พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. 2551
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
เป็นปีที่ 63 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภูมิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พระราชบัญญัตินี้มีบ ทบั ญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภ าพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 45 มาตรา 46
และมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสีย งและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551”
มาตรา 21 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498
1
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(2) พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2502
(3) พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2521
(4) พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“กิจการกระจายเสียง” หมายความว่า กิจการกระจายเสียงตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
“กิจการโทรทัศน์” หมายความว่า กิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
“กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ ” หมายความว่า กิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ซึ่งต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
“กิจการกระจายเสียงหรือกิ จการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ” หมายความว่า กิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศน์ซึ่งไม่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
“โครงข่าย” หมายความว่า ระบบการเชื่อมโยงของกลุ่มเครื่องส่งหรือถ่ายทอดสัญญาณเสียง หรือ
ภาพที่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ใช้ในการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการจากสถานีไป
ยังเครื่องรับ ไม่ว่าจะโดยสื่อตัวนาที่เป็นสาย คลื่นความถี่ แสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือสื่อตัวนาอื่นใด
“เจ้าของโครงข่าย” หมายความว่า บุคคลที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองหรือผู้มีสิทธิในการดาเนิน
กิจการโครงข่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์หรือไม่ก็ตาม
“สถานี” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้สาหรับทาการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการของการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านโครงข่ายของตนเองหรือของผู้อื่นก็ตาม
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อประโยชน์
สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม
“แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” หมายความว่า แผนแม่บทกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
“คลื่นความถี่” หมายความว่า คลื่นวิทยุหรือคลื่นแฮรตเซียนซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่
ต่ากว่าสามล้านเมกะเฮิรตซ์ลงมาที่ถูกแพร่กระจายในที่ว่างโดยปราศจากสื่อนาที่ประดิษฐ์ขึ้น

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจั ดสรรคลื่ นความถี่ และกากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
แห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
แห่งชาติ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
แห่งชาติแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกประกาศเพื่ อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องด้วย
ประกาศนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา 6 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด 1
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
มาตรา 7 ผู้ ใ ดประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งหรื อ กิ จ การโทรทั ศ น์ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญาตจาก
คณะกรรมการตามความในหมวดนี้
ให้คณะกรรมการมีอานาจกาหนดลักษณะกิจการที่ไม่ถือเป็นการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 8 ผู้ ขอรั บ ใบอนุ ญาตตามพระราชบัญ ญัติ นี้ต้ อ งเป็ นบุ ค คลสั ญชาติ ไทยและไม่ อ ยู่ ใ น
ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วยังไม่ครบสามปี

มาตรา 9 ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้
ได้รับใบอนุญาตจะโอนแก่กันมิได้
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จะต้องประกอบกิจการด้ว ย
ตนเอง การแบ่ ง เวลาให้ ผู้ อื่ น ด าเนิ น รายการให้ ก ระท าได้ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัตินี้กาหนด
ส่วนที่ 1
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่
มาตรา 10 ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์โดยใช้คลื่นความถี่มีสาม
ประเภทดังนี้
(1) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ได้แก่ ใบอนุญาตที่ออกให้สาหรับการประกอบ
กิจการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการบริการสาธารณะ แบ่งเป็นสามประเภท
(ก) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่หนึ่ง ออกให้สาหรับกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมความรู้ การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การเกษตร และการส่ งเสริมอาชีพอื่น ๆ สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
(ข) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สอง ออกให้สาหรับกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ
(ค) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สาม ออกให้สาหรับกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง
รัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน การกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่
และให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
บริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะแก่คนพิการ คนด้อยโอกาส หรือกลุ่มความสนใจที่มีกิจกรรมเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะหรือบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะอื่น
(2) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ได้แก่ ใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่มี
วัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชน
หรือท้องถิ่นที่รับบริการ

(3) ใบอนุ ญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ได้แก่ ใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจ การตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ประกอบกิจการเพื่อแสวงหากาไรในทางธุรกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด อย่างน้อยแบ่งเป็นสามประเภท
(ก) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับชาติ ออกให้สาหรับกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ที่มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทุกภาคของประเทศ
(ข) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาค ออกให้สาหรับกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ที่มีพื้นที่การให้บริการในกลุ่มจังหวัด
(ค) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับท้องถิ่น ออกให้สาหรับกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ที่มีพื้นที่การให้บริการในจังหวัด
มาตรา 11 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ต้องเป็น
(1) กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือมีความจาเป็นต้ องดาเนินกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(2) สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการดาเนิน
กิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากาไรในทางธุรกิจ ซึ่งมีความเหมาะสมกับการประกอบกิจ การบริการ
สาธารณะตามลักษณะและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(3) สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนหรือการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม
ตามลักษณะและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 12 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ต้องเป็นสมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลอื่น
ที่จั ดตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทย ซึ่ งไม่ใช่ห น่ ว ยงานของรัฐและมีวัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจการเพื่อประโยชน์
สาธารณะโดยไม่แสวงหากาไรในทางธุรกิจ หรือกลุ่มคนในท้องถิ่นที่ไม่เป็นนิติบุคคล ซึ่งรวมตัวกันเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน ทั้งนี้ ต้องมีความเหมาะสมกับการประกอบกิจการบริการชุมชนตามลักษณะที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
ในการกาหนดลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการคานึงถึงประโยชน์ในการส่งเสริม การ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายของประชาชนในชุมชนหรือในท้องถิ่น รวมทั้งป้องกันการครอบงาการประกอบกิจการดังกล่าว
มาตรา 13 ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การทางธุ ร กิ จ ต้ อ งเป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
กฎหมายไทย และต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดั บท้องถิ่นต้องเป็นนิติบุคคล
ที่ผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนหรือที่ผู้ลงทุนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตภูมิภาคหรือท้องถิ่นนั้น แล้วแต่กรณี
และต้องมีฐานะทางการเงินมั่นคง มีระบบการตรวจสอบบัญชี และมีลักษณะอื่นใด ซึ่งประกันความมั่นคงในการ
ประกอบกิจการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทอื่นนอกจาก (1) ต้องเป็นรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
มาตรา 14 ผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 11 (2) และ (3) และมาตรา 12 นอกจากมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 แล้ว ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) บุคคลผู้มีอานาจกระทาการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสัญชาติไทย
(2) ไม่มีกรรมการหรือบุคคลผู้มีอานาจกระทาการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตที่เคยเป็นกรรมการ
หรือบุคคลผู้มีอานาจกระทาการผูกพันของผู้รับใบอนุญาตอื่น ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต อันเป็นผลมาจากการ
บริหารกิจการของผู้นั้นและระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่ครบกาหนดสามปี
มาตรา 15 ผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 13 นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา 8 และตามมาตรา 14 แล้วต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้มีสัญชาติไทยลงทุนหรือถือหุ้นอันเป็นทุนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
ทุนทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
(2) เป็นนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้มีสัญชาติไทยมีอานาจตามกฎหมายหรือตามข้อบัง คับหรือ ตาม
ข้อตกลงในการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติ
บุคคลนั้น
ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 13 เป็นบริษัท กรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
กรรมการทั้งหมดและกรรมการผู้มีอานาจกระทาการผูกพันนิติบุคคลนั้นต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
ในกรณี ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา 13 เป็ น ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญจด
ทะเบียน หุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการต้องเป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย
คณะกรรมการอาจกาหนดข้อห้ามมิให้กระทาการที่มีลักษณะเป็นการครอบงากิจการโดยคนต่าง
ด้าวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติได้
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ถือว่า บุคคลผู้มีสัญชาติไทย หมายความว่า บุคคลที่มิใช่คนต่างด้าว
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และหุ้นที่บุคคลที่มีสัญชาติไทยถืออยู่หรือลงทุนอยู่จานวน
หนึ่งหุ้นนับเป็นเสียงหนึ่งในการลงคะแนน

มาตรา 16 การยื่นคาขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด โดยต้องให้ผู้ขอรับใบอนุญาตระบุสถานี ระบบ และวิธีการที่จะใช้ในการ
ส่งวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งต้องเสนอแผนบริการกิจการกระจายเสี ยงหรือกิจการโทรทัศน์ให้
คณะกรรมการพิจารณาด้วย
ประกาศตามวรรคหนึ่งต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
และแผนความถี่วิทยุ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
มาตรา 17 การอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์โดยใช้คลื่นความถี่
ให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโดยคานึงถึงภารกิจหรือวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ และ
เป็นไปตามสัดส่วนการจัดสรรคลื่นความถี่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ดังต่อไปนี้
(1) การออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ให้คานึงถึงหน้าที่ตามกฎหมาย หรือ
ความจาเป็นเพื่อการบริการสาธารณะ โดยใช้คลื่นความถี่ที่จัดสรรไว้สาหรับภาครัฐ
(2) การออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ให้คานึงถึงความต้องการที่หลากหลาย
ความพร้อม และประโยชน์สาธารณะของชุมชน โดยใช้คลื่นความถี่ที่จัดสรรไว้สาหรับภาคประชาชน
(3) การออกใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ให้คานึงถึงการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่าง
เป็นธรรม และสนับสนุนให้มีการประกอบกิจการประเภทที่ ให้บริการข่าวสารและสาระในสัดส่วนที่เหมาะสม โดย
ใช้คลื่นความถี่ที่จัดสรรไว้สาหรับภาคเอกชน
มาตรา 18 การกาหนดอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด โดยคานึงถึงระยะเวลาที่คุ้มกับการ
ลงทุน วัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ แนวทางการพัฒนากิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต ความต้องการของ
ผู้บริโภค ความเสมอภาคในการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการ รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพรายการ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ให้มีอายุไม่เกินสิบห้าปี
ในกรณีที่ใบอนุญาตตามวรรคสองสิ้นอายุ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตใหม่อย่างน้อย
เก้าสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปีก่อนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุแต่ในกรณีที่ใบอนุญาตตามวรรคสามสิ้นอายุ ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตใหม่อย่างน้อยเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปีก่อนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ

เมื่อได้รับคาขอตามวรรคสี่แล้วให้คณะกรรมการพิจารณามีคาสั่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้
รับคาขอ ในระหว่างนั้นให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าคณะกรรมการจะสั่งไม่อนุญาต ในการสั่ง
ไม่อนุญาตให้คณะกรรมการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามส่วนด้วย
การยื่ น คาขอรั บ ใบอนุ ญาตและการพิจารณามี คาสั่ งตามวรรคสี่ และวรรคห้ า ให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 19 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนดตามกฎหมายว่าด้วย
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
ผู้รับใบอนุญาตต้องชาระค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์แต่ละประเภทของใบอนุญาตเป็นรายปีตามอัตราที่คณะกรรมการกาหนด
การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคสองจะต้องไม่เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บริการ
โดยไม่สมเหตุผล ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการคานึงถึงประโยชน์สาธารณะ ความคุ้มค่า ความขาดแคลน และวิธีการ
จัดสรรทรัพยากร
คณะกรรมการอาจลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง
ให้แก่ผู้ขอใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หากผู้นั้นแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่คณะกรรมการ
ว่าการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ของตนมีรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะเกินกว่าสัดส่วนของรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 20 ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่ห นึ่งและประเภทที่สาม จะหารายได้จากการโฆษณาไม่ได้
เว้นแต่เป็นการหารายได้โดยการโฆษณาหรือเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับงานหรือกิจการของหน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไม่
แสวงหากาไรในทางธุรกิจ หรือการเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัท และกิจการโดยมิได้มีการโฆษณาสรรพคุณ
คุ ณ ประโยชน์ หรื อ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ
สาธารณะประเภทที่ส อง ให้หารายได้จากการโฆษณาได้เท่าที่เพียงพอต่อการประกอบกิจการโดยไม่เน้ น การ
แสวงหากาไร

มาตรา 21 ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการบริการชุมชนจะหารายได้จากการโฆษณาไม่ได้
มาตรา 22 ให้คณะกรรมการกาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจต้องนาส่งเงิน
รายปีเข้ากองทุนตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกาหนด ซึ่งต้องไม่เกินร้อยละสองของรายได้ก่อนหักรายจ่ายที่
ได้จากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อมและรายได้อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ตามที่ได้รับอนุญาต
ในกรณีการประกอบกิจการทางธุรกิจแบบบอกรับเป็นสมาชิก เงินรายปีตามวรรคหนึ่งให้คานวณ
จากค่าสมาชิก รายได้จากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อมและค่าบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการสมาชิก
ที่เรียกเก็บก่อนหักรายจ่าย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 23 ในการประกอบกิจการทางธุรกิจ ให้ดาเนินการหารายได้โดยการโฆษณาการบริการ
ธุรกิจ การจัดเก็บค่าสมาชิก หรือโดยวิธีอื่นใดได้
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งที่มีการโฆษณาและการบริการธุรกิจ ให้คณะกรรมการมีอานาจ
ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะและระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริการธุรกิจ แต่ทั้งนี้จะ
กาหนดการโฆษณาและการบริการธุรกิจได้ไม่เกินชั่วโมงละสิบสองนาทีครึ่ง โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวัน
เฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละสิบนาที
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งที่มีการบอกรับสมาชิ กหรือเรียกเก็บค่าบริการอื่นให้นาความใน
มาตรา 28 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ผู้รับใบอนุญาตอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิก หรือค่าบริการ และเงื่อนไขในการให้บริ
การของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตได้ ภ ายในหลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการประกาศก าหนดตามวรรคสาม แต่ ต้ อ งไม่
กระทบกระเทือนสิทธิของสมาชิกภายในกาหนดระยะเวลาตามข้อตกลงที่มีอยู่เดิม
ในการประกาศหลักเกณฑ์ตามวรรคสองและวรรคสาม ให้คณะกรรมการคานึงถึงต้นทุนในการ
ให้บริการและการให้ความเป็นธรรมในการแข่งขันระหว่างผู้รับใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ และการให้ความเป็นธรรม
แก่ผู้รับใบอนุญาตกับผู้บริโภคประกอบด้วย
มาตรา 24 ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดทารายงานสถานะทางการเงินโดยแสดงรายรับและรายจ่ายที่
ถูกต้องตามความเป็นจริงเสนอต่อคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด

ส่วนที่ 2
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
มาตรา 25 ผู้ ป ระกอบกิ จ การกระจายเสี ย งหรื อ กิ จ การโทรทั ศ น์ ที่ ไ ม่ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ต้ อ งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 มาตรา 14 และมาตรา 15
การวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามที่กาหนดในส่วนที่ 1 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 26 ให้ น าความในมาตรา 18 และมาตรา 19 มาใช้ บั ง คั บ โดยอนุ โ ลมกั บ การออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามมาตรา 25
มาตรา 27 เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ไม่ว่าจะมีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บค่าบริการหรือไม่ ให้คณะกรรมการมีอานาจประกาศ
กาหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) สัดส่วนรายการและผังรายการ
(2) การหารายได้
(3) การบันทึกรายการที่ออกอากาศไปแล้วและระยะเวลาในการเก็บรักษาบันทึกนั้น
มาตรา 28 ในการประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ที่มีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บค่าบริการอื่น ให้คณะกรรมการมีอานาจประกาศ
กาหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการ ระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริ การธุรกิจ และเงื่อนไขในการ
ให้บริการได้
ในการหารายได้จากการโฆษณาและการบริการธุรกิจตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกาหนด
ระยะเวลาสูงสุดเกี่ยวกับการโฆษณาและการบริการธุรกิจได้ไม่เกินชั่วโมงละหกนาที โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาและ
การบริการธุรกิจ ตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละห้านาที
การกาหนดระยะเวลาสูงสุดตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการคานึงถึงการคุ้มครองผู้บริโภค สภาพ
การแข่งขันของตลาด ต้นทุนในการประกอบกิจการ และการให้ความเป็นธรรมระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่กับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ประกอบด้วย

ให้ น าความในมาตรา 22 มาตรา 23 วรรคหนึ่ง วรรคสี่ และมาตรา 24 มาใช้บังคับกับผู้ รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา 25 โดยอนุโลม
ส่วนที่ 3
การบริหารสถานี
มาตรา 29 ในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้ง
บุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย เป็นผู้อานวยการสถานีประจาแต่ละสถานีเพื่อควบคุมดูแลให้มีการออกอากาศให้เป็นไป
ตามที่ได้รับอนุญาต และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการจัดรายการ การดาเนินรายการ และการออกอากาศของ
สถานีให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและประกาศต่าง ๆ ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 30 ผู้รับใบอนุญาตต้องรับผิดในการกระทาของผู้อานวยการสถานีที่ได้กระทาไปในการ
ควบคุมดูแลและบริหารกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เสมือนเป็นการกระทาของตนเอง เว้นแต่จะพิสูจน์
ได้ว่าการกระทาดังกล่าว ตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วยและได้ใช้ความระมัดระวังในการป้องกันตามสมควรแล้ว
ส่วนที่ 4
การป้องกันการผูกขาด
มาตรา 31 เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งครอบงากิจการในลักษณะที่เป็นการจากัดโอกาส
ในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารสาธารณะที่มาจากแหล่งข้อมูล ที่ห ลากหลายหรือกระทาการอันเป็นการผู กขาดการ
ประกอบกิจการสื่อมวลชนหลายประเภทในเวลาเดียวกันห้ามผู้รับใบอนุญาตถือครองธุรกิจในกิจการประเภท
เดี ย วกั น หรื อ ครองสิ ท ธิ ข้ า มสื่ อ ในกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ ที่ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ เ กิ น สั ด ส่ ว นที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการมีอานาจ
สั่งให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขการฝ่าฝืนนั้นภายในเก้าสิบวัน เพื่อให้การถือครองธุรกิจเป็นไปตามประกาศดังกล่าว
มาตรา 32 เพื่อส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม และป้องกันมิให้มีการกระทาอันเป็น
การผูกขาด ลด หรือจากัดการแข่งขันในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ให้การประกอบ

กิ จ การของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตอยู่ ใ นบั ง คั บ ของกฎหมายว่ า ด้ ว ยการแข่ ง ขั น ทางการค้ า และมาตรการเฉพาะที่
คณะกรรมการประกาศกาหนดตามลักษณะการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
การกระทาอันเป็นการผูกขาด ลด หรือจากัดการแข่งขันในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ ให้หมายความรวมถึงการถือครองธุรกิจในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกันหรือการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่
ติดตั้งเป็นพิเศษเพื่อรับสัญญาณเสียงหรือภาพในลักษณะที่กีดกันการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หมวด 2
รายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
มาตรา 33 ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่แต่
ละประเภทต้องจัดผังรายการให้มีสัดส่วนรายการ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะต้องกาหนดให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือ
สาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ
(2) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนต้องกาหนดให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระ
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ
(3) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจต้องกาหนดให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น ต้องมีรายการที่ผลิตเอง
ในสัดส่วนที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามวรรคหนึ่งหมายความรวมถึง
รายการข่าวสาร รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รายการส่งเสริม
การศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม
มาตรา 34 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทาผังรายการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประกอบ
กิจการที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนดสาหรับใบอนุญาตแต่ละ
ประเภท
ในกรณีจาเป็นเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน คณะกรรมการอาจประกาศกาหนดช่วงเวลาของการ
ออกอากาศรายการบางประเภทได้

ให้ผู้รับใบอนุญาตเสนอผังรายการให้ คณะกรรมการอย่างน้อยสิบห้าวันก่อนวันเริ่มให้ บริ การ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็ นว่าผังรายการไม่เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด ให้คณะกรรมการสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขผังรายการให้ถูกต้องได้เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบกับผั ง
รายการที่ได้แก้ไขแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตเริ่มให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามผังรายการที่
คณะกรรมการเห็นชอบแล้วได้
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผังรายการที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้ว ให้
เสนอคณะกรรมการพิจารณาก่อนทาการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่าเจ็ดวันและให้นาความในวรรคสี่มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นเร่งด่วน ผู้รับใบอนุญาตอาจดาเนินรายการที่แตกต่างจากผังรายการได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 35 ในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือมีกรณีอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด ซึ่งมีความจาเป็นต้องออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ เมื่อรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องร้องขอ ให้ผู้รับใบอนุญาตดาเนินการตามที่ร้องขอนั้น
มาตรา 36 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาส ให้
เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับ
บุ คคลทั่ว ไป ให้ คณะกรรมการก าหนดมาตรการพื้ นฐานบางประการ เพื่อให้ ผู้ รับใบอนุญาตจัด ให้ มีบ ริ ก ารที่
เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว
คณะกรรมการอาจกาหนดมาตรการส่งเสริมใด ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตพิจารณาปฏิบัติ
ตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการอาจพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนหรือสนับสนุนหรือส่งเสริมด้วย
วิธีการอื่นก็ได้
เพื่ อ ให้ ม าตรการที่ ก าหนดตามวรรคหนึ่ ง เหมาะสมต่ อ คนพิ ก ารและคนด้ อ ยโอกาสให้
คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นหรือเปิดโอกาสให้คนพิการและคนด้อยโอกาสมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรการ
ดังกล่าวด้วย
บริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของคนพิการและคนด้อ ยโอกาสตามวรรคหนึ่งอาจหมายความ
รวมถึง บริการกระจายเสียงที่ออกอากาศรายการอ่านหนังสือเต็มเวลา หรือบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ
บริการคาบรรยายเป็นอักษรวิ่ง หรือบริการคาบรรยายเป็นเสียง สาหรับรายการที่นาเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณะ

มาตรา 37 ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทาซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการ
ให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง
ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง
หากผู้รับใบอนุญาตไม่ดาเนินการ ให้กรรมการซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอานาจสั่งด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือให้
ระงับการออกอากาศรายการนั้นได้ทันที และให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยพลัน
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้ว เห็ นว่าการกระทาดังกล่ าวเกิดจากการละเลยของผู้ รับ
ใบอนุญาตจริง ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตดาเนินการแก้ไขตามที่สมควร หรืออาจพักใช้หรือ
เพิกถอนใบอนุญาตก็ได้
มาตรา 38 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการบันทึกรายการที่ได้ออกอากาศไปแล้ว โดยอาจบันทึก
ไว้ในเทปหรือวัสดุโทรทัศน์อย่างอื่น หรือด้วยวิธีการใด ๆ ที่สามารถถ่ายทอดกลับมาเป็นรายการนั้นได้ และเก็บ
รักษาไว้เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบได้
รายการที่ต้องจัดให้มีการบันทึกตามวรรคหนึ่ง และระยะเวลาในการเก็บรักษาการบันทึกนั้น ให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด โดยระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันและต้องไม่เป็นภาระ
แก่ผู้รับใบอนุญาตเกินความจาเป็น
หมวด 3
การส่งเสริมและควบคุมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
และการคุ้มครองผู้เสียหายจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
มาตรา 39 ให้คณะกรรมการดาเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ
และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็ นองค์กรในรูปแบบต่าง
ๆ เพื่อทาหน้าที่จัดทามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม
การจัดทามาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรตามวรรคหนึ่ง ต้องคานึงถึงการคุ้มครองการได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะของประชาชน และการคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพขององค์กร

ในการควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพขององค์กรตามวรรคหนึ่ง ให้แต่ละองค์กรตามวรรค
หนึ่งจัดตั้งคณะกรรมการควบคุ มจริยธรรมขึ้นโดยมีองค์ประกอบและให้ คานึงถึงสัดส่ว นที่เหมาะสมระหว่ างผู้
ประกอบอาชีพและวิชาชีพ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
องค์กรตามวรรคหนึ่งที่มีการจัดทามาตรฐานทางจริยธรรม คณะกรรมการอาจให้การส่งเสริมจาก
กองทุนตามมาตรา 52 ก็ได้
มาตรา 40 ผู้ ที่ได้รั บ ความเสี ยหายเนื่ องจากรายการที่ อ อกอากาศเป็ นเท็จหรื อละเมิ ด สิ ท ธิ
เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอาจร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการส่งเรื่องพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้องค์กรควบคุมการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพตามมาตรา 39 เพื่อให้ดาเนินการเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายโดยเร็ว และให้คณะกรรมการติดตามผลการ
ดาเนินการขององค์กรควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา 39 เมื่อองค์กรควบคุมการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพตามมาตรา 39 ได้แจ้งผลการดาเนินการให้คณะกรรมการทราบแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบผลการ
ดาเนินการโดยเร็ว
ผลการดาเนินการในหมวดนี้ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินการตามมาตรา 51 (1)
หมวด 4
การสร้างโครงข่ายพื้นฐาน การใช้ และเชื่อมต่อโครงข่าย
ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
มาตรา 41 ภายใต้บังคับมาตรา 49 ในการดาเนินกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ถ้า
ผู้รับใบอนุญาตมีเหตุต้องปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดและจาเป็นต้องใช้สิทธิ
ตามมาตรานี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดทาแผนผังแสดงรายละเอียดของลักษณะทิศทางและแนวเขตในการปักหรือตั้ง
เสา เดินสาย วางท่อและการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนดาเนินการ
เมื่อคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิดาเนินการ
ต่อไปได้โดยให้นาความในหมวด 4 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาใช้บังคับ
โดยอนุ โ ลม ทั้งนี้ โดยให้ อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติเป็นอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตามพระราชบั ญ ญัตินี้ และสิ ทธิห น้าที่ใดที่กาหนดให้ เ ป็นของผู้ รั บใบอนุญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมเป็นสิทธิหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้

ในกรณีที่บทบัญญัติในหมวด 4 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ารกระท าใด ๆ เป็ น ความผิ ด และมี บ ทก าหนดโทษส าหรั บ ความผิ ด นั้ น ให้ น ามาใช้ บั ง คั บ กั บ ผู้ รับ
ใบอนุญาตด้วยโดยให้ถืออัตราโทษอย่างเดียวกัน
มาตรา 42 เจ้าของโครงข่ายต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายของตนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
เจ้ า ของโครงข่ า ยอาจปฏิ เ สธไม่ ใ ห้ ค วามยิ น ยอมให้ ใ ช้ ห รื อ เชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยได้ เ ฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) โครงข่ายที่มีอยู่ไม่เพียงพอแก่การให้ผู้รับใบอนุญาตใช้หรือเชื่อมต่อ
(2) การใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายอาจกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
(3) การใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายอาจก่อให้เกิดการรบกวนหรือเป็นเหตุขัดขวางการให้บริการ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ของเจ้าของโครงข่ายหรือผู้ใช้บริการโครงข่ายรายอื่น
(4) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ให้เจ้าของโครงข่ายซึ่งปฏิเสธไม่ให้ใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายตามวรรคสองมีหน้าที่พิสูจน์ถึงเหตุ
แห่งการปฏิเสธนั้น
การเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็น
ธรรมต่อเจ้าของโครงข่ายกับผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่า ย และต้องมีความเท่าเทียมกันในระหว่าง
ผู้รับใบอนุญาตทุกราย
การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
จากผู้รับใบอนุญาตและเจ้าของโครงข่ายที่เกี่ยวข้องด้วย
มาตรา 43 ในกรณีที่มีการปฏิเสธไม่ให้ใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายหรื อมีข้อที่ตกลงกันไม่ได้ในการ
เจรจาทาสัญญาการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่าย คู่กรณีมีสิทธิร้องขอให้คณะกรรมการพิจารณาได้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการประกาศกาหนดคาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
การวินิจฉัยให้ใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายตามวรรคหนึ่ง ต้องคานึงถึงความปลอดภัยและการป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นด้วย
ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า การปฏิเสธ
ไม่ให้ใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายน่าจะไม่เป็นไปตามมาตรา 42 วรรคสอง คณะกรรมการอาจสั่งให้ใช้หรือเชื่อมต่อ
โครงข่ายไปพลางก่อน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกาหนดได้
มาตรา 44 ข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายต้องมีลักษณะดังนี้

(1) ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันผู้รับใบอนุญาตรายอื่น
(2) ข้อกาหนดทางเทคนิค ณ จุดที่มีการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายต้องชัดเจนมีความเป็นไปได้ทาง
เทคนิค และไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ขอใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายเกินสมควร
(3) มีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายและ
เจ้าของโครงข่ายที่ชัดเจน
(4) มีการกาหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายตามมาตรา 42 วรรคสี่
(5) ลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ให้เจ้าของโครงข่ายจัดส่งสาเนาข้อตกลงให้คณะกรรมการภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการลงนาม
ในข้อตกลง ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นไปตามลักษณะในวรรคหนึ่ง คณะกรรมการมีอานาจสั่ง
ให้ดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้เจ้าของโครงข่ายปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการ แต่ถ้าผู้ขอใช้
หรือขอเชื่อมต่อโครงข่ายไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการให้ข้อตกลงนั้นเป็นอันสิ้นผล
มาตรา 45 เจ้าของโครงข่ายต้องเปิดเผยข้อตกลงการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่าย รวมทั้งอัตรา
ค่าตอบแทนการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายตามวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 46 ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเปลี่ ยนแปลงไปเป็นเหตุให้ ค่าตอบแทนการใช้ห รือเชื่อมต่อ
โครงข่ายไม่เป็นไปตามมาตรา 42 วรรคสี่ และคู่กรณีไม่อาจตกลงกันได้ ให้คู่กรณีร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อ
วินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
มาตรา 47 เจ้าของโครงข่ายต้องแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและจาเป็นในการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายให้
ผู้รับใบอนุญาตที่ใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายทราบ
เจ้าของโครงข่ายต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นเหตุให้การใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายตามวรรคหนึ่ง
ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ในกรณีที่มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขโครงข่ ายอั นมี ผ ลกระทบต่ อ การใช้ ห รื อ เชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ย
เจ้าของโครงข่ายต้องแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตที่ใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายทราบ แต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นจะมี
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ให้เจ้าของโครงข่ายประกาศให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าหกเดือน
มาตรา 48 เพื่อประโยชน์ในการรับบริการกระจายเสี ยงหรือโทรทัศน์ของผู้บริโภคและการ
คุ้ ม ครองรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ซึ่ ง ครอบครองที่ ดิ น สถาน ที่

สิ่งก่อสร้าง เสาหรือโครงสร้างอื่นในทานองเดียวกัน ซึ่งอยู่ในทาเลที่เหมาะสมในการรับ ส่ง หรือแพร่สัญญาณเสียง
หรือภาพ หากยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตหรือเจ้าของโครงข่ายรายใดใช้ประโยชน์ในการติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อ
รับ ส่ง หรือแพร่สัญญาณเสียงหรือภาพก็ต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตหรือเจ้าของโครงข่ายรายอื่นติดตั้งวัสดุหรือ
อุปกรณ์เพื่อการดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เมื่อได้รับค่าตอบแทนอันเหมาะสมแล้ว และให้นาความในมาตรา
44 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งครอบครองตามวรรคหนึ่ งอาจปฏิเสธไม่ให้
ความยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตหรือเจ้าของโครงข่ายรายหนึ่งรายใดใช้ที่ดินสถานที่ สิ่งก่อสร้าง เสาหรือโครงสร้าง
อื่นในทานองเดียวกันได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
(1) การติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมจะก่อให้เกิดอันตราย หรือรบกวน หรือมีผลเป็นการลด
ประสิทธิภาพของระบบที่ติดตั้งอยู่เดิม
(2) ก่อให้เกิดภาระหรือขัดขวางการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเกินความจาเป็น
มาตรา 49 ในการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ กับ การประกอบกิจ การโทรคมนาคม ให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการร่ว มตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยองค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ กิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมกาหนด
มาตรา 50 ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือเจ้าของโครงข่ายให้บริการการส่งหรือการ
แพร่ข่าวสารสาธารณะหรือรายการที่มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แก่ผู้อื่นซึ่ง
มิใช่เป็นผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด 5
การส่งเสริมและการพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
มาตรา 51 ในการส่งเสริมและพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีการประเมินความมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศ น์และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

ความหลากหลายของการแสดงความเห็น การให้บริการคนพิการและคนด้อยโอกาส การรับเรื่องร้องเรียน โอกาส
ในการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่
(2) จัดให้มีการประเมินคุณภาพรายการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ต่อสังคมและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
(3) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับใบอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้บริโภคในการ
ดาเนินการตาม (1) และ (2)
การประเมินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีการแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏทั้งในเรื่องประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์กร การได้รับ
การสนับสนุนจากประชาชน และรายละเอียดอื่นที่จาเป็น
มาตรา 52 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ารายการใดเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือสมควรส่งเสริม
ให้มีการผลิตรายการ หรือผู้ประกอบการรายใดปฏิบัติตามมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
และคนด้อยโอกาสตามมาตรา 36 คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
หมวด 6
การกากับดูแล
มาตรา 53 เมื่ อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า มี ก ารกระท าอั น เป็ น การฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอานาจดังต่อไปนี้
(1) เรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
(2) มีห นั งสื อเรี ย กบุ ค คลใดมาให้ ถ้ อยคา หรือให้ ส่ งเอกสารหรื อวั ตถุ ใ ดมาเพื่ อประกอบการ
พิจารณาหรือเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์การกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(3) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ประกอบการของผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลใดในระหว่างเวลาพระ
อาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรื อในเวลาทาการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทา
ความผิด ค้นวัตถุที่ใช้ในการกระทาความผิด วัตถุที่มีไว้เป็นความผิดหรือวัตถุที่จะนาไปใช้กระทาความผิด รวมทั้ง
การกระทาใดที่อาจเป็น การฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในการ
อนุญาต
การเข้ า ไปในอาคารหรื อ สถานที่ ป ระกอบการตาม (3) เพื่ อ ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ของ
คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีหมายค้นซึ่งออกโดยศาล

เมื่อได้เข้าไปและลงมือทาการตรวจสอบตาม (3) แล้วยังดาเนินการไม่เสร็จจะกระทาต่อไปในเวลา
หลังพระอาทิตย์ตกหรือนอกเวลาทาการของสถานที่นั้นก็ได้
ในการปฏิบั ติห น้ าที่ของคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ ผู้ ที่ เกี่ยวข้องอานวยความ
สะดวกตามสมควร
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการหรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามมาตรานี้ ต้ อ งเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 54 ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวแก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 55 ผู้ใดกระทาให้เกิดการรบกวนต่อการรับส่งหรือแพร่สัญญาณเสียงหรือภาพของผู้รับ
ใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระทาหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใช้ในการกระทานั้น
หรือให้ย้ายสิ่งดังกล่าวออกไปให้พ้นเขตรบกวนหรือสั่งให้บุคคลนั้นหรือบุคคลอื่นกระทาการอย่างใดเท่าที่จาเป็น
เพื่อแก้ไขการรบกวนนั้ น ได้ แต่ถ้าสิ่งที่ก่อให้ เกิดการรบกวนนั้นเป็นกิจการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่น ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายนั้นพิจารณาดาเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขต่อไป
มาตรา 56 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด 7
บทกาหนดโทษ
ส่วนที่ 1
โทษทางปกครอง
มาตรา 57 โทษปรับทางปกครอง มีดังต่อไปนี้
(1) โทษปรับทางปกครองชั้น 1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
(2) โทษปรับทางปกครองชั้น 2 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาท แต่ไม่เกินห้าแสนบาท
(3) โทษปรับทางปกครองชั้น 3 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าแสนบาท แต่ไม่เกินห้าล้านบาท

มาตรา 58 ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ใด
(1) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนดตามมาตรา 24
(2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 44 วรรคสอง หรือมาตรา 47 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม
(3) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 44 วรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองชั้น 1
มาตรา 59 ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ใด
(1) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 34 วรรคห้า มาตรา 35 หรือมาตรา 38
(2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการ หรือประกาศที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนดตามมาตรา 34 วรรคหนึ่ง มาตรา 36 หรือมาตรา 45
(3) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 34 วรรคสี่ หรือมาตรา 37 วรรค
หนึ่ง
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองชั้น 2
มาตรา 60 ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ใด
(1) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 47 วรรคสอง มาตรา 48 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 50
(2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือประกาศที่คณะกรรมการประกาศกาหนดตามมาตรา
22 มาตรา 23 มาตรา 34 วรรคสอง หรือมาตรา 42 วรรคหนึ่ง
(3) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 43
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองชั้น 3
มาตรา 61 ถ้ า การกระท าความผิ ด ซึ่ ง มี โ ทษปรั บ ทางปกครองเป็ น ความผิ ด ต่ อ เนื่ อ งและ
คณะกรรมการได้พิจารณาสั่งลงโทษปรับทางปกครองสาหรับความผิดนั้น ผู้กระทาต้องระวางโทษปรับรายวันอีกใน
อัตราดังต่อไปนี้ นับแต่วันที่มีคาสั่งลงโทษปรับทางปกครองดังกล่าว ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหรือ
จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
(1) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น 1 ให้ปรับวันละไม่เกินห้าพันบาท
(2) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น 2 ให้ปรับวันละไม่เกินสองหมื่นบาท
(3) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น 3 ให้ปรับวันละไม่เกินห้าหมื่นบาท
ให้คณะกรรมการดาเนินการบังคับให้มีการชาระค่าปรับรายวันทุกสิบห้าวัน

มาตรา 62 ให้ ส านั กงานเป็นผู้ รวบรวมข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับ การกระท าความผิ ดที่ มีโ ทษทาง
ปกครองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาสั่งลงโทษทางปกครอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
ในการพิจารณาสั่งลงโทษทางปกครอง คณะกรรมการต้องคานึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระทาและ
ความเสียหายที่เกิดจากการกระทานั้น แต่คณะกรรมการอาจตักเตือนผู้กระทาความผิดโดยไม่ลงโทษปรับทาง
ปกครองก็ได้ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการกระทานั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็นความผิดซึ่งมีโทษปรับทางปกครองชั้น 1
(2) มิใช่ความผิดต่อเนื่อง
(3) เป็นการกระทาความผิดเป็นครั้งแรกซึ่งกระทาโดยไม่จงใจ และ
(4) ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
มาตรา 63 เมื่อคณะกรรมการมีคาสั่งลงโทษปรับทางปกครองสาหรับผู้รับใบอนุญาตผู้ใดแล้ว ใน
กรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการอาจมีคาสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตผู้นั้น กระทาการหรืองดเว้นกระทาการเพื่อป้องกันมิ
ให้เกิดการฝ่าฝืนหรือกระทาความผิดอย่างเดียวกันซ้าอีกได้
มาตรา 64 คณะกรรมการอาจพิจารณาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้เมื่อปรากฏข้อเท็จจริง
ดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับใบอนุญาตเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 31 หรือมาตรา 63
(2) ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนมาตรา 37 และเป็นกรณีทเี่ กิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
(3) ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือหลักเกณฑ์หรือคาสั่งที่
กาหนดตามพระราชบัญญัตินี้อีก หรือกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
(4) ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือกระทาความผิดที่มีโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้
(5) ผู้รับใบอนุญาตต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดเกี่ยวกับงานแพร่เสียงแพร่ภาพอัน
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์
(6) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจที่เป็นบริษัทฝ่าฝืนมาตรา 15
การสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด แต่ต้องไม่เกินครั้งละสามสิบวัน
มาตรา 65 ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมชาระค่าปรับทางปกครองหรือชาระไม่
ครบถ้วนถูกต้อง ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ส่วนที่ 2
โทษอาญา
มาตรา 66 ผู้ใดใช้คลื่นความถี่สาหรับการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ หรือ
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ หรือให้บริการนอกเหนือจากกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และ
ปรับวันละไม่เกินห้าหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน
มาตรา 67 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 9 หรือประกาศของคณะกรรมการที่ออกตามมาตรา
31 หรือมาตรา 32 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามล้านบาท หรือทั้ งจาทั้งปรับ และปรับวัน
ละไม่เกินสามหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน
มาตรา 68 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดกระทาเพื่อให้เกิดการรบกวนต่อการรับส่งหรือแพร่สัญญาณเสียง
หรือภาพของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามล้านบาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ และปรับวันละไม่เกินสามหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน
มาตรา 69 ผู้ใดกระทาให้เกิดการรบกวนต่อการรับส่งหรือแพร่สัญญาณเสียงหรือภาพของผู้รับ
ใบอนุญาต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และปรับวันละไม่เกิน
หนึ่งหมืน่ บาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน
มาตรา 70 ผู้ใดผลิต นาเข้า จาหน่ายหรือมีไว้เพื่อจาหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ เครื่องมือ หรือ
อุปกรณ์เพื่อให้ บุคคลอื่น นาไปใช้รับหรื อแปลงสั ญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจ การ
โทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก โดยไม่ได้รั บอนุญาตจากคณะกรรมการ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับการมีหรือใช้เครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ตามวรรคหนึ่ง
เพื่อการศึกษาวิจัยตามที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
มาตรา 71 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 53 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ

ในกรณี ที่ ป รากฏว่า มี ก ารกระท าความผิ ด อย่า งใดอย่ า งหนึ่ง ตามพระราชบัญ ญั ตินี้ ให้ ถื อ ว่ า
คณะกรรมการเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทบัญญัติมาตรานี้ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้เสียหายที่แท้จริงในการใช้สิทธิฟ้องร้องหรือดาเนินการใด
ๆ ตามกฎหมายต่อผู้กระทาความผิดนั้น
มาตรา 72 ในกรณีผู้ที่กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิ ติบุคคลนั้นเกิด
จากการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการอันเป็นหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่า
การกระทานั้นได้กระทาโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย
บทเฉพาะกาล
มาตรา 73 ในวาระเริ่มแรกเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ของรัฐ มิให้นาบทบัญญัติใน
หมวด 1 การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หมวด 2 รายการของกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ หมวด 6 การกากับดูแล และหมวด 7 บทกาหนดโทษ เว้นแต่มาตรา 20 มาตรา 35 มาตรา 36
และมาตรา 38 มาใช้บังคับแก่กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐและให้ดาเนินกิจการกระ
จายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อไปได้ตามขอบเขตการให้บริการที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ จนกว่าจะมีแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เมื่อแผนแม่บ ทกิจ การกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ใช้บังคับแล้ว ให้ คณะกรรมการแจ้ง
ลั กษณะ ประเภท และขอบเขตการดาเนิ นกิจการของกรมประชาสั มพันธ์ตามที่กาหนดในแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้รัฐมนตรีที่มีอานาจกากับดูแลกรมประชาสั มพันธ์ทราบเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
มาตรา 74 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ประกอบกิจการนั้นได้ต่อไปจนถึงวันที่ กาหนดในแผน
แม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ใช้บังคับโดยหากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ประสงค์จ ะประกอบกิจ การต่ อ ไปให้ จั ดท าแผนประกอบกิ จการกระจายเสี ยงและกิจ การโทรทั ศน์ เพื่ อ ขอรั บ
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐนั้นโดยคานึงถึงความจาเป็นของการประกอบกิจการและการใช้คลื่นความถี่

มาตรา 75 ผู้ใดได้รับอนุญาต สัมปทานหรือสัญญา จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นมีสิทธิ
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามที่ได้รับอนุญาต สัมปทานหรือสัญญานั้นต่อไปจนกว่าการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้นจะสิ้นสุด
ให้ คณะกรรมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ให้ แก่ผู้ได้ รับอนุญาต
สัมปทานหรือสัญญา จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐตามลักษณะ ประเภท และขอบเขต
ของการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต สัมปทานหรือสัญญาโดยใบอนุญาตประกอบกิจการดังกล่าวให้มีอายุตาม
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญานั้น และให้ได้รั บยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม
มาตรา 19
มิ ใ ห้ น าบทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 และมาตรา 22 แห่ ง
พระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคสอง
มาตรา 76 ให้กระทรวงการคลังนารายได้เป็นมูลค่าเท่ากับร้อยละสองของรายได้ที่หน่วยราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐต้องนาส่งกระทรวงการคลังจากการให้อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาเพื่อ
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่มีอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 ใช้บังคับ ส่งเข้ากองทุน ทั้งนี้ จนกว่าการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญานั้นจะสิ้นสุดลง
มาตรา 77 เมื่อพ้นกาหนดห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการพิจารณา
ทบทวนระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริการธุรกิจตามมาตรา 8 แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาสูงสุดในการ
โฆษณาและการบริการธุรกิจตามที่กาหนดในมาตรา 23 วรรคสอง
มาตรา 78 ในระหว่างที่การจัดตั้งองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และ
กากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยยังไม่แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ปฏิบัติ
หน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นการชั่วคราว โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในบทเฉพาะกาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ดาเนินการเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนและกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่รับ
ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การบริ ก ารชุ ม ชนและกิ จ การที่ ไ ม่ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ เ ป็น การชั่ว คราวไปพลางก่ อ นตามที่

คณะกรรมการกาหนด โดยใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราวและกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ให้มีอายุ
ไม่เกินหนึ่งปี
(3) ประกาศกาหนดสัดส่วนรายการและให้ความเห็นชอบผังรายการของผู้ได้รับใบอนุญาตตาม
(2)
(4) ควบคุมดูแลให้การส่งหรือการแพร่เสียงของผู้ได้รับใบอนุญาตตาม (2) เป็นไปตามขนาดกาลัง
ส่งที่กาหนดและครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
มาตรา 79 ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามมาตรา 78 ให้ ค ณะกรรมการมี อ านาจแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์คณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(1) ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการ
(2) ปลั ด กระทรวงกลาโหมหรื อ ผู้ แ ทน ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารหรื อ ผู้ แ ทน เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการกฤษฎี กาหรื อผู้ แ ทน อธิบ ดีกรมประชาสั มพันธ์ห รือผู้ แทน อธิบดีกรมการปกครองหรือ ผู้ แ ทน
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการวั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ ห รื อ ผู้ แ ทน และผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ ห รื อ ผู้ แ ทน เป็ น
อนุกรรมการ
(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหกคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชนจานวนสามคน กฎหมายมหาชนจานวนสอง
คน เทคโนโลยีการสื่อสาร หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการกากับกิจการจานวนหนึ่งคน เป็น
อนุกรรมการ
(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากประธานสภาสถาบัน นักวิชาการด้าน
สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยหรือผู้แทน นายกสมาพันธ์
สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์หรือผู้แทน ประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนหรือ
ผู้แทน ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนหรือผู้แทน ประธานสมาคมสภาคนพิการทุก
ประเภทแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน และประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคหรือผู้แทน เป็นอนุกรรมการ
ให้เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ให้ ค ณะอนุ ก รรมการตามวรรคหนึ่ ง มี ห น้ า ที่ ใ นการเสนอความเห็ น และปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้มีอานาจหน้าที่ตามมาตรา 53 ด้วย
ให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุม การปฏิบัติ
หน้าที่ และการพ้นจากตาแหน่ง มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา 80 ให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามมาตรา 78
และคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ตามมาตรา 79 สิ้นสุดลงนับแต่วันที่คณะกรรมการของ

องค์ ก รของรั ฐ ที่ เ ป็ น อิ ส ระตามมาตรา 47 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยเข้ า รั บ หน้ า ที่ แต่ ทั้ ง นี้ ไ ม่
กระทบกระเทือนถึงกิจการที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ ได้สั่งการอนุญาตหรือดาเนินการใดในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทเฉพาะกาลนี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดระบบสื่อภาครัฐ
สื่อภาคเอกชน และสื่อชุมชนให้เป็นสื่อสาธารณะอย่างแท้จริง และมีการใช้เครื่องมือสื่อสารของรัฐเพื่อประโยชน์
สาธารณะและประโยชน์ต่อการศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชน ประกอบกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกากับ กิจ การวิทยุ กระจายเสี ย ง วิทยุโ ทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 บัญญัติให้ มี
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) ทาหน้าที่กากับดูแลการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ทาหน้าที่กากับดูแลการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ต่อมาเมื่อได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญเกี่ยวกับองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระเพียงองค์กรเดียวทาหน้าที่จัดสรรคลื่น
ความถี่และกากับ ดูแลการประกอบกิจ การดังกล่าว และการผลักดันให้ มีกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิ จ การ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ จ ะเป็ น การจัด ระบบสื่ อ ภาครั ฐ สื่ อ ภาคเอกชน และสื่ อ ชุ ม ชนให้ เ ป็นสื่ อ
สาธารณะแท้จริง ดังนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับการกากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์
จาเป็นต้องมีกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อเป็นการรองรับการปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์กรอิสระนั้นให้มีความสมบูรณ์ต่อไป จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

