophonic Reception)
4.2 ความแรงของสัญญาณใชงานอางอิง (Reference Usable Field Strength,  )
กําหนดใหความแรงของสัญญาณใชงานอางอิง ( ) เปนความแรงของสัญญาณใชงานที่ยอมรับ
ใหใชสําหรับการอางอิงเพื่อการวางแผนความถี่วิทยุตามนิยามที่กําหนดใน Recommendation
ITU-R BS.638 [1] และใหมีคาเปนไปตามประเภทของการรับสัญญาณ ดังที่กําหนดใน Final Acts of
the Regional Administrative LF/MF Broadcasting Conference (Region 1 and 3) [2]
ทั้งนี้ ไดแสดงคาดังกลาวไวในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ประเภทการรับสัญญาณและความแรงของสัญญาณใชงานอางอิง
ความแรงของสัญญาณใชงานอางอิง
ประเภทการรับสัญญาณ
(Reference Usable Field Strength,  )
(Type of Reception)
(dBµV/m)
การรับสัญญาณเวลากลางวัน
73
(ตั้งแตพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก)
การรับสัญญาณเวลากลางคืน
81
(ตั้งแตพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น)
การรับสัญญาณโดยใชชองกําลังสงต่ํา
88
4.3 ความแรงของสัญญาณใชงาน (Usable Field Strength,  )
กําหนดใหความแรงของสัญญาณใช งาน ( ) เป นความแรงของสัญญาณใชงานขั้นต่ําที่เครื่องรั บ
สามารถรั บสั ญญาณได ภายใต สภาวะที่ มี สั ญญาณรบกวนจากสิ่ งประดิ ษฐ ที่มนุ ษย สร างขึ้ นและ
สั ญญาณรบกวนอื่ น จากการใช งานความถี่ วิ ทยุ ตามนิ ยามที่ กํ าหนดใน Recommendation
ITU-R BS.638 [1] โดยคํานวณจากสมการตอไปนี้
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(1)

เมื่อ



และ 

และ



คือ

คือ

ความแรงของสัญญาณ (Field Strength,  ) ในหนวย µV/m
และอัตราสวนปองกันการรบกวน (Protection Ratio, a) จากเครื่องสง
ที่ไมตองการรับฟง (Unwanted Transmitter) ลํา ดั บ ที่  โดย
 = 1,2, … ,  ตามลํา ดั บ โดยความแรงของสัญญาณใหมีคา
เป น ไปตามวิ ธี ก ารคํ า นวณความแรงของสั ญ ญาณคลื่ น ดิ น
(Ground-wave) ความแรงของสัญญาณคลื่นฟา (Sky-wave)
และการนําไฟฟาของดิน (Ground Conductivity) ที่กําหนดใน
Recommendation ITU-R P.368-9 [3], Recommendation
ITU-R P.1147-4 [4] และ Recommendation ITU-R P.832-4
[5] ตามลําดับ หรือตามวิธีการอื่นที่เทียบเทา
ความแรงของสั ญ ญาณใช ง านขั้ น ต่ํา (Minimum Usable
Field Strength) ในหน ว ย µ V/m ที่ เ ครื่ อ งรั บ สามารถ
รั บ สั ญญาณได ภ ายใต ส ภาวะที่ มีสัญญาณรบกวนจากสิ่งประดิษฐ
ที่มนุ ษยสร างขึ้น โดยความแรงของสั ญญาณใช งานขั้ นต่ํ าให มีคา
เปนไปตามที่กําหนดใน Final Acts of the Regional Administrative
LF/MF Broadcasting Conference (Region 1 and 3) [2]

4.4 อัตราสวนปองกันการรบกวน (Protection Ratio, )
กําหนดใหอัตราสวนปองกันการรบกวน () สําหรับการใชงานชองความถี่เดียวกัน (Co-channel
Protection Ratio) และสําหรับการใชงานชองความถี่ขางเคียงกัน (Adjacent Channel Protection
Ratios) มีคาเปนไปตามที่กําหนดใน Final Acts of the Regional Administrative LF/MF
Broadcasting Conference (Region 1 and 3) [2] โดยแสดงไวในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 อัตราสวนปองกันการรบกวน
ประเภทการใชงานชองความถี่
อัตราสวนปองกันการรบกวน
(Type of Frequency Channel Usage)
(Protection Ratio)
ชองความถี่เดียวกัน
30 dB
5 dB
ช อ งความถี่ ข า งเคี ย งกั น ที่ มี ก ารมอดู เ ลต
สัญญาณเสียงเบสแบนดที่มีความกวางแถบคลื่น
ความถี่ 4.5 kHz
9 dB1
ช อ งความถี่ ข า งเคี ย งกั น ที่ มี ก ารมอดู เ ลต
สัญญาณเสียงเบสแบนดที่มีความกวางแถบคลื่น
ความถี่ 9.0 kHz
4.5 พื้นที่การกระจายเสียง (Coverage Area)
กําหนดใหพื้นที่การกระจายเสียงเปนพื้นที่ที่มีความแรงของสัญญาณจากเครื่องสงที่ตอ งการรับ ฟง
(Wanted Transmitter) ไม น อ ยกว า ความแรงของสัญญาณใชงานอางอิง ( ) และความแรง
ของสัญญาณใชงาน ( )

5. เงื่อนไขการใชคลื่นความถี่
5.1 การใช คลื่ นความถี่ ต องได รั บใบอนุ ญาตให ใช คลื่นความถี่ ตามพระราชบั ญญั ติ องค กรจั ดสรรคลื่ น
ความถี่ และกํ ากั บการประกอบกิ จการวิ ทยุกระจายเสี ยง วิ ทยุ โทรทั ศน และกิ จการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม
5.2 การใช คลื่ นความถี่ เ พื่ อประกอบกิ จการกระจายเสี ย งต องได รั บใบอนุ ญาตตามพระราชบั ญญั ติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551
5.3 สถานี วิ ท ยุ ค มนาคม เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม และอุ ป กรณ วิ ท ยุ ค มนาคมต อ งได รั บ อนุ ญ าตตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แกไขเพิ่มเติม
5.4 เครื่องสงวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุกระจายเสียงตองมีลักษณะทางเทคนิคเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง มาตรฐาน
ทางเทคนิคเครื่องสงวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม.

1

อัตราสวนปองกันการรบกวนสําหรับการใชงานชองความถี่ขางเคียงกันตามที่กําหนดใน Final Acts of the Regional
Administrative LF/MF Broadcasting Conference (Region 1 and 3) [2] มีคา 9 dB สําหรับชองความถี่ขางเคียงที่มีการ
มอดูเลตสัญญาณเสียงเบสแบนดที่มีความกวางแถบคลื่นความถี่ 10.0 kHz อยางไรก็ตาม การกําหนดใหใชอัตราสวนปองกัน
การรบกวนคาเดียวกันสําหรับการใชงานชองความถี่ขางเคียงกันที่มีการมอดูเลตสัญญาณเสียงเบสแบนดที่มีความกวางแถบ
คลื่นความถี่ 9.0 kHz เปนไปเพื่อใหเกิดความสอดคลองกับความกวางแถบความถี่ของสัญญาณเสียงเบสแบนดที่กําหนดไวใน
ประกาศนี้
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5.5 ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ และผูไดรับอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงตองดูแลรักษา
และปรั บปรุ งการใช งานเครื่ องส งวิ ทยุ กระจายเสี ย งและสถานี วิ ทยุ กระจายเสี ย งให สอดคล อง
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องสงวิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็ม ตลอดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต
5.6 ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ และผูไดรับอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงตองประสานงาน
กั บ ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตให ใ ช ค ลื่ น ความถี่ ร ายอื่ น เพื่ อ ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการรบกวน ทั้ ง นี้
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ อาจกําหนด
ห ลั ก เ ก ณ ฑ แ ล ะ ม า ต ร ก า ร เ ฉ พ า ะ เ พื่ อ ป อ ง กั น แ ล ะ แ ก ไ ข ป ญ ห า ก า ร ร บ ก ว น
เปนรายกรณีตามความเหมาะสม
5.7 ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ และผูไดรับอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงตองใหความ
ร ว มมื อในการประสานงานความถี่ วิ ทยุ บ ริ เ วณชายแดนกั บ ประเทศเพื่ อนบ า น รวมทั้ งปฏิ บั ติ
ตามขอตกลงในการประสานงานความถี่วิทยุบริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบานที่เกี่ยวของ
5.8 ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ และผูไดรับอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ประกาศกําหนด และที่จะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
6. เอกสารอางอิง
[1] Recommendation ITU-R BS.638 (07/1986): Terms and definitions used in frequency
planning for sound broadcasting.
[2] Final Acts of the Regional Administrative LF/MF Broadcasting Conference
(Region 1 and 3), Geneva, 1975.
[3] Recommendation ITU-R P.368-9 (02/2007): Ground-wave propagation curves for
frequencies between 10 kHz and 30 MHz.
[4] Recommendation ITU-R P.1147-4 (2007): Prediction of sky-wave field strength at
frequencies between about 150 and 1700 kHz.
[5] Recommendation ITU-R P.832-4 (07/2015): World atlas of ground conductivities.
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เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๒ ง

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง แผนความถี่วทิ ยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม

โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแผนความถี่วทิ ยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม เพื่อให้มีความเหมาะสม
กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
และเกิดการใช้งานคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรม
วิทยุกระจายเสียงในภาพรวม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถีแ่ ละกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบ
กิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
และมาตรา ๒๗ (๕) (๖) และ (๒๔) แห่ งพระราชบัญญัติองค์กรจัด สรรคลื่น ความถี่แ ละกากับ
การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง แผนความถี่ วิ ท ยุ กิ จ การกระจายเสี ย งระบบ เอฟ.เอ็ ม . ลงวั น ที่
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ค าสั่ ง อื่น ใดในส่ ว นที่ไ ด้ก าหนดไว้แ ล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุ
เลขที่ กสทช. ผว. ๑๐๑ - ๒๕๖๔ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน
หรื อ สั ญ ญาจากหน่ ว ยงานดัง กล่ าวที่ ประกอบกิจ การวิท ยุ กระจายเสี ยง อยู่ ใ นวั น ที่ พ ระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ และได้รับความเห็นชอบ
ให้ถือครองคลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
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เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๒ ง

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งมีสถานที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงตามประกาศนี้ ให้ สิทธิการใช้งานคลื่นความถี่ดังกล่าวสิ้นสุด
ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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แผนความถี่วิทยุ
แผนความถี่วิทยุ
กสทช. ผว. ๑๐๑ – ๒๕๖๔
กสทช. ผว. ๑๐๑ – ๒๕๖๔

กิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
กิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม

สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
2670 8888
บไซต์: www.nbtc.go.th
สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียโทร.
ง กิจ0กำรโทรทั
ศน์ และกิเว็จกำรโทรคมนำคมแห่
งชำติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสำมเสนใน
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เทพมหำนคร
10400
895
0 2670
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ยง 8888 เว็บไซต์: www.nbtc.go.th
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1. ขอบข่าย
แผนความถี่วิทยุฉบับนี้ครอบคลุมการกาหนดช่องความถี่วิทยุ คุณลักษณะทางเทคนิค และเงื่อนไขการใช้
งานคลื่นความถี่สาหรับกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม (FM) ในย่านความถี่วิทยุ 87 - 108 MHz ซึ่งมี
กาลังส่งออกอากาศสูงสุด (Maximum Effective Radiated Power) มากกว่า 100 วัตต์ รวมทั้งมีพิกัด
ที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิคตามตารางที่ 5 ของแผนความถี่วิทยุนี้
2. ความถี่วิทยุ
2.1 ย่านความถี่วิทยุ (Frequency Range)
กาหนดให้ใช้ย่านความถี่วิทยุ 87 - 108 MHz
2.2 ช่องความถี่วิทยุ (Frequency Channel)
กาหนดให้ใช้ช่องความถี่วิทยุชอ่ งที่ 1 ถึง ช่องที่ 82 ตามตารางที่ 1
2.3 ความถี่คลื่นพาห์และช่องห่างระหว่างคลื่นพาห์ (Carrier Frequency and Channel Spacing)
กาหนดให้ใช้ความถี่คลื่นพาห์ตามตารางที่ 1 โดยช่องห่างระหว่างคลื่นพาห์มีค่า 250 kHz
ช่องความถี่วิทยุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ตารางที่ 1 ช่องความถี่วิทยุและความถี่คลื่นพาห์
ความถี่คลื่นพาห์ (MHz)
ช่องความถี่วิทยุ
87.50
23
87.75
24
88.00
25
88.25
26
88.50
27
88.75
28
89.00
29
89.25
30
89.50
31
89.75
32
90.00
33
90.25
34
90.50
35
90.75
36
91.00
37
91.25
38
91.50
39
91.75
40
92.00
41
92.25
42
92.50
43
92.75
44
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93.00
93.25
93.50
93.75
94.00
94.25
94.50
94.75
95.00
95.25
95.50
95.75
96.00
96.25
96.50
96.75
97.00
97.25
97.50
97.75
98.00
98.25
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ช่องความถี่วิทยุ
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ความถี่คลื่นพาห์ (MHz)
98.50
98.75
99.00
99.25
99.50
99.75
100.00
100.25
100.50
100.75
101.00
101.25
101.50
101.75
102.00
102.25
102.50
102.75
103.00

ช่องความถี่วิทยุ
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

ความถี่คลื่นพาห์ (MHz)
103.25
103.50
103.75
104.00
104.25
104.50
104.75
105.00
105.25
105.50
105.75
106.00
106.25
106.50
106.75
107.00
107.25
107.50
107.75

2.4 ช่องความถี่วิทยุและความถี่คลื่นพาห์เพิ่มเติม
ก าหนดให้ ใ ช้ ช่ อ งความถี่ วิ ท ยุ แ ละความถี่ ค ลื่ น พาห์ เพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ตกลงใน
การประสานงานความถี่วิทยุบริเวณชายแดนกับประเทศมาเลเซียตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ช่องความถี่วิทยุและความถี่คลื่นพาห์เพิ่มเติม
ช่องความถี่วิทยุ
ความถี่คลื่นพาห์ (MHz)
83
99.10
3. การส่งสัญญาณ
การส่ ง สั ญ ญาณในกิ จ การกระจายเสี ย งระบบเอฟเอ็ ม ต้ อ งเป็ น ไปตาม Recommendation ITU-R
BS.450-3 [1] หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า และมาตรฐานการส่งสัญญาณที่กาหนด ดังนี้
3.1 การมอดูเลต (Modulation)
กาหนดให้การมอดูเลตเป็นการมอดูเลตทางความถี่ (Frequency Modulation: FM)
3.2 ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation)
กาหนดให้ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่มีค่าไม่เกิน ± 75 กิโลเฮิรตซ์ (kHz)
กสทช. ผว.101-2564
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3.3 การเน้นล่วงหน้า (Pre-emphasis)
กาหนดให้การเน้นล่วงหน้าของสัญญาณเสียง (Sound Signal) 50 µs
3.4 การส่งสัญญาณสเตอริโอ (Stereo Transmissions)
กาหนดให้การส่งสัญญาณสเตอริโอต้องใช้ระบบสัญญาณเสียงนาร่อง (Pilot-tone System)
โดยสัญญาณเบสแบนด์ (Baseband Signal) ต้องมีสัญญาณเสียงนาร่องที่ความถี่วิทยุ 19 kHz
3.5 พิกัดที่ตั้งของสายอากาศ
กาหนดให้พิกัดที่ตั้งของสายอากาศเป็นไปตามตารางที่ 5 หรือเป็นไปตามข้อกาหนด ดังนี้
3.5.1 ต้องไม่อยู่ ในพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่ นความถี่ของสนามบินและสถานที่ตั้งเครื่อง
อานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
3.5.2 ต้องตั้งห่างจากสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของสานักงาน กสทช. โดยมีระยะขจัด
อย่างน้อย 1 กิโลเมตรทางอากาศ หรือมีค่าความเข้มของสัญญาณคลื่นพาห์ของสถานี ณ
บริเวณสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุต้องไม่เกิน 50 mV/m
3.6 ความสูงของสายอากาศ (Antenna Height)
กาหนดให้ความสูงของจุดกึ่งกลางสายอากาศจากระดับพื้นดินเป็นไปตามตารางที่ 5
3.7 กาลังส่งออกอากาศสูงสุด (Maximum Effective Radiated Power)
กาหนดให้กาลังส่งออกอากาศสูงสุดในทุกโพลาไรเซชันรวมกันเป็นไปตามตารางที่ 5
3.8 โพลาไรเซชันของการแพร่กระจายคลื่น (Transmitted Polarization)
กาหนดให้โพลาไรเซชันของการแพร่กระจายคลื่นเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต
3.9 ระบบส่งสัญญาณข้อมูลวิทยุ (Radio Data System: RDS)
กาหนดให้สถานีวิทยุกระจายเสียงต้องส่งสัญญาณข้อมูลวิทยุ เพื่อเป็นการระบุตัวตนและตรวจสอบ
สถานีวิทยุกระจายเสียง โดยเป็นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี้
3.9.1 กาหนดให้ระบบส่งสัญญาณข้อมูลวิทยุต้องเป็นไปตาม IEC 62106 [2] หรือมาตรฐานอื่นที่
เทียบเท่า โดยสัญญาณเบสแบนด์ต้องใช้คลื่นพาห์ย่อย (Subcarrier) ที่ความถี่วิทยุ 57 kHz
สาหรับส่งสัญญาณข้อมูลวิทยุ
3.9.2 กาหนดให้ระบบส่งสั ญญาณข้อมูลวิทยุต้องมีข้อมูลรหัสรายการ (Program Identification
Code) เป็นไปตามตารางที่ 5
3.9.3 หากมีการส่งสัญญาณข้อมูลเวลาและวันที่ (Clock-Time and Date) จะต้องเป็นไปตามเวลา
และวันที่ที่กาหนดโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือเวลาและวันที่ที่มีการสอบย้อนกลับได้
ทางการวัด (Measurement Traceability) ไปยังสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
4. การรับสัญญาณ
4.1 การรับสัญญาณขั้นต่า
กาหนดให้ การรั บสั ญญาณขั้ นต่ ารองรั บการรั บสั ญญาณสเตอริโอแบบเคลื่ อนที่ ภายนอกอาคาร
(Mobile Stereophonic Reception)
4.2 ความแรงของสัญญาณขั้นต่า (Minimum Field Strength)
ก าหนดให้ ความแรงของสั ญญาณขั้ นต่ ามี ค่ า 57 dBµV/m ที่ ความสู งของเครื่ องรั บ 1.50 เมตร
จากระดับพื้นดินเฉลี่ย
กสทช. ผว.101-2564
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4.3 อัตราส่วนป้องกันการรบกวน (Protection Ratio)
กาหนดให้อัตราส่วนป้องกันการรบกวนเป็นไปตาม Recommendation ITU-R BS.412-9 [3] หรือ
มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 อัตราส่วนป้องกันการรบกวน
อัตราส่วนป้องกันการรบกวน
ระยะห่างจากคลื่นพาห์
การรบกวนแบบต่อเนื่อง
การรบกวนแบบโทรโปสเฟียร์
(Steady Interference)
(Tropospheric Interference)
0 kHz
45.0 dB
37.0 dB
250 kHz
2.0 dB
2.0 dB
4.4 การยอมรับสัญญาณรบกวน
กาหนดให้การยอมรับสัญญาณรบกวนเป็นดังนี้
4.4.1 ช่วงเวลาการรับฟังที่ปราศจากการรบกวนแบบต่อเนื่อง (Steady Interference) :
ร้อยละ 50 ของช่วงเวลาการรับฟัง
4.4.2 ช่วงเวลาการรับฟังที่ปราศจากการรบกวนแบบโทรโปสเฟียร์ (Tropospheric Interference) :
ร้อยละ 90 ของช่วงเวลารับฟัง
4.5 การวิเคราะห์คานวณเกี่ยวกับพื้นที่การให้บริการและการรบกวน
กาหนดให้ การวิเคราะห์คานวณเกี่ยวกับพื้นที่การให้บริการและการรบกวนต้องอาศัยแบบจาลอง
การแพร่กระจายคลื่นความถี่เป็นไปตาม Recommendation ITU-R P.1546-6 [4] หรือมาตรฐานอื่น
ที่เทียบเท่า โดยต้องคานึงถึงสภาพภูมิประเทศในบริเวณพื้นที่การให้บริการ ทั้งนี้ พื้นที่การให้บริการ
หมายถึ ง พื้ น ที่ ข องสั ญ ญาณจากสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งซึ่ ง มี ค วามแรงของสั ญ ญาณขั้ น ต่ า
57 dBµV/m ที่ความสูงของเครื่องรับ 1.50 เมตร จากระดับพื้นดินเฉลี่ย โดยยังไม่คานึงถึงผลกระทบ
จากการรบกวนที่อาจเกิดขึ้น
5. เงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่
5.1 การใช้ ค ลื่ น ความถี่ ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ค ลื่ นความถี่ ต ามประกาศคณะกรรมการกิจ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี ก าร
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการให้บริการกระจายเสียง ทั้งนี้ การขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่อาจมีพิกัดที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิคแตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในตารางที่ 5 แต่ต้อง
ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อสถานีอื่นตามตารางที่ 5 หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงอื่นที่ได้รับอนุญาต
อยู่ก่อนแล้ว
5.2 การใช้ คลื่ นความถี่ เพื่ อประกอบกิ จการกระจายเสี ยงต้ องได้ รั บใบอนุ ญาตตามพระราชบั ญญั ติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
5.3 เครื่องวิทยุคมนาคม และอุปกรณ์วิทยุคมนาคมต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.4 เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุกระจายเสียงต้องมีลักษณะทางเทคนิคเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐาน
ทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
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5.5 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องดูแลรักษาและปรับปรุงการใช้งานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
และสถานีวิทยุกระจายเสียงให้สอดคล้อง ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
5.6 ผู้ ได้รั บใบอนุ ญาตให้ ใช้ คลื่ นความถี่ ต้ องปฏิบัติ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่ น
ความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน โดยเคร่งครัด
5.7 ผู้ได้รับใบอนุ ญาตให้ ใช้ คลื่ นความถี่ ต้องรายงานกาลั งส่ งออกอากาศของสถานี โดยให้รายงานผล
ตาม “แบบรายงานกาลังส่งออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ” ตามภาคผนวก
ท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ต้องยื่ น แบบรายงานต่อส านักงาน กสทช. ด้ว ยตนเองหรือทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือช่องทางอื่นที่สานักงาน กสทช. กาหนด ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
5.8 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่รายอื่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปั ญหาการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ ทั้งนี้ กสทช. อาจ
กาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนเป็นรายกรณีต าม
ความเหมาะสม
5.9 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานความถี่วิทยุบริเวณชายแดน
กับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งปฏิบัติตามข้อตกลงในการประสานงานความถี่วิทยุบริเวณชายแดน
กับประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้อง
5.10 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็ นต้องย้ายพิกัดที่ตั้งสายอากาศหรือปรับเปลี่ ยนคุณลั กษณะทางเทคนิคของ
สถานีวิทยุกระจายเสียง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จะต้องขออนุญาตจาก กสทช. โดยการ
ย้ ายพิ กั ดที่ ตั้ งสายอากาศหรื อปรั บเปลี่ ยนคุ ณลั กษณะทางเทคนิ ค จะต้ องไม่ ส่ งผลให้ พื้ นที่ การ
ให้บริการเกินไปจากพื้นที่การให้บริการที่ได้รับอนุญาตเดิม และไม่ก่อให้เกิดการรบกวนสถานีวิทยุ
กระจายเสียงอื่นที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว
5.11 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กสทช. กาหนด และที่จะกาหนดเพิ่มเติม

กสทช. ผว.101-2564

หน้า 5 จาก 22

901

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

6. ตารางกาหนดพิกัดที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิค
ตารางกาหนดพิกัดที่ตั้ง และคุณลักษณะทางเทคนิ คของสถานีวิทยุกระจายเสียงมีคาอธิบายอักษรย่ อ
ดังตารางที่ 4 โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามตารางที่ 5
ตารางที่ 4 คาอธิบายอักษรย่อ
อักษรย่อ

No.
Station Name
Call Sign
PI Code
Lat (N)
Long (E)
Freq (MHz)
Max. ERP (kW)
Ht (m)

คาอธิบาย
ลาดับที่
ชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง
สัญญาณเรียกขานของสถานีวิทยุกระจายเสียง (Station Call Sign)
รหัสรายการ (Program Identification Code: PI Code)
ละติจูด (Latitude) ของพิกัดที่ตั้งสายอากาศในหน่วยองศาเหนือ
ลองจิจูด (Longitude) ของพิกัดที่ตั้งสายอากาศในหน่วยองศาตะวันออก
ความถี่วิทยุ (Frequency) ในหน่วยเมกะเฮิรตซ์ (MHz)
กาลังส่งออกอากาศสูงสุด ในหน่วยกิโลวัตต์ (kW)
ความสูงของจุดกึ่งกลางสายอากาศจากระดับพื้นดิน (Antenna Height) ในหน่วยเมตร

กสทช. ผว.101-2564

หน้า 6 จาก 22

902

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

903

HSA02I-FM

Chiang Mai-4

Chiang Mai-5

Chiang Mai-6

Chiang Mai-7

Chiang Mai-8

Chiang Mai-9

Chiang Mai-10

Chiang Rai-1

Chiang Rai-2

Chiang Rai-3

Chiang Rai-4

Chiang Rai-5

Chiang Rai-6

Chiang Rai-7

Phetchaburi-1

Phetchabun-1

Phetchabun-2

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

กสทช. ผว.101-2564

HSA02H-FM

Chiang Mai-3

3.

HSA14B-FM

HSA14A-FM

HSA56A-FM

HSA03G-FM

HSA03F-FM

HSA03E-FM

HSA03D-FM

HSA03C-FM

HSA03B-FM

HSA03A-FM

HSA02J-FM

HSA02G-FM

HSA02F-FM

HSA02E-FM

HSA02D-FM

HSA02C-FM

HSA02B-FM

Chiang Mai-2

2.

HSA02A-FM

Call Sign

Chiang Mai-1

Station Name

1.

No.

0010000111000001

0010000111000000

0010011100000000

0010000001100110

0010000001100101

0010000001100100

0010000001100011

0010000001100010

0010000001100001

0010000001100000

0010000001001001

0010000001001000

0010000001000111

0010000001000110

0010000001000101

0010000001000100

0010000001000011

0010000001000010

0010000001000001

0010000001000000

PI Code

16.457257

13.104389
16.850777

19.851151

19.815444

20.109242

19.813575

19.817915

19.758519

19.914581

18.807984

18.841923

18.771364

18.847268

18.809170

18.802842

18.807993

18.807993

19.940712

18.856806

Lat (N)

101.154258

101.253054

99.929016

99.940605

99.867517

99.886826

99.867005

99.867876

99.734508

99.824295

98.915343

99.013900

98.970299

98.970475

98.912612

98.947002

98.915340

98.915340

99.221855

99.013251

Long (E)

ตารางที่ 5 ตารางกาหนดพิกัดทีต่ ั้งและคุณลักษณะทางเทคนิค

102.75

99.00

95.75

103.00

101.25

100.25

95.75

94.25

92.75

90.75

106.75

105.75

102.50

101.50

100.75

100.00

98.00

93.25

89.25

88.00

Freq (MHz)

หน้า 7 จาก 22

4.0

3.4

3.4

3.8

4.0

4.0

8.0

3.4

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

Max. ERP (kW)

100

108

80

65

120

120

60

60

60

48

84

75

40

90

80

75

130

130

80

100

Ht (m)

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

904

Loei-1

Loei-2

Loei-3

Loei-4

Phrae-1

Phrae-2

Phrae-3

Phrae-4

Mae Hong Son-1

Mae Hong Son-2

Mae Hong Son-3

Mae Hong Son-4

Bangkok -1

Bangkok -2

Bangkok -3

Bangkok -4

Bangkok -5

Bangkok -6

Bangkok -7

Bangkok -8

Bangkok -9

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

กสทช. ผว.101-2564

Phetchabun-3

22.

Station Name

21.

No.

HSA40I-FM

HSA40H-FM

HSA40G-FM

HSA40F-FM

HSA40E-FM

HSA40D-FM

HSA40C-FM

HSA40B-FM

HSA40A-FM

HSA01D-FM

HSA01C-FM

HSA01B-FM

HSA01A-FM

HSA07D-FM

HSA07C-FM

HSA07B-FM

HSA07A-FM

HSA18D-FM

HSA18C-FM

HSA18B-FM

HSA18A-FM

HSA14C-FM

Call Sign

0010010100001000

0010010100000111

0010010100000110

0010010100000101

0010010100000100

0010010100000011

0010010100000010

0010010100000001

0010010100000000

0010000000100011

0010000000100010

0010000000100001

0010000000100000

0010000011100011

0010000011100010

0010000011100001

0010000011100000

0010001001000011

0010001001000010

0010001001000001

0010001001000000

0010000111000010

PI Code

13.790226

13.838171

13.689333

13.768141

13.747107

13.747107

13.747107

13.781956

13.782814

19.106524

19.292893

19.106007

18.168565

17.980634

18.204991

17.933126

17.932753

17.469806

17.470667

17.392444

17.598592

16.698778

Lat (N)

100.526633

100.572430

100.601032

100.508707

100.480431

100.480431

100.480431

100.560232

100.539402

98.034692

97.957134

98.035717

97.944550

100.092494

100.197915

100.000836

100.001031

101.444556

101.444528

101.738194

101.717789

101.170661

Long (E)

ตารางที่ 5 ตารางกาหนดพิกัดที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิค (ต่อ)

91.50

91.00

90.50

90.00

89.50

89.00

88.50

88.00

87.50

104.00

102.00

99.50

90.50

106.00

103.50

93.00

91.00

100.00

95.25

92.50

90.00

104.75

Freq (MHz)

หน้า 8 จาก 22

32.6

18.2

14.0

32.6

20.0

19.1

40.0

20.0

15.2

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

3.2

4.0

4.0

3.4

3.6

3.1

5.2

4.0

Max. ERP (kW)

120

78

124

120

120

120

100

150

150

60

40

55

50

100

120

110

60

120

60

110

110

102

Ht (m)

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
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Bangkok -11

Bangkok -12

Bangkok -13

Bangkok -14

Bangkok -15

Bangkok -16

Bangkok -17

Bangkok -18

Bangkok -19

Bangkok -20

Bangkok -21

Bangkok -22

Bangkok -23

Bangkok -24

Bangkok -25

Bangkok -26

Bangkok -27

Bangkok -28

Bangkok -29

Bangkok -30

Bangkok -31

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

กสทช. ผว.101-2564

Bangkok -10

44.

Station Name

43.

No.

กสทช. ผว.101-2564

HSB40E-FM

HSB40D-FM

HSB40C-FM

HSB40B-FM

HSB40A-FM

HSA40Z-FM

HSA40Y-FM

HSA40X-FM

HSA40W-FM

HSA40V-FM

HSA40U-FM

HSA40T-FM

HSA40S-FM

HSA40R-FM

HSA40Q-FM

HSA40P-FM

HSA40O-FM

HSA40N-FM

HSA40M-FM

HSA40L-FM

HSA40K-FM

HSA40J-FM

Call Sign

0010110001100100

0010110001100011

0010110001100010

0010110001100001

0010110001100000

0010010100011001

0010010100011000

0010010100010111

0010010100010110

0010010100010101

0010010100010100

0010010100010011

0010010100010010

0010010100010001

0010010100010000

0010010100001111

0010010100001110

0010010100001101

0010010100001100

0010010100001011

0010010100001010

0010010100001001

PI Code

13.753113

13.790190

13.742050

13.848850

13.780812

13.790185

13.848850

13.780812

13.783604

13.712779

13.780812

13.781956

13.780812

13.745797

13.781956

13.780812

13.790185

13.788541

13.781956

13.747107

13.781956

13.758782

Lat (N)

100.546757

100.529160

100.526446

100.600050

100.635667

100.526688

100.600050

100.635667

100.551390

100.542111

100.635667

100.560232

100.635667

100.494883

100.560232

100.635667

100.526688

100.562210

100.560232

100.480431

100.560232

100.531103

Long (E)

ตารางที่ 5 ตารางกาหนดพิกัดที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิค (ต่อ)

102.50

102.00

101.50

101.00

100.50

100.00

99.50

99.00

98.50

98.00

97.50

97.00

96.50

96.00

95.50

95.00

94.50

94.00

93.50

93.00

92.50

92.00

Freq (MHz)

หน้า 9 จาก 22

5.0

9.4

14.1

9.2

20.0

9.0

18.2

19.8

7.2

32.4

20.0

20.0

20.0

19.1

20.0

20.0

9.2

40.0

20.0

40.0

40.0

18.8

Max. ERP (kW)

หน้า 8 จาก 22

90

100

150

103

126

120

103

126

110

120

126

150

126

105

150

126

120

125

150

100

150

120

Ht (m)

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

906

Bangkok -33

Bangkok -34

Bangkok -35

Bangkok -36

Bangkok -37

Bangkok -38

Bangkok -39

Bangkok -40

Krabi-1

Krabi-2

Kanchanaburi-1

Kanchanaburi-2

Kanchanaburi-3

Kanchanaburi-4

Kanchanaburi-5

Kalasin-1

Kalasin-2

Kamphaeng Phet-1

Kamphaeng Phet-2

Kamphaeng Phet-3

Kamphaeng Phet-4

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

กสทช. ผว.101-2564

Bangkok -32

66.

Station Name

65.

No.

HSA11D-FM

HSA11C-FM

HSA11B-FM

HSA11A-FM

HSA23B-FM

HSA23A-FM

HSA50E-FM

HSA50D-FM

HSA50C-FM

HSA50B-FM

HSA50A-FM

HSA63B-FM

HSA63A-FM

HSB40N-FM

HSB40M-FM

HSB40L-FM

HSB40K-FM

HSB40J-FM

HSB40I-FM

HSB40H-FM

HSB40G-FM

HSB40F-FM

Call Sign

0010000101100011

0010000101100010

0010000101100001

0010000101100000

0010001011100001

0010001011100000

0010011001000100

0010011001000011

0010011001000010

0010011001000001

0010011001000000

0010011111100001

0010011111100000

0010110001101101

0010110001101100

0010110001101011

0010110001101010

0010110001101001

0010110001101000

0010110001100111

0010110001100110

0010110001100101

PI Code

16.469436

16.508284

16.517980

16.499930

16.453457

16.375572

13.905040

14.063353

14.068111

15.139853

14.043193

8.049135

8.063000

13.780812

13.783604

13.747107

13.711900

13.781956

13.798151

13.733700

13.788541

13.790185

Lat (N)

99.508453

99.499182

99.524044

99.519827

103.534859

103.184995

99.794374

99.486922

99.412646

98.444931

99.585165

98.908705

98.906656

100.635667

100.551390

100.480431

100.360419

100.560232

100.521837

100.533370

100.562210

100.526688

Long (E)

ตารางที่ 5 ตารางกาหนดพิกัดที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิค (ต่อ)

105.00

97.75

92.75

90.75

93.00

92.00

107.25

106.25

97.75

94.25

92.75

105.00

98.50

107.00

106.50

106.00

105.50

105.00

104.50

104.00

103.50

103.00

Freq (MHz)

90

100

120

120

100

120

120

80

100

100

120

120

100

126

110

100

150

150

100

75

120

120

Ht (m)

หน้า 10 จาก 22

3.0

3.4

3.4

4.0

3.4

2.2

3.0

2.8

1.8

4.0

0.7

4.0

4.0

20.0

31.0

40.0

20.0

19.8

16.9

40.0

16.4

15.1

Max. ERP (kW)

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

907

Khon Kaen-2

Khon Kaen-3

Khon Kaen-4

Khon Kaen-5

Khon Kaen-6

Khon Kaen-7

Khon Kaen-8

Chanthaburi-1

Chanthaburi-2

Chanthaburi-3

Chanthaburi-4

Chon Buri-1

Chon Buri-2

Chon Buri-3

Chon Buri-4

Chai Nat-1

Chai Nat-2

Chaiyaphum-1

Chaiyaphum-2

Chaiyaphum-3

Chumphon-1

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

กสทช. ผว.101-2564

Khon Kaen-1

88.

Station Name

87.

No.

กสทช. ผว.101-2564

HSA58A-FM

HSA26C-FM

HSA26B-FM

HSA26A-FM

HSA32B-FM

HSA32A-FM

HSA46D-FM

HSA46C-FM

HSA46B-FM

HSA46A-FM

HSA48D-FM

HSA48C-FM

HSA48B-FM

HSA48A-FM

HSA22H-FM

HSA22G-FM

HSA22F-FM

HSA22E-FM

HSA22D-FM

HSA22C-FM

HSA22B-FM

HSA22A-FM

Call Sign

0010011101000000

0010001101000010

0010001101000001

0010001101000000

0010010000000001

0010010000000000

0010010111000011

0010010111000010

0010010111000001

0010010111000000

0010011000000011

0010011000000010

0010011000000001

0010011000000000

0010001011000111

0010001011000110

0010001011000101

0010001011000100

0010001011000011

0010001011000010

0010001011000001

0010001011000000

PI Code

10.445978

15.804500

15.811750

15.828840

15.206798

15.206798

13.190732

12.921483

13.189833

13.393750

12.658900

12.591960

12.608329

12.607603

16.461500

16.419250

16.475417

16.475194

16.475194

16.556722

16.453439

16.460889

Lat (N)

99.134143

102.026560

102.021360

102.086590

100.140434

100.140434

100.949580

100.866270

100.950555

100.995777

102.090830

102.090470

102.102438

102.098155

102.785139

102.821583

102.819278

102.833639

102.833639

102.055583

102.950175

102.846611

Long (E)

ตารางที่ 5 ตารางกาหนดพิกัดที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิค (ต่อ)

90.75

102.00

92.75

88.75

96.25

91.75

107.75

104.75

99.75

98.25

95.25

93.25

90.25

88.75

107.75

104.50

103.00

99.50

98.50

93.25

90.75

88.25

Freq (MHz)

150

120

73

100

39

45

120

34

60

55

120

62

80

100

47

92

109

120

60

100

150

109

Ht (m)

หน้า 11 จาก 22

3.8

3.0

3.4

3.2

3.2

2.6

4.0

7.4

3.2

2.8

4.0

2.2

3.8

8.0

1.8

6.2

6.6

3.0

3.2

7.0

4.0

4.6

Max. ERP (kW)

หน้า 10 จาก 22

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
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Chumphon-3

Chumphon-4

Chumphon-5

Chumphon-6

Trang-1

Trang-2

Trang-3

Trang-4

Trat-1

Trat-2

Trat-3

Tak-1

Tak-2

Tak-3

Tak-4

Nakhon Nayok-1

Nakhon Phanom-1

Nakhon Phanom-2

Nakhon Phanom-3

Nakhon Phanom-4

Nakhon Ratchasima-1

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

กสทช. ผว.101-2564

Chumphon-2

110.

Station Name

109.

No.

HSA27A-FM

HSA73D-FM

HSA73C-FM

HSA73B-FM

HSA73A-FM

HSA43A-FM

HSA08D-FM

HSA08C-FM

HSA08B-FM

HSA08A-FM

HSA49C-FM

HSA49B-FM

HSA49A-FM

HSA65D-FM

HSA65C-FM

HSA65B-FM

HSA65A-FM

HSA58F-FM

HSA58E-FM

HSA58D-FM

HSA58C-FM

HSA58B-FM

Call Sign

0010001101100000

0010100100100011

0010100100100010

0010100100100001

0010100100100000

0010010101100000

0010000100000011

0010000100000010

0010000100000001

0010000100000000

0010011000100010

0010011000100001

0010011000100000

0010100000100011

0010100000100010

0010100000100001

0010100000100000

0010011101000101

0010011101000100

0010011101000011

0010011101000010

0010011101000001

PI Code

14.937250

17.329932

17.425628

17.388007

17.383392

14.279112

16.732457

16.915065

16.779134

16.929993

12.370550

12.364105

12.229330

7.559108

7.555070

7.622324

7.560501

10.509606

10.445765

10.533208

10.534969

10.500963

Lat (N)

101.997000

104.573834

104.767272

104.787972

104.756095

101.163657

98.566309

99.116213

98.925273

99.117992

102.445920

102.443893

102.511280

99.611290

99.561760

99.597888

99.587596

99.101484

99.134547

99.119653

99.194887

99.193138

Long (E)

ตารางที่ 5 ตารางกาหนดพิกัดที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิค (ต่อ)

87.50

98.75

97.50

93.50

90.25

89.75

103.75

102.00

97.25

94.75

107.25

93.75

92.75

106.75

106.25

103.00

91.25

107.50

104.75

104.25

100.00

94.25

Freq (MHz)

86

110

100

120

100

116

102

80

100

100

120

100

100

96

120

95

100

120

60

110

60

90

Ht (m)

หน้า 12 จาก 22

0.8

2.8

3.6

4.0

3.4

3.6

4.0

3.6

3.6

3.4

3.6

8.0

4.0

3.4

4.0

7.0

4.0

6.6

3.6

1.9

3.4

4.0

Max. ERP (kW)

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
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Nakhon Ratchasima-2

Nakhon Ratchasima-3

Nakhon Ratchasima-4

Nakhon Ratchasima-5

Nakhon Ratchasima-6

Nakhon Ratchasima-7

Nakhon Ratchasima-8

Nakhon Si Thammarat-1

Nakhon Si Thammarat-2

Nakhon Si Thammarat-3

Nakhon Si Thammarat-4

Nakhon Si Thammarat-5

Nakhon Sawan-1

Nakhon Sawan-2

Nakhon Sawan-3

Nakhon Sawan-4

Narathiwat-1

Narathiwat-2

Narathiwat-3

Narathiwat-4

Narathiwat-5

Narathiwat-6

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

กสทช. ผว.101-2564

Station Name

No.

กสทช. ผว.101-2564

HSA31F-FM

HSA31E-FM

HSA31D-FM

HSA31C-FM

HSA31B-FM

HSA31A-FM

HSA16D-FM

HSA16C-FM

HSA16B-FM

HSA16A-FM

HSA64E-FM

HSA64D-FM

HSA64C-FM

HSA64B-FM

HSA64A-FM

HSA27H-FM

HSA27G-FM

HSA27F-FM

HSA27C-FM

HSA27E-FM

HSA27D-FM

HSA27B-FM

Call Sign

0010001111100101

0010001111100100

0010001111100011

0010001111100010

0010001111100001

0010001111100000

0010001000000011

0010001000000010

0010001000000001

0010001000000000

0010100000000100

0010100000000011

0010100000000010

0010100000000001

0010100000000000

0010001101100111

0010001101100110

0010001101100101

0010001101100010

0010001101100100

0010001101100011

0010001101100001

PI Code

6.423278

6.411322

6.416600

6.433720

6.143314

6.420684

15.704872

15.672670

15.257140

15.715925

8.236688

8.210213

8.366628

8.445460

8.445315

14.965025

14.937250

14.937250

14.981750

15.066200

14.969908

14.951201

Lat (N)

101.813750

101.802390

101.810790

101.798967

101.892430

101.817971

100.111489

100.120774

100.309935

100.133588

99.803931

99.489948

99.977352

99.991588

99.991515

102.095725

101.997000

101.997000

102.075640

102.202567

102.082306

102.135389

Long (E)

ตารางที่ 5 ตารางกาหนดพิกัดที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิค (ต่อ)

99.10

98.25

96.00

94.75

92.50

88.25

105.75

98.25

95.25

93.25

104.50

97.00

93.50

92.50

91.50

107.25

106.25

105.25

90.50

95.75

94.25

89.25

Freq (MHz)

120

100

120

115

95

80

80

70

30

100

60

60

100

100

87

110

110

110

100

120

110

110

Ht (m)

หน้า 13 จาก 22

8.0

20.0

4.0

6.8

4.0

3.4

4.0

3.4

3.0

3.0

4.0

4.0

2.8

3.6

4.0

3.4

3.4

2.6

1.0

3.2

3.6

1.6

Max. ERP (kW)

หน้า 12 จาก 22

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
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Nan-1

Nan-2

Nan-3

Nan-4

Buri Ram-1

Buri Ram-2

Buri Ram-3

Buri Ram-4

Prachuap Khiri Khan-1

Prachuap Khiri Khan-2

Prachuap Khiri Khan-3

Prachuap Khiri Khan-4

Prachuap Khiri Khan-5

Prachuap Khiri Khan-6

Prachuap Khiri Khan-7

Prachin Buri-1

Pattani-1

Pattani-2

Pattani-3

Pattani-4

Phayao-1

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

กสทช. ผว.101-2564

Narathiwat-7

154.

Station Name

153.

No.

HSA41A-FM

HSA69D-FM

HSA69C-FM

HSA69B-FM

HSA69A-FM

HSA74A-FM

HSA57G-FM

HSA57F-FM

HSA57E-FM

HSA57D-FM

HSA57C-FM

HSA57B-FM

HSA57A-FM

HSA28D-FM

HSA28C-FM

HSA28B-FM

HSA28A-FM

HSA04D-FM

HSA04C-FM

HSA04B-FM

HSA04A-FM

HSA31G-FM

Call Sign

0010010100100000

0010100010100011

0010100010100010

0010100010100001

0010100010100000

0010100101000000

0010011100100110

0010011100100101

0010011100100100

0010011100100011

0010011100100010

0010011100100001

0010011100100000

0010001110000011

0010001110000010

0010001110000001

0010001110000000

0010000010000011

0010000010000010

0010000010000001

0010000010000000

0010001111100110

PI Code

19.202348

6.877412

6.892177

6.579943

6.889572

14.141167

11.908539

11.835333

11.830301

12.564482

12.407978

12.564714

11.835090

14.991720

14.926082

14.984067

14.974870

18.742645

18.737383

18.742616

18.743405

6.411322

Lat (N)

99.877027

101.236888

101.250099

101.302043

101.254429

101.373739

99.796559

99.800833

99.779749

99.935652

99.922949

99.946117

99.800775

103.096140

103.082997

103.132355

103.160918

100.742459

100.739605

100.741169

100.741691

101.802390

Long (E)

ตารางที่ 5 ตารางกาหนดพิกัดที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิค (ต่อ)

95.25

107.25

101.00

93.50

91.00

88.25

106.75

102.25

100.25

98.75

96.25

91.25

89.25

101.75

100.75

98.25

92.00

99.50

96.00

94.75

92.00

106.50

Freq (MHz)

100

100

90

100

120

73

60

120

120

30

120

21

120

120

113

88

120

120

60

60

110

105

Ht (m)

หน้า 14 จาก 22

3.6

2.0

4.0

6.2

4.0

3.2

4.0

3.0

2.0

3.4

3.0

1.6

3.0

3.4

3.6

3.4

2.4

2.8

2.2

4.0

4.0

15.6

Max. ERP (kW)

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
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Phayao-3

Phayao-4

Phangnga-1

Phangnga-2

Phangnga-3

Phangnga-4

Phangnga-5

Phatthalung-1

Phatthalung-2

Phatthalung-3

Phatthalung-4

Phichit-1

Phichit-2

Phitsanulok-1

Phitsanulok-2

Phitsanulok-3

Phitsanulok-4

Phitsanulok-5

Phitsanulok-6

Phuket-1

Phuket-2

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

กสทช. ผว.101-2564

Phayao-2

176.

Station Name

175.

No.

กสทช. ผว.101-2564

HSA62B-FM

HSA62A-FM

HSA12F-FM

HSA12E-FM

HSA12D-FM

HSA12C-FM

HSA12B-FM

HSA12A-FM

HSA13B-FM

HSA13A-FM

HSA66D-FM

HSA66C-FM

HSA66B-FM

HSA66A-FM

HSA61E-FM

HSA61D-FM

HSA61C-FM

HSA61B-FM

HSA61A-FM

HSA41D-FM

HSA41C-FM

HSA41B-FM

Call Sign

0010011111000001

0010011111000000

0010000110000101

0010000110000100

0010000110000011

0010000110000010

0010000110000001

0010000110000000

0010000110100001

0010000110100000

0010100001000011

0010100001000010

0010100001000001

0010100001000000

0010011110100100

0010011110100011

0010011110100010

0010011110100001

0010011110100000

0010010100100011

0010010100100010

0010010100100001

PI Code

7.895320

7.899357

16.750692

16.841428

16.775284

16.813500

16.832343

16.839777

16.494641

16.453950

7.584861

7.616470

7.626704

7.594472

8.515123

8.434093

8.276696

8.434619

8.839513

19.204783

19.232215

18.988390

Lat (N)

98.378443

98.395875

100.191206

100.402091

100.216839

100.273194

100.217682

100.403105

100.146498

100.297539

99.976444

100.100510

100.154553

99.959889

98.638857

98.506780

98.311035

98.506458

98.351455

99.926398

99.861579

99.911480

Long (E)

ตารางที่ 5 ตารางกาหนดพิกัดที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิค (ต่อ)

89.00

88.00

107.25

106.25

104.25

95.75

94.25

92.25

107.75

88.25

98.00

95.75

90.75

89.25

106.50

100.00

97.25

91.75

90.25

107.25

106.25

97.25

Freq (MHz)

100

30

100

120

100

50

80

89

120

90

100

120

110

92

120

100

90

100

25

95

108

120

Ht (m)

หน้า 15 จาก 22

3.8

3.8

3.2

3.2

4.0

3.4

3.4

4.0

3.4

3.0

4.0

4.0

1.8

6.6

4.0

3.4

4.0

3.4

4.0

3.2

3.6

3.4

Max. ERP (kW)

หน้า 14 จาก 22

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
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Phuket-4

Phuket-5

Phuket-6

Phuket-7

Phuket-8

Phuket-9

Maha Sarakham-1

Maha Sarakham-2

Maha Sarakham-3

Maha Sarakham-4

Maha Sarakham-5

Mukdahan-1

Yasothon-1

Yasothon-2

Yasothon-3

Yasothon-4

Yala-1

Yala-2

Yala-3

Yala-4

Yala-5

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

กสทช. ผว.101-2564

Phuket-3

198.

Station Name

197.

No.

HSA70E-FM

HSA70D-FM

HSA70C-FM

HSA70B-FM

HSA70A-FM

HSA72D-FM

HSA72C-FM

HSA72B-FM

HSA72A-FM

HSA78A-FM

HSA24E-FM

HSA24D-FM

HSA24C-FM

HSA24B-FM

HSA24A-FM

HSA62I-FM

HSA62H-FM

HSA62G-FM

HSA62F-FM

HSA62E-FM

HSA62D-FM

HSA62C-FM

Call Sign

0010100011000100

0010100011000011

0010100011000010

0010100011000001

0010100011000000

0010100100000011

0010100100000010

0010100100000001

0010100100000000

0010100111000000

0010001100000100

0010001100000011

0010001100000010

0010001100000001

0010001100000000

0010011111001000

0010011111000111

0010011111000110

0010011111000101

0010011111000100

0010011111000011

0010011111000010

PI Code

6.337778

6.337775

5.762222

6.337917

6.337917

15.788767

15.902200

15.787200

15.803570

16.544633

16.139077

16.197935

16.242905

16.184344

16.158519

7.898939

7.894820

7.898639

7.898678

7.898699

7.895320

7.898699

Lat (N)

101.389722

101.389721

101.067778

101.386944

101.386944

104.276961

104.065922

104.251650

104.142871

104.680656

103.253211

103.259134

103.248939

103.303740

103.303836

98.395760

98.378883

98.395630

98.395432

98.395233

98.378443

98.395233

Long (E)

ตารางที่ 5 ตารางกาหนดพิกัดที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิค (ต่อ)

95.00

94.25

93.00

92.00

89.00

105.00

100.00

95.25

90.00

99.25

106.50

105.50

102.25

100.50

98.00

107.25

102.25

101.50

99.25

96.75

95.00

90.50

Freq (MHz)

50

50

100

50

36

100

120

120

60

100

115

100

95

120

80

25

100

80

34

25

100

25

Ht (m)

หน้า 16 จาก 22

3.4

4.0

4.0

40.0

3.6

2.0

4.2

3.4

3.4

4.0

3.4

4.0

4.0

3.6

1.4

3.6

3.8

4.0

4.0

3.6

3.8

3.6

Max. ERP (kW)

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
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Yala-7

Roi Et-1

Roi Et-2

Roi Et-3

Roi Et-4

Roi Et-5

Ranong-1

Ranong-2

Ranong-3

Rayong-1

Rayong-2

Rayong-3

Rayong-4

Rayong-5

Rayong-6

Ratchaburi-1

Lop Buri-1

Lampang-1

Lampang-2

Lampang-3

Lampang-4

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

กสทช. ผว.101-2564

Yala-6

220.

Station Name

219.

No.

กสทช. ผว.101-2564

HSA06D-FM

HSA06C-FM

HSA06B-FM

HSA06A-FM

HSA34A-FM

HSA52A-FM

HSA47F-FM

HSA47E-FM

HSA47D-FM

HSA47C-FM

HSA47B-FM

HSA47A-FM

HSA59C-FM

HSA59B-FM

HSA59A-FM

HSA25E-FM

HSA25D-FM

HSA25C-FM

HSA25B-FM

HSA25A-FM

HSA70G-FM

HSA70F-FM

Call Sign

0010000011000011

0010000011000010

0010000011000001

0010000011000000

0010010001000000

0010011010000000

0010010111100101

0010010111100100

0010010111100011

0010010111100010

0010010111100001

0010010111100000

0010011101100010

0010011101100001

0010011101100000

0010001100100100

0010001100100011

0010001100100010

0010001100100001

0010001100100000

0010100011000110

0010100011000101

PI Code

18.197232

18.234972

18.243161

18.313172

14.800597

13.473130

12.633570

12.689561

12.606970

12.674280

12.676530

12.676530

10.023910

10.023910

10.028333

16.046911

16.075333

16.004960

16.112400

16.046851

6.336807

6.477500

Lat (N)

99.408280

99.560593

99.562836

99.399741

100.642676

99.787829

101.340508

101.212039

101.421300

101.411890

101.412740

101.412740

98.668675

98.668675

98.670192

103.720111

103.596421

103.591777

103.488001

103.650061

101.386860

101.282917

Long (E)

ตารางที่ 5 ตารางกาหนดพิกัดที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิค (ต่อ)

101.75

99.00

97.00

91.50

98.75

99.25

105.25

102.75

100.75

96.75

91.75

87.75

107.25

105.75

100.50

101.50

101.00

98.75

95.50

94.00

102.50

100.00

Freq (MHz)

120

80

80

100

100

115

90

90

96

120

50

54

100

30

48

96

120

100

120

78

60

80

Ht (m)

หน้า 17 จาก 22

3.2

4.0

4.0

2.0

3.0

4.4

3.2

1.6

3.2

3.4

20.0

3.6

3.6

4.0

4.0

3.4

4.0

0.7

4.6

3.4

4.0

4.0

Max. ERP (kW)

หน้า 16 จาก 22
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Lamphun-2

Lamphun-3

Lamphun-4

Si Sa Ket-1

Si Sa Ket-2

Sakon Nakhon-1

Sakon Nakhon-2

Sakon Nakhon-3

Sakon Nakhon-4

Sakon Nakhon-5

Sakon Nakhon-6

Songkhla-1

Songkhla-2

Songkhla-3

Songkhla-4

Songkhla-5

Songkhla-6

Songkhla-7

Songkhla-8

Songkhla-9

Songkhla-10

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

กสทช. ผว.101-2564

Lamphun-1

242.

Station Name

241.

No.

HSA68J-FM

HSA68I-FM

HSA68H-FM

HSA68G-FM

HSA68F-FM

HSA68E-FM

HSA68D-FM

HSA68C-FM

HSA68B-FM

HSA68A-FM

HSA20F-FM

HSA20E-FM

HSA20D-FM

HSA20C-FM

HSA20B-FM

HSA20A-FM

HSA30B-FM

HSA30A-FM

HSA05D-FM

HSA05C-FM

HSA05B-FM

HSA05A-FM

Call Sign

0010100010001001

0010100010001000

0010100010000111

0010100010000110

0010100010000101

0010100010000100

0010100010000011

0010100010000010

0010100010000001

0010100010000000

0010001010000101

0010001010000100

0010001010000011

0010001010000010

0010001010000001

0010001010000000

0010001111000001

0010001111000000

0010000010100011

0010000010100010

0010000010100001

0010000010100000

PI Code

7.038733

7.016155

7.059808

7.015420

7.015420

7.008494

7.038711

7.015420

7.015420

7.015183

17.137666

17.178682

17.150454

17.203620

17.138073

17.138073

15.088973

15.042500

18.624667

18.649122

18.554458

18.568357

Lat (N)

100.518953

100.520306

100.518218

100.519857

100.519857

100.517902

100.518933

100.519857

100.519857

100.519715

103.989097

104.080528

104.153983

104.100996

103.988777

103.988777

104.328755

104.344880

99.044630

99.047331

99.048375

99.041317

Long (E)

ตารางที่ 5 ตารางกาหนดพิกัดที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิค (ต่อ)

107.75

107.00

104.00

103.25

102.25

96.50

94.50

90.50

89.50

88.00

107.00

101.75

96.75

94.75

91.25

87.75

100.25

95.00

107.50

105.00

96.50

95.00

Freq (MHz)

25

20

100

24

60

90

35

60

60

10

120

115

80

120

70

74

80

120

100

100

120

100

Ht (m)

หน้า 18 จาก 22

8.0

2.4

2.0

3.8

3.6

4.0

8.0

39.4

4.0

2.4

3.2

3.6

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

3.6

4.0

4.0

Max. ERP (kW)
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Satun-2

Satun-3

Satun-4

Samut Songkhram-1

Sa Kaeo-1

Sing Buri-1

Sukhothai-1

Sukhothai-2

Sukhothai-3

Suphan Buri-1

Surat Thani-1

Surat Thani-2

Surat Thani-3

Surat Thani-4

Surat Thani-5

Surat Thani-6

Surat Thani-7

Surat Thani-8

Surin-1

Surin-2

Surin-3

265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

กสทช. ผว.101-2564

Satun-1

264.

Station Name

263.

No.

กสทช. ผว.101-2564

HSA29C-FM

HSA29B-FM

HSA29A-FM

HSA60H-FM

HSA60G-FM

HSA60F-FM

HSA60E-FM

HSA60D-FM

HSA60C-FM

HSA60B-FM

HSA60A-FM

HSA51A-FM

HSA09C-FM

HSA09B-FM

HSA09A-FM

HSA33A-FM

HSA80A-FM

HSA54A-FM

HSA67D-FM

HSA67C-FM

HSA67B-FM

HSA67A-FM

Call Sign

0010001110100010

0010001110100001

0010001110100000

0010011110000111

0010011110000110

0010011110000101

0010011110000100

0010011110000011

0010011110000010

0010011110000001

0010011110000000

0010011001100000

0010000100100010

0010000100100001

0010000100100000

0010010000100000

0010101000000000

0010011011000000

0010100001100011

0010100001100010

0010100001100001

0010100001100000

PI Code

14.894170

14.894170

14.867990

9.092618

9.147295

9.091880

9.489910

9.092257

9.129930

9.092257

9.092257

14.463391

17.022122

16.963306

16.996661

14.962697

13.824293

13.414196

6.635498

6.635498

6.635306

6.790500

Lat (N)

103.457000

103.457000

103.482110

99.348976

99.384585

99.348594

99.988521

99.348565

99.361689

99.348565

99.348565

100.180238

99.814945

99.967167

99.792919

100.427994

102.071516

100.001236

100.025533

100.025533

100.025250

99.969389

Long (E)

ตารางที่ 5 ตารางกาหนดพิกัดที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิค (ต่อ)

97.50

93.50

90.25

102.00

99.00

98.25

96.75

95.50

92.25

89.75

87.50

102.25

102.25

99.25

93.75

91.25

103.25

107.50

99.50

95.50

93.25

91.75

Freq (MHz)

70

70

110

80

87

55

40

60

86

60

49

75

120

120

94

150

100

100

60

60

80

94

Ht (m)

หน้า 19 จาก 22

3.0

3.2

4.2

4.0

4.0

4.0

3.0

3.6

4.0

4.0

4.0

3.0

3.2

4.0

4.0

2.2

4.0

3.2

4.0

3.6

4.0

3.2

Max. ERP (kW)

หน้า 18 จาก 22

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

916

Surin-5

Nong Khai-1

Nong Khai-2

Nong Khai-3

Bueng Kan-1

Nong Bua Lam Phu-1

Amnat Charoen-1

Udon Thani-1

Udon Thani-2

Udon Thani-3

Udon Thani-4

Udon Thani-5

Udon Thani-6

Udon Thani-7

Uttaradit-1

Uttaradit-2

Uttaradit-3

Uttaradit-4

Uthai Thani-1

Uthai Thani-2

Ubon Ratchathani-1

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

305.

306.

กสทช. ผว.101-2564

Surin-4

286.

Station Name

285.

No.

HSA75A-FM

HSA15B-FM

HSA15A-FM

HSA10D-FM

HSA10C-FM

HSA10B-FM

HSA10A-FM

HSA76G-FM

HSA76F-FM

HSA76E-FM

HSA76D-FM

HSA76C-FM

HSA76B-FM

HSA76A-FM

HSA77A-FM

HSA79A-FM

HSA81A-FM

HSA17C-FM

HSA17B-FM

HSA17A-FM

HSA29E-FM

HSA29D-FM

Call Sign

0010100101100000

0010000111100001

0010000111100000

0010000101000011

0010000101000010

0010000101000001

0010000101000000

0010100110000110

0010100110000101

0010100110000100

0010100110000011

0010100110000010

0010100110000001

0010100110000000

0010100110100000

0010100111100000

0010101000100000

0010001000100010

0010001000100001

0010001000100000

0010001110100100

0010001110100011

PI Code

15.322825

15.417692

15.406755

17.619802

17.666412

17.608566

17.596417

17.448240

17.389270

17.374703

17.430419

17.293820

17.278230

17.293820

15.898703

17.228167

18.387377

17.748859

17.698441

17.887413

14.824930

14.954360

Lat (N)

104.729041

100.079231

100.018188

100.125426

100.143756

100.109146

100.032361

102.787460

102.804410

102.840090

102.823910

102.862000

102.884610

102.862000

104.618866

102.429583

103.598366

102.777881

102.782225

102.773895

103.476060

103.524690

Long (E)

ตารางที่ 5 ตารางกาหนดพิกัดที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิค (ต่อ)

87.50

101.75

88.75

98.50

97.50

96.75

90.50

105.75

104.00

100.25

99.00

93.75

91.50

87.50

103.25

97.25

104.25

102.50

95.75

90.50

107.50

99.75

Freq (MHz)

114

120

90

120

108

100

120

100

90

100

85

100

120

88

83

100

100

120

100

76

105

120

Ht (m)

หน้า 20 จาก 22

2.4

3.4

3.0

4.0

3.4

8.0

0.6

4.0

3.4

3.6

3.2

4.0

4.0

3.4

4.0

3.4

4.0

4.0

3.0

3.6

2.0

3.6

Max. ERP (kW)
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Ubon Ratchathani-2

Ubon Ratchathani-3

Ubon Ratchathani-4

Ubon Ratchathani-5

Ubon Ratchathani-6

Ubon Ratchathani-7

Ubon Ratchathani-8

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

กสทช. ผว.101-2564

Station Name

No.

กสทช. ผว.101-2564

HSA75H-FM

HSA75G-FM

HSA75F-FM

HSA75E-FM

HSA75D-FM

HSA75C-FM

HSA75B-FM

Call Sign

0010100101100111

0010100101100110

0010100101100101

0010100101100100

0010100101100011

0010100101100010

0010100101100001

PI Code

15.305711

15.326003

15.306485

15.272279

15.303215

15.323914

15.193640

Lat (N)

104.893749

104.829486

104.895878

104.849765

104.764194

104.729107

104.879866

Long (E)

ตารางที่ 5 ตารางกาหนดพิกัดที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิค (ต่อ)

107.00

105.25

104.00

102.00

99.50

98.50

95.75

Freq (MHz)

140

102

100

65

120

116

120

Ht (m)

หน้า 21 จาก 22

3.0

2.6

8.0

3.0

6.6

3.4

4.4

Max. ERP (kW)

หน้า 20 จาก 22

7. เอกสารอ้างอิง
[1] Recommendation ITU- R BS. 450- 3 ( 11/ 2001) : Transmission standards for FM sound
broadcasting at VHF.
[2] IEC 62106: Specification of the radio data system (RDS) for VHF/FM sound broadcasting in
the frequency range from 87.5 MHz to 108.0 MHz.
[3] Recommendation ITU-R BS.412-9 (12/1998): Planning standards for terrestrial FM sound
broadcasting at VHF.
[4] Recommendation ITU-R P.1546-6 (08/2019): Method for point-to-area predictions for
terrestrial services in the frequency range 30 MHz to 4 000 MHz.
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ภาคผนวก
ภาคผนวก
แบบรายงานกาลังส่งออกอากาศ
แบบรายงานกาลังส่งออกอากาศ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม

สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสีโทร.
ยง กิ0จ2670
กำรโทรทั
ศน์ และกิ
งชำติ
8888
เว็บจกำรโทรคมนำคมแห่
ไซต์: www.nbtc.go.th
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8919
แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสี
ยง
โทร. 0 2670
8888 เว็บไซต์: www.nbtc.go.th
และกิจการโทรทัศน์

แบบรายงานกาลังส่งออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม

แบบ ทส. 101-2564
หน้า 1 จาก 2

ภ
ภ

เลขที่รายงาน _______________

1. รายละเอียดผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงตามตารางที่ 5 ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง แผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม (กสทช. ผว. 101-2564)
ชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง
ชื่อผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
2. รายละเอียดใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
เลขที่ใบอนุญาต/เลขที่หนังสืออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

E-mail

เลขที่ใบอนุญาต/เลขที่หนังสืออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
3. รายละเอียดของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ความถี่วิทยุ
กาลังส่งของเครื่อง
(MHz)
(วัตต์)
โพลาไรเซชั่นของ
สายอากาศ

อัตราการสูญเสียรวมทั้งระบบ
(dB)

อัตราขยายสายอากาศ
(dBd)

ความสูงสายอากาศจากพื้นดิน
(เมตร)

กาลังส่งออกอากาศรวม
(วัตต์)

กาลังส่งออกอากาศรวม
(วัตต์)
แนวตั้ง
แนวนอน

ภาพถ่ายแสดงด้านหน้าเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง

1
12
2

กสทช. ผว.101-2564
สานักงาน กสทช. 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2670 8888 www.nbtc.go.th
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ผ
ผ

แบบรายงานกาลังส่งออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง
แบบรายงานกาลังส่งออกอากาศของสถานี
ระบบเอฟเอ็ม วิทยุกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม
ภาพถ่ายแสดงสายอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ภาพถ่ายแสดงสายอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง

ผู้รายงาน11
ผู้รายงาน
1
12
2

ลงชื่อ
ลงชื
( ่อ
(

)
)

ผู้รับใบอนุญาต22
ผู้รับใบอนุญาต

แบบ ทส. 101-2564
แบบ ทส. 101-2564
หน้า 2 จาก 2
หน้า 2 จาก 2
เลขที่รายงาน _______________
เลขที่รายงาน _______________

ลงชื่อ
ลงชื่อ(
(

/
/
/
/
วันทีร่ ายงาน
วันที่
/
/
/
/
วันทีร่ ายงาน
วันที่
ผู้รายงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่เทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ผูผู้ร้รายงาน
ง เจ้าหน้
คของสถานี
ง บการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม หรือผู้ได้รับมอบอานาจ
ับใบอนุหมายถึ
ญาต หมายถึ
ง ผูาที้ได้่เทคนิ
รับใบอนุ
ญาตให้ใวช้ิทคยุลืก่นระจายเสี
ความถี่สยาหรั
ผู้รับใบอนุญาต หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม หรือผู้ได้รับมอบอานาจ

กสทช. ผว.101-2564

สานักงาน กสทช. 87 ถนนพหลโยธิกสทช.
น ซอย ผว.101-2564
8 (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
สานักงาน กสทช. 87 ถนนพหลโยธิ
น ซอย8888
8 (สายลม)
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2670
www.nbtc.go.th
โทร. 0 2670 8888
www.nbtc.go.th
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)
)

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๒ ง

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง แผนความถี่วทิ ยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า

โดยที่เป็นการสมควรก่าหนดแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า
เพื่อใช้ส่าหรับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้มีความเหมาะสม
กับลักษณะการประกอบกิจการที่เปลี่ยนแปลงไป ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
และเกิดการใช้งานคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรม
วิ ท ยุ ก ระจายเสีย งในภาพรวม และเพื่ อ ด่าเนิน การให้ส อดคล้ องกับค่า พิ พ ากษาศาลปกครองสูงสุด
ซึ่งให้เพิกถอนข้อ 7 ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕
ลงวันที่ 12 กันยายน 2555 ที่ก่าหนดให้ผู้มีสิทธิยื่นค่าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิ จการ
วิทยุกระจายเสียงเป็นเพียงบางกลุ่ม เนื่องจากเป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ
ซึ่ ง ต้ อ งก่ า หนดลั ก ษณะการอนุ ญ าตตามบทบั ญ ญั ติ ก ฎหมายโดยค่ า นึ ง ถึ ง ภารกิ จ หรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์
ของการประกอบกิจการและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม จึงจ่าเป็นต้องมีแผนความถี่วิทยุกิจการ
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า
อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก่ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก่ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก่ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสีย ง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก่ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
และมาตรา ๒๗ (๕) (๖) และ (๒๔) แห่ งพระราชบัญญัติองค์กรจัด สรรคลื่น ความถี่แ ละก่ากับ
การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ค่ า สั่ ง อื่น ใดในส่ ว นที่ไ ด้ก่ าหนดไว้แ ล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
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เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๒ ง

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข้อ ๓ แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า ให้เป็นไปตามแผน
ความถี่วิทยุ เลขที่ กสทช. ผว. ๑๐๕ - ๒๕๖๔ ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ท่าหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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แผนความถี
แผนความถี่ว่วิทิทยุยุ
กสทช. ผว. ๑๐๕ – ๒๕๖๔
กสทช. ผว. ๑๐๕ – ๒๕๖๔

กิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า
กิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า

สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสีโทร.
ยง กิ0จกำรโทรทั
ศน์ และกิเว็จบกำรโทรคมนำคมแห่
งชำติ
2670 8888
ไซต์: www.nbtc.go.th
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
925 โทร. 0 2670 8888 เว็บไซต์: www.nbtc.go.th
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1. ขอบข่าย
แผนความถี่วิทยุ ฉบั บ นี้ ครอบคลุ มการก าหนดช่ องความถี่ วิ ทยุ คุณลั กษณะทางเทคนิ ค และเงื่ อ นไข
การใช้ งานคลื่ นความถี่ ส าหรั บกิ จการกระจายเสี ยงระบบเอฟเอ็ ม (FM) ก าลั งส่ งต่ า ในย่ านความถี่ วิ ทยุ
87 - 108 MHz ซึ่งมีกาลังส่งออกอากาศสูงสุด (Maximum Effective Radiated Power) ไม่เกิน 100 วัตต์
2. ความถี่วิทยุ
2.1 ย่านความถี่วิทยุ (Frequency Range)
กาหนดให้ใช้ย่านความถี่วิทยุ 87 - 108 MHz
2.2 ช่องความถี่วิทยุ (Frequency Channel)
กาหนดให้ใช้ช่องความถี่วิทยุชอ่ งที่ 1 ถึง ช่องที่ 82 ตามตารางที่ 1
2.3 ความถี่คลื่นพาห์และช่องห่างระหว่างคลื่นพาห์ (Carrier Frequency and Channel Spacing)
กาหนดให้ใช้ความถี่คลื่นพาห์ตามตารางที่ 1 โดยช่องห่างระหว่างคลื่นพาห์มีค่า 250 kHz
ช่องความถี่วิทยุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ตารางที่ 1 ช่องความถี่วิทยุและความถี่คลื่นพาห์
ความถี่คลื่นพาห์ (MHz)
ช่องความถี่วิทยุ
87.50
25
87.75
26
88.00
27
88.25
28
88.50
29
88.75
30
89.00
31
89.25
32
89.50
33
89.75
34
90.00
35
90.25
36
90.50
37
90.75
38
91.00
39
91.25
40
91.50
41
91.75
42
92.00
43
92.25
44
92.50
45
92.75
46
93.00
47
93.25
48

กสทช. ผว.105-2564

ความถี่คลื่นพาห์ (MHz)
93.50
93.75
94.00
94.25
94.50
94.75
95.00
95.25
95.50
95.75
96.00
96.25
96.50
96.75
97.00
97.25
97.50
97.75
98.00
98.25
98.50
98.75
99.00
99.25
หน้า 1 จาก 5
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ช่องความถี่วิทยุ
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

ความถี่คลื่นพาห์ (MHz)
99.50
99.75
100.00
100.25
100.50
100.75
101.00
101.25
101.50
101.75
102.00
102.25
102.50
102.75
103.00
103.25
103.50

ช่องความถี่วิทยุ
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

ความถี่คลื่นพาห์ (MHz)
103.75
104.00
104.25
104.50
104.75
105.00
105.25
105.50
105.75
106.00
106.25
106.50
106.75
107.00
107.25
107.50
107.75

3. การส่งสัญญาณ
การส่งสัญญาณในกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กาลังส่งต่า ต้องเป็นไปตาม Recommendation
ITU-R BS.450-3 [1] หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า และมาตรฐานการส่งสัญญาณที่กาหนด ดังนี้
3.1 การมอดูเลต (Modulation)
กาหนดให้การมอดูเลตเป็นการมอดูเลตทางความถี่ (Frequency Modulation: FM)
3.2 ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation)
กาหนดให้ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่มีค่าไม่เกิน ± 75 กิโลเฮิรตซ์ (kHz)
3.3 การเน้นล่วงหน้า (Pre-emphasis)
กาหนดให้การเน้นล่วงหน้าของสัญญาณเสียง (Sound Signal) 50 µs
3.4 การส่งสัญญาณสเตอริโอ (Stereo Transmissions)
กาหนดให้การส่งสัญญาณสเตอริโอต้องใช้ระบบสัญญาณเสียงนาร่อง (Pilot-tone System)
โดยสัญญาณเบสแบนด์ (Baseband Signal) ต้องมีสัญญาณเสียงนาร่องที่ความถี่วิทยุ 19 kHz
3.5 พิกัดที่ตั้งของสายอากาศ
กาหนดให้พิกัดที่ตั้งของสายอากาศเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต หรือเป็นไปตามข้อกาหนด ดังนี้
3.5.1 ต้องไม่อยู่ ในพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่ นความถี่ของสนามบินและสถานที่ตั้งเครื่ อง
อานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
3.5.2 ต้องตั้งห่างจากสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของสานักงาน กสทช. โดยมีระยะขจัด
อย่างน้อย 1 กิโลเมตรทางอากาศ หรือมีค่าความเข้มของสัญญาณคลื่นพาห์ของสถานี ณ
บริเวณสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุต้องไม่เกิน 50 mV/m
กสทช. ผว.105-2564
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หน้า 2 จาก 5

3.6 ความสูงของสายอากาศ (Antenna Height)
กาหนดให้ความสูงของสายอากาศไม่เกิน 60 เมตร โดยวัดจากจุดกึ่งกลางสายอากาศถึงระดับพื้นดินที่
ใช้ติดตั้งสายอากาศนั้น
3.7 กาลังส่งออกอากาศสูงสุด (Maximum Effective Radiated Power)
กาหนดให้กาลังส่งออกอากาศสูงสุดในทุกโพลาไรเซชันรวมกันต้องมีค่าไม่เกิน 100 วัตต์
3.8 โพลาไรเซชันของการแพร่กระจายคลื่น (Transmitted Polarization)
กาหนดให้โพลาไรเซชันของการแพร่กระจายคลื่นเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต
4. การรับสัญญาณ
4.1 การรับสัญญาณขั้นต่า
ก าหนดให้ การรั บสั ญญาณขั้ นต่ ารองรั บการรั บสั ญญาณสเตอริ โอแบบเคลื่ อนที่ ภายนอกอาคาร
(Mobile Stereophonic Reception)
4.2 ความแรงของสัญญาณขั้นต่า (Minimum Field Strength)
ก าหนดให้ ความแรงของสั ญญาณขั้ น ต่ ามี ค่ า 57 dBµV/m ที่ ความสู งของเครื่ องรั บ 1.50 เมตร
จากระดับพื้นดินเฉลี่ย
4.3 อัตราส่วนป้องกันการรบกวน (Protection Ratio)
กาหนดให้อัตราส่วนป้องกันการรบกวนเป็นไปตาม Recommendation ITU-R BS.412-9 [2] หรือ
มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าและตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 อัตราส่วนป้องกันการรบกวน
อัตราส่วนป้องกันการรบกวน
ระยะห่างจากคลื่นพาห์
การรบกวนแบบต่อเนื่อง
การรบกวนแบบโทรโปสเฟียร์
(Steady Interference)
(Tropospheric Interference)
0 kHz
45.0 dB
37.0 dB
250 kHz
2.0 dB
2.0 dB
4.4 การยอมรับสัญญาณรบกวน
กาหนดให้การยอมรับสัญญาณรบกวนเป็นดังนี้
4.4.1 ช่วงเวลาการรับฟังที่ปราศจากการรบกวนแบบต่อเนื่อง (Steady Interference) :
ร้อยละ 50 ของช่วงเวลาการรับฟัง
4.4.2 ช่วงเวลาการรับฟังที่ปราศจากการรบกวนแบบโทรโปสเฟียร์ (Tropospheric Interference) :
ร้อยละ 90 ของช่วงเวลารับฟัง
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4.5 การวิเคราะห์คานวณเกี่ยวกับพื้นที่การให้บริการและการรบกวน
กาหนดให้ การวิเคราะห์ คานวณเกี่ยวกับพื้นที่การให้บริการและการรบกวนต้องอาศัยแบบจ าลอง
การแพร่กระจายคลื่นความถี่เป็นไปตาม Recommendation ITU-R P.1546-6 [3] หรือมาตรฐานอื่น
ที่เทียบเท่า โดยต้องคานึงถึงสภาพภูมิประเทศในบริเวณพื้นที่การให้บริการ ทั้งนี้ พื้นที่การให้บริการ
หมายถึ ง พื้ น ที่ ข องสั ญ ญาณจากสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งซึ่ ง มี ค วามแรงของสั ญ ญาณขั้ น ต่ า
57 dBµV/m ที่ความสูงของเครื่องรับ 1.50 เมตร จากระดับพื้นดินเฉลี่ย โดยยังไม่คานึงถึงผลกระทบ
จากการรบกวนที่อาจเกิดขึ้น
5. เงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่
5.1 การใช้ ค ลื่ น ความถี่ ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ต ามประกาศคณะกรรมการกิ จ การ
กระจายเสี ย ง กิจ การโทรทัศน์ และกิจ การโทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื่อง หลั กเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการให้บริการกระจายเสียง
5.2 การใช้ คลื่ นความถี่ เพื่ อประกอบกิ จ การกระจายเสี ยงต้ องได้ รั บใบอนุ ญาตตามพระราชบั ญญั ติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
5.3 เครื่องวิทยุคมนาคม และอุปกรณ์วิทยุคมนาคมต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.4 เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุกระจายเสียงต้องมีลักษณะทางเทคนิคเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐาน
ทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กาลังส่งต่า
5.5 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องดูแลรักษาและปรับปรุงการใช้งานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
และสถานีวิทยุกระจายเสียงให้สอดคล้อง ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสี ยง
ระบบเอฟเอ็ม กาลังส่งต่า ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
5.6 ผู้ ได้รั บใบอนุ ญาตให้ ใช้ คลื่ นความถี่ ต้ องปฏิบั ติ ตามประกาศคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้ คลื่ น
ความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน โดยเคร่งครัด
5.7 ผู้ ได้รั บใบอนุ ญาตให้ ใช้คลื่ นความถี่ ต้องรายงานกาลั งส่ งออกอากาศของสถานี โดยให้ รายงานผล
ตาม “แบบรายงานกาลังส่งออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กาลังส่งต่า”
ตามภาคผนวก ท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ต้องยื่นแบบรายงานต่อสานักงาน กสทช. ด้วยตนเองหรือ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือช่องทางอื่นที่สานักงาน กสทช. กาหนด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน
ของทุกปี โดยให้ได้รับการยกเว้นการยื่นแบบรายงานสาหรับปีแรกของการได้รับใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่
5.8 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่รายอื่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปั ญหาการรบกวนการใช้คลื่ นความถี่ ทั้งนี้ กสทช. อาจ
กาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนเป็นรายกรณีตาม
ความเหมาะสม
5.9 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานความถี่วิทยุบริเวณชายแดน
กับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งปฏิบัติตามข้อตกลงในการประสานงานความถี่วิทยุบริเวณชายแดน
กับประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้อง
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5.10 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็ น ต้องย้ ายพิกัดที่ตั้งสายอากาศหรือปรับเปลี่ ยนคุณลั กษณะทางเทคนิคของ
สถานีวิทยุกระจายเสียง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จะต้องขออนุญาตจาก กสทช. โดยการ
ย้ ายพิกัดที่ตั้งสายอากาศหรื อปรั บ เปลี่ ย นคุณลั กษณะทางเทคนิ ค จะต้องไม่ส่ งผลให้ พื้นที่ก าร
ให้บริการเกินไปจากพื้นที่การให้บริการที่ได้รับอนุญาตเดิม และไม่ก่อให้เกิดการรบกวนสถานีวิทยุ
กระจายเสียงอื่นที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว
5.11 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กสทช. กาหนด และที่จะกาหนดเพิ่มเติม
6. เอกสารอ้างอิง
[1] Recommendation ITU- R BS. 450- 3 ( 11/ 2001) : Transmission standards for FM sound
broadcasting at VHF.
[2] Recommendation ITU-R BS.412-9 (12/1998): Planning standards for terrestrial FM sound
broadcasting at VHF.
[3] Recommendation ITU-R P.1546-6 (08/2019): Method for point-to-area predictions for
terrestrial services in the frequency range 30 MHz to 4 000 MHz.
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ชื่อสถานี
วิทยุกระจายเสี
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ผู้รายงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่เทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ผู้รับใบอนุญาต หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กาลังส่งต่า หรือผู้ได้รับมอบอานาจ

กสทช. ผว.105-2564
สานักงาน กสทช. 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0กสทช.
2670 8888
www.nbtc.go.th
ผว.105-2564
สานักงาน กสทช. 87 ถนนพหลโยธิน ซอย934
8 (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
รวมกฎหมายว่
วยกิจwww.nbtc.go.th
การกระจายเสียง
โทร. 0 2670าด้8888
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)
)

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๔๑ ง

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม.

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม.
เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อสภาพการณ์ทางเทคโนโลยี ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ และมีมาตรฐานทางเทคนิคของประเทศสอดคล้องกับข้อกําหนดของสากล อันจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๐) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ใ ช้ ม าตรฐานทางเทคนิ ค เครื่ อ งส่ ง วิ ท ยุ กิ จ การกระจายเสี ย งระบบ เอ.เอ็ ม .
ตามมาตรฐานเลขที่ กสทช. มส. ๓๐๐๒ - ๒๕๖๑ แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจากหน่วยงานดังกล่าวที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้
คลื่นความถี่ ซึ่งใช้งานอยู่ในวันที่มาตรฐานทางเทคนิคนี้มีผลใช้บังคับ ไม่ต้องแสดงความสอดคล้องตาม
มาตรฐานทางเทคนิคตามประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทําหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
)
)
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กสทช. มส. ๓๐๐๒-๒๕๖1

กสทช. มส. ๓๐๐๒-๒๕๖1

มาตรฐานทางเทคนิค
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม.
มาตรฐานทางเทคนิค
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม.

สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
โทร. 0 2271 0151-60 เว็บไซต์ www.nbtc.go.th
สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
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รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
87 ถนนพหลโยธิ
น
ซอย
8
แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไท
กรุงเทพมหำนคร 10400
และกิจการโทรทัศน์
โทร. 0 2271 0151-60 เว็บไซต์ www.nbtc.go.th

1. ขอบข่าย
มาตรฐานทางเทคนิ ค นี้ ก าหนดลั ก ษณะทางเทคนิ ค ขั้ น ต่ าของเครื่ อ งส่ ง วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
ระบบ เอ.เอ็ม. (AM)
2. ความถี่วิทยุใช้งาน
กาหนดให้ความถี่วิทยุใช้งานของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. ต้องเป็นไปตามแผนความถี่วิทยุ
กิจการกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. หรือตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประกาศกาหนด
3. มาตรฐานทางเทคนิค
3.1 มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง (Transmitter Standard)
3.1.1 กาลังส่งที่กาหนด (Rated Output Power)
นิยาม
กาลังส่งที่กาหนด หมายถึง กาลังคลื่นพาห์ (Carrier Power) ของเครื่องส่งที่ต้องส่งไปยัง
ขั้วต่อสายอากาศ ภายใต้สภาวะที่ผู้ผลิตกาหนด โดยกาลั งคลื่นพาห์ หมายถึง กาลังเฉลี่ย
(Average Power) ที่ส่งไปโหลดเทียม (Dummy Load) ในขณะที่ไม่มีการมอดูเลต
ขีดจากัด
กาลังคลื่นพาห์ที่วัดได้จากการทดสอบจะต้องมีค่าไม่เกิน ± 1.0 dB ของกาลังส่งที่กาหนด
ภายใต้สภาวะที่ผู้ผลิตกาหนด
วิธีการทดสอบ
วิธีการทดสอบต้อ งเป็น ไปตาม ETSI EN 302 017-1 V1.1.1 (2005-09) [1],
ETSI EN 302 017 V2.1.1 (2017-04) [2] หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
3.1.2 การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission)
นิยาม
การแพร่ แ ปลกปลอม หมายถึ ง การแพร่ ที่ ขั้ ว ต่ อ สายอากาศที่ ค วามถี่ วิ ท ยุ ใ ดๆ ที่ อ ยู่
นอกเหนือแถบความถี่ที่จาเป็น (Necessary Bandwidth)1 และหมายความรวมถึงการแพร่
ฮาร์มอนิก (Harmonic Emission) การแพร่พาราซิติก (Parasitic Emission) ผลจากการ
มอดู เ ลตระหว่ า งกั น (Intermodulation
Product) และผลจากการแปลงความถี่
(Frequency Conversion Product) แต่ไม่รวมถึงการแพร่นอกแถบ (Out-of-band
Emission)
ขีดจากัด
กาลังสูงสุดของการแพร่แปลกปลอมต้องต่ากว่าค่ากาลังคลื่นพาห์ (Carrier Power) ในขณะ
ที่ไม่มีการมอดูเลต อย่างน้อยที่สุด 50 dBc และต้องมีค่ากาลังเฉลี่ยสัมบูรณ์ (Absolute
Mean Power) ไม่เกิน 50 มิลลิวัตต์ (mW)
1

แถบความถี่ที่จาเป็น (Necessary Bandwidth) มีค่าเท่ากับ 9 กิโลเฮิรตซ์ (kHz)
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วิธีการทดสอบ
วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม Recommendation ITU-R SM.329-12 (09/2012) [3],
ETSI EN 302 017-2 V1.1.1 (2005-09) [4], ETSI EN 302 017 V2.1.1 (2017-04) [2]
หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
3.1.3 การแพร่นอกแถบ (Out-of-band Emission)
นิยาม
การแพร่นอกแถบ หมายถึง การแพร่ที่ขั้วต่อสายอากาศที่ความถี่วิทยุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือแถบ
ความถี่ที่จาเป็น (Necessary Bandwidth) ในขณะที่มีการมอดูเลตความถี่เสียงตามที่กาหนด
โดยไม่รวมถึงการแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission)
ขีดจากัด
การแพร่นอกแถบต้องอยู่ภายในขอบเขตที่กาหนดตามตารางที่ 1 และที่แสดงไว้ในรูปที่ 1
ระยะห่างจาก
ความถี่
คลื่นพาห์

0 kHz
 0.9 kHz
 4.5 kHz
 6.3 kHz
 12.6 kHz
 25.2 kHz
 26.57 kHz

ตารางที่ 1 ขอบเขตการแพร่นอกแถบ
อัตราส่วนระหว่างกาลังของการ อัตราส่วนระหว่างกาลังของการ
แพร่นอกแถบ และกาลังเฉลี่ย แพร่นอกแถบ และกาลังคลื่นพาห์
เมื่อไม่รวมกาลังคลื่นพาห์
(Ratio of out-of Band Power
(Ratio of out-of Band Power
to the Carrier Power)
to the Mean Power
Excluding the Carrier Power)
0 dB
-31.7 dBc
0 dB
-31.7 dBc
0 dB
-31.7 dBc
- 35 dB
- 66.7 dBc
- 47 dB
- 78.7 dBc
- 59 dB
- 90.7 dBc
- 60 dB
- 91.7 dBc
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อัตราส่วนระหว่างกาลังของการแพร่นอกแถบ และกาลังคลื่นพาห์

อัตราส่วนระหว่างกาลังของการแพร่นอกแถบ และกาลังเฉลี่ย
เมื่อไม่รวมกาลังคลื่นพาห์

F=9 kHz

-45 - 26.57

-9 -6.3 -4.5

0

4.5 6.3 9

26.57 45

ระยะห่างจากความถี่คลื่นพาห์ (kHz)

รูปที่ 1 ขอบเขตการแพร่นอกแถบ
วิธีการทดสอบ
วิธีการทดสอบต้องเป็ นไปตาม ETSI EN 302 017-2 V1.1.1 (2005-09) [4],
ETSI EN 302 017 V2.1.1 (2017-04) [2] หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
3.1.4 การเลื่อนทางความถี่ (Frequency Drift)
นิยาม
การเลื่อนทางความถี่ หมายถึง การเปลี่ยนความถี่ที่ไม่สามารถควบคุมและไม่สามารถทาให้
เปลี่ยนกลับได้ภายในเวลาที่กาหนดไว้ล่วงหน้า
ขีดจากัด
การเลื่อนทางความถี่ต้องไม่เกิน ± 10 เฮิรตซ์ (Hz) ของความถี่ใดๆ ของเครื่องส่ง ภายใน
ระยะเวลาไม่ต่ากว่า 90 วัน
วิธีการทดสอบ
วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม ETSI EN 302 017-1 V1.1.1 (2005-09) [1], ETSI EN 302
017 V2.1.1 (2017-04) [2] หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
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3.2 มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements)
มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงต้องเป็นไปตามที่
กาหนดในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังต่อไปนี้
3.2.1 IEC 60950-1:
Information technology equipment - Safety – Part 1:
General Requirements
3.2.2 มอก. 1561–2556:
บริภ ัณ ฑ์เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ – ความปลอดภัย เล่ม 1
คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป หรือฉบับ (Version) ที่ใหม่กว่า
3.2.3 IEC 60215:
Safety requirements for radio transmitting equipment General requirements and terminology
หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
3.3 มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
(Radiation Exposure Requirements)
การใช้ งานเครื่ องส่ งวิ ทยุ กระจายเสี ยง และการตั้ งสถานี วิ ทยุ กระจายเสี ยงจะต้ องสอดคล้ องกั บ
ข้อกาหนดของมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม รวมทั้ง
หลักเกณฑ์และมาตรการกากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกาหนด
4. การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
4.1 เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงต้องแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคตาม 3.1 และ 3.2 โดย
ถือเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ก ตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสี ยง กิจการโทรทั ศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556
4.2 การใช้งานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง และการตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงต้องแสดงความสอดคล้อง
ตามมาตรฐานทางเทคนิ ค ตาม 3.3 โดยให้ ร ายงานผลตาม “แบบรายงานระดั บ การแผ่ ค ลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม.” ตามภาคผนวก แนบท้ายมาตรฐานทาง
เทคนิคนี้
4.3 เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือผู้ได้รับอนุญาต
สัมปทาน หรือสัญญาจากหน่วยงานดังกล่าวที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่นความถี่ซึ่งใช้งานอยู่
ในวันทีม่ าตรฐานทางเทคนิคนี้มีผลใช้บังคับ ไม่ต้องแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคตาม
ประกาศฉบับนี้
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เอกสารอ้างอิง
[1] ETSI EN 302 017-1 V1.1.1 (2005-09): Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
Matters (ERM); Transmitting equipment for the Amplitude Modulated (AM) sound
broadcasting service; Part 1: Technical characteristics and test methods.
[2] ETSI EN 302 017 V2.1.1 (2017-04): Transmitting equipment for the Amplitude
Modulated (AM) sound broadcasting service; Harmonised Standard covering the
essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU.
[3] Recommendation ITU-R SM.329-12 (09/2012): Unwanted emissions in the spurious
domain.
[4] ETSI EN 302 017-2 V1.1.1 (2005-09): Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
Matters (ERM); Transmitting equipment for the Amplitude Modulated (AM) sound
broadcasting service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive.
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ภาคผนวก
แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม
แบบรำยงำนนี้เป็นรำยงำนระยะห่ำงตำสุดจำกสำยอำกำศของสถำนีวิทยุกระจำยเสียงถึงจุดสังเกตกำรณ์ทีระดับกำรแผ่คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ำ
สอดคล้องตำมขีดจำกัดควำมแรงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำสำหรับกลุ่มผู้ได้รับคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ำทัวไป ซึงเป็นค่ำทีได้จำก
 กำรวัด
 กำรคำนวณโดยใช้แบบจำลองตำมข้อเสนอแนะ ITU-T Recommendation K.70
๑. รายละเอียดหน่วยงาน
บริษัท/หน่วยงำน
ทีอยู่
โทรศัพท์
โทรสำร
E-mail
๒. รายละเอียดใบอนุญาตวิทยุคมนาคม/หนังสืออนุญาตวิทยุคมนาคม
เลขทีใบอนุญำต/เลขทีหนังสืออนุญำตตั้งสถำนีวิทยุคมนำคม (ถ้ำมี)
เลขทีใบอนุญำต/เลขทีหนังสืออนุญำตใช้เครืองวิทยุคมนำคม (ถ้ำมี)
๓. รายละเอียดที่ตั้งสายอากาศ
ทีอยู่
หมู่ที
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ละติจดู
องศำ (ทศนิยม ๖ ตำแหน่ง)
ลองจิจูด
องศำ (ทศนิยม ๖ ตำแหน่ง)
๔. รายละเอียดของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ตราอักษร (ยี่ห้อ)
แบบ/รุ่น
๕. รายละเอียดของสถานีวิทยุกระจายเสียง
กาลังส่งของเครื่องส่ง
Effective Monopoleความถี่วิทยุ
ความสูงสายอากาศจากพื้นดิน
วิทยุกระจายเสียง
radiated Power (E.M.R.P.)
(kHz)
(m)
(kW)
(kW)
๖. ระยะห่างต่าสุดจากสายอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงถึงจุดสังเกตการณ์ที่ระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตาม
ขีดจากัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสาหรับกลุ่มผู้ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั่วไป
ขีดจากัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ๑
ระยะห่างต่าสุด
ความถี่
(m)
E-field strength (V/m) H-field strength (A/m)
150 kHz – 1 MHz
87
0.73/f
1 MHz – 10 MHz
87/f1/2
0.73/f
วันที่วัด/คานวณ
ผู้วัด/ผู้คานวณ ๒

/
ลงชือ
(

วันที่รายงาน

/
)

ผู้มีอานาจลงนาม ๓ ลงชือ
(

/

/
)

ขีดจำกัดควำมแรงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรือง มำตรฐำนควำมปลอดภัยต่อ
สุขภำพของมนุษย์จำกกำรใช้เครืองวิทยุคมนำคม โดยกำหนดให้ f หมำยถึง ควำมถี มีหน่วยเป็นเมกะเฮิรตซ์ (MHz)
ผู้วัด/ผู้คำนวณ หมำยถึง เจ้ำหน้ำทีเทคนิคของสถำนีวิทยุกระจำยเสียงหรือตำแหน่งอืนทีเทียบเท่ำ
ผู้มีอำนำจลงนำม หมำยถึง ผู้อำนวยกำรสถำนีของสถำนีวิทยุกระจำยเสียงหรือตำแหน่งอืนทีเทียบเท่ำ
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เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๒ ง

ฟ้ำ

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม

โดยที่เป็นการสมควรกาหนดมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
เพื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะสมต่ อ สภาพการณ์ ท างเทคโนโลยี ป้ อ งกั น การรบกวนการใช้ ค ลื่ น ความถี่
ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ได้ และเพื่ อ ให้ ม าตรฐานทางเทคนิ ค ของประเทศมีค วามสอดคล้ อ งกั บ ข้อ ก าหนด
ของสากลมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงในภาพรวม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๐) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง มาตรฐานทางเทคนิ ค เครื่ อ งส่ ง วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งระบบ เอฟ.เอ็ ม .
ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ค าสั่ ง อื่น ใดในส่ ว นที่ไ ด้ก าหนดไว้แ ล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทางเทคนิค เลขที่ กสทช. มส. ๓๐๐๑ - ๒๕๖๔ ท้ายประกาศนี้

น

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
)

ยต่อ
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มาตรฐานทางเทคนิคค
มาตรฐานทางเทคนิ
กสทช. มส.
มส. ๓๐๐๑
๓๐๐๑ –– ๒๕๖4
๒๕๖4
กสทช.

เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม

สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
87 ถนนพหลโยธินจซอย
8 แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไท
งเทพมหำนคร 10400
สำนักงำนคณะกรรมกำรกิ
กำรกระจำยเสี
ยง กิจกำรโทรทั
ศน์ และกิจกรุกำรโทรคมนำคมแห่
งชำติ
โทร.
0
2670
8888
เว็
บ
ไซต์: www.nbtc.go.th
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร
10400

944 โทร. 0 2670 8888 เว็บไซต์: www.nbtc.go.th
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หน้า
1
1
1
4

1. ขอบข่าย
มาตรฐานทางเทคนิคนี้ ก่าหนดลักษณะทางเทคนิคขั้นต่่าของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม (FM)
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
2. ความถี่วิทยุใช้งาน
ก่าหนดให้ความถี่วิทยุใช้งานของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ต้องเป็นไปตามแผนความถี่วิทยุ
กิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
3. มาตรฐานทางเทคนิค
3.1 มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง (Transmitter Standard)
3.1.1 ก่าลังส่งที่ก่าหนด (Rated Output Power)
นิยาม
ก่าลั งส่ งที่ก่าหนด หมายถึง ก่าลั งคลื่ นพาห์ (Carrier Power) ของเครื่องส่ ง ที่ต้ องส่ ง ไปยั ง
ขั้วต่อสายอากาศ
ขีดจ่ากัด
ก่าลังคลื่นพาห์ที่วัดได้จากการทดสอบจะต้องมีค่าความผิดพลาดไม่เกิน ± 0.5 dB ของก่าลังส่ง
ที่ก่าหนด
วิธีการทดสอบ
วิธีการทดสอบต้องเป็ นไปตาม ETSI EN 302 018-1 V1.2.1 (2006-03): Electromagnetic
compatibility and Radio spectrum Matters ( ERM) ; Transmitting equipment for
the Frequency Modulated (FM) sound broadcasting service; Part 1: Technical
characteristics and test methods หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
3.1.2 การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission)
นิยาม
การแพร่แปลกปลอม หมายถึง การแพร่ที่ขั้วต่อสายอากาศที่ความถี่วิทยุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือ
แถบความถี่ที่จ่าเป็น (Necessary Bandwidth) และหมายความรวมถึงการแพร่ฮาร์มอนิก
(Harmonic Emission) การแพร่ พ าราซิ ติ ก (Parasitic Emission) ผลจากการมอดู เ ลต
ระหว่ า งกั น (Intermodulation Product) และผลจากการแปลงความถี่ (Frequency
Conversion Product) แต่ไม่รวมถึงการแพร่นอกแถบ (Out-of-band Emission)
ขีดจ่ากัด
ก่าลังของการแพร่แปลกปลอมต้องต่่ากว่าค่าก่าลังคลื่นพาห์ (Carrier Power) ในขณะที่ไม่มี
การมอดูเลต อย่างน้อยที่สุดตามสูตรค่านวณที่ก่าหนด ดังนี้
46 + 10 log P หรือ 70 dBc โดยให้เลือกใช้ค่าที่ต่ากว่า
โดยที่ P หมายถึง ก่าลังส่งที่ก่าหนด

กสทช. มส.3001-2564

หน้า 1 จาก 4
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วิธีการทดสอบ
วิ ธี ก ารทดสอบต้ อ งเป็ น ไปตาม Recommendation ITU-R SM.329-12 (09/2012):
Unwanted emissions in the spurious domain หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
3.1.3 การแพร่นอกแถบ (Out-of-band Emission)
นิยาม
การแพร่นอกแถบ หมายถึง การแพร่ที่ขั้วต่อสายอากาศที่ความถี่วิทยุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือแถบ
ความถี่ที่จ่าเป็น (Necessary Bandwidth) ในขณะที่มีการมอดูเลตความถี่เสียงตามที่ก่าหนด
โดยไม่รวมถึงการแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission)
ขีดจ่ากัด
การแพร่นอกแถบต้องอยู่ภายในขอบเขตที่ก่าหนดตามตารางที่ 1 และที่แสดงไว้ในรูปที่ 1
ตารางที่ 1 ขอบเขตการแพร่นอกแถบ
ระยะห่างจากความถี่คลื่นพาห์ (kHz)
ระดับกาลัง (dBc)
- 500
- 85
- 300
- 85
- 200
- 80
- 100
0
100
0
200
- 80
300
- 85
500
- 85
0

(dBc)

-20
-40
-60
-80
-100
-120

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

(kHz)
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วิธีการทดสอบ
วิธีการทดสอบต้องเป็ นไปตาม ETSI EN 302 018-1 V1.2.1 (2006-03): Electromagnetic
compatibility and Radio spectrum Matters ( ERM) ; Transmitting equipment for
the Frequency Modulated (FM) sound broadcasting service; Part 1: Technical
characteristics and test methods หรือ วิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
3.1.4 ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error)
นิยาม
ค่ า ผิ ด พลาดทางความถี่ หมายถึ ง ค่ า แตกต่ า งระหว่ า งความถี่ ค ลื่ น พาห์ ใ นขณะที่ ไ ม่ มี
การมอดูเลตกับความถี่ที่ระบุ (Nominal Frequency) ของภาคเครื่องส่ง
ขีดจ่ากัด
ค่าผิดพลาดทางความถี่ต้องไม่เกิน ± 2 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) ของความถี่คลื่นพาห์ในขณะที่ไม่มี
การมอดูเลต
วิธีการทดสอบ
วิ ธี การทดสอบต้ องเป็ น ไปตาม ETS 300 384 (1995-01): Radio broadcasting systems;
Very High Frequency ( VHF) , frequency modulated, sound broadcasting
transmitters หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
3.1.5 ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation)
นิยาม
ค่าเบี่ ยงเบนทางความถี่ หมายถึง ค่าแตกต่างที่มากที่สุ ดระหว่างความถี่ ขณะใดขณะหนึ่ ง
(Instantaneous Frequency) เมื่ อ มี ก ารมอดู เ ลต กั บ ความถี่ ค ลื่ น พาห์ ใ นขณะที่ ไ ม่ มี
การมอดูเลต
ขีดจ่ากัด
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ต้องไม่เกิน ± 75 กิโลเฮิรตซ์ (kHz)
วิธีการทดสอบ
วิธีการทดสอบต้องเป็ นไปตาม ETSI EN 302 018-1 V1.2.1 (2006-03): Electromagnetic
compatibility and Radio spectrum Matters ( ERM) ; Transmitting equipment for
the Frequency Modulated (FM) sound broadcasting service; Part 1: Technical
characteristics and test methods หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
3.2 มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements)
มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงเป็นไปตามที่ก่าหนด
ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังต่อไปนี้
3.2.1 IEC 60950-1:
Information technology equipment - Safety – Part 1: General
Requirements หรือ ฉบับ (Version) ที่ใหม่กว่า
3.2.2 มอก. 1561 – 2556: บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ – ความปลอดภัย เล่ม 1 คุณลักษณะที่
ต้องการทั่วไป หรือ ฉบับ (Version) ที่ใหม่กว่า
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3.3 มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
(Radiation Exposure Requirements)
การใช้งานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและการตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงต้องสอดคล้องกับข้อก่าหนด
ของมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม รวมทั้งหลักเกณฑ์
และมาตรการก่ากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ กสทช.
ก่าหนด
4. การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
4.1 เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงต้องแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานนี้ โดยถือเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์ประเภท ก ตามที่ก่าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทั ศน์ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุ ม
การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคข้อ 3.1 และ 3.2
4.2 เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ซึ่งใช้งานอยู่
ในวันที่มาตรฐานทางเทคนิคนี้มีผลใช้บังคับ ต้องแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคข้อ 3.1
และ 3.2 โดยให้ ใช้หลั กการรับรองตนเองของผู้ ประกอบการ (SDoC) ตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556
4.3 การใช้งานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและการตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ต้องแสดงความสอดคล้องตาม
มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมข้อ 3.3 ให้
รายงานผลตาม “แบบรายงานระดั บ การแผ่ ค ลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ของสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
ระบบเอฟเอ็ม” ตามภาคผนวก ท้ายมาตรฐานทางเทคนิคนี้ โดยยื่นเป็นหนังสือต่อส่านักงาน กสทช.
ด้วยตนเองหรื อทางไปรษณีย์ ลงทะเบี ยนหรื อช่องทางอื่นที่ส่ านักงาน กสทช. ก่าหนด ภายในวันที่
30 กันยายน ของทุกปี
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ภาคผนวก
ภาคผนวก
แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
แบบรายงานระดั
คลืย่นงระบบเอฟเอ็
แม่เหล็กไฟฟ้มา
ของสถานีวิทยุบกการแผ่
ระจายเสี
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม

สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสีโทร.
ยง กิ0จกำรโทรทั
ศน์ และกิเว็จบกำรโทรคมนำคมแห่
งชำติ
2670 8888
ไซต์: www.nbtc.go.th
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 950
แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสี
ยง 8888 เว็บไซต์: www.nbtc.go.th
โทร. 0 2670
และกิจการโทรทัศน์

แบบ ทส. 3001-2564
หน้า 1 จาก 1
แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานี
แบบ
ทส. 3001-2564
วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
เลขที
ร
่
ายงาน
หน้า_______________
1 จาก 1
แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานี
วิ
ท
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ก
ระจายเสี
ย
งระบบเอฟเอ็
ม
แบบรายงานนี้เป็นรายงานระยะทีค่ วรอยู่ห่างจากสายอากาศส่าหรับบุคคลทั่วไป ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกิจการ

1
2
1
3
2
3

เลขที่รายงาน _______________
โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
แบบการจ่
าลองตาม ITU-T
K.70
แบบรายงานนี้เป็นรายงานระยะทีค่ รูปวรอยู
่ห่างจากสายอากาศส่
าหรัRecommendation
บบุคคลทั่วไป ที่สอดคล้
องกับประกาศคณะกรรมการกิจการ
1. รายละเอียดผูโทรคมนาคมแห่
้ได้รับใบอนุญาตให้
ใ
ช้
ค
ลื
น
่
ความถี
่
งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ รูปแบบการจ่าลองตาม ITU-T Recommendation K.70
รายละเอี
ยดผู้ได้รับยใบอนุ
ญาตให้่ ใ5ช้คของประกาศคณะกรรมการกิ
ลื่นความถี่
ชื1.่อสถานี
วิทยุกระจายเสี
งตามตารางที
จการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ชื่อ่อผูง้ได้แผนความถี
รับใบอนุญ่วาตให้
ช้คลื่นความถี
่
เรื
ิทยุกใระจายเสี
ยงระบบเอฟเอ็
ม (กสทช. ผว. 101-2564)
ชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงตามตารางที่ 5 ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ง แผนความถี
่วิทยุกระจายเสี
ชืเรื่อ่อสถานี
วิทยุกระจายเสี
ยง ยงระบบเอฟเอ็ม (กสทช. ผว. 101-2564)
ชื่อผู้ประสานงาน
โทรศั
พท์วิทยุกระจายเสียง
โทรสาร
E-mail
ชื่อสถานี
ยดใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
ชื2.่อผู้ปรายละเอี
ระสานงาน
โทรศัพ่ใบอนุ
ท์ ญาต/เลขที่หนังสืออนุญาตตั้งสถานี
โทรสาร
E-mail
เลขที
วิทยุคมนาคม
2. รายละเอียดใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
เลขที่ใบอนุญาต/เลขที่หนังสืออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
เลขที่ใบอนุญาต/เลขที่หนังสืออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
3. รายละเอียดของสถานีวิทยุกระจายเสียง
เลขที่ใบอนุญาต/เลขที่หนังสืออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
อัตราขยายสายอากาศ
ความสูงสายอากาศจาก
ความถีย่วดของสถานี
ิทยุ (MHz) วิทยุกระจายเสียกงาลังส่งของเครื่อง (วัตต์)
3. รายละเอี
(dBd)
พื้นดิน (เมตร)
อัตราขยายสายอากาศ
ความสูงสายอากาศจาก
ความถี่วิทยุ (MHz)
กาลังส่งของเครื่อง (วัตต์)
(dBd)
พื้นดิน (เมตร)
4. ระยะที่ควรอยู่ห่างจากสายอากาศสาหรับบุคคลทั่วไป ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกิ
จการโทรคมนาคมแห่
งชาติ ว่าด้วย
มาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ขีดจ่วากัไปดความแรงสนามแม่
เหล็กไฟฟ้า1
4. ระยะที่ควรอยู่ห่างจากสายอากาศสาหรับบุคคลทั
ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกิ
จการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย
ควรอยู่ห่างจากสายอากาศ
ความถี่
มาตรฐานความปลอดภั
ยต่อสุขภาพของมนุ
ษย์จากการใช้Hเครื
่องวิstrength
ทยุคมนาคม Equivalent plane wave
E-field strength
-field
อย่างน้อย (เมตร)
1 ty (W/m2)
(V/m) ขีดจากัดความแรงสนามแม่
(A/m) เหล็กpower
ไฟฟ้าdensi
ควรอยู่ห่างจากสายอากาศ
10 MHzความถี
– 400่ MHz
0.073
Equivalent2plane wave
E-field28
strength
H-field
strength
อย่างน้อย (เมตร)
2
power density (W/m )
(V/m)
(A/m)
ลงชื่อ………………………………………………….
ผู10
้รายงาน
ผู้รับใบอนุญาต3 ลงชื่อ2
MHz2 – 400 MHz
28
0.073
(
)
(
)
2
3
วัผูน้รทีายงาน
ร่ ายงาน
/
/
วั
น
ที
่
/
/
ลงชื่อ………………………………………………….
ลงชื
อ
่
ผู้รับใบอนุญาต
( กไฟฟ้าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่
)
(
)
ขีดจ่ากัดความแรงสนามแม่เหล็
งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภั
ยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้
เครื่อวังวินททียุร่ คายงาน
มนาคม
/
/
วันที่
/
/
ผูร้ ายงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่เทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ขีผูด้รับจ่ใบอนุ
ากัดความแรงสนามแม่
นไปตามประกาศคณะกรรมการกิ
จการโทรคมนาคมแห่
งชาติ ว่ยางระบบเอฟเอ็
ด้วยมาตรฐานความปลอดภั
ยต่อสุาขนาจ
ภาพของมนุษย์จากการใช้
ญาต หมายถึง ผูเ้ไหล็
ด้รกับไฟฟ้
ใบอนุาเป็
ญาตให้
ใช้คลื่นความถี่ส่าหรับการประกอบกิ
จการวิทยุกระจายเสี
ม หรือผู้ได้รับมอบอ่
เครื่องวิทยุคมนาคม
ผูร้ ายงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่เทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ผู้รับใบอนุญาต หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส่าหรับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม หรือผู้ได้รับมอบอ่า นาจ

กสทช. มส.3001-2564

ส่านักงาน กสทช. 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
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และกิจการโทรทัศน์

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๒ ง

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า

โดยที่เป็นการสมควรก่าหนดมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
ก่าลังส่งต่่า เพื่อให้มีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบกิจการที่เปลี่ยนแปลงไป ป้องกันการรบกวน
การใช้คลื่นความถี่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และเพื่อให้มาตรฐานทางเทคนิคของประเทศมีความสอดคล้องกับ
ข้อก่าหนดของสากลมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงในภาพรวม
อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๐) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก่ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ค่ า สั่ ง อื่น ใดในส่ ว นที่ไ ด้ก่ าหนดไว้แ ล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กสทช. มส. ๓๐๐๕ - ๒๕๖๔ ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ท่าหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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มาตรฐานทางเทคนิ
มาตรฐานทางเทคนิ
ค ค
กสทช.
มส. 300๕
– 2564
กสทช.
มส. 300๕
– 2564

เครืเครื
่องส่่องส่
งวิทงวิยุทกระจายเสี
ยงระบบเอฟเอ็
ม ก่าลัมงก่ส่งาต่ลั่างส่งต่่า
ยุกระจายเสี
ยงระบบเอฟเอ็

สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
สำนั87
กงำนคณะกรรมกำรกิ
จกำรกระจำยเสี
ยง กิจกำรโทรทั
จกำรโทรคมนำคมแห่
ถนนพหลโยธิน ซอย
8 แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไทศน์กรุและกิ
งเทพมหำนคร
10400 งชำติ
โทร. 0 2670 8888
เว็บไซต์
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไท
กรุ: งwww.nbtc.go.th
เทพมหำนคร 10400
โทร. 0 2670 8888 เว็บไซต์: www.nbtc.go.th
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หน้า
1
1
1
4

1. ขอบข่าย
มาตรฐานทางเทคนิ คนี้ ก่าหนดลักษณะทางเทคนิ คขั้นต่่าของเครื่ องส่ งวิทยุ กระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
(FM) ก่าลังส่งต่่า ของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า
2. ความถี่วิทยุใช้งาน
ก่าหนดให้ ความถี่วิทยุ ใช้งานของเครื่ องส่ งวิทยุ กระจายเสี ยงระบบเอฟเอ็ม ก่าลั งส่ งต่่า ต้องเป็นไปตาม
แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า
3. มาตรฐานทางเทคนิค
3.1 มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง (Transmitter Standard)
3.1.1 ก่าลังส่งที่ก่าหนด (Rated Output Power)
นิยาม
ก่าลั งส่ งที่ก่าหนด หมายถึง ก่าลั งคลื่ นพาห์ (Carrier Power) ของเครื่องส่ ง ที่ต้ องส่ ง ไปยั ง
ขั้วต่อสายอากาศ
ขีดจ่ากัด
ก่าลังคลื่นพาห์ที่วัดได้จากการทดสอบจะต้องมีค่าความผิดพลาดไม่เกิน ± 0.5 dB ของก่าลังส่ง
ที่ก่าหนด
โดยก่าลังส่งที่ก่าหนดของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงต้องไม่เกิน 50 วัตต์
วิธีการทดสอบ
วิธีการทดสอบต้องเป็ นไปตาม ETSI EN 302 018-1 V1.2.1 (2006-03): Electromagnetic
compatibility and Radio spectrum Matters ( ERM) ; Transmitting equipment for
the Frequency Modulated (FM) sound broadcasting service; Part 1: Technical
characteristics and test methods หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
3.1.2 การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission)
นิยาม
การแพร่แปลกปลอม หมายถึง การแพร่ที่ขั้วต่อสายอากาศที่ความถี่วิทยุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือ
แถบความถี่ที่จ่าเป็น (Necessary Bandwidth) และหมายความรวมถึงการแพร่ฮาร์มอนิก
(Harmonic Emission) การแพร่ พ าราซิ ติ ก (Parasitic Emission) ผลจากการมอดู เ ลต
ระหว่ า งกั น (Intermodulation Product) และผลจากการแปลงความถี่ (Frequency
Conversion Product) แต่ไม่รวมถึงการแพร่นอกแถบ (Out-of-band Emission)
ขีดจ่ากัด
ก่าลังของการแพร่แปลกปลอมต้องต่่ากว่าค่าก่าลังคลื่นพาห์ (Carrier Power) ในขณะที่ไม่มี
การมอดูเลต อย่างน้อยที่สุดตามสูตรค่านวณที่ก่าหนด ดังนี้
46 + 10 log P หรือ 70 dBc โดยให้เลือกใช้ค่าที่ต่ากว่า
โดยที่ P หมายถึง ก่าลังส่งที่ก่าหนด
กสทช. มส.3005-2564
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วิธีการทดสอบ
วิ ธี ก ารทดสอบต้ อ งเป็ น ไปตาม Recommendation ITU-R SM.329-12 (09/2012):
Unwanted emissions in the spurious domain หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
3.1.3 การแพร่นอกแถบ (Out-of-band Emission)
นิยาม
การแพร่นอกแถบ หมายถึง การแพร่ที่ขั้วต่อสายอากาศที่ความถี่วิทยุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือแถบ
ความถี่ที่จ่าเป็น (Necessary Bandwidth) ในขณะที่มีการมอดูเลตความถี่เสียงตามที่ก่าหนด
โดยไม่รวมถึงการแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission)
ขีดจ่ากัด
การแพร่นอกแถบต้องอยู่ภายในขอบเขตที่ก่าหนดตามตารางที่ 1 และที่แสดงไว้ในรูปที่ 1
ตารางที่ 1 ขอบเขตการแพร่นอกแถบ
ระยะห่างจากความถี่คลื่นพาห์ (kHz)
ระดับก่าลัง (dBc)
- 500
- 85
- 300
- 85
- 200
- 80
- 100
0
100
0
200
- 80
300
- 85
500
- 85
0

(dBc)

-20
-40
-60
-80
-100
-120

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

(kHz)

รูปที่ 1 ขอบเขตการแพร่นอกแถบ

กสทช. มส.3005-2564
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วิธีการทดสอบ
วิธีการทดสอบต้องเป็ นไปตาม ETSI EN 302 018-1 V1.2.1 (2006-03): Electromagnetic
compatibility and Radio spectrum Matters ( ERM) ; Transmitting equipment for
the Frequency Modulated (FM) sound broadcasting service; Part 1: Technical
characteristics and test methods หรือ วิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
3.1.4 ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error)
นิยาม
ค่ า ผิ ด พลาดทางความถี่ หมายถึ ง ค่ า แตกต่ า งระหว่ า งความถี่ ค ลื่ น พาห์ ใ นขณะที่ ไ ม่ มี
การมอดูเลตกับความถี่ที่ระบุ (Nominal Frequency) ของภาคเครื่องส่ง
ขีดจ่ากัด
ค่าผิดพลาดทางความถี่ต้องไม่เกิน ± 2 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) ของความถี่คลื่นพาห์ในขณะที่ไม่มี
การมอดูเลต
วิธีการทดสอบ
วิ ธี การทดสอบต้ องเป็ น ไปตาม ETS 300 384 (1995-01): Radio broadcasting systems;
Very High Frequency ( VHF) , frequency modulated, sound broadcasting
transmitters หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
3.1.5 ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation)
นิยาม
ค่าเบี่ ยงเบนทางความถี่ หมายถึง ค่าแตกต่างที่มากที่สุ ดระหว่างความถี่ ขณะใดขณะหนึ่ ง
(Instantaneous Frequency) เมื่ อ มี ก ารมอดู เ ลต กั บ ความถี่ ค ลื่ น พาห์ ใ นขณะที่ ไ ม่ มี
การมอดูเลต
ขีดจ่ากัด
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ต้องไม่เกิน ± 75 กิโลเฮิรตซ์ (kHz)
วิธีการทดสอบ
วิธีการทดสอบต้องเป็ นไปตาม ETSI EN 302 018-1 V1.2.1 (2006-03): Electromagnetic
compatibility and Radio spectrum Matters ( ERM) ; Transmitting equipment for
the Frequency Modulated (FM) sound broadcasting service; Part 1: Technical
characteristics and test methods หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
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3.2 มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements)
มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงเป็นไปตามที่ก่าหนด
ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังต่อไปนี้
3.2.1 IEC 60950-1:
Information technology equipment - Safety – Part 1: General
Requirements หรือ ฉบับ (Version) ที่ใหม่กว่า
3.2.2 มอก. 1561 – 2556: บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ – ความปลอดภัย เล่ม 1 คุณลักษณะที่
ต้องการทั่วไป หรือ ฉบับ (Version) ที่ใหม่กว่า
ทั้งนี้ ให้การใช้งานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติ
ตามข้อก่าหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements)
3.3 มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
(Radiation Exposure Requirements)
การใช้งานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและการตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงต้องสอดคล้องกับข้อก่าหนด
ของมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม รวมทั้งหลักเกณฑ์
และมาตรการก่ากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ กสทช.
ก่าหนด
4. การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
4.1 การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคข้อ 3.1 สามารถท่าได้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้
4.1.1 แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานนี้ โดยถื อเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ก
ตามที่ก่าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิ จการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556
4.1.2 แสดงความสอดคล้ องตามมาตรฐานนี้ โดยต้องได้รับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิ คจาก
ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้ลงทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบกับส่านักงาน กสทช. ทั้งนี้ ต้องยื่น
รายงานผลการทดสอบต่อส่านักงาน กสทช. ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือช่องทางอื่นที่
ส่านักงาน กสทช. ก่าหนด ภายในระยะเวลาที่ส่านักงาน กสทช. ก่าหนดของทุกปี
4.2 การใช้งานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและการตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ต้องแสดงความสอดคล้องตาม
มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมข้อ 3.3 ให้
รายงานผลตาม “แบบรายงานระดับการแผ่ คลื่ นแม่เหล็ กไฟฟ้ าของสถานีวิทยุกระจายเสี ยงระบบ
เอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า” ตามภาคผนวก ท้ายมาตรฐานทางเทคนิคนี้ โดยยื่นเป็นหนังสือต่อส่ านักงาน
กสทช. ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือช่องทางอื่นที่ส่านักงาน กสทช. ก่าหนด ภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี โดยให้ได้รับการยกเว้นการยื่นแบบรายงานส่าหรับปีแรกของการได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้ คลื่ นความถี่ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า
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หน้า 4 จาก 4
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รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

ภาคผนวก
ภาคผนวก

แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ของสถานีแบบรายงานระดั
วิทยุกระจายเสียบงระบบเอฟเอ็
ม เก่หล็
าลักงไฟฟ้
ส่งต่่า
การแผ่คลื่นแม่
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า

สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
2670 8888
ไซต์: www.nbtc.go.th
สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสีโทร.
ยง กิจ0กำรโทรทั
ศน์ และกิเว็จบกำรโทรคมนำคมแห่
งชำติ

87 ถนนพหลโยธิ
น ซอย 8960
แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัโทร.
ศน์ 0 2670 8888 เว็บไซต์: www.nbtc.go.th

ภาคผนวก
ภาคผนวก

แบบ ทส. 3005-2564

แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานี
วิทยุกระจายเสี
ยงระบบเอฟเอ็
าลังาส่ของสถานี
งต่่า
แบบรายงานระดั
บการแผ่
คลื่นแม่เหล็มกก่ไฟฟ้

า 13005-2564
จาก 1
แบบหน้ทส.
หน้า_______________
1 จาก 1
เลขที่รายงาน

วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า

แบบรายงานนี้เป็นรายงานระยะทีค่ วรอยู่ห่างจากสายอากาศส่าหรับบุคคลทั่วไป ที่สอดคล้องกั
บประกาศคณะกรรมการกิ
จการ
เลขที
่รายงาน _______________
โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
แบบรายงานนี้เป็นรายงานระยะทีค่ รูปวรอยู
่ห่างจากสายอากาศส่
าหรัRecommendation
บบุคคลทั่วไป ที่สอดคล้
องกับประกาศคณะกรรมการกิจการ
แบบการจ่
าลองตาม ITU-T
K.70
โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
1. รายละเอียดผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
รูปแบบการจ่าลองตาม ITU-T Recommendation K.70
ชื1.่อผู้ได้รายละเอี
รับใบอนุยญดผู
าตให้
คลื่นความถี
้ได้รใับช้ใบอนุ
ญาตให้่ ใช้คลื่นความถี่
ชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง
ชืชื่อ่อผูผู้้ปได้ระสานงาน
รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ชืโทรศั
่อสถานี
พท์วิทยุกระจายเสียง
โทรสาร
E-mail
ชื่อผู้ประสานงาน
2. รายละเอียดใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
โทรศั
พท์
โทรสาร
E-mail
เลขที
่ใบอนุญาต/เลขที่หนังสืออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
2. รายละเอียดใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
เลขที
ครื่องวิวิททยุยุคคมนาคม
มนาคม
เลขที่ใ่ใบอนุ
บอนุญ
ญาต/เลขที
าต/เลขที่ห่หนันังงสืสือออนุ
อนุญ
ญาตใช้
าตตั้งเสถานี
3. ่ใรายละเอี
ยดของสถานี
ิทยุญกระจายเสี
เลขที
บอนุญาต/เลขที
่หนังสือวอนุ
าตใช้เครืย่องงวิทยุคมนาคม

อัตราขยายสายอากาศ
ความสูงสายอากาศจาก
(dBd)
พื้นดิน (เมตร)
อัตราขยายสายอากาศ
ความสูงสายอากาศจาก
ความถี่วิทยุ (MHz)
ก่าลังส่งของเครื่อง (วัตต์)
(dBd)
พื้นดิน (เมตร)
4. ระยะที่ควรอยู่ห่างจากสายอากาศส่าหรับบุคคลทั่วไป ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย
มาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
4. ระยะที่ควรอยู่ห่างจากสายอากาศส่าหรับบุคคลทั่วไป ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกิ
จการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย
จ่ากัดความแรงสนามแม่
เหล็กไฟฟ้า1
มาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ขีจดากการใช้
เครื่องวิทยุคมนาคม
ควรอยู่ห่างจากสายอากาศ
ความถี่
Equivalent
E-field strength
H-field strength
อย่างน้อย (เมตร)
ขีดจ่ากัดความแรงสนามแม่
เหล็กไฟฟ้
า1 plane wave2
power density (W/m ) ควรอยู่ห่างจากสายอากาศ
(V/m)
(A/m)
ความถี่
Equivalent plane wave
E-field strength
H-field strength
อย่างน้อย (เมตร)
10 MHz – 400 MHz
power densi2ty (W/m2)
(V28
/m)
(0.073
A/m)
3. รายละเอี
ความถีย่วดของสถานี
ิทยุ (MHz) วิทยุกระจายเสียก่งาลังส่งของเครื่อง (วัตต์)

1
21
3
2
3

10 MHz – 400 MHz
28
0.073
ลงชื่อ………………………………………………….
ผู้รายงาน2
ผู้รับใบอนุญาต3
(
)
ลงชื่อ………………………………………………….
ผู้รายงาน2
ผู้รับใบอนุญาต3
วันทีร่ ายงาน
/
/
วันที่
(
)

2
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

)
/

/

)

ขีดจ่วัานกัดทีความแรงสนามแม่
เหล็กไฟฟ้าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิ
จการโทรคมนาคมแห่
ร่ ายงาน
/
/
วันที่ งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภั
/
/ ยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้
เครื่องวิทยุคมนาคม
ขีผูด้รายงาน
จ่ากัดความแรงสนามแม่
กไฟฟ้
าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิ
จการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้
หมายถึง เจ้าหน้าเทีหล็่เทคนิ
คของสถานี
วิทยุกระจายเสียง
งวิทยุญคาต
มนาคม
ผูเครื
้รับ่อใบอนุ
หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส่าหรับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า หรือผู้ได้รับมอบอ่านาจ
ผู้รายงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่เทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ผู้รับใบอนุญาต หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส่าหรับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า หรือผู้ได้รับมอบอ่านาจ
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ส่านักงาน กสทช. 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
มส.3005-2564
โทร. 0กสทช.
2670 8888
www.nbtc.go.th
ส่านักงาน กสทช. 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2670961
8888 www.nbtc.go.th

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๗๕ ง

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า
โดยที่เป็นการสมควรก่าหนดให้มีการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ ม ก่ า ลั ง ส่ ง ต่่ า ส่ า หรั บ สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งในระบบเอฟเอ็ มที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตให้ ใช้
คลื่นความถี่ ก่าลังส่งต่่า และสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองออกอากาศตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม ลงวัน ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕
เพื่อให้เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวมีมาตรฐานทางเทคนิคตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ งชาติก่ า หนด และการใช้ ค ลื่ น ความถี่เ ป็ น ไปอย่ างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ปราศจากการรบกวนการใช้ ค ลื่ น ความถี่ กั บ กิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งด้ ว ยกั น เอง
และกิ จ การอื่ น ตามตารางก่ า หนดคลื่ น ความถี่ แ ห่ ง ชาติ รวมทั้ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย ในชี วิ ต
ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนเกิดความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยสาธารณะ
และสมควรก่าหนดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของ
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า เพื่อให้การขึ้นทะเบียนนั้นเป็นไปอย่างเท่าเทียม
และไม่เลือกปฏิบัติ
อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก่ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก่ า กั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๗
(๑๐) และ (๒๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก่ า กับ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงส่าหรับ
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕
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(๒) ประกาศส่านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง ห้ อ งปฏิ บัติก ารทดสอบที่จ ะท่ าหน้ า ที่ใ นการสอบเที ย บหรือทวนสอบ
เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จ่าเป็นในการให้บริการทดสอบ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค่าสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้ก่าหนดไว้แล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส่าหรับการให้บริการ
กระจายเสียงตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส่าหรับการให้บริการกระจายเสียง
“ผู้ทดลองออกอากาศ” หมายความว่า ผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม
“การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค ” หมายความว่า การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของ
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคที่ก่าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ งชาติ
เรื่ อ ง มาตรฐานทางเทคนิค เครื่อ งส่ ง วิท ยุ ก ระจายเสี ย งระบบเอฟเอ็ ม ก่ า ลั ง ส่ ง ต่่ า หรื อ ประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม โดยให้ใช้วิธีการทดสอบตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐาน
ทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า หรือประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลอง
ออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานของส่านักงาน กสทช. ซึ่ง กสทช. แต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้
“หน่ ว ยทดสอบ” หมายความว่ า หน่ ว ยงานที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น หน่ ว ยทดสอบมาตรฐาน
ทางเทคนิคของเครื่องส่ งวิท ยุกระจายเสีย งระบบเอฟเอ็ม ก่ า ลั ง ส่ง ต่่า ซึ่ ง ท่ าหน้ า ที่ใ นการทดสอบ
มาตรฐานทางเทคนิคให้เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคที่ก่าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งระบบเอฟเอ็ ม ก่ า ลั ง ส่ ง ต่่ า หรื อ ประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศ
วิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม
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“ผู้ทดสอบ” หมายความว่า ผู้ท่าหน้าที่ทดสอบและรายงานผลการทดสอบ
“ผู้รับรองรายงาน” หมายความว่า ผู้ท่าหน้าที่รับรองรายงานผลการทดสอบ
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ทดลองออกอากาศจะต้องยื่นค่าขอรับการทดสอบมาตรฐาน
ทางเทคนิคตามแบบที่ก่าหนดในภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้ เพื่อทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของ
เครื่ อ งส่ ง วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งระบบบเอฟเอ็ ม ก่ า ลั ง ส่ ง ต่่ า หรื อ เครื่ อ งส่ ง วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งส่ า หรั บ
การทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก่าหนด
โดยต้องมีรายละเอียด เอกสารหลักฐาน และข้อมูลตามที่ก่าหนดไว้ในข้อ ๖ ให้ ครบถ้วนถูกต้อง
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
การยื่นค่าขอตามวรรคหนึ่งให้น่าส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ สถานที่
ท่าการของหน่วยทดสอบ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่านักงาน กสทช. ก่าหนด
ข้อ ๖ ผู้ยื่นค่าขอต้องส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูล ดังต่อไปนี้
(๑) ส่าเนาเอกสารแสดงการจัดตั้งนิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
(๒) เอกสารเกี่ยวกับบุคคล ได้แก่ ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนของผู้มีอ่านาจกระท่าการแทน
นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
(๓) ส่าเนาเอกสารการได้รับอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
(๔) ส่ า เนาใบอนุ ญ าตใช้ เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม ส่ า เนาใบอนุ ญ าตท่ า เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม
ส่าเนาหนังสืออนุ ญาตใช้ หรือส่าเนาหนั งสืออนุ ญาตท่าเครื่องวิทยุคมนาคม ตามกฎหมายว่าด้ว ย
วิทยุคมนาคม แล้วแต่กรณี
(๕) แผนที่ที่ตั้งสถานีและสายอากาศของสถานี
ข้อ ๗ หน่ ว ยทดสอบจะต้ อ งท่ า การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิ ค ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วัน ที่ค่าขอและเอกสารหลักฐานครบถ้ว น หรือตามระยะเวลาที่ห น่ว ยทดสอบและ
ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ทดลองออกอากาศแล้วแต่กรณีตกลงกัน ทั้งนี้ ให้หน่วยทดสอบแจ้งก่าหนด
ระยะเวลาด่าเนินการที่แน่นอนให้ผู้ยื่นค่าขอทราบตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก่าหนด
เมื่ อ การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิ ค แล้ ว เสร็ จ ให้ ห น่ ว ยทดสอบออกรายงานตามแบบ
ที่ก่าหนดไว้ในภาคผนวก ข ท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ทดสอบ ผู้รับรองรายงาน และผู้รับใบอนุญาต
หรือผู้ทดลองออกอากาศแล้วแต่กรณีลงนามและบันทึกลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่านักงาน กสทช.
ก่าหนดภายในเจ็ดวัน และส่งมอบรายงานให้กับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ทดลองออกอากาศแล้วแต่กรณี
เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อส่านักงาน กสทช. ตามที่ก่าหนด
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ข้อ ๘ วิธีการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิ คให้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า หรือประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ว่ า ด้ ว ยการทดลองออกอากาศ
วิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม
ข้อ ๙ การเรียกเก็บค่าด่าเนินการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของหน่วยทดสอบให้เป็นไป
ตามอัตราที่เผยแพร่ผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่านักงาน กสทช. ทั้งนี้ กสทช. อาจก่าหนด
เพดานอัตราสูงสุดส่าหรับค่าด่าเนินการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่าได้
หมวด ๒
การขึน้ ทะเบียนและขอบเขตเงื่อนไขการเป็นหน่วยทดสอบ
ข้อ ๑๐ หน่ ว ยทดสอบที่ ส ามารถด่า เนิ น การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิ ค ตามประกาศนี้
จะต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยทดสอบกับส่านักงาน กสทช. เท่านั้น
ข้อ ๑๑ หน่ ว ยงานที่ จ ะได้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นให้ เ ป็ น หน่ ว ยทดสอบจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
และองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑.๑) สถาบันการศึกษาของภาครัฐหรือเอกชนที่ท่าการเปิดสอนด้านวิชาชีพ หรือด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ด้ า นโทรคมนาคม หรื อ อิ เล็ กทรอนิ กส์ และผ่า นการรับรองหลั กสู ต รจากส่ านั กงานปลัด กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านการอุดมศึกษา) หรือส่านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ หรือ
(๑.๒) หน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องหรือสามารถด่าเนินการทดสอบมาตรฐาน
ทางเทคนิค หรือ
(๑.๓) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการด่าเนินการเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์
(๒) มี บุ ค ลากรหลั ก ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู้ ท ดสอบและผู้ รั บ รองรายงาน โดยบุ ค ลากรหลั ก
ต้องผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
ก่าลังส่งต่่า จากส่านักงาน กสทช.
(๒.๑) ผู้ ท ดสอบและผู้ รั บ รองรายงานต้ อ งเป็ น บุ ค คลสั ญ ชาติ ไ ทย อายุ ไ ม่ ต่ า กว่ า
ยี่สิบปีบริบูรณ์ มีภูมิล่าเนาอยู่ในประเทศไทย และต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน
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(๒.๒) ผู้ทดสอบต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า
หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์
(๒.๓) ผู้รับรองรายงานต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสื่อสาร หรือโทรคมนาคม หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกส์
ไฟฟ้าสื่อสาร หรือโทรคมนาคมหรือที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าสื่อสาร งานพิจารณาตรวจสอบ
ประเภท และขนาดตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ผู้ทดสอบและผู้รับรองรายงานตาม (๒) มีรายชื่อภายใต้การขึ้นทะเบียนของหน่วยทดสอบ
ได้เพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ ส่านักงาน กสทช. อาจไม่พิจารณารายชื่อผู้ทดสอบและผู้รับรอง
รายงานที่เคยมีประวัติกระท่าการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ กสทช. ส่าหรับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า
หน่วยทดสอบต้องมีเครื่องมือส่าหรับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคซึ่งได้รับการสอบเทียบ
และทวนสอบครั้งล่าสุดเป็นระยะเวลาไม่เกินสองปีจากห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 สาขาไฟฟ้าและความถี่ หรือได้รับการรับรองหรือยอมรับจากส่านักงานมาตรฐาน
ผลิต ภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน มอก. 17025 สาขาไฟฟ้าและความถี่ ตามบัญชีรายการ
เครื่องมือขั้นต่่าที่ใช้ในการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค ตามที่ก่าหนดในภาคผนวก ค ท้ายประกาศนี้
หน่วยทดสอบต้องไม่เคยถูกเพิกถอนการเป็นหน่วยทดสอบ
ข้อ ๑๒ หน่วยงานที่มีความประสงค์จะยื่นค่าขอเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยทดสอบตามข้อ ๑๐
ให้ ยื่ น ค่ า ขอที่ ก รอกข้ อ มู ล ครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ พ ร้ อ มด้ ว ยหลั ก ฐานตามแบบที่ ก่ า หนดในภาคผนวก ง
ท้ายประกาศนี้ ด้วยตนเอง ณ ส่านักงาน กสทช. หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยวิธีอื่นตามที่
ส่านักงาน กสทช. ก่าหนด
ข้อ ๑๓ เมื่ อ ส่ า นั ก งาน กสทช. ได้ รั บ ค่ า ขอตามข้ อ ๑๒ พร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานแล้ ว
จะด่าเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค่าขอและเอกสารหลักฐานภายในวันที่ได้รับค่าขอ
หากปรากฏว่า ค่าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ส่านักงาน กสทช. จะแจ้งให้
หน่วยงานทราบทันที
ให้หน่วยงานด่าเนินการแก้ไขค่าขอหรือจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในสิบห้าวันท่าการ
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยส่านักงาน กสทช. จะยังไม่พิจารณาขึ้นทะเบียนให้จนกว่าจะได้แก้ไขค่าขอ
หรือได้รับเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน
กรณีห น่วยงานไม่ด่าเนินการแก้ไขค่าขอหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ที่ก่าหนดตามวรรคสอง ส่านักงาน กสทช. จะไม่รับค่าขอและเอกสารหลักฐานไว้พิจารณาและจะคืนค่าขอ
และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาทั้งหมดให้แก่หน่วยงานโดยเร็ว ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิหน่วยงานในการยื่นค่าขอใหม่
ตามประกาศนี้
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หากส่านักงาน กสทช. เห็นว่าค่าขอและเอกสารหลักฐานของหน่ว ยงานถูกต้องครบถ้วนแล้ว
จะด่าเนินการพิจารณาเอกสารหลักฐานของหน่วยงานเพื่อขึ้น ทะเบียนเป็นหน่ วยทดสอบมาตรฐาน
ทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า ต่อไปภายในสิบห้าวันท่าการ
เอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่ง วิทยุกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า ให้ใช้แบบตามที่ก่าหนดในภาคผนวก จ ท้ายประกาศนี้ และเมื่อได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยทดสอบแล้ว หน่วยทดสอบดังกล่าวมีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดต่อบุคคล
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก่าหนดในประกาศนี้
ข้อ ๑๔ เมื่อส่านักงาน กสทช. รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยทดสอบแล้ว จะออกบัตรประจ่าตัว
ให้แก่ผู้ทดสอบและผู้รับรองรายงานแต่ละคน โดยบัตรประจ่าตัวผู้ทดสอบและผู้รับรองรายงานมีอายุ
สิ้นสุดพร้อมการเป็นหน่วยทดสอบที่ผู้ทดสอบหรือผู้รับรองรายงานสังกัด
ข้อ ๑๕ หน่วยทดสอบจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไขของการเป็น
หน่วยทดสอบที่ก่าหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิ ค ของเครื่ อ งส่ ง วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
ระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่าโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบั ติตามเงื่อนไขการเป็นหน่วยทดสอบ
พนักงานเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาเพิกถอนการเป็นหน่วยทดสอบต่อไป
ข้อ ๑๖ หน่วยทดสอบตามประกาศนี้ จะมีสิทธิในการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคได้คราวละ
สองปีนับแต่วันที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
หน่ ว ยทดสอบที่ ป ระสงค์ จ ะขอขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น หน่ ว ยทดสอบต่ อ ไปหลั ง จากครบก่ า หนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ด่าเนินการยื่นค่าขอต่อส่านักงาน กสทช. ก่อนวันครบก่าหนดระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จ่าเป็นตามที่ส่านักงาน กสทช.
ก่าหนด
การพิจารณาให้น่าหลักเกณฑ์ที่ก่าหนดตามข้อ ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ทั้งนี้จะต้อง
พิจารณาและแจ้งผลให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค่าขอ และในระหว่าง
การพิ จ ารณาดั ง กล่ า วให้ ถื อ ว่ า ผู้ ยื่ น ค่ า ขออยู่ ใ นฐานะเป็ น หน่ ว ยทดสอบจนกว่ า จะได้ รั บ การแจ้ ง ผล
การพิจารณาจากส่านักงาน กสทช.
ข้อ ๑๗ การเป็นหน่วยทดสอบจะสิ้นสุดในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ครบก่าหนดระยะเวลาตามข้อ ๑๖
(๒) เลิกกิจการหรือแจ้งความประสงค์ขอพ้นจากการเป็นหน่วยทดสอบ
(๓) ส่านักงาน กสทช. เพิกถอนสิทธิการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยทดสอบ
ข้อ ๑๘ การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยทดสอบจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการทดสอบมาตรฐาน
ทางเทคนิคที่ กสทช. ก่าหนดอย่างเคร่งครัด
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ข้อ ๑๙ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไขของหน่วยทดสอบ
(๑) ต้องด่าเนินการด้วยตนเอง จะมอบหมายให้ผู้อื่นด่าเนินการแทนไม่ได้
(๒) ต้องกระท่าโดยสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และถูกต้องตามหลักวิชาการ
(๓) ต้ อ งไม่ มี ส่ ว นได้เ สี ย หรื อมี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกั บ ผู้ข อรั บการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิ ค
หรือสถานีที่รับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
(๔) ต้องใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานไม่ต่ากว่ารายการเครื่องมือที่ก่าหนดไว้ในภาคผนวก ค
ท้ายประกาศนี้
(๕) ด่าเนินการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคโดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก่ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม
ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศหรือระเบียบที่ กสทช. ก่าหนด
(๖) ด่าเนินการทดสอบและรายงานผลการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคโดยสุจริต ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
(๗) ต้องตรวจสอบและดู แลรักษายานพาหนะและเครื่องมือส่าหรับการทดสอบมาตรฐาน
ทางเทคนิ ค ให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ เ หมาะสมและพร้ อ มใช้ ง านอย่ า งสม่่ า เสมอตลอดระยะเวลาการเป็ น
หน่วยทดสอบ
(๘) ต้องยุติการใช้เครื่องมือส่าหรับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคทันทีเมื่อช่ารุด บกพร่อง
หรือมีผลการสอบเทียบครั้งล่าสุด เป็นระยะเวลาเกินกว่าสองปี จนกว่าการแก้ไขความช่ารุดบกพร่อง
จะแล้วเสร็จ หรือผ่านการสอบเทียบใหม่แล้วแต่กรณี
(๙) ต้องจัดให้มีการแสดงเอกสารการรับขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยทดสอบที่ได้รับจากส่านักงาน
กสทช. ในสถานประกอบการหรือยานพาหนะที่สามารถเห็นได้ชัดแจ้ง และก่อนการทดสอบมาตรฐาน
ทางเทคนิค ผู้ทดสอบต้องแสดงบัตรประจ่าตัวผู้ทดสอบตามข้อ ๑๔ ต่อผู้ยื่นค่าขอหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทุกครั้ง
หมวด ๓
การก่ากับดูแล
ข้อ ๒๐ พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ก่ากับดูแลการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของหน่วยทดสอบ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก่าหนดในประกาศนี้ โดยอาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างรวมกัน
ดังต่อไปนี้
(๑) การประเมินรายงาน
(๒) การสุ่มตรวจสังเกตการณ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค
(๓) การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคซ้่า
(๔) การพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการด่าเนินการของหน่วยทดสอบ
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ข้อ ๒๑ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนการเป็นหน่วยทดสอบได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติและองค์ประกอบตามที่ก่าหนดในข้อ ๑๑
(๒) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเป็นหน่วยทดสอบตามที่ก่าหนดในหมวด ๒
(๓) ละเลยหรื อ เพิ ก เฉยไม่ ด่ า เนิ น การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิ ค ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
ระยะเวลาที่ก่าหนด หรือปฏิบัติห น้ าที่ล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอัน สมควรและก่อให้ เกิด ความเสี ย หาย
อย่างร้ายแรงแก่ผู้อื่น
(๔) แจ้งข้อมูล ออกหรือรับรองรายงานอันเป็นเท็จ
(๕) ใช้อ่านาจหน้ าที่แสวงหาผลประโยชน์ โ ดยมิชอบ เช่น ด่าเนิ น การทดสอบมาตรฐาน
ทางเทคนิคให้แก่สถานีหรือเครื่องวิทยุที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก่าหนด
(๖) ไม่ ด่ า เนิ น การตามมาตรการที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ก่ า หนดในการทดสอบมาตรฐาน
ทางเทคนิค
การเพิกถอนสิทธิการเป็นหน่วยทดสอบตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนการทดสอบ
หรือการรับรองรายงานผลการทดสอบที่หน่วยทดสอบได้ด่าเนินการไปแล้วก่อนพนักงานเจ้าหน้าที่มีค่าสั่ง
เพิกถอน ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีค่าสั่งเพิกถอนผลการประเมินรายงานได้ในกรณีที่การปฏิบัติ
หน้าที่ของหน่วยทดสอบเป็นไปโดยทุจริต หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคส่าหรับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงที่ กสทช. ก่าหนด
ข้อ ๒๒ กรณีหน่วยทดสอบไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค หรือไม่
กระท่าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ประกาศนี้ก่าหนด หากเกิดความเสียหายต่อผู้ใด หน่วยทดสอบ
จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว ไม่ว่าตนจะได้กระท่าไปโดยสุจริตหรือไม่
กรณีหน่ ว ยทดสอบแจ้งข้อมูล ออกหรือรับรองรายงานอันเป็น เท็จ ให้ พนั กงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน น่าเสนอต่อ กสทช. ภายในสามสิบวันนับแต่พบ
การกระท่าที่เป็นความผิดเพื่อพิจารณาด่าเนินคดีตามกฎหมาย
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๓ ผู้ ที่ เ คยปฏิ บั ติ ง านเป็ น ผู้ ท ดสอบหรื อ ผู้ รั บ รองรายงานผลการทดสอบของ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ส่าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ลงวัน ที่ ๑๗ กัน ยายน ๒๕๕๕ ก่อนวัน ที่
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้ ถื อ ว่ า ผ่ า นการฝึ ก อบรมการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิ ค ของสถานี
วิทยุกระจายเสียง ก่าลังส่งต่่า ตามประกาศนี้
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ข้อ ๒๔ ห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองรายงานผลการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ส่าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค
ของเครื่ อ งส่ ง วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งส่ า หรั บ การทดลองประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง ลงวั น ที่
๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ไ ด้ลงทะเบียนอยู่ในวัน ที่ประกาศนี้ ใช้บังคับ ให้ มีสิทธิทดสอบมาตรฐาน
ทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงส่ าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ย งได้
จนกว่าจะสิ้นสุดการเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบตามข้อ ๑๓ ของประกาศดังกล่าว หรือจนถึงวันที่
๓ เมษายน ๒๕๖๕ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
ข้อ ๒๕ ให้ ห น่ ว ยทดสอบตามประกาศนี้ ทดสอบมาตรฐานทางเทคนิ ค ของเครื่ อ งส่ ง
วิทยุกระจายเสียงส่าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให้แก่ผู้ทดลองประกอบกิจการ
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ว่า ด้ว ยการทดลองออกอากาศวิ ทยุ ก ระจายเสี ย งในระบบเอฟเอ็ ม โดยให้ ปฏิบัติ
ตามข้อ ๑๒ ของประกาศดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ท่าหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม

โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีการทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม สาหรับสถานีวทิ ยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็มที่ได้รบั อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองออกอากาศ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งในระบบเอฟเอ็ ม ลงวั น ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ค ลื่ น ความถี่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากการรบกวนการใช้คลื่นความถี่กับกิจการวิทยุนาทางทางการบิ น
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ กิจการวิทยุกระจายเสียงด้วยกันเอง และกิจการอื่น
ตามตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน
ของประชาชน ตลอดจนเกิดความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยสาธารณะ รวมทั้งสมควรกาหนดให้
มีหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม เพื่อให้การขึ้นทะเบียนนั้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๗ (๕) (๑๐) (๑๕)
(๑๖) และ (๒๔) แห่ งพระราชบั ญญั ติ องค์ กรจั ดสรรคลื่ นความถี่ และก ากั บการประกอบกิ จการวิ ทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ลงวันที่
๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
(๒) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒)
ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

991

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๗๕ ง

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

(๓) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง วิ ธี ก ารวั ด การแพร่ แ ปลกปลอมของสถานี ท ดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
(๔) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการให้บริการ
กระจายเสียงตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการให้บริการกระจายเสียง
“ผู้ทดลองออกอากาศ” หมายความว่า ผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม
“การทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานี” หมายความว่า การวัดกาลังการแพร่แปลกปลอม
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ป้ อ งกั น การรบกวนการใช้
คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน โดยให้ใช้วิธีการทดสอบตามที่กาหนดใน
ภาคผนวก ข และภาคผนวก ค ท้ายประกาศนี้
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานของสานักงาน กสทช. ซึ่ง กสทช. แต่งตั้ ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้
“หน่วยทดสอบ” หมายความว่า หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยทดสอบการแพร่แปลกปลอม
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ซึ่งทาหน้าที่ในการทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานี
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการ
วิทยุการบิน
“ผู้ทดสอบ” หมายความว่า ผู้ทาหน้าที่ทดสอบและรายงานผลการทดสอบ
“ผู้รับรองรายงาน” หมายความว่า ผู้ทาหน้าที่รับรองรายงานผลการทดสอบ
หมวด ๑
บททั่วไป
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ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ทดลองออกอากาศจะต้องยื่นคาขอรับการทดสอบการแพร่แปลกปลอม
ของสถานีตามแบบที่กาหนดในภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้ เพื่อทดสอบการแพร่แปลกปลอมของ
สถานีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กาหนด โดยต้องมีรายละเอียด เอกสารหลักฐาน และข้อมูล
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๖ ให้ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่มีรายละเอียดครบถ้วน
สมบูรณ์
การยื่นคาขอตามวรรคหนึ่งให้นาส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ สถานที่ทาการ
ของหน่วยทดสอบ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สานักงาน กสทช. กาหนดให้
ข้อ ๖ ผู้ยื่นคาขอต้องส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูล ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาเอกสารแสดงการจัดตั้งนิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
(๒) เอกสารเกี่ยวกับบุคคล ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจกระทาการแทน
นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
(๓) สาเนาเอกสารการได้รับอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
(๔) ส าเนาใบอนุ ญาตใช้เ ครื่อ งวิท ยุค มนาคมและสาเนาใบอนุ ญาตตั้งสถานี วิทยุคมนาคม
หรือสาเนาหนังสืออนุญาตใช้และสาเนาหนังสืออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุ
คมนาคม แล้วแต่กรณี
(๕) แผนที่ที่ตั้งสถานีและสายอากาศของสถานี
ข้อ ๗ หน่วยทดสอบจะต้องทาการทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วัน ที่คาขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน หรือตามระยะเวลาที่ห น่ว ยทดสอบและ
ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ทดลองออกอากาศ แล้วแต่กรณีตกลงกัน ทั้งนี้ ให้หน่วยทดสอบแจ้งกาหนด
ระยะเวลาดาเนินการที่แน่นอนให้ผู้ยื่นคาขอทราบตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด
เมื่อการทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีแล้วเสร็จ ให้หน่วยทดสอบออกรายงานตาม
แบบที่กาหนดไว้ในภาคผนวก ข ท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน โดยให้ผู้ทดสอบ ผู้รับรองรายงาน และผู้รับใบอนุญาตหรือ
ผู้ทดลองออกอากาศแล้วแต่กรณี ลงนามและบันทึกลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สานักงาน กสทช.
กาหนดภายในเจ็ดวัน
พนักงานเจ้าหน้าที่จะประเมินรายงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รายงานถูกบันทึกครั้งสุดท้าย
ลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสอง ในกรณีที่การทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด และผ่านการประเมินรายงานโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วจะสามารถใช้เป็นหลักฐาน
แสดงต่อสานักงาน กสทช. ตามที่กาหนดได้
ข้อ ๘ วิธีการทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีให้เป็นไปตามที่กาหนดในภาคผนวก ข
และภาคผนวก ค ท้ายประกาศนี้
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ข้อ ๙ การเรียกเก็บค่าดาเนินการทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีของหน่วยทดสอบ
ให้เป็นไปตามอัตราที่เผยแพร่ผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของสานักงาน กสทช. ทั้งนี้ กสทช.
อาจกาหนดเพดานอัตราสูงสุดสาหรับค่าดาเนินการทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีได้
หมวด ๒
การขึน้ ทะเบียนและขอบเขตเงื่อนไขการเป็นหน่วยทดสอบ
ข้อ ๑๐ หน่ ว ยทดสอบที่ ส ามารถด าเนิ น การทดสอบการแพร่ แ ปลกปลอมของสถานี
ตามประกาศนี้จะต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยทดสอบกับสานักงาน กสทช. เท่านั้น
ข้อ ๑๑ หน่ ว ยงานที่ จ ะได้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นให้ เ ป็ น หน่ ว ยทดสอบจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
และองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑.๑) สถาบันการศึกษาของภาครัฐหรือเอกชนที่ทาการเปิดสอนด้านวิชาชีพ หรือด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ด้ า นโทรคมนาคม หรื อ อิ เล็ กทรอนิ กส์ และผ่า นการรับรองหลั กสู ต รจากส านั กงานปลัด กระ ทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านการอุดมศึกษา) หรือสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ หรือ
(๑.๒) หน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องหรือสามารถดาเนินการทดสอบการแพร่
แปลกปลอมของสถานี หรือ
(๑.๓) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการดาเนินการเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์
(๒) มี บุ ค ลากรหลั ก ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู้ ท ดสอบและผู้ รั บ รองรายงาน โดยบุ ค ลากรหลั ก
ต้องผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทดสอบการแพร่แปลกปลอมของวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
จากสานักงาน กสทช.
(๒.๑) ผู้ทดสอบและผู้รับรองรายงานต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบรู ณ์
ภูมิลาเนาอยู่ในประเทศไทย และต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน
(๒.๒) ผู้ทดสอบต้องมีคุณวุฒิไ ม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ า
หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์
(๒.๓) ผู้รับรองรายงานต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสื่อสาร หรือโทรคมนาคม หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกส์
ไฟฟ้าสื่อสาร หรือโทรคมนาคมหรือที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าสื่อสาร งานพิจารณาตรวจสอบ
ประเภท และขนาดตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
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(๒.๔) ในกรณีที่ทาการทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีที่เครื่องส่งมีกาลังตั้งแต่
๑ กิโลวัตต์ขึ้นไป ผู้รับรองรายงานต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
แขนงไฟฟ้าสื่อสาร
ผู้ ท ดสอบและผู้รั บรองรายงานตาม (๒) มี ร ายชื่ อภายใต้การขึ้ น ทะเบียนของหน่ ว ย
ทดสอบได้เพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ สานักงาน กสทช. อาจไม่พิจารณารายชื่อผู้ทดสอบและ
ผู้ รั บ รองรายงานที่ เ คยมี ป ระวั ติ ก ระท าการฝ่ า ฝื น หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขของ กสทช. ส าหรั บ
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง
หน่วยทดสอบต้องมีเครื่องมือสาหรับการทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีซึ่งได้รับ
การสอบเทียบและทวนสอบครั้งล่าสุดเป็นระยะเวลาไม่เกินสองปีจากห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สาขาไฟฟ้าและความถี่ หรือได้รับการรับรองหรือยอมรับจาก
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน มอก. 17025 สาขาไฟฟ้าและความถี่
ตามบัญชีรายการเครื่องมือขั้นต่าที่ใช้ในการทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานี ตามที่กาหนดใน
ภาคผนวก ง ท้ายประกาศนี้
หน่วยทดสอบต้องไม่เคยถูกเพิกถอนการเป็นหน่วยทดสอบ
ข้อ ๑๒ หน่วยงานที่มีความประสงค์จะยื่นคาขอเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยทดสอบตามข้อ ๑๐
ให้ ยื่ น ค าขอที่ ก รอกข้ อ มู ล ครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ พ ร้ อ มด้ ว ยหลั ก ฐานตามแบบที่ ก าหนดในภาคผนวก จ
ท้ายประกาศนี้ ด้ว ยตนเอง ณ สานั กงาน กสทช. หรื อทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยวิธีอื่น
ตามที่สานักงาน กสทช. กาหนด
ข้อ ๑๓ เมื่ อ ส านั ก งาน กสทช. ได้ รั บ ค าขอตามข้ อ ๑๒ พร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานแล้ ว
จะดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคาขอและเอกสารหลักฐานภายในวันที่ได้รับคาขอ
หากปรากฏว่าคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน สานั กงาน กสทช. จะแจ้งให้
หน่วยงานทราบทันที
ให้หน่วยงานดาเนินการแก้ไขคาขอหรือจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในสิบห้ าวันทาการ
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยสานักงาน กสทช. จะยังไม่พิจารณาขึ้นทะเบียนให้จนกว่าจะได้แก้ไขคาขอ
หรือได้รับเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน
กรณีห น่วยงานไม่ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ที่กาหนดตามวรรคสอง สานักงาน กสทช. จะไม่รับคาขอและเอกสารหลักฐานไว้พิจารณา และจะคืน
คาขอ และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาทั้งหมดให้แก่หน่วยงานโดยเร็ว ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิหน่วยงานในการยื่น
คาขอใหม่ตามประกาศนี้
หากสานักงาน กสทช. เห็นว่าคาขอและเอกสารหลักฐานของหน่วยงานถูกต้องครบถ้วนแล้ว
จะดาเนินการพิจารณาเอกสารหลักฐานของหน่วยงานเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบการแพร่แปลกปลอม
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มต่อไปภายในสิบห้าวันทาการ
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เอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม ให้ใช้แบบตามที่กาหนดในภาคผนวก ฉ ท้ ายประกาศนี้ และเมื่อได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็ น หน่ วยทดสอบแล้ ว หน่ ว ยทดสอบดัง กล่ าวมีสิ ท ธิ หน้ า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ต่อ บุค คลที่ เกี่ ยวข้อง
ตามที่กาหนดในประกาศนี้
ข้อ ๑๔ เมื่ อ ส านั กงาน กสทช. รั บ การขึ้น ทะเบีย นเป็ น หน่ ว ยทดสอบแล้ว จะออกบัต ร
ประจาตัวให้แก่ผู้ทดสอบและผู้รับรองรายงานแต่ละคน โดยบัตรประจาตัวผู้ทดสอบและผู้รับรองรายงาน
มีอายุสิ้นสุดพร้อมการเป็นหน่วยทดสอบที่ผู้ทดสอบหรือผู้รับรองรายงานสังกัด
ข้อ ๑๕ หน่วยทดสอบจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไขของการเป็น
หน่วยทดสอบที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
โดยเคร่ ง ครั ด หากฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขการเป็ น หน่ ว ยทดสอบ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
อาจพิจารณาเพิกถอนการเป็นหน่วยทดสอบต่อไป
ข้อ ๑๖ หน่วยทดสอบตามประกาศนี้ จะมีสิทธิในการทดสอบการแพร่แปลกปลอมได้คราวละ
สองปีนับแต่วันที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
หน่ ว ยทดสอบที่ ป ระสงค์ จ ะขอขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น หน่ ว ยทดสอบต่ อ ไปหลั ง จากครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้ดาเนินการยื่นคาขอต่อสานักงาน กสทช. ก่อนวันครบกาหนดระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จาเป็นตามที่สานักงาน กสทช.
กาหนด
การพิจารณาให้นาหลักเกณฑ์ที่กาหนดข้อ ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณา
และแจ้งผลให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ และในระหว่างการพิจารณา
ดั ง กล่ า วให้ ถื อ ว่ า ผู้ ยื่ น ค าขออยู่ ใ นฐานะเป็ น หน่ ว ยทดสอบจนกว่ า จะได้ รั บ การแจ้ ง ผลการพิ จ ารณา
จากสานักงาน กสทช.
ข้อ ๑๗ การเป็นหน่วยทดสอบจะสิ้นสุดในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ ๑๖
(๒) เลิกกิจการหรือแจ้งความประสงค์ขอพ้นจากการเป็นหน่วยทดสอบ
(๓) สานักงาน กสทช. เพิกถอนสิทธิการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยทดสอบ
ข้อ ๑๘ การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยทดสอบจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการเป็นหน่วยทดสอบ
ที่ กสทช. กาหนดอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๑๙ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไขของหน่วยทดสอบ
(๑) ต้องดาเนินการด้วยตนเอง จะมอบหมายให้ผู้อื่นดาเนินการแทนไม่ได้
(๒) ต้องกระทาโดยสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และถูกต้องตามหลักวิชาการ
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(๓) ด าเนิ น การทดสอบการแพร่ แ ปลกปลอมของสถานี โ ดยปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกฎหมาย
ว่าด้วยวิทยุคมนาคม ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศหรือระเบียบที่ กสทช. กาหนด
(๔) ต้องใช้เครื่องมือที่มีม าตรฐานไม่ต่ากว่ารายการเครื่องมือที่กาหนดไว้ในภาคผนวก ง
ท้ายประกาศนี้
(๕) ต้องตรวจสอบและดูแลรักษายานพาหนะและเครื่องมือสาหรับการทดสอบการแพร่แปลกปลอม
ของสถานีให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและพร้อมใช้งานอย่างสม่าเสมอตลอดระยะเวลาการเป็นหน่วยทดสอบ
(๖) ต้ อ งยุ ติ ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การทดสอบการแพร่ แ ปลกปลอมของสถานี ทั น ที
เมื่อชารุด บกพร่อง หรือมีผลการสอบเทียบครั้งล่าสุดเป็นระยะเวลาเกินกว่าสองปี จนกว่าการแก้ไข
ความชารุดบกพร่องจะแล้วเสร็จหรือผ่านการสอบเทียบใหม่แล้วแต่กรณี
(๗) ก่ อ นการทดสอบการแพร่ แปลกปลอมของสถานี ผู้ ท ดสอบต้องแสดงบัต รประจาตัว
ผู้ทดสอบตามข้อ ๑๔ ต่อผู้ยื่นคาขอหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง
หมวด ๓
การกากับดูแล
ข้อ ๒๐ พนั กงานเจ้าหน้ าที่มีห น้ าที่กากับดูแ ลการทดสอบการแพร่แ ปลกปลอมของสถานี
ของหน่วยทดสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศนี้ โดยอาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้
(๑) การประเมินรายงาน
(๒) การสุ่มตรวจสังเกตการณ์การทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานี
(๓) การทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีของสถานีซ้า ในกรณีสถานีตั้งอยู่ในบริเวณ
พื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้งานคลื่นความถี่ของท่าอากาศยานหรือสถานีควบคุมจราจรทางอากาศ
(๔) การพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดาเนินการของหน่วยทดสอบ
ข้อ ๒๑ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนการเป็นหน่วยทดสอบได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติและองค์ประกอบตามที่กาหนดในข้อ ๑๑
(๒) ไม่ปฏิบัติตามเงือ่ นไขการทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีตามที่กาหนดในหมวด ๒
(๓) ละเลยหรือเพิกเฉยไม่ดาเนิ น การทดสอบการแพร่แ ปลกปลอมของสถานีให้ แ ล้ว เสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่ผู้อื่น
(๔) แจ้งข้อมูล ออกหรือรับรองรายงานอันเป็นเท็จ
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(๕) ใช้อานาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เช่น ดาเนินการทดสอบการแพร่แปลกปลอม
ของสถานีให้แก่สถานีหรือเครื่องวิทยุที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กาหนด
(๖) ไม่ดาเนินการตามมาตรการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนดในการทดสอบการแพร่แปลกปลอม
ของสถานี
การเพิกถอนสิทธิการเป็นหน่วยทดสอบตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนการทดสอบ
หรือการรับรองรายงานผลการทดสอบที่หน่วยทดสอบได้ดาเนินการไปแล้วก่อนพนักงานเจ้าหน้าที่มีคาสั่ง
เพิกถอน ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีคาสั่งเพิกถอนผลการประเมินรายงานได้ในกรณีท่ีการปฏิบัติ
หน้าที่ของหน่วยทดสอบเป็นไปโดยทุจริต หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคสาหรับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงที่ กสทช. กาหนด
ข้อ ๒๒ กรณีหน่วยทดสอบไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานี
หรือกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามประกาศนี้กาหนด หากเกิดความเสียหายต่อผู้ใด หน่วยทดสอบ
จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว ไม่ว่าตนจะได้กระทาไปโดยสุจริตหรือไม่
กรณีหน่ ว ยทดสอบแจ้งข้อมูล ออกหรือรับรองรายงานอันเป็ น เท็จ ให้ พนั กงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน นาเสนอต่อ กสทช. ภายในสามสิบวันนับแต่พบ
การกระทาที่เป็นความผิดเพื่อพิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมาย
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๓ ผู้ที่เคยได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบหรือมีรายชื่อเป็นผู้ทาการทดสอบของผู้ทดสอบ
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารวัด การแพร่ แปลกปลอมของสถานี ท ดลองประกอบกิ จ การวิท ยุ ก ระจายเสียง
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้ ถือว่า
ผ่านการฝึกอบรมการทดสอบการแพร่แปลกปลอมของวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

998

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

999

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1000

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1001

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1002

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1003

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1004

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1005

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1006

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1007

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1008

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1009

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1010

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1011

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1012

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1013

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1014

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1015

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1016

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1017

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1018

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1019

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1020

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1021

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1022

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1023

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1024

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1025

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1026

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1027

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

โดยที่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๒๒ กําหนดให้
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขสําหรับการจดทะเบียนและการรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และการดําเนินการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ
ตลอดจนการออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์ดังกล่าว
เพื่อให้การดําเนินการตามประกาศดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงเห็น สมควร
ประกาศกําหนดวิธีการและขั้นตอนการดําเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เพื่ อประโยชน์ ในการดํ าเนิ น การตามประกาศนี้ ให้ ใ ช้คํ านิ ย ามตามที่กํ า หนดไว้ ใ น
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์แ ละกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๖
หมวด ๑
คุณสมบัติผู้ยื่นคําขอ
ข้อ ๒ ผู้ประกอบการที่ประสงค์ยื่นคําขอให้มีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน หรือยื่นคําขอ
รับรองตนเองตามกระบวนการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือ
(๒) เป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ในกรณีข องนิติบุคคลที่จั ด ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ หรือมีสถานที่ตั้งอยู่ในต่ างประเทศ
จะต้องมีตัวแทนที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลไทยเป็นผู้ยื่นคําขอ
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

ให้สํานักงานกําหนดรหัสประจําตัวของผู้ประกอบการ (Supplier Code) สี่หลักให้กับผู้ยื่นคําขอ
ข้อ ๓ ในกรณีที่ผู้ประกอบการตามข้อ ๒ เป็นผู้ทํา นําเข้า หรือค้าเครื่องวิทยุคมนาคมหรือ
อุปกรณ์วิทยุคมนาคม จะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย
ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้ประกอบการตามข้อ ๒ เป็นผู้ผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่าย
เครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อให้บุคคลอื่นนําไปใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการใช้รับรายการของ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก จะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญ าตที่เกี่ยวข้อง
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย
หมวด ๒
การจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
ข้อ ๕ สํา นั ก งานรั บ ดํา เนิ น การจดทะเบี ย นเครื่อ งวิ ท ยุ ค มนาคมและอุ ป กรณ์ ป ระเภท ก
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๒ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๖ ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ก ต้องยื่นเอกสารด้วย
ตนเองเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
(๑) แบบคําขอตามภาคผนวก ก ของประกาศนี้ ซึ่งต้องกรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
(๒) เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหมวด ๑ ของประกาศนี้
(๓) เอกสารแสดงคุณลักษณะทางเทคนิค (Catalogue) หรือข้อกําหนดทางวิชาการ (Technical
Specification) ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
(๔) รายงานผลการทดสอบและเอกสารหลักฐานที่แ สดงให้เห็น ว่ารายงานผลการทดสอบนั้น
เป็นไปตามหมวด ๒ ข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๕) รูปถ่ายซึ่งแสดงให้เห็นเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ครบทุกด้าน ตราอักษร (Brand Name)
และแบบ/รุ่น (Model) ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้น
ข้อ ๗ เอกสารประกอบการจดทะเบีย นในข้อ ๖ (๓) และ (๔) ต้ องเป็น ภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด โดยเป็นเอกสารต้นฉบับหรือสําเนาก็ได้ ทั้งนี้ หากเอกสารใด
เป็นสําเนา ต้องมีการรับรองความถูกต้องของสําเนาดังกล่าว และหากเอกสารใดเป็นภาษาอื่น ผู้ยื่นคําขอ
ต้องแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและจัดส่งเอกสารฉบับแปลพร้อมหนังสือรับรอง
การแปลเพิ่มเติมจากเอกสารต้นฉบับด้วย
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

ข้อ ๘ วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการจดทะเบียนมี ดังนี้
(๑) ผู้ ยื่ น คํ า ขอดํ า เนิ น การส่ ง เอกสารตามที่ กํ า หนดในข้ อ ๖ พร้ อ มชํ า ระค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การดําเนินการต่อสํานักงาน
(๒) สํานักงานจะแจ้งระยะเวลาในการดําเนินการจนแล้วเสร็จให้กับผู้ยื่นคําขอทราบ ซึ่งในกรณีปกติ
จะใช้เวลาไม่เกิน ๓ วันทําการต่อหนึ่งคําขอ นับตั้งแต่วันที่สํานักงานเริ่มพิจารณาคําขอ
(๓) ในระหว่างการดํา เนิน การ สํานัก งานอาจแจ้งให้ผู้ ยื่น คําขอจัด ส่ง ข้อ มูลหรือเอกสารอื่ น
ที่จําเป็นต่อการดําเนินการเพิ่มเติมได้
(๔) สํานักงานจะดําเนินการพิจารณาจดทะเบียน โดยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
ของเอกสาร และเปรียบเทียบความสอดคล้องตามมาตรฐานและลักษณะพึง ประสงค์ท างด้านเทคนิค
ที่คณะกรรมการกําหนด ดังนี้
(๔.๑) ในกรณีเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือ
ข้อกําหนดทางเทคนิค สํานักงานจะไม่รับจดทะเบียน และแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
พร้อมเหตุผล
(๔.๒) ในกรณี เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมและอุ ป กรณ์ ส อดคล้ อ งตามมาตรฐานทางเทคนิ ค
หรือข้อกําหนดทางเทคนิค สํานักงานจะรับจดทะเบียนและออกหมายเลขการจดทะเบียนเครื่องวิท ยุ
คมนาคมและอุปกรณ์ให้กับผู้ยื่นคําขอ
(๕) สํานักงานจะเก็บบันทึกข้อมูลของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่จดทะเบียนแล้ว และ
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของสํานักงาน ทั้งนี้ จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อทราบต่อไป
ข้อ ๙ ผู้ป ระกอบการมี ห น้ าที่ ต้ อ งแสดงเครื่ อ งหมายการได้ รั บ การตรวจสอบและรั บ รอง
มาตรฐานที่ตัวเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๒ ของประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยมีรูปแบบ ดังนี้

โดย YYYYYY หมายถึง หมายเลขการจดทะเบียน (หกหลัก)
ZZ
หมายถึง เลข ปี ค.ศ. ที่จดทะเบียน (สองหลักสุดท้าย)
XXXX หมายถึง รหัสประจําตัวของผู้ประกอบการ (สี่หลัก)
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รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

สํานักงานจะออกเครื่องหมายดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการ ตามจํานวนที่ผู้ประกอบการแจ้ง
ความประสงค์เป็นรายครั้ง จนกว่าคณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน การยื่น ขอจดทะเบียนเครื่องวิท ยุคมนาคมและอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ ายในการดํา เนิ น การออกเครื่อ งหมายแสดงการได้รั บการตรวจสอบและรั บรองให้เ ป็น ไปตาม
ภาคผนวก ข ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุค มนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสีย ง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวไม่สามารถเรียกคืนได้
หมวด ๓
การรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
ข้อ ๑๑ สํ า นั ก งานรั บ ดํ า เนิ น การรั บ รองเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมและอุ ป กรณ์ ป ระเภท ข
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๓ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิท ยุค มนาคม
และอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๑๒ ผู้ยื่น คําขอ การรับรองเครื่องวิทยุค มนาคมและอุปกรณ์ประเภท ข ต้องยื่น เอกสาร
ด้วยตนเองเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
(๑) แบบคําขอตามภาคผนวก ข ของประกาศนี้ ซึ่งต้องกรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
(๒) เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหมวด ๑ ของประกาศนี้
(๓) เอกสารแสดงคุณลักษณะทางเทคนิค (Catalogue) หรือข้อกําหนดทางวิชาการ (Technical
Specification) ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
(๔) รายงานผลการทดสอบและเอกสารหลักฐานที่แ สดงให้เห็น ว่ารายงานผลการทดสอบนั้น
เป็นไปตามหมวด ๓ ข้อ ๙ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๕) รูปถ่ายซึ่งแสดงให้เห็นเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ครบทุกด้าน ตราอักษร (Brand Name)
และแบบ/รุ่น (Model) ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้น
ข้อ ๑๓ เอกสารประกอบการขอการรับรองในข้อ ๑๒ (๓) และ (๔) ต้องเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด โดยเป็นเอกสารต้นฉบับหรือสําเนาก็ได้ ทั้งนี้ หากเอกสารใด
เป็นสําเนา ต้องมีการรับรองความถูกต้องของสําเนาดังกล่าว และหากเอกสารใดเป็นภาษาอื่น ผู้ยื่นคําขอ
ต้องแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและจัดส่งเอกสารฉบับแปลพร้อมหนังสือรับรอง
การแปลเพิ่มเติมจากเอกสารต้นฉบับด้วย
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รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

ข้อ ๑๔ วิธกี ารและขั้นตอนการดําเนินการรับรองมี ดังนี้
(๑) ผู้ ยื่ น คํ า ขอดํ า เนิ น การส่ ง เอกสารตามที่ กํ า หนดในข้ อ ๖ พร้ อ มชํ า ระค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การดําเนินการต่อสํานักงาน
(๒) สํานักงานจะแจ้งระยะเวลาในการดําเนินการจนแล้วเสร็จให้กับผู้ยื่นคําขอทราบ ซึ่งในกรณีปกติ
จะใช้เวลาไม่เกิน ๕ วันทําการต่อหนึ่งคําขอ นับตั้งแต่วันที่สํานักงานเริ่มพิจารณาคําขอ
(๓) ในระหว่างการดํา เนิน การ สํานัก งานอาจแจ้งให้ผู้ ยื่น คําขอจัด ส่ง ข้อ มูลหรือเอกสารอื่ น
ที่จําเป็นต่อการดําเนินการเพิ่มเติมได้
(๔) สํานักงานจะดําเนินการพิจารณา โดยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร
และเปรียบเทียบผลการทดสอบกับมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคที่คณะกรรมการกําหนด
ดังนี้
(๔.๑) ในกรณีผลการทดสอบ แสดงให้เห็นว่าไม่สอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกําหนด
สํานักงานจะไม่รับรอง และแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผล
(๔.๒) ในกรณีผลการทดสอบ แสดงให้เห็น ว่าสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกําหนด
สํานักงานจะออกใบรับรองตัว อย่างเครื่องวิท ยุคมนาคมและอุปกรณ์น้ัน ซึ่ง ระบุหมายเลขการรับรอง
(Approval Number) เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ไว้ด้วย
(๕) สํานักงานจะเก็บบัน ทึกข้อมูลของเครื่องวิท ยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองแล้ว
และประกาศให้ท ราบโดยทั่ว กั น ทางระบบเครือ ข่า ยสารสนเทศของสํานั กงาน ทั้ง นี้ จะประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบต่อไป
ข้อ ๑๕ ผู้ป ระกอบการมี ห น้ าที่ ต้ อ งแสดงเครื่ อ งหมายการได้ รั บ การตรวจสอบและรั บ รอง
มาตรฐานที่ตัวเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๒ ของประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยมีรูปแบบ ดังนี้

โดย AAAAAA หมายถึง หมายเลขการรับรอง (หกหลัก)
BB
หมายถึง เลข ปี ค.ศ. ที่รับรอง (สองหลักสุดท้าย)
XXXX หมายถึง รหัสประจําตัวของผู้ประกอบการ (สีห่ ลัก)
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รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

สํานักงานจะออกเครื่องหมายดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการ ตามจํานวนที่ผู้ประกอบการแจ้ง
ความประสงค์เป็นรายครั้ง จนกว่าคณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๖ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการยื่นขอรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
ในการดําเนิน การออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองให้เป็นไปตามภาคผนวก ข
ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง
การตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานของเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมและอุ ป กรณ์ ใ นกิ จ การกระจายเสี ย ง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวไม่สามารถเรียกคืนได้
หมวด ๔
การรับรองตนเองของผู้ประกอบการ
ข้อ ๑๗ ผู้ ป ระกอบการดํ า เนิ น การยื่ น แบบรั บ รองตนเองของผู้ ป ระกอบการต่ อ สํ า นั ก งาน
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๔ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิท ยุค มนาคม
และอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๑๘ ผู้ยื่นแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ ต้องยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) แบบรับรองตนเองของผู้ป ระกอบการตามภาคผนวก ค ของประกาศนี้ ซึ่ง ต้องกรอก
รายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งสําเนาจํานวน ๑ ชุด
(๒) เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหมวด ๑ ของประกาศนี้
(๓) เอกสารหลักฐานซึ่งประกอบด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ รายละเอียด คุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิค
และข้อมูลการตรวจสอบเพื่อยืน ยัน ว่าสอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้าน
เทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ ซึ่งอาจประกอบด้วยเอกสารแสดงคุณลักษณะทางเทคนิค
(Catalogue) ข้อกําหนดทางวิชาการ (Technical Specification) รายงานผลการทดสอบ (Test Report)
รายงานผลการรับรอง (Approval Certificate) หรือใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน (Certificate
of Conformity)
(๔) รูปถ่ายซึ่งแสดงให้เห็นเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ครบทุกด้าน ตราอักษร (Brand Name)
และแบบ/รุ่น (Model) ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้น
ข้อ ๑๙ เอกสารประกอบการรั บ รองตนเองของผู้ ป ระกอบการในข้ อ ๑๘ (๓) ต้ อ งเป็ น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด โดยเป็นเอกสารต้น ฉบับหรือสําเนาก็ได้ ทั้ง นี้
หากเอกสารใดเป็นสําเนา ต้องมีการรับรองความถูกต้องของสําเนาดังกล่าว และหากเอกสารใดเป็นภาษาอื่น
ผู้ยื่นคําขอต้องแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและจัดส่งเอกสารฉบับแปลพร้อมหนังสือรับรอง
การแปลเพิ่มเติมจากเอกสารต้นฉบับด้วย
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

ข้อ ๒๐ วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการยื่นแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการมี ดังนี้
(๑) ผู้ยื่นคําขอดําเนินการส่งเอกสารตามที่กําหนดในข้อ ๑๘
(๒) สํานักงานดําเนินการตรวจสอบความครบถ้ว นสมบูรณ์ของเอกสาร และแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอ
จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารอื่นที่จําเป็นต่อการดําเนินการเพิ่มเติมได้
(๓) ภายหลังจากที่สํานักงานตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารแล้ว สํานักงานจะส่งคืน
สําเนาแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ
ข้อ ๒๑ สํานักงานจะเก็บบันทึกข้อมูลของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ได้ผ่านการรับรอง
ตนเองของผู้ประกอบการแล้ว
หมวด ๕
ข้อกําหนดอื่น
ข้อ ๒๒ คณะกรรมการอาจกําหนดหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณารับจดทะเบียนหรือรับรอง
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์บางประเภทเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะก็ได้
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีการร้องขอจากบุคคลใดที่ประสงค์จะให้มีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครื่องวิท ยุคมนาคมและอุปกรณ์ ซึ่งไม่อยู่ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุ
คมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้สํานักงานนําวิธีการ
และขั้นตอนในประกาศนี้ มาปรับใช้กับการดําเนินการจดทะเบียนหรือการรับรอง ตามแต่กรณี โดยอนุโลม
ข้อ ๒๔ ประกาศนี้ มิให้ใช้บงั คับกับการตรวจพิสูจน์เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ยึดไว้เป็น
ของกลาง ซึ่งดําเนินการภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือการตรวจยืนยันความสอดคล้อง
ตามมาตรฐานหรือข้อกําหนด ตามมาตรการกํากับดูแลภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ข้อ ๒๕ กรณีที่ไม่อาจปฏิบัติได้ตามประกาศนี้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาด
ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
ข้อ ๒๖ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่บดั นี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ภาคผนวก ก
ก
คําขอรับภาคผนวก
บริการจดทะเบี
ยน

ขอรั
การจดทะเบีปยกรณ์
น
เครืคํ่อางวิ
ทยุบคบริ
มนาคมและอุ
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

แบบ มส. 01
แบบ มส. 01
หน้า 1 จาก 4
หน้า 1 จาก 4
เลขรับที่..........................
เลขรับที่..........................

ส่วนที่ 1. รายละเอียดของผู้ขอใช้บริการ (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
ส่วนที่ 1. รายละเอียดของผู้ขอใช้บริการ (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
1.1 ผู้ยื่นคําขอ
ชื่อผู-สกุ
1.1
้ยื่นลคํ:า…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..……….
ขอ
ทีชื ่อ-สกุ
ยู่ : ล…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
: …………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..……….
โทรศั
ท์ : ............................................................... โทรสาร : …….………………………………………….... e-mail : …………………………..…………….
ที่อยู่ พ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
ในนามพท์(นิ:ต...............................................................
ิบุคคล/บุคคลธรรมดา) :
โทรศั
โทรสาร : …….………………………………………….... e-mail : …………………………..…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...
ในนาม
(นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา) :
ที่อยู่สํานักงาน : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...
...............................................................
โทรสาร : …….………………………………………….... e-mail : …………………………..…………….
ทีโทรศั
่อยู่สพําท์นัก: งาน
: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
สํโทรศั
าหรัพบท์ผู้เคยยื
่นคําขอแล้ว
สําหรับผู้ยื่นคําขอครั้งแรกe-mail : …………………………..…………….
: ...............................................................
โทรสาร : …….…………………………………………....
รหับสผูประจํ
้ประกอบการ
สําบเนาบั
วประชาชน
สํ[ า] หรั
ผู้ยื่นตคํรประจํ
าขอครัา้งตัแรก
สําหรั
้เคยยืา่นตัคํวาผูขอแล้
ว
[ ]] สํหนั
งสือตรัรประจํ
บรองการจดทะเบี
ยนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 30 วัน)
รหัสประจํ
า
ตั
ว
ผู
ป
้
ระกอบการ
า
เนาบั
า
ตั
ว
ประชาชน
�-�-�-�
พร้
อ
มสํ
า
เนาบั
ต
รประจํ
า
ตั
ว
ประชาชนผู
ํานาจกระทํ
[ ] หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบ้มุคีอคล
(มีอายุไาม่การผู
เกิน ก30พันวัน)
[ ] สําเนาหนั
งสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 30 วัน) นิติบุคคล
�-�-�-�
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน
พร้
าเนาบังตสืรประจํ
าตัวประชาชนผูย้มนนิีอําตนาจกระทํ
[ ] อสํมสํ
าเนาหนั
อรับรองการจดทะเบี
ิบุคคล (มีาอการผู
ายุไม่กเกิพันน 30 วัน) นิติบุคคล
นิตอิบมสํ
ุคคลาเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน
พร้
นิเอกสารหลั
ติบุคคล กฐานเพิ่มเติมกรณีมอบอํานาจ
[เอกสารหลั
] หนังสือมอบอํ
านาจ
กฐานเพิ
่มเติมกรณีมอบอํานาจ
[ ] สํหนัาเนาบั
ตรประจํ
าตัวประชาชนผู้มอบอํานาจ
งสือมอบอํ
านาจ
มอบอํ
านาจ
[ ] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มรับอบอํ
านาจ
[ ] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้รับมอบอํานาจ
1.2 เจ้าหน้าที่เทคนิคที่สามารถติดต่อได้
1.2
เจ้าหน้
ที่เทคนิคที่สามารถติดต่อได้
ชื่อ-สกุ
ล : า.............................................................................................................................................................................................................
ตํชื่อาแหน่
ง
:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
-สกุล .............................................................................................................................................................................................................
โทรศั
พท์ง : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................... โทรสาร : …….………………………………………….... e-mail : …………………………..……………..
ตําแหน่
โทรศัพท์ : ............................................................... โทรสาร : …….………………………………………….... e-mail : …………………………..……………..

สํานักงาน กสทช. 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
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สํานักงาน กสทช. 87 ถนนพหลโยธิ
น ซอย7600
8 (สายลม)
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ส่วน
ส่วน
2.1
เคร
2.1
[]
เคร
[]
....[ ]
ตร
....
ตร
แบ
ชืแบ่อ
....
ชื่อ
....
ปร
ปีปรท
ปีท
2.2
[]
2.2
[]

[]
[]
[]
……
[]
……
2.3
2.3[
[
……
[
……

)
)

ภาคผนวก ก
ก
คําขอรับภาคผนวก
บริการจดทะเบี
ยน

ขอรั
การจดทะเบีปยกรณ์
น
เครืคํ่อางวิ
ทยุบคบริ
มนาคมและอุ
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

แบบ มส. 01
แบบ มส. 01
หน้า 2 จาก 4
หน้า 2 จาก 4
เลขรับที่..........................
เลขรับที่..........................

ส่วนที่ 2. รายละเอียดเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
ส่วนที่ 2. รายละเอียดเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
2.1 ทั่วไป
เครืทั่อ่วงวิไปทยุคมนาคมและอุปกรณ์ :
2.1
[ ] ่อเครื
สัญญาณสําหรัปบกรณ์
กิจการโทรทั
ศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
เครื
งวิ่อทงรัยุคบมนาคมและอุ
:
อื่นๆ่องรั
..............................................................................................................................................................................................................
[ ] เครื
บสัญญาณสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
..............................................................................................................................................................................................................................
[ ] อื่นๆ ..............................................................................................................................................................................................................
ตราอั
กษร (Brand Name) : ..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
ตราอักษร
(Brand No.)
Name)
: ..............................................................................................................................................................................
แบบ/รุ
่น (Model
: ...................................................................................................................................................................................
No.)
ชืแบบ/รุ
่อและที่น ่อ(Model
ยู่โรงงานผู
้ผลิต: ...................................................................................................................................................................................
(Manufacturer’s Name & Address) : .................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
ชื่อและที่อยู่โรงงานผู้ผลิต (Manufacturer’s Name & Address) : .................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
ประเทศผู้ผลิต (Country) : ................................................................................................................................................................................
้ผลิต (Country)
: ................................................................................................................................................................................
ปีประเทศผู
ที่ผลิต (Year
of Manufacture)
: ...................................................................................................................................................................
ปีที่ผลิต (Year of Manufacture) : ...................................................................................................................................................................
2.2 ลักษณะทางเทคนิค
[ ] ลัย่กานความถี
่วิทยุ (Frequency
Range) :
2.2
ษณะทางเทคนิ
ค
ความถี่ว่วิทิทยุยุส่ง(Frequency
(Tx) ………………………………………………………….Hz
[ ] ย่[ า] นความถี
Range) :
[ ] ความถี่วิทยุรสับ่ง (Tx)
(Rx) ………………………………………………………….Hz
[ ] กํ[ า] ลัความถี
งส่ง (RF
: ………………………….………………………………………………………...W
่วิทOutput
ยุรับ (Rx)Power)
………………………………………………………….Hz
[ ] ช่กํวาลังห่งส่างระหว่
า
งช่
อ
งสั
ญ
ญาณ
(Channel
Spacing) : ………………………………………………………..Hz
ง (RF Output Power) : ………………………….………………………………………………………...W
[ ] อืช่ว่นงห่
ๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
างระหว่างช่องสัญญาณ (Channel Spacing) : ………………………………………………………..Hz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
[ ] อื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
2.3 มาตรฐานทางเทคนิคที่ต้องการแสดงความสอดคล้อง (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
มาตรฐานทางเทคนิคทีกสทช.มส.
๔๐๐๒-๒๕๕๕ และฉบั
บที่แก้ไขเพิอ่มกได้
เติมมากกว่า 1 ข้อ)
2.3[ ]มาตรฐานทางเทคนิ
่ต้องการแสดงความสอดคล้
อง (สามารถเลื
[[ ]] อืมาตรฐานทางเทคนิ
่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ค กสทช.มส. ๔๐๐๒-๒๕๕๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
[ ] อื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

สํานักงาน กสทช. 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
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www.nbtc.go.th
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ภาคผนวก ก
ก
คําขอรับภาคผนวก
บริการจดทะเบี
ยน

ขอรั
การจดทะเบีปยกรณ์
น
เครืคํ่อางวิ
ทยุบคบริ
มนาคมและอุ
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

แบบ มส. 01
แบบ มส. 01
หน้า 3 จาก 4
หน้า 3 จาก 4
เลขรับที่..........................
เลขรับที่..........................

ส่วนที่ 3. เอกสารประกอบการจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
ส่วนที่ 3. เอกสารประกอบการจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
[ ] คุณลักษณะทางเทคนิค (Catalogue)
ษณะทางเทคนิ
(Catalogue)Specification)
[ ] ข้คุอณกํลัากหนดทางวิ
ชาการค (Technical
หนดทางวิ
ชาการ
(Technical
Specification)
[ ] รูข้ปอถ่กํายซึ
่งแสดงให้
เห็นเครื
่องวิทยุคมนาคมและอุ
ปกรณ์ครบทุกด้าน ตราอักษร (Brand Name) และแบบ/รุ่น (Model) ของเครื่องวิทยุ
[ ] รูคมนาคมและอุ
ปถ่ายซึ่งแสดงให้
เห็นนเครื
ปกรณ์
ั้น ่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ครบทุกด้าน ตราอักษร (Brand Name) และแบบ/รุ่น (Model) ของเครื่องวิทยุ
ปกรณ์นั้น (Test Report)
[ ] สํคมนาคมและอุ
าเนารายงานผลการทดสอบ
[ ] สํ1.หมายเลข.....................................................................................................วั
าเนารายงานผลการทดสอบ (Test Report)
นที่ออก………………………………………………………………………...
1.หมายเลข.....................................................................................................วั
นที่ออก………………………………………………………………………...
ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ............................................................................ประเทศ…………………………………………………………………………
ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ............................................................................ประเทศ…………………………………………………………………………
2.หมายเลข.....................................................................................................วั
นที่ออก………………………………………………………………………...
2.หมายเลข.....................................................................................................วั
นที่ออก………………………………………………………………………...
ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ............................................................................ประเทศ…………………………………………………………………………
ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ............................................................................ประเทศ…………………………………………………………………………
3.หมายเลข.....................................................................................................วั
นที่ออก………………………………………………………………………...
3.หมายเลข.....................................................................................................วั
นที่ออก………………………………………………………………………...
ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ............................................................................ประเทศ…………………………………………………………………………
ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ............................................................................ประเทศ…………………………………………………………………………
4.หมายเลข.....................................................................................................วั
นที่ออก………………………………………………………………………...
4.หมายเลข.....................................................................................................วั
นที่ออก………………………………………………………………………...
ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ............................................................................ประเทศ…………………………………………………………………………
ชื่อห้องปฏิ
บัติก่แารทดสอบ............................................................................ประเทศ…………………………………………………………………………
[ ] เอกสารหลั
กฐานที
สดงให้เห็นว่ารายงานผลการทดสอบออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กําหนด
[ ] เอกสารหลั
กฐานที
่แสดงให้เห็นว่ารายงานผลการทดสอบออกโดยห้
งปฏิบัติการทดสอบที
่มีคุณสมบัตอิเป็กํนาหนดในมาตรฐาน
ไปตามที่กําหนด มอก.๑๗๐๒๕
[ ] สําเนาใบรั
บรองระบบงานจากสํ
านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ อสาหกรรมว่
ามีความสามารถตามข้
[ ] สํในขอบข่
าเนาใบรัายการให้
บรองระบบงานจากสํ
านัก่ยงานมาตรฐานผลิ
บริการทดสอบที
ื่นขอจดทะเบียน ตภัณฑ์อตุ สาหกรรมว่ามีความสามารถตามข้อกําหนดในมาตรฐาน มอก.๑๗๐๒๕
ในขอบข่
ายการให้บริการทดสอบที่ยื่นขอจดทะเบียนนที่ออก..........................................................วันสิ้นสุด……..………………………………….
หมายเลข...............................................................วั
นที่ออก..........................................................วั
นสิ้นสุด……..………………………………….
ในขอบข่ายการให้บริการ
[ ] สํหมายเลข...............................................................วั
าเนาใบรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน
ISO 9001 จากหน่วยรับรองที่มีความสามารถ
[ ] สํทดสอบที
าเนาใบรั่ยบื่นรองระบบการบริ
ขอจดทะเบียน หารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 จากหน่วยรับรองที่มีความสามารถ ในขอบข่ายการให้บริการ
ทดสอบที
่ยื่นขอจดทะเบียน
หมายเลข...............................................................วั
นที่ออก..........................................................วันสิ้นสุด……..………………………………….
นที่ออก..........................................................วันสิ้นสุด……..………………………………….
ชืหมายเลข...............................................................วั
่อหน่วยรับรอง (Certification Body)..........................................................................................ประเทศ……………..................................
ชื่อหน่วยรั่แบสดงให้
รอง (Certification
Body)..........................................................................................ประเทศ……………..................................
[ ] เอกสารที
เห็นว่าเป็นห้องปฏิ
บัติการทดสอบที่คณะกรรมการประกาศกําหนดเพิ่มเติมเพื่อการทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมและ
[ ] เอกสารที
สดงให้เห็นว่านเป็
นห้องปฏิบัติการทดสอบที่คณะกรรมการประกาศกําหนดเพิ่มเติมเพื่อการทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์บ่แางประเภทเป็
การเฉพาะ
กรณ์บางประเภทเป็
นการเฉพาะ
[ ] สํอุาปเนาใบรั
บรองระบบงานจากหน่
วยรับรองระบบงานที่มีความสามารถว่าเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือ
[ ] สํมาตรฐานที
าเนาใบรับ่เรองระบบงานจากหน่
วยรับรองระบบงานที
่มีความสามารถว่
าเป็นไปตามข้
ทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในขอบข่
ายการให้บริการทดสอบที
่ยื่นขอจดทะเบี
ยน อกําหนดในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือ
มาตรฐานที
่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในขอบข่ายการให้บรินกทีารทดสอบที
่ยื่นขอจดทะเบียน
หมายเลข...............................................................วั
่ออก..........................................................วั
นสิ้นสุด……..………………………………….
นที่ออก..........................................................วั
นสิ้นสุด……..………………………………….
ชืหมายเลข...............................................................วั
่อหน่วยรับรองระบบงานที่มีความสามารถ (Competent
Accreditation Body)...................................................................................
ชื่อหน่วยรับรองระบบงานที่มีความสามารถ (Competent
Accreditation Body)...................................................................................
ประเทศ…………….........................................ได้
รับการรับรองระบบงานจาก.................................................................................................
รับการรัาบเป็รองระบบงานจาก.................................................................................................
[ ] สํประเทศ…………….........................................ได้
าเนาใบรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงานว่
นไปตามข้อกําหนด Directive 1999/5/EC of the European Parliament
[ ] สํand
าเนาใบรั
บรองระบบงานจากหน่
วยรั1999
บรองระบบงานว่
าเป็นไปตามข้and
อกําหนด
Directive 1999/5/EC
of theequipment
European Parliament
of the
Council of 9 March
on radio equipment
telecommunications
terminal
and the
and of the
Council of 9their
March
1999 on –radio
equipment
and telecommunications
the
mutual
recognition
conformity
Annex
V – Full Quality
Assurance ในขอบข่าterminal
ยการให้บริequipment
การทดสอบทีand
่ยื่นขอจด
mutual
ทะเบี
ยน recognition of their conformity – Annex V – Full Quality Assurance ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ยื่นขอจด
ทะเบียน
หมายเลข...............................................................วั
นที่ออก..........................................................วันสิ้นสุด……..………………………………….
นที่ออก..........................................................วันสิ้นสุด……..………………………………….
ชืหมายเลข...............................................................วั
่อหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body).......................................................................ประเทศ……………..................................
ชื่อรหน่
วยรับรองระบบงาน
(Accreditation Body).......................................................................ประเทศ……………..................................
ได้
ับการรั
รองระบบงานจาก....................................................................................................................................................................
ได้รับการรับรองระบบงานจาก....................................................................................................................................................................
สํานักงาน กสทช. 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2271
www.nbtc.go.th
สํานักงาน กสทช. 87 ถนนพหลโยธิ
น ซอย7600
8 (สายลม)
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
1038
โทร. 0 2271 7600
www.nbtc.go.th
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[]
……
[]
……

พร้อ
พร้อ

หมาย
“สําน
หมาย

“สําน

คํา
หล
คํา
[]
หล
[]

วัน
วัน

คํา
สํคํา
ภา
สํา
ภา

ภาคผนวก ก
ก
คําขอรับภาคผนวก
บริการจดทะเบี
ยน

ขอรั
การจดทะเบีปยกรณ์
น
เครืคํ่อางวิ
ทยุบคบริ
มนาคมและอุ
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

แบบ มส. 01
แบบ มส. 01
หน้า 4 จาก 4
หน้า 4 จาก 4
เลขรับที่..........................
เลขรับที่..........................

[ ] เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียน (Listed Testing Laboratory) กับหน่วยงานผู้มีอํานาจกํากับ
ดูแลของต่่แาสดงให้
งประเทศที
ารยอมรับเป็่ได้นรรายกรณี
[ ] เอกสารที
เห็นว่่คาณะกรรมการให้
เป็นห้องปฏิบัติกการทดสอบที
ับการขึ้นทะเบียน (Listed Testing Laboratory) กับหน่วยงานผู้มีอํานาจกํากับ
[ ] อืน่ ๆดูแ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ลของต่างประเทศที่คณะกรรมการให้การยอมรับเป็นรายกรณี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
[ ] อืน่ ๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารประกอบคําขอรับบริการจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่แนบมา
พร้อมนี้เป็ข้นาความจริ
งทุบกรองว่
ประการและจะปฏิ
ิตามกฎ
ยบ ข้อบังคับ หรือาคํขอรั
าสั่งบใดๆ
่เกี่ยวข้องโดยเคร่
พเจ้าขอรั
าข้อความดังกล่บัตาวข้
างต้นระเบี
และเอกสารประกอบคํ
บริกทีารจดทะเบี
ยนเครืง่อครังวิดทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่แนบมา
พร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการและจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ลายมือชื่อผู้ยื่นคําขอ
ลายมือชื่อผู้ยื่นคําขอ

ตําแหน่ง
วัน/เดือน/ปี...................................
ตําแหน่ง
วัน/เดือน/ปี...................................

ตราประทับบริษัท
ตราประทับบริษัท

หมายเหตุ ผู้ยื่นขอจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสําหรับการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์พร้อมกับการยื่นคําขอและไม่ว่าผลการพิจารณาเป็นประการใด
“สํานักงานคณะกรรมการกิ
ยง กิจการโทรทั
และกิ
จการโทรคมนาคมแห่
งชาติ
ทธิ์ไม่คืนปค่กรณ์
าใช้จพา่ ยไม่
ว่าบกรณี
ใด่นๆคําทัขอและไม่
้งสิ้น” ว่าผลการพิจารณาเป็นประการใด
หมายเหตุ
ผู้ยื่นขอจะต้องชํจาการกระจายเสี
ระค่าใช้จ่ายในการดํ
าเนินการสํศน์าหรั
บการยื
่นขอจดทะเบียนเครื
่องวิขอสงวนสิ
ทยุคมนาคมและอุ
ร้อมกั
การยื
“สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น”

สําหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น
คําขอ :
[ ] ครบถ้วนสมบูรณ์
[ ] ไม่ครบถ้วสํนสมบู
าหรับรเจ้ณ์าหน้าที่เท่านั้น
หลั
กฐานการชํ
น วนสมบูรณ์
คําขอ
:
[า]ระเงิ
ครบถ้
[ ] ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
[ ] กชํฐานการชํ
าระเงินแล้าวระเงิน
หลั
เล่มวที่....................................................เลขที่..................................................................ลงวันที่.......................................................
[ ] ชําใบเสร็
ระเงินจแล้
ใบเสร็จเล่มที่....................................................เลขที่..................................................................ลงวันที่.......................................................
วันที่รับคําขอฯ :
ผู้ตรวจสอบคําขอรับบริการฯ :
่อ
วันที่รับคําขอฯ :
ผูลงชื
้ตรวจสอบคํ
าขอรับบริการฯ :
ลงชื่อ(.......................................................................)
บันทึกทบทวนคําขอรับบริการฯ
บันทึกทบทวนการรับบริการ
(.......................................................................)
คําขอรับบริการฯบันของท่
านเป็นลําดัขอรั
บทีบ่......................................
ทึกทบทวนคํ
บริการฯ
บันทึกทบทวนการรับบริการ
กงาน
สามารถทํ
ยนแล้วเสร็จ
คํสํานัขอรั
บบริกสทช.
การฯ ของท่
านเป็านการจดทะเบี
ลําดับที่......................................
สํภายใน........................................................................................
านักงาน กสทช. สามารถทําการจดทะเบียนแล้วเสร็จ
ภายใน........................................................................................

สํานักงาน กสทช. 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2271
www.nbtc.go.th
สํานักงาน กสทช. 87 ถนนพหลโยธิ
น ซอย7600
8 (สายลม)
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
1039
โทร. 0 2271 7600 www.nbtc.go.th
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ภาคผนวก ข
คําขอรัภาคผนวก
บบริการรัข บรอง

บริการรับรองปกรณ์
เครื่อคํงวิาขอรั
ทยุคบมนาคมและอุ
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

แบบ มส. 02
แบบ มส. 02
หน้า 1 จาก 4
หน้า 1 จาก 4
เลขรับที่..........................
เลขรับที่..........................

ส่วนที่ 1. รายละเอียดของผู้ขอใช้บริการ (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
ส่วนที่ 1. รายละเอียดของผู้ขอใช้บริการ (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
1.1 ผู้ยื่นคําขอ
1.1
้ยื่นลคํ:า…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..……….
ขอ
ชื่อผู-สกุ
: …………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..……….
ทีชื่อ-สกุ
ยู่ : ล…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
ที่อยู่ พ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
โทรศั
ท์ : ............................................................... โทรสาร : …….………………………………………….... e-mail : …………………………..…………….
โทรศั
โทรสาร : …….………………………………………….... e-mail : …………………………..…………….
ในนามพท์(นิ:ต...............................................................
ิบุคคล/บุคคลธรรมดา) :
ในนาม
(นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...
ที่อยู่สํานักงาน : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ทีโทรศั
่อยู่สพําท์นัก: งาน
: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
...............................................................
โทรสาร : …….………………………………………….... e-mail : …………………………..…………….
: ...............................................................
โทรสาร : …….…………………………………………....
สํโทรศั
าหรัพบท์ผู้เคยยื
่นคําขอแล้ว
สําหรับผู้ยื่นคําขอครั้งแรกe-mail : …………………………..…………….
สํ[ า] หรั
ผู้ยื่นตคํรประจํ
าขอครัา้งตัแรก
สําหรั
้เคยยืา่นตัคํวาผูขอแล้
ว
รหับสผูประจํ
้ประกอบการ
สําบเนาบั
วประชาชน
รหัสประจําตัวผู้ประกอบการ
[ ]] สํหนั
าเนาบั
าตัวประชาชน
งสือตรัรประจํ
บรองการจดทะเบี
ยนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 30 วัน)
�-�-�-�
[ ]อหนั
สือรับตรองการจดทะเบี
ยนนิติบ้มุคีอคล
(มีอายุไาม่การผู
เกิน ก30พันวัน)
พร้
มสํางเนาบั
รประจําตัวประชาชนผู
ํานาจกระทํ
�-�-�-�
[ ] สําเนาหนั
งสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 30 วัน) พร้
นิตอิบมสํ
ุคคลาเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน
[ ] อสํมสํ
าเนาหนั
อรับรองการจดทะเบี
ิบุคคล (มีาอการผู
ายุไม่กเกิพันน 30 วัน) นิติบุคคล
พร้
าเนาบังตสืรประจํ
าตัวประชาชนผูย้มนนิีอําตนาจกระทํ
พร้
นิตอิบมสํ
ุคคลาเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน
นิเอกสารหลั
ติบุคคล กฐานเพิ่มเติมกรณีมอบอํานาจ
เอกสารหลั
กฐานเพิ
่มเติมกรณีมอบอํานาจ
[ ] หนังสือมอบอํ
านาจ
งสือมอบอํ
านาจ
[ ] สํหนัาเนาบั
ตรประจํ
าตัวประชาชนผู้มอบอํานาจ
[ ] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มรับอบอํ
านาจ
มอบอํ
านาจ
[ ] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้รับมอบอํานาจ
1.2 เจ้าหน้าที่เทคนิคที่สามารถติดต่อได้
1.2
เจ้าหน้
ที่เทคนิคที่สามารถติดต่อได้
ชื่อ-สกุ
ล : า.............................................................................................................................................................................................................
-สกุลง : .............................................................................................................................................................................................................
ตํชื่อาแหน่
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ตําแหน่
โทรศั
พท์ง : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................... โทรสาร : …….………………………………………….... e-mail : …………………………..……………..
โทรศัพท์ : ............................................................... โทรสาร : …….………………………………………….... e-mail : …………………………..……………..
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....
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ชื่อ
....
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ปีปรท
ปีท
2.2
2.2
[]
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[]
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)
)

ภาคผนวก ข
ภาคผนวก
คําขอรับบริการรัข บรอง

บริการรับรองปกรณ์
เครื่อคํงวิาขอรั
ทยุคบมนาคมและอุ
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

แบบ มส. 02
แบบ มส. 02
หน้า 2 จาก 4
หน้า 2 จาก 4
เลขรับที่..........................
เลขรับที่..........................

ส่วนที่ 2. รายละเอียดเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
ส่วนที่ 2. รายละเอียดเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
2.1 ทั่วไป
2.1
เครืทั่อ่วงวิไปทยุคมนาคมและอุปกรณ์ :
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ :
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
ตราอักษร (Brand Name) : ..............................................................................................................................................................................
ตราอักษร
(Brand No.)
Name)
: ..............................................................................................................................................................................
แบบ/รุ
่น (Model
: ...................................................................................................................................................................................
No.)
ชืแบบ/รุ
่อและที่น ่อ(Model
ยู่โรงงานผู
้ผลิต: ...................................................................................................................................................................................
(Manufacturer’s Name & Address) : .................................................................................................................
ชื่อและที่อยู่โรงงานผู้ผลิต (Manufacturer’s Name & Address) : .................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
ประเทศผู้ผลิต (Country) : ................................................................................................................................................................................
้ผลิต (Country)
: ................................................................................................................................................................................
ปีประเทศผู
ที่ผลิต (Year
of Manufacture)
: ...................................................................................................................................................................
ปีที่ผลิต (Year of Manufacture) : ...................................................................................................................................................................
2.2 ลักษณะทางเทคนิค
2.2
ษณะทางเทคนิ
ค
[ ] ลัย่กานความถี
่วิทยุ (Frequency
Range) :
[ ] ย่[ า] นความถี
Range) :
ความถี่ว่วิทิทยุยุส่ง(Frequency
(Tx) ………………………………………………………….Hz
[ ] ความถี่วิทยุรสับ่ง (Tx)
(Rx) ………………………………………………………….Hz
่วิทOutput
ยุรับ (Rx)Power)
………………………………………………………….Hz
[ ] กํ[ า] ลัความถี
งส่ง (RF
: ………………………….………………………………………………………...W
ง (RF Output
: ………………………….………………………………………………………...W
[ ] ช่กํวาลังห่งส่างระหว่
างช่องสัญPower)
ญาณ (Channel
Spacing) : ………………………………………………………..Hz
างระหว่างช่องสัญญาณ (Channel Spacing) : ………………………………………………………..Hz
[ ] อืช่ว่นงห่
ๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[ ] อื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
2.3 มาตรฐานทางเทคนิคที่ต้องการแสดงความสอดคล้อง
2.3
มาตรฐานทางเทคนิคที่ต้องการแสดงความสอดคล้อง
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข
ภาคผนวก
คําขอรับบริการรัข บรอง

บริการรับรองปกรณ์
เครื่อคํงวิาขอรั
ทยุคบมนาคมและอุ
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

แบบ มส. 02
แบบ มส. 02
หน้า 3 จาก 4
หน้า 3 จาก 4
เลขรับที่..........................
เลขรับที่..........................

ส่วนที่ 3. เอกสารประกอบการรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
ส่วนที่ 3. เอกสารประกอบการรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
[ ] คุณลักษณะทางเทคนิค (Catalogue)
[ ] ข้คุอณกํลัากหนดทางวิ
ชาการค (Technical
ษณะทางเทคนิ
(Catalogue)Specification)
[ ] รูข้ปอถ่กํายซึ
่งแสดงให้
เห็นเครื
่องวิทยุคมนาคมและอุ
ปกรณ์ครบทุกด้าน ตราอักษร (Brand Name) และแบบ/รุ่น (Model) ของเครื่องวิทยุ
หนดทางวิ
ชาการ
(Technical
Specification)
ปกรณ์
ั้น ่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ครบทุกด้าน ตราอักษร (Brand Name) และแบบ/รุ่น (Model) ของเครื่องวิทยุ
[ ] รูคมนาคมและอุ
ปถ่ายซึ่งแสดงให้
เห็นนเครื
[ ] สํคมนาคมและอุ
าเนารายงานผลการทดสอบ
ปกรณ์นั้น (Test Report)
นที่ออก………………………………………………………………………...
[ ] สํ1.หมายเลข.....................................................................................................วั
าเนารายงานผลการทดสอบ (Test Report)
ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ............................................................................ประเทศ…………………………………………………………………………
1.หมายเลข.....................................................................................................วั
นที่ออก………………………………………………………………………...
2.หมายเลข.....................................................................................................วั
นที่ออก………………………………………………………………………...
ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ............................................................................ประเทศ…………………………………………………………………………
ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ............................................................................ประเทศ…………………………………………………………………………
2.หมายเลข.....................................................................................................วั
นที่ออก………………………………………………………………………...
3.หมายเลข.....................................................................................................วั
นที่ออก………………………………………………………………………...
ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ............................................................................ประเทศ…………………………………………………………………………
ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ............................................................................ประเทศ…………………………………………………………………………
3.หมายเลข.....................................................................................................วั
นที่ออก………………………………………………………………………...
4.หมายเลข.....................................................................................................วั
นที่ออก………………………………………………………………………...
ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ............................................................................ประเทศ…………………………………………………………………………
ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ............................................................................ประเทศ…………………………………………………………………………
4.หมายเลข.....................................................................................................วั
นที่ออก………………………………………………………………………...
[ ] เอกสารหลั
กฐานที
สดงให้เห็นว่ารายงานผลการทดสอบออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กําหนด
ชื่อห้องปฏิ
บัติก่แารทดสอบ............................................................................ประเทศ…………………………………………………………………………
[ ] สําเนาใบรั
บรองระบบงานจากสํ
านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ อสาหกรรมว่
ามีความสามารถตามข้
[ ] เอกสารหลั
กฐานที
่แสดงให้เห็นว่ารายงานผลการทดสอบออกโดยห้
งปฏิบัติการทดสอบที
่มีคุณสมบัตอิเป็กํนาหนดในมาตรฐาน
ไปตามที่กําหนด มอก.๑๗๐๒๕
บริการทดสอบที
ื่นขอจดทะเบียน ตภัณฑ์อตุ สาหกรรมว่ามีความสามารถตามข้อกําหนดในมาตรฐาน มอก.๑๗๐๒๕
[ ] สํในขอบข่
าเนาใบรัายการให้
บรองระบบงานจากสํ
านัก่ยงานมาตรฐานผลิ
หมายเลข...............................................................วั
ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ยื่นขอจดทะเบียนนที่ออก..........................................................วันสิ้นสุด……..………………………………….
[ ] สํหมายเลข...............................................................วั
าเนาใบรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงานที
ีความสามารถว่าเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 หรือ
นที่อมอก..........................................................วั
นสิ้นสุด……..………………………………….
ทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในขอบข่
ายการให้บริการทดสอบที
่ยื่นขอจดทะเบี
ยน อกําหนดในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือ
[ ] สํมาตรฐานที
าเนาใบรับ่เรองระบบงานจากหน่
วยรับรองระบบงานที
่มีความสามารถว่
าเป็นไปตามข้
หมายเลข...............................................................วั
่ออก..........................................................วั
นสิ้นสุด……..………………………………….
มาตรฐานที
่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในขอบข่ายการให้บรินกทีารทดสอบที
่ยื่นขอจดทะเบียน
ชืหมายเลข...............................................................วั
่อหน่วยรับรองระบบงานที่มีความสามารถ (Competent
Accreditation Body)...................................................................................
นที่ออก..........................................................วั
นสิ้นสุด……..………………………………….
ประเทศ…………….........................................ได้
รับการรับรองระบบงานจาก.................................................................................................
ชื่อหน่วยรับรองระบบงานที่มีความสามารถ (Competent
Accreditation Body)...................................................................................
[ ] เอกสารที
่แสดงให้เห็นว่าเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที
าหนดเพิ่มเติมเพื่อการทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมและ
ประเทศ…………….........................................ได้
รับการรั่คณะกรรมการประกาศกํ
บรองระบบงานจาก.................................................................................................
อุปกรณ์บ่แางประเภทเป็
การเฉพาะ
[ ] เอกสารที
สดงให้เห็นว่านเป็
นห้องปฏิบัติการทดสอบที่คณะกรรมการประกาศกําหนดเพิ่มเติมเพื่อการทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมและ
[ ] สํอุาปเนาใบรั
บรองระบบงานจากหน่
วยรับรองระบบงานว่าเป็นไปตามข้อกําหนด Directive 1999/5/EC of the European Parliament
กรณ์บางประเภทเป็
นการเฉพาะ
of the
Council of 9 March
on radio equipment
telecommunications
terminal
and the
[ ] สํand
าเนาใบรั
บรองระบบงานจากหน่
วยรั1999
บรองระบบงานว่
าเป็นไปตามข้and
อกําหนด
Directive 1999/5/EC
of theequipment
European Parliament
mutual
recognition
conformity
Annex
V – Full Quality
Assurance ในขอบข่าterminal
ยการให้บริequipment
การทดสอบทีand
่ยื่นขอจด
and
of the
Council of 9their
March
1999 on –radio
equipment
and telecommunications
the
ทะเบี
ยน recognition of their conformity – Annex V – Full Quality Assurance ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ยื่นขอจด
mutual
หมายเลข...............................................................วั
นที่ออก..........................................................วันสิ้นสุด……..………………………………….
ทะเบียน
ชืหมายเลข...............................................................วั
่อหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body).......................................................................ประเทศ……………..................................
นที่ออก..........................................................วันสิ้นสุด……..………………………………….
ได้
ับการรั
รองระบบงานจาก....................................................................................................................................................................
ชื่อรหน่
วยรับรองระบบงาน
(Accreditation Body).......................................................................ประเทศ……………..................................
[ ] อื่นๆได้…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
รับการรับรองระบบงานจาก....................................................................................................................................................................
[ ] อื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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นี้เป
นี้เป

หมาย
“สํ
าน
หมาย
“สําน

คํา
หล
คํา
[]
หล
[]

วัน
วัน

คํา
สํคํา
ภา
สํา
ภา

ภาคผนวก ข
ภาคผนวก
คําขอรับบริการรัข บรอง

บริการรับรองปกรณ์
เครื่อคํงวิาขอรั
ทยุคบมนาคมและอุ
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

แบบ มส. 02
แบบ มส. 02
หน้า 4 จาก 4
หน้า 4 จาก 4
เลขรับที่..........................
เลขรับที่..........................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารประกอบคําขอรับบริการรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่แนบมาพร้อม
นี้เป็นความจริ
งทุากขอรั
ประการและจะปฏิ
บัติตงกล่
ามกฎ
บ ข้อบังคับ หรือคําสั่งาใดๆ
่เกี่ยกวข้
ข้าพเจ้
บรองว่าข้อความดั
าวข้าระเบี
งต้นยและเอกสารประกอบคํ
ขอรับทีบริ
ารรัองโดยเคร่
บรองเครืง่อครังวิดทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่แนบมาพร้อม
นี้เป็นความจริงทุกประการและจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ลายมือชื่อผู้ยื่นคําขอ
ลายมือชื่อผู้ยื่นคําขอ

ตําแหน่ง
วัน/เดือน/ปี...................................
ตําแหน่ง
วัน/เดือน/ปี...................................

ตราประทับบริษัท
ตราประทับบริษัท

หมายเหตุ ผู้ยื่นขอจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสําหรับการยื่นขอรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์พร้อมกับการยื่นคําขอและไม่ว่าผลการพิจารณาเป็นประการใด
“สํ
านักงานคณะกรรมการกิ
จการกระจายเสี
ยง กิจการโทรทั
ศน์ และกิ
การโทรคมนาคมแห่
ทธิ์ไม่คปืนค่กรณ์
าใช้พจ่าร้ยไม่
ทั้งสิ้น” ว่าผลการพิจารณาเป็นประการใด
หมายเหตุ
ผู้ยื่นขอจะต้องชํ
าระค่าใช้จ่ายในการดํ
าเนินการสํ
าหรับจการยื
่นขอรับรองเครืง่อชาติ
งวิทขอสงวนสิ
ยุคมนาคมและอุ
อมกัวบ่ากรณี
การยืใด่นคํๆาขอและไม่
“สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น”

สําหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น
คําขอ :
[ ] ครบถ้วนสมบูรณ์
[ ] ไม่ครบถ้วสํนสมบู
าหรับรเจ้ณ์าหน้าที่เท่านั้น
หลั
กฐานการชํ
น วนสมบูรณ์
คําขอ
:
[า]ระเงิ
ครบถ้
[ ] ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
[ ] กชํฐานการชํ
าระเงินแล้าวระเงิน
หลั
เล่มวที่....................................................เลขที่..................................................................ลงวันที่.......................................................
[ ] ชําใบเสร็
ระเงินจแล้
ใบเสร็จเล่มที่....................................................เลขที่..................................................................ลงวันที่.......................................................
วันที่รับคําขอฯ :
ผู้ตรวจสอบคําขอรับบริการฯ :
่อ
วันที่รับคําขอฯ :
ผูลงชื
้ตรวจสอบคํ
าขอรับบริการฯ :
ลงชื่อ(.......................................................................)
บันทึกทบทวนคําขอรับบริการฯ
บันทึกทบทวนการรับบริการ
(.......................................................................)
คําขอรับบริการฯบันของท่
านเป็นลําดัขอรั
บทีบ่......................................
ทึกทบทวนคํ
บริการฯ
บันทึกทบทวนการรับบริการ
กงาน
สามารถทํ
วเสร็จ
คํสํานัขอรั
บบริกสทช.
การฯ ของท่
านเป็านการรั
ลําดับรองแล้
ที่......................................
สํภายใน........................................................................................
านักงาน กสทช. สามารถทําการรับรองแล้วเสร็จ
ภายใน........................................................................................
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ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ค ป
แบบรับรองตนเองของผู
้ ระกอบการ

แบบรับรองตนเองของผู
ป้ ระกอบการ
(Supplier’s
Declaration of
Conformity)
(Supplier’s Declaration of Conformity)
1. รายละเอียดข้อมูลผู้ประกอบการ
1.
อมูลผู้ประกอบการ
รายละเอี
ร้านค้า/บุยคดข้คลธรรมดา
ชื่อร้านค้า
 ร้านค้าโดยชื
/บุคคลธรรมดา
ชื่อร้านค้า
่อ (นาย/นาง/นางสาว)
โดยชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
เลขประจํ
าตัวประชาชน
าตัวประชาชน
 นิติบุคเลขประจํ
คล/หน่วยงาน
ชื่อ
 นิทะเบี
ติบุคยคล/หน่
ว
ยงาน
นนิติบคุ คลเลขที่ ชื่อ
คุ คลเลขที
ที่อยูทะเบี
่ เลขทีย่ นนิติบหมู
่ที่ ่
อาคาร
ทีตํา่อบล/แขวง
ยู่ เลขที่
หมู่ที่
อาคาร
อําเภอ/เขต
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
โทรศั
พท์
โทรสาร
โทรศัพ่นท์ขอรับรองตนเอง ให้ยื่นเอกสารหลั
โทรสารกฐาน ดังนี้
การยื
การยื่นขอรั
รองตนเอง
ื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้
 สํบาเนาบั
ตรประจํให้
าตัยวประชาชน

แบบ มส. 03
แบบ มส. 03
หน้า 1 จาก 2
หน้า 1 จาก 2
เลขรับที่..........................
เลขรับที่..........................

.
.

นามสกุล
นามสกุ
วัน/เดือน/ปี
เกิดล
วัน/เดือน/ปี เกิด
วันที่จดทะเบียน
ตรอก/ซอยวันที่จดทะเบียนถนน
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
จังหวัอีเดมล์
รหัสไปรษณีย์
อีเมล์
กรณี
มอบอํานาจ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
กรณีมอบอํ
านาจ
ให้ยื่นาเอกสารหลั
กฐานเพิ่มเติม ดังนี้
 หนั
งสือมอบอํ
นาจ

ข้าพ
ข้าพก
หลั
หลั
กําหก
กําห

 สําเนาบั
ตรประจํ
าตัวชประชาชน
งสือมอบอํ
านาจ
เนาทะเบี
ยนพาณิ
ย์ (กรณีเป็นร้านค้า)
 สํหนัาเนาบั
ตรประจํ
าตัวประชาชนผู้มอบอํานาจ
 สําเนาทะเบี
ชย์ (กรณีเป็นร้ายนค้
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้รมับอบอํ
านาจ
เนาหนังสืยอนพาณิ
รับรองการจดทะเบี
นนิา)ติบุคคล (มีอายุไม่
มอบอํ
านาจ
าเนาหนั
งสือรัตบรประจํ
รองการจดทะเบี
ยนนิ้มตีอิบํานาจกระทํ
ุคคล (มีอายุ
ไม่
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้รับมอบอํานาจ
เกิน ๓๐
วัน)สํพร้
อมสําเนาบั
าตัวประชาชนผู
าการ
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มีอํานาจกระทําการ
ผูเกิกนพัน๓๐นิตวัิบนุค)คล
ผู2.กพัรายละเอี
นนิติบุคคลยดของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

2. รายละเอี
ยดของเครื
่องวิ
ประเภท/ชนิ
ดของเครื
่องวิทยุทคยุมนาคมและอุ
คมนาคมและอุปปกรณ์
กรณ์ในกิ
ในกิจจการกระจายเสี
การกระจายเสียยงและกิ
งและกิจจการโทรทั
การโทรทัศศน์น์
ประเภท/ชนิดของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................
ตราอักษร (Brand name)
แบบ/รุ่น(Model)…………………………………………….........…
ตราอั
กษร (Brand name)
แบบ/รุ่น(Model)…………………………………………….........…
ผลิ
ตโดย…………………………………………………………………………ประเทศ…………………….........……………………………………………..
ผลิ
ต
โดย…………………………………………………………………………ประเทศ…………………….........……………………………………………..
สอดคล้องตามมาตรฐาน…........………………………………………....…………………………………………………………………………………….
สอดคล้องตามมาตรฐาน…........………………………………………....…………………………………………………………………………………….
3. เอกสารประกอบแบบรั
บรองตนเอง
3. เอกสารประกอบแบบรั
เอกสารหลักฐาน บรองตนเอง
เอกสารหลั
 คุณกลัฐาน
กษณะทางเทคนิค (Catalogue) ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
 ข้คุอณกํลัากหนดทางวิ
ษณะทางเทคนิ
(Catalogue)Specification)
ของเครื่องวิทยุของเครื
คมนาคมและอุ
กรณ์

ชาการค(Technical
่องวิทยุคปมนาคมและอุ
ปกรณ์

ข้
อ
กํ
า
หนดทางวิ
ช
าการ
(Technical
Specification)
ของเครื
อ
่
งวิ
ท
ยุ
ค
มนาคมและอุ
ปกรณ์ Name) และแบบ/รุ่น
 รูปถ่ายซึ่งแสดงให้เห็นเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ครบทุกด้าน ตราอักษร (Brand
รูป่อถ่งวิ
ายซึ
เห็นเครืปกรณ์
่องวิทนยุั้นคมนาคมและอุปกรณ์ครบทุกด้าน ตราอักษร (Brand Name) และแบบ/รุ่น
(Model)
ของเครื
ทยุ่งคแสดงให้
มนาคมและอุ
(Model)
ของเครืกฐานเพื
่องวิทยุ่อคยืมนาคมและอุ
ปกรณ์
เอกสารหลั
นยันว่าสอดคล้
องเป็นนั้นไปตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค
เอกสารหลั
ก
ฐานเพื
อ
่
ยื
น
ยั
น
ว่
า
สอดคล้
องเป็นไปตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ผู้ ป ระ
ผูและก
้ ป ระ
และก
ของส
ของส
4. ส

4. สไ
ไ
ล
ล

..
…..
…...
…...
…..
...
.

น
น

…
……
……
…

ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ค ป
แบบรับรองตนเองของผู
้ ระกอบการ

แบบรับรองตนเองของผู
ป้ ระกอบการ
(Supplier’s
Declaration of
Conformity)
(Supplier’s Declaration of Conformity)

แบบ มส. 03
แบบ มส. 03
หน้า 2 จาก 2
หน้า 2 จาก 2
เลขรับที่..........................
เลขรับที่..........................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสาร
ข้าพเจ้
าขอรับรองว่า ข้อมูบลรองตนเองมี
ของเครื่องวิคทวามสอดคล้
ยุคมนาคมและอุ
ปกรณ์ในกิจการกระจายเสี
จการโทรทั
ศน์ ่คณะกรรมการ
ตามเอกสาร
หลั
กฐานประกอบแบบรั
องตามมาตรฐานทางเทคนิ
คที่เกีย่ยงและกิ
วข้อง และ/หรื
อตามที
หลั
ก
ฐานประกอบแบบรั
บ
รองตนเองมี
ค
วามสอดคล้
อ
งตามมาตรฐานทางเทคนิ
ค
ที
่
เ
กี
่
ย
วข้
อ
ง
และ/หรื
อ
ตามที
่
ค
ณะกรรมการ
กําหนด
กําหนด
ลงชื่อ
ลงชื่อ
(
(
(ตราประทับ)
(ตราประทับ)

ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
วันที่
วันที่
ลงชื่อ
ลงชื่อ
(
(
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
วันที่
วันที่

ผู้มีอํานาจลงนาม
ผู้มีอํานาจลงนาม

ผู้มีอํานาจลงนาม
ผู้มีอํานาจลงนาม

)
)

)
)

ผู้ ป ระกอบการจะต้ อ งจั ด ส่ ง แบบรั บ รองตนเองที่ ก รอกรายละเอี ย ดครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์
ผูและกิ
้ ป ระกอบการจะต้
อ งจั ด ส่ ง ชาติ
แบบรัและเก็
บ รองตนเองที
รอกรายละเอี
ย ดครบถ้ วอนสมบู
ร ณ์ ให้กสฐานประกอบการรั
ํ า นั ก งานคณะกรรมการกิ
จ การกระจายเสี
ย ง กิ จ การโทรทั
ศ น์
จ การโทรคมนาคมแห่
บ รั ก ษาสํ า่ กเนาแบบรั
บ รองตนเองพร้
มเอกสารหลั
บ รองตนเอง
เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการตรวจติ
ด ตาม
และกิาจนัการโทรคมนาคมแห่
ง ชาติ และเก็บบรองมาตรฐาน
รั ก ษาสํ า เนาแบบรั
บ รองตนเองพร้
อ มเอกสารหลั
ก ฐานประกอบการรั บ รองตนเอง เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการตรวจติ ด ตาม
ของสํ
กงาน ภายหลังการตรวจสอบและรั
และตามกฎหมายอื
่น (ถามี
)
ของสํ
กงาน
่น (ถามี)
4. สําานัหรั
บเจ้ภายหลั
าหน้งการตรวจสอบและรั
าที่ (ต้องลงลายมือบชืรองมาตรฐาน
่อพร้อมลายเซ็นและตามกฎหมายอื
ทั้ง 2 คน)

4. สํได้าหรั
บเจ้าหน้าที่ (ต้วองลงลายมื
ชื่อพร้อมลายเซ็นทั้ง 2 คน)
ตรวจเอกสารแล้
เห็นว่า อ
ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน
ได้ตรวจเอกสารแล้ว เห็นว่า  ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน
ลงชื่อ…………………………………………. ผู้ตรวจเอกสาร ลงชื่อ………………………………………….. ผู้รับรองผลการตรวจเอกสาร
ลงชื่อ( ………………………………………….
ผู้รับรองผลการตรวจเอกสาร
) ผู้ตรวจเอกสาร ลงชื
( ่อ…………………………………………..
)
(
)
(
)
วันที่ …../……../……..
วันที่ …../……../……..
วันที่ …../……../……..
วันที่ …../……../……..

สํานักงาน กสทช. 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2271
www.nbtc.go.th
สํานักงาน กสทช. 87 ถนนพหลโยธิ
น ซอย7600
8 (สายลม)
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
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1.

Real time

Monitoring
2.

Hardware Minimum Requirement

No
1

Hardware
Processing Unit

2

3

4

Minimum Requirement
Raspberry Pi 3

Radio Receiver

Display

0 1 MHz 1 7 GHz
Chip set RTL2832U ADC chip R820T2 Tuner
50 Ohm input impedance
Type TFT
LCD Interface SP1
Touch Screen Controller XPT2046
Backlight LED
Color Levels Index 65536
Resolution 320×480 Pixel

Antenna

0 dB
Antenna
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Omni Directional

3.

Software
Spurious Emission Monitoring

Software
Real time Monitoring
Equipment Setup

4.

1

1

1050

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

๕. ค่าธรรมเนียม ค่าดำ�เนินการ ค่าบริการ
และการนำ�ส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนา
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๗๑ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญ ญัติให้ผู้ประกอบกิ จการกระจายเสีย งและผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์มีหน้าที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนด ดังนั้น เพื่อให้การชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗ (๔) (๖) (๙) (๒๔) มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิท ยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อั น เป็ น กฎหมายที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการที่ เกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖
แห่ งพระราชบัญ ญั ติก ารประกอบกิจ การกระจายเสีย งและกิ จการโทรทั ศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อั น เป็ น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖
และมาตรา ๔๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยบั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระทํ า ได้ โดยอาศั ย อํ า นาจ
ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติจึงออกประกาศกําหนดโครงสร้าง อัต รา เงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนีย มใบอนุญ าตประกอบกิจการกระจายเสีย ง หรือ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบีย บ ข้อบัง คับ หรือคําสั่ง อื่น ใดในส่ว นที่มีกําหนดไว้แ ล้ว ใน
ประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“ใบอนุญาต” หมายถึง ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๗๑ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

“ผู้รับใบอนุญาต” หมายถึง ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“สํา นั ก งาน” หมายถึ ง สํา นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“รายได้” หมายถึง รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต ค่าสมาชิก
รายได้จากการโฆษณาทั้ง ทางตรงและทางอ้อม หรือรายได้อื่น ที่เกี่ย วเนื่องกับการให้บริการของผู้รั บ
ใบอนุญาต
ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามประกาศนี้ ประกอบด้วย
๕.๑ ค่าพิจารณาคําขอใบอนุญาต เป็นค่าธรรมเนียมที่ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องชําระ
เมื่อยื่นแบบคําขอรับใบอนุญาตต่อสํานักงาน ตามอัตราแนบท้ายประกาศนี้ และจะไม่สามารถเรียกคืนได้
ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
๕.๒ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องชําระเป็นรายปี
ตามอัตราแนบท้ายประกาศนี้ ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสองของรายได้ ประกอบด้วย
๕.๒.๑ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายปี
๕.๒.๒ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปี
ข้อ ๖ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตมี ห น้ า ที่ ต้ อ งชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตรายปี ใ นข้ อ ๕.๒
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
๖.๑ การชํ าระค่ าธรรมเนี ย มใบอนุญ าตรายปีใ ห้ชํา ระปีล ะครั้ ง โดยให้นํารายได้
จากการประกอบกิจ การที่เ กิด ขึ้น ในรอบระยะเวลาบั ญ ชีข องผู้รับใบอนุญ าตมาคํ านวณค่าธรรมเนีย ม
ใบอนุญาตรายปี
๖.๒ ให้ผู้รับใบอนุญาตชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน
นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี พร้อมทั้งนําส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๖.๒.๑ ผู้รับ ใบอนุ ญ าตที่ เป็ น นิ ติบุค คล ให้ นํา ส่ง งบการเงิ น ประจํา ปีที่ ผ่า น
การรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย และเปิดเผยรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการตามที่ได้รับ
อนุญาตไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรณีผู้รับใบอนุญาตเป็นหน่วยตรวจรับตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่า ด้ ว ยการตรวจเงิ น แผ่ น ดิน ให้ ดํา เนิ น การดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ภายในสิ บห้ า วั น นั บจากวั น ที่สํ า นั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงิน
กรณี ท่ี ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ส ามารถนํ า ส่ ง งบการเงิ น ประจํ า ปี ที่ ผ่ า น
การรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้รับใบอนุญาตนําส่ง
งบทดลองแทน ทั้งนี้ เมื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายได้รับรองงบการเงินประจําปีแล้ว ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตนําส่งงบการเงินดังกล่าวภายในสิบห้าวัน นับจากวันที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายรับรอง
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๗๑ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๖.๒.๒ ผู้รับใบอนุญ าตที่ไม่เป็น นิติบุคคล ให้นําส่งหลักฐานแสดงรายได้จาก
การประกอบกิจการที่ได้รับรองความถูกต้องโดยผู้รับใบอนุญาต
๖.๓ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีให้แ ก่สํานักงาน
ภายในวันครบกําหนด หรือไม่ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีให้ครบตามจํานวนเงิน ผู้รับใบอนุญาต
ต้ อ งชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตรายปี แ ละเงิ น เพิ่ ม ในอั ต ราร้ อ ยละสองต่ อ เดื อ นของจํ า นวนเงิ น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่ค้างชําระ โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ครบกําหนดชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี จนกว่าจะชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีครบถ้วน
๖.๔ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเลิกประกอบกิจการหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตระหว่างปี
ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีจนถึง วันที่เลิกประกอบกิจการหรือถูก
เพิกถอนใบอนุญาต โดยจะต้องชําระให้แ ล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับจากวัน ที่เลิกประกอบกิจการ
หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
๖.๕ สํานักงานมีห น้าที่สอบทานรายได้จากการประกอบกิจการที่ผู้ รับใบอนุญ าต
นํามาใช้เป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนีย มใบอนุญ าตรายปีให้แ ล้วเสร็จภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน
นับจากวันที่สํานักงานได้รับงบการเงิน หากพบว่าผู้รับใบอนุญาตได้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
ไว้ไม่ครบหรือเกินจํานวนที่พึงชําระ สํานักงานจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตชําระหรือรับค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปีในส่วนที่ได้ชําระไว้ไม่ครบจํานวนหรือเกินจํานวนที่พึงชําระแล้วแต่กรณี ซึ่งผู้รับใบอนุญาต
ต้องชํา ระส่ว นที่ไม่ ค รบจํา นวนที่ พึง ชํา ระภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับ จากวัน ที่ได้รั บหนัง สือแจ้ ง
หากไม่ ดํ า เนิ น การภายในกํ า หนด ต้ อ งชํ า ระเงิ น เพิ่ ม ในอั ต ราร้ อ ยละสองต่ อ เดื อ นของจํ า นวนเงิ น
ค่าธรรมเนีย มใบอนุญาตรายปีในส่วนที่ไม่ครบจํานวนที่พึงชําระ โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
และเพื่ อเป็ น การตรวจสอบความถูก ต้องและครบถ้ ว นของการชํา ระค่าธรรมเนี ย มใบอนุญ าต รายปี
สํานักงานอาจให้ผู้รับใบอนุญ าตนําส่งเอกสารหลักฐาน หรือข้อมูลอื่น ที่จําเป็นต่อการพิจารณาเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
๖.๖ หากผู้รับใบอนุญาตไม่ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี หรือค่าธรรมเนีย ม
ในส่ ว นที่ ไ ม่ ค รบจํ า นวนที่ พึ ง ชํ า ระตามที่ สํ า นั ก งานมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ ชํ า ระภายในเวลาที่ กํ า หนด
คณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดบทลงโทษตามกฎหมายว่าด้ว ยการประกอบกิจการกระจายเสีย ง
และกิจการโทรทัศน์
๖.๗ การชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามประกาศนี้
ให้ชําระเป็นเงินสดหรือเช็คธนาคารสั่งจ่ายสํานักงาน หรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๗ คณะกรรมการอาจลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาต
หากผู้ รับ ใบอนุญ าตแสดงให้ เป็ น ที่ ป ระจัก ษ์ แ ก่ คณะกรรมการว่า การประกอบกิ จการกระจายเสี ย ง
หรื อ กิ จ การโทรทั ศ น์ ข องตนมี ร ายการข่ า วสารหรื อ สาระที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ สาธารณะตามสั ด ส่ ว น
ของรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๗๑ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ข้อ ๘ คณะกรรมการอาจทบทวนโครงสร้าง อัตรา และวิธีการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ตามความเหมาะสมต่อไป
ข้อ ๙ โครงสร้ าง อั ต รา เงื่อ นไข วิธีก ารชําระ หรื อหลั กเกณฑ์ เกี่ ย วกั บค่า ธรรมเนีย ม
ใบอนุญาตประเภทอื่นใดที่ไม่ได้กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตารางที่ ๑ อัตราค่าพิจารณาคําขอใบอนุญาต
แบบใบอนุญาต
๑. กิ จ การบริ ก ารกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์ (Service Provider)
ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตัวเอง
๒. กิ จ การบริ ก ารกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์ (Service Provider)
ที่มีโครงข่าย แต่ไม่ใช้คลื่นความถี่
๒.๑ ระดับท้องถิ่น
๒.๒ ระดับภูมิภาค
๒.๓ ระดับชาติ
๓. กิ จ การบริ ก ารกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์ (Service Provider)
ที่มีโครงข่าย และใช้คลื่นความถี่
๓.๑ ระดับท้องถิ่น
๓.๒ ระดับภูมิภาค
๓.๓ ระดับชาติ
๔. กิ จ การบริ ก ารโครงข่ า ยกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์ (Network
Provider)
๔.๑ ระดับท้องถิ่น
๔.๒ ระดับภูมิภาค
๔.๓ ระดับชาติ
๕. กิจการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(Facility Provider)
๕.๑ ระดับท้องถิ่น
๕.๒ ระดับภูมิภาค
๕.๓ ระดับชาติ
๖. กิจการบริการชุมชน
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ค่าพิจารณาคําขอใบอนุญาต (บาท)
๕,๐๐๐

๕,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๒,๐๐๐

ตารางที่ ๒ อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
รายได้

อัตราค่าธรรมเนียม

๐ ถึง ๕ ล้านบาท
เกิน ๕ ล้านบาทขึ้นไป

ร้อยละ ๑.๕
ร้อยละ ๒.๐
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๗๑ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒)
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์มีความเหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจและการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในปัจจุบัน
และมิให้เป็นภาระแก่ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ใช้บริการโดยไม่สมเหตุผล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๔) (๖) (๙) (๒๔) มาตรา ๓๗ และ
มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงกําหนดโครงสร้าง อัตรา เงื่อนไข หลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ เ พิ่ ม เติ ม ไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจ การโทรคมนาคมแห่ง ชาติ เรื่อ ง ค่า ธรรมเนีย มใบอนุญ าตประกอบกิจ การกระจายเสีย ง
หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒)”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ มี กํ า หนดไว้ แ ล้ ว
ในประกาศนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า “รายได้” ในข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“รายได้” หมายถึง รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต ค่าสมาชิก
รายได้จากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือรายได้อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง
หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๗๑ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

“ข้อ ๖ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตมี ห น้ า ที่ ต้ อ งชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตรายปี ใ นข้ อ ๕.๒
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
๖.๑ การชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีให้ชําระปีละครั้ง โดยให้นํารายได้จาก
การประกอบกิจการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีของผู้รับใบอนุญาตมาคํานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
๖.๒ ให้ผู้รับใบอนุญาตชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน
นับถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี พร้อมทั้งนําส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๖.๒.๑ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล ให้ นํ า ส่ ง งบการเงิ น ประจํ า ปี ที่ ผ่ า น
การตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
โดยเปิ ด เผยรายได้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการให้ บ ริ ก ารตามลั ก ษณะใบอนุ ญ าตที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตไว้ ใ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินหรือในรูปแบบรายงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด
กรณี ที่ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ส ามารถนํ า ส่ ง งบการเงิ น ประจํ า ปี ที่ ผ่ า น
การตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายหรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีหรือปีงบประมาณ ให้ผู้รับใบอนุญาต
นําส่งงบทดลองหรือเอกสารแสดงรายได้ที่ผู้มีอํานาจลงนามรับรองความถูกต้องแทน ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาต
นํ า ส่ ง งบการเงิ น ประจํ า ปี ภ ายในสิ บ ห้ า วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตตามกฎหมาย
หรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
๖.๒.๒ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ ไ ม่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล ให้ นํ า ส่ ง หลั ก ฐานแสดงรายได้
จากการประกอบกิจการที่ได้รับรองความถูกต้องโดยผู้รับใบอนุญาต
๖.๓ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีให้แก่สํานักงาน
ภายในวันครบกําหนด หรือชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีไม่ครบตามจํานวนเงินค่าธรรมเนียมที่ต้องชําระ
ผู้รับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือน
ของจํานวนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่ชําระไม่ครบถ้วน โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกําหนดชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี จนกว่าจะชําระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปีครบถ้วน
๖.๔ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตยกเลิกการประกอบกิจการหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ระหว่างปี ให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีจนถึงวันที่ยกเลิกการประกอบกิจการ
หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยจะต้องชําระให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาให้ยกเลิกการประกอบกิจการหรือหนังสือแจ้งคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
๖.๕ กรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุในระหว่างปี ให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปีจนถึงวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยจะต้องชําระให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับถัดจาก
วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๗๑ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๖.๖ สํา นัก งานมีห น้ าที่ สอบทานรายได้ จ ากการประกอบกิ จการที่ ผู้ รับ ใบอนุญ าต
นํามาใช้เป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับถัดจากวันที่สํานักงานได้รับงบการเงินและเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน และอาจเรียกให้ผู้รับ
ใบอนุ ญ าตชี้ แ จง หรื อ นํ า ส่ ง เอกสารหลั ก ฐานหรื อ ข้ อ มู ล อื่ น ที่ จํ า เป็ น ต่ อ การพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ในกรณีที่พบว่าผู้รับใบอนุญาตได้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีไว้ไม่ถูกต้อง
ตามจํานวนที่ต้องชําระ สํานักงานจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
ในส่วนที่ได้ชําระไว้ไม่ครบจํานวนที่ต้องชําระ พร้อมทั้งชําระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนของ
จํานวนเงิ นค่ าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตรายปี ที่ชํ าระไม่ครบถ้ วน โดยเศษของเดื อนให้นั บเป็น หนึ่ งเดือ น
นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกําหนดชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี จนกว่าจะชําระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปีครบถ้วน
๖.๗ หากผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ชํ า ระ หรื อ ชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตรายปี
ไม่ ค รบถ้ ว นภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด คณะกรรมการจะพิ จ ารณากํ า หนดบทลงโทษตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๖.๘ การชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามประกาศนี้
ให้ชําระเป็นเงินสดหรือเช็คธนาคารสั่งจ่ายสํานักงาน หรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้อ ๖ ให้ ย กเลิ ก ตารางที่ ๒ อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตรายปี แนบท้ า ยประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปี ตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้แทน
ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตอยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
ตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศนี้ สําหรับการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่ครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีของผู้รับใบอนุญาต หรือวันที่เลิกการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ภาคผนวก
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒)

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
รายได้
รายได้ ๐ - ๕ ล้านบาทแรก
รายได้ส่วนที่เกินกว่า ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท
รายได้ส่วนที่เกินกว่า ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท
รายได้ส่วนที่เกินกว่า ๕๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท
รายได้ส่วนที่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
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อัตราค่าธรรมเนียมแบบก้าวหน้า
ร้อยละ ๐.๕๐
ร้อยละ ๐.๗๕
ร้อยละ ๑.๐๐
ร้อยละ ๑.๗๕
ร้อยละ ๒.๐๐

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๑ ง

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓)
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรื อกิ จ การโทรทัศ น์ ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ สภาพเศรษฐกิ จ และการกํ า กับ ดู แ ลการประกอบกิ จ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในปัจจุบัน และมิให้เป็นภาระแก่ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ใช้บริการ
โดยไม่สมเหตุผล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๔) (๖) (๙) (๒๔) และมาตรา ๔๒
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกําหนดโครงสร้าง อัตรา
เงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เพิ่มเติมไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง
หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓)”
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ มี กํ า หนดไว้ แ ล้ ว
ในประกาศนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า “คณะกรรมการ” ในข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ข้อ ๔ ให้ ย กเลิ ก อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตรายปี ต ามภาคผนวกแนบท้ า ยประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปีตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้แทน

1063

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๑ ง

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตอยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
ตามอั ต ราและหลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนดในประกาศนี้ สํ า หรั บ การชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตรายปี
ที่ครบรอบระยะเวลาบัญชีของผู้รับใบอนุญาต หรือวันที่เลิกการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทําหน้าที่ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ภาคผนวก
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓)

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
รายได้

อัตราค่าธรรมเนียมแบบก้าวหน้า
ร้อยละ ๐.๑๒๕
ร้อยละ ๐.๒๕
ร้อยละ ๐.๕
ร้อยละ ๐.๗๕
ร้อยละ 1.0
ร้อยละ 1.25
ร้อยละ ๑.๕

รายได้ ๐ - ๑๐๐ ล้านบาทแรก
เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ถึง ๕๐๐ ล้านบาท
เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ถึง ๑,๐๐๐ ล้านบาท
เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ถึง 10,๐๐๐ ล้านบาท
เกิน ๑0,๐๐๐ ล้านบาท ถึง 25,๐๐๐ ล้านบาท
เกิน 25,๐๐๐ ล้านบาท ถึง 50,๐๐๐ ล้านบาท
เกิน ๕0,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๔๙ ง

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง กาหนดเพดานอัตราสูงสุดสาหรับค่าดาเนินการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานี
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดเพดานอัตราสูงสุดสาหรับค่าดาเนินการวัดการแพร่แปลกปลอม
ของสถานี เพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีมคี วามชัดเจนและมีอัตราที่เหมาะสม
กับลักษณะงานและสภาพของตลาดในปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๗ (๕) (๑๐) (๑๕)
(๑๖) และ (๒๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากับ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วใน
ประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ การเรียกเก็บค่าดาเนินการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีของผู้ทดสอบที่ขึ้นทะเบียน
ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ให้ปฏิบัติตามกรอบเพดานอัตราสูงสุดตามประกาศนี้ โดยการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีแต่ละคราว
จะเรียกเก็บค่าดาเนินการได้คราวละไม่เกินห้าพันบาทต่อการตรวจเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงหนึ่งเครื่อง
กรณีการทดสอบดาเนินการโดยผู้ทดสอบตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการวัดการแพร่แปลกปลอม
ของสถานี ทดลองประกอบกิจ การวิท ยุก ระจายเสีย ง และหลั กเกณฑ์ ว่าด้ว ยการทดสอบมาตรฐาน
ทางเทคนิ ค ของเครื่ อ งส่ ง วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งส าหรั บ การทดลองประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
และมีการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีและทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ในคราวเดียวกัน ให้ผู้ทดสอบเรียกเก็บค่าดาเนินการได้คราวละไม่เกินแปดพันห้าร้อยบาท ต่อการตรวจ
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงหนึ่งเครื่อง
การกาหนดเพดานอัตราสูงสุดสาหรับค่าดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองนั้นคานึงถึง
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งผู้ทดสอบไม่อาจเรียกค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติมได้อีก เว้นแต่ค่าใช้จ่าย
การเดินทางไปและกลับระหว่างที่ทาการผู้ทดสอบและที่ตั้งสถานีทดลองประกอบกิจการ ให้เรียกเก็บได้
เฉพาะค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสาหรับยานพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายในอัตรากิโลเมตรละสี่บาทต่อคัน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๔๙ ง

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

โดยการคานวณระยะทาง ให้คานวณตามระยะทางของกรมทางหลวงในเส้นทางสั้น ตรง และสามารถ
เดินทางได้สะดวก
ข้อ ๔ เพื่อให้การกาหนดเพดานอัตราสูงสุดสาหรับค่าดาเนินการวัดการแพร่แปลกปลอม
ของสถานี มี ค วามสอดคล้ อ ง และเหมาะสมกั บ บริ บ ทต่ า ง ๆ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีหน้าที่ทบทวน
ความเหมาะสมของเพดานอัตราสูงสุดสาหรับค่าดาเนินการ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ ภายหลังประกาศนี้
มีผลใช้บังคับทุกสามปี หรือเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีมีเหตุจาเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกการกาหนดเพดานอัตราสูงสุด
สาหรับค่าดาเนินการก่อนครบระยะเวลาที่กาหนด
(๒) กรณี ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ ข้ อ เสนอแนะที่ มี เ หตุ ผ ลสมควรจากผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
หรือจากประชาชนทั่วไป หรือ
(๓) กรณี ไ ด้ รั บ ข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๔๘ ง

๑๙

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง แนวทางการกํากับดูแลอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการกํากับดูแลอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ เพื่อกํากับดูแลอัตราค่าบริการในตลาดกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ที่กลไกตลาดไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีการแข่งขันหรือแข่งขันน้อย หรือการกําหนด
อัตราค่าบริการดังกล่าวนําไปสู่ผลกระทบเชิงลบต่อตลาดหรือต่อผู้ใช้บริการ ให้สอดคล้องตามหลักวิชาการ
และแนวทางการกํากับดูแล ตามมาตรฐานสากลให้มีความเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ
และผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ส าธารณะ ภาระของผู้ บ ริ โ ภค ความสอดคล้ อ งกั บ ต้ น ทุ น
การให้บริการ ความคุ้มค่า และการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๘) (๙) และ (๒๔) มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๗
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๘
มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกําหนดแนวทางการกํากับดูแลอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการกํากับดูแลอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์”
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ มี กํ า หนดไว้ แ ล้ ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และให้หมายความรวมถึงส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้รับอนุญาต สัมปทานหรือสัญญา จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ
“ผู้ใช้บริการปลายทาง” หมายความว่า ผู้บริโภคที่ใช้บริการในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
จากการให้ บ ริ ก ารของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง ผู้ บ ริ โ ภคที่ เ ป็ น ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตซึ่ ง นํ า บริ ก าร
แบบประยุกต์ บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หรือบริการ
สิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อนําไปประกอบกิจการอีกทอดหนึ่ง
“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ใช้บริการปลายทาง
“บริการระหว่างผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า การให้บริการระหว่างผู้รับใบอนุญาตด้วยกัน
ในการให้ บ ริ ก ารแบบประยุ ก ต์ บริ ก ารกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์ บริ ก ารโครงข่ า ยกระจายเสี ย ง
หรือโทรทัศน์ หรือบริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หรือการให้บริการอื่นใด
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“บริการปลายทาง” หมายความว่า การให้บริการระหว่างผู้รับใบอนุญาตกับผู้ใช้บริการปลายทาง
ในการให้บริการแบบประยุกต์ บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
หรือบริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หรือการให้บริการอื่นใดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“อัตราค่าบริการ” หมายความว่า ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
ที่ผู้รับใบอนุญาตเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ อันเนื่องมาจากใช้บริการในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“โครงสร้างอัตราค่าบริการ” หมายความว่า รูปแบบ วิธีการ และองค์ประกอบที่ใช้ในการกําหนด
อัตราค่าบริการ
ข้อ ๔ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตจะต้ อ งเรี ย กเก็ บ อั ต ราค่ า บริ ก ารจากผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารอย่ า งเป็ น ธรรม
สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการ ไม่เป็นภาระต่อผู้ใช้บริการโดยไม่สมเหตุสมผล
ข้อ ๕ คณะกรรมการอาจกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่อยู่ในตลาดที่ไม่มีการแข่งขัน หรือมี
การแข่งขั นน้อย หรือเป็ นผู้มี แ นวโน้ม หรือถูก พิจารณาให้เป็ นผู้มี อํานาจเหนือ ตลาด หรือ กรณี อื่นใด
ที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อตลาดหรือต่อผู้ใช้บริการอย่างมีนัยสําคัญ ให้จัดส่งข้อมูลตามรูปแบบและวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนด ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี โดยเป็นข้อมูล ณ วันสิ้นปีปฏิทินของปีล่าสุด
เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ โดย
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๕.๑ บริการปลายทาง จะต้อ งจั ดส่ง ข้อ มูล อย่างน้อ ยต้ อ งประกอบด้ว ย จํา นวน
ผู้ใช้บริการ อัตราที่เรียกเก็บในแต่ละรูปแบบการให้บริการ พื้นที่การให้บริการ หรือข้อมูลอื่นใดตามที่
คณะกรรมการกําหนด
๕.๒ บริการระหว่างผู้รับใบอนุญาต จะต้องจัดส่งข้อมูลอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
จํานวนผู้ใช้บริการ อัตราที่เรียกเก็บในแต่ละรูปแบบการให้บริการ เงื่อนไขการให้บริการ หรือข้อมูลอื่นใด
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
การดําเนินการในวาระเริ่มแรกตามประกาศฉบับนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตที่คณะกรรมการกําหนดตาม
วรรคหนึ่ ง จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ณ วั น สิ้ น ปี ป ฏิ ทิ น ของปี ล่ า สุ ด ให้ สํ า นั ก งานภายในหนึ่ ง ร้ อ ยยี่ สิ บ วั น นั บ จาก
วันที่ได้รับแจ้งจากสํานักงาน
ข้อ ๖ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามข้ อ ๕ รายใด มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอั ต ราค่ า บริ ก าร สั ญ ญา
หรือข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าบริการ ให้แจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ต่อสํานักงานเพื่อทราบ ตามรูปแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้มี
การเปลี่ยนแปลงนั้น
ข้อ ๗ ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อมูลหรือได้รับการร้องเรียนด้านอัตราค่าบริการจากผู้ใช้บริการ
โดยมีการแสดงหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ หรือกรณีอื่นใดที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อัตราค่าบริการของ
ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตรายใดรายหนึ่ ง มี ลั ก ษณะไม่ เ ป็ น ธรรม หรื อ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ต้ น ทุ น การให้ บ ริ ก าร
หรือเป็นภาระต่อผู้ใช้บริการ โดยไม่สมเหตุสมผล หรือกีดกันทางการค้าอันจะมีผลเป็นการจํากัดการแข่งขัน
ด้านราคาหรือขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการมีอํานาจดําเนินการ ดังนี้
๗.๑ เรียกให้ผู้รับใบอนุญาตมาชี้แจงต่อสํานักงาน
๗.๒ กําหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
๗.๓ สั่งให้ผู้รับใบอนุญาตจัดส่งข้อมูลตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด โดยอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
(๑) รูปแบบหรือลักษณะของบริการ จํานวนผู้ใช้บริการ และอัตราที่เรียกเก็บ
ในแต่ละรูปแบบให้บริการ
(๒) หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณอัตราค่าบริการ
(๓) สมมติฐานที่ใช้ในการคํานวณอัตราค่าบริการ
(๔) ข้อมูลต้นทุนในการให้บริการ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
(๕) รายละเอียดที่เกี่ยวกับต้นทุนทางการเงินและผลการดําเนินงานทางการเงิน
(๖) บุคคลที่สามารถติดต่อได้
ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดส่งข้อมูลและรายงานที่ถูกต้องครบถ้วนตาม ๗.๓ ให้สํานักงานภายใน
หกสิบวันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และให้สํานักงานเสนอรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาภายใน
สี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับข้อมูลและรายงานจากผู้รับใบอนุญาตครบถ้วน
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ในกรณี ที่ สํ า นั ก งานได้ รั บ ข้ อ มู ล จากผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ เ พี ย งพอ สํ า นั ก งานอาจวิ เ คราะห์
หรือพิจารณาโครงสร้างอัตราค่าบริการโดยการประมาณค่าตามวิธีการและสมมติฐานที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ
เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณากําหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติก็ได้
ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจําเป็นเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการ
คณะกรรมการอาจกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าบริการให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติเป็นการชั่วคราว
ตามความเหมาะสมและเท่าที่จําเป็น
ข้อ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการพบว่าผู้รับใบอนุญาตรายใดมีการเรียกเก็บอัตราค่าบริการ
ที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการ หรือเป็นภาระต่อผู้ใช้บริการโดยไม่สมเหตุสมผล
หรือเป็นการกระทําที่มีลักษณะเป็นการกีดกันทางการค้าอันจะมีผลเป็นการจํากัดการแข่งขันด้านราคา
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการอาจสั่งให้
ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามโครงสร้างอัตราค่าบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ
สภาพการแข่งขันในตลาด ภาระของผู้ใช้บริการ ความสอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการ ความคุ้มค่าและ
การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตรายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง
ให้คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ผู้รับใบอนุญาตรายใดไม่ปฏิบัติตามโครงสร้างอัตราค่าบริการตามที่คณะกรรมการกําหนดในวรรคหนึ่ง
ให้ถือเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการอนุญาตซ้ํา คณะกรรมการอาจกําหนดบทลงโทษตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรืออาจกําหนดมาตรการเยียวยาอื่นใด
ที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการ
ข้อ ๙ ในกรณีที่สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุ
อย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ โ ครงสร้ า งอั ต ราค่ า บริ ก ารตามข้ อ ๘ ไม่ เ หมาะสม คณะกรรมการ
อาจพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าบริการให้เหมาะสมได้ ทั้งนี้ การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้าง
อั ต ราค่ า บริ ก ารที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ โครงสร้ า งตลาด พฤติ ก รรมการแข่ ง ขั น หรื อ สวั ส ดิ ก ารของสั ง คม
อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ จะต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น สาธารณะจากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ด้ ว ย
โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของผู้ใช้บริการ การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และความเป็นธรรมทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการอาจพิจารณาหรือทบทวนแนวทางการกํากับดูแลอัตราค่าบริการใน
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์อื่นใดที่เหมาะสมต่อไปได้
ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
โดยที่พ ระราชบั ญญั ติการประกอบกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จ การโทรทัศ น์ พ.ศ. ๒๕๕๑
บัญญัติให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประเภทบริการทางธุรกิจ
ต้องนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนด
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๒๔) และมาตรา ๓๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิ จ การโทรคมนาคม เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง
หรือกิจการโทรทัศน์ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แต่ไม่รวมถึงผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทบริการสาธารณะและบริการชุมชน
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
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“รายได้” หมายถึง รายได้ที่ได้จากการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต ค่าสมาชิก รายได้จาก
การโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือรายได้อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้รับใบอนุญาต
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“สํานักงาน กสทช.” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
๔.๑ นําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนปีละครั้ง โดยให้นํารายได้จากการประกอบกิจการ
ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีของผู้รับใบอนุญาตมาคํานวณเป็นเงินรายปีที่ต้องนําส่งเข้ากองทุนในอัตราทั้งสิ้น
ไม่เกินร้อยละสองของรายได้ตามอัตราแนบท้ายประกาศนี้
๔.๒ ให้นําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
พร้อมทั้งนําส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๔.๒.๑ ผู้รับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคล ให้นําส่งงบการเงินประจําปี ที่ผ่านการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
และเปิ ด เผยรายได้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการให้ บ ริ ก ารตามลั ก ษณะใบอนุ ญ าตที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตไว้ ใ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งนําส่งข้อมูลหรือรายงานอื่น ๆ ตามรูปแบบที่คณะกรรมการกําหนด
กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถนําส่งงบการเงินประจําปีที่ผ่านการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายหรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หรือปีงบประมาณ ให้ผู้รับใบอนุญาตนําส่ง
งบทดลองหรือเอกสารแสดงรายได้ที่ผู้มีอํานาจลงนามรับรองความถูกต้องแทน ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตนําส่ง
งบการเงินประจําปีภายในสิบห้าวัน นับถัดจากวันที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย หรือสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
๔.๒.๒ เอกสารหลั กฐานและข้ อมู ลเกี่ ยวกั บค่ าใช้ จ่ายที่ เกิดจากการดํ าเนิ นการ
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
๔.๓ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่นําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด
หรือนําส่งไม่ครบถ้วน ผู้รับใบอนุญาตต้องชําระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนของจํานวนเงินรายปี
ที่ต้องนําส่งนับแต่วันถัดจากวันครบกําหนดจนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกําหนดนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนจนกว่าจะนําส่งเงินครบถ้วน
๔.๔ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตยกเลิกประกอบกิจการหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตระหว่างปี
ให้ผู้รับใบอนุญาตนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนจนถึงวันที่ยกเลิกการประกอบกิจการ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
โดยจะต้องนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนให้แล้วเสร็จในคราวเดียวกันภายในหกสิบวันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาให้ยกเลิกการประกอบกิจการหรือหนังสือแจ้งคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐาน
ตามข้อ ๔.๒
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๔.๕ กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุในระหว่างปีให้ผู้รับใบอนุญาตนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุน
จนถึงวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยจะต้องชําระให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับถัดจากวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๔.๖ สํา นัก งานมีห น้ าที่ สอบทานรายได้ จ ากการประกอบกิ จการที่ ผู้ รับ ใบอนุญ าต
นํามาใช้เป็นฐานในการคํานวณการนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับถัดจากวันที่สํานักงานได้รับงบการเงินและเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน และอาจเรียกให้ผู้รับ
ใบอนุ ญ าตชี้ แ จง หรื อ นํ า ส่ ง เอกสารหลั ก ฐานหรื อ ข้ อ มู ล อื่ น ที่ จํ า เป็ น ต่ อ การพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ในกรณีที่พบว่าผู้รับใบอนุญาตได้นําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนไว้ไม่ถูกต้องตามจํานวน
ที่ต้องชําระ สํานักงานจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุน ในส่วนที่ได้ชําระไว้
ไม่ครบจํานวนที่ต้องชําระแล้วแต่กรณี
๔.๗ หากผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ นํ า ส่ ง หรื อ นํ า ส่ ง เงิ น รายปี เข้ า กองทุ น ไม่ ค รบจํ า นวน
ที่ต้องชําระภายในระยะเวลาที่กําหนด คณะกรรมการจะพิจารณากําหนดลงโทษตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๔.๘ การนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนตามประกาศนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตชําระเป็นเงินสด
หรือเช็คธนาคารสั่งจ่ายบัญชีกองทุนบริการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึง หรือวิธีการอื่น
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตที่ดําเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด
ให้สามารถนําค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดําเนินการดังกล่าวมาหักลดหย่อนก่อนนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุน
การลดหย่อนค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตจะต้องแสดงหลักฐาน การดําเนินการ
และค่าใช้จ่ายประกอบการนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนด้วย
ข้อ ๖ ให้ผู้รับใบอนุญาตอยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในประกาศนี้ จากรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีของผู้รับใบอนุญาตตั้งแต่ปี ๒๕๖๐
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ภาคผนวก
อัตราการนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพือ่ ประโยชน์สาธารณะ ของผูร้ ับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
_________________________________

อัตราการนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุน
รายได้
รายได้ส่วนที่ไม่เกิน ๕ ล้านบาทแรก
รายได้ส่วนที่เกินกว่า ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท
รายได้ส่วนที่เกินกว่า ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท
รายได้ส่วนที่เกินกว่า ๕๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท
รายได้ส่วนที่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
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เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๐๓ ง

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารนาส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผูร้ ับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒)
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนาส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อให้
มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและการกากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ในปัจจุบัน และมิให้ เป็น การเพิ่ มภาระแก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์หรือผู้ใช้บริการเกินสมควร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญั ติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบั งคับ หรือ คาสั่งอื่น ใดในส่ว นที่ได้กาหนดไว้แ ล้ ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ภาคผนวกอั ต ราการน าส่ งเงิน รายปี เข้ า กองทุ น วิจั ย และพั ฒ นากิ จ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิ จการกระจายเสีย งหรือ กิจการโทรทั ศ น์ ท้ ายประกาศคณะกรรมการกิ จการกระจายเสีย ง
กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารน าส่ ง เงิน รายปี
เข้ า กองทุ น วิ จั ย และพั ฒ นากิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ลงวันที่
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และให้ ใช้ภาคผนวกอัต ราการน าส่งเงิน รายปีเข้ากองทุน วิจัยและพัฒ นา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ท้ายประกาศนี้แทน
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เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๐๓ ง

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๔ ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์นาส่งเงินรายปี
เข้ า กองทุ น ตามอั ต ราที่ ก าหนดในภาคผนวกท้ า ยประกาศนี้ โดยค านวณจากรายได้ ที่ เกิ ด ขึ้ น
ในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ภาคผนวก
อัตราการนาส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
_________________________________

อัตราการนาส่งเงินรายปีเข้ากองทุน
รายได้
รายได้ ๐ – ๑๐๐ ล้านบาทแรก
เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ถึง ๕๐๐ ล้านบาท
เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ถึง ๑,๐๐๐ ล้านบาท
เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ถึง ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ถึง ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท
เกิน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ถึง ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท
เกิน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

อัตราการนาส่งเงินรายปีเข้ากองทุน
ร้อยละ ๐.๑๒๕
ร้อยละ ๐.๒๕
ร้อยละ ๐.๕๐
ร้อยละ ๐.๗๕
ร้อยละ ๑.๐๐
ร้อยละ ๑.๒๕
ร้อยละ ๑.๕๐
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เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง

๑๙

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง แนวทางการพิจารณาและคํานวณสัดส่วนรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
เพื่อการขอยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๖
เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สัดส่วนรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ จึ ง กํ า หนดหลั ก เกณฑ์
และแนวทางในการคํานวณสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสารประโยชน์ต่อสาธารณะไว้ ดังนี้
๑. ในประกาศนี้
“ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องชําระเป็นรายปี
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
“ผังรายการ” หมายความว่า ข้อมูลแสดงวันและเวลาออกอากาศรายการสําหรับ การให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์
“รายการ” หมายความว่า เนื้อหาที่ผลิตขึ้นเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่มิใช่
โฆษณาโดยผลิตขึ้นเองหรือจัดหาจากผู้อื่น
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
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๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

๒. ให้ สํ า นั ก งานใช้ แ นวทางตามประกาศนี้ ใ นการคํ า นวณนั บ สั ด ส่ ว นรายการที่ เ ป็ น ข่ า วสาร
และสารประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อ ประกอบการพิจารณาคํ าขอลดหย่ อ นหรือ ยกเว้น ค่าธรรมเนีย ม
ใบอนุญาตรายปี
๓. การคิดสัดส่วนรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
๓.๑ รายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามระเบียบคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้หมายความถึง
ประเภทรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) รายการข่าวสาร
(๒) รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
(๓) รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม
(๔) รายการให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม
(๕) รายการสําหรับเด็กและเยาวชน เฉพาะที่มีเนื้อหาตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
(๖) รายการเกี่ยวกับพระราชพิธี พิธีสําคัญทางศาสนา
(๗) รายการตามภาคผนวกของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ร ายการโทรทั ศ น์ สํ า คั ญ ที่ ใ ห้ เ ผยแพร่ ไ ด้ เ ฉพาะ
ในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕
(๘) รายการอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศหรือกําหนดให้เป็นรายการข่าวสาร
หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
รายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องเป็นรายการที่ไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือ มิใช่
เพื่อการบันเทิง
๓.๒ การคํานวณสัดส่วนรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อนํามา
ประกอบการขอยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีนั้น ให้คํานวณนับจากสัดส่วนรายการ
ในการให้ บ ริ ก ารกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์ ที่ มี ก ารออกอากาศตามผั ง รายการที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นการออกอากาศจริง
การคํานวณสัดส่วนรายการตามวรรคแรก ไม่ให้นํารายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะมาออกอากาศซ้ําในช่วงเวลาอื่นมาคํานวณด้วย
๔. ในการพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี นอกจากจะต้องพิจารณา
จากเอกสารและหรือหลักฐานที่ได้รับแจ้งตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว ให้นําข้อมูลและหลักฐานดังต่อไปนี้มาพิจารณา
ประกอบด้วย
๔.๑ สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
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เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง

๑๙

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

๔.๒ สํ า เนาผั ง รายการที่ ไ ด้ มี ก ารออกอากาศจริ ง ในกรณี ที่ มี ก ารแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
ผั ง รายการให้ นํ า ส่ ง เอกสารหรื อ หลั ก ฐานอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ แสดงให้ เห็ น ว่ า การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
ผังรายการนั้นได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว
๔.๓ คําอธิบายถึงแนวความคิดหลัก วัตถุประสงค์ของรายการ กลุ่มเป้าหมายผู้ชมผู้ฟัง
วิ ธี ก ารนํ า เสนอหรื อ วิ ธี ก ารดํ า เนิ น เรื่ อ ง เรื่ อ งย่ อ หรื อ บทคั ด ย่ อ รวมถึ ง ภาพอ้ า งอิ ง ตั ว อย่ า งภาพ
ของรายการ เป็นต้น หรืออาจอยู่ในรูปแบบของเทปตัวอย่างรายการ
๔.๔ รายงานการประเมินประเภทของรายการและสัดส่วนการออกอากาศรายการข่าวสาร
หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลด้านรายการ หรือ
เอกสารหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
การคิดสัดส่วนรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อนํามาประกอบการ
ขอยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ให้สํานักงาน
พิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่ผู้รับใบอนุญาตได้ยื่นต่อคณะกรรมการเป็นสําคัญ
๕. กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตได้ยื่นคําขอยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต รายปีไว้แล้ว
และคณะกรรมการยังไม่มีคําสั่งในคําขอดังกล่าว หากสํานักงานพิจารณาเห็นว่า เอกสารหรือหลักฐาน
ยังไม่ครบถ้วนเพียงพอที่จะแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่คณะกรรมการว่าการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ของผู้รับใบอนุญาตนั้น มีรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ตามสัดส่วนที่กําหนด สํานักงานจะเรียกขอข้อมูล หลักฐาน หรือให้ผู้รับใบอนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมภายใน
สามสิ บ วั น หากผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ดํ า เนิ น การตามที่ สํ า นั ก งานร้ อ งขอภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด
ให้สํานักงานพิจารณาสัดส่วนรายการข่าวสารหรือสารประโยชน์ต่อสาธารณะตามเอกสารหรือหลักฐาน
ที่มีอยู่และนําเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๖

ด้ว ยพระราชบั ญ ญั ติก ารประกอบกิ จการกระจายเสี ย งและกิ จการโทรทั ศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
กํ า หนดให้ ค ณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ แ ละกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ
อาจลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสีย งและกิจการโทรทัศน์
ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตได้ หากผู้รับใบอนุญาตแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่า การประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ของตนมีรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเกินกว่าสัดส่วนของ
รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
อาศั ย อํ านาจตามมาตรา ๒๗ (๖) (๙) และ (๒๔) มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสีย งและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อัน เป็นกฎหมายที่มีบทบัญ ญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัด สิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ มี กํ า หนดไว้ แ ล้ ว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ความในระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๒๗ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องชําระเป็นรายปี
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
“รายการข่าวสารหรือสาระที่เป็น ประโยชน์ต่อสาธารณะ” หมายความว่า รายการข่าวสาร
รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รายการส่งเสริมการศึกษา
จริย ธรรม ศิลปะ วัฒ นธรรม การให้ค วามรู้ค วามเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจสัง คม คุณ ภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตตามประเภทใบอนุญาตที่ได้กําหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้ายระเบียบนี้
สามารถขอลดหย่ อ นหรือ ยกเว้น ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตรายปี ใ นแต่ล ะปี ไ ด้ต ามอั ต รา หลั ก เกณฑ์
และวิธีการตามระเบียบนี้
ข้อ ๖ ให้ ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตตามข้อ ๕ ที่ ประสงค์ ข อรับ การพิ จ ารณาลดหย่ อ นหรื อ ยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ยื่นแบบคําขอรับการพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ ต่อสํานักงานภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
พร้อมทั้งนําส่งเอกสารสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสีย งหรือกิจการโทรทัศน์ และสําเนา
สัดส่วนรายการที่ต้องนําส่งตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ที่แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อ ๗ คณะกรรมการจะพิจารณาคําขอรับการพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้น ค่าธรรมเนีย ม
ใบอนุญาตรายปีและแจ้งผลการพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน นับจากวันที่ผู้รับ
ใบอนุญาตยื่นเอกสารแจ้งความประสงค์
คําพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๘ หากเป็นที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ยื่นแสดงความประสงค์ขอรับการพิจารณาลดหย่อน
หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีตามระเบียบนี้ ยื่นเอกสารหลักฐานเท็จ ไม่ดําเนินกิจการให้เป็นไป
ตามที่แจ้งไว้ หรือมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนรายการที่ไม่สอดคล้องตามข้อกําหนดของระเบียบนี้ คณะกรรมการ
อาจพิจารณาเพิกถอนสิทธิการได้รบั การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี หรืออาจเรียก
ให้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีย้อนหลังพร้อมทั้งเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจํานวนเงิน

1088

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๒๗ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ค่าธรรมเนีย มใบอนุญ าตรายปีย้อนหลัง โดยเศษของเดือนให้นับเป็น หนึ่งเดือน นั บตั้ง แต่วัน ถัด จาก
วันครบกําหนดชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก็ได้
ข้อ ๙ ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับพิจารณาให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีแล้วสามารถ
ยื่นหลักฐานการแจ้งผลการพิจารณา พร้อมเอกสารงบการเงินประจําปีที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญ ชี
รับอนุญ าตตามกฎหมายต่อสํานักงานเพื่อชําระค่าธรรมเนีย มใบอนุญ าตรายปีที่ได้ลดหย่อนตามอัต รา
ที่กําหนด
ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับพิจารณาให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีแล้ว สามารถยื่นหลักฐาน
การแจ้งผลการพิจารณาต่อสํานักงาน เพื่อขอยกเว้นการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการอาจพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปีตามความเหมาะสมต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่)
ประเภทใบอนุญาต
การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
บริการสาธารณะประเภทที่ ๑
๑. มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่าร้อยละ ๗๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๙๐
สามารถขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่พึงชําระ
๒. มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่าร้อยละ ๙๐ สามารถขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
บริการสาธารณะประเภทที่ ๒
๑. มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่าร้อยละ ๗๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๙๐
สามารถขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่พึงชําระ
๒. มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่าร้อยละ ๙๐ สามารถขอลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตราร้อยละ ๗๕ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่พึงชําระ
บริการสาธารณะประเภทที่ ๓
๑. มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่าร้อยละ ๗๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๙๐
สามารถขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่พึงชําระ
๒. มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่าร้อยละ ๙๐ สามารถขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
บริการชุมชน
มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่าร้อยละ ๗๐ สามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปี
บริการทางธุรกิจ
๑. มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่าร้อยละ ๕๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๙๐
สามารถขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่พึงชําระ
๒. มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่าร้อยละ ๙๐ สามารถขอลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่พึงชําระ

ภาคผนวกแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วย การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
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๒. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ซึ่งไม่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่)
ประเภทใบอนุญาต
การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
๑. มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่าร้อยละ ๕๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๙๐
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์สําหรับ สามารถขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่พึงชําระ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ๒. มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่าร้อยละ ๙๐ สามารถขอลดหย่อน
(กิจการที่ไม่ใช้คลืน่ ความถี่ ซึง่ ไม่ตอ้ ง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตราร้อยละ ๗๕ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่พึงชําระ
ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่)

แบบคําขอรับการพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
ส่วนที่ ๑ การยื่นความประสงค์ขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม

ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียม

สําหรับรอบระยะเวลา ........../......./..............- ............/......./................
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลผู้ประสงค์ขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
ข้าพเจ้า บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/มูลนิธ/ิ สมาคม/กลุ่มคน ……………………………………………………………………....
๒.๑ ที่ตั้งนิติบุคคล.........……………………………………………………………………………………………………………………
เลขที่ ……………ตรอก/ซอย……………………ถนน……………………….. หมู่ท…ี่ ………… แขวง/ตําบล…………………
เขต/อําเภอ ……………………จังหวัด ………………………… รหัสไปรษณีย์………………….โทรศัพท์…………………….
โทรสาร ……………………………. E-mail ……………………………. เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษี………..…………………..
๒.๒ ที่ตั้งกลุ่มคน...…………………………………………………………………………………………………………………………..
เลขที่ ……………ตรอก/ซอย……………………… ถนน……………………….หมูท่ ี่ …………แขวง/ตําบล……………………
เขต/อําเภอ ………………………จังหวัด ………………………… รหัสไปรษณีย…์ ……………….โทรศัพท์………………….
โทรสาร ……………………………E-mail ……………………………. เลขทีป่ ระจําตัวผูเ้ สียภาษี…………..…………………..
๒.๓ ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการแทน………………………………………………………………………………………………………
ตําแหน่ง .................................................................โทรศัพท์...........................................................................
โทรสาร ..................................................................E-mail …………………………………………………………………..
อายุ............ ปี สัญชาติ .....................บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น(ระบุ)...........................................
เลขทีบ่ ัตร.............................................. ออกให้ ณ อําเภอ/เขต .....................จังหวัด...................................
อยู่บ้านเลขที่ ….………ตรอก/ซอย………………..….…..……ถนน……………….……………..……….หมู่ท.ี่ ...................
แขวง/ตําบล ……………………. เขต/อําเภอ ………………………… จังหวัด …………………………………………………….
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ส่วนที่ ๓ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่)
.... บริการสาธารณะประเภทที่ ๑
…. บริการสาธารณะประเภทที่ ๒
…. บริการสาธารณะประเภทที่ ๓
…. บริการชุมชน
…. บริการทางธุรกิจ
( ) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ซึ่งไม่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่)
ส่วนที่ ๔ เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา
( ) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
( ) สําเนาสัดส่วนรายการ
( ) อื่นๆ (ถ้ามี) ...................................................................................................................
ส่วนที่ ๔ คํารับรอง
ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า การประกอบกิ จ การของข้ า พเจ้า มี สั ด ส่ วนรายการ ข่ าวสารหรื อ
สาระประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้ง ปี ไม่น้อ ยกว่าร้ อยละ ............. และข้อ มูล และเอกสารที่นําส่งตาม
แบบคําขอนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ
(.................................................)
............./.................../.................
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๖. การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง การกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มีอํานาจหน้าที่ ตรวจสอบการดํ าเนิ นการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสี ยง และกิจการโทรทัศน์ มิ ให้ มี
การดําเนินการใด ๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณา
อันมีลักษณะเป็นการค้ากําไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ ดังนั้น เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกระทําที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) และ (๒๔) และมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัย อํา นาจตามบทบั ญ ญัติแ ห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น์
และกิ จการโทรคมนาคมแห่ง ชาติ จึ งออกประกาศกํา หนดการกระทํ าที่ เป็ น การเอาเปรี ย บผู้บ ริโ ภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ตามกฎหมายอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
มีผลใช้บงั คับ และให้รวมถึงผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วย
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

“ผู้บริโภค” หมายความว่า บุคคลทั่วไปที่รับชมและรับฟังรายการผ่านกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์จากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
“ผลิตภัณฑ์สุขภาพ” หมายความว่า
(๑) อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(๒) ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
(๓) เครื่องสําอางตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสําอาง
(๔) วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๕) วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
(๖) ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
(๗) เครื่องมือแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์
(๘) สารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย
“โฆษณา” หมายความว่า การโฆษณาตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการกํากับดูแลการโฆษณาที่คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด หรือการโฆษณา
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค หรือการกระทําไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ให้ประชาชนได้เห็นหรือ
รับทราบสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการแสวงหากําไรในทางธุรกิจ
ผ่านทางกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมาย
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ข้อ ๔ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ
เพื่อเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะที่เป็นการค้ากําไรเกินควร
หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ
ข้อ ๕ การดําเนินการในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้
เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากําไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ
(๑) การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น ๆ มีคําสั่งหรือคําวินิจฉัยว่าเป็นการดําเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(๒) การออกอากาศรายการหรื อ การโฆษณาที่ มี เ นื้ อ หาสาระในลั ก ษณะเป็ น การจู ง ใจ
ให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสิน ค้า โดยหลอกลวงหรือกระทํา ให้เกิด ความเข้าใจผิด ในสาระสําคั ญ
เกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริง
หรือเกินความจริง

1098

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

(๓) การกําหนดเงื่อนไขในการให้บริการที่มีลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็น ธรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม หรือขัดต่อข้อกําหนดด้านสัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๔) การกระทําโดยอาศัย อํานาจทางการตลาดเพื่อบัง คับให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการของตน
หรือของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์รายหนึ่งรายใดหรือหลายราย อย่างไม่เป็นธรรม
(๕) การกระทําใด ๆ ที่มีลักษณะกีดกันมิให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้ตามปกติ
อันเป็นเหตุให้ผู้บริโภคต้องรับภาระเพิ่มขึ้นในการเข้าถึงบริการกระจายเสียงหรือบริการโทรทัศน์ดังกล่าว
(๖) การดําเนินการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์มากกว่าหนึ่งรายขึ้นไป
ซึ่งร่วมกันกําหนดเงื่อนไขการเข้าถึงบริการอันมีลักษณะบังคับให้ผู้บริโภคต้องเลือกใช้บริการของผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์นั้นรายใดรายหนึ่งหรือสร้างภาระเกินสมควรในการเข้าถึงบริการนั้น
(๗) กระทําการฝ่าฝืนหรื อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการให้บริการ หรือระงับหรื อหยุดการให้บริการ
โดยไม่แจ้งให้ผู้บริโภคทราบเป็นการล่วงหน้า โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
(๘) การออกอากาศรายการโดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
หรือบ่อยครั้งที่เป็นผลให้ผู้บริโภครับชมรายการอย่างไม่ต่อเนื่อง
(๙) การออกอากาศรายการในลักษณะที่จัดให้มีข้อความหรือข้อมูล ซึ่งมีขนาดพื้นที่รวมกันเกิน
หนึ่งในแปดของขนาดพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์ อันเป็น การรบกวนการรับชมรายการของผู้บริโภคโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร
(๑๐) การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาโดยใช้วิธีการเพิ่มเสียงดัง เพื่อดึงดูด ความสนใจ
ของผู้บริโภค ซึง่ มีผลกระทบต่อผู้บริโภคในลักษณะเป็นการบังคับให้รับข้อมูลข่าวสาร รายการ หรือการโฆษณานั้น
หรือเป็นมลพิษทางเสียง โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
(๑๑) การออกอากาศรายการในลักษณะเชิญชวนให้ผู้บริโภคส่งข้อความหรือเน้นย้ําในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๑๒) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ ๖ การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาที่เป็นการหลอกลวงหรือกระทําให้เกิดความ
เข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้าตามข้อ ๕ (๒) จะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) ทําให้ผู้บริโภคโดยทั่วไปเข้าใจผิดในข้อเท็จจริง หรือคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะของสินค้า
หรือบริการ และจากการเข้าใจผิดดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
(๒) มีการใช้ข้อมูลที่เป็น เท็จ หรือข้อมูลที่ถูกต้องแต่มีการปกปิด ข้อมูลที่สําคัญหรือให้ข้อมูล
ที่ไม่ชัดเจน ไม่อาจเข้าใจได้ กํากวม ไม่เหมาะสม จนเป็นเหตุให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในบริการหรือสินค้านั้น
(๓) การละเว้นการนําเสนอข้อมูลที่จําเป็น ต่อการตัด สินใจเลือกใช้บริการหรือสิน ค้า ซึ่งหาก
ผูบ้ ริโภคทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วย่อมตัดสินใจไม่เลือกใช้บริการหรือสินค้านั้น
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๗ กรณีที่มีผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์รายหนึ่งรายใดดําเนินการ
ในลักษณะเป็น การเอาเปรีย บผู้บริโภคตามประกาศนี้ ให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสีย หาย
มีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
ในกรณี ที่ มี เ หตุ อัน ควรสงสั ย ว่ าผู้ ป ระกอบกิ จ การกระจายเสีย งหรื อ กิ จ การโทรทั ศ น์ ร ายใด
ดําเนินการในลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามประกาศนี้ คณะกรรมการอาจสั่งให้มีการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวก็ได้
การตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบตามประกาศนี้ คณะกรรมการ
อาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการก็ได้
ข้อ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็น ว่าผู้ประกอบกิจการกระจายเสีย งหรือกิจการโทรทัศน์
ดําเนินการใด ๆ ในลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคแล้ว ให้มีคําสั่งให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์นั้นระงับการดําเนินการดังกล่าวโดยทันที
ข้อ ๙ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ได้รับคําสั่งตามข้อ ๘ แล้วไม่ปฏิบัติตาม
คณะกรรมการจะปรับทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท
ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งยังคงฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการต่อไป
คณะกรรมการจะปรับทางปกครองอีกวันละไม่เกินหนึ่งแสนบาทตลอดเวลา ที่ยังมิได้ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น
การพิจารณาสั่งลงโทษปรับทางปกครองตามประกาศนี้ ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๑๘ ง

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง การกระทาทีเ่ ป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒)
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อกาหนดให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามพระราชบัญญัติสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ อันจะเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๓) และ (๒๔) และมาตรา ๓๑ วรรคสอง
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๙) ของบทนิยามคาว่า “ผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ในข้อ ๓
ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
“(๙) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร”
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

1101

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒ ง

๑๙

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มกราคม ๒๕๕๘

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕ (๑๐)
ของประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๕
ด้วยประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๕ (๑๐) กําหนดให้การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาโดยใช้วิธีการเพิ่มเสียงดัง เพื่อดึงดูด
ความสนใจของผู้บริโภค ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้บริโภคในลักษณะเป็นการบังคับให้รับข้อมูลข่าวสาร รายการ
หรือการโฆษณานั้น หรือเป็นมลพิษทางเสียง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะที่เป็น
การค้ากําไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ขอประกาศให้ ท ราบว่ า คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ ซึ่ ง มี อํ า นาจหน้ า ที่
ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
กําหนดแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ กรณีการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาโดยใช้วิธีการเพิ่มเสียงดัง เพื่อดึงดูด
ความสนใจของผู้บริโภค ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้บริโภคในลักษณะเป็นการบังคับให้รับข้อมูลข่าวสาร รายการ
หรือการโฆษณานั้น หรือเป็นมลพิษทางเสียง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตามข้อ ๕ (๑๐) ของประกาศดังกล่าว
ดังนี้
ข้อ ๑ การออกอากาศรายการหรื อ การโฆษณาในกิ จ การโทรทั ศ น์ ต้ อ งมี ร ะดั บ ความดั ง
ไม่เกินกว่าระดับความดังมาตรฐานตามข้อเสนอแนะของสหภาพการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งยุโรป
(European Broadcasting Union) EBU R 128 “Loudness normalisation and permitted
maximum level of audio signals” ดังนี้
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒ ง

๑๙

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มกราคม ๒๕๕๘

๑) ระดับความดังเฉลี่ย (Program Loudness Level) มีค่าอยู่ที่ -๒๓ LUFS
(Loudness Units, referenced to Full Scale) ค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±๐.๕ LU (Loudness Unit)
เว้นแต่ รายการที่ไม่สามารถรักษาระดับความดังเฉลี่ยให้มีค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±๐.๕ LU หรือรายการที่
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์มิได้เป็นผู้กําหนดระดับความดังในการออกอากาศด้วยตนเอง อาจอนุโลมให้มี
ค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±๑ LU และ
๒) ระดับความดังสูงสุด (Maximum Permitted True Peak Level) มีค่า
ไม่เกิน -๑ dBTP (dB True Peak)
ทั้งนี้ การวัดระดับความดังดังกล่าวให้เป็นไปตามเอกสารของสหภาพการกระจายเสียง
และแพร่ภาพแห่งยุโรป (European Broadcasting Union) EBU Tech 3341 “Loudness
Metering : ‘EBU Mode’ metering to supplement loudness normalisation in accordance
with EBU R 128” หรือตามข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International
Telecommunications Union) ITU-R BS.1770 “Algorithms to measure audio programme
loudness and true-peak audio level”
ข้อ ๒ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาเกินกว่าระดับความดัง
มาตรฐานตามข้ อ ๑ ให้ ถื อ เป็ น การเอาเปรี ย บผู้ บ ริ โ ภคในกิ จ การโทรทั ศ น์ ต ามข้ อ ๕ (๑๐)
ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จะใช้แนวทางนี้เป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕ (๑๐)
ของประกาศดังกล่าวเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๗๗ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ตามข้อ ๕ (๑๒) ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๕

ด้วยประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญ ญัติองค์กรจัด สรรคลื่น ความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิท ยุกระจายเสีย ง วิท ยุโ ทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มี
การกําหนดลักษณะการกระทําที่ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไว้
โดยในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อาจพิจารณากําหนดลักษณะ
การกระทําที่ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคได้ ตามข้อ ๕ (๑๒) ของประกาศดังกล่าว
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ขอประกาศให้ท ราบว่ า คณะกรรมการกิจ การกระจายเสี ย งและกิจ การโทรทัศ น์ ซึ่ง มีอํ านาจหน้า ที่
ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ในส่ว นที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ กําหนดให้
การกระทําของผู้รับใบอนุญาตซึ่งให้บริการโทรทัศน์โดยดําเนินการให้ปรากฏภาพประกอบบนแถบแสดงข้อมูล
ขณะเปลี่ยนช่องรายการโทรทัศน์ ในลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ชมต้องรับข้อมูลที่นําเสนอโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
และภาพประกอบดังกล่าวได้บดบังพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์บางส่วน อันเป็นการขัดขวางการรับชมรายการ
อย่างปกติทั่ว ไปที่ผู้บริโภคพึงคาดหมายได้จากการให้บริการของผู้ประกอบกิจการโดยทั่ว ไปพึง กระทํา
ในการให้บริการ โดยไม่มเี หตุผลอันสมควรเป็นการกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยการก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนรําคาญ ตามข้อ ๕ (๑๒) ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๗๗ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

1106

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง

๑๙

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๕ (๑๒)
ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒)
ด้วยประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กําหนด
ลักษณะการกระทําที่ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไว้ โดยในกรณี
ที่เห็นสมควรคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อาจพิจารณากําหนดลักษณะการกระทํา
ที่ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคได้ ตามข้อ ๕ (๑๒) ของประกาศดังกล่าว
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ขอประกาศให้ ท ราบว่ า คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ ซึ่ ง มี อํ า นาจหน้ า ที่
ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ กําหนดให้
ลักษณะการกระทําดังต่อไปนี้เป็นการกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยการโฆษณาอันมีลักษณะ
เป็นการค้ากําไรเกินควร ตามข้อ ๕ (๑๒) ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๑ การโฆษณาที่ผู้ให้บริการให้สิทธิการใช้บริการต่าง ๆ เป็นพิเศษแก่ผู้สมัครใช้บริการ
เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายในห้วงเวลาใด โดยผู้ให้บริการคงสิทธิการใช้บริการเป็นพิเศษตามที่โฆษณานั้นไว้
น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่โฆษณา
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง

๑๙

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๒ การโฆษณาด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อมูลที่สําคัญ หรือให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน
ไม่อาจเข้าใจได้ กํากวม หรือละเว้นการนําเสนอข้อมูลที่จําเป็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ หรือปกปิด
ข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง ที่ทําให้ผู้ใช้บริการเข้าใจผิดในข้อเท็จจริง คุณสมบัติ หรือคุณลักษณะของบริการ
ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

1108

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง

๑๙

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง การกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ตามข้อ ๕ (๑๒) ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๓)
ด้วยประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กําหนด
ลั ก ษณะการกระทํ า ที่ ถื อ เป็ น การเอาเปรี ย บผู้ บ ริ โ ภคในกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ ไ ว้
โดยในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อาจพิจารณากําหนดลักษณะ
การกระทําที่ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคได้ตามข้อ ๕ (๑๒) ของประกาศดังกล่าว
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ขอประกาศให้ ท ราบว่ า คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ ซึ่ ง มี อํ า นาจหน้ า ที่
ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญั ติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กําหนดให้
การกระทําของผู้ รั บใบอนุญ าตประกอบกิ จการโทรทัศ น์ที่ ดําเนิ น การออกอากาศรายการหรื อ โฆษณา
ที่มีเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการเชิญชวนหรือจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าที่ผิดกฎหมาย
หรือที่เป็นการหลอกลวง โดยอาศัยความเชื่ออย่างงมงายหรือความศรัทธาของบุคคลซึ่งไม่สามารถพิสูจน์
ได้ด้วยหลักเหตุผล หรือกระบวนการพิสูจน์ที่เป็นที่ยอมรับ เป็นการกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
โดยอาศั ย การใช้ เ ครื อ ข่ า ยหรื อ การโฆษณาอั น มี ลั ก ษณะที่ เ ป็ น การก่ อ ให้ เ กิ ด ความเดื อ ดร้ อ นรํ า คาญ
ตามข้อ ๕ (๑๒) ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๙๗ ง

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง การกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๕ (๑๒)
ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกระทาทีเ่ ป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๔)
ด้วยประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับ
การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
กาหนดลักษณะการกระทาที่ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากาไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญ ซึ่ ง ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควรคณะกรรมกา รกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติอาจพิจารณากาหนดลักษณะการกระทาที่ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคได้
ตามข้อ ๕ (๑๒) ของประกาศดังกล่าว
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ขอประกาศให้ทราบว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กาหนดให้การดาเนินการ
ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ เป็นการกระทา
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในกรณีที่มีการให้บริการโดยใช้
วิธีการทางเทคนิค หรือการกระทาในลักษณะพิเศษ เพื่อให้ผู้บริโภคต้องรับสัญญาณช่องรายการใดรายการหนึ่ง
เป็นการเฉพาะทุกครั้งที่มีการเปิด เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ หรืออุปกรณ์รับสัญญาณดังกล่าว อันมี
ลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้บริโภคต้องรับบริการตามที่ผู้รับใบอนุญาตกาหนดโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และ
ไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งก่อให้ เกิดความเดือดร้อนราคาญ และจากัด สิทธิผู้บริโภคในการเลือกรับ
สัญญาณช่องรายการโทรทัศน์อย่างเสรีภาพ
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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๗. การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๓๕ ง

๑๙

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ให้เข้าถึง
หรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ดําเนินการ
ให้คนพิการสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับ
บุคคลทั่วไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๑๓) มาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๒
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๗ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๓
มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึง
หรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้
และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบัง คับหรือ คํา สั่งอื่นใด ในส่ว นที่มีกําหนดไว้แล้ ว
ในประกาศนี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“การให้บริการโทรทัศน์” หมายความว่า การให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการ
ไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมและรับฟังการให้บริการนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่นความถี่
ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน
หรือการให้บริการอื่นทํานองเดียวกันที่คณะกรรมการกําหนดให้เป็นกิจการโทรทัศน์
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
สําหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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“ผู้ได้รับการแบ่งเวลาให้ดําเนินรายการ” หมายความว่า ผู้ผลิตรายการหรือนํารายการเผยแพร่ผ่าน
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของผู้รับใบอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดําเนินรายการ
“ผู้รับใบอนุญาตให้บริการแบบประยุกต์” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการแบบประยุกต์
ประเภทการให้บริการข้อมูล ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยกําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับใบอนุญาตให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕
“ผังรายการ” หมายความว่า ข้อมูลแสดงวันและเวลาออกอากาศรายการสําหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์
“รายการ” หมายความว่า เนื้อหาที่ผลิตขึ้นเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่มิใช่โฆษณา โดยผลิตขึ้นเอง
หรือจัดหาจากผู้อื่น
“คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือเข้าไป
มีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ
อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญาและการเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ
และมีความจําเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภท และหลักเกณฑ์
ที่รฐั มนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกําหนด
“บริ การล่า มภาษามื อ ” หมายความว่ า บริก ารโทรทั ศ น์ที่ จั ด ให้ มีก ารบรรยายด้ ว ยภาษามื อ
ในช่ ว งเวลาเดี ย วกั บ ที่ ร ายการมี เ สี ย งพู ด หรื อ เสี ย งประกอบเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ ค นพิ ก ารทางการได้ ยิ น
หรือสื่อความหมาย เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้น
“บริการคําบรรยายแทนเสียง” หมายความว่า บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคําบรรยายเป็นอักษรวิ่ง
หรือตัวอักษร สัญลักษณ์ ภาพ หรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูด
หรือเสียงประกอบเกิดขึ้น และผู้รับชมสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ เพื่อให้
คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์
ได้มากขึ้น
“บริการเสียงบรรยายภาพ” หมายความว่า บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคําบรรยายภาพด้วยเสียง
หรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยาย
ตามปกติ เพื่อให้คนพิการทางการเห็น หรือผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาเข้าถึงหรือรับรู้ และใช้ประโยชน์
จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้น
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“รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ” หมายความว่า รายการข่าวสาร
รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม
ศิลปะ วัฒนธรรม รายการให้ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
“องค์กรแต่ละประเภทความพิการ” หมายความว่า องค์กรคนพิการแต่ละประเภทที่เป็นองค์กร
สมาชิกระดับชาติตามประเภทความพิการที่ได้แจ้งชื่อไว้กับสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ
“ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้น และคาดหมายได้ว่า
เหตุดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายในชีวิต ทรัพย์สิน สิทธิ หรือเสรีภาพของประชาชนในวงกว้าง
และให้หมายถึงสาธารณภัยต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
“สํานักงาน กสทช.” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หมวด ๑
มาตรการพื้นฐาน
ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง เสียง บรรยายภาพ
และบริการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนดในรายการที่ออกอากาศประเภทข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ โดยผู้รับใบอนุญาตต้องจัดบริการดังกล่าวให้สอดคล้อง เหมาะสมกับรูปแบบของแต่ละรายการ
โดยอย่างน้อยต้องมีสัดส่วน ดังนี้
(๑) บริการล่ามภาษามืออย่างน้อยร้อยละ ๕ ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต และต้องจัดให้มีเพิ่มขึ้นจนถึงร้อยละ ๙
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในภาคผนวก ซึ่งเมื่อรวมเวลาที่จัดให้มีบริการดังกล่าวตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้ว
ต้องไม่น้อยกว่าหกสิบนาทีต่อวัน
(๒) บริการคําบรรยายแทนเสียงอย่างน้อยร้อยละ ๔๐ ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต และต้องจัดให้มีเพิ่มขึ้นจนถึง
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ร้อยละ ๖๐ ภายในระยะเวลาที่กําหนดในภาคผนวก ซึ่งเมื่อรวมเวลาที่จัดให้มีบริการดังกล่าวตลอดทั้งวัน
เฉลี่ยแล้วต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบนาทีต่อวัน
(๓) บริการเสียงบรรยายภาพอย่างน้อยร้อยละ ๕ ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสาร หรือสาระ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต และต้องจัดให้มีเพิ่มขึ้นจนถึง
ร้อยละ ๑๐ ภายในระยะเวลาที่กําหนดในภาคผนวก ซึ่งเมื่อรวมเวลาที่จัดให้มีบริการดังกล่าวตลอดทั้งวัน
เฉลี่ยแล้วต้องไม่น้อยกว่าหกสิบนาทีต่อวัน
ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการโทรทัศน์ตาม (๑) (๒) และ (๓) อย่างน้อยตามสัดส่วน
และระยะเวลาที่กําหนดในภาคผนวก แนบท้ายประกาศนี้ หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการ
อาจกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีบริการอื่นใดนอกเหนือจากบริการโทรทัศน์ ตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมก็ได้
ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๖ การคิดสัดส่วนรายการที่จัดให้มีบริการตามข้อ ๕ ในกรณีที่รายการใดมีการออกอากาศซ้ํา
ให้คิดคํานวณเฉพาะการออกอากาศครั้งแรกเท่านั้น
ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงประเภทบริการตามข้อ ๕ ในผังรายการที่เสนอต่อคณะกรรมการ
ก่อนเริ่มให้บริการ หรือก่อนทําการเปลี่ยนแปลงผังรายการแล้วแต่กรณี
ข้อ ๘ มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของรูปแบบรายการ
กับบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๙ การให้บริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ ต้องกระทําโดยล่ามภาษามือที่ได้
จดแจ้งเป็นล่ามภาษามือตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยบริการล่ามภาษามือตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมีระดับ
ความรู้ความสามารถของการเป็นล่ามภาษามือตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๑๐ การให้บริการโทรทัศน์ที่มีบริการเสียงบรรยายภาพต้องกระทําโดยวิธีการจัดช่องสัญญาณ
เสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกัน
ข้อ ๑๑ ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ต้องให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตที่จัดให้มีบริการโทรทัศน์
ตามข้อ ๕ ในช่องรายการของผู้รับใบอนุญาตผ่านโครงข่ายได้โดยตรงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการเปลี่ยน
ดัดแปลง หรือตัดทอน บริการดังกล่าว
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้รับใบอนุญาตดําเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติ หรือเหตุฉุกเฉิน
และต้ อ งจั ด ให้ มี บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ ที่ มี บ ริ ก ารล่ า มภาษามื อ คํ า บรรยายแทนเสี ย ง เสี ย งบรรยายภาพ
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ตามความเหมาะสมเพิ่มเติมในรายการที่เป็นการออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบด้วย
เพื่อประโยชน์ของคนพิการในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้ทันท่วงที
หมวด ๒
มาตรการส่งเสริม
ข้อ ๑๓ ผู้รับใบอนุญาตที่จัดให้มีบริการโทรทัศน์ตามข้อ ๕ ในรายการที่ออกอากาศมีสัดส่วน
เกินกว่าที่กําหนดในมาตรการพื้นฐานมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
คณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดมาตรการส่งเสริมเป็นพิเศษในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาต จัดให้มี
บริการคําบรรยายแทนเสียง หรือเสียงบรรยายภาพ หรือทั้งสองบริการ สําหรับรายการที่ออกอากาศในช่วงเวลา
ที่มีจํานวนผู้รับชมสูง
ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ให้บริการผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจขอรับการส่งเสริม
และสนับสนุนจากกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๑๔ การส่งเสริมและสนับสนุนผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนด
ราคาตลาดที่เหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนใช้ประกอบการพิจารณา เสนอความเห็น
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ข้อ ๑๕ ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุน ตามหมวดนี้
จะต้องจัดทําและเสนอแผนการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คําบรรยาย แทนเสียง
เสียงบรรยายภาพ ตามมาตรการส่งเสริมต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบล่วงหน้าหกสิบวัน
ก่อนเริ่มต้นปีปฏิทิน หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบแผนการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้ผู้รับใบอนุญาตรายดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุน โดยคณะกรรมการ
นําส่งข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติต่อไป
ผู้รับใบอนุญาตให้บริการแบบประยุกต์ และผู้ได้รับการแบ่งเวลาให้ดําเนินรายการ อาจขอรับ
การส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนด้วยก็ได้ โดยจัดทําแผนการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ ตามมาตรการ
ส่งเสริมรวมกับแผนการจัดให้มีบริการตามมาตรการส่งเสริมของผู้รับใบอนุญาตที่ตนใช้บริการ
ข้อ ๑๖ การขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนตามข้อ ๑๕ ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการจัดให้มีบริการตามมาตรการส่งเสริมอย่างชัดเจนและครบถ้วน โดยอย่างน้อย
ต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
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(๑) ประเภทรายการและรูปแบบบริการที่จะขอรับการส่งเสริม และระยะเวลาในการให้บริการ
(๒) แนวทางในการดําเนินงานเพื่อจัดให้มีบริการ
(๓) แนวทางการมีส่วนร่วม การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อรายการที่เลือกนํามาขอรับ
การส่งเสริมจากองค์กรแต่ละประเภทความพิการที่เกี่ยวข้อง
(๔) ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีบริการที่จะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุน
(๕) แนวทางการประเมินผล
ข้อ ๑๗ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น จากกองทุ น อาจเสนอขอแก้ ไ ข
ปรับปรุงแผนการจัดให้มีบริการตามมาตรการส่งเสริมต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบได้
โดยจะต้องแสดงเหตุผล ความจําเป็น และมูลค่าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ การดําเนินการ
ขอแก้ไข ปรับปรุงแผนการจัดให้มบี ริการดังกล่าวให้นําข้อ ๑๓ - ๑๖ มาบังคับใช้ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๘ การขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การใช้จ่ายเงิน การติดตาม และการประเมินผลเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ข้อ ๑๙ องค์กรแต่ละประเภทความพิการอาจเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อขอให้มี
แผนการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง และเสียง
บรรยายภาพ ในรายการที่ออกอากาศให้มีสัดส่วนเกินกว่าที่กําหนดในมาตรการพื้นฐานก็ได้
หมวด ๓
การกํากับดูแล และประเมินผล
ข้อ ๒๐ ให้ผู้รับใบอนุญาตรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรแต่ละประเภทความพิการ องค์กร
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ในการจัดให้มีบริการที่เหมาะสมตามมาตรการพื้นฐาน และมาตรการส่งเสริมเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการ
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้พิการให้เข้าถึงหรือรับรู้ และใช้ประโยชน์ จากรายการ
ในกิจการโทรทัศน์ องค์กรแต่ละประเภทความพิการ องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอาจเสนอความคิดเห็น
หรือความต้องการในการเลือกรับบริการโทรทัศน์ที่มีบริการแบบใดก็ได้ตามประกาศฉบับนี้ ต่อสํานักงาน
กสทช. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีบริการในรายการที่ตรงตามความต้องการของคนพิการ
ซึ่งรวมถึงประเภทบริการ ช่วงเวลาในการจัดให้มีบริการ ประเภทรายการที่ต้องการให้มีบริการ และคุณภาพ
ของบริการด้วย
ข้อ ๒๑ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ร ายการที่ มี บ ริ ก ารล่ า มภาษามื อ
คําบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ให้สาธารณะทราบเป็นการทั่วไป โดยอาจประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องรายการของผู้รับใบอนุญาตก็ได้ โดยไม่ให้ถือการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นการโฆษณา

1120

รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๓๕ ง

๑๙

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงสัญลักษณ์ เสียงประกอบ ให้ผู้ใช้บริการทราบว่ารายการที่
จะออกอากาศเป็นเป็นรายการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ
แล้วแต่กรณีตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทําและรายงานผลการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการ
ล่ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ เสนอต่อคณะกรรมการเป็นรายปี โดยให้จัดส่ง
พร้อมกับผังรายการประจําปี ซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) รายละเอียดประเภทรายการและรูปแบบบริการที่ได้ให้บริการ
(๒) สัดส่วนที่ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีบริการตามข้อ ๕
(๓) รายงานการรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรแต่ละประเภทความพิการที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง
(๔) หลักฐานการออกอากาศตามความจําเป็นหรือที่คณะกรรมการร้องขอ
ข้อ ๒๔ ให้สํานักงาน กสทช. จัดให้มีการประเมินคุณภาพการให้บริการตามที่ผู้รับใบอนุญาต
รายงาน โดยให้องค์กรแต่ละประเภทความพิการที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน คุณภาพการให้บริการ
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๒๕ คณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารกองทุนอาจใช้รายงานผลการจัดให้มีบริการ
ตามข้อ ๒๓ และผลการประเมินคุณภาพการให้บริการตามข้อ ๒๔ ประกอบการพิจารณาส่งเสริม
และสนับสนุนจากกองทุนให้แก่ผู้รับใบอนุญาตก็ได้
ข้อ ๒๖ กรณีผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
จากกองทุนถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้สิทธิการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนสิ้นสุดลงด้วย
ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่า ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนจากกองทุนไม่ดําเนินการตามแผนการจัดให้มีบริการตามมาตรการส่งเสริมที่แจ้งไว้โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร คณะกรรมการอาจพิจารณาเสนอให้ยกเลิกการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนได้
ในกรณีที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกยกเลิกการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุน ให้ผู้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนดังกล่าวส่งคืนเงินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากกองทุนตามจํานวนที่เหลืออยู่ พร้อมรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายที่ได้ดําเนินการไปแล้วให้สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบด้วย เว้นแต่ กรณีที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
หรือถูกยกเลิกการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนเนื่องจากผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
กระทําการโดยทุจริต ให้คืนเต็มจํานวนที่ได้รับจากกองทุน
ข้อ ๒๗ ผู้ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น จากกองทุ น ต้ อ งจั ด ทํ า แผนและรายงานผล
ความก้าวหน้าของการดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การใช้จ่ายเงิน การติดตาม และการประเมินผลเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะด้วย
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๓๕ ง

๑๙

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

หมวด ๔
บทกําหนดโทษ
ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติ
ตามประกาศฉบับนี้ ให้มีโทษตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ เว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศได้เนื่องจากมีเหตุหรือข้อจํากัด
ทางเทคนิคซึ่งเกิดจากความจุของโครงข่ายโทรทัศน์ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๙ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดําเนินการตามประกาศนี้ ผู้รับใบอนุญาต
ต้องจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คําบรรยายเป็นอักษรวิ่ง หรือคําบรรยายเป็นเสียง
ในเวลาออกอากาศแล้วแต่กรณีอย่างน้อยวันละหกสิบนาทีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และเมื่อ
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับแล้ว ๑ ปี ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ
คําบรรยายเป็นอักษรวิ่ง และคําบรรยายเป็นเสียงในเวลาออกอากาศรวมกันอย่างน้อยวันละหกสิบนาที
เมื่อประกาศนี้มีผลใช้บังคับแล้ว ๒ ปี ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการ
ล่ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ตามมาตรการพื้นฐานอย่างน้อย ตามสัดส่วน
และระยะเวลาที่กําหนดในข้อ ๕ และภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้ สําหรับการดําเนินการจัดให้มีบริการ
โทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ตามมาตรการส่งเสริม
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๓๐ ในปีแรกที่มีการดําเนินตามประกาศนี้ และยังไม่มีรายงานผลการจัดให้มีบริการโทรทัศน์
ที่มีบริการล่ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ตามข้อ ๒๓ และผลการประเมิน
คุณภาพการจัดให้มีบริการตามข้อ ๒๔ คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกองทุนอาจพิจารณา
ส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนได้ตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัตหิ น้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ภาคผนวก
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์
-------------------------------การส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องคนพิ ก ารให้ เ ข้ า ถึ ง หรื อ รั บ รู้ และใช้ ป ระโยชน์ จ าก
รายการของกิ จ การโทรทั ศ น์ ต ามมาตรการพื้ น ฐาน ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งจั ด ให้ มี บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ ที่ มี
บริ ก ารล่ามภาษามื อ คําบรรยายแทนเสียง และเสี ยงบรรยายภาพ ตามสั ดส่วนรายการที่ เป็นข่าวสาร
หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ดังนี้
ประเภทบริการ
บริการล่ามภาษามือ
(ร้อยละ)
บริการคําบรรยายแทนเสียง
(ร้อยละ)
บริการเสียงบรรยายภาพ
(ร้อยละ)

ปีที่ ๑
๕

ปีที่ ๒
๕

ปีที่ ๓
๗

ปีที่ ๔
๗

ปีที่ ๕
๙

๔๐

๔๐

๕๐

๕๐

๖๐

๕

๕

๗

๗

๑๐

ทั้ ง นี้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งจั ด ให้ มี บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ ที่ มี บ ริ ก ารล่ า มภาษามื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า
หกสิ บ นาที ต่ อ วั น บริ ก ารคํ า บรรยายแทนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ นาที ต่ อ วั น และบริ ก าร
เสียงบรรยายภาพไม่น้อยกว่าหกสิบนาทีต่อวัน
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๙๗ ง

หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ เมษายน ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒)

โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หลั ก เกณฑ์ ก ารส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องคนพิ ก าร
ให้ เ ข้ า ถึ ง หรื อ รั บ รู้ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จ ากรายการของกิ จ การโทรทั ศ น์ เพื่ อ กํ า หนดระยะเวลาให้ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตดําเนินการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีล่ามภาษามือ คําบรรยายเป็นอักษรวิ่ง และคําบรรยาย
เป็นเสียงในเวลาออกอากาศ และระยะเวลาให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ
คําบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพตามมาตรการพื้นฐานให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตเกินสมควร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๑๓) มาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๒
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๗ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการ
กิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ จึ ง กํ า หนดหลั ก เกณฑ์
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการ
โทรทัศน์เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้
และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใด ในส่ ว นที่ มี กํ า หนดไว้ แ ล้ ว
ในประกาศนี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๒๙ ของประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๙ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดําเนินการตามประกาศนี้ ผู้รับใบอนุญาต
ต้องจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คําบรรยายเป็นอักษรวิ่ง หรือคําบรรยายเป็นเสียง
ในเวลาออกอากาศแล้ ว แต่ ก รณี อ ย่ า งน้ อ ยวั น ละหกสิ บ นาที นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศนี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ
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หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ เมษายน ๒๕๖๐

และเมื่ อ ประกาศนี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ แล้ ว ๒ ปี หรื อ ตามระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการมี คํ า สั่ ง กํ า หนด
ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งจั ด ให้ มี บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ ที่ มี บ ริ ก ารล่ า มภาษามื อ คํ า บรรยายเป็ น อั ก ษรวิ่ ง
และคําบรรยายเป็นเสียงในเวลาออกอากาศรวมกันอย่างน้อยวันละหกสิบนาที
เมื่อประกาศนี้มีผลใช้บังคับแล้ว ๓ ปี หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการมีคําสั่งกําหนด
ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มี บริการล่ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง และเสียง
บรรยายภาพ ตามมาตรการพื้ น ฐานอย่ า งน้ อ ยตามสั ด ส่ ว นและระยะเวลาที่ กํ า หนดในข้ อ ๕ และ
ภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้ สําหรับการดําเนินการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ
คําบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ตามมาตรการส่งเสริมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ และเป็ น การส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องคนพิ ก าร
คณะกรรมการอาจมีคําสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้อ งจัดให้มีบริการ
โทรทัศน์ที่มีบริการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ตามที่เห็นสมควร
และเป็นการเหมาะสม”
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๖๐ ง

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
ให้เข้าถึงหรือรับรูแ้ ละใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และ
ใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ
สามารถจัดทาบริการล่ามภาษามือ คาบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงหรือรับรู้ และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างหลากหลาย โดยไม่ถูกจากัด
ให้เข้าถึงเฉพาะรายการประเภทข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม
ให้คนพิการสามารถเข้าถึงการให้บริการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไปมากยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) (๑๓) และ (๒๔) และมาตรา ๕๒
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕
มาตรา ๓๖ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทั ศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทั ศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบี ยบ ข้อบั งคับ หรือ คาสั่งอื่ น ใดในส่ว นที่ ได้ก าหนดไว้แ ล้ ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และ
ใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตแต่ละประเภทต้องจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ คาบรรยายแทนเสียง
เสียงบรรยายภาพ และบริการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกาหนดในรายการที่ออกอากาศประเภทข่าวสาร
หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือรายการประเภทอื่นใด โดยผู้รับใบอนุญาตต้องจัดบริการ
ดังกล่าวให้สอดคล้อง เหมาะสมกับรูปแบบของแต่ละรายการ ดังนี้
(๑) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ต้องจัดให้มีบริการอย่างน้อย ดังนี้
(๑.๑) บริการล่ามภาษามือ จัดให้มีบริการไม่น้อยกว่าหกสิบนาทีต่อวันภายในระยะเวลา
ที่กาหนดในภาคผนวก
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เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๖๐ ง

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

(๑.๒) บริการคาบรรยายแทนเสียง จัดให้ มีบริการไม่น้ อยกว่าหกสิบนาทีต่อวัน และ
ต้องจัดให้มีเพิ่มขึ้น ไม่น้ อยกว่าหนึ่ งร้อยยี่สิบนาทีต่อวัน และหนึ่ งร้อยแปดสิบนาทีต่อวัน ตามลาดับ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดในภาคผนวก
(๑.๓) บริก ารเสีย งบรรยายภาพ จั ด ให้ มี บ ริก ารไม่ น้ อ ยกว่าสามสิ บ นาที ต่ อ วัน และ
ต้องจัดให้มีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าหกสิบนาทีต่อวัน ภายในระยะเวลาที่กาหนดในภาคผนวก
(๒) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ต้องจัดให้มีบริการอย่างน้อย ดังนี้
(๒.๑) บริการล่ามภาษามือ จัดให้ มีบริการไม่น้ อยกว่าหกสิบนาทีต่อวัน ภายในระยะเวลา
ที่กาหนดในภาคผนวก
(๒.๒) บริการคาบรรยายแทนเสียง จัดให้ มีบริการไม่น้ อยกว่าหกสิบนาทีต่อวัน และ
ต้องจัดให้มีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบนาทีต่อวัน ภายในระยะเวลาที่กาหนดในภาคผนวก
(๒.๓) บริก ารเสีย งบรรยายภาพ จั ด ให้ มี บ ริก ารไม่ น้ อ ยกว่าสามสิ บ นาที ต่ อ วั น และ
ต้องจัดให้มีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าหกสิบนาทีต่อวัน ภายในระยะเวลาที่กาหนดในภาคผนวก
เพื่อประโยชน์ ในการจัดทาบริการตามวรรคหนึ่ง การคานวณระยะเวลาการจัด ให้ มีบริการ
ดังกล่าว ให้คานวณตามจานวนระยะเวลาการออกอากาศตามผังรายการที่ผู้รับใบอนุญาตได้จัดทาบริการ
ล่ามภาษามือ คาบรรยายแทนเสียง เสียงบรรยายภาพ”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และ
ใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ การคิดสัดส่วนรายการที่จัดให้มีบริการตามข้อ ๕ ในกรณีที่รายการใดมีการออกอากาศซ้า
ให้คิดคานวณระยะเวลาเฉพาะการออกอากาศซ้าไม่เกินสองครั้ง”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกภาคผนวกท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และ
ใช้ป ระโยชน์ จากรายการของกิจการโทรทั ศน์ ลงวัน ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ และให้ ใช้ภาคผนวก
ท้ายประกาศนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ภาคผนวก
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์
______________
การส่ งเสริ มและคุ้ มครองสิ ทธิ ของคนพิ การให้ เข้ าถึ งหรื อรั บรู้ และใช้ ประโยชน์ จากรายการ
ของกิ จการโทรทั ศน์ ตามมาตรการพื้ นฐาน ผู้ รั บใบอนุ ญาตต้ องจั ดให้ มี บริ การโทรทั ศน์ ที่ มี บริ การล่ ามภาษามื อ
ค าบรรยายแทนเสี ยง และเสี ยงบรรยายภาพ ในรายการที่ ออกอากาศประเภทข่ าวสารหรื อสาระที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ
สาธารณะ หรือรายการประเภทอื่นโดยมีระยะเวลาการออกอากาศอย่างน้อย ดังนี้
๑. กิจการบริการสาธารณะ
ประเภทบริการ
ปีที่ ๑
ปีที่ ๒
บริการ
หกสิบนาที หกสิบนาที
ล่ามภาษามือ
บริการ
หกสิบนาที หกสิบนาที
คาบรรยายแทนเสียง
บริการ
สามสิบนาที สามสิบนาที
เสียงบรรยายภาพ

ปีที่ ๓
หกสิบนาที

ปีที่ ๔
หกสิบนาที

ปีที่ ๕
หกสิบนาที

หนึ่งร้อยยี่สิบ
นาที
หกสิบนาที

หนึ่งร้อยยี่สิบ
นาที
หกสิบนาที

หนึ่งร้อย
แปดสิบนาที
หกสิบนาที

๒. กิจการทางธุรกิจ
ประเภทบริการ
ปีที่ ๑
บริการ
หกสิบนาที
ล่ามภาษามือ
บริการ
หกสิบนาที
คาบรรยายแทนเสียง
บริการ
สามสิบนาที
เสียงบรรยายภาพ

ปีที่ ๒
หกสิบนาที

ปีที่ ๓
หกสิบนาที

ปีที่ ๔
หกสิบนาที

ปีที่ ๕
หกสิบนาที

หกสิบนาที

หกสิบนาที

หกสิบนาที

หนึ่งร้อยยี่สิบนาที

สามสิบนาที

สามสิบนาที

หกสิบนาที

หกสิบนาที
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๒๒ ง

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง แนวทางการจัดทําล่ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง
และเสียงบรรยายภาพสําหรับการให้บริการโทรทัศน์
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของ
คนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์

ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการ
ของกิ จ การโทรทั ศ น์ ซึ่ ง มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๖ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๙ ได้ กํ า หนดให้ ม าตรฐาน
การให้ บ ริ ก าร มาตรฐานด้ า นเทคนิ ค และความเหมาะสมของรู ป แบบรายการกั บ บริ ก ารโทรทั ศ น์
ที่มีบริการล่ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ เป็นไปตามที่ กสทช. กําหนด
โดยผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงสัญลักษณ์ เสียงประกอบ ให้ผู้ใช้บริการทราบว่ารายการที่จะออกอากาศ
เป็นรายการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ แล้วแต่กรณี
ตามที่ กสทช. กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ขอประกาศให้ทราบว่า ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
มีมติเห็นชอบกําหนดแนวทางการจัดทําล่ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ
สําหรับการให้บริการโทรทัศน์ ตามข้อ ๘ และข้อ ๒๒ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติต่อไป
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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แนวทางการจัดทาล่ามภาษามือ คาบรรยายแทนเสียง
และเสียงบรรยายภาพสาหรับการให้บริการโทรทัศน์

ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์

สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
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คานา
ด้วย ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการ
โทรทัศน์ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๖ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๓๕ ง เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ผู้รับใบอนุญ าตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์สาหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ต้องมีบริการพื้นฐานที่ทาให้คนพิการ
สามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จ ากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป โดย
กาหนดเป็นมาตรการพื้นฐานให้ ผู้รับใบอนุญาตฯ ต้องจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ คาบรรยายแทนเสียง เสียง
บรรยายภาพ ให้สอดคล้องกับรูปแบบของแต่ละรายการ ตามสัดส่วนที่กาหนด ทั้งนี้ ข้อ ๘ ของประกาศฯ
กาหนดว่า มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการ
โทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คาบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
กาหนด ประกอบกับ ข้อ ๒๒ ของประกาศฯ กาหนดว่า ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงสัญลักษณ์ เสียงประกอบ
ให้ผู้ใช้บริการทราบว่ารายการที่จะออกอากาศเป็นรายการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คาบรรยายแทน
เสียง และเสียงบรรยายภาพแล้วแต่กรณีตามที่คณะกรรมการกาหนด
เพื่อให้มีการกาหนดมาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของรูปแบบ
รายการกับบริการ สานักงานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่ งชาติ (ส านั ก งาน กสทช.) จึงได้ ด าเนิ น การจัด ท ามาตรฐานการให้ บ ริก าร มาตรฐานด้ านเทคนิ ค และ
ความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คาบรรยายแทนเสียง และ
เสียงบรรยายภาพ ขึ้น โดยอ้างอิงจากผลการศึกษาของสถาบันทางวิชาการประกอบด้วย
๑) บริการล่ ามภาษามือ โดยสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย มูลนิ ธิพั ฒ นาคนพิการไทย และ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๒) คาบรรยายแทนเสียง โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๓) เสียงบรรยายภาพ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยได้ศึกษาความต้องการของคนพิการที่เกี่ยวข้อง และทดลองดาเนินการร่วมกับผู้รับใบอนุญาตฯ
รวมทั้ง ระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้กาหนด
เป็นมาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ที่
มีบริการล่ามภาษามือ คาบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาส ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๖ ต่อไป
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สารบัญ
เรื่อง
บทที่ ๑ หลักการและแนวคิดในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้
และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์
บทที่ ๒ บริการล่ามภาษามือ
๒.๑ บทนา
๒.๒ กลุ่มเป้าหมาย และการใช้ประโยชน์
๒.๓ มาตรฐานการให้บริการล่ามภาษามือ
๒.๔ ความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการล่ามภาษามือ
๒.๕ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
บทที่ ๓ คาบรรยายแทนเสียง
๓.๑ บทนา
๓.๒ กลุ่มเป้าหมาย และการใช้ประโยชน์
๓.๓ มาตรฐานการให้บริการคาบรรยายแทนเสียง
๓.๔ ความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการคาบรรยายแทนเสียง
๓.๕ มาตรฐานด้านเทคนิคคาบรรยายแทนเสียง
๓.๖ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
บทที่ ๔ เสียงบรรยายภาพ
๔.๑ บทนา
๔.๒ กลุ่มเป้าหมาย และการใช้ประโยชน์
๔.๓ มาตรฐานการให้บริการเสียงบรรยายภาพ
๔.๔ ความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการเสียงบรรยายภาพ
๔.๕ มาตรฐานด้านเทคนิคบริการเสียงบรรยายภาพ
บทที่ ๕ การกาหนดสัญลักษณ์ เสียงประกอบ สาหรับรายการที่จะจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ
คาบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ
๕.๑ บทนา
๕.๒ การแสดงสัญลักษณ์ เสียงประกอบ ระบุบริการทีจ่ ะจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ
คาบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ
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1

บทที่ ๑
หลักการและแนวคิดในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์
สิทธิและความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร คือ เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของพลเมืองโลก
และของพลเมืองไทย สิทธิดังกล่าวได้มีการประกาศและมีการยอมรับมาช้านาน อย่างไรก็ตามยังมีประชาชน
กลุ่มหนึ่งในทุก ๆ ประเทศที่สังคม การสื่อสาร การศึกษาและสังคมยังต้องให้ความตระหนักและให้ความสาคัญ
กับการให้ประชาชนกลุ่มนี้ กล่าวคือ ผู้พิการทางการได้ยินอันประกอบด้วย คนหูหนวก หูตึง ให้สามารถเข้าถึง
สิทธิ และใช้ประโยชน์ได้จากข้อมูลข่าวสารสาธารณะและข้อมูลอื่น ๆ จากกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่
จาเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง
โทรทัศน์นับว่าเป็นแหล่งข่าวสารข้อมูลที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่า เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารและการ
บันเทิงที่สาคัญและเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนมากที่สุด ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ย วข้องกับผู้บริโภค ให้รายการ
ต่างๆ ที่เข้าถึงประชาชนของตน เป็นบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งหลายประเทศให้ความสาคัญและ
เล็งเห็นถึงความจาเป็นในการให้บริการให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและความเท่าเทียมด้านการสื่อสาร
ดังกล่าว ซึ่งถือว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนควรจะได้รับบริการอย่า งทั่วถึง
สิ่งที่เห็นได้ชัดอีกประการหนึ่งคือ กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย
แคนาดา กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป เป็นต้น มีความก้าวหน้าในการให้พัฒนาบริการและเทคโนโลยีที่จะ
อานวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากกว่ากลุ่ม
ประเทศที่ ก าลั งพั ฒ นา เนื่ องจากกลุ่ ม ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ วมี ค วามพร้อ มทั้ งในเรื่อ งของงบประมาณและ
บุคลากรที่จาเป็นในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมถึง มีการกาหนดกฎหมาย นโยบายในการให้บริการ
ด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิตอล ที่การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารรวดเร็วมาก ผู้ที่มีข้อจากัดทางร่างกาย ยิ่ง
เข้าถึงข้อมูลยากขึ้นเท่านั้น หน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ กสทช. ซึ่งเป็นองค์กรกากับดูแล
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ควรมีนโยบายหรือมาตรการในการส่งเสริมให้ ผู้ประกอบกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์จัดให้มีบริการสาหรับคนพิการ รวมทั้ง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
เพื่อช่วยให้คนพิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ นอกจากนี้ ยังควรสร้างความตระหนัก และตื่นตัวในการรักษาสิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นของคนทุกกลุ่ม
พระราชบั ญ ญั ติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทั ศ น์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๖
กาหนดเป็นหลักการว่า เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาส ให้
เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับ
บุคคลทั่วไป ให้คณะกรรมการกาหนดมาตรการพื้นฐานบางประการ เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีบริการที่
เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว รวมถึง มาตรการส่งเสริม ทั้งนี้ บริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์
ของคนพิการและ คนด้อยโอกาสอาจหมายความรวมถึง บริการกระจายเสียงที่ออกอากาศรายการอ่านหนังสือ
เต็มเวลา หรือบริการโทรทัศน์ ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ บริการคาบรรยายเป็นอักษรวิ่ง หรือบริการคาบรรยาย
เป็นเสียง สาหรับรายการที่นาเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
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คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทั ศ น์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.)
ได้ออกประกาศเพื่ อ กาหนดหลั กเกณฑ์ การส่ งเสริมและคุ้ ม ครองสิท ธิข องคนพิ ก ารให้ เข้าถึงหรือรับ รู้และ
ใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ โดยได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๖ เล่ม ๑๓๓ ตอน
พิเศษ ๓๕ ง เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประกอบกับ ประกาศ กสทช. ว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิของคนพิ การให้ เข้าถึ งหรือรับรู้และใช้ประโยชน์ จากรายการของกิ จการโทรทั ศน์ (ฉบับที่ ๒) ได้ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา หน้า ๓๕ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๙๗ ง เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์
จากรายการของกิจการโทรทัศน์ กาหนดให้ การประกอบกิจการต้องมีบริการพื้นฐานที่ทาให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อ ย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป โดยกาหนด
เป็นมาตรการพื้นฐานให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์สาหรับการให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ต้องจัดให้มีบริการให้สอดคล้องกับรูปแบบของแต่ละรายการ โดยอย่างน้อยต้องมี
สัดส่วน ดังนี้
(๑) บริการล่ ามภาษามื อ อย่างน้ อยร้อ ยละ ๕ ของสัด ส่ วนรายการที่ เป็ น ข่าวสารหรือ สาระที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อสาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต และต้องจัดให้มีเพิ่มขึ้นจนถึงร้อยละ ๙
ภายในระยะเวลาที่กาหนดในภาคผนวก ซึ่งเมื่อรวมเวลาที่จัดให้มีบริการดังกล่าวตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้อ ง
ไม่น้อยกว่าหกสิบนาทีต่อวัน
(๒) บริการคาบรรยายแทนเสียงอย่างน้อยร้อยละ ๔๐ ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญ าต และต้องจัดให้มีเพิ่มขึ้นจนถึง
ร้อยละ ๖๐ ภายในระยะเวลาที่กาหนดในภาคผนวก ซึ่งเมื่อรวมเวลาที่จัดให้มีบริการดังกล่าวตลอดทั้งวัน
เฉลี่ยแล้วต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบนาทีต่อวัน
(๓) บริการเสียงบรรยายภาพอย่างน้อยร้อยละ ๕ ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต และต้องจัดให้มีเพิ่มขึ้นจนถึงร้อยละ
๑๐ ภายในระยะเวลาที่กาหนดในภาคผนวก ซึ่งเมื่อรวมเวลาที่จัดให้มีบริการดังกล่าวตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้อง
ไม่น้อยกว่าหกสิบนาทีต่อวัน
ในประเทศไทย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง ชาติ
(กสทช.) ซึ่งเป็นองค์กรกาหนดนโยบายและกากับดูแล รวมทั้งส่งเสริมสิทธิ์ในการสื่อสารผ่านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้ริเริ่มสนับสนุนการจัดทาบริการล่ามภาษามือ (Sign Language Interpreting)
คาบรรยายแทนเสียง (Captions) และบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) เพื่อเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนพิการทางการเห็นและการได้ยินให้สามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์
จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ผ่านเสียงบรรยายภาพและคาบรรยายแทนเสียง และโดยการให้การสนับสนุน
หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกัน เช่น สถาบันการศึกษา สมาคมคนพิการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ และ สานักงาน กสทช. ในการให้บริการดังกล่าวนี้ สานักงาน กสทช. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกากับ
และดูแลการประกอบกิจการโทรทัศน์ จึงสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยถึงแนวทางการจัดบริการคนพิการใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่หลักการจัดทามาตรฐานคาบรรยายแทนเสียงของประเทศไทยขึ้น
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บทที่ ๒
บริการล่ามภาษามือ
๒.๑ บทนา

การจัดบริการล่ามภาษามือในรายการโทรทัศน์ มีการดาเนินการในแทบทุกประเทศทั่วโลก โดยการ
ยึดหลักแนวคิดว่า พลเมื องทุ กคนมี สิท ธิเท่าเที ยมกันในการเข้าถึง และใช้ป ระโยชน์ จากข้อมูลข่าวสารใน
รายการโทรทัศน์ รวมถึงคนพิการซึ่งมีข้อจากัดบางประการในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากข้อมูลข่าวสาร
โดยเฉพาะ “คนตาบอด” และ “คนหูหนวก” อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศดาเนินการจัดบริการล่ามภาษามือ
ในรายการโทรทั ศ น์ แ ตกต่ างกั น ตามปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การจั ด บริ ก ารล่ า มภาษามื อ หลายประเทศ
จึงมีกฎหมายระบุเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดบริการล่ามภาษามือด้วย
แนวคิดสาคัญในการจัดบริการล่ามภาษามือทางโทรทัศน์ คือ การจัดบริการล่ามภาษามือทางโทรทัศน์
ให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษ (Special Needs) ของคนหูหนวก เพื่อให้คนหูหนวกสามารถเข้าถึง
และใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ข่ าวสารทางโทรทั ศ น์ อ ย่ างเท่ าเที ย มกั บ คนทั่ ว ไป อั น เป็ น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานที่ มี
ความสาคัญ ต่อการส่งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของทุกคน เนื่องจาก โทรทัศน์เป็นปัจจัยสาคัญ ต่อการ
ดารงชีวิตในสังคม โทรทั ศน์มีอยู่แทบทุกครัวเรือ น อยู่ใกล้ตัวที่สุด เข้าถึงง่าย เข้าถึงได้ตลอดเวลา มีความ
หลากหลาย สร้างเสริมการเรียนรู้ทุกด้าน สร้างเจตคติ ให้ความบันเทิง และการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น
เหตุที่บริการล่ามภาษามือยังเป็นประโยชน์ต่อคนพิการทางการได้ยิน เนื่องจากคนพิการทางการได้ยิน
จานวนมากในประเทศไทย ไม่ได้ผ่านระบบการศึกษาหรือผ่านแต่ไม่ครบกาหนด ทาให้มีปัญหาในการอ่านเขียน
ตัวอักษรภาษาไทย บริการล่ามภาษามือจึงเป็นวิธีที่ทาให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถเข้าใจเนื้อหาของรายการได้
นอกจากนี้ ภ าษามื อ เป็ น ภาษาแม่ ห รื อ ภาษาที่ ห นึ่ ง ของคนหู ห นวก จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ในการจั ด บริ การ
ล่ามภาษามือเพื่อเป็นการเข้าถึงภาษาที่หนึ่งของคนหูหนวก แม้สามารถอ่านเขียนตัวอักษรภาษาไทยได้ก็ตาม

๒.๒ กลุ่มเป้าหมาย และการใช้ประโยชน์

บริก ารล่ ามภาษามื อ มี ก ลุ่ ม เป้ าหมายเฉพาะ คื อ คนพิ ก ารทางการสื่ อ ความหมาย ผู้ สื่ อ สารด้ วย
ภาษามือ และผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบับอ้างอิง (ปรับปรุงครั้งที่ ๕) ได้ให้คานิยามไว้ดังนี้
คนหูหนวก คือ บุคคลที่มีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการได้ยินจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่านการได้ยิน เมื่อ
ตรวจการได้ยินโดยใช้คลื่นความถี่ที่ ๕๐๐ เฮิร์ตซ์ ๑,๐๐๐ เฮิร์ตซ์ และ ๒,๐๐๐ เฮิร์ตซ์ ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่า
จะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียง ๙๐ เดซิเบลขึ้นไป
คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม จะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียงน้อยกว่า ๙๐ เดซิเบล ลงมาจนถึง ๔๐ เดซิเบล ซึ่งบุคคล
ที่พิการทางการได้ยินทั้งสองประเภทนี้ อาจเป็นผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินมาแต่กาเนิดหรือสูญเสียภายหลังก็ได้
เนื่องจากสื่อโทรทัศน์ เป็นสื่อที่เสนอข้อมูลทางภาพและเสียงพร้อมกัน ดังนั้น ผู้ที่สูญเสียทางการได้ยิน
จึงมีข้อจากัดในการรับรู้ และใช้ประโยชน์ทางเสียง ดังนั้น เพื่อให้คนพิการกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้
ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง จึงจาเป็นต้องได้รับบริการคาบรรยายแทนเสียง ดังกล่าว
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คนพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง บุคคลที่มีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
หรือการเข้าไปมีส่วนในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทางการสื่อความหมาย เช่น พูดไม่ได้
พูดหรือฟังแล้วผู้อื่นไม่เข้าใจ

๒.๓ มาตรฐานการให้บริการล่ามภาษามือ

๑) ขนาดของบริการล่ามภาษามือ มีอัตราส่วนล่ามภาษามือ ไม่น้อยกว่า ๑/๑๒ ของจอโทรทัศน์ โดย
ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการรับชมบริการ และสามารถมองเห็นภาษามือได้ชัดเจน (ดูข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ท้ายบท ข้อ ๒.๕.๑)

๒) ตาแหน่งจอล่ามภาษามือ – ให้คานึงถึงการวางตาแหน่งที่มุมขวาล่างของจอโทรทัศน์เป็นลาดับแรก
แต่อาจพิจารณาตามความเหมาะสมอื่นได้ และคานึงถึงตาแหน่งของพื้นที่ที่แสดงภาพบนจอไม่ให้เกินขอบ
มาตรฐานที่เครื่องสามารถแสดงภาพได้เต็ม (Safe Area Television)
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๓) ความสูงของภาพล่ามภาษามือฯ – ระดับไม่ต่ากว่าเอวของล่ามภาษามือ

๔) สีฉากหลังของบริการล่ามภาษามือ - ควรเป็นสีเข้ม เพื่อให้คนหูหนวกเห็นภาษามือได้ชัดที่สุด และ
ไม่รู้สึกแสบตา หรือตาล้า เช่น ๑) สีน้าเงินเข้ม ๒) สีเทาเข้ม ๓) น้าตาลเข้ม หรือ ๔) สีฟ้าเข้ม

๕) แสงสว่าง - ควรประกอบด้วยลักษณะต่อไปนี้
๕.๑) ระดับความสว่าง - เห็นการเคลื่อนไหวนิ้วมือ และสีหน้าของล่ามภาษามือชัดเจน
๕.๒) แสงไฟ - สีขาว เป็นไฟเย็น และไม่มีแสงสะท้อนเข้าตาคนหูหนวก
๕.๓) เงา - ไม่มีเงาของล่ามภาษามือ และการเคลื่อนไหวมือ
๖) ท่าของล่ามภาษามือ - จัดให้ล่ามภาษามือนั่งหรือยืนตามที่คนหูหนวก และล่ามภาษามือ เห็นว่า
เหมาะสมที่สุด
๗) การแต่งกายของล่ามภาษามือ - ส่วนใหญ่ ใช้สีเรียบและเข้ม แต่ สาหรับล่ามภาษามือที่ผิวคล้า
มักใส่เสื้อผ้าสีอ่อน
๘) ใต้จอภาพล่ามภาษามือ - ไม่มีข้อความ ตัววิ่ง หรืออักษรวิ่ง ทั้งนี้ อาจจัดให้มีคาบรรยายแทนเสียง
(Closed Captions) พร้อมกับจอล่ามภาษามือก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรค หรือทับซ้อนกับล่ามภาษามือ
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๒.๔ ความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ

คนพิการทางการได้ยินต้องการเข้าถึงรายการ “ทุกประเภท” เช่นเดียวกับคนทั่วไป ซึ่งสามารถจัดให้มี
บริการล่ามภาษามือได้ในรายการทุกประเภท โดยมุ่งจัดทาบริการในรายการที่เป็นการออกอากาศแจ้งข่าวหรือ
เตือนในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน และรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์สาธารณะ ได้แก่
๑) รายการข่าวสาร ๒) รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ๓) รายการ
ส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ๔) รายการให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
คุณ ภาพชีวิต และสิ่ งแวดล้อม เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม คนพิการทางการได้ยินอาจมี ความต้องการเนื้อหา
รายการที่หลากหลายตามแต่ความชอบ ความสนใจ เช่น ข่าวท้องถิ่น กฎหมาย สุขภาพ สารคดีท่องเที่ยว
ทาอาหาร เป็นต้น จึงอาจจัดทาบริการในรายการที่มีเนื้อหาดังกล่าวด้วย

๒.๕ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ผู้ ป ระกอบกิ จการและผู้ ผ ลิ ต รายการโทรทั ศ น์ อ าจพิ จารณาประเด็ น อื่น ๆ เกี่ ยวกั บ การจัด บริการ
ล่ามภาษามือที่ผู้ประกอบกิจการและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดให้มีบริการ
ล่ามภาษามือ เช่น
๒.๕.๑ ขนาดบริ ก ารล่ า มภาษามื อ – อาจพิ จ ารณาจั ด ท าบริ ก ารที่ มี ข นาดบริ ก ารล่ า มภาษามื อ
ที่ ม ากกว่าอัตราส่ วน ๑/๑๒ ก็ได้ เช่ น เต็ม จอ หรือมี อัตราส่วนระหว่าง ๑/๒, ๑/๓, ๑/๖ หรือ ๑/๙ ของ
จอโทรทัศน์
๒.๕.๒ บริการล่ามภาษามือเต็มจอ – อาจพิจารณาจัดทาบริการล่ามภาษามือในลักษณะเต็มจอ ดังนี้
๑) การจัดให้มีล่ามภาษามือระหว่างการสนทนา หรือในรายการ
๒) การใช้ ภ าษามื อ โดยคนหู ห นวกและล่ ามภาษามื อ ควบคู่ ไปกั บ เสี ย ง ในลั ก ษณะเป็ น
ผู้ดาเนินรายการ ผู้ร่วมดาเนินรายการ ผู้บรรยาย หรือในลักษณะอื่นใด ที่เป็นการใช้ภาษามือโดยตรง
ทั้งนี้ ให้นามาตรฐานการให้บริการล่ามภาษามือ ในลักษณะจอ กรอบ ในส่วนที่เกี่ยวข้องมา
ใช้เป็นมาตรฐาน
๒.๕.๓ จานวนล่ามภาษามือ – ล่ามภาษามือควรทาหน้าที่ในการแปลครั้งละไม่เกิน ๒๐ นาที ฉะนั้น
หากระยะเวลาในการแปลนานเกิน ๒๐ นาที ควรจัดให้มีล่ามภาษามืออย่างน้อย ๒ คน ยกเว้นหากมีช่วงพัก
อาจให้ล่ามภาษามือ ๑ คน แปลในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ชั่วโมงได้ ทั้งนี้ นอกจากจัดล่ามหน้าจอตามปกติแล้ว
กรณีคนหูหนวกเป็นวิทยากร หรือเป็นผู้ดาเนินรายการ หรือเป็นล่ามภาษามือ และมีการบรรยายบนเวทีควรใช้
ล่ามเพิ่มอีก ๒ คนถือเป็นการจัดล่ามในจอด้วยรวมเป็น ๔ คน
๒.๕.๔ กรณีมีการจัดล่ามภาษามือที่เป็นคนหูหนวก (ล่ามหูหนวก) ให้จัด หาเครื่องเทเลพรอมพ์เตอร์
(Teleprompter) อานวยให้ล่ามหูหนวกสามารถอ่านตัวอักษรไทย เพื่อแปลเป็นภาษามือ สาหรับรายการที่มี
การบันทึกล่วงหน้า
๒.๕.๕ ห้องสาหรับถ่ายภาพล่ามภาษามือ – ควรจัดห้องไม่ให้มีสิ่งรบกวนสมาธิของล่ามภาษามือจาก
การได้ยินหรือการเห็น โดยจัดวางจอมอนิเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตาของล่ามภาษามือ ภาษามือ และเห็นได้ชัดเจน
๒.๕.๖ ค่าตอบแทนล่ามภาษามือ – ควรจ่ายในอัตราที่เป็นธรรม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนต้องไม่ต่ากว่าที่
กาหนดในระเบียบของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรืออาจใช้อัตราค่าตอบแทนล่ามภาษามือที่องค์กรแต่ละ
ประเภทความพิการหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกาหนด พร้อมทั้งพิจารณาค่าพาหนะเดินทาง และสวัสดิการ
ตามความเหมาะสม
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บทที่ ๓
คาบรรยายแทนเสียง
๓.๑ บทนา

สิทธิและความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร คือ เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของพลเมืองโลก
และของพลเมืองไทย สิทธิดังกล่าวได้มีการประกาศและมีการยอมรับมาช้านาน อย่างไรก็ตามยังมีประชาชน
กลุ่มหนึ่งในทุก ๆ ประเทศที่สังคมการสื่อสาร การศึกษาและสังคมยังต้องให้ความตระหนักและให้ความสาคัญ
กับการให้ประชาชนกลุ่มนี้ กล่าวคือ คนพิการทางการได้ยินอันประกอบด้วย คนหูห นวก หูตึง ให้สามารถ
เข้าถึงสิทธิ และใช้ประโยชน์ได้จากข้อมูลข่าวสารสาธารณะและข้อมูลอื่น ๆ จากกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ที่จาเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง
โทรทัศน์นับว่าเป็นแหล่งข่าวสารข้อมูลที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารและการ
บันเทิงที่สาคัญและเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนมากที่สุด ดังนั้นหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องกับผู้บริโภค ให้รายการ
ต่าง ๆ ที่เข้าถึงประชาชนของตน เป็นบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และการจัดบริการคาบรรยายแทนเสียง
ก็เป็นบริการบังคับที่ทางรายการต่าง ๆ ส่งถึงบ้านของผู้ชมในหลายประเทศทั่วโลกจะต้องปฏิบัติตามและจัดให้
มีบริการคาบรรยายแทนเสียงที่มีมาตรฐานและคุณภาพ
เป้าหมายของคาบรรยายแทนเสียงแบบปิด (Closed Captions) คือ เพื่อตอบสนองความต้องการ
จาเป็นของคนหูหนวก คนที่สูญเสียการได้ยินภายหลัง และคนหูตึงให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ
ทางโทรทัศน์ได้ตามสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารพื้นฐานของรัฐและเอกชน นอกจากบุคคลที่เป้าหมายหลัก
ดั ง กล่ า วแล้ ว ค าบรรยายแทนเสี ย งยั ง มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ สาธารณะชนกั บ บุ ค คลทุ ก กลุ่ ม อายุ
และทุกวัฒนธรรมหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านการพัฒนาภาษาและทักษะการอ่าน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทาง
การศึกษาและสังคม
ในปั จ จุ บั น นานาชาติ ได้ ให้ ค วามส าคั ญ ในการจั ด ท าค าบรรยายแทนเสี ย งขึ้ น เช่ น ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดาที่มีบริการคาบรรยายแทนเสียงแบบปิด (Closed Captions) ในรายการที่
ออกอากาศในสัดส่วนเกือบร้อยละ ๑๐๐ ส่วนในแถบซีกโลกใต้ พบว่า บริการคาบรรยายแทนเสียง ได้รับความ
นิยมและแพร่หลายอย่างรวดเร็ว ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งมีการให้บริการคาบรรยายแทนเสียง
แบบปิด (Closed Captioning) ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของรายการทางโทรทัศน์ เช่นเดียวกัน และรูปแบบของ
คาบรรยายแทนเสียงในปัจจุบันจะเป็นคาบรรยายแทนเสียงแบบปิด (Closed Captions) นอกจากนั้น เพื่อ
เป็นการประกันคุณภาพของบริการนี้ ทุกประเทศจึงได้พัฒนาหรือกาหนดมาตรฐานและแนวทางการจัดทา
บริการคาบรรยายแทนเสียงไว้ แม้ว่ารายละเอียดของมาตรฐานของแต่ละประเทศอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่
บ้ า ง แต่ โดยลั กษณะของงานที่ มี เป้ าหมายหรื อผู้ บริ โภคหลั กเป็ น คนพิ การทางการได้ ยิ น ซึ่ งประกอบด้ วย
คนหูหนวก และคนหูตึง จึงทาให้มาตรฐานของการจัดทาคาบรรยายแทนเสียง มีลักษณะไม่แตกต่างกันมากนัก
แต่สิ่งที่แตกต่างกันที่เห็นได้ชัดก็คือ ลักษณะของภาษาของแต่ละชาติ ที่แตกต่างกัน ส่วนหลักการในการปฏิบัติ
เพื่อสร้างคาบรรยายใช้หลักการเดียวกัน คือ การถ่ายทอดจากข้อมูลทางเสียงทั้งหมดในรายการออกมาเป็น
ตัวอักษรหรือข้อความ ตัวอย่างเช่น ในประเทศแคนาดา หน่วยงานกากับดูแลกิจการโทรทัศน์จะมีหลักการและ
แนวปฏิบัติสาหรับผู้ประกอบกิจการ เป็นหลักเกณฑ์พื้นฐาน ส่วนหน่วยงานกากับดูแลกิจการโทรทัศน์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ กาหนดเป็ น มาตรฐานและเกณฑ์ ตามระเบี ย บข้อ บั งคั บ อย่างชัด เจน ซึ่ งสาหรับ
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ประเทศไทยยังไม่มีการกาหนดมาตรฐานใด ๆ เนื่องจากบริการจัดทาคาบรรยายแทนเสียง ยังเป็นเพียงการ
ทดลองการให้บริการเท่านั้น
คาบรรยายแทนเสียงนอกจากเป็นบริการสาธารณะที่สาคัญด้านสิ่งอานวยความสะดวกแล้ว ยังเป็น
ธุรกิจบริการที่ มี มู ล ค่าเพิ่ ม (Value Added Service) ส าหรับ ธุรกิจบริการทั้ งหลาย บริการสาธารณะ เช่น
ด้านการขนส่งมวลชน ภัตตาคาร ต่างๆ ศูนย์สุขภาพอาจจะจัดให้มีโทรทัศน์วงจรปิดที่มีคาบรรยายแทนเสียง
เพื่อบริการผู้ชม โดยลูกค้าสามารถดูและอ่านคาบรรยายแทนเสียงในรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ โดยไม่รบกวนผู้ชม
ท่านอื่น ๆ
ประโยชน์ของคาบรรยายแทนเสียงเพิ่มเติม กล่าวคือ คาบรรยายแทนเสียงเป็นเครื่องมือ หรือสื่อใน
กระบวนการสอนที่เป็นประโยชน์มากสาหรับเด็กอายุน้อย ๆ ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะมีทักษะในการอ่านมาแล้ว
หรือไม่ การที่เด็กแต่ละคนได้มีประสบการณ์และความรู้เ กี่ยวกับภาษานั้นมากขึ้น นอกจากนั้นการที่เด็กได้
คุ้นเคยกับตัวอักษรหรือคาบรรยายแทนเสียงของเรื่องนั้นแล้วคาบรรยายแทนเสียงยังช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับ
แนวคิ ด ของเรื่อ งนั้ น ๆ เพิ่ ม ขึ้ น ด้ วย นอกจากนั้ น พ่ อ แม่ ผู้ ป กครองของเด็ ก ที่ พิ ก ารทางการได้ ยิ น หรือ สื่ อ
ความหมาย สามารถใช้คาบรรยายแทนเสียงของรายการในการส่งเสริมให้เป็นเครื่องช่วยส่งเสริมบทบาทหน้าที่
ของครูได้อีกด้วย สาหรับครูอาจใช้บทของคาบรรยายแทนเสียงมาสนทนากับเด็กหลังจากที่เด็กได้ชมรายการ
ซึ่งเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ครู และนักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น พ่ อแม่และครู
อาจารย์ก็จะได้ทราบถึงความคิดเห็น และความรู้เบื้องต้นของเด็กเกี่ยวกับเรื่องหรือรายการที่เด็กรับชม
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั งกล่ า วมาแล้ ว แต่ ล ะประเทศจึ งมี ก ารก าหนดกฎเกณฑ์ ห รื อ มาตรฐานของการท า
คาบรรยายแทนเสียงสาหรับเด็ก โดยหลักการแล้วการจัดทาคาบรรยายแทนเสียงสาหรับเด็กควรใช้หลักการ
เดียวกันกับการจัดทาคาบรรยายแทนเสียงของผู้ใหญ่ส่วนเป็นรูปแบบที่ตัวอักษรจะปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
(Pop-on Captions)
ปัจจุบันที่ประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ มีการติดตั้งอุปกรณ์ถอดรหัส (Decoding) คาบรรยายแทนเสียง
ในเครื่องรับโทรทัศน์กันอย่างแพร่หลาย ทาให้จานวนผู้ชม และผู้ใช้ประโยชน์จากคาบรรยายแทนเสียงมีเพิ่ม
มากขึ้น และผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะพอใจในรายการที่มีคาบรรยายแทนเสียง เพราะช่วยให้สามารถติดตามรายการ
ได้อย่างเท่าเทียมโดยไม่รบกวนผู้ชมท่านอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผู้อื่นไม่ต้องการใช้เสียงในรายการโทรทัศน์
เช่น คนที่กาลังนอนหลับ หรือกาลังอ่านหนังสือ และผู้บริโภคบางคนชอบใช้การอ่านควบคู่กับการชมรายการ
๓.๒ กลุ่มเป้าหมาย และการใช้ประโยชน์
บริการคาบรรยายแทนเสียงนั้น มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ คือ ผู้พิการทางการได้ยิน และคนพิการทาง
การสื่อความหมาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบับอ้างอิง
(ปรับปรุงครั้งที่ ๕) ได้ให้คานิยามไว้ดังนี้
คนหูหนวก คือ บุคคลที่มีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการได้ยินจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่านการได้ยิน เมื่อ
ตรวจการได้ยินโดยใช้คลื่นความถี่ที่ ๕๐๐ เฮิร์ตซ์ ๑,๐๐๐ เฮิร์ตซ์ และ ๒,๐๐๐ เฮิร์ตซ์ ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่า
จะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียง ๙๐ เดซิเบลขึ้นไป
คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม จะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียงน้อยกว่า ๙๐ เดซิเบล ลงมาจนถึง ๔๐ เดซิเบล ซึ่งบุคคลที่
พิการทางการได้ยินทั้งสองประเภทนี้ อาจเป็นผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินมาแต่กาเนิดหรือสูญเสียภายหลังก็ได้
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เนื่องจากสื่อโทรทัศน์ เป็นสื่อที่เสนอข้อมูลทางภาพและเสียงพร้อมกัน ดังนั้น ผู้ที่สูญเสียทางการได้ยิน
จึงมีข้อจากัดในการรับรู้ และใช้ประโยชน์ทางเสียง ดังนั้น เพื่อให้คนพิการกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้
ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง จึงจาเป็นต้องได้รับบริการคาบรรยายแทนเสียง ดังกล่าว
คนพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง บุคคลที่มีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
หรือการเข้าไปมีส่วนในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทางการสื่อความหมาย เช่น พูดไม่ได้
พูดหรือฟังแล้วผู้อื่นไม่เข้าใจ
กลุ่มรอง หรือกลุ่มอื่นๆ ที่ได้รับประโยชน์จากคาบรรยายแทนเสียง ได้แก่
(๑) กลุ่มครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดของคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย เนื่องจากคาบรรยาย
แทนเสียงทาหน้าที่ทั้งช่วยสร้างการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเสมอภาคและช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม
ในเชิงบวกด้วย
(๒) กลุ่มผู้สูงอายุ สังคมโลกกาลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยก็เช่นกัน กลุ่มผู้สูงอายุเป็น
กลุ่มรองอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจมีภาวะของความพิการด้านการได้ยิน ซึ่งจะใช้ประโยชน์จากคาบรรยายแทนเสียง
(๓) กลุ่ม เด็กเล็ก คาบรรยายแทนเสี ยงสามารถใช้ประโยชน์ในกลุ่มเด็กเล็ก เช่น เป็นสื่อช่วยสอน
ในการฝึกการอ่านภาษา และทาความเข้าใจไปพร้อมกับสื่อโทรทัศน์
(๔) กลุ่มด้านเสริมสร้างศักยภาพ คาบรรยายแทนเสียงสามารถใช้ประโยชน์กับกลุ่มผู้มีปัญหาด้านการ
เรียนรู้ กลุ่มผู้ต้องการฝึกฝนทักษะด้านภาษา (เช่น กลุ่มคนต่างชาติที่อพยพเข้าเมือง) เนื่องจากคาบรรยาย
แทนเสียงมีลักษณะของการเป็นสื่อภาษาเพื่อการอ่าน
(๕) กลุ่มนิสิตนักศึกษาพิการที่มีปัญหาในการพูดและการใช้ภาษา คาบรรยายแทนเสียงเป็นสิ่งอานวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ในระดับการศึกษาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ คาบรรยายแทนเสียงสามารถ
บันทึกไว้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการทบทวนบทเรียน การศึกษาเพิ่มเติมได้เป็นอย่างดี
(๖) กลุ่มบุคคลทั่วไปที่ไม่ต้องการใช้เสียงในรายการโทรทัศน์ เช่น คนชมโทรทัศน์อยู่ในพื้นที่มีเสียงดัง
คนที่ชมโทรทัศน์อยู่ในพื้นที่จากัดการใช้เสียง ฯลฯ และผู้บริโภคบางคนที่ชอบใช้การอ่านควบคู่กับการชม
รายการด้วย
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ งกลุ่ ม ผู้ ได้ รับ ประโยชน์ จ ากค าบรรยายแทนเสี ย งจะเห็ น ได้ ว่ า มี ทั้ งกลุ่ ม คนพิ ก าร
ทางการได้ยินและสื่อความหมาย และบุคคลทั่วไป หรือกลุ่มอื่นๆ ได้รับประโยชน์เช่นกัน ในหลายประเทศได้
พัฒนาคาบรรยายแทนเสียงเพื่อประโยชน์ของกลุ่มรองร่วมด้วย มีการขยายวง ผู้ได้รับประโยชน์จากคาบรรยาย
แทนเสียงในฐานะของผู้บริโภคในกิจการโทรทัศน์ในกว้างมากขึ้น ทาให้ผู้รับสารที่ได้ประโยชน์จากคาบรรยาย
แทนเสียงไม่ได้จากัดอยู่เฉพาะทั้งกลุ่มคนพิการ แต่มีกลุ่มครอบครัว ผู้ใกล้ชิด ผู้ดูแล วงการศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่ ม เด็ ก เล็ ก กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาพิ ก ารประเภทอื่ น ๆ และกลุ่ ม ผู้ ต้ อ งการเพิ่ ม ศั ก ยภาพด้ า นภาษาของตนเอง
ที่สามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากบริการคาบรรยายแทนเสียงได้เช่นกัน

๓.๓ มาตรฐานการให้บริการคาบรรยายแทนเสียง

๑. หลักการทั่วไป
การจัดทาคาบรรยายแทนเสียง มีหลักการสาคัญ ๔ ประการ คือ
๑) หลักแห่งความถูกต้อง (Accuracy) คาบรรยายแทนเสียงต้องคานึงถึงความถูกต้องเป็น
เป้าหมายสูงสุด โดยจะต้องเน้นความถูกต้องของภาษาเขียน การสะกดคาและไวยากรณ์ของภาษาไทยหรือ
ภาษาของรายการนั้น ซึ่งให้อ้างอิงการสะกดคาตามที่ ราชบัณ ฑิตยสภา หรือหน่วยงานรัฐ หน่วยงานอื่นที่
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เกี่ยวข้องกาหนด ทั้งนี้ หากมีเสียงที่เป็นภาษาปาก หรือการใช้ภาษา คา เพื่อความบันเทิงอาจพิจารณาตาม
ความเหมาะสม รวมถึงต้องบรรยายแทนเสียงให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งเสียงพูด และเสียงสิ่งแวดล้อมต่างๆและ
ตรงกับเสียงที่เกิดขึ้น
๒) หลักแห่งความรับผิดชอบ (Responsibility) คาบรรยายแทนเสียงจะต้องรักษาเนื้อหา
สาระเดิมไว้ให้มากที่สุด และคงความหมาย ความตั้งใจของรายการไว้ตามเดิมเสมอ โดยเฉพาะเนื้อหาที่มีความ
เฉพาะ เช่น ธรรมะ วรรณคดี หรือร้อยกรอง จะไม่แก้ไขปรับเปลี่ยน
๓) หลั ก ของความคงเส้ น คงวา (Consistency) ค าบรรยายแทนเสี ย งจะต้ อ งมี รู ป แบบ
ต าแหน่ งการจัด วาง กรอบแถบค าบรรยายแทนเสี ย ง ค าอธิบ าย อั ต ราของการจั ด วาง ของรายการไว้ให้
สม่าเสมอตลอดรายการ รวมทั้งควรใช้หลักการถอดเสียงให้เป็นหลักการเดียวกันตลอดทั้งรายการ
๔) หลักของความชัดเจน (Clarity) คาบรรยายแทนเสียงต้องมีความสอดคล้องกับเสียงและ
ภาพ รวมไปถึงรูปแบบ ตาแหน่งการจัดวาง กรอบแถบ ต้องทาให้เห็นคาบรรยายแทนเสียงได้ชัดเจน และไม่
เป็นอุปสรรคต่อการรับชมรายการในภาพรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รูปแบบตัวอักษร ให้ใช้ตัวอักษรที่ช่องรายการมีลิขสิทธิ์ หรือตัวอักษรที่ให้บริการโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดทารายการโทรทัศน์ อย่างไรก็ตาม ให้มีขนาดโดยประมาณเทียบเคียงได้กับ ตัวอักษร
TH Sarabun PSK ขนาด ๑๗ และสามารถอ่านได้ชัดเจน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (*ดูรูปแบบตัวอักษร
เพิ่มเติมในหมายเหตุท้ายบท)
- ให้วางตาแหน่งของคาบรรยายแทนเสียงอยู่ด้านล่างของจอภาพเป็นหลัก และคานึงถึง
ตาแหน่งของพื้นที่ที่แสดงภาพบนจอไม่ให้เกินขอบมาตรฐานที่เครื่องสามารถแสดงภาพได้เต็ม (Safe Area
Television) ทั้งนี้ ในกรณีที่ คาบรรยายแทนเสียงทับซ้อนกับภาพหรือเนื้อหาสาคัญอาจพิจารณาตาแหน่ งที่
เหมาะสมอื่นได้ ซึ่งรวมถึงความเหมาะสมทางวัฒนธรรมไทยกับตาแหน่งของคาบรรยายแทนเสียงดังกล่าวด้วย
- ให้ ใ ช้ ตั ว อั ก ษรสี ข าวบนแถบสี ด า ๑) แบบทึ บ หรื อ ๒) แบบโปร่ ง มองทะลุ ไ ด้
(Transparent) ซึ่งมีความทึบที่ร้อยละ ๗๕ ทั้งนี้ เพื่อว่าจะทาให้เห็นตัวอักษรได้ชัดเจน ให้อักษรปรากฏเด่นชัด
และไม่บดบังข้อมูลสาคัญอื่นที่มีในรายการ
เช่น ก็แบบ... เหมือนสมัยก่อนหนูคงเกิดไม่ทัน

ที่มา: รายการศึกษาทัศน์
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- การแบ่งประเภทคาบรรยายแทนเสียงในรายการโทรทัศน์ ให้พิจารณาตามกรอบเวลาใน
การจัดทารายการ มี ๒ ประเภท คือ
๑. คาบรรยายแทนเสี ย งแบบที่ ได้ จัด ท าไว้ล่วงหน้ า (Pre-recorded Captioning
หรือ Off-line Captioning) หมายถึง คาบรรยายแทนเสี ยงของรายการโทรทัศน์ที่ผู้ผลิตบรรจุคาบรรยาย
แทนเสียงไว้เรียบร้อยแล้วเป็นการล่วงหน้าก่อนนาเทปมาออกอากาศ จะมีคาบรรยายแทนเสียงของเสียงพูด
และเสียงสาคัญที่ปรากฎในรายการ
ผู้จัดท าคาบรรยายแทนเสียงจะมีบทพูดที่เป็นลายลักษณ์ อักษร (Transcription)
ทาไว้ล่วงหน้า โดยจะฟั งเสียงจากรายการต้นฉบับและพิม พ์ด้วยแป้นพิมพ์ปกติ หรือใช้ระบบรู้จาเสียงพู ด
(Speech Recognition System)
๒. คาบรรยายแทนเสียงในช่วงเวลาเดียวกัน หรือแบบสด ( On-line Captioning
หรือ Live Captioning หรือ Real-time Captioning) หมายถึง คาบรรยายแทนเสียงของรายการโทรทัศน์ ที่
ผู้ผลิตจัดทาคาบรรยายแทนเสียงในขณะเดียวกันกับที่รายการกาลังออกอากาศ รายการที่ใช้คาบรรยายแทน
เสียงแบบนี้ใช้สาหรับรายการที่ไม่มีบทก่อนล่วงหน้าได้ เช่น รายการเหตุการณ์สด รายการข่าว รายการกีฬา
การพยากรณ์อากาศ รายการด้านเศรษฐกิจ รายการบันเทิง ซึ่งจะมีลักษณะความท้าทายต่างกัน
รายการประเภทข้างต้นเหล่านี้ มีแนวโน้มที่ข่าวสารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้พูด
รายงานข่าวจึงมักจะพูดเร็ว อีกทั้งเนื้อหาที่ต้องรายงานมีความสาคัญมากขึ้นต่อสุขภาวะและความปลอดภัย
สาธารณะและส่วนบุคคล การจัดทาคาบรรยายแทนเสียงในรายการประเภทนี้จึงต้องเร็วให้ทันกับเสียงพูด
รายงาน และเนื้อหาต้องมีความถูกต้องตามต้นฉบับด้วย
- ให้ถอดเสียงให้ครบถ้วนตามหลักการและมีมาตรฐานความถูกต้อง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
๑. การจัด ท าบริการคาบรรยายแทนเสีย ง ที่ ได้ จัด ท าไว้ล่ วงหน้ า (Prerecorded
Program Captioning) ให้มีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘1
๒. การจัดทาบริการคาบรรยายแทนเสียงแบบสด (Live Captioning) ให้มีความ
ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐2
โดยความผิ ด พลาด 3 คื อ ผลรวมของการใส่ ค าผิ ด พลาด ค าที่ พิ ม พ์ เพิ่ ม และค าที่ ไม่ ได้ ใส่
มีวิธีการคานวณร้อยละของความถูกต้องดังนี้
อัตราความถูกต้อง =

คาทั้งหมด – ความผิดพลาด
× ๑๐๐
คาทั้งหมด

1

Federal Communications Commissions : FCC กาหนดอัตราความถูกต้องของการจัดทาบริการคาบรรยายแทนเสียงที่
ได้ทาไว้ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐
2
Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission ก าหนดอั ต ราความถู ก ต้ อ งการจั ด ท าบริก าร
คาบรรยายแทนเสียงแบบสด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
3
อ้างอิงจาก Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission
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- ให้จัดทาคาบรรยายแทนเสียงให้ตรงกับเสียงที่พูดมากที่สุด ทั้งนี้มีอัตราการคงแถบประโยค
ไว้บนจอ ประมาณ ๒ วินาที หากเป็นคาเดียวหรือวลีหรือประโยคสั้นๆ ให้ค้างไว้อย่างน้อย ๑ วินาที เพื่อให้
สามารถอ่านได้ทัน
- ให้จัดทาคาบรรยายแทนเสียงบรรทัดละไม่เกิน ๓๕ ตัวอักษร (ในแนวนอน) สาหรับรายการ
ที่ บั น ทึ ก ไว้ ล่ ว งหน้ า (Pre-recorded Program Captioning) โดยมี จ านวนบรรทั ด ไม่ เกิ น ๒ บรรทั ด และ
การจั ด ท าค าบรรยายแทนเสี ย งแบบสด (Live Captioning) ให้ มี จ านวนบรรทั ด ไม่ เกิ น ๓ บรรทั ด ทั้ ง นี้
ให้คานึงถึงระยะห่างระหว่างบรรทัดที่สามารถอ่านภาษาไทยได้อย่างชัดเจน
- ให้จัดท าคาบรรยายแทนเสียงเป็นภาษาที่ออกอากาศ เช่น รายการภาษาไทย ให้ จัดทา
คาบรรยายแทนเสียงเป็นภาษาไทย รายการภาษาอังกฤษ ให้จัดทาคาบรรยายแทนเสียงเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้
หากมีคาแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (Subtitle) ไม่นับเป็นคาบรรยายแทนเสียง แต่เป็นการทาให้
ประชาชนทั่วไปที่ใช้ภาษาไทยเป็นหลักสามารถเข้าถึงและเข้าใจในรายการได้
๒. หลักการจัดทาคาบรรยายแทนเสียง
๒.๑ เสียงพูด (Spoken Sound)
เสียงพูด เป็นเสียงที่ใช้ในการสื่อความหมายในรูปแบบของคา วลี ประโยค ซึ่งหมายรวมถึง
เสียงดาเนินรายการ เสียงบรรยาย (Narration) เสียงสนทนา (Dialogue หรือ Dialog) หรือเสียงอื่นใดที่เป็น
การสื่อสารของมนุษย์ หรือเสียงสังเคราะห์เพื่อเลียนเสียงของมนุษย์ ที่สามารถเข้าใจได้ ทั้งที่ปรากฏผู้พูดในจอ
หรือไม่ปรากฏตัวผู้พูด (Off Scene) เช่น ในรายการที่เป็นละครจะมีการสนทนาของตัวละคร แต่ในรายการ
สารคดี อาจจะเป็นการเล่าเรื่องหรือการสนทนาก็ได้
- กรณีเสียงบทสนทนา การพูดของพิธีกร ผู้ดาเนินรายการ ผู้ประกาศ ผู้เข้าร่วมรายการ ฯลฯ
๑) ผู้พูดปรากฏอยู่บนจอ ให้ถอดเสียงตามเสียงที่พูด
๒) ผู้พูดไม่ปรากฏอยู่บนจอ และการบรรยาย ให้ถอดเสียงและใส่รายละเอียดดังนี้
๒.๑) เสียงการบรรยาย (Narration) ให้ใส่ (บรรยาย) เช่น
คาบรรยายแทนเสียง: (บรรยาย) ภายหลั ง จากการกอบกู้
เอกราชได้เป็นผลสาเร็จ

(บรรยาย) ภายหลังจากการกอบกูเ้ อกราชได้เป็ นผลสาเร็จ

ที่มา: รายการย้อนรอยเมืองไทย
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๒.๒) เสี ยงพู ด ของพิ ธีกร ผู้ ดาเนิ นรายการ ผู้ป ระกาศ ผู้เข้าร่วมรายการ
ที่ทราบชื่อผู้พูด ให้ใส่ (...ชื่อผู้พูด...) เช่น
คาบรรยายแทนเสียง: (คุณตวงทอง) คือน้าตาลนี่ มันจะอยู่ใน
ส่วนผสมของกะทิ

ที่มา: รายการศึกษาทัศน์
๒.๓) เสียงพูดของพิธีกร ผู้ดาเนินรายการ ผู้ประกาศ ผู้เข้าร่วมรายการ ที่ไม่
ทราบชื่อผู้พูด ให้ใช้สถานภาพหรือความสัมพันธ์ของผู้พูดที่เคยปรากฏอยู่บนจอ เช่น (นักเรียน) หรือถ้าไม่
ทราบ ให้แจ้งลักษณะของเสียง (...อธิบายลักษณะของเสียง...) เช่น (ผู้หญิง)
- ลักษณะของผู้พูดที่เคยปรากฏอยู่บนจอ
คาบรรยายแทนเสียง: (นักเรียน) คือก่อนอื่นเลย นะคะ
- ลักษณะของเสียง
คาบรรยายแทนเสียง: (ผู้หญิง) คือก่อนอื่นเลยนะคะ

ที่มา: รายการศึกษาทัศน์
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- กรณีมีภาษาต่างประเทศแทรกอยู่ในรายการ ให้จัดทาคาบรรยายแทนเสียงดังนี้
๑) รายการที่ใช้ภาษาไทยแต่มีการพูดที่ผสมระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ให้จัดทาคาบรรยายแทนเสียงภาษาอังกฤษ ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ทับศัพท์) โดยพิจารณาตาม
บริบท
หากเป็นคาหรือวลีสั้น ให้ใช้ภาษาไทย เช่น
เสียงพูด: “วันนี้เราสตรองมาก”
คาบรรยายแทนเสียง: วันนี้เราสตรองมาก
หากเป็นวลียาวหรือประโยค ให้ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น
เสียงพูด: “วันนี้ ไอฟิลกู้ด มาก”
คาบรรยายแทนเสียง: วันนี้ I feel good มาก
๒) รายการภาษาไทยที่มีการใช้ภ าษาต่างประเทศอื่น ๆ รวมอยู่ด้วย กรณีรายการ
ภาษาต่างประเทศที่ผู้ถอดเสียงมีความคุ้นเคย และจัดทาคาบรรยายแทนเสียงเป็นภาษาไทยได้ ให้จัดทาเป็น
ภาษาไทย เช่น
เสียงพูด: “อันยองฮาเซโย สวัสดีค่ะ”
คาบรรยายแทนเสียง: อันยองฮาเซโย สวัสดีค่ะ
กรณีรายการภาษาต่างประเทศที่มีข้อจากัดในการจัดทาคาบรรยายแทนเสียง แต่
ทราบว่าเป็นภาษาของประเทศใด อาจระบุให้ชัดเจนว่าเป็นภาษานั้นโดยใส่วงเล็บด้วย เช่น
เสียงพูด: “มากันดัง อุมากา” (สวัสดีตอนเช้า)
คาบรรยายแทนเสียง: (ภาษาตากาล็อก)
กรณีที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นภาษาอะไร อาจระบุว่าเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น
เสียงพูด: “สตราสตวุย” (Здравствуйте = สวัสดี)
คาบรรยายแทนเสียง: (ภาษาต่างประเทศ)
กรณี รายการภาษาไทยที่ มี ก ารใช้ ค าศั พ ท์ ภ าษาอั งกฤษเฉพาะทาง หรือ ค าศั พ ท์
ทางวิชาการหรือทางการแพทย์ที่ผู้ถอดเสียงไม่คุ้นเคย ให้ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น
เสี ย งพู ด : “acute gastroenteritis” (ศั พ ท์ ท างการแพทย์ หมายถึ ง โรคทางเดิ น
อาหารอักเสบ เฉียบพลัน)
คาบรรยายแทนเสียง: acute gastroenteritis
- กรณี รายการที่ มี การใช้ภาษาบาลี หรือภาษาอื่นที่ใกล้เคียงกัน ให้ถอดเสียงเป็น คาอ่าน
ภาษาไทย เช่น
เสียงพูด: “อะ-ระ-หัง-สัม-มา”
คาบรรยายแทนเสียง: อะระหังสัมมา หรือ อรหังสัมมา
- กรณี มีภาษาถิ่น ให้จัดท าเป็นคาบรรยายแทนเสียงโดยอ้างอิงสาเนียงหรือภาษาประจา
ท้องถิ่นนั้นๆ ตามเสียงที่ได้ยิน เช่น
เสียงพูด: “ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน”
คาบรรยายแทนเสียง: ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน
ทั้งนี้ หากมีข้อจากัดในการจัดทาคาบรรยายแทนเสียงเป็นภาษาประจาถิ่นนั้นๆ อาจ
ระบุชื่อภาษาประจาถิ่นโดยใส่วงเล็บด้วย เช่น
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เสียงพูด: “มีมากมาย จังหู้ จังหั้น จ่านแจ็ก”
คาบรรยายแทนเสียง: (ภาษาไทยใต้)
- กรณีเสียงพูดเกี่ยวกับตัวเลข ให้จัดทาคาบรรยายแทนเสียงดังนี้
๑) ตัวเลขจานวนเต็ม ให้เขียนเป็นตัวเลข โดยใช้ตัวเลขไทยหรือตัวเลขอารบิคก็ได้
หรือใช้ตัวอักษร เช่น
เสียงพูด: “สาม”
คาบรรยายแทนเสียง: ๓ หรือ สาม
๒) ตัวเลขที่มีจดุ ทศนิยม ให้เขียนเป็นตัวเลขเป็นหลัก หรือตัวอักษรก็ได้ เช่น
เสียงพูด: “หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์”
คาบรรยายแทนเสียง: ๑.๕๐ บาท หรือ
๑ บาท ๕๐ สตางค์ ก็ได้
๓) ตัวเลขหลักพันเป็นต้นไป ให้ใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่น (,) เป็นหลัก หรือตัวเลข
ผสมอักษรก็ได้ เช่น
เสียงพูด: “สองพันห้าร้อย”
คาบรรยายแทนเสียง: ๒,๕๐๐ หรือ
สองพันห้าร้อย ก็ได้
เสียงพูด: “หนึ่งล้าน”
คาบรรยายแทนเสียง: ๑,๐๐๐,๐๐๐ หรือ
๑ ล้าน ก็ได้
หากเป็นตัวเลขจานวนมาก ๆ ให้เขียนเป็นตัวเลขเพื่อสะดวกแก่การอ่าน เช่น
เสียงพูด: “หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์”
คาบรรยายแทนเสียง: ๑,๐๒๓,๓๕๖.๗๐ บาท
๔) ตัวเลขที่เป็นเศษส่วน ให้เขียนเป็นตัวเลขเป็นหลัก หรือตัวเลขผสมตัวอักษรก็ได้ เช่น
เสียงพูด: “ห้าเศษหนึ่งส่วนสาม”
คาบรรยายแทนเสียง: ๕ ๑/๓ หรือ
๕ เศษ ๑ ส่วน ๓ ก็ได้
๕) ตัวเลขที่เป็นค่าร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ ให้ใช้ตัวอักษรผสมตัวเลข กับเครื่องหมาย
ประกอบกับคาตามเสียง เช่น
เสียงพูด: “ร้อยละยี่สิบ”
คาบรรยายแทนเสียง: ร้อยละ ๒๐
เสียงพูด: “ยี่สิบเปอร์เซ็นต์”
คาบรรยายแทนเสียง: ๒๐% หรือ
๒๐ เปอร์เซ็นต์ ก็ได้
๖) ตัวเลขบอกลาดับที่ ให้เขียนเป็น ตัวเลขหรือตัวอักษร ประกอบกับคาตามเสียง
หรือเครื่องหมาย (-) เช่น
เสียงพูด: “หนึ่งถึงสิบ”
คาบรรยายแทนเสียง: ๑ – ๑๐ หรือ ๑ ถึง ๑๐
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ตัวเลขผสมตัวอักษร เช่น

เสียงพูด: “หนึ่งล้านถึงสองล้านบาท”
คาบรรยายแทนเสียง: ๑ ล้าน - ๒ ล้านบาท หรือ
๑ ล้าน ถึง ๒ ล้านบาท ก็ได้
๗) ตัวเลขที่บอกเวลา ให้ใช้ภาษาทางการ หรือใช้การถอดเสียงตามเสียงจริงโดยเป็น

เสียงพูด: “ห้าโมงครึ่ง”
คาบรรยายแทนเสียง: ๕ โมงครึ่ง หรือ ๑๗.๓๐ น.
เสียงพูด: “สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาที”
คาบรรยายแทนเสียง: ๑๗.๓๐ น. หรือ ๑๗ นาฬิกา ๓๐ นาที
- กรณีเสียงที่เป็น คาย่อ หากพูดเป็นคาย่อให้ใช้คาย่อ หากพูดเป็นคาเต็มให้ใช้คาเต็ม หรือใช้
เครื่องหมาย ไปยาลน้อย (ฯ) ท้ายคา เช่น
เสียงพูด: “พ.ศ.” (อ่านว่า พอ-สอ)
คาบรรยายแทนเสียง: พ.ศ.
เสียงพูด: “พุทธศักราช” (อ่านว่า พุด-ทะ-สัก-กะ-หราด)
คาบรรยายแทนเสียง: พุทธศักราช
เสียงพูด: “เครื่องราช” (อ่านว่า เครื่อง-ราด)
คาบรรยายแทนเสียง: เครื่องราชฯ
- กรณีเสียงที่เกิดจากการย่อคา หรือพูดตัดคา หรือออกเสียงไม่ครบ ให้ใช้คาเต็ม และให้เติม
คาให้ครบ โดยถ้าทราบคาให้แก้ให้เต็ม ถ้าไม่ทราบหรือไม่แน่ใจให้เขียนตามเสียง เช่น
เสียงพูด: “หมายว่า”
คาบรรยายแทนเสียง: หมายความว่า หรือ หมายถึงว่า
(เป็นการแก้คาโดยดูบริบทเป็นหลัก)
เสียงพูด: “มิถุนา”
คาบรรยายแทนเสียง: มิถุนา หรือ มิถุนายน
(ดูบริบทของรายการเป็นหลัก)
เสียงพูด: “หนม”
คาบรรยายแทนเสียง: ขนม
(ถ้าออกเสียงไม่ชัดหรือกร่อนเสียงของคาให้ใช้
คาที่ถูกต้อง)
- กรณีเสียงที่เป็น คาสร้อย ให้เลือกใช้ตามบริบทและความเหมาะสม ทั้งนี้ถ้าหากเป็นคาที่สื่อ
ความหมายให้คงไว้ เช่น
เสียงพูด: “น่ะ” “ล่ะ” “แหละ”
คาบรรยายแทนเสียง: น่ะ ล่ะ แหละ
เสียงพูด: “อ่ะ” “อ่า”
คาบรรยายแทนเสียง: (ให้ตัดคาสร้อยออก)
เสียงพูด: “เอ่อ ทาไมไม่จอดรถ”
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คาบรรยายแทนเสียง:

… ทาไมไม่จอดรถ หรือ
เอ่อ ทาไมไม่จอดรถ

- กรณีคาที่พูดซ้าที่เป็นการพูดผิด เช่น
เสียงพูด: “มันจะกลาย… กลับกลายเป็น…”
คาบรรยายแทนเสียง: มันจะกลับกลายเป็น (แก้ไขคาให้ถูกต้อง) หรือ
มันจะกลาย กลับ กลายเป็น (ใช้คาตามเสียงพูด)
- กรณีคาพูดล้อเลียนหรือพูดไม่ ชัด ให้เลือกใช้ตามบริบทและความเหมาะสม ทั้งนี้หากถอด
เสียงได้ให้ถอด หากถอดเสียงไม่ได้หรือฟังไม่เข้าใจให้ใช้เครื่องหมาย ... เช่น
เสียงพูด: “เนื้อหมูมุ่มม่วย”
คาบรรยายแทนเสียง: เนื้อหมูมุ่มม่วย หรือ เนื้อหมู…
- กรณีคาที่ออกเสียงเป็นภาษาพูด ออกไม่เต็มเสียง ให้เขียนเต็มเสียง โดยยึดหลักการเขียนที่
เป็นทางการ เช่น
เสียงพูด: “มั้ย”
คาบรรยายแทนเสียง: ไหม
เสียงพูด: “เนี่ย”
คาบรรยายแทนเสียง: นี่
เสียงพูด: “กะ”
คาบรรยายแทนเสียง: กับ
เสียงพูด: “เด๋ว”
คาบรรยายแทนเสียง: เดี๋ยว
เสียงพูด: “นิดนึง”
คาบรรยายแทนเสียง: นิดหนึ่ง
เสียงพูด: “น่ะแหละ” คาบรรยายแทนเสียง: นั่นแหละ
- กรณีเสียงที่เป็นคาไม่เหมาะสม คาหยาบ ถ้ามีการตัดเสียงคาไม่เหมาะสม คาหยาบนั้นออก
แล้ว ให้ใช้สัญลักษณ์ *** แทนคาที่ถูกตัดเสียง หรือไม่ต้องใส่คาบรรยายแทนเสียงที่เป็นคาหยาบนั้น เช่น
เสียงพูด: “(ตัดเสียง)” หรือ “(เสียงแสดงถึงการตัดคาหยาบคาย)”
คาบรรยายแทนเสียง: *** หรือให้ตัดคาหยาบออก
เสียงพูด: “ไอ้ (ตัดเสียง) เอ๊ย”
คาบรรยายแทนเสียง: ไอ้ *** เอ๊ย
กรณีที่ยังคงมีเสียงที่เป็นคาด่า คาหยาบ คาอื่นที่พิจารณาได้ว่าอาจไม่เหมาะสมใน
การออกอากาศ แต่ไม่มีการตัดเสียง ให้จัดทาคาบรรยายแทนเสียงตามเสียงที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่มีการแก้ไข หรือ
ให้ใช้ “(คาไม่เหมาะสม)” หรือ “(คาด่า)” หรือ “(คาหยาบคาย)” หรือให้ใช้สัญลักษณ์ *** แทน เช่น
เสียงพูด: “Go to HELL”
คาบรรยายแทนเสียง: Go to HELL หรือ (คาไม่เหมาะสม) หรือ ***
เสียงพูด: “มึง”
คาบรรยายแทนเสียง: มึง หรือ (คาไม่เหมาะสม) หรือ ***
- กรณีเสียงร้องเพลง ให้พิจารณาถอดเสียงเนื้อเพลงในกรณีที่มีความสาคัญต่อความเข้าใจใน
เนื้อเรื่อง โดยใช้ (เพลง) ก่อนเริ่มต้นการถอดเสียงเนื้อเพลงนั้น แต่เนื้อเพลงให้ใช้ตัวเอียง (italic) เช่น
เสียงพูด: “เมื่อลมฝน บนฟ้า มาลิ่ว” (เสียงร้องเพลง)
คาบรรยายแทนเสียง: (เพลง) เมื่อลมฝน บนฟ้า มาลิ่ว
- กรณีเสียงที่เป็นเสียงความคิด ให้ใช้เครื่องหมายคาพูด เช่น
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เสียงพูด: “นึกแล้วเชียว” (เป็นเสียงก้องในความคิด ไม่เห็นภาพการขยับปาก)
คาบรรยายแทนเสียง: “นึกแล้วเชียว”
- กรณีที่ผู้พูดหยุดคิดระยะหนึ่ง ให้ใช้เครื่องหมาย ... ก่อนการพูดและหลังการพูด เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจต่อเรื่อง เช่น
เสียงพูด: “มันก็... มันละลายไปเรื่อยๆ ด้วยตัวของมันเอง”
คาบรรยายแทนเสียง: มันก็... มันละลายไปเรื่อยๆ ด้วยตัวของมันเอง

ที่มา: รายการอาชีพนอกกระแส
๒.๒ เสียงสิ่งแวดล้อม (Environmental Sound)
เสียงสิ่งแวดล้อม เป็นเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ในระหว่างการถ่ายทารายการ โดยอาจเกิดจากการ
ทากิจกรรมบางอย่างในรายการ เสียงที่รายการจงใจทาให้เกิดขึ้น เช่น เสียงหัวเราะ เสียงโห่ร้อง เสียงเชียร์ของ
ผู้เข้าร่วมชมรายการ เสียงเครื่องปั่นอาหารในรายการ หรือเสียงเครื่องจักร ฯลฯ หรือเป็น เสียงประกอบที่
เพิ่มเติมขึ้นในขั้นตอนหลังการถ่ายทารายการ เช่น เสียงดนตรีประกอบ เสียงเพลง ฯลฯ โดยจะต้องจัดทา
คาบรรยายแทนเสียงสิ่งแวดล้อมนี้โดยยึดหลักการที่จะส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ หรือเนื้อหา
ที่เกิดขึ้นให้มากที่สุด
- ในกรณีของการจัดทาคาบรรยายแทนเสียงของบางรายการบางประเภท เช่น รายการละคร
ทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ที่อาจมีเสียงสิ่งแวดล้อมมากกว่ารายการประเภทอื่น ให้คานึงถึงขั้นตอนของ
ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องของเสียงกับเนื้อเรื่อง เนื่องจากเสียงประกอบมีบทบาทสาคัญในการนาเรื่อง
สร้างบรรยากาศต่าง ๆ ตามบทของละคร หรือภาพยนตร์นั้น ๆ ให้ยึดหลักการคงวัตถุประสงค์ของบทเดิมไว้ให้
มากที่สุด เช่น ภาพยนตร์แนวสยองขวัญ แนวสืบสวนสอบสวนลึกลับ ฯลฯ
- ให้คานึงถึงบริบทของเรื่อง การเข้าใจเสียง หรือบทละครนั้น เช่น การอธิ บายขั้นแรกต้อง
กล่าวถึงเสียงโทรศัพท์ที่ดังขัดจังหวะการสนทนากลางประโยค ให้ใส่ <เสียงโทรศัพท์> หรือ [เสียงโทรศัพท์]
เพื่อให้ผู้ชมได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนด้วย เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจว่าทาไมตัวละครจึงหยุดการสนทนา เป็นต้น
- ให้ใช้รูปแบบคาบรรยายแทนเสียงสิ่งแวดล้อมเป็น เครื่องหมายวงเล็บสามเหลี่ยม <> เช่น
<เสียงดนตรี> <เสียงฟ้าร้อง> หรือ วงเล็บเหลี่ยม [ ] เช่น [เสียงดนตรี] [เสียงฟ้าร้อง]
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ที่มา: รายการอาชีพนอกกระแส
- การบรรยายเสียงสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ให้บรรยายว่าเป็นเสียงของอะไร หรือการกระทาใด
ในลักษณะการบอก แหล่งกาเนิดของเสียง แทนการใช้การบรรยายเสียงธรรมชาติต่างๆ เช่น
แบบที่ถูกต้อง <เสียงปืน>
แบบที่ไม่ถูกต้อง เสียงปืนปัง
<เสียงระเบิด>
เสียงระเบิดตูม
<เสียงน้าไหล>
เสียงน้าไหลซู่
<เสียงเชียร์>
เสียงเฮ
<เสียงผู้ชมหัวเราะ>
เสียงฮ่าฮ่า
หรือ
[เสียงปืน]
แบบที่ไม่ถูกต้อง เสียงปืนปัง
[เสียงระเบิด]
เสียงระเบิดตูม
[เสียงน้าไหล]
เสียงน้าไหลซู่
[เสียงเชียร์]
เสียงเฮ
[เสียงผู้ชมหัวเราะ]
เสียงฮ่าฮ่า

ที่มา: รายการอาชีพนอกกระแส
อนึ่ง การจัดทาคาบรรยายแทนเสียงในช่วงเวลาเดียวกัน (Real-time Captioning) อาจพิจารณาปรับ
ใช้ห ลั กการข้างต้น ได้ตามความเหมาะสม เช่น ใช้การแสดงผลคาบรรยายแทนเสียงช้ากว่าภาพและ เสียง
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ต้นฉบับ (Delay) ได้เล็กน้อยประมาณ ๑ – ๒ วินาที หรือใช้การแสดงผลเป็นแบบไล่บรรทัดต่อเนื่อง (Roll-up
Captioning) แทน เป็นต้น

๓.๔ ความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการคาบรรยายแทนเสียง

คาบรรยายแทนเสียงมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการจาเป็นของคนหูหนวก คนที่ สูญ เสีย
การได้ยินภายหลัง และคนหูตึงให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ทางโทรทัศน์ได้ตามสิทธิการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสาธารณะชนกับบุคคลทุกกลุ่มอายุ และทุกวัฒนธรรม
หลาย ๆ ด้าน จึงสามารถจัดทาบริการคาบรรยายแทนเสี ยงได้กับรายการทุกรูปแบบ โดยมุ่งจัดทาบริการใน
รายการที่เป็นการออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน และรายการที่เป็นข่าวสาร
หรือสาระที่เป็นประโยชน์สาธารณะ ได้แก่ ๑) รายการข่าวสาร ๒) รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ๓) รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ๔) รายการให้
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม รวมถึงรายการที่ใช้เสียงในการ
สื่อสารเป็นหลัก เช่น ทอล์คโชว์ รายการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น

๓.๕ มาตรฐานด้านเทคนิคคาบรรยายแทนเสียง

มาตรฐานด้านเทคนิคให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคสาหรับเครื่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคสาหรับการ
ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลกาหนดให้ต้องรองรับระบบคาบรรยายใต้ภาพ (Subtitles /
Closed Caption) ตามมาตรฐานสากล ETSI EN ๓๐๐ ๗๔๓ V๑.๔.๑ (๒๐๑๑-๑๑): Digital Video
Broadcasting (DVB); Subtitling Systems) และแนวทางปฏิบัติการให้บริการทางเทคนิคสาหรับให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๓.๖ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เสียงประกอบหรือเสียงที่ไม่ใช่เสียงพูดนั้นมีความสาคัญเท่าเทียมกับเสียงบทสนทนา และเสียงพูดอื่นๆ
เสียงประกอบนั้นส่วนใหญ่ ผู้เขียนบทหรื อผู้กากับการแสดงจงใจให้เกิดขึ้น เพื่ อส่งเสริมให้บทสนทนาหรือ
เนื้ อ เรื่ อ งมี สี สั น มากขึ้ น ดั ง นั้ น ผู้ ถ อดเสี ย งและท าบทค าบรรยายจะต้ อ งน าเสนอด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ
ความมุ่ งหมายของบทละครนั้ น ๆ เพื่ อ ให้ อ รรถรสของรายการคงเดิ ม ให้ ม ากที่ สุ ด อย่ างไรก็ ต าม การท า
คาบรรยายแทนเสียงต้องสอดคล้องกับเวลากับเนื้อที่ในการวางแถบประโยค เช่น ในบทอาจมีเสียงกริ่งโทรศัพท์
ดังอยู่ตลอดเวลา และเสียงโทรศัพท์นั้นที่เกิดขึ้นอย่างจงใจเพื่อจะบอกอะไรอย่างหนึ่ง ที่ถ้าตัวละครไม่ได้รับ
โทรศั พ ท์ แ ล้ ว จะส่ ง ผลให้ เกิ ด ปั ญ หาหรื อ เหตุ ก ารณ์ อี ก เหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง ตามมา กรณี ที่ มี เสี ย งที่ เกิ ด ขึ้ น
โดยความไม่ตั้งใจ เช่น เสียงแทรกอื่น ๆ ในกรณี นี้ผู้ถอดเสียงจะต้องใช้วิจารณญาณว่าสมควรจะถอดเสียง
รบกวนนั้นออกมาหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การถอดเสียงต้องคงบทดั้งเดิมให้มากที่สุด
*หมายเหตุ
ปั จ จุ บั น มี รู ป แบบตั ว อั ก ษรจ านวน ๑๓ รูป แบบ ที่ จั ด ท าขึ้ น โดยส านั ก งานส่ งเสริม อุ ต สาหกรรม
ซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เพื่อแจกจ่ายให้ใช้ได้ ทั้งในการออกอากาศรายการโทรทัศน์และเป็นการทั่วไป ดังนี้
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Italic

๑. TH Sarabun PSK, TH Sarabun PSK Italic, TH Sarabun PSK Bold, TH Sarabun PSK Bold

๒. TH Chamornman, TH Chamornman Italic, TH Chamornman Bold, TH Chamornman
Bold Italic
๓. TH Krub, TH Krub Italic, TH Krub Bold, TH Krub Bold Italic
๔. TH Srisakdi, TH Srisakdi Italic, TH Srisakdi Bold, TH Srisakdi Italic Bold Italic
๕. TH Niramit AS , TH Niramit AS Italic , TH Niramit AS Bold , TH Niramit AS Bold Italic
๖. TH Charm of AU , TH Charm of AU Italic, TH Charm of AU Bold, TH Charm of AU
Bold Italic
๗. TH Kodchasal, TH Kodchasal Italic, TH Kodchasal Bold, TH Kodchasal Bold Italic
๘. TH K๒D July๘, TH K๒D July๘ Italic, TH K๒D July๘ Bold, TH K๒D July๘ Bold Italic
๙. TH Mali Grade ๖, TH Mali Grade ๖ Italic, TH Mali Grade ๖ Bold, TH Mali Grade ๖
Bold Italic
๑๐. TH Chakra Petch, TH Chakra Petch Italic, TH Chakra Petch Bold, TH Chakra Petch
Bold Italic
๑๑. TH Baijam, TH Baijam Italic, TH Baijam Bold, TH Baijam Bold Italic
๑๒. TH KoHo, TH KoHo Italic, TH KoHo Bold, TH KoHo Bold Italic
๑๓. TH Fah Kwang, TH Fah Kwang Italic, TH Fah Kwang Bold, TH Fah Kwang Italic
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บทที่ ๔
เสียงบรรยายภาพ
๔.๑ บทนา

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการ เนื่องด้วยโทรทัศน์เป็นสื่อขั้นพื้นฐานที่ มี
ต้นทุนในการเข้าถึงถูก โทรทัศน์ จึงเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมและมีการขยายตัวอย่างแพร่หลาย อันเนื่องจาก
คนแทบทุกกลุ่มในสังคมสามารถเข้าถึงได้ อย่างไรก็ดี จะสังเกตได้ว่าพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์สาหรับผู้พิการมีไม่
มากนัก หรืออาจจะกล่าวได้ว่านโยบายเกี่ยวกับการเปิดพื้นที่สื่อสาหรับคนพิการแทบไม่ปรากฏให้เห็นก่อนหน้า
นี้ เนื่ อ งจากในการผลิ ต สาร ผู้ กาหนดนโยบายและผู้ ผ ลิ ต รายการเกื อ บทั้ งหมดใช้ จุด ยื น หรือ มุ ม มองแบบ
“คนตาดี” อันเป็นผลสืบเนื่องจากกระบวนทัศน์ต่อคนพิการที่อยู่เบื้องหลังความคิดของผู้ผลิตสื่อแต่ละบุคคล
ทั้งนี้ กระบวนทัศน์ต่อคนพิการมีหลากหลายชุด เช่น ชุดความคิดเรื่องกรรม ชุดความคิดเรื่องเวทนา
นิยม ชุดความคิดเรื่องการรักษาหรือการแพทย์ ชุดความคิดเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพ ชุดความคิดเรื่องสังคม
สงเคราะห์ และชุดความคิดเรื่องการยอมรับความแตกต่างหรือ ความเท่าเทียม หากผู้ผลิตสื่อมีกรอบกระบวน
ทัศน์ชุดใดอยู่เบื้องหลัง ก็จะส่งผลต่อการนิยามและการบริหารจัดการการทางานสื่อกับคนพิการในลักษณะนั้น
เช่น ถ้าใช้กระบวนทัศน์แบบการแพทย์ที่เชื่อว่าผู้พิการทางการเห็นไม่มีศักยภาพในการสื่อสารด้วยโทรทัศน์
เราก็จะไม่สนใจการเปิดพื้นที่ให้ผู้พิการทางการเห็นเข้ามาใช้พื้นที่สื่อ แต่หากใช้กระบวนทัศน์เรื่องความเท่า
เทียมในฐานะความเป็นมนุษย์ เราจะเห็นว่า ผู้พิการทางการเห็นคือคนกลุ่มหนึ่งที่ มีทั้งสิทธิและโอกาสในการ
เข้าถึงสื่อโทรทัศน์ได้ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป
Audio Description Coalition (๒๐๐๙) อธิบายไว้ในคู่มือสาหรับผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพของ
สหรัฐอเมริกา เรื่อง The Audio Description Coalition Standards for Audio Description and Code
of Professional Conduct for Describers ว่า สื่ อ เสี ย งบรรยายภาพ คื อ สื่ อ ที่ จ ะช่ วยให้ ค นตาบอด หรื อ
สายตาเลือนราง เพลิดเพลินกับการเข้าถึงข้อมูลที่นาเสนอในสื่อต่างๆได้เท่ากับคนทั่วไป สื่อเสียงบรรยายภาพ
เพื่อผู้พิการทางการเห็นจะใช้จังหวะระหว่างการสนทนา เพื่อสอดแทรกบทพูดเกี่ยวกับข้อมูลด้านภาพที่จาเป็น
เช่น อากัปกิริยา ลักษณะภายนอกของตัวละคร ภาษากาย เสื้อผ้า ฉาก การจัดแสง เป็นต้น ทั้งนี้การบรรยาย
จะถูกส่งผ่านหูฟั งแบบไร้สาย เพื่ อให้ คนตาบอดหรือมี ส ายตาเลือนรางสามารถใช้ได้ ทั้งในงานภาพยนตร์
โทรทัศน์ การแสดงบนเวที กีฬา หรือการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
การผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพเป็นความเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างคน ๒ กลุ่ม คือ ผู้ส่งสารทั่วไปที่
ไม่ได้มีปัญหาทางการมองเห็น เข้ารหัสและส่งต่อข้อมูล ไปถึงผู้รับสารที่เป็นผู้พิการทางการเห็น ทั้งประเภท
ตาบอดสนิทและสายตาเลือนราง รวมถึงกลุ่ม ผู้สูงอายุ ผู้ใช้ประโยชน์จากสื่อเสียงบรรยายภาพแต่ละกลุ่ม
มีต้นทุนทางประสบการณ์และความต้องการใช้สื่อเสียงบรรยายภาพในระดับแตกต่างกันและด้วยสถานภาพ
ของสื่อเสียงบรรยายภาพที่มีความเป็นสื่อมวลชน ซึ่งผู้รับสารจานวนมากสามารถเข้าถึงและเปิดรับสื่อที่ผู้ผลิต
ส่งมาได้พ ร้อมๆ กัน ผู้ ผลิ ตสื่อเสี ยงบรรยายภาพจึงจาเป็น ต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายหลักในการสื่อสารเพื่ อ
ออกแบบเนื้อหาสารให้เหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่คนทุกกลุ่ ม ในกรณีนี้ ทีมผลิตได้กาหนดแนวทางในการ
ผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้พิการทางการเห็นในกลุ่มตาบอดสนิท ซึ่งมี
ระดับการเข้าถึงจากัดที่สุด เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาการคัดเลือกและออกแบบสาร
การออกแบบสารในงานสื่อเสียงบรรยายภาพมีคุณสมบัติเฉพาะหลายประการด้วยกัน แม้จะเป็นการ
สื่อสารด้วยเสียงคล้ายงานวิทยุ แต่มีการลงรหัสในการสื่อสารที่แตกต่างกัน เนื่องจากงานวิทยุเป็นการสื่อสารใน
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ลักษณะเล่าเรื่อง (Narration) ส่วนสื่อเสียงบรรยายภาพเป็นการแสดง (Illustration) ซึ่งหมายถึงการเป็นสื่อ
เสียงที่ไม่มีอิสระในตัว เพราะต้องบรรยายตามภาพและยังต้องบรรยายในเงื่อนไขของเวลาที่จากัด การเข้ารหัส
สารในเงื่อนไขดังกล่าวมีความเฉพาะตัวที่จาเป็นต้องศึกษาและทาความเข้าใจก่อนการผลิต
นอกจากนี้ ด้วยความที่สื่อเสียงบรรยายภาพมีสถานะเป็นสื่อมวลชน จึง ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการ
ผลิตเพื่อรองรับระบบการออกอากาศมีที่มีแบบแผนสม่าเสมอ (Routine) หลายประเทศได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อ
ช่วยให้การผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพมีความสะดวก รวดเร็ว อานวยความสะดวกในการทาบท และทาให้เห็น
ภาพเป็นไทม์ไลน์ โดยผู้เขียนบทสามารถเลื่อนดูภาพที่ต้องการเพื่อหาช่องว่างในการบรรยายได้อ ย่างสะดวก
ด้วยตัวเอง และโปรแกรมสาหรับตัดต่อผสมเสียง ซึ่งเทคโนโลยีนี้ช่วยประหยัดเวลาในผลิตบริการเสียงบรรยาย
ภาพได้ค่อนข้างมาก

๔.๒ กลุ่มเป้าหมาย และการใช้ประโยชน์

การให้บริการเสียงบรรยายภาพจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับสารจานวนมาก เมื่อจาแนกกลุ่มที่ได้รับ
ประโยชน์จากการมีบริการสื่อเสียงบรรยายภาพทางโทรทัศน์จะมีสองกลุ่ม คือ กลุ่มหลัก และกลุ่มรอง ดังนี้
กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มคนพิการ หรือคนที่มีปัญหาด้านการเห็น ถ้าใช้เกณฑ์ด้านระดับการมองเห็น
แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม แก้ไขจาก
(๑) กลุ่มคนตาบอดสนิท กลุ่มนี้เป็นผู้พึ่งการฟั งเสียงจากสื่อโทรทัศน์เป็นหลัก คนตาบอดมาตั้งแต่
กาเนิด มักจะไม่มีปัญหากับระดับของข้อมูลที่รวบรวมได้จากสิ่งที่ได้ยินอยู่เป็นประจา และบางครั้งก็ไม่ได้นึก
ว่ารายละเอียดสาหรับการมองเห็นมีมากเพียงใด และจะไม่มีความทรงจาและประสบการณ์ ด้านภาพมาก
เท่ากับกลุ่มคนที่มีสายตาเลือนราง แต่กลุ่มคนตาบอดสนิท แต่ไม่ได้ตาบอดแต่กาเนิด มาสูญเสียการมองเห็น
ในภายหลัง หรือมาบอดสนิทเมื่อมีอายุมาก จะมีความทรงจาหรือประสบการณ์ด้านภาพมากกว่ากลุ่ม คนตา
บอดสนิทแต่กาเนิด
(๒) กลุ่มคนมีสายตาเลือนราง กลุ่มนี้เป็นคนที่มองเห็นภาพเลือนราง และมีการมองเห็ นภาพเป็น
บางส่วน เช่น การมองเห็นเป็นจุดเล็กๆ การมองเห็นเพียงบางมุมของลานสายตา และการมีสายตาเลือนราง
เกิดจากสาเหตุทางด้านสุขภาพและอายุที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การมีปัญหาด้านสายตาจากโรคเบาหวาน และ
โรคตาต้อประเภทต่างๆ สายตาเสื่อมตามอายุเป็นต้น
คนพิการทางการเห็นทั้งสองกลุ่มมีความต้องการเสียงบรรยายภาพที่แตกต่างกันใน “รายละเอียด”
ของเนื้อหา ซึ่งความแตกต่างนั้นมีความสัมพันธ์กับอายุและระดับของการมองเห็นที่ส่งผลต่อการจดจาด้านการ
มองเห็น และประสบการณ์ที่แตกต่างกันของกลุ่มเป้าหมาย คนตาบอดแต่กาเนิดจะมีประสบการณ์ด้านภาพไม่
มากเท่าคนที่ตาบอดภายหลัง เช่น สีผม ความงาม และลักษณะของเสื้อผ้า ในขณะที่กลุ่ม คนที่มีสายตาเลือน
รางบางครั้งก็ต้องการรายละเอียดมากเพราะเคยมีประสบการณ์ร่วมกับเรื่องนั้นมาบ้าง แต่บางครั้งก็ไม่ต้องการ
รายละเอียดเพราะมองเห็นอยู่แล้ว
กลุ่มรอง หรือกลุ่มอื่นๆ ที่ได้รับประโยชน์จากเสียงบรรยายภาพนอกเหนือจากกลุ่ม คนพิการทางการ
เห็นได้แก่
(๑) กลุ่มครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดของคนพิการทางการเห็น เสียงบรรยายภาพจึงทาหน้าที่ทั้งช่วยสร้าง
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเสมอภาคและช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในเชิงบวกด้วย เช่น ไม่ต้องคอย
สอบถามผู้ใกล้ชิดหรือครอบครัวยามฟังข่าวสารหรือละครในโทรทัศน์แล้วไม่เข้าใจ
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(๒) กลุ่มผู้สูงอายุ สังคมโลกกาลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยก็เช่นกัน กลุ่มผู้สูงอายุเป็น
กลุ่มรองอีกกลุ่มหนึ่งที่จะใช้ประโยชน์จากเสียงบรรยายภาพ เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุจ ะมีแนวโน้มของความ
เสื่อมถอยด้านการเห็นลงไปตามอายุ
(๓) กลุ่ ม เด็ ก เล็ ก เสี ย งบรรยายภาพสามารถใช้ ป ระโยชน์ ในกลุ่ ม เด็ ก เล็ ก เช่ น เป็ น สื่ อ ช่ ว ยสอน
เนื่องจากมีความละเอียดของการบรรยายภาพ
(๔) กลุ่มด้านเสริมสร้างศักยภาพ เสียงบรรยายภาพสามารถใช้ประโยชน์กับกลุ่มผู้มีปัญหาด้านการ
เรียนรู้ กลุ่มผู้ต้องการฝึกฝนทักษะด้านภาษา (เช่น กลุ่มคนต่างชาติที่อพยพเข้าเมือง) เนื่องจากเสียงบรรยาย
ภาพมีลักษณะของการเป็นสื่อภาษาเพื่อการฟัง
เมื่ อ พิ จารณาถึงกลุ่ ม ผู้ ได้ รับ ประโยชน์ จากเสี ยงบรรยายภาพจะเห็ น ได้ ว่า มี ทั้ งกลุ่ม คนพิ การทาง
การเห็นและคนไม่พิการทางการเห็น หรือกลุ่มอื่นๆ ได้รับประโยชน์เช่นกัน ในหลายประเทศได้พัฒนาเสียง
บรรยายภาพเพื่อประโยชน์ของกลุ่มรองร่วมด้วย มีการขยายวงผู้ได้รับประโยชน์จากเสียงบรรยายภาพในฐานะ
ของผู้ บ ริ โภคในกว้ า งมากขึ้ น ท าให้ ผู้ รั บ สารที่ ได้ ป ระโยชน์ จ ากเสี ย งบรรยายภาพไม่ ได้ จ ากั ด อยู่ เฉพาะ
ทั้งกลุ่มคนพิการทางการเห็น แต่มีกลุ่มครอบครัว ผู้ใกล้ชิด ผู้ดูแล วงการศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กเล็ก
กลุ่มผู้ต้องการเพิ่มศักยภาพด้านภาษาของตนเอง ที่สามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากสื่อเสียงบรรยายภาพได้
เช่นกัน

๔.๓ มาตรฐานการให้บริการเสียงบรรยายภาพ

๑. หลักการทั่วไป
(๑) การบรรยายภาพส่วนใหญ่จะมีขึ้นในช่วงที่ไม่มีเสียงบรรยายหรือเสียงสนทนา (Sound
Gap, Pause) ซึ่งส่วนใหญ่จะมีช่วงเวลาพอประมาณ แต่บางกรณีก็มีระยะเวลาสั้นมาก เช่น ๓-๕ วินาที ในการ
ผลิตเสียงบรรยายภาพ ข้อปฏิบัติพื้นฐานด้านการผลิตเสียงบรรยายภาพคือ สร้างความเข้าใจและสร้างความ
เพลิดเพลิน ถ้าไม่จาเป็นจึงไม่ควรทับเสียงบรรยายของต้นฉบับ หรือแทรกคั่นระหว่างบทสนทนาหรือบรรยาย
ทับเสียงเพลง หรือเสียงประกอบที่สื่อความหมายได้อยู่แล้วเพราะจะกระทบต่ออรรถรสในการฟัง
(๒) การเลือกบรรยายสิ่งจาเป็นและสาคัญ นอกจากข้อจากัดในด้านเวลาแล้ว ข้อท้าทายอีก
ประการหนึ่งคือ ปริมาณของเนื้อหาในภาพ หรือ “สิ่งที่ เห็น ” ก็มีความหลากหลาย เช่น จะบรรยายอะไร
เสื้ อผ้ า อากั ปกิริยา สถานที่ ท่ าทางหรืออารมณ์ ฯลฯ ผู้ ผ ลิตต้องมีค วามเข้าใจเนื้ อหา สามารถเชื่อมโยง
เรื่องราว หรือการออกแบบเนื้อหา และกาหนดสิ่งที่สาคัญที่สุดในการบรรยาย เช่น ถ้าเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยน
ฉาก ก็ควรบรรยายเรื่องการเปลี่ยนสถานที่ก่อน เป็นต้น
(๓) การสร้างความสมดุลระหว่างความเข้าใจ (Comprehension) และความเพลิดเพลิน
(Enjoyment) เช่น การบรรยายอย่างละเอียดมากที่สุดลงไปในช่วงเวลาที่มีอยู่น้อยมากในแต่ละช่วง แม้จะด้วย
เจตนาของการช่วย “ให้ข้อมูล”มากที่สุดแต่กลับทาให้ผู้รับสารมีความเหนื่อยล้าจากการฟัง เพราะการบรรยาย
นัน้ เร็วและมีปริมาณมากเกินไป ทาให้ความเพลิดเพลินในการเข้าถึงสือ่ ลดน้อยลงจนถึงเลือกที่จะไม่รบั ฟังได้
(๔) เสียงบรรยายภาพต้องกลมกลืนไปกับเนื้อหาต้นฉบับ เช่นการใช้เสียงบรรยาย ลีลาการ
สื่อสารให้สอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกับต้นฉบับและต้องทาให้ผู้ชมเกิดการเชื่อมโยงเรื่องราวได้ด้วยตนเองและ
ได้อรรถรสในการรับชม
(๕) เสียงบรรยายภาพเป็นสื่อที่ผลิตขึ้นในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิต แม้ว่าการผลิต
เสียงบรรยายภาพทาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงบรรยายภาพเฉพาะ แต่ถือเป็นงานแยกอีกชิ้นหนึ่งที่ส่วนใหญ่อาจ
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ไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้ผลิตดั้งเดิม ทาให้ความสัมพันธ์ของผู้ผลิตจากต้นทางดั้งเดิมกับผู้ผลิตเสียงบรรยายภาพไม่
ปะติดปะต่อกัน เช่น ผู้ผลิตเสี ยงบรรยายภาพไม่สามารถรับทราบแน่ชัดได้ว่า ผู้กากับ ผู้เขียนบท หรือผู้กากับ
ภาพ ต้องการสื่อสารภาพนี้ด้วยความหมายอย่างไร ผู้ผลิตเสียงบรรยายภาพจึงอยู่ในฐานะผู้ถอดรหัสของ
รายการดั้งเดิม และใส่รหัสลงในเสียงบรรยายภาพใหม่ ทาให้การทางานมีความท้าทายในการใช้ทักษะต่างๆ
เพื่อส่งสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยไม่คลาดเคลื่อนจากต้นฉบับ
(๖) แนวทางการเลือกเนื้อหาสารที่จาเป็นสาหรับเสียงบรรยายภาพแบ่งให้เห็นระดับความ
จาเป็นของการบรรยายดังนี้
(๖.๑) เนื้อหาสารที่มีความจาเป็นในการบรรยาย
- Story ข้ อ มู ล ที่ มี ผ ลต่ อ เรื่อ งราวและด าเนิ น เรื่อ งที่ สุ ด เช่ น ถ้ าอุ ป กรณ์
ประกอบฉาก “มีด” เป็นสิ่งที่สาคัญต่อการเชื่อมโยงละครแนวสืบสวน “มีด” เป็นสิ่งที่ควรบรรยาย มากกว่า
องค์ประกอบอื่นๆ เช่น เสื้อผ้า อากัปกิริยา
- Place, Space and Direction สถานที่ พื้ น ที่ และทิ ศ ทาง มี ค วามจ า
เป็นมากเมื่อสถานที่เปลีย่ น เช่น ฉากเปลี่ยน รวมถึงทิศทาง ซ้าย ขวา ด้านบน ด้านล่าง และระยะใกล้หรือไกล
- Time เวลา มีความจาเป็นต้องบรรยายเมื่อมีการเปลี่ยนช่วงเวลา เช่น
ย้อนอดีต ตอนเช้า ยามโพล้เพล้
- Character ผู้พู ดเป็นใคร โดยเฉพาะในกรณี ที่เริ่มต้นเรื่องหรือมีคนพู ด
หลายคน มีลักษณะอย่างไร เช่น อ้วน ผอม ลักษณะที่แสดงความสวยงาม บุคลิกภาพ ฐานะทางสังคม อาชีพ
- Action อากัปกิริยา ทั้งหน้าตาและการแสดง
- Logo Typographic and Graphic สิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอทั้งหมด เช่น
โลโก้ ข้อความตัวอักษร รายชื่อนักแสดง การให้เครดิต หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
(๖.๒) เนื้อหาสารที่มีความจาเป็นน้อย
- การบรรยายสิ่งที่ไม่ควรมีรายละเอียดมากเกินไป เช่น ความยาว ขนาด
ควรเป็ น มาตรวัดแบบโดยประมาณ เช่น ความยาว ๑ เมตร ๑๖ เซนติ เมตร ควรบรรยายว่า มีความยาว
๑ เมตร การบรรยายสี ก็ควรเป็นสีสามัญที่เข้าใจได้ เช่น สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีม่วง แต่ไม่ควรใช้การบรรยาย
ถึงสีผสมที่ซับซ้อน เช่น สีฟ้าอมเขียว สีน้าตาลอมม่วง เป็นต้น
- การบรรยายถึ ง ค าศั พ ท์ ย ากหรื อ ซั บ ซ้ อ น นอกจากค านั้ น จะมี ค วาม
สอดคล้องกับเรื่อง หรือมีผลกับเรื่อง
- การบรรยายเสียงที่ คุ้นเคยอยู่แล้ว เช่น เสียงโทรศัพ ท์ เว้นแต่ฟังไม่ชัด
หรือคลุมเครือตีความได้หลายเสียง
- การบรรยายถึงภูมิหลังทางวัฒนธรรม สีผิว เชื้อชาติ ศาสนาของตัวละคร
เว้นแต่สาคัญกับเรื่อง
(๖.๓) เนื้อหาที่ไม่มีความจาเป็นต้องบรรยาย
- Spoil การบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า
- Judgment การบอกเหตุผลจูงใจของเหตุการณ์
- ค าศั พ ท์ ด้ า นการถ่ า ยท า (Filmic Expression) เช่ น เคลื่ อ นกล้ อ งไป
ทางซ้าย-ขวา (Pan right-Left) ภาพมุมต่าสูง (Low-High Angle) Fade black Zoom in-out
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ผู้จัดทาเสียงบรรยายภาพควรมีความเข้าใจในลักษณะของรายการแต่ละประเภทว่า “อะไรคือประเด็น
สาคัญในการนาเสนอ” ถ้าเป็นรายการสาธิตเกี่ยวกับอาหาร ตัวอาหาร วัตถุดิบ และวิธีการประกอบอาหาร
เทคนิ ค ต่างๆ จะเป็ น สาระหลั ก ของเรื่อ ง แต่ ถ้าเป็ น ละครหรือ รายการเกี่ย วกั บ แฟชั่น เสื้ อผ้ าหน้ าผมของ
นักแสดงที่สะท้อนยุคสมัย ความสวยงาม อาจกลายเป็นสิ่งที่ควรบรรยายได้
๒. การบรรยาย
- ไตเติ้ลและเครดิตท้าย บรรยายรายละเอียดตามตัวอักษรเกี่ยวกับเพลงประกอบ เช่น ชื่อ
นั ก ร้ อ ง ชื่ อ ผู้ แ ต่ ง เพลง เป็ น ต้ น รวมถึ งรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ รายการ วั น เวลาในการ
ออกอากาศ และการบรรยายไตเติ้ลหรือเครดิตท้าย บรรยายเฉพาะข้อมูลที่สาคัญที่เป็นข้อมูลหลักของการผลิต
รายการ ตามเวลาที่จากัด
- ตัวละคร พิธีกร และผู้ร่วมรายการ บอกรูปร่าง เช่น สูง อ้วน ผอม ท้วม ผิวพรรณ เช่น
ขาว คล้า ทรงผม และระบุชื่อตัวละครว่ากาลังแสดงสีหน้าท่าทางอย่างไร และบุคคลที่เพิ่งปรากฏเข้ามาในฉาก
หากเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในเนื้อเรื่องหรือในรายการ บรรยายให้ผู้ชมทราบด้วย แต่หากเป็นตัวประกอบที่ไม่มี
บทบาทสาคัญในเรื่อง จะบรรยายหรือไม่ก็ได้
- การแต่งกาย บรรยายการแต่งกายของตัวละคร เพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเสื้อผ้า
สไตล์ สามารถนามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันได้
- ต าแหน่ งของตั ว ละคร พิ ธี ก ร ผู้ ร่ ว มรายการ และการเคลื่ อ นย้ า ยไปยั งต าแหน่ งอื่ น
บรรยายรายละเอียดตาแหน่งของตัวละครหรือพิธีกร และบรรยายตามการเคลื่อนไหว ตามบริบทของเรื่อง
เพื่อให้สามารถจินตนาการตามได้
- ฉาก สถานที่ บรรยายรายละเอียดของฉากหรือสถานที่ถ่ายทาให้ผู้ชมทราบว่า รายการนั้ น
ถ่ายทาที่ใด ในห้องส่ง ห้องครัว ที่บ้าน ที่โรงแรม ต่างจังหวัด หรือในเมือง เช่น โรงเรียนธรรมศาสตร์คลอง
หลวง บ้านของหยก ห้องนอนของประภัทร ในห้องส่ง หน้าเรือนจา
- สี บรรยายสีเพื่ อให้จิน ตนาการและนึกถึงความหมายของสิ่งนั้ นได้ เช่น สีแดงหมายถึง
ความร้อน สีเขียวหมายถึงความสดชื่น สีฟ้าหมายถึงความสบาย ความเย็น และสามารถบรรยายความเข้ม อ่อนได้ แต่ไม่พูดถึงเฉดสีที่ซับซ้อนเกินไป เช่น ไม่ใช้คาว่า สีฟ้าอมเขียว สีเหลืองขี้ม้า สีม่วงอมน้าตาล เป็นต้น
- ทิ ศ ทาง บรรยายโดยระบุ ทิ ศ ทางแบบซ้ า ย ขวา หน้ า หลั ง แต่ ทิ ศ ทางแบบตะวั น ตก
ตะวันออก เหนือ ใต้ จะไม่เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไป ส่วน การบรรยายแบบเข็มนาฬิกา อาจใช้ร่วมกับการบรรยาย
ทิศทางแบบซ้าย-ขวาได้ แต่ต้องบรรยายทิศซ้าย-ขวา ก่อนเสมอ
- ช่วงเวลา บรรยายการเปลี่ยนแปลงของเวลา กลางวัน ยามเช้า ความมืด สว่าง การย้อน
เวลา หรือการบรรยายสิ่ งที่เกิดขึ้นในอนาคต เช่น การเปลี่ยนเป็นฉากย้อนเวลา ใช้คาว่า “ย้อนอดีต พ.ศ.
๒๔๗๘” เช้ามืด เช้าตรู่ ยามเย็น โพล้เพล้ ดึกสงัด หัวค่า เป็นต้น
- ขนาด บรรยายโดยตัดเศษหรือส่วนเกินเล็กๆ น้อยๆ ออกไป ให้เหลือเพียงตัวเลขถ้วนๆ
เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจของผู้ฟัง เช่น ใช้ว่า “ความยาว ๗ เมตร” แทน “ความยาว ๗.๓ เมตร” หรือ
“ประมาณ ๗ เมตรกว่าๆ”
- ลักษณะทางสรีระของบุคคล บรรยายลักษณะทางสรีระ เช่น สีของผมและสีผิว โดยเฉพาะ
ลักษณะเฉพาะของบุคคลเป็นประเด็นที่สาคัญของโครงเรื่อง และควรระมัดระวังการบรรยายลักษะทางสรีระ
ของบุคคลที่อาจเป็นการล้อเลียน ดูหมิ่น เหยียดหยามบุคคลด้วย
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๓. การใช้ภาษา (Language Use)
๓.๑ รูปแบบภาษา และอักขรวิธี
- ใช้ ภ าษาเพื่ อ การบรรยายกึ่ งทางการ เป็ น ภาษาเพื่ อ การพู ด ไม่ ใช้ ภ าษาที่ เป็ น
ทางการ และไม่ก้าวข้ามไปใช้ภาษาที่กันเองมากเกินไป รวมถึงไม่ใช้ภาษาสแลงในบทเสียงบรรยายภาพ
- ใช้ภาษาง่าย กระชับ สั้น ได้ใจความ ไม่ใช้ภาษาที่ซับซ้อน และไม่ ใช้ภาษาในเชิง
วรรณกรรมหรือภาษากวี ไม่ใช้คาศัพท์สูง
- เลือกบรรยายเป็นประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ถ้าเวลาจากัดมาก สามารถ
ใช้วลี หรือคาได้
- ออกเสียงภาษาไทย ได้ถูกต้องตามอัก ขรวิธี ทั้งการออกเสียงพยัญชนะเดี่ยว เช่น
ร ล ว ส ท จ ช ฉ และพยัญ ชนะควบ เช่น พยัญ ชนะควบกล้า อักษรนา รวมถึงสระ ตัวสะกด และเสียง
วรรณยุกต์ให้ชัดเจนว่าเป็นเสียงสามัญ เอก โท ตรี หรือจัตวา และระมัดระวังไม่ให้เพี้ยนวรรณยุกต์
๓.๒ การใช้คากริยา
ใช้คากริยาอย่างถูกต้องเพื่อสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นกับการบรรยายเสียง และ
ใช้คากิริยาที่แสดงความเฉพาะเจาะจง เพื่อทาให้คาหนึ่งคามีความหมายตรงประเด็นและชัดเจนมากขึ้น
กริยาแสดงการเดิน
ใช้คาว่า เดินกร่าง สาวเท้า เดินจ้าอ้าว เดินกระเผลก
เดินลากเท้า กระย่องกระแย่ง
กริยาแสดงการบิน
ใช้คาว่า บินถลา บินร่อน บินวน
กริยาแสดงการนั่ง
ใช้ค าว่า นั่ งนิ่ ง นั่ งแหมะ นั่ งขยุกขยิก นั่ งเฉย นั่ งพิ ง
(ผนัง) นั่งเหม่อ
กริยาแสดงการร้องไห้
ใช้คาว่า น้าตาริน น้าตาเอ่อ น้าตาไหล น้าตานองหน้า
กริยาแสดงการโกรธ
ใช้ ค า ว่ า โม โห โก ร ธ แ ค้ น เคื อ ง ห งุ ด ห งิ ด
กระฟัดกระเฟียด เกรี้ยวกราด
กริยาที่ใช้มีดในการทาอาหาร ใช้คาว่า ผ่า เฉือน สับ ซอย หั่น
กริยาที่ใช้การเคลื่อนไหวด้วยมือ ใช้คาว่าโบกมือ สะบัดมือ ยื่นมือ ชูมือ แกว่งมือ
ยกมือ
กริยาเกี่ยวกับความรัก
ใช้คาว่า หวง ชอบ หึง หลง เอ็นดู
๓.๓ การใช้ไวยากรณ์แบบปัจจุบันกาล
ใช้ ค ากิ ริ ย าแสดงถึ ง ปั จ จุ บั น กาลตามหลั ก ภาษาไทย เช่ น ป่ า นเดิ น ไปที่ ตู้ สี แ ดง
หลีกเลี่ยงการบรรยายด้วยหลักภาษาอื่นที่มีการกาหนดกาลอื่นๆ เช่น ไม่มีความจาเป็นต้องใช้ “กาลังเดินไป”
๓.๔ การใช้คานามและคาสรรพนาม
- ใช้คานามเป็นหลัก หรือใช้คาสรรพนาม (คาสรรพนามบุรุษที่ ๓ เช่น เขา เธอ มัน)
เมื่อมีการเรียกชื่อของสิ่งที่กล่าวถึงมาก่อนหน้านี้พอสมควรแล้ว การเลือกใช้คาสรรพนามช่วยให้ไม่ต้องเรียก
คานามนั้นซ้าบ่อยๆ หรือใช้สลับกับคานามหลัก เช่น “เจ้ามิกกี้สะบัดหางด้วยความดีใจ มันเอาขาตะกุยประตู
แล้วกระโดดงับขนมปังในมือของย่าวรรณ”
- ใช้คาสรรพนามบุรษที่หนึ่งในกรณีที่ผู้กากับรายการต้นฉบับได้สร้างมุมมองของ
“บุรุษที่หนึ่ง” เช่น การถ่ายทาที่แสดงว่าผู้ดาเนินรายการกาลังสื่อสารกับผู้ชมโดยตรง โดยเลือกใช้คาว่า “เรา”
เช่น เมื่อผู้ดาเนินรายการหันมาหาผู้ชม (กล้องในการถ่ายทา) แล้ วทาหน้านิ่ว ผู้จัดทาบทบรรยายสามารถใช้
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การบรรยายว่า “พี่ช้างมองมาทางเรา แล้วทาหน้าขมวดคิ้วสงสัย” ส่วนใหญ่แล้วสามารถใช้การบรรยายแบบนี้
ได้ โดยเฉพาะในรายการสาหรับเด็ก เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความใกล้ชิด
๓.๕ การใช้คาวิเศษณ์
- ใช้คาวิเศษณ์ประกอบคานาม คาสรรพนาม คากริยา เพื่อขยายความและช่วยให้สิ่ง
ที่ต้องการบรรยายมีความชัดเจนมากขึ้น และยังทาหน้าที่สื่อลูกเล่นและอารมณ์ ของเรื่องได้ด้วย เช่น เช่น
ม้าวิ่งเร็ว คนอ้วนตุ๊ต๊ะ โต๊ะกลมสีชมพู หรือ “คุณหนูแดงวิ่งปรู๊ด หายแว้บไปในห้อง” คาวิเศษณ์ ปรู๊ด และ
แว้บ ขยายความกริ ย า แต่ ได้ แ สดงถึ งความสนุ ก สนานในภาษา สื่ อ ถึ งการน าเสนอแบบสบายๆ แต่ ค วร
ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเยิ่นเย้อ และควรใช้ให้เหมาะในการสื่อความหมายที่แท้จริงและลีลาของการนาเสนอ
ให้สอดคล้องกันรายการต้นฉบับ
๓.๖ การใช้คาเชื่อม
- ใช้ประโยคที่สั้นและกระชับเป็นหลัก
- ใช้ ค าเชื่ อ มเท่ า ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้ ป ระโยคฟั งแล้ ว สละสลวยขึ้ น และแสดงเวลา
ความขัดแย้ง หรือเพื่อเชื่อมต่อกันของสองอากัปกิริยา เช่น ใช้คาว่า “ขณะที่” เพื่อเชื่อมสองประโยค เช่น
“แม่ผาดหันหลังเดินไปที่ตั่งในขณะที่ขุนไกรย่องไปคว้าดาบที่มุมห้อง”
๓.๗ การเรียกตัวละคร
- เมื่อมีตัวละครที่ไม่ทราบชื่อปรากฏตัวขึ้นมา หรือมีตัวละครหลายตัว ให้เรียกบุคคล
ผู้นั้นด้วยการบรรยายลักษณะทางสรีระในช่วงแรก (เพื่อการจดจา) จนกว่าจะมีการเปิดเผยชื่อของเขาออกมา
เช่น “เด็กหญิงผูกผมเปีย เงยหน้ามองคุณหญิงพรรณราย” และเมื่อทุกคนทราบชื่อตัวละครแล้ว ให้ผูกชื่อของ
ตัวละครนั้นติดกับลักษณะทางสรีระที่มีการบรรยายในช่วงแรก เช่น จี๊ด เด็กหญิงผมเปีย แต่หลังจากนั้น ให้ใช้
ชื่อเพียงอย่างเดียว
- เรียกชื่อตัวละครด้วยชื่อเดียวและเรียกอย่างต่อเนื่องไปทั้งรายการ คือ จี๊ด
- ในกรณี ตั ว ละครถู ก กล่ า วถึ งด้ ว ยชื่ อ ที่ เรี ย กยาก ไม่ ว่ าจะเป็ น ชื่ อ ที่ ย าว ชื่ อ เต็ ม
ชื่ออย่างเป็นทางการ ชื่อที่เป็นภาษาต่างประเทศ หรือตัวละครถูกเรียกหลายชื่อ เช่น ในภาษาต่างประเทศ
มีเรียกด้วยชื่อต้นและนามสกุลสลับไปมา ให้เรียกตัวละครด้วยชื่อที่บอกเล่าเรื่องราวได้ดีที่สุดเพียงชื่อเดียว
๓.๘ การใช้ระดับของคาศัพท์
- ไม่ใช้คาศัพท์ที่ยากเกินไป ใช้คาศัพท์ที่เข้าใจได้โดยทั่วไป
- ในกรณีท่ีเป็นรายการเฉพาะ ใช้ชุดคาศัพท์ให้เหมาะสมกับช่วงอายุ หรือลักษณะ
รายการ เช่ น รายการส าหรั บ เด็ ก หรือ รายการเพื่ อ การศึ ก ษา และระดั บ ของภาษาควรคงที่ ทั้ งรายการ
โดยทั่วไป
๓.๙ การถอดเสียงและการแปลภาษาต่างประเทศ
- หากมีคาแปล ให้ใช้คาแปลเป็นภาษาไทย เช่น ภาพป้ายปรากฏในภาพยนตร์ คาว่า
Mojave Desert บรรยายว่า “ทะเลทรายโมฮาวี” หรือในกรณีอื่นใด อาจบรรยายทับศัพท์ โดยไม่ทิ้งสาเนียง
เดิม หรือใช้สาเนียงไทยก็ได้ เช่น Paragon บรรยายเป็นสาเนียงเดิม หรือ “พารากอน” ก็ได้
- บรรยายชื่อเฉพาะให้ตรงกับชื่อดังกล่าว เช่น ถ้าอักษรปรากฏบนจอ หรือป้ายต่างๆ
ที่ปรากฏในภาพยนตร์ เช่น Newark ที่เป็นเมืองหนึ่งในสหรัฐอเมริกา บรรยายภาพว่า นวร์ก (Newark)
๓.๑๐ การใช้ภาษาที่ควรหลีกเลี่ยง
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- ไม่ใช้คาว่า เห็นหรือภาพ ควรเลี่ยงใช้คาว่า ปรากฏ มี หรือ คาว่าภาพ อาจใช้คาว่า
หน้าจอ เช่น หน้าจอเปลี่ยนเป็นสีดา แทนคาว่า ภาพเปลี่ยนเป็นสีดา
- ไม่ใช้คาศัพท์ที่ใช้เฉพาะด้านภาพโดยตรง เช่น เฟดแบล็ก ภาพตัดเร็ว ศัพท์เทคนิค
การสร้างภาพยนตร์ ให้แปลมุมมองของผู้กากับออกมาเป็นการบรรยาย เช่น เทคนิคแบบ Dissolve แสดง
ความฝัน จินตนาการ ควรบรรยายว่า “ในความฝัน...” “ในความคิด..”
- ไม่ใช้คาอุปมาอุปไมยและการเปรียบเทียบ คาคลุมเครือ หรือต้องมีการแปลอีก
ขั้นหนึ่ง ภาษาสแลง ภาษาพูดที่กันเองจนเกินไปและภาษาถิ่น
๔. เสียงบรรยาย
๔.๑ เลือกเสียงของผู้บรรยายภาพให้แตกต่างจากเสียงหลักของรายการ เพื่อให้เกิดความ
แตกต่างและไม่ทาให้ผู้ใช้สื่อเสียงบรรยายภาพสับสนว่ากาลังฟังเสียงหลักในรายการหรือเสียงบรรยายภาพ
- เลื อ กเสี ย งบรรยายภาพเป็ น คนละเพศกั บ เสี ย งบรรยายหลั ก ของรายการ เช่ น
หากพิธีกรหลักหรือเสียงบรรยายหลักของรายการเป็นเพศหญิง ก็ควรเลือกผู้บรรยายเสียงบรรยายภาพที่เป็น
เพศชาย
- ในบางรายการที่มีพิธีกรหลักหรือตัวละครหลักทั้งเพศหญิงและเพศชาย หรือใน
องค์กรขนาดเล็กอาจมีข้อจากัดเรื่องบุคลากร หากเสียงบรรยายภาพเป็นเพศเดียวกับเสียงบรรยายหลักของ
รายการ ให้เลือกเสียงที่มีโทนเสียงแตกต่างกัน เช่น หากเสียงหลักเป็ นเสียงผู้หญิงที่ค่อนข้างแหลม ให้เลือก
เสียงบรรยายภาพเป็นผู้หญิงที่มีโทนเสียงทุ้ม
๔.๒ ใช้น้าเสียงในการบรรยายภาพโดยไม่ปั้นเสียงจนกลายเป็นผู้บรรยายหลักอีกคนหนึ่ง
ในรายการ เนื่องจากจะทาให้เกิดความสับสนว่ากาลังฟังเสียงหลักของรายการหรือเสียงบรรยายภาพ
๕. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
อาจเลือกเสียงของผู้บรรยายภาพเพิ่มเติม ดังนี้
- อาจใช้ผู้บรรยาย ๒ คนที่ต่างเพศกันมาร่วมบรรยายในรายการเดียวกันได้ โดยให้ทาหน้าที่
แตกต่างกัน เช่น ให้คนหนึ่งบรรยายเนื้อหาของภาพที่ปรากฏ ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นผู้อ่านคาบรรยายใต้ภาพ
(Subtitle) หรืออ่านในช่วงเวลาย้อนอดีต เพื่อให้ผู้ใช้สื่อสามารถแยกแยะเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- อาจเลือกเพศของผู้บรรยายภาพให้สอดคล้องกับเนื้อหา หรือประเภทรายการ เช่น รายการ
เกี่ยวกับแฟชั่นสตรี รายการสาหรับเด็ก ที่ผู้พิการทางการเห็นต้องการฟังเสียงบรรยายภาพที่เป็นเพศหญิง ส่วน
ภาพยนตร์แอ็คชั่น หรือรายการที่มีเนื้อหาหนัก ควรให้ผู้บรรยายเป็นเพศชาย เป็นต้น
- อาจให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความแจ่ ม ชั ด ของเสี ย ง การออกเสี ย งได้ ชั ด เจน ถู ก ต้ อ ง และ
ความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดอารมณ์ให้ได้อรรถรส ด้วย
- อาจมีลีลาในการใช้เสียง เน้นคา เน้นความ มีลีลาการใช้เสียงที่เหมาะสมกับเนื้อหาของเรื่อง
เช่น โดยปกติ เมื่อต้องการเน้นคาถัดไป ควรหยุดวรรคเล็กน้อยเพื่อให้คาที่อยู่ถัดไปนั้นเด่นชัดขึ้น โดยการเว้น
วรรคเล็กน้อยนี้ต้องหยุดเพียงอึดใจเดียวเท่านั้น หากหยุดนานเกินไป จะทาให้ผู้ฟังรู้สึกว่ารับฟังไม่ต่อเนื่อง การ
เน้นคาเน้นความเช่นนี้จะทาให้เกิดลีลาในการบรรยายที่น่าฟัง
- ควรแบ่ งวรรคตอนให้ ถู ก ต้ อ ง โดยแบ่ งวรรคตามเนื้ อ หาว่า ใคร ท าอะไร ที่ ไหน เมื่ อ ใด
อย่างไร และควรใช้จังหวะที่ผู้ฟังสามารถรับฟังได้รู้เรื่อง ไม่เร็วหรือช้าจนเกินไป ควรพิจารณาการดาเนินเรื่อง
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ของรายการว่าดาเนินเรื่องช้าหรือเร็ว เช่น หากเป็นรายการที่ดาเนินเรื่องเร็วก็ อาจพูดเร็ว หากเป็นรายการที่
ดาเนินเรื่องช้าก็อาจพูดช้า เพื่อให้สอดคล้องกับจังหวะโดยรวมของรายการ
- ควรบรรยายอย่างมีชีวิตชีวา มี ความกระตือรือร้นในน้าเสียง เปล่งเสียงด้วยความแจ่มใส
ผู้ฟังสามารถรับรู้ความรู้สึกที่ส่งผ่านมาในน้าเสียงได้
- ควรพิจารณาเนื้อหารายการด้วยว่า ขณะที่กาลังบรรยายนั้นเป็นเนื้อหาที่เศร้าหรือไม่ หาก
เป็นเรื่องเศร้าก็ต้องสารวมน้าเสียงให้เหมาะสม และควรออกแบบเสียงเพื่อให้สอดคล้องกับอารมณ์ของรายการ
แต่ละช่วง โดยพิจารณาเนื้อหาของรายการ เพื่อให้เสียงและอารมณ์สอดคล้องไปกับเนื้อหา
- ควรสร้างความแตกต่างของน้าเสียง หรือความทุ้มของเสียง ในกรณีที่ไม่ใช่เป็นการบรรยาย
ภาพทั่วไป เช่น เมื่อมีคาบรรยายใต้ภาพ (Subtitle) แปลภาษาต่างประเทศอยู่ในรายการ อาจบรรยายภาพโดย
แจ้งว่า “ขึ้นคาบรรยายใต้ภาพว่า...” “คาปรากฏขึ้น...” “ข้อความตัวอักษร...” “ข้อความแปล...” หรือปรับ
เสียงให้แตกต่างจากการบรรยายปกติ เช่น ปรับเสียงให้ทุ้มขึ้นเล็กน้อย เคร่งขรึมขึ้น หรือบรรยายให้กระชับขึ้น
เพื่อสื่อให้ผู้ฟังทราบว่าเป็นการให้เสียงแทนชาวต่างชาติ ไม่ใช่เป็นการบรรยายภาพหรือเสียงในรายการ

๔.๔ ความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการเสียงบรรยายภาพ

คนพิการทางการเห็นต้องการเข้าถึงรายการ“ทุกประเภท”เช่นเดียวกับคนทั่วไป และถ้าพิจารณาจาก
ตระกูลรายการ (Genre) กับเสียงบรรยายภาพ ตระกูลรายการแต่ละตระกูลมีความจาเป็นในการผลิตเสียง
บรรยายภาพมากน้อยต่างกัน ดังนี้
๑) ตระกูลรายการที่มีความจาเป็นมากในการทาเสียงบรรยายภาพ ได้แก่ ตระกูลรายการที่มี
“การใช้ภาพมาก และเสียงต้นฉบับไม่สามารถอธิบายภาพนั้น ฟังแล้วเชื่อมเรื่องราวได้ยาก” เช่น ตระกูล
รายการสารคดี ละครภาพยนตร์ทางโทรทั ศน์ ที่อาจมีการสื่อสารด้วยภาษาทางการถ่ายทา หรือสัญ ญะที่
เกิดขึ้นในด้านภาพ และกลุ่มรายการสาธิต รายการเด็ก รายการเพื่อการศึกษา เนื่องจากกลุ่มรายการเหล่านี้ใช้
สื่อด้านภาพเพื่อประกอบการให้ความรู้ เสียงบรรยายภาพจะช่วยเสริมศักยภาพในการสื่อสารให้มากขึ้นได้
๒) ตระกูลรายการที่มีความจาเป็นน้อยในการทาเสียงบรรยายภาพ ได้แก่ตระกูลรายการที่มี
“การใช้เสียงสื่อความหมายมากอยู่แล้ว ” เช่น ตระกูลรายการนั้นมีการบรรยาย หรือใช้การสนทนาระหว่าง
ผู้ดาเนินรายการ หรือแขกรับเชิญมากพอ และเนื้อหาในการสนทนานั้นผู้ฟังสามารถเชื่อมโยงได้ด้วยตนเอง เช่น
รายการข่าว (News Program) รายการสนทนาถามตอบ (Talk Show) และตระกูลรายการที่มีการดาเนินไป
อย่างรวดเร็วและมีบทสนทนาหรือบทบรรยายมาก เช่น รายการเกมโชว์ (Game Show) และรายการถ่ายทอด
กีฬาที่มีผู้บรรยายกีฬาอยู่แล้ว

๔.๕ มาตรฐานด้านเทคนิคบริการเสียงบรรยายภาพ

มาตรฐานด้านเทคนิคให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคสาหรับเครื่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิ นในระบบดิจิตอล และประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคสาหรับการ
ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล กาหนดให้ ต้องรองรับระบบเสียงบรรยายภาพหรือบรรยายด้วย
เสียง (Audio Description) ตามมาตรฐานสากล ETSI TS ๑๐๑ ๑๕๔: Digital Video Broadcasting (DVB);
Specification for the use of Video and Audio Coding in Broadcasting Applications based on
the MPEG-๒ Transport Stream) และแนวทางปฏิบัติการให้บริการทางเทคนิคสาหรับให้บริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในส่วนที่เกี่ยวข้อ
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บทที่ ๕
การกาหนดสัญลักษณ์ เสียงประกอบ สาหรับบริการที่จะจัดให้มีบริการ
ล่ามภาษามือ คาบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ
๕.๑ บทนา

ตาม ข้อ ๒๒ ของประกาศ กสทช. ว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้
และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ (ประกาศ กสทช. ว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของ
คนพิการฯ) กาหนดว่า “ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงสัญลักษณ์ เสียงประกอบ ให้ผู้ใช้บริการทราบว่ารายการที่จะ
ออกอากาศเป็ น รายการโทรทั ศ น์ ที่ มี บ ริ ก ารล่ า มภาษามื อ ค าบรรยายแทนเสี ย ง และเสี ย งบรรยายภาพ
แล้วแต่กรณี ตามที่คณะกรรมการกาหนด” โดยการแสดงสัญลักษณ์ เสียงประกอบเป็นประโยชน์ต่อการแจ้งให้
ทราบถึงว่า ได้มีการจัดทาบริการดังกล่าวขึ้นสาหรับรายการ รวมทั้ง แจ้งวิธีการเปิดรับบริการในเบื้องต้นด้วย

๕.๒ การแสดงสั ญ ลั ก ษณ์ เสี ย งประกอบ ระบุ บ ริ ก ารที่ จ ะจั ด ให้ มี บ ริ ก ารล่ า มภาษามื อ
คาบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ

สัญ ลักษณ์ เสียงประกอบ เป็นการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่ารายการที่จะออกอากาศเป็นรายการ
โทรทัศน์ที่มีบริการสาหรับคนพิการประเภทใดบ้าง โดยกาหนดการจัดทาสัญลักษณ์ เสียงประกอบไว้ ดังนี้
๑. สัญลักษณ์ เสียงประกอบ ระบุบริการที่จะจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ คาบรรยายแทนเสียง
และเสี ย งบรรยายภาพ กั บ กลุ่ ม ผู้ ช ม ประกอบด้ วยรูป ภาพ สี และตั วอั ก ษร รวมทั้ ง เสีย งประกอบ ดั งมี
รายละเอียดต่อไปนี้
ประเภท
บริการล่ามภาษามือ

สัญลักษณ์/คาบรรยาย
รายการต่อไปนี้มี

เสียงประกอบ
รายการต่อไปนี้
เป็นรายการทีม่ ีบริการล่ามภาษามือ

คาบรรยายแทนเสียง

รายการต่อไปนี้มี

รายการต่อไปนี้
เป็นรายการทีม่ ีบริการคาบรรยาย
แทนเสียง ท่านสามารถเลือกเปิด
และปิด คาบรรยายแทนเสียงได้จาก
เครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

เสียงบรรยายภาพ

ท่านสามารถเลือกเปิด – ปิด ได้จาก
เครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
รายการต่อไปนี้มี

ท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่
ช่องเสียง บรรยายภาพจากเครื่องรับ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
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๒. วิธีการแสดงสัญลักษณ์ เสียงประกอบ ระบุบริการที่จะจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ คาบรรยาย
แทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ กับกลุ่มผู้ชม
สถานี วิท ยุโทรทั ศ น์ แ สดงสั ญ ลั ก ษณ์ เสี ย งประกอบ ระบุ บ ริก ารที่ จ ะจัด ให้ มี บ ริก ารล่ามภาษามื อ
คาบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๒.๑ แสดงสัญลักษณ์คาบรรยายก่อนเสนอรายการในทุกบริการ โดยมีเสียงอธิบายสัญลักษณ์
๒.๒ แสดงสัญลักษณ์ระหว่างรายการในทุกบริการ ที่มุมซ้ายด้านล่างของจอภาพ ทุกครั้งที่เข้า
รายการหลังจากช่วงโฆษณา และเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สัญลักษณ์จะต้องไม่ทับซ้อนกับบริการ
ล่ามภาษามือ และ/หรือ บริการคาบรรยายแทนเสียง
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง ข้อกาหนดระดับความรู้ ความสามารถของล่ามภาษามือสาหรับการให้บริการโทรทัศน์
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
ให้เข้าถึงหรือรับรูแ้ ละใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์

ด้วยประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่ อ ง การส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องคนพิ ก ารให้ เ ข้ า ถึ ง หรื อ รั บ รู้ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จ ากรายการ
ของกิจการโทรทัศน์ กาหนดให้การให้บริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ ต้องกระทาโดยล่ามภาษามือ
ที่ได้จดแจ้งเป็นล่ามภาษามือตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยบริการล่ามภาษามือตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมีระดับ
ความรู้ความสามารถของการเป็นล่ามภาษามือตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กาหนด ซึ่งต่อมาที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบข้อกาหนดระดับความรู้ ความสามารถของล่ามภาษามือ
สาหรับการให้บริการโทรทัศน์ ตามข้อ ๙ ของประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(สานักงาน กสทช.) จึงขอประกาศข้อกาหนดระดับความรู้ ความสามารถของล่ามภาษามือสาหรับ
การให้บริการโทรทัศน์ ตามที่ กสทช. มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
ให้ทราบเป็นการทั่วไป ดังนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
สาหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ข้อ ๒ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งให้บริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิของคนพิการให้ เข้าถึงหรือรับรู้ แ ละใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ มีห น้ าที่แ ละ
รับผิดชอบในการจัดหาล่ามภาษามือสาหรับให้บริการโทรทัศน์ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
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หนา้ ๒๒
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๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

๒.๑ ต้ อ งเป็ น ล่ า มภาษามื อ ที่ ไ ด้ จ ดแจ้ ง เป็ น ล่ า มภาษามื อ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น
ล่ามภาษามือตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยบริการ
ล่ามภาษามือ
๒.๒ ต้องมีระดับความรู้ ความสามารถอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) จบการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาล่ามภาษามือ หรือเทียบเท่า
และมี ป ระสบการณ์ เ ป็ น ล่ า มภาษามื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑ ปี โดยมี ห น่ ว ยบริ ก ารในพื้ น ที่ ต ามระเบี ย บ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยบริ ก ารล่ า มภาษามื อ
พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมล่ามภาษามือ
แห่งประเทศไทย หรือองค์กรวิชาชีพด้านล่ามภาษามือ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยหรือองค์กร
ประเภทความพิการทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย หรือสถาบัน การศึกษาที่มีการเรียนการสอน
ล่ามภาษามือในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้การรับรองเป็นหนังสือ
(๒) จบการศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ในสาขาอื่ น
และมี ป ระสบการณ์ เ ป็ น ล่ า มภาษามื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ ปี โดยมี ห น่ ว ยบริ ก ารในพื้ น ที่ ต ามระเบี ย บ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ พ.ศ. ๒๕๖๑
กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุ ษย์ กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมล่ามภาษามือ
แห่งประเทศไทย หรือองค์กรวิชาชีพด้านล่ามภาษามือ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย หรือองค์กร
ประเภทความพิการทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย หรือสถาบัน การศึกษาที่มีการเรียนการสอน
ล่ามภาษามือในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีประกาศนียบัตรวิชาล่ามภาษามือจากสมาคมล่ามภาษามือ
แห่งประเทศไทย หรือองค์กรวิชาชีพล่ามภาษามือ หรือสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนล่ามภาษามือ
ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้การรับรองเป็นหนังสือ
(๓) จบการศึกษาในระดับต่ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์การเป็นล่าม
ภาษามือไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีหน่วยบริการในพื้นที่ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมล่ามภาษามื อแห่งประเทศไทย หรือองค์กร
วิชาชีพด้านล่ามภาษามือ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย หรือองค์กรประเภทความพิการทางการได้ยิน
หรือสื่อความหมาย หรือสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนล่ามภาษามือในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ให้ ก ารรั บ รองเป็ น หนั ง สื อ และได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าล่ า มภาษามื อ จากสมาคมล่ า มภาษามื อ
แห่งประเทศไทย หรือองค์กรวิชาชีพล่ามภาษามือ หรือสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนล่ามภาษามือ
ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
(๔) จบการศึ ก ษาในระดั บ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี และมี ป ระสบการณ์ เ ป็ น
ล่ามภาษามือน้อยกว่า ๓ ปี โดยมีหน่วยบริการในพื้นที่ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงการพัฒนาสังคม
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และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย หรือองค์กร
วิชาชีพด้านล่ามภาษามือ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย หรือองค์กรประเภทความพิการทางการได้ยิน
หรือสื่อความหมาย หรือสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนล่ามภาษามือในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
และได้รับประกาศนียบัตรวิชาล่ามภาษามือจากสมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย หรือองค์กรวิชาชีพ
ล่ า มภาษามือ หรื อสถาบั นการศึก ษาที่มีการเรีย นการสอนล่า มภาษามือในระดับ ปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป ให้การรับรองเป็นหนังสือ และจะต้องเป็นผู้ที่ใช้ภาษามือในการสื่อสารโดยทางานร่วมกับ
คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย หรือมีสมาชิกในครอบครัวเป็นคนพิการทางการได้ยินหรือ
สือ่ ความหมาย
ผู้ที่มีคุณสมบัติต าม (๓) และ (๔) ต้องได้รับการพิจารณาเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการก่อน
(๕) ผ่ า นการฝึ ก อบรมและทดสอบหลัก สู ต รการเป็น ล่า มภาษามือ สาหรับ
การให้บริการโทรทัศน์ตามข้อ ๔ จากกระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีการเรียนการสอนล่ามภาษามือ หรือเทียบเท่า หรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งที่มี
หน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การฝึ ก อบรมและทดสอบหลัก สูต รตาม (๕) จะต้ องดาเนิ น การจัด อบรม
ร่วมกับองค์กรวิชาชีพด้านล่ามภาษามือ องค์กรประเภทความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
หรือสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีการเรียนการสอนล่ามภาษามือในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ข้อ ๓ สานักงาน กสทช. อาจจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นล่ามภาษามือสาหรับ
การให้บริการโทรทัศน์ ร่วมกับหน่วยงานตาม ๒.๒ (๕) ก็ได้ เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้รับใบอนุญาต
องค์กรแต่ละประเภทความพิการ หรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวกับการใช้ภาษามือร้องให้จัดฝึกอบรมดังกล่าว
ข้อ ๔ หลักสูตรการฝึกอบรมและทดสอบการเป็นล่ามภาษามือสาหรับการให้บริการโทรทัศน์
ประกอบด้วย
๔.๑ หลักสูตรการฝึกอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อ จรรยาบรรณในวิชาชีพสื่อ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งการเรียนรู้วัฒนธรรมของคนพิการทางการได้ยิน
หรือสื่อความหมาย จรรยาบรรณล่ามภาษามือ และเจตคติที่มีต่อคนหูหนวก (ระยะเวลาในการอบรม
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง)
(๒) การถ่ายทอดเป็นภาษามือไทย ได้แก่ การเลือกใช้คาศัพท์และประโยค
การใช้ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษามือไทย สีหน้าและท่าทาง และการสวมบทบาทและความสละสลวย
ของภาษามือไทย (ระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง)
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(๓) การแปลเป็ นภาษามือ ไทย ได้ แ ก่ การเลื อ กใช้ ค าศั พ ท์ แ ละประโยค
ความต่อเนื่องของการแปล ความครบถ้วนของเนื้อหา และความถูกต้องและได้ใจความ (ระยะเวลา
ในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง)
ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมที่ ผ่ า นการอบรมต้ อ งมี ร ะยะเวลาฝึ ก อบรมไม่ น้ อ ยกว่ า
๗๐ ชั่วโมงของระยะเวลาการฝึกอบรม
๔.๒ การทดสอบการเป็นล่ามภาษามือสาหรับการให้บริการโทรทัศน์ผู้เข้าอบรม
ต้องสอบผ่านภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในระดับคะแนนแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
ข้อ ๕ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการล่ามภาษามือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในประกาศนี้ ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตหรือหลักเกณฑ์
ที่ ค ณะกรรมการกาหนด และให้ น าประกาศคณะกรรมการกิจ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ผู้รับใบอนุญาตต้องรับผิดชอบในการกระทาของล่ามภาษามือที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหาเพื่อให้
บริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือให้ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ประกาศ หลักเกกณฑ์
เงื่อนไข และคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรทัศน์
เพื่อประโยชน์ในการจัดหาล่ามภาษามือสาหรับให้บริการโทรทัศน์ที่ให้บริการล่ามภาษามือ
ส านั ก งาน กสทช. อาจประกาศรายชื่ อ ล่ า มภาษามื อ ที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น ล่ า มภาษามื อ
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์แ ละกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่ อ ง การส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องคนพิ ก ารให้ เ ข้ า ถึ ง หรื อ รั บ รู้ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จ ากรายการ
ของกิจการโทรทัศน์ เพื่อทราบเป็นการทั่วไปก็ได้
ข้อ ๖ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหาล่ามภาษามือที่มีคุณลักษณะตามข้อ ๒ เพื่อให้บริการโทรทัศน์
ที่มีบริการล่ามภาษามือตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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หนังสือรวมกฎหมายว่าด้วย
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๑ - ๔)

คู่มือตัวอย่างแบบสัญญาแบ่งเวลา
ให้ผู้อื่นดำเนินรายการ

Link สำรอง
สำหรับ QR Code
https://drive.google.com/
drive/folders/1EN8TLNiMvpj6AbBhZ8JABjsgqdrsG4?usp
=sharing
https://drive.google.com/file
/d/1k4VBZskdl5XgefdJgUEgo0
hrhPoMLOLk/view?usp
=sharing

https://drive.google.com/file
/d/11RPKKleL2_Z6Nm_1nB_sl
ttDxpgBk_Ia/view?usp
=sharing

