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หลกัการและเหตุผล 
 

          โดยที่มีเ ป็นความจ าเ ป็นเร่งด่วนสมควรก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่ ง
วทิยกุระจายเสยีงทีใ่ชส้ าหรบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง เพื่อประโยชน์ในการควบคุมใหก้ารใชค้ลื่นความถี่
ปราศจากการรบกวนต่อกจิการวทิยทุางการบนิเพื่อความปลอดภยัของชวีติและทรพัยส์นิ ลดการรบกวนซึง่กนัและกนั 
และเพื่อความปลอดภยัต่อสุขภาพของมนุษยจ์ากการใช้เครื่องวทิยุคมนาคม และมผีู้ประกอบการกระจายเสยีงระบบ
เอฟเอม็รายใหม่จ านวนมากอาศยัอ านาจโดยชอบตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและพระราชบญัญตัอิงค์กร
จดัสรรคลื่นความถี่และก ากบักจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๓ ประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีงเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ไม่แสวงหาก าไรทางธุรกจิ หรอืเพื่อการแข่งขนัโดยเสรอีย่างเป็น
ธรรม ต่างได้รบัความเดอืดรอ้นและผลกระทบรุนแรงจากการบงัคบัใช้กฎหมายว่าด้วยวทิยุสื่อสารที่ล้าสมยัผูกขาด
อ านาจเบด็เสรจ็เดด็ขาดกบัรฐัเนื่องจากตราไวต้ัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึง่ไมร่องรบัการประกอบการ และไม่สอดคลอ้งกบั
สภาพสงัคมและการพฒันาทางเทคโนโลยวีทิยุคมนาคมในปจัจุบนั และโดยที่พระราชบญัญตัิวทิยุคมนาคม พ.ศ. 
๒๔๙๘ มหีลกัการเหตุผลและเจตนารมณ์ที่ขดัต่อรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยเนื่องจากเป็นการเลอืกปฏบิตัไิม่
เสมอภาค เป็นการใหส้ทิธพิเิศษและผูกขาดกจิการวทิยุกระจายเสยีงระบบเอฟเอม็ไวก้บัหน่วยงานราชการอย่างไม่มี
ขอบเขตเหตุผลทีเ่ป็นธรรม บทบญัญตัใินกฎหมายดงักล่าวนอกจากจะกดีกนัผูป้ระกอบการรายใหม่ไม่ ใหม้โีอกาสได้
เขา้มาในระบบแลว้ ยงัล่อแหลมต่ออนัตรายตดิบ่วงกบัดกัของกฎหมายทีไ่ม่เป็นธรรมดงักล่าวกลายเป็นผูต้้องโทษคดี
ความทีม่คีวามผดิรา้ยแรงทัง้อาญาและแพ่งแมจ้ะมเีจตนาทีด่งีามเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อส่วนร่วมต่อสถาบนั
หลกัของชาตไิม่มผีลประโยชน์ใดๆ เพื่อตนเองก็ไม่มยีกเว้น กฎหมายดงักล่าวยงัไม่โอบอุ้มคุ้มครองมแีต่มุ่งท ารา้ย
พลเมอืงดแีละท าลายผูป้ระกอบการทีด่ใีหก้ลายเป็นนักโทษผูม้คีวามผดิอุกฉกรรจ ์ในขณะทีผู่ป้ระกอบการรายเดมิซึง่
เป็นภาครฐัที่ประกอบการก่อนพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบักิจการวิทยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๓ กลบัได้รบัความคุ้มครองสทิธปิระโยชน์ต่างๆ เป็นกรณีพเิศษจาก
กฎหมายว่าด้วยวทิยุสื่อสาร ท าให้เกดิความเหลื่อมล ้าจากการบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าว ซึ่งขดัต่อเจตนารมณ์ของ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และมกัเป็นสาเหตุใหเ้กดิความขดัแยง้ขึน้ในสงัคมแผ่กระจายไปทัว่ราชอาณาจกัร
ได ้นอกจากบทบญัญตัแิละเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัวิทิยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ จะเป็นต้นเหตุหลกัทีส่ าคญัขอ้
หนึ่งแล้ว สาเหตุส าคญัอกีส่วนหนึ่งประชาชนเห็นว่ามาจากการเลอืกปฏบิตัขิอง กสทช. ซึ่งเป็นเจา้พนักงานผู้ออก
ใบอนุญาตทีใ่ช้นโยบายกดีกนัและลดิรอนสทิธผิู้ประกอบการรายใหม่ และยงัใช้เหตุนี้เป็นเครื่องมอืในการกลัน่แกล้ง
เขา้ตรวจจบัและด าเนินคดกีบัผูป้ระกอบการรายใหม่ ไม่เวน้แมใ้นรายทีด่ทีีต่ ัง้ใจบ าเพญ็เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่าง
แทจ้รงิตลอดมา ใหก้ลายเป็นผูม้คีวามผดิทางกฎหมายมคีดคีวามตดิตวั  ทัง้ทีม่สีาเหตุดงักล่าวมาจากการเลอืกปฏบิตัิ
และละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้พนักงาน ดว้ยนโยบายของ กสทช. ทีม่เีจตนาปิดกัน้มใิหภ้าคประชาชนไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมในการด าเนินการสื่อมวลชนสาธารณะอย่างแท้จรงิแม้จะทราบดวี่า เป็นการกระท าที่ขดัต่อบทบญัญตัิตาม
มาตรา ๔๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยกต็าม 
        ดงันัน้ เพื่อความปลอดภยัสาธารณะในการใช้เครื่องส่งกระจายเสยีง และเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การ
พจิารณาขอรบัใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบักิจการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยอย่างแทจ้รงิ เป็นการ
ควบคุมให ้กสทช. ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายอย่างเคร่งครดัดว้ยความเสมอภาค คุม้ครองและส่งเสรมิผูป้ระกอบการ
รายใหม่ได้น าเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงเข้าสู่ระเบียบ หลักเกณฑ์ ด้ วยมาตรฐานเช่นเดียวกับเครื่องส่ง
วทิยุกระจายเสยีงของผู้ประกอบการรายเดมิที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม หรอืนิตบิุคคล ที ่กสทช. หรอืกฎกระทรวง
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ก าหนดไว้ ซึง่จะยงัผลให้เครื่องส่งกระจายเสยีงของผูป้ระกอบการรายใหม่ที่ประกอบการก่อนม ีกสทช. ไดร้บัการจด
ทะเบียน เป็นการป้องกันมใิห้ กสทช. ฟ้องร้องคดีโดยใช้เครื่องส่งกระจายเสียงดงักล่าวมาเป็นเครื่องมอืในการ
กล่าวโทษแบบเลื่อนลอยได้อีกต่อไป หากไม่มกีฎหมายควบคุมการปฏบิตัหิน้าที่ของ กสทช. ในกรณีดงักล่าว ย่อม
ส่งผลกระทบรา้ยแรงต่อต่อภาพพจน์และชื่อเสยีงของผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ต่อกจิการทางการบนิซึง่เป็น
ความปลอดภยัสาธารณะ และเพื่อคุม้ครองผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงทีด่ าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่
แสวงหาก าไรในทางธุรกจิให้ได้รบัการปฏบิตัอิย่างเสมอภาค ไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่เกดิความได้เปรยีบเสยีเปรยีบกบัผู้
ประกอบกจิการรายเดมิ อนัจะเป็นประโยชน์สงูสุดแก่ประชาชนในการรบัฟงั จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้  
 

ร่าง 
พระราชบญัญติัวิทยคุมนาคม (ฉบบัท่ี...)  

พ.ศ. ... 
------------------------ 

 
มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกว่า "พระราชบญัญติัวิทยคุมนาคม (ฉบบัท่ี...) พ.ศ. …." 
มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ตดัสองวรรคท้ายในมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัวิทยคุมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

และให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า “กสทช.”  “กิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอม็” “ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
ในช่วงเปล่ียนผ่าน” “ผูป้ระกอบกิจการกระจายเสียงภาครฐั” “ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงภาคชุมชน” “ผู้
ประกอบกิจการกระจายเสียงภาคเอกชน” และ "เจ้าพนักงานผูอ้อกใบอนุญาต" ในท้ายวรรคมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบญัญติัวิทยคุมนาคม  พ.ศ. ๒๔๙๘  
 “กสทช.” หมายความว่า คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

 “กจิการกระจายเสยีงระบบเอฟเอม็” หมายความว่า กจิการกระจายเสยีงระบบเอฟเอม็ทีใ่ชค้ลื่นความถีใ่นย่าน
ที ่กสทช.ก าหนดไวใ้นแผนแมบ่ทการบรหิารคลื่นความถี่ ตารางก าหนดคลื่นความถีแ่ห่งชาต ิแผนแมบ่ทกจิการ
กระจายเสยีง หรอืแผนความถีว่ทิยุ 

“ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงในช่วงเปลีย่นผ่าน” หมายความว่า ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานอื่น
ของรฐัทีป่ระกอบกจิการกระจายเสยีงระบบเอฟเอม็อยู่ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงและ
กจิการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มผีลใชบ้งัคบั ซึง่มกี าหนดเวลาจะตอ้งคนืคลื่นความถีต่ามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

“ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงภาครฐั” หมายความว่า ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงระบบเอฟเอม็ทีไ่ดแ้จง้
ความประสงคป์ระกอบกจิการกระจายเสยีงประเภทบรกิารสาธารณะต่อ กสทช.แลว้” 

“ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงภาคชุมชน” หมายความว่า ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงระบบเอฟเอม็ทีไ่ด้
แจง้ความประสงคป์ระกอบกจิการกระจายเสยีงประเภทบรกิารชุมชนต่อ กสทช.แลว้” 

“ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงภาคเอกชน” หมายความว่า ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงระบบเอฟเอม็ทีไ่ด้
แจง้ความประสงคป์ระกอบกจิการกระจายเสยีงประเภทบรกิารทางธุรกจิต่อ กสทช.แลว้” 

"เจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาต" หมายความว่า เจา้พนกังานซึง่ กสทช. แต่งตัง้ตามพระราชบญัญตันิี้   
มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคท้ายในมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญติัวิทยคุมนาคม พ.ศ.  

๒๔๙๘ 



๓ 

 

“ทัง้นี้ผูไ้ดร้บัการยกเวน้ตามวรรคแรกขอ้ (๑) และ (๒) ไม่รวมถงึผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงในช่วงเปลีย่น
ผ่าน ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงภาครฐั ภาคชุมชน และภาคเอกชน”  

           มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบญัญติัวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และให้ใช้ความ
ต่อไปน้ีแทน  
         “มาตรา ๖ หา้มมใิหผู้ใ้ด ท า ม ีใช ้น าเขา้ น าออก หรอืคา้ซึ่ง เครื่องวทิยุคมนาคม เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาต
จากเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาต 

ในกรณีทีเ่หน็สมควร กสทช. มอี านาจออกประกาศก าหนดให ้เครื่องวทิยุคมนาคมบางลกัษณะหรอืเครื่องวทิยุ
คมนาคมทีใ่ชใ้นกจิการบางประเภท ไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องไดร้บัใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งทัง้หมดหรอืเฉพาะแต่บางกรณี
ได ้
        ผูไ้ดร้บัการยกเวน้ตามวรรคสอง ไม่รวมถงึผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงในช่วงเปลีย่นผ่าน ผูป้ระกอบกจิการ
กระจายเสยีงภาครฐั ภาคชุมชน และภาคเอกชน” 
           มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบญัญติัวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และให้ใช้ความ
ต่อไปน้ีแทน  

”มาตรา ๗ ห้ามมใิห้ผู้ใดกระท าหน้าที่พนักงานวทิยุคมนาคมในต าแหน่งที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรอืใน
ประกาศ เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาตจากเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาต” 

 มาตรา ๗ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญติัวิทยคุมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และให้ใช้ความ
ต่อไปน้ีแทน  

”มาตรา ๑๐ ให ้กสทช. มอี านาจออกใบอนุญาตพเิศษใหบุ้คคลตัง้สถานีวทิยุการบนิเพื่อประโยชน์แห่งความ
ปลอดภยัของการเดนิอากาศพลเรอืนโดยเฉพาะได ้ในการออกใบอนุญาตพเิศษนี้ กสทช. จะก าหนดเงือ่นไขใด ๆ กไ็ด ้

ผูร้บัอนุญาตจะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขที ่กสทช. ก าหนด” 
         มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบญัญติัวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และให้ใช้ความ
ต่อไปน้ีแทน 

”มาตรา ๑๑ หา้มมใิหผู้ใ้ดตัง้สถานีวทิยคุมนาคม เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาตจากเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาต  
สถานีวทิยุคมนาคมต้องใช้ความถี่คลื่นให้ถูกต้องตามข้อบงัคบัว่าด้วยวทิยุคมนาคมตามภาคผนวกต่อท้าย

อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยโทรคมนาคม  
เพื่อใหก้ารเป็นไปตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให ้กสทช. มอี านาจก าหนดเงือ่นไขการตัง้สถานีวทิยุคมนาคมให้

เกดิความเสมอภาคในผู้ประกอบการทุกกลุ่มทุกประเภท ไม่เว้นแมแ้ต่ผู้ประกอบกจิการกระจายเสยีงในช่วงเปลี่ยน
ผ่าน และให้ กสทช. หรอืผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายมอี านาจควบคุมและก าหนดการใชค้วามถี่คลื่นของสถานีวทิยุคมนาคม
ต่างๆ 

ในกรณีทีเ่หน็สมควร กสทช. มอี านาจออกประกาศก าหนดให้สถานีวทิยุคมนาคมที่ใชใ้นกจิการบางประเภท
ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งไดร้บัใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  
        ความในวรรคสามและวรรคสี่ไม่ให้บงัคบัใช้กบัผู้ประกอบกิจการกระจายเสยีงในช่วงเปลี่ยนผ่าน ผู้ประกอบ
กจิการกระจายเสยีงภาครฐั ภาคชุมชน และภาคเอกชน”  
       มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา๑๑ทวิ แห่งพระราชบญัญติัวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และให้ใช้
ความต่อไปน้ีแทน 



๔ 

 

”มาตรา ๑๑ ทว ิใหก้สทช. มอี านาจประกาศก าหนดใหผู้ใ้ชค้วามถีค่ลื่นเพื่อกจิการใดหรอืในลกัษณะใดตอ้งเสยี
คา่ตอบแทนในการใชค้วามถีค่ลื่นนัน้ใหแ้ก่รฐับาลไดต้ามอตัราทีเ่หน็สมควร 

ประกาศตามวรรคหนึ่งใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา”  
         มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญติัวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และให้ใช้
ความต่อไปน้ีแทน 

”มาตรา ๑๒ หา้มมใิหส้ถานีวทิยคุมนาคมด าเนินบรกิารวทิยุคมนาคม เพื่อประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทีร่ะบุ
ไวใ้นใบอนุญาตหรอืนอกเหนือจากราชการของกระทรวง ทบวง กรมหรอืกจิการของนิตบิุคคลตาม มาตรา ๕  
        เงื่อนไขตามวรรคแรกที่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสยีงในช่วงเปลี่ยนผ่านได้ระบุไว้ในใบอนุญาตหรอืระบุไว้
นอกเหนือจากราชการของกระทรวง ทบวง กรม หรอืกจิการของนิตบิุคคลตามมาตรา ๕ ต้องไม่ก่อใหเ้กดิสทิธพิเิศษ
ใดๆ ที่ได้เปรยีบกว่าผู้ประกอบการภาครัฐ ภาคชุมชน และภาคเอกชน เงื่อนไขที่ระบุไว้ต้องเป็นไปด้วยความเสมอ
ภาคไมเ่ลอืกปฏบิตั”ิ  
         มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบญัญติัวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และให้ใช้
ความต่อไปน้ีแทน 

”มาตรา ๑๓ หา้มมใิหย้านพาหนะใด ๆ ใชเ้ครื่องวทิยุคมนาคม นอกจากจะใชต้ามทีก่ าหนดไวใ้นกฎกระทรวง 
หรอืไดร้บัอนุญาตจาก กสทช. เป็นพเิศษชัว่ครัง้คราว” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔  แห่งพระราชบญัญติัวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และให้ใช้
ความต่อไปน้ีแทน 
        “มาตรา ๑๔ เพื่อความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน หรอืเพื่อป้องกนัราชอาณาจกัร กสทช. มอี านาจออกค าสัง่
เฉพาะกาลใหพ้นักงานเจา้หน้าที ่มอี านาจยดึไวเ้อาไปใช้ หา้มการใชห้รอืหา้มการยกัยา้ยซึง่เครื่องวทิยุคมนาคม หรอื
ส่วนใด ๆ แห่งเครือ่งวทิยคุมนาคมในระหว่างเวลาและภายในเงือ่นไข ทีก่ าหนดไวใ้นค าสัง่นัน้ 
         ทัง้นี้ตอ้งไมก่ระทบกบัผูใ้ชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคมทีไ่มแ่สวงหาก าไรในทางธุรกจิและเป็นไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะดา้นการศกึษา วฒันธรรม ความมัน่คงของรฐั และประโยชน์สาธารณะอื่น” 

มาตรา ๑๓ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองและวรรคสามในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบญัญติัวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
       “ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงในช่วงเปลีย่นผ่านจะอ้างเหตุแห่งการรบกวนต่อเจา้พนักงานตามวรรคหนึ่งไม่ได ้
จนกว่าจะมคีวามเสมอภาคในการใช้เครื่องวทิยุคมนาคมเช่นเดยีวกนักบัประกอบกจิการกระจายเสยีงภาครฐั ภาค
ชุมชน ภาคเอกชน  
       ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงระบบเอฟเอม็ซึง่เป็นภาครฐั ภาคชุมชน ภาคเอกชน จะอ้างเหตุแห่งการรบกวน
ตามวรรคแรก ซึ่งมสีาเหตุแห่งการรบกวนมาจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงในช่วงเปลี่ยนผ่านก็ได้ โดยเจ้า
พนกังานตอ้งด าเนินการตามวรรคหนึ่งทนัท ีเวน้แต่ตรวจสอบแลว้พบว่า การใชเ้ครื่องวทิยุคมนาคมของผูป้ระกอบการ
รายนัน้ ไมก่่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบ เป็นไปดว้ยความเสมอภาค ไมเ่ลอืกปฏบิตั”ิ   

มาตรา ๑๔ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสามในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบญัญติัวิทยคุมนาคม พ.ศ. 
๒๔๙๘  
        “หากมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ประกอบกิจการกระจายเสยีงในช่วงเปลี่ยนผ่าน ผู้ประกอบกิจการกระจายเสยีง
ภาครฐั ภาคชุมชน ภาคเอกชน กระท าความผดิเช่นว่านัน้ตามวรรคสอง ใหเ้จา้พนักงานผูอ้อกใบอนุญาตหรอืผูท้ี่ไดร้บั
มอบหมายตามความในวรรคหนึ่ ง ด า เนินการไ ต่สวนหรือจัดให้มีการไ ต่สวนตามกฎหมายเสีย ก่อน ”  

http://www.kodmhai.com/m4/m4-17/h47/M1-29.html#5


๕ 

 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบญัญติัวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
และเพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบญัญติัวิทยคุมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
        “ผูร้บัใบอนุญาตอาจอุทธรณ์ไปยงั กสทช. ภายในสามสบิวนั นบัแต่วนัถูกเพกิถอนหรอืพกัใช ้ค าชีข้าดของ 
กสทช. ใหเ้ป็นทีสุ่ด”  
        มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบญัญติัวิทยคุมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และให้ใช้
ความต่อไปน้ีแทน 

”มาตรา ๒๒ เมือ่มคี าพพิากษาว่า ผูใ้ดกระท าผดิตามพระราชบญัญตันิี้ ศาลจะสัง่รบิสิง่ทีใ่ชใ้นการกระท า
ความผดินัน้ เพื่อใหไ้วใ้ชใ้นราชการ ส านกังาน กสทช. ดว้ยกไ็ด”้ 
           มาตรา ๑๗ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบญัญติัวิทยคุมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และให้ใช้
ความต่อไปน้ีแทน 
          “มาตรา ๒๙ ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ และให ้กสทช. มอี านาจแต่งตัง้เจา้พนกังานผู้
ออกใบอนุญาตและออกประกาศ 

(1) วางระเบยีบการขอและการออกใบอนุญาต 
(2) ก าหนดวธิกีารเพกิถอนและพกัใชใ้บอนุญาต 
(3) ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมตามพระราชบญัญตันิี้ 
(4) ก าหนดคุณลกัษณะของเครือ่งวทิยคุมนาคม และคุณวุฒสิ าหรบัพนกังานวทิยคุมนาคม 
(5) ก าหนดกจิการอื่นใดเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 
กฎกระทรวงหรอืประกาศนัน้ เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้” 

         มาตรา ๑๘ ให้เพ่ิมมาตรา ๓๐  มาตรา ๓๑  มาตรา ๓๒  มาตรา ๓๓  มาตรา ๓๔  และมาตรา ๓๕  ในบท
เฉพาะกาล และให้ใช้ความต่อไปน้ีในบทเฉพาะกาลมาตรา ๓๐  มาตรา ๓๑  มาตรา ๓๒  มาตรา ๓๓  มาตรา 
๓๔  และมาตรา ๓๕   

“บทเฉพาะกาล 
 
       มาตรา ๓๐ ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงภาครฐั หรอืภาคชุมชน หรอืภาคเอกชน ที่ไดร้บัสทิธทิดลอง
ออกอากาศในลกัษณะชัว่คราว หรอืทีไ่ดย้ืน่ค าขอรบัใบอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม
แห่งชาต ิเรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตประกอบกจิการบรกิารชุมชนชัว่คราว (วทิยกุระจายเสยีงชุมชน) หรอื ที่
ไดย้ืน่ค าขอทดลองประกอบกจิการตามประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิเรือ่ง หลกัเกณฑก์ารอนุญาตทดลองประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง (ฉบบัลงวนัที ่๑๒ 
กนัยายน ๒๕๕๕) ภายในวนัที ่๑๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๖ แลว้ ใหเ้ป็นผูม้สีทิธใินการ ม ีใช ้น าเขา้ น าออก ซึง่เครื่องวทิยุ
คมนาคมโดยถอืว่าเป็นการยืน่ค าขอรบัอนุญาตและไดร้บัอนุญาตแลว้ตามมาตรา ๖ และใหม้สีทิธใินการตัง้สถานีวทิยุ
คมนาคมไดต่้อไปโดยถอืว่าเป็นการยื่นค าขอรบัอนุญาตและไดร้บัอนุญาตแลว้ตามมาตรา ๑๑ ทัง้นี้ใหม้ผีลนบัแต่วนัที่
พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัวิทิยคุมนาคมฉบบัน้ีใชบ้งัคบั 
 ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงภาครฐั หรอืภาคชุมชน หรอืภาคเอกชน ทีไ่ดร้บัสทิธทิดลองออกอากาศใน
ลกัษณะชัว่คราว หรอืทีไ่ดย้ื่นค าขอรบัใบอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิเรือ่ง 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตประกอบกจิการบรกิารชุมชนชัว่คราว (วทิยกุระจายเสยีงชุมชน) โดยไดย้ื่นค าขอ
อนุญาตในการม ีใช ้น าเขา้ น าออก ซึง่เครือ่งวทิยคุมนาคม และการตัง้สถานีวทิยคุมนาคมต่อเจา้พนกังานผูอ้อก



๖ 

 

ใบอนุญาตแลว้ นอกจากไดร้บัสทิธติามวรรคแรกแลว้ใหถ้อืว่าสทิธดิงักล่าวมผีลยอ้นหลงัไปก่อนหน้าวนัที่
พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีมผีลใชบ้งัคบั และไมใ่หถ้อืเป็นความผดิตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี และไมใ่ห้
ถอืเป็นเหตุแห่งความผดิทัง้โทษทางปกครองและโทษทางอาญาตามพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีง
และกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

อายขุองใบอนุญาต เงือ่นไขและสทิธพิเิศษต่างๆ การตรวจสอบคุณภาพ รวมถงึมาตรฐานการใชเ้ครือ่งวทิยุ
คมนาคมของผูไ้ดร้บัใบอนุญาตตามวรรคแรกใหใ้ชห้ลกัเกณฑเ์ช่นเดยีวกนักบัผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงในช่วง
เปลีย่นผ่าน เพื่อไมก่่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบ เป็นไปดว้ยความเสมอภาคไมเ่ลอืกปฏบิตั ิซึง่หากหลกัเกณฑ์
ทีใ่ชเ้ป็นการทัว่ไปกบัผูป้ระกอบการกระจายเสยีงระบบเอฟเอม็ทุกกลุ่มทุกประเภทดงักล่าวยงัก่อใหค้ลื่นความถีเ่กดิ
การรบกวนกนัและกนัไมเ่ป็นประโยชน์ต่อการรบัฟงัของประชาชนโดยรวม ให ้กสทช. เรง่ปรบัปรงุแกไ้ขหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวโดยเรว็ และบงัคบัใชแ้ก่ผูป้ระกอบการกระจายเสยีงระบบเอฟเอม็ทุกกลุ่มทุกประเภทอย่างเสมอภาค 

มาตรา ๓๑ พระราชบญัญตั ิกฎกระทรวง หรอืประกาศ กสทช.ใด ทีใ่หส้ทิธแิก่ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีง
ในช่วงเปลีย่นผ่าน ในกรณีใด ใหป้รบัใชก้รณีนัน้แก่ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงภาครฐั ภาคชุมชน และภาคเอกชน 
ด้วย ทัง้นี้เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการแห่งความเสมอภาคไม่ก่อให้เกดิความได้เปรยีบเสยีเปรยีบและไม่เลอืกปฏบิตั ิ
จนกว่าการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ มด้วย
หลกัเกณฑเ์ดยีวกนัจะแลว้เสรจ็สมบรูณ์ไมม่สีทิธพิเิศษหรอืไดร้บัการยกเวน้แมร้ายหน่ึงรายใด 

มาตรา ๓๒ เพื่อป้องกนัมใิห้เกดิข้อขดัแย้งระหว่างผู้ประกอบกิจการกระจายเสยีงระบบเอฟเอ็ม และลดการ
รบกวนในการรบัฟงัเน้ือหารายการต่างๆ ของประชาชนทัว่ไปใหไ้ด้รบัรูข้อ้มลูข่าวสารทีช่ดัเจนยิง่ขึน้ ให ้กสทช. ออก
ประกาศหลกัเกณฑก์ารใชเ้ครื่องวทิยุคมนาคมแก่ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงในช่วงเปลีย่นผ่าน ผูป้ระกอบกจิการ
กระจายเสยีงภาครฐั ภาคชุมชน และภาคเอกชน  ในทนัท ีโดยบงัคบัใชม้าตรฐานทางเทคนิคอย่างเสมอภาค ไม่เลอืก
ปฏบิตัใินทุกกรณี ทัง้นี้  กสทช. ต้องด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน ๙๐ วนั นับแต่วนัที่พระราชบญัญตัฉิบบันี้มผีลใช้
บงัคบั ทัง้นี้ในระหว่างการด าเนินการ ผู้ประกอบการรายใดใช้เครื่องวทิยุคมนาคมภายใต้หลกัเกณฑท์ี่มสีทิธพิเิศษ
เหนือกว่าคู่กรณี จะอ้างเหตุแห่งการรบกวนการประกอบการของตนไม่ได ้ผูป้ระกอบการทีใ่ชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกนัและ
เป็นหลกัเกณฑท์ัว่ไปซึง่มคีวามเสมอภาคเท่านัน้จงึจะสามารถอา้งเหตุแห่งการรบกวนต่อเจา้พนักงานผูอ้อกใบอนุญาต
ใหด้ าเนินการตามกฎหมายต่อคู่กรณทีีก่่อเหตุรบกวนได ้ 

ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงระบบเอฟเอม็รายใดทีฝ่่าฝืนหลกัเกณฑก์ารใชเ้ครื่องวทิยุคมนาคมทีม่คีวามเสมอ
ภาค ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมหีนังสอืตกัเตือน ๒ ครัง้ เมื่อครบ ๑๕ วนันับจากวนัที่ได้รบัหนังสอืตกัเตอืน
ฉบบัแรก ให ้กสทช. สัง่ระงบัการใชเ้ครื่องวทิยุคมนาคมของผูป้ระกอบการรายนัน้ในทนัท ีหากมเีจตนาฝ่าฝืนเป็นครัง้
ที ่๒ ใหย้กเลกิใบอนุญาตเกีย่วกบัเครือ่งวทิยคุมนาคมรายนัน้ในทุกประเภทของการอนุญาต 

มาตรา ๓๓ เพื่อให้ผลของกฎหมายบงัคบัใชเ้ป็นการทัว่ไปมคีวามเสมอภาคในผู้ประกอบกจิการกระจายเสยีง
ระบบเอฟเอม็ทุกกลุ่มทุกประเภทอยา่งแทจ้รงิ จงึก าหนดให ้กสทช. ยกเลกิเงื่อนไขต่างๆ ทีไ่ม่เสมอภาคเป็นการเลอืก
ปฏบิตัแิละท าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบของผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงในช่วงเปลีย่นผ่าน โดยไม่ว่าเงื่อนไขนัน้จะระบุ
ไว้ในใบอนุญาต สญัญา สมัปทาน หรอืไม่ว่าจะระบุไว้ในหรอืนอกเหนือจากราชการของกระทรวง ทบวง กรม หรอื
กจิการของนิตบิุคคลตามมาตรา ๕ กต็าม รวมถงึเงือ่นไขใดๆ ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นทีอ่ื่น โดย กสทช. ต้องออกประกาศยกเลกิ
เงือ่นไขเหล่านัน้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๙๐ วนั นบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัฉิบบัน้ีมผีลใชบ้งัคบั 

หาก กสทช. ละเว้นการออกประกาศตามวรรคแรกย่อมถอืเป็นความผดิทางกฎหมายและใหถ้อืว่าเงื่อนไขทีไ่ม่
เสมอภาคเป็นการเลอืกปฏบิตัเิหล่านัน้เป็นโมฆะไมม่ผีลผกูพนัใดๆ 



๗ 

 

มาตรา ๓๔ ให ้กสทช. เรง่ตรวจสอบผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงในช่วงเปลีย่นผ่านทุกรายเกี่ยวกบัความชอบ
ดว้ยกฎหมายของใบอนุญาต สญัญา สมัปทาน ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบั
การประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๙๐ วนั 
นบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัฉิบบัน้ีมผีลใชบ้งัคบั ไมว่่า กสทช. ก าลงัด าเนินการตรวจสอบอยู่แลว้หรอืไม่กต็าม และต้อง
ประกาศใหส้าธารณชนไดร้บัทราบในทนัท ี 

หาก กสทช. ละเวน้การด าเนินการตามวรรคแรก แก่ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงในช่วงเปลีย่นผ่านรายใด ให้
ถอืว่าใบอนุญาต สญัญา สมัปทาน ของผู้ประกอบการรายนัน้ไม่สามารถน ามาใช้เป็นหลกัฐานอ้างองิในทางกฎหมาย
ได้เพราะเหตุแห่งการกระท าผิดของ กสทช. ซึ่งย่อมถือเป็นโทษความผิดทางกฎหมายซึ่งผู้ประกอบการรายนัน้
สามารถด าเนินคดทีัง้ทางอาญาและทางแพ่งโดยการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายได้ และใหถ้อืว่าความผดิดงักล่าวเป็นเรื่อง
เฉพาะบุคคลของ กสทช. ทีจ่งใจละเว้นการปฏบิตัหิน้าที่ หากกระบวนการยุตธิรรมตดัสนิแล้วว่ามคีวามผดิ มใิห้น า
ทรพัยส์นิของทางราชการมาใชเ้พื่อชดเชยการกระท าผดิดงักล่าว 

มาตรา ๓๕ ใหส้ านักงาน กสทช. เป็นผูไ้ม่มสีทิธิใ์น การ ม ีใช ้น าเขา้ น าออก ซึง่เครื่องวทิยุคมนาคมในกจิการ
กระจายเสยีงระบบเอฟเอม็ตามมาตรา ๖ และเป็นผูไ้มม่สีทิธใินการตัง้สถานีวทิยุคมนาคมในกจิการกระจายเสยีงระบบ
เอฟเอม็ตามมาตรา ๑๑ ทัง้นี้ให้มผีลนับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัวิทิยุคมนาคมฉบบันี้ใช้
บงัคบั 

ให้ กสทช. ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของใบอนุญาต สัญญา หรือสัมปทาน ที่บุคคลได้ท าไว้กับ
ส านักงาน กสทช. ให้แลว้เสรจ็และประกาศต่อสาธารณชนภายใน ๔๕ วนั นับแต่วนัที่พระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิ
ฉบบันี้ใช้บงัคบั หากชอบด้วยกฎหมาย ให้ถือว่าบุคคลผู้นัน้เป็นผู้มสีทิธิในการ ม ีใช้ น าเขา้ น าออก ซึ่งเครื่องวทิยุ
คมนาคมในกจิการกระจายเสยีงระบบเอฟเอ็มตามมาตรา ๖ และเป็นผู้มสีทิธใินการตัง้สถานีวทิยุคมนาคมในกจิการ
กระจายเสยีงระบบเอฟเอม็ตามมาตรา ๑๑ จนกว่าใบอนุญาตดงักล่าวจะสิน้อาย ุ 

หากการตรวจสอบตามวรรคสองไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ถอืว่าบุคคลผู้นัน้ เป็นผู้ไม่มสีทิธใินการ ม ีใช้ น าเขา้ 
น าออก ซึง่เครือ่งวทิยคุมนาคมตามมาตรา ๖ และเป็นผูไ้ม่มสีทิธใินการตัง้สถานีวทิยุคมนาคมตามมาตรา ๑๑ แต่หาก
ยงัประสงค์จะประกอบกจิการกระจายเสยีงระบบเอฟเอ็มต่อไป ใหแ้จง้ความประสงค์ขอประกอบกจิการภาครฐั ภาค
ชุมชน หรอืภาคเอกชน ไดแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัทีท่ราบผลการตรวจสอบ” 

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


