
                                              ตารางเปรียบเทียบแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัวิทยคุมนาคม (ฉบบัท่ี..) พ.ศ... 
 

๑ 

 

พ.ร.บ.วิทยคุมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ แก้ไขเพ่ิมเติม เหตผุล 
มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี้ 
..... 
..... 

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี้ 
..... 
“กสทช.” หมายความว่า คณะกรรมการกจิการ
กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
 

เนื่องจากบรรดาอ านาจหน้าทีข่องรฐัมนตร ีอธบิดี
กรมไปรษณยีโ์ทรเลข และเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาต 
ตามกฎหมายว่าดว้ยวทิยคุมนาคมเป็นอ านาจหน้าทีข่อง 
กสทช. แลว้ 
 

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี้ 
..... 
..... 

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี้ 
..... 
"เจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาต" หมายความว่า 
เจา้พนกังานซึง่ กสทช. แต่งตัง้ตาม
พระราชบญัญตันิี้  
   

เนื่องจากบรรดาอ านาจหน้าทีข่องรฐัมนตร ีและเจา้
พนกังานผูอ้อกใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าดว้ยวทิยุ
คมนาคมเป็นอ านาจหน้าทีข่อง กสทช. แลว้ 
 

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี้ 
..... 
..... 

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี้ 
..... 
 “กจิการกระจายเสยีงระบบเอฟเอม็” หมายความ
ว่า กจิการกระจายเสยีงระบบเอฟเอม็ทีใ่ชค้ลื่น
ความถีใ่นย่านที ่กสทช.ก าหนดไวใ้นแผนแมบ่ท
การบรหิารคลื่นความถี ่ตารางก าหนดคลื่นความถี่
แห่งชาต ิแผนแมบ่ทกจิการกระจายเสยีง หรอื
แผนความถีว่ทิยุ 
 

เพื่อก าหนดขอบเขตการแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัิ
ใหอ้ยูภ่ายในกรอบของกจิการกระจายเสยีงระบบเอฟ
เอม็เท่านัน้ ไม่รวมถงึกจิการคลื่นความถีป่ระเภทอื่น  



                                              ตารางเปรียบเทียบแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัวิทยคุมนาคม (ฉบบัท่ี..) พ.ศ... 
 

๒ 

 

พ.ร.บ.วิทยคุมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ แก้ไขเพ่ิมเติม เหตผุล 
มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี้ 
..... 
..... 

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี้ 
..... 
“ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงในช่วงเปลี่ยน
ผ่าน” หมายความว่า ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอื่นของรฐัทีป่ระกอบกจิการกระจาย
เสียงระบบเอฟเอ็มอยู่ก่อนวนัที่พระราชบญัญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศ น์  พ .ศ .  ๒๕๕๑ มีผล ใช้บังคับซึ่ ง มี
ก าหนดเวลาจะตอ้งคนืคลื่นความถีต่ามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 

เนื่องจากผูป้ระกอบการรายเดมิซึง่เป็นกระทรวง ทบวง 
กรม และนิตบิุคคลทีป่ระกอบกจิการกระจายเสยีงระบบ
เอฟเอม็อยูก่่อนกฎหมายว่าดว้ยการประกอบกจิการ
กระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นผูไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์
ต่างๆ อยา่งเสรจีากกฎหมายว่าดว้ยวทิยคุมนาคม จงึมี
บทบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งหลายมาตราทีต่อ้งน ามาพจิารณา
แกไ้ขเพิม่เตมิ จงึจ าเป็นตอ้งก าหนดนิยามใหเ้กดิความ
ชดัเจนและงา่ยต่อการปรบัปรงุแกไ้ขบทบญัญตัทิี่
เกีย่วขอ้งในกฎหมาย  
 

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี้ 
..... 
..... 

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี้ 
..... 
 “ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงภาครฐั” 
หมายความว่า ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีง
ระบบเอฟเอม็ทีไ่ดแ้จง้ความประสงคป์ระกอบ
กจิการกระจายเสยีงประเภทบรกิารสาธารณะต่อ 
กสทช.แลว้” 
 
 
 
 

เป็นการก าหนดค านิยามใหเ้กดิความชดัเจนเนื่องจาก
เป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ซึง่เกดิขึน้ตามรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบหลายประการจากกฎหมายว่าดว้ย
วทิยคุมนาคม 
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๓ 

 

พ.ร.บ.วิทยคุมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ แก้ไขเพ่ิมเติม เหตผุล 
มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี้ 
..... 
..... 

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี้ 
..... 
 “ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงภาคชุมชน” 
หมายความว่า ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีง
ระบบเอฟเอม็ทีไ่ดแ้จง้ความประสงคป์ระกอบ
กจิการกระจายเสยีงประเภทบรกิารชุมชนต่อ 
กสทช.แลว้” 

เป็นการก าหนดค านิยามใหเ้กดิความชดัเจนเนื่องจาก
เป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ซึง่เกดิขึน้ตามรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบหลายประการจากกฎหมายว่าดว้ย
วทิยคุมนาคม 
 

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี้ 
..... 
..... 

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี้ 
..... 
 “ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงภาคเอกชน” 
หมายความว่า ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีง
ระบบเอฟเอม็ทีไ่ดแ้จง้ความประสงคป์ระกอบ
กจิการกระจายเสยีงประเภทบรกิารทางธุรกจิต่อ 
กสทช.แลว้” 
 

เป็นการก าหนดค านิยามใหเ้กดิความชดัเจนเนื่องจาก
เป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ซึง่เกดิขึน้ตามรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบหลายประการจากกฎหมายว่าดว้ย
วทิยคุมนาคม 
 

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี้ 
..... 

"เจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาต" หมายความ
ว่า เจา้พนกังานซึง่ รฐัมนตรแีต่งตัง้ตาม
พระราชบญัญตันิี้ 
 

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี้ 
..... 

"เจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาต" 
หมายความว่า เจา้พนกังานซึง่ กสทช. แต่งตัง้
ตามพระราชบญัญตันิี้   

เนื่องจากบรรดาอ านาจหน้าทีข่องรฐัมนตร ีอธบิดี
กรมไปรษณยีโ์ทรเลข และเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาต 
ตามกฎหมายว่าดว้ยวทิยคุมนาคมเป็นอ านาจหน้าทีข่อง 
กสทช. แลว้ 
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๔ 

 

พ.ร.บ.วิทยคุมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ แก้ไขเพ่ิมเติม เหตผุล 
มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี้  
..... 

"รฐัมนตร"ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษา
การตามพระราชบญัญตันิี้ 

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี้ 
..... 
..... 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพ.ร.บ.องคก์รจดัสรรคลื่นความถี่
และก ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่
บญัญตัใิห ้นายกรฐัมนตรเีป็นผูร้กัษาการ 

มาตรา ๕ พระราชบญัญตันิี้ เวน้แต่ มาตรา ๑๑ 
และ มาตรา ๑๒ ไมใ่ชบ้งัคบัแก่ 
(๑) กระทรวง ทบวง กรม 
(๒) นิตบิุคคลตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา ๕ พระราชบญัญตันิี้ เวน้แต่ มาตรา ๑๑ 
และ มาตรา ๑๒ ไมใ่ชบ้งัคบัแก่ 
(๑) กระทรวง ทบวง กรม 
(๒) นิตบิุคคลตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  
ทัง้นี้ผูไ้ดร้บัการยกเวน้ตามวรรคแรกขอ้ (๑) และ 
(๒) ไมร่วมถงึผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีง
ในช่วงเปลีย่นผ่าน ผ่าน ผูป้ระกอบกจิการกระจาย
เสยีงภาครฐั ภาคชุมชน และภาคเอกชน 

๑. เพื่อใหเ้กดิการปฏริปูสื่ออย่างแทจ้รงิ โดยลด
ความเหลื่อมล ้า สรา้งความเสมอภาค ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
เนื่องจากผูป้ระกอบการวทิยุกระจายเสยีงทุกกลุ่มทุก
ประเภทไดร้บัสทิธใินการประกอบการอย่างเท่าเทยีมกนั 

๒. ส่งผลดต่ีอการจดัระเบยีบวทิยกุระจายเสยีง 
สงัคมใหก้ารยอมรบั 

๓. แกป้ญัหาการครอบง าสื่อวทิยกุระจายเสยีงทีม่ ี
อ านาจรฐัและอ านาจทุนผูกขาดมายาวนานจนลุกลาม
บานปลายรนุแรงถงึขัน้เกดิเหตุการณ์พฤษภา’ทมฬิ  

๔. เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการทีต่ ัง้ใจ
บ าเพญ็ประโยชน์สาธารณะเพื่อสถาบนัหลกัของชาติ
อยา่งแทจ้รงิไดม้โีอกาสเขา้มามสี่วนรว่มในการใชส้ื่อ
วทิยกุระจายเสยีงอย่างเท่าเทยีมกนั เพื่อคุณภาพชวีติ
ของประชาชน มใิช่ใชส้ื่อเพยีงแค่สนองความบนัเทงิ
เท่านัน้ 

๕. เป็นการด าเนินการตามเจตนารมณ์ของ
รฐัธรรมนูญอยา่งแทจ้รงิ 
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๕ 

 

พ.ร.บ.วิทยคุมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ แก้ไขเพ่ิมเติม เหตผุล 
มาตรา ๖ ห้ามมใิห้ผู้ใด ท า ม ีใช้ น าเข้า น าออก 
หรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้ร ับ
ใบอนุญาตจากเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาต 

ในกรณีที่เหน็สมควรรฐัมนตรมีอี านาจออก
กฎกระทรวงก าหนดให้ เครื่องวทิยุคมนาคมบาง
ลกัษณะหรอืเครื่องวทิยุคมนาคมทีใ่ชใ้นกจิการบาง
ประเภทได้รบัยกเว้นไม่ต้องได้รบัใบอนุญาตตาม
วรรคหนึ่งทัง้หมดหรอืเฉพาะแต่บางกรณไีด ้

มาตรา ๖ ห้ามมใิห้ผู้ใด ท า ม ีใช้ น าเข้า น าออก 
หรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รบั
ใบอนุญาตจากเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาต 

ในกรณีทีเ่หน็สมควร กสทช. มอี านาจออก
ประกาศก าหนดให้ เครื่องวิทยุคมนาคมบาง
ลกัษณะหรอืเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการ
บางประเภทได้รบัยกเว้นไม่ต้องได้รบัใบอนุญาต
ตามวรรคหนึ่งทัง้หมดหรอืเฉพาะแต่บางกรณไีด ้

ผูไ้ดร้บัการยกเวน้ตามวรรคสอง ไม่รวมถงึ
ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงในช่วงเปลี่ยนผ่าน 
ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงภาครฐั ภาคชุมชน 
และภาคเอกชน 

๑. เพื่อใหเ้กดิการปฏริปูสื่ออย่างแทจ้รงิ โดยลด
ความเหลื่อมล ้า สรา้งความเสมอภาค ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
เนื่องจากผูป้ระกอบการวทิยุกระจายเสยีงทุกกลุ่มทุก
ประเภทไดร้บัสทิธใินการประกอบการอย่างเท่าเทยีมกนั 

๒. ส่งผลดต่ีอการจดัระเบยีบวทิยกุระจายเสยีง 
สงัคมใหก้ารยอมรบั 

๓. แกป้ญัหาการครอบง าสื่อวทิยกุระจายเสยีงทีม่ ี
อ านาจรฐัและอ านาจทุนผกูขาดมายาวนานจนลุกลาม
บานปลายรนุแรงถงึขัน้เกดิเหตุการณ์พฤษภาทมฬิ  

๔. เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการทีต่ ัง้ใจ
บ าเพญ็ประโยชน์สาธารณะเพื่อสถาบนัหลกัของชาติ
อยา่งแทจ้รงิไดม้โีอกาสเขา้มามสี่วนรว่มในการใชส้ื่อ
วทิยกุระจายเสยีงอย่างเท่าเทยีมกนั เพื่อคุณภาพชวีติ
ของประชาชน มใิช่ใชส้ื่อเพยีงแค่สนองความบนัเทงิ
เท่านัน้ 

๕. เป็นการด าเนินการตามเจตนารมณ์ของ
รฐัธรรมนูญอยา่งแทจ้รงิ 
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๖ 

 

พ.ร.บ.วิทยคุมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ แก้ไขเพ่ิมเติม เหตผุล 
มาตรา ๑๐ ให้ร ัฐมนตรีมีอ านาจออกใบอนุญาต
พเิศษให้บุคคลตัง้สถานีวทิยุการบนิเพื่อประโยชน์
แห่งความปลอดภัยของการเดินอากาศพลเรือน
โดยเฉพาะได้ในการออกใบอนุญาตพิเศษนี้ 
รฐัมนตรจีะก าหนดเงือ่นไขใด ๆ กไ็ด ้

ผู้ร ับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
รฐัมนตรกี าหนด 

มาตรา ๑๐ ให้กสทช. มีอ านาจออกใบอนุญาต
พเิศษใหบุ้คคลตัง้สถานีวทิยุการบนิเพื่อประโยชน์
แห่งความปลอดภยัของการเดินอากาศพลเรอืน
โดยเฉพาะได้ในการออกใบอนุญาตพิเศษนี้ 
กสทช.จะก าหนดเงือ่นไขใด ๆ กไ็ด ้

ผู้ร ับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ทีก่สทช.ก าหนด 

เป็นการปรบัปรงุแกไ้ขขอ้กฎหมายใหส้อดคลอ้งกบั
กฎหมายฉบบัอื่น เน่ืองจากปจัจบุนัเป็นอ านาจหน้าที่
ของ กสทช. แลว้  

มาตรา ๑๑ ห้ามมใิห้ผู้ใดตัง้สถานีวิทยุคมนาคม 
เว้นแต่จะได้รบัใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุญาต 

สถานีวทิยคุมนาคมตอ้งใชค้วามถีค่ลื่นให้
ถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัว่าดว้ยวทิยคุมนาคมตาม
ภาคผนวกต่อทา้ยอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ย
โทรคมนาคม 

เพื่อใหก้ารเป็นไปตามวรรคหนึ่งและวรรค
สองใหอ้ธบิดกีรมไปรษณียโ์ทรเลข มอี านาจ
ก าหนดเงือ่นไขการตัง้สถานีวทิยคุมนาคมและให้
อธบิดกีรมไปรษณยีโ์ทรเลข หรอืผูท้ีไ่ดร้บั
มอบหมายมอี านาจควบคุมและก าหนดการใช้
ความถีค่ลื่นของสถานีวทิยคุมนาคมต่างๆ 

ในกรณทีีเ่หน็สมควรรฐัมนตรมีอี านาจออก 

มาตรา ๑๑ ห้ามมใิห้ผู้ใดตัง้สถานีวทิยุคมนาคม 
เว้นแต่จะได้รบัใบอนุญาตจากเจา้พนักงานผู้ออก
ใบอนุญาต 

สถานีวทิยุคมนาคมต้องใช้ความถี่คลื่นให้
ถูกต้องตามข้อบงัคับว่าด้วยวิทยุคมนาคมตาม
ภาคผนวกต่อท้ายอนุสญัญาระหว่างประเทศว่า
ดว้ยโทรคมนาคม 

เพื่อให้การเป็นไปตามวรรคหนึ่งและวรรค
สองให้ กสทช.มีอ านาจก าหนดเงื่อนไขการตัง้
สถานีวทิยุคมนาคมและให้ กสทช.หรอืผู้ที่ได้รบั
มอบหมายมีอ านาจควบคุมและก าหนดการใช้
ความถีค่ลื่นของสถานีวทิยคุมนาคมต่างๆ 

ในกรณีที่เหน็สมควร กสทช.มอี านาจออก
ประกาศก าหนดใหส้ถานีวทิยคุมนาคมทีใ่ชใ้น 

๑. เป็นการปรบัปรงุแกไ้ขขอ้กฎหมายใหส้อดคลอ้ง
กบักฎหมายฉบบัอื่น เน่ืองจากปจัจบุนัเป็นอ านาจหน้าที่
ของ กสทช. แลว้จงึไมม่อี านาจในการออกกฎกระทรวง  

๒. เพื่อใหเ้กดิการปฏริปูสื่ออย่างแทจ้รงิ โดยลด
ความเหลื่อมล ้า สรา้งความเสมอภาค ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ 
แก่ผูป้ระกอบการวทิยกุระจายเสยีงทุกกลุ่มทุกประเภท
ใหไ้ดร้บัสทิธใินการประกอบการอย่างเท่าเทยีมกนั 

๓. ส่งผลดต่ีอการจดัระเบยีบวทิยกุระจายเสยีง 
สงัคมใหก้ารยอมรบั 

๔. แกป้ญัหาการครอบง าสื่อวทิยกุระจายเสยีงทีม่ ี
อ านาจรฐัและอ านาจทุนผกูขาดมายาวนานจนลุกลาม
บานปลายรนุแรงถงึขัน้เกดิเหตุการณ์พฤษภา’ทมฬิ  

๕. เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการทีต่ ัง้ใจ
บ าเพญ็ประโยชน์สาธารณะเพื่อสถาบนัหลกัของชาต ิ
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๗ 

 

พ.ร.บ.วิทยคุมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ แก้ไขเพ่ิมเติม เหตผุล 
กฎกระทรวงสถานีวทิยคุมนาคมทีใ่ชใ้นกจิการบาง
ประเภทไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งไดร้บัใบอนุญาตตาม
วรรคหนึ่ง 

กิจการบางประเภทได้ร ับยกเว้นไม่ต้องได้ร ับ
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง 
ความในวรรคสามและวรรคสีไ่มใ่หบ้งัคบัใชก้บัผู้
ประกอบกจิการกระจายเสยีงในช่วงเปลีย่นผ่าน ผู้
ประกอบกจิการกระจายเสยีงภาครฐั ภาคชุมชน 
และภาคเอกชน 

อยา่งแทจ้รงิไดม้โีอกาสเขา้มามสี่วนรว่มในการใชส้ื่อ
วทิยกุระจายเสยีงอย่างเท่าเทยีมกนั เพื่อคุณภาพชวีติ
ของประชาชน มใิช่ใชส้ื่อเพยีงแค่สนองความบนัเทงิ
เท่านัน้ 
       ๖. เป็นการด าเนินการตามเจตนารมณ์ของ
รฐัธรรมนูญอยา่งแทจ้รงิ 

มาตรา ๑๑ ทว ิใหร้ฐัมนตรอี านาจประกาศ
ก าหนดใหผู้ใ้ชค้วามถีค่ลื่นเพื่อกจิการใดหรอืใน
ลกัษณะใดตอ้งเสยีค่าตอบแทนในการใชค้วามถี่
คลื่นนัน้ใหแ้ก่รฐับาลไดต้ามอตัราทีเ่หน็สมควร 

ประกาศตามวรรคหนึ่งใหป้ระกาศในราช
กจิจานุเบกษา 

มาตรา ๑๑ ทว ิให ้กสทช. มอี านาจประกาศ
ก าหนดใหผู้ใ้ชค้วามถีค่ลื่นเพื่อกจิการใดหรอืใน
ลกัษณะใดตอ้งเสยีค่าตอบแทนในการใชค้วามถี่
คลื่นนัน้ใหแ้ก่รฐับาลไดต้ามอตัราทีเ่หน็สมควร 

ประกาศตามวรรคหนึ่งใหป้ระกาศในราช
กจิจานุเบกษา 

เป็นการปรบัปรงุแกไ้ขขอ้กฎหมายใหส้อดคลอ้งกบั
กฎหมายฉบบัอื่น เน่ืองจากปจัจบุนัเป็นอ านาจหน้าที่
ของ กสทช. แลว้จงึไมม่อี านาจในการออกกฎกระทรวง  
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๘ 

 

พ.ร.บ.วิทยคุมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ แก้ไขเพ่ิมเติม เหตผุล 
มาตรา ๑๒ หา้มมใิหส้ถานีวทิยคุมนาคมด าเนิน
บรกิารวทิยคุมนาคมเพื่อประโยชน์อื่นใด 
นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นใบอนุญาตหรอื
นอกเหนือจากราชการของกระทรวงทบวง กรม
หรอืกจิการของนิตบิุคคลตามมาตรา๕ 
 

มาตรา ๑๒ หา้มมใิหส้ถานีวทิยคุมนาคมด าเนิน
บรกิารวทิยคุมนาคมเพื่อประโยชน์อื่นใด 
นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นใบอนุญาตหรอื
นอกเหนือจากราชการของกระทรวงทบวง กรม
หรอืกจิการของนิตบิุคคลตามมาตรา ๕ 
เงือ่นไขตามวรรคแรกทีผู่ป้ระกอบกจิการกระจาย
เสยีงในช่วงเปลีย่นผ่านไดร้ะบุไวใ้นใบอนุญาต
หรอืระบุไวน้อกเหนือจากราชการของกระทรวง 
ทบวง กรม หรอืกจิการของนิตบิุคคลตามมาตรา 
๕ ตอ้งไมก่่อใหเ้กดิสทิธพิเิศษใดๆ ทีไ่ดเ้ปรยีบ
กว่าผูป้ระกอบการภาครฐั ภาคชุมชน และ
ภาคเอกชน เงือ่นไขทีร่ะบุไวต้อ้งเป็นไปดว้ยความ
เสมอภาคไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

๑. เพื่อใหเ้กดิการปฏริปูสื่ออย่างแทจ้รงิ โดยลด
ความเหลื่อมล ้า สรา้งความเสมอภาค ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ 
แก่ผูป้ระกอบการวทิยกุระจายเสยีงทุกกลุ่มทุกประเภท
ใหไ้ดร้บัสทิธใินการประกอบการอย่างเท่าเทยีมกนั  

๒. ส่งผลดต่ีอการจดัระเบยีบวทิยกุระจายเสยีง 
สงัคมใหก้ารยอมรบั 

๓. แกป้ญัหาการครอบง าสื่อวทิยกุระจายเสยีงทีม่ ี
อ านาจรฐัและอ านาจทุนผกูขาดมายาวนานจนลุกลาม
บานปลายรนุแรงถงึขัน้เกดิเหตุการณ์พฤษภา’ทมฬิ  

๔. เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการทีต่ ัง้ใจ
บ าเพญ็ประโยชน์สาธารณะเพื่อสถาบนัหลกัของชาติ
อยา่งแทจ้รงิไดม้โีอกาสเขา้มามสี่วนรว่มในการใช้สื่อ
วทิยกุระจายเสยีงอย่างเท่าเทยีมกนั เพื่อคุณภาพชวีติ
ของประชาชน มใิช่ใชส้ื่อเพยีงแค่สนองความบนัเทงิ
เท่านัน้ 

๕. เป็นการด าเนินการตามเจตนารมณ์ของ
รฐัธรรมนูญอยา่งแทจ้รงิ 

มาตรา ๑๓ หา้มมใิหย้านพาหนะใด ๆ ใชเ้ครือ่ง
วทิยคุมนาคมนอกจากจะใชต้ามทีก่ าหนดไวใ้น
กฎกระทรวง หรอืไดร้บัอนุญาตจากรฐัมนตรเีป็น
พเิศษชัว่ครัง้คราว 

มาตรา ๑๓ หา้มมใิหย้านพาหนะใด ๆ ใชเ้ครือ่ง
วทิยคุมนาคมนอกจากจะใชต้ามทีก่ าหนดไวใ้น
กฎกระทรวง หรอืไดร้บัอนุญาตจาก กสทช.เป็น
พเิศษชัว่ครัง้คราว 

เป็นการปรบัปรงุแกไ้ขขอ้กฎหมายใหส้อดคลอ้งกบั
กฎหมายฉบบัอื่น เน่ืองจากปจัจบุนัเป็นอ านาจหน้าที่
ของ กสทช. แลว้  
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๙ 

 

พ.ร.บ.วิทยคุมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ แก้ไขเพ่ิมเติม เหตผุล 
มาตรา ๑๔ เพื่อความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน 
หรอืเพื่อป้องกนั ราชอาณาจกัร รฐัมนตรมีอี านาจ
ออกค าสัง่เฉพาะกาลใหพ้นักงานเจา้หน้าที ่มี
อ านาจยดึไวเ้อาไปใช ้หา้มการใชห้รอืหา้มการยกั
ยา้ยซึง่เครือ่งวทิยคุมนาคม หรอืส่วนใด ๆ แห่ง
เครือ่งวทิยคุมนาคมในระหว่างเวลาและภายใน
เงือ่นไข ทีก่ าหนดไวใ้นค าสัง่นัน้ 
 

มาตรา ๑๔ เพื่อความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน 
หรอืเพื่อป้องกนัราชอาณาจกัร กสทช. มอี านาจ
ออกค าสัง่ในช่วงเปลีย่นผ่านใหพ้นกังานเจา้หน้าที ่
มอี านาจยดึไวเ้อาไปใชห้า้มการใชห้รอืหา้มการยกั
ยา้ยซึง่เครือ่งวทิยคุมนาคม หรอืส่วนใด ๆ แห่ง
เครือ่งวทิยคุมนาคมในระหว่างเวลาและภายใน
เงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นค าสัง่นัน้   
       ทัง้นี้ตอ้งไมก่ระทบกบัผูใ้ชเ้ครื่องวทิยุ
คมนาคมทีไ่มแ่สวงหาก าไรในทางธุรกจิและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะดา้นการศกึษา 
วฒันธรรม ความมัน่คงของรฐั และประโยชน์
สาธารณะอื่น 

๑. เป็นการปรบัปรงุแกไ้ขขอ้กฎหมายใหส้อดคลอ้ง
กบักฎหมายฉบบัอื่น เน่ืองจากปจัจบุนัเป็นอ านาจหน้าที่
ของ กสทช. แลว้  

๒.  เป็นการป้องกนั กสทช. หลงอ านาจฉวยโอกาส
เอาสถานการณ์บา้นเมอืงทีก่ าลงัอยูใ่นขัน้วกิฤตการณ์
มาเป็นขอ้อา้งในการยดึการสื่อสารระบบต่างๆ และยดึ
อ านาจแบบเบด็เสรจ็เดด็ขาดจนกระทบต่อการบ าเพญ็
ประโยชน์สาธารณะของผูป้ระกอบการ 
 

มาตรา ๑๕ ผูใ้ดกระท าใหเ้กดิการรบกวนหรอื
ขดัขวางต่อการวทิยคุมนาคมโดยมไิดเ้จตนา เจา้
พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
มอี านาจสัง่ใหผู้น้ัน้ระงบัการกระท านัน้ หรอืให้
แกไ้ขเปลีย่นแปลงสิง่ทีใ่ชใ้นการ กระท านัน้เสยี 
หรอืใหย้า้ยสิง่ดงักล่าวนัน้ออกไปใหพ้น้เขตรบกวน
ได ้

มาตรา ๑๕ ผูใ้ดกระท าใหเ้กดิการรบกวนหรอื
ขดัขวางต่อการวทิยคุมนาคมโดยมไิดเ้จตนา เจา้
พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
มอี านาจสัง่ใหผู้น้ัน้ระงบัการกระท านัน้ หรอืให้
แกไ้ขเปลีย่นแปลงสิง่ทีใ่ชใ้นการ กระท านัน้เสยี 
หรอืใหย้า้ยสิง่ดงักล่าวนัน้ออกไปใหพ้้นเขต
รบกวนได ้
     ผู้ประกอบกจิการกระจายเสยีงในช่วงเปลี่ยน
ผ่านจะอ้างเหตุแห่งการรบกวนต่อเจ้าพนักงาน

 



                                              ตารางเปรียบเทียบแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัวิทยคุมนาคม (ฉบบัท่ี..) พ.ศ... 
 

๑๐ 

 

ตามวรรคหนึ่งไม่ได้ จนกว่าจะมคีวามเสมอภาค
ในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเช่นเดียวกันกับผู้
ประกอบกิจการกระจายเสยีงภาครฐั ภาคชุมชน 
ภาคเอกชน  
       ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงระบบเอฟเอม็
ซึง่เป็นภาครฐั ภาคชุมชน ภาคเอกชน จะอ้างเหตุ
แห่งการรบกวนตามวรรคแรก ซึง่มสีาเหตุแห่ง
การรบกวนมาจากผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีง
ในช่วงเปลีย่นผ่านกไ็ด ้โดยเจา้พนกังานตอ้ง
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งทนัท ีเวน้แต่ตรวจสอบ
แลว้พบว่า การใชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคมของ
ผูป้ระกอบการรายนัน้ ไมก่่อใหเ้กดิความ
ไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบ เป็นไปดว้ยความเสมอภาค 
ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              ตารางเปรียบเทียบแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัวิทยคุมนาคม (ฉบบัท่ี..) พ.ศ... 
 

๑๑ 

 

พ.ร.บ.วิทยคุมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ แก้ไขเพ่ิมเติม เหตผุล 
มาตรา ๑๘ เพื่อตรวจเครือ่งวทิยคุมนาคม ส่วนแห่ง
เครือ่งวทิยคุมนาคมสถานีวทิยคุมนาคม สิง่ที่
ก่อใหเ้กดิการรบกวนหรอืขดัขวางต่อการวทิยุ
คมนาคมหรอืใบอนุญาต เจา้พนกังานผูอ้อก
ใบอนุญาตหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย มอี านาจเขา้ไป
ในอาคารสถานทีห่รอืยานพาหนะของบุคคลใด ๆ 
ไดใ้นเวลาอนัสมควร 

เมื่อปรากฏว่าผู้ใดกระท าความผิดตาม
พระราชบญัญตันิี้หรอืมเีหตุอนัควรสงสยัว่ากระท า
การเช่นว่านัน้ ใหเ้จา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตหรอื
ผู้ที่ได้ร ับมอบหมายตามความในวรรคหนึ่ ง มี
อ านาจจบักุมผู้นัน้พร้อมด้วยของกลางที่ใช้ในการ
กระท าความผดิเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย 
 

มาตรา ๑๘ เพื่อตรวจเครือ่งวทิยคุมนาคม ส่วน
แห่งเครือ่งวทิยคุมนาคม สถานีวทิยคุมนาคม สิง่
ทีก่่อใหเ้กดิการรบกวนหรอืขดัขวางต่อการวทิยุ
คมนาคมหรอืใบอนุญาต เจา้พนกังานผูอ้อก
ใบอนุญาตหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย มอี านาจเขา้
ไปในอาคารสถานทีห่รอืยานพาหนะของบุคคลใด 
ๆ ไดใ้นเวลาอนัสมควร 

เมือ่ปรากฏว่าผูใ้ดกระท าความผดิตาม
พระราชบญัญตันิี้หรอืมเีหตุอนัควรสงสยัว่ากระท า
การเช่นว่านัน้  ใหเ้จา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาต
หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายตามความในวรรคหนึ่ง มี
อ านาจจบักุมผูน้ัน้พรอ้มดว้ยของกลางทีใ่ชใ้นการ
กระท าความผดิเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย  
        หากมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูป้ระกอบกจิการ
กระจายเสยีงในช่วงเปลีย่นผ่าน ผูป้ระกอบกจิการ
กระจายเสยีงภาครฐั ภาคประชาชน และ
ภาคเอกชนกระท าความผดิเช่นว่านัน้ตามวรรค
สอง ใหเ้จา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตหรอืผูท้ี่
ไดร้บัมอบหมายตามความในวรรคหนึ่งด าเนินการ
ไต่สวนหรอืจดัใหม้กีารไต่สวนตามกฎหมาย
เสยีก่อน 

เพื่อป้องกนัมใิห ้กสทช. ใชอ้ านาจหน้าทีอ่ย่างไมเ่ป็น
ธรรมโดยการเขา้จบักุมแบบไมม่ขีอบเขตเหตุผลแก่ผู้
ประกอบกจิการกระจายเสยีงระบบเอฟเอม็เพยีงเพราะมี
เหตุอนัสงสยัเท่านัน้กส็ามารถเขา้จบักุมและยดึของกลาง
ไดใ้นทนัท ีซึง่อุปกรณ์ส าหรบักจิการกระจายเสยีงใน
ระบบนี้ กสทช.สามารถด าเนินการตรวจสอบการรบกวน
ไดด้ว้ยเครือ่งมอืทีท่นัสมยัซึง่มอียูป่ระจ าส านกังานเขต 
กสทช. แลว้ และ กสทช. กย็งัมอี านาจขอเขา้ตรวจคน้ใน
สถานทีม่เีหตุอนัควรสงสยัไดอ้กีดว้ยเพื่อพสิจูน์ว่ามกีาร
รบกวนอยู่จรงิ ดงันัน้การใชม้าตรการถงึขัน้เขา้จบักุม
และยดึของกลางเพยีงเพราะเหตุแห่งความสงสยัเท่านัน้
จงึเป็นการใชอ้ านาจโดยไม่สมควรและเกนิกว่าเหตุ จงึ
จ าเป็นตอ้งมบีทบญัญตัดิงักล่าวเพื่อควบคุมให ้กสทช.ใช้
อ านาจภายในขอบเขตเหตุผลผ่านกระบวนการยตุธิรรม
ตามล าดบัขัน้ตอน  
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๑๒ 

 

พ.ร.บ.วิทยคุมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ แก้ไขเพ่ิมเติม เหตผุล 
มาตรา ๑๙ ในกรณีทีผู่ร้บัใบอนุญาตฝา่ฝืนต่อบท
แห่งพระราชบญัญตันิี้กฎกระทรวงออกตามความ
ในพระราชบญัญตันิี้ หรอืเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้น
ใบอนุญาตเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตมอี านาจสัง่
เพกิถอนหรอืพกัใชใ้บอนุญาตของผูน้ัน้เสยีได้ 

ผูร้บัใบอนุญาตอาจอุทธรณ์ไปยงัอธบิดี
กรมไปรษณยีโ์ทรเลขภายในสามสบิวนั นบัแต่วนั
ถูกเพกิถอนหรอืพกัใช ้ค าชีข้าดของอธบิดี
กรมไปรษณยีโ์ทรเลขใหเ้ป็นทีสุ่ด 
 

มาตรา ๑๙ ในกรณีทีผู่ร้บัใบอนุญาตฝา่ฝืนต่อบท
แห่งพระราชบญัญตันิี้ กฎกระทรวงออกตามความ
ในพระราชบญัญตันิี้ หรอืเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้น
ใบอนุญาตเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตมอี านาจ
สัง่เพกิถอนหรอืพกัใชใ้บอนุญาตของผูน้ัน้เสยีได้ 

ผู้รบัใบอนุญาตอาจอุทธรณ์ไปยงั กสทช.
ภายในสามสบิวนั นับแต่วนัถูกเพกิถอนหรอืพกั
ใช ้ค าชีข้าดของ กสทช.ใหเ้ป็นทีสุ่ด 
 

เป็นการปรบัปรงุแกไ้ขขอ้กฎหมายใหส้อดคลอ้งกบั
กฎหมายฉบบัอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เน่ืองจากปจัจบุนัเป็น
อ านาจหน้าทีข่อง กสทช. แลว้  

มาตรา ๒๒ เมือ่มคี าพพิากษาว่า ผูใ้ดกระท าผดิ
ตามพระราชบญัญตันิี้ศาลจะสัง่รบิสิง่ทีใ่ชใ้นการ
กระท าความผดินัน้ เพื่อใหไ้วใ้ชใ้นราชการ
กรมไปรษณยีโ์ทรเลขดว้ยกไ็ด ้
 

มาตรา ๒๒ เมือ่มคี าพพิากษาว่า ผูใ้ดกระท าผดิ
ตามพระราชบญัญตันิี้ศาลจะสัง่รบิสิง่ทีใ่ชใ้นการ
กระท าความผดินัน้ เพื่อใหไ้วใ้ชใ้นราชการ
ส านกังาน กสทช. ดว้ยกไ็ด ้
 
 
 
 
 
 
 

เป็นการปรบัปรงุแกไ้ขขอ้กฎหมายใหส้อดคลอ้งกบั
กฎหมายฉบบัอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เน่ืองจากปจัจบุนัเป็น
อ านาจหน้าทีข่อง กสทช. แลว้  
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๑๓ 

 

พ.ร.บ.วิทยคุมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ แก้ไขเพ่ิมเติม เหตผุล 
มาตรา ๒๙ ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม
รกัษาการตามพระราชบญัญัตินี้ และให้มอี านาจ
แต่งตัง้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตและออก
กฎกระทรวง 

(1) วางระเบียบการขอและการออก
ใบอนุญาต 

(2) ก าหนดวิธีการเพิกถอนและพักใช้
ใบอนุญาต 

(3) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

(4) ก าหนดคุณลกัษณะของเครื่องวิทยุ
คมนาคมและคุณวุฒสิ าหรบัพนกังานวทิยุคมนาคม 

(5) ก าหนดกจิการอื่นใดเพื่อปฏบิตักิารตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจา
นุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

มาตรา ๒๙ ให้นายกรัฐมนตรีร ักษาการตาม
พระราชบญัญตันิี้ และให้ กสทช. มอี านาจแต่งตัง้
เจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตและออกประกาศ 

(1) วางระเบียบการขอและการออก
ใบอนุญาต 

(2) ก าหนดวิธีการเพิกถอนและพกัใช้
ใบอนุญาต 

(3) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

(4) ก าหนดคุณลกัษณะของเครื่องวทิยุ
คมนาคมและคุณวุฒิส าหรับพนักงานวิทยุ
คมนาคม 

(5) ก าหนดกิจการอื่นใดเพื่อปฏบิตัิการ
ตามพระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงหรือประกาศนั ้น เมื่อได้
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 
 

๑. เป็นการปรบัปรงุแกไ้ขขอ้กฎหมายใหส้อดคลอ้ง
กบักฎหมายฉบบัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เน่ืองจากปจัจบุนัเป็น
อ านาจหน้าทีข่อง กสทช. แลว้  

๒. การก าหนดใหน้ายกรฐัมนตรเีป็นผูร้กัษาการตาม
พระราชบญัญตันิี้เนื่องจากเครือ่งวทิยคุมนาคมมี
ความส าคญัต่อความมัน่คงของชาตแิละความสงบ
เรยีบรอ้ยของประชาชน หน่วยราชการของรฐัหลาย
หน่วยงานจ าเป็นตอ้งใชเ้พื่องานราชการ 

๓. นายกรฐัมนตรเีป็นต าแหน่งทีม่าจากประชาชนจงึ
ตอ้งตระหนกัหรอืมจีติส านึกเป็นพเิศษในการกระจาย
สทิธเิสรภีาพและประโยชน์ต่างๆ ไปสู่ประชาชนอยา่ง
เท่าเทยีมโดยเฉพาะอย่างยิง่ในการใชส้ื่อทีม่เีครือ่งวทิยุ
คมนาคมเป็นอุปกรณ์หลกั 
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๑๔ 

 

พ.ร.บ.วิทยคุมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ แก้ไขเพ่ิมเติม เหตผุล 
 บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๓๐ ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงภาครฐั 
หรือภาคชุมชน หรือภาคเอกชน ที่ได้ร ับสิทธิ
ทดลองออกอากาศในลกัษณะชัว่คราว หรอืที่ได้
ยืน่ค าขอรบัใบอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวธิกีารอนุญาตประกอบกิจการบรกิารชุมชน
ชัว่คราว (วทิยุกระจายเสยีงชุมชน) หรอื ที่ได้ยื่น
ค าขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิเรื่อง 
หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบบัลงวันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๕) ภายในวนัที ่๑๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๖ แลว้ 
ให้เป็นผู้มสีิทธิในการ ม ีใช้ น าเข้า น าออก ซึ่ง
เครือ่งวทิยคุมนาคมโดยถอืว่าเป็นการยื่นค าขอรบั
อนุญาตและได้รบัอนุญาตแล้วตามมาตรา ๖ และ
ให้มสีิทธิในการตัง้สถานีวิทยุคมนาคมได้ต่อไป
โดยถือว่าเป็นการยื่นค าขอรบัอนุญาตและได้รบั
อนุญาตแล้วตามมาตรา ๑๑ ทัง้นี้ให้มผีลนับแต่
วนัทีพ่ระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัิ

 
 
๑. เพื่อใหเ้กดิการปฏริปูสื่ออย่างแทจ้รงิ ซึง่ตอ้งลด

การกดีกนัและลดการผกูขาดมใิหถู้กจ ากดัเฉพาะวง
ราชการเท่านัน้ ลดความเหลื่อมล ้าดว้ยการคลายสทิธิ
พเิศษต่างๆ ลง และสรา้งความเสมอภาคไมเ่ลอืกปฏบิตัิ
แก่ประชาชนใหส้ามารถเขา้มาเป็นผูป้ระกอบการ
วทิยกุระจายเสยีงไดโ้ดยไดร้บัสทิธอิยา่งเท่าเทยีมกนั 

๒. ส่งผลดต่ีอการจดัระเบยีบวทิยกุระจายเสยีงทีเ่ป็น
ธรรม สงัคมและประชาชนใหก้ารยอมรบั ท าใหค้วาม
ขดัแยง้ต่างๆ ลดลง 

๓. แกป้ญัหาการครอบง าสื่อวทิยกุระจายเสยีงทีม่ ี
อ านาจรฐัและอ านาจทุนผกูขาดมายาวนานจนลุกลาม
บานปลายรนุแรงถงึขัน้เกดิเหตุการณ์พฤษภา’ทมฬิ  

๔. เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการทีต่ ัง้ใจ
บ าเพญ็ประโยชน์สาธารณะเพื่อสถาบนัหลกัของชาติ
อยา่งแทจ้รงิไดม้โีอกาสเขา้มามสี่วนรว่มในการใชส้ื่อ
วทิยกุระจายเสยีงอย่างเท่าเทยีมกนั เพื่อคุณภาพชวีติ
ของประชาชน มใิช่ใชส้ื่อเพยีงแค่สนองความบนัเทงิ
เท่านัน้ 

๕. เป็นการด าเนินการตามเจตนารมณ์ของ
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๑๕ 

 

วทิยคุมนาคมฉบบัน้ีใชบ้งัคบั 
 ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงภาครัฐ 
หรอืภาคประชาชน หรอืภาคเอกชน ที่ได้รบัสทิธิ
ทดลองออกอากาศในลกัษณะชัว่คราว หรอืที่ได้
ยืน่ค าขอรบัใบอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวธิกีารอนุญาตประกอบกิจการบรกิารชุมชน
ชัว่คราว (วทิยุกระจายเสยีงชุมชน) โดยได้ยื่นค า
ขออนุญาตในการม ีใช้ น าเขา้ น าออก ซึ่งเครื่อง
วทิยุคมนาคม และการตัง้สถานีวทิยุคมนาคมต่อ
เจา้พนักงานผูอ้อกใบอนุญาตแล้ว นอกจากไดร้บั
สทิธติามวรรคแรกแล้วให้ถอืว่าสทิธดิงักล่าวมผีล
ยอ้นหลงัไปก่อนหน้าวนัทีพ่ระราชบญัญตัฉิบบันี้มี
ผลใชบ้งัคบั และไม่ใหถ้อืเป็นความผดิตามมาตรา 
๒๓ แห่งพระราชบญัญตัฉิบบันี้ และไม่ให้ถอืเป็น
เหตุแห่งความผิดทัง้โทษทางปกครองและโทษ
ทางอาญาตามพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการ
กระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

อายุของใบอนุญาต เงื่อนไขและสิทธิ
พิเศษต่างๆ การตรวจสอบคุณภาพ รวมถึง
มาตรฐานการใช้เครื่องวทิยุคมนาคมของผู้ได้รบั
ใบอ นุญาตตามวรรคแรกให้ ใช้หลัก เกณฑ์

รฐัธรรมนูญอยา่งแทจ้รงิ 
๖. เป็นการตอบรบัเจตนาทีบ่รสิุทธิใ์นการเขา้มา

ประกอบการของประชาชนและตอบรบัในความรว่มมอื
ของประชาชนทีเ่ขา้มาสู่ระเบยีบของทางราชการดว้ย
การยื่นเอกสารแจง้ความประสงคอ์ยา่งเปิดเผย จงึเป็น
ความเหมาะสมที ่กสทช. ในฐานะเจา้พนกังานออก
ใบอนุญาตจะตอ้งอนุญาตเครือ่งส่งวทิยคุมนาคมและ
การตัง้สถานีวทิยคุมนาคมใหเ้ขา้สู่ระบบไปดว้ย การ
ด าเนินการเช่นนี้ยงัเป็นผลดต่ีอการเขา้ตรวจสอบ
คุณภาพระบบเครือ่งวทิยคุมนาคมใหไ้ดม้าตรฐานทีด่ ี
ไมใ่หม้เีหตุแห่งการรบกวนไดอ้กีต่อไป 

๗.  เพื่อใหม้หีลกัเกณฑบ์งัคบัใชเ้ป็นการทัว่ไปแก่
ผูป้ระกอบการกระจายเสยีงระบบเอฟเอม็ทุกกลุ่มทุก
ประเภทอย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนั ซึง่หากหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวยงัก่อใหเ้กดิการรบกวนคลื่นความถีซ่ึง่กนัและ
กนัหรอืไมไ่ดม้าตรฐาน ITU กใ็หอ้ านาจ กสทช. 
ปรบัปรงุหลกัเกณฑด์งักล่าวไดโ้ดยตอ้งใชห้ลกัเกณฑ์
อยา่งเสมอภาคไมเ่ลอืกปฏบิตัใิหป้ระโยชน์แก่กลุ่มหนึ่ง
กลุ่มใดและเลอืกกดีกนัลดิรอนสทิธแิก่กลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
อกี 
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๑๖ 

 

เช่นเดียวกันกับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
ในช่วง เปลี่ยนผ่ าน เพื่ อ ไม่ ก่อ ให้ เกิดความ
ได้เปรยีบเสยีเปรยีบ เป็นไปด้วยความเสมอภาค
ไม่เลือกปฏิบตัิ ซึ่งหากหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นการ
ทัว่ไปกับผู้ประกอบการกระจายเสียงระบบเอฟ
เอ็มทุกกลุ่มทุกประเภทดังกล่าวยังก่อให้คลื่น
ความถีเ่กดิการรบกวนกนัและกนัไมเ่ป็นประโยชน์
ต่อการรบัฟงัของประชาชนโดยรวม ให้ กสทช. 
เรง่ปรบัปรงุแกไ้ขหลกัเกณฑด์งักล่าวโดยเรว็ และ
บงัคบัใชแ้ก่ผูป้ระกอบการกระจายเสยีงระบบเอฟ
เอม็ทุกกลุ่มทุกประเภทอยา่งเสมอภาค 
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๑๗ 

 

พ.ร.บ.วิทยคุมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ แก้ไขเพ่ิมเติม เหตผุล 
 บทเฉพาะกาล 

 
มาตรา ๓๑ พระราชบญัญตั ิกฎกระทรวง 

หรอืประกาศ กสทช.ใด ที่ให้สิทธิแก่ผู้ประกอบ
กจิการกระจายเสยีงในช่วงเปลีย่นผ่าน ในกรณีใด 
ให้ปรบัใช้กรณีนัน้แก่ผู้ประกอบกิจการกระจาย
เสยีงภาครฐั ภาคประชาชน และภาคเอกชน ดว้ย 
ทัง้นี้เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการแห่งความเสมอ
ภาคไมก่่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบและไม่
เ ลือกปฏิบัติ  จนกว่ าการ เปลี่ ยนผ่ าน เข้าสู่
กระบวนการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
วทิยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มด้วยหลกัเกณฑ์
เดยีวกนัจะแล้วเสรจ็สมบูรณ์ไม่มสีทิธพิเิศษหรอื
ไดร้บัการยกเวน้แมร้ายหน่ึงรายใด 

 

 
 

๑. เพื่อใหเ้กดิการปฏริปูสื่ออย่างแทจ้รงิ ซึง่ตอ้งลด
การกดีกนัและลดการผกูขาดมใิหถู้กจ ากดัเฉพาะวง
ราชการเท่านัน้ ลดความเหลื่อมล ้าดว้ยการคลายสทิธิ
พเิศษต่างๆ ลง และสรา้งความเสมอภาคไมเ่ลอืกปฏบิตัิ
แก่ประชาชนใหส้ามารถเขา้มาเป็นผูป้ระกอบการ
วทิยกุระจายเสยีงไดโ้ดยไดร้บัสทิธอิยา่งเท่าเทยีมกนั 

๒. ส่งผลดต่ีอการจดัระเบยีบวทิยกุระจายเสยีงทีเ่ป็น
ธรรม สงัคมและประชาชนใหก้ารยอมรบั ท าใหค้วาม
ขดัแยง้ต่างๆ ลดลง 

๓. แกป้ญัหาการครอบง าสื่อวทิยกุระจายเสยีงทีม่ ี
อ านาจรฐัและอ านาจทุนผกูขาดมายาวนานจนลุกลาม
บานปลายรนุแรงถงึขัน้เกดิเหตุการณ์พฤษภา’ทมฬิ  

๔. เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการทีต่ ัง้ใจ
บ าเพญ็ประโยชน์สาธารณะเพื่อสถาบนัหลกัของชาติ
อยา่งแทจ้รงิไดม้โีอกาสเขา้มามสี่วนรว่มในการใชส้ื่อ
วทิยกุระจายเสยีงอย่างเท่าเทยีมกนั เพื่อคุณภาพชวีติ
ของประชาชน มใิช่ใชส้ื่อเพยีงแค่สนองความบนัเทงิ
เท่านัน้ 

๕. เป็นการด าเนินการตามเจตนารมณ์ของ
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๑๘ 

 

รฐัธรรมนูญอยา่งแทจ้รงิ 
๖. เป็นการตอบรบัเจตนาทีบ่รสิุทธิใ์นการเขา้มา

ประกอบการของประชาชนและตอบรบัในความรว่มมอื
ของประชาชนทีเ่ขา้มาสู่ระเบยีบของทางราชการดว้ย
การยื่นเอกสารแจง้ความประสงคอ์ยา่งเปิดเผย จงึเป็น
ความเหมาะสมที ่กสทช. ในฐานะเจา้พนกังานออก
ใบอนุญาตจะตอ้งอนุญาตเครือ่งส่งวทิยคุมนาคมและ
การตัง้สถานีวทิยคุมนาคมใหเ้ขา้สู่ระบบไปดว้ย การ
ด าเนินการเช่นนี้ยงัเป็นผลดต่ีอการเขา้ตรวจสอบ
คุณภาพระบบเครือ่งวทิยคุมนาคมใหไ้ดม้าตรฐานทีด่ ี
ไมใ่หม้เีหตุแห่งการรบกวนไดอ้กีต่อไป 
 เพื่อใหม้หีลกัเกณฑบ์งัคบัใชเ้ป็นการทัว่ไปแก่
ผูป้ระกอบการกระจายเสยีงระบบเอฟเอม็ทุกกลุ่มทุก
ประเภทอย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนั ซึง่หากหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวยงัก่อใหเ้กดิการรบกวนคลื่นความถีซ่ึง่กนัและ
กนัหรอืไมไ่ดม้าตรฐาน ITU กใ็หอ้ านาจ กสทช. 
ปรบัปรงุหลกัเกณฑด์งักล่าวไดโ้ดยตอ้งใชห้ลกัเกณฑ์
อยา่งเสมอภาคไมเ่ลอืกปฏบิตัใิหป้ระโยชน์แก่กลุ่มหนึ่ง
กลุ่มใดและเลอืกกดีกนัลดิรอนสทิธแิก่กลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
อกี 
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๑๙ 

 

พ.ร.บ.วิทยคุมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ แก้ไขเพ่ิมเติม เหตผุล 
 บทเฉพาะกาล 

 
มาตรา ๓๒ เพื่อป้องกนัมใิห้เกดิขอ้ขดัแยง้

ระหว่างผู้ประกอบกิจการกระจายเสยีงระบบเอฟ
เอ็ม และลดการรบกวนในการรับฟงัเ น้ือหา
รายการต่างๆ ของประชาชนทัว่ไปให้ได้ร ับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้ กสทช. ออก
ประกาศหลกัเกณฑก์ารใชเ้ครื่องวทิยุคมนาคมแก่
ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงในช่วงเปลี่ยนผ่าน 
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงภาครัฐ ภาค
ประชาชน และภาคเอกชน  ในทนัท ีโดยบงัคบัใช้
มาตรฐานทางเทคนิคอย่างเสมอภาค ไม่เลือก
ปฏบิตัใินทุกกรณี ทัง้นี้ กสทช. ต้องด าเนินการให้
แ ล้ ว เ ส ร็ จ ภ า ย ใ น  ๙ ๐  วั น  นั บ แ ต่ วั น ที่
พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีผลใช้บังคับ ทัง้นี้ ใน
ระหว่างการด าเนินการ ผู้ประกอบการรายใดใช้
เครื่องวิทยุคมนาคมภายใต้หลักเกณฑ์ที่มีสิทธิ
พเิศษเหนือกว่าคู่กรณี จะอ้างเหตุแห่งการรบกวน
การประกอบการของตนไม่ได ้ผูป้ระกอบการทีใ่ช้
หลกัเกณฑเ์ดยีวกนัและเป็นหลกัเกณฑท์ัว่ไปซึง่มี
ความเสมอภาคเท่านัน้จงึจะสามารถอ้างเหตุแห่ง

 
 
เพื่อใหม้หีลกัเกณฑท์ีม่คีวามเสมอภาคและเป็นธรรม 
และเป็นการคุม้ครองผูป้ระกอบการทีด่ทีีย่นิยอมปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑท์ีเ่ป็นธรรมนัน้ไมใ่หไ้ดร้บัการรบกวน
จากผูป้ระกอบการรายอื่นทีม่เีจตนาฝา่ฝืนจงึจ าเป็นตอ้ง
มบีทลงโทษรองรบัไว ้
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๒๐ 

 

การรบกวนต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตให้
ด าเนินการตามกฎหมายต่อคู่กรณีที่ ก่ อเหตุ
รบกวนได ้ 

ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงระบบเอฟ
เอ็มรายใดที่ฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์การใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมที่มีความเสมอภาค ให้เจ้าพนักงานผู้
ออกใบอนุญาตมหีนงัสอืตกัเตอืน ๒ ครัง้ เมื่อครบ 
๑๕ วันนับจากวันที่ได้รบัหนังสือตักเตือนฉบับ
แรก ให้ กสทช. สัง่ ระงับการใช้เครื่ องวิทยุ
คมนาคมของผูป้ระกอบการรายนัน้ในทนัท ีหากมี
เจตนาฝ่าฝืนเป็นครัง้ที่ ๒ ให้ยกเลิกใบอนุญาต
เกีย่วกบัเครือ่งวทิยคุมนาคมรายนัน้ในทุกประเภท
ของการอนุญาต 
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๒๑ 

 

พ.ร.บ.วิทยคุมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ แก้ไขเพ่ิมเติม เหตผุล 
 บทเฉพาะกาล 

 
มาตรา ๓๓ เพื่อให้ผลของกฎหมายบงัคบั

ใช้เป็นการทัว่ไปมคีวามเสมอภาคในผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มทุกกลุ่มทุก
ประเภทอยา่งแทจ้รงิ จงึก าหนดให ้กสทช. ยกเลกิ
เงื่อนไขต่างๆ ที่ไม่เสมอภาคเป็นการเลอืกปฏบิตัิ
และท าให้เกิดความได้เปรียบของผู้ประกอบ
กจิการกระจายเสยีงในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยไม่ว่า
เงื่ อนไขนั ้นจะระบุ ไว้ ในใบอนุญาต สัญญา 
สั ม ป ท า น  ห รื อ ไ ม่ ว่ า จ ะ ร ะ บุ ไ ว้ ใ น ห รื อ
นอกเหนือจากราชการของกระทรวง ทบวง กรม 
หรือกิจการของนิติบุคคลตามมาตรา ๕ ก็ตาม 
รวมถึงเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ระบุไว้ในที่อื่น โดย 
กสทช. ต้องออกประกาศยกเลกิเงื่อนไขเหล่านัน้
ใ ห้ แ ล้ ว เ ส ร็ จภ า ย ใน  ๙๐  วัน  นั บ แ ต่ วัน ที่
พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีมผีลใชบ้งัคบั 

หาก กสทช. ละเว้นการออกประกาศตาม
วรรคแรกย่อมถือเป็นความผดิทางกฎหมายและ
ให้ถือว่าเงื่อนไขที่ไม่เสมอภาคเป็นการเลือก
ปฏบิตัเิหล่านัน้เป็นโมฆะไมม่ผีลผกูพนัใดๆ 

 
 
เพื่อใหก้ฎหมายมผีลบงัคบัใชเ้ป็นการทัว่ไปมคีวามเสมอ
ภาคในผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงระบบเอฟเอม็ทุก
กลุ่มทุกประเภทอยา่งแทจ้รงิ และเพื่อมใิห ้กสทช. ใช้
อ านาจเพื่อเอือ้ประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการบางรายบาง
กลุ่มบางประเภทหรอืใชอ้ านาจเพื่อกดีกัน้ผูป้ระกอบการ
บางรายบางกลุ่มบางประเภท ซึง่เป็นการใชอ้ านาจอยา่ง
ไมเ่ป็นธรรม ไม่มคีวามเสมอภาคและเป็นการเลอืก
ปฏบิตั ิจงึจ าเป็นตอ้งมบีทลงโทษ กสทช. รองรบัไว ้
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๒๒ 

 

พ.ร.บ.วิทยคุมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ แก้ไขเพ่ิมเติม เหตผุล 
 บทเฉพาะกาล 

 
มาตรา ๓๔ ให้ กสทช. เร่งตรวจสอบผู้

ประกอบกิจการกระจายเสยีงในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ทุกรายเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของ
ใบอนุญาต สญัญา สมัปทาน ตามที่บญัญตัไิว้ใน
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ให้ แ ล้ ว เ ส ร็ จภ า ย ใน  ๙๐  วัน  นั บ แ ต่ วัน ที่
พระราชบญัญตัฉิบบันี้มผีลใชบ้งัคบั ไม่ว่า กสทช. 
ก าลงัด าเนินการตรวจสอบอยู่แล้วหรอืไม่ก็ตาม 
และต้องประกาศให้สาธารณชนได้ร ับทราบ
ในทนัท ี 

หาก กสทช. ละเว้นการด าเนินการตาม
วรรคแรก แก่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
ในช่วงเปลี่ยนผ่านรายใด ให้ถือว่าใบอนุญาต 
สญัญา สมัปทาน ของผู้ประกอบการรายนัน้ไม่
สามารถน ามาใช้เ ป็นหลักฐานอ้างอิงในทาง
กฎหมายได้เพราะเหตุแห่งการกระท าผิดของ 
กสทช. ซึง่ย่อมถอืเป็นโทษความผดิทางกฎหมาย

 
 
เพื่อใหก้ฎหมายมผีลบงัคบัใชเ้ป็นการทัว่ไปมคีวามเสมอ
ภาคในผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงระบบเอฟเอม็ทุก
กลุ่มทุกประเภทอยา่งแทจ้รงิ และเพื่อมใิห ้กสทช. ใช้
อ านาจเพื่อเอือ้ประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการบางรายบาง
กลุ่มบางประเภทหรอืใชอ้ านาจเพื่อกดีกัน้ผูป้ระกอบการ
บางรายบางกลุ่มบางประเภท ซึง่เป็นการใชอ้ านาจอยา่ง
ไมเ่ป็นธรรม ไม่มคีวามเสมอภาคและเป็นการเลอืก
ปฏบิตั ิจงึจ าเป็นตอ้งมบีทลงโทษ กสทช. รองรบัไว ้
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๒๓ 

 

ซึง่ผูป้ระกอบการรายนัน้สามารถด าเนินคดทีัง้ทาง
อาญาและทางแพ่งโดยการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายได ้
และให้ถือว่าความผิดดังกล่าวเป็นเรื่องเฉพาะ
บุคคลของ กสทช. ทีจ่งใจละเวน้การปฏบิตัหิน้าที่ 
หากกระบวนการยุตธิรรมตดัสนิแลว้ว่ามคีวามผดิ 
มใิหน้ าทรพัยส์นิของทางราชการมาใชเ้พื่อชดเชย
การกระท าผดิดงักล่าว 
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๒๔ 

 

พ.ร.บ.วิทยคุมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ แก้ไขเพ่ิมเติม เหตผุล 
 บทเฉพาะกาล 

 
มาตรา ๓๕ ใหส้ านกังาน กสทช. เป็นผูไ้ม่มี

สทิธิใ์น การ ม ีใช้ น าเขา้ น าออก ซึ่งเครื่องวทิยุ
คมนาคมในกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
ตามมาตรา ๖ และเป็นผู้ไม่มสีทิธใินการตัง้สถานี
วิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงระบบเอฟ
เอ็มตามมาตรา ๑๑ ทัง้นี้ ให้มีผลนับแต่วันที่
พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัวิทิยุ
คมนาคมฉบบัน้ีใชบ้งัคบั 

ให้ กสทช . ตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของใบอนุญาต สญัญา หรอืสมัปทาน ที่
บุคคลได้ท าไว้กบัส านักงาน กสทช. ให้แล้วเสรจ็
และประกาศต่อสาธารณชนภายใน ๔๕ วนั นับแต่
วนัทีพ่ระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิฉบบันี้ใชบ้งัคบั 
หากชอบดว้ยกฎหมาย ให้ถอืว่าบุคคลผูน้ัน้เป็นผู้
มสีทิธิใ์นการ ม ีใช้ น าเขา้ น าออก ซึ่งเครื่องวทิยุ
คมนาคมในกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
ตามมาตรา ๖ และเป็นผู้มีสิทธิในการตัง้สถานี
วิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงระบบเอฟ
เอม็ตามมาตรา ๑๑ จนกว่าใบอนุญาตดงักล่าวจะ

 
 

๑. เพื่อมใิหก้ารด าเนินการของ กสทช. มี
ผลประโยชน์ทบัซอ้นจากการถอืครองคลื่นในระบบเอฟ
เอม็มากถงึ ๖ คลื่น เนื่องจากเป็นองคก์รอสิระซึง่มี
หน้าทีโ่ดยตรงในการจดัสรรและก ากบัดแูลคลื่นความถี ่
จงึไมเ่ป็นการสมควรอยา่งยิง่ทีอ่งคก์รอสิระดงักล่าวจะ
กลายเป็นผูถ้อืครองคลื่นความถีเ่สยีเองในฐานะของ
ความผูป้ระกอบการ  

๒. เพื่อเป็นการคุม้ครองสทิธกิารประกอบการของ
บุคคลผูท้ีไ่ดร้บัการตรวจสอบแลว้ว่าชอบดว้ยกฎหมาย
ซึง่เคยไดร้บัการอนุญาต สญัญา หรอืสมัปทานคลื่น
ความถีจ่ากกรมไปรษณยีโ์ทรเลข และในระยะต่อมาได้
โอนสทิธหิน้าทีต่่างๆ ไปเป็นส านกังาน กสทช. 

๓. เพื่อคุม้ครองสทิธกิารประกอบการของบุคคลผู้
ไดร้บัการตรวจสอบการอนุญาต สญัญา หรอืสมัปทาน 
แลว้พบว่าไมช่อบดว้ยกฎหมาย  แต่ กสทช. ไดอ้อก
ประกาศตามผนวก ฉ แห่งประกาศหลกัเกณฑก์าร
อนุญาตทดลองประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง พ.ศ. 
๒๕๕๕ ไปแลว้ว่าเป็นผูไ้ดร้บัอนุญาต 

๔. เพื่อเรง่รดัใหเ้กดิการปฏริปูสื่ออยา่งแทจ้รงิ 
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๒๕ 

 

สิน้อาย ุ 
     หากการตรวจสอบตามวรรคสองไมช่อบดว้ย
กฎหมาย ใหถ้อืว่าบุคคลผูน้ัน้เป็นผูไ้มม่สีทิธิใ์น
การ ม ีใช ้น าเขา้ น าออก ซึง่เครือ่งวทิยคุมนาคม
ตามมาตรา ๖ และเป็นผูไ้ม่มสีทิธใินการตัง้สถานี
วทิยคุมนาคมตามมาตรา ๑๑ แต่หากยงัประสงค์
จะประกอบกจิการกระจายเสยีงระบบเอฟเอม็
ต่อไป ใหแ้จง้ความประสงคข์อประกอบกจิการ
ภาครฐั ภาคประชาชน หรอืภาคเอกชน ไดแ้ลว้
เสรจ็ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัทีท่ราบผลการ
ตรวจสอบ 

ไมใ่หผ้กูขาดคลื่นความถีไ่วก้บัทางราชการเท่านัน้ แต่
ใหเ้กดิการกระจายประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนอื่นๆ ซึง่เป็น
เจตนารมณ์แทจ้รงิของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย 

๕. เพื่อใหส้ านกังาน กสทช. เป็นองคก์รอสิระทีท่ า
หน้าทีอ่ยา่งสง่างามมมีาตรฐานทดัเทยีมกบันานา
อารยประเทศ 
 

 

 


