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พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่ ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจั กรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
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มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. ๒๔๙๘
(๒) พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒
(๓) พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑
(๔) พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“กิจการกระจายเสียง” หมายความวา กิจการกระจายเสียงตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
“กิ จ การโทรทั ศ น ” หมายความว า กิ จ การโทรทั ศ น ต ามกฎหมายว า ด ว ยองค ก รจั ด สรร
คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
“กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่” หมายความวา กิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศนซึ่งตองขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
“กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่” หมายความวา กิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศนซึ่งไมตองขอรับการจัดสรรคลื่น ความถี่ตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
“โครงขาย” หมายความวา ระบบการเชื่อมโยงของกลุมเครื่องสงหรือถายทอดสัญญาณเสียง
หรือภาพที่ผูประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจ การโทรทัศ นใ ช ใ นการสงขาวสารสาธารณะหรื อ
รายการจากสถานีไปยังเครื่องรับ ไมวาจะโดยสื่อตัวนําที่เปนสาย คลื่นความถี่ แสง คลื่นแมเหล็กไฟฟา
หรือสื่อตัวนําอื่นใด
“เจาของโครงขาย” หมายความวา บุคคลที่มีโครงขายเปนของตนเองหรือผูมีสิทธิในการ
ดําเนินกิจการโครงขาย ไมวาจะเปนผูประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนหรือไมก็ตาม
“สถานี” หมายความวา สถานที่ที่ใชสําหรับทําการสงขาวสารสาธารณะหรือรายการของ
การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน ไมวาจะเปนการสงผานโครงขายของตนเองหรือ
ของผูอื่นก็ตาม
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“กองทุ น ” หมายความว า กองทุ น พั ฒ นากิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น เ พื่ อ
ประโยชนสาธารณะตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่แ ละกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
“แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน” หมายความวา แผนแมบทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศ นตามกฎหมายวาด วยองคก รจัด สรรคลื่น ความถี่แ ละกํา กับกิ จการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
“คลื่นความถี่” หมายความวา คลื่นวิทยุหรือคลื่นแฮรตเซียนซึ่งเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มี
ความถี่ต่ํากวาสามลานเมกะเฮิรตซลงมาที่ถูกแพรกระจายในที่วางโดยปราศจากสื่อนําที่ประดิษฐขึ้น
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศ น
แหงชาติตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
แหงชาติ
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
แหงชาติ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนแหงชาติแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให ค ณะกรรมการมี อํ า นาจแต ง ตั้ ง พนั ก งานเจ า หน า ที่ แ ละออกประกาศเพื่ อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูที่มีสวน
เกี่ยวของดวย
ประกาศนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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หมวด ๑
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
มาตรา ๗ ผูใดประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตองไดรับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการตามความในหมวดนี้
ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดลักษณะกิจการที่ไมถือเปนการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘ ผูขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนบุคคลสัญชาติไทยและไมอยูใน
ระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแลวยังไมครบสามป
มาตรา ๙ ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนสิทธิเฉพาะตัว
ของผูไดรับใบอนุญาตจะโอนแกกันมิได
ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนจะตองประกอบกิจการดวย
ตนเอง การแบงเวลาใหผูอื่นดําเนินรายการใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัตินี้กําหนด
สวนที่ ๑
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่
มาตรา ๑๐ ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนโดยใชคลื่นความถี่
มีสามประเภทดังนี้
(๑) ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การบริ ก ารสาธารณะ ได แ ก ใบอนุ ญ าตที่ อ อกให สํ า หรั บ
การประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการบริการสาธารณะ แบงเปนสามประเภท
(ก) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่หนึ่ง ออกใหสําหรับกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการสงเสริมความรู การศึกษา ศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม การเกษตร และการสงเสริมอาชีพอื่น ๆ
สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
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(ข) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สอง ออกใหสําหรับกิจการ
กระจายเสี ยงหรือกิจ การโทรทั ศ นที่มีวัตถุป ระสงคหลั กเพื่อความมั่น คงของรัฐหรือความปลอดภั ย
สาธารณะ
(ค) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สาม ออกใหสําหรับกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการกระจายขอมูลขาวสารเพื่อสงเสริมความ
เขาใจอันดีระหวางรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับ ประชาชน การกระจายขอมูลขาวสารเพื่อการ
สง เสริ ม สนับ สนุน ในการเผยแพร แ ละให การศึก ษาแกป ระชาชนเกี่ ยวกั บการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข บริการขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนสาธารณะ
แกคนพิการ คนดอยโอกาส หรือกลุมความสนใจที่มีกิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะหรือบริการขอมูล
ขาวสารอันเปนประโยชนสาธารณะอื่น
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ไดแก ใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ
ที่มีวัตถุประสงคเชน เดียวกับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ แตตองเปน ประโยชนตามความ
ตองการของชุมชนหรือทองถิ่นที่รับบริการ
(๓) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ไดแก ใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการตาม
วัตถุประสงคของผูประกอบกิจการเพื่อแสวงหากําไรในทางธุรกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด อยางนอยแบงเปนสามประเภท
(ก) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับชาติ ออกใหสําหรับกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศนที่มีพื้นที่ใหบริการครอบคลุมทุกภาคของประเทศ
(ข) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาค ออกใหสําหรับกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศนที่มีพื้นที่การใหบริการในกลุมจังหวัด
(ค) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับทองถิ่น ออกใหสําหรับกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศนที่มีพื้นที่การใหบริการในจังหวัด
มาตรา ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ตองเปน
(๑) กระทรวง ทบวง กรม องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ ที่มิใชรัฐ วิสาหกิจ ซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายหรือมีความ
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จําเปนตองดําเนินกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด
(๒) สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่น ที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงคใ นการ
ดําเนิน กิจการเพื่อประโยชนสาธารณะโดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ ซึ่งมีความเหมาะสมกับการ
ประกอบกิจการบริการสาธารณะตามลักษณะและหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๓) สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการใชประโยชนดานการเรียนการสอนหรือการเผยแพรความรูสู
สังคมตามลักษณะและหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิ จการบริการชุม ชน ต องเปน สมาคม มู ลนิ ธิ
นิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐและมีวัตถุประสงคในการดําเนิน
กิจการเพื่อประโยชนสาธารณะโดยไมแ สวงหากําไรในทางธุรกิจ หรือกลุม คนในทองถิ่น ที่ไมเปน
นิติบุคคล ซึ่งรวมตัวกันเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน ทั้งนี้ ตองมีความเหมาะสมกับการประกอบ
กิจการบริการชุมชนตามลักษณะที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ในการกําหนดลักษณะตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการคํานึงถึงประโยชนในการสงเสริมการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใ หเปน ไปอยางมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนอง
ความตองการที่หลากหลายของประชาชนในชุมชนหรือในทองถิ่น รวมทั้ ง ป อ งกั น การครอบงํ า การ
ประกอบกิจการดังกลาว
มาตรา ๑๓ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจตองเปน นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตาม
กฎหมายไทย และตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น ตองเปน
นิติบุคคลที่ผูถือหุนอันเปนทุนหรือที่ผูลงทุนไมนอยกวาหนึ่งในสามมีภูมิลําเนาอยูใ นเขตภูมิภาคหรือ
ทองถิ่นนั้น แลวแตกรณี และตองมีฐานะทางการเงินมั่นคง มีระบบการตรวจสอบบัญชี และมีลักษณะ
อื่นใด ซึ่งประกันความมั่นคงในการประกอบกิจการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๒) ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทอื่นนอกจาก (๑) ตองเปนรัฐวิสาหกิจหรือ
บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน
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มาตรา ๑๔ ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ (๒) และ (๓) และมาตรา ๑๒ นอกจากมี
คุณ สมบัติแ ละไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ แลว ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) บุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันผูขอรับใบอนุญาตตองมีสัญชาติไทย
(๒) ไม มี ก รรมการหรื อ บุ ค คลผู มี อํ า นาจกระทํ า การผู ก พั น ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตที่ เ คยเป น
กรรมการหรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพัน ของผูรับใบอนุญาตอื่น ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต
อันเปนผลมาจากการบริหารกิจการของผูนั้นและระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมครบกําหนดสามป
มาตรา ๑๕ ผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓ นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๘ และตามมาตรา ๑๔ แลวตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) เปนนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผูมีสัญชาติไทยลงทุนหรือถือหุนอันเปนทุนไมนอยกวาสามในสี่
ของทุนทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
(๒) เปน นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผูมีสัญชาติไทยมีอํานาจตามกฎหมายหรือตามขอบังคับหรือ
ตามขอตกลงในการออกเสียงลงคะแนนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓ เปนบริษัท กรรมการไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการผูมีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลนั้นตองเปนผูมีสัญชาติไทย
ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓ เปน หางหุน สวนจํากัดหรือหางหุน สวนสามัญ
จดทะเบียน หุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการตองเปนบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย
คณะกรรมการอาจกําหนดขอ หามมิใ หกระทํ าการที่มีลักษณะเปน การครอบงํากิจการโดย
คนตางดาวใหผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติได
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ใหถือวา บุคคลผูมีสัญชาติไทย หมายความวา บุคคลที่มิใ ช
คนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว และหุนที่บุคคลที่มีสัญชาติไทยถืออยู
หรือลงทุนอยูจํานวนหนึ่งหุนนับเปนเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
มาตรา ๑๖ การยื่น คําขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปน ไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่ อ นไขที่ ค ณะกรรมการประกาศกํ า หนด โดยต อ งให ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตระบุ ส ถานี ร ะบบ
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และวิธีการที่จะใชในการสงวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน รวมทั้งตองเสนอแผนบริการกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนใหคณะกรรมการพิจารณาดวย
ประกาศตามวรรคหนึ่งตองสอดคลองกับแผนแมบทกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน
และแผนความถี่วิทยุตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
มาตรา ๑๗ การอนุญ าตใหประกอบกิจ การกระจายเสี ยงหรือกิ จการโทรทัศ นโดยใชคลื่ น
ความถี่ ใหคณะกรรมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโดยคํานึงถึงภารกิจหรือวัตถุประสงคของการ
ประกอบกิจการ และเปนไปตามสัดสวนการจัดสรรคลื่นความถี่ที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยองคกร
จัด สรรคลื่น ความถี่ แ ละกํ า กั บ กิจ การวิ ทยุ ก ระจายเสี ย ง วิท ยุ โ ทรทัศ น และกิ จ การโทรคมนาคม
ดังตอไปนี้
(๑) การออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ใหคํานึงถึงหนาที่ตามกฎหมาย
หรือความจําเปนเพื่อการบริการสาธารณะ โดยใชคลื่นความถี่ที่จัดสรรไวสําหรับภาครัฐ
(๒) การออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ใหคํานึงถึงความตองการที่หลากหลาย
ความพรอม และประโยชนสาธารณะของชุมชน โดยใชคลื่นความถี่ที่จัดสรรไวสําหรับภาคประชาชน
(๓) การออกใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ใหคํานึงถึงการสงเสริม การแขงขัน โดย
เสรีอยางเปน ธรรม และสนับสนุนใหมีการประกอบกิจการประเภทที่ใหบริการขาวสารและสาระใน
สัดสวนที่เหมาะสม โดยใชคลื่นความถี่ที่จัดสรรไวสําหรับภาคเอกชน
มาตรา ๑๘ การกําหนดอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่คุม
กับการลงทุน วัตถุประสงคของการประกอบกิจการ แนวทางการพัฒนากิจการของผูขอรับใบอนุญาต
ความตองการของผูบริโภค ความเสมอภาคในการแขงขันของผูประกอบกิจการ รวมทั้งผลการประเมิน
คุณภาพรายการ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงใหมีอายุไมเกินเจ็ดป
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนใหมีอายุไมเกินสิบหาป
ในกรณี ที่ ใบอนุญาตตามวรรคสองสิ้ น อายุ ให ผูรั บ ใบอนุ ญาตยื่น คํ าขอรั บใบอนุ ญาตใหม
อยางนอยเกาสิบวันแตไมเกินหนึ่งปกอนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุแตในกรณีที่ใบอนุญาตตามวรรคสาม
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สิ้นอายุ ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหมอยางนอยเกาสิบวันแตไมเกิน สองปกอนวัน ที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ
เมื่อไดรับคําขอตามวรรคสี่แลวใหคณะกรรมการพิจารณามีคําสั่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่ได
รั บคํ าขอ ในระหว า งนั้ น ให ผู รั บ ใบอนุ ญาตประกอบกิ จการต อ ไปได จนกว าคณะกรรมการจะสั่ ง
ไมอนุญาต ในการสั่งไมอนุญาตใหคณะกรรมการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการประกอบกิจการตามสวนดวย
การยื่นคําขอรับใบอนุญาตและการพิจารณามีคําสั่งตามวรรคสี่และวรรคหา ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๑๙ คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหเ ปน ไปตามที่คณะกรรมการกํ าหนดตามกฎหมาย
วาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
ผูรับใบอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมการใชคลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนแตละประเภทของใบอนุญาตเปนรายปตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
การกํ า หนดอัต ราค า ธรรมเนี ยมตามวรรคสองจะตอ งไม เ ปน ภาระแก ผูป ระกอบการหรื อ
ผูใชบริการโดยไมสมเหตุผล ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ ความคุมคา ความขาดแคลน
และวิธีการจัดสรรทรัพยากร
คณะกรรมการอาจลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ใหแ กผูขอใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หากผูนั้น แสดงใหเปน ที่ประจัก ษ
แกคณะกรรมการวาการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนของตนมีรายการขาวสารหรือ
สาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะเกินกวาสัดสวนของรายการที่เปนขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชน
ตอสาธารณะตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามวรรคสี่ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๐ ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน กรมประชาสัมพัน ธ
ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่หนึ่งและประเภทที่สาม จะหารายไดจากการ
โฆษณาไมได เวนแตเปน การหารายไดโดยการโฆษณาหรือเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับงานหรือกิจการ
ของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงคในการดําเนิน
กิจการเพื่อประโยชนสาธารณะ โดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ หรือการเสนอภาพลักษณขององคกร
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บริษั ท และกิจการโดยมิ ไดมี การโฆษณาสรรพคุ ณ คุณ ประโยชน หรื อคุ ณภาพของผลิ ตภั ณฑ ที่
เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ
สาธารณะประเภทที่สอง ใหหารายไดจากการโฆษณาไดเทาที่เพียงพอตอการประกอบกิจการโดยไม
เนนการแสวงหากําไร
มาตรา ๒๑ ในการประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น ผู รั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบกิจการบริการชุมชนจะหารายไดจากการโฆษณาไมได
มาตรา ๒๒ ใหคณะกรรมการกําหนดใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจตองนําสง
เงินรายปเขากองทุน ตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ซึ่งตองไมเกินรอยละสองของรายได
กอนหักรายจายที่ไดจากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางออมและรายไดอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามที่ไดรับอนุญาต
ในกรณีก ารประกอบกิ จ การทางธุ รกิ จแบบบอกรับ เป น สมาชิ ก เงิ น รายปต ามวรรคหนึ่ ง
ใหคํานวณจากคาสมาชิก รายไดจากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางออมและคาบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ
การใหบริการสมาชิกที่เรียกเก็บกอนหักรายจาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๒๓ ในการประกอบกิ จ การทางธุ ร กิ จ ให ดํ า เนิ น การหารายได โ ดยการโฆษณา
การบริการธุรกิจ การจัดเก็บคาสมาชิก หรือโดยวิธีอื่นใดได
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งที่มีการโฆษณาและการบริการธุรกิจ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ
ประกาศกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับลักษณะและระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริการธุรกิจ
แตทั้งนี้จะกําหนดการโฆษณาและการบริการธุรกิจไดไมเกินชั่วโมงละสิบสองนาทีครึ่ง โดยเมื่อรวม
เวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแลวตองไมเกินชั่วโมงละสิบนาที
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งที่มีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บคาบริการอื่นใหนําความ
ในมาตรา ๒๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ผูรับใบอนุญาตอาจแกไขเปลี่ยนแปลงอัตราคาสมาชิก หรือคาบริการ และเงื่อนไขในการ
ใหบริการของผูรับ ใบอนุญาตได ภายในหลั กเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามวรรคสาม
แตตองไมกระทบกระเทือนสิทธิของสมาชิกภายในกําหนดระยะเวลาตามขอตกลงที่มีอยูเดิม
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ในการประกาศหลักเกณฑตามวรรคสองและวรรคสาม ใหคณะกรรมการคํานึงถึงตน ทุน
ในการใหบริการและการใหความเปนธรรมในการแขงขันระหวางผูรับใบอนุญาตประเภทตาง ๆ และ
การใหความเปนธรรมแกผูรับใบอนุญาตกับผูบริโภคประกอบดวย
มาตรา ๒๔ ใหผูรับใบอนุญาตจัดทํารายงานสถานะทางการเงินโดยแสดงรายรับและรายจาย
ที่ถูกตองตามความเปนจริงเสนอตอคณะกรรมการตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
สวนที่ ๒
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่
มาตรา ๒๕ ผูประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศ นที่ไมใ ชคลื่น ความถี่ตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕
การวินิจฉั ยคุณสมบั ติหรือลักษณะตองห ามของผูข อรับใบอนุญาต ใหนําหลัก เกณฑแ ละ
วิธีการตามที่กําหนดในสวนที่ ๑ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๖ ใหนําความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลมกับการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามมาตรา ๒๕
มาตรา ๒๗ เพื่อประโยชนใ นการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ไมวาจะมีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บคาบริการหรือไม ใหคณะกรรมการ
มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) สัดสวนรายการและผังรายการ
(๒) การหารายได
(๓) การบันทึกรายการที่ออกอากาศไปแลวและระยะเวลาในการเก็บรักษาบันทึกนั้น
มาตรา ๒๘ ในการประกอบกิจ การของผูรับ ใบอนุ ญาตประกอบกิจการกระจายเสี ยงและ
กิจการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ที่มีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บคาบริการอื่น ใหคณะกรรมการ
มีอํ า นาจประกาศกํ า หนดหลั ก เกณฑ ก ารเรี ย กเก็ บ ค า บริ ก าร ระยะเวลาสูง สุ ด ในการโฆษณาและ
การบริการธุรกิจ และเงื่อนไขในการใหบริการได
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ในการหารายไดจากการโฆษณาและการบริการธุรกิจตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนด
ระยะเวลาสูงสุดเกี่ยวกับการโฆษณาและการบริการธุรกิจไดไมเกินชั่วโมงละหกนาที โดยเมื่อรวมเวลา
โฆษณาและการบริการธุรกิจ ตลอดทั้งวันเฉลี่ยแลวตองไมเกินชั่วโมงละหานาที
การกําหนดระยะเวลาสูงสุดตามวรรคสอง ใหคณะกรรมการคํานึงถึงการคุม ครองผูบริโภค
สภาพการแขงขันของตลาด ตนทุนในการประกอบกิจการ และการใหความเปน ธรรมระหวางผูรับ
ใบอนุ ญ าตประกอบกิจ การกระจายเสีย งหรื อกิ จ การโทรทั ศ นที่ ใ ชค ลื่ น ความถี่กั บ ผูรั บ ใบอนุญ าต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ประกอบดวย
ใหนําความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง วรรคสี่ และมาตรา ๒๔ มาใชบังคับกับ
ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ โดยอนุโลม
สวนที่ ๓
การบริหารสถานี
มาตรา ๒๙ ในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศ น ใหผูรับ ใบอนุญาต
แตงตั้งบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย เปน ผูอํานวยการสถานีประจําแตละสถานีเพื่อควบคุม ดูแ ลใหมีการ
ออกอากาศใหเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต และจะตองเปนผูรับผิดชอบดูแลการจัดรายการ การดําเนิน
รายการ และการออกอากาศของสถานี ใ ห เ ป น ไปโดยถู ก ต อ งตามกฎหมายและประกาศต า ง ๆ
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๓๐ ผูรับใบอนุญาตตองรับผิดในการกระทําของผูอํานวยการสถานีที่ไดกระทําไปใน
การควบคุมดูแลและบริหารกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเสมือนเปนการกระทําของตนเอง
เวน แตจะพิสูจนไดวาการกระทําดังกลาว ตนมิไดรูเห็น หรือยิน ยอมดวยและไดใ ชความระมัดระวัง
ในการปองกันตามสมควรแลว
สวนที่ ๔
การปองกันการผูกขาด
มาตรา ๓๑ เพื่อปองกัน มิใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งครอบงํากิจการในลักษณะที่เปนการจํากัด
โอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะที่มาจากแหลงขอมูลที่หลากหลายหรือกระทําการอันเปนการ
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ผูกขาดการประกอบกิจการสื่อมวลชนหลายประเภทในเวลาเดียวกันหามผูรับใบอนุญาตถือครองธุรกิจ
ในกิจการประเภทเดียวกัน หรือครองสิทธิขามสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่น
ความถี่เกินสัดสวนที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตฝาฝน ประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ
มีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตแกไขการฝาฝนนั้นภายในเกาสิบวัน เพื่อใหการถือครองธุรกิจเปนไปตาม
ประกาศดังกลาว
มาตรา ๓๒ เพื่อสงเสริมการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม และปองกันมิใหมีการกระทําอัน
เปนการผูกขาด ลด หรือจํากัดการแขงขันในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศ น
ใหการประกอบกิจการของผูรับใบอนุญาตอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคาและ
มาตรการเฉพาะที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามลักษณะการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน
การกระทําอันเปนการผูกขาด ลด หรือจํากัดการแขงขันในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน ใหหมายความรวมถึงการถือครองธุรกิจในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกันหรือการใชวัสดุหรือ
อุปกรณที่ติดตั้งเปนพิเศษเพื่อรับสัญญาณเสียงหรือภาพในลักษณะที่กีดกันการแขงขันอยางเปนธรรม
หมวด ๒
รายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
มาตรา ๓๓ ผูรั บใบอนุญ าตประกอบกิ จการกระจายเสีย งและกิจ การโทรทั ศ น ที่ใ ชค ลื่ น
ความถี่แตละประเภทตองจัดผังรายการใหมีสัดสวนรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะตองกําหนดใหมีรายการที่เปนขาวสาร
หรือสาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะในสัดสวนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบ
(๒) ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนตองกําหนดใหมีรายการที่เปนขาวสารหรือ
สาระที่เปนประโยชนตอชุมชนหรือทองถิ่นที่รับบริการในสัดสวนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบ
(๓) ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจตองกําหนดใหมีรายการที่เปน ขาวสารหรือ
สาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะในสัดสวนไมนอยกวารอยละยี่สิบหา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น ตองมีรายการที่ผลิต
เองในสัดสวนที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
รายการที่เปนขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะตามวรรคหนึ่งหมายความรวมถึง
รายการขาวสาร รายการสงเสริมความรู ความเขาใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รายการ
สงเสริม การศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การใหความรูความเขาใจในการพัฒ นาเศรษฐกิจ
สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม
มาตรา ๓๔ ผูรั บ ใบอนุ ญ าตต อ งจั ด ทํ าผั ง รายการให เ หมาะสมกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการ
ประกอบกิจการที่ไดรับใบอนุญาต ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
สําหรับใบอนุญาตแตละประเภท
ในกรณีจําเปนเพื่อคุมครองเด็กและเยาวชน คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดชวงเวลาของ
การออกอากาศรายการบางประเภทได
ใหผูรับใบอนุญาตเสนอผังรายการใหคณะกรรมการอยางนอยสิบหาวันกอนวันเริ่มใหบริการ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาผังรายการไมเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศ
กํา หนด ให คณะกรรมการสั่ งใหผู รั บใบอนุญ าตแกไ ขผั งรายการให ถูก ต องได เมื่ อคณะกรรมการ
เห็นชอบกับผังรายการที่ไดแกไขแลว ใหผูรับใบอนุญาตเริ่มใหบริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศนตามผังรายการที่คณะกรรมการเห็นชอบแลวได
ในกรณีที่ผูรับ ใบอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนแปลงผังรายการที่คณะกรรมการเห็น ชอบแลว
ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณากอนทําการเปลี่ยนแปลงไมนอยกวาเจ็ดวันและใหนําความในวรรคสี่
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเรงดวน ผูรับใบอนุญาตอาจดําเนิน รายการที่แตกตางจากผังรายการ
ไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๓๕ ในกรณี ที่ มี ภั ย พิ บั ติ ห รื อ มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น หรื อ มี ก รณี อื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการ
ประกาศกําหนด ซึ่งมีความจําเปนตองออกอากาศแจงขาวหรือเตือนภัยใหประชาชนทราบ เมื่อรัฐบาล
หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของรองขอ ใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการตามที่รอ งขอนั้น

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๓๖ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและคุมครองสิทธิของคนพิการและคนดอยโอกาส
ใหเขาถึงหรือรับรูและใชประโยชนจากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนไดอยาง
เสมอภาคกั บ บุ ค คลทั่ว ไป ให ค ณะกรรมการกํ า หนดมาตรการพื้ น ฐานบางประการ เพื่ อ ให ผู รั บ
ใบอนุญาตจัดใหมีบริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชนของบุคคลดังกลาว
คณะกรรมการอาจกําหนดมาตรการสงเสริม ใด ๆ เพิ่มเติม เพื่อใหผูรับใบอนุญาตพิจารณา
ปฏิ บั ติ ตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการอาจพิ จ ารณาสนับ สนุ น ค า ใช จา ยจากกองทุ น หรื อ
สนับสนุนหรือสงเสริมดวยวิธีการอื่นก็ได
เพื่ อ ให ม าตรการที่ กํ า หนดตามวรรคหนึ่ ง เหมาะสมต อ คนพิ ก ารและคนด อ ยโอกาสให
คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น หรือเปดโอกาสใหคนพิการและคนดอยโอกาสมีสวนรวมในการ
กําหนดมาตรการดังกลาวดวย
บริ ก ารที่ เ หมาะสมเพื่ อ ประโยชน ข องคนพิ ก ารและคนด อ ยโอกาสตามวรรคหนึ่ ง อาจ
หมายความรวมถึง บริการกระจายเสียงที่ออกอากาศรายการอานหนังสือเต็มเวลา หรือบริการโทรทัศน
ที่จัดใหมีลามภาษามือ บริการคําบรรยายเปนอักษรวิ่ง หรือบริการคําบรรยายเปนเสียง สําหรับรายการ
ที่นําเสนอขอมูลขาวสารสาธารณะ
มาตรา ๓๗ หามมิใหออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่กอใหเกิดการลมลางการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน ดีของประชาชน หรือมีการกระทําซึ่งเขาลักษณะลามกอนาจาร
หรือมีผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรง
ผู รั บ ใบอนุ ญ าตมี ห น า ที่ ต รวจสอบและให ร ะงั บ การออกอากาศรายการที่ มี ลั ก ษณะตาม
วรรคหนึ่ง หากผูรับใบอนุญาตไมดําเนินการ ใหกรรมการซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจสั่งดวยวาจา
หรือเปนหนังสือใหระงับการออกอากาศรายการนั้นไดทันที และใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
กรณีดังกลาวโดยพลัน
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแลวเห็นวาการกระทําดังกลาวเกิดจากการละเลยของผูรับ
ใบอนุญาตจริง ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขตามที่สมควร หรืออาจ
พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๓๘ ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีการบันทึกรายการที่ไดออกอากาศไปแลว โดยอาจ
บันทึกไวในเทปหรือวัสดุโทรทัศนอยางอื่น หรือดวยวิธีการใด ๆ ที่สามารถถายทอดกลับมาเปนรายการ
นั้นได และเก็บรักษาไวเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบได
รายการที่ตองจัดใหมีการบันทึกตามวรรคหนึ่ง และระยะเวลาในการเก็บรักษาการบันทึกนั้น
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยระยะเวลาดังกลาวตองไมนอยกวาสามสิบวันและ
ตองไมเปนภาระแกผูรับใบอนุญาตเกินความจําเปน
หมวด ๓
การสงเสริมและควบคุมจริยธรรมแหงวิชาชีพ
และการคุมครองผูเสียหายจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
มาตรา ๓๙ ใหคณะกรรมการดําเนิน การสงเสริมการรวมกลุมของผูรับใบอนุญาต ผูผ ลิต
รายการ และผู ประกอบวิช าชีพสื่ อสารมวลชนที่เกี่ ยวกับ กิจการกระจายเสียงและกิจ การโทรทัศ น
เปนองคกรในรูปแบบตาง ๆ เพื่อทําหนาที่จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใตมาตรฐานทางจริยธรรม
การจั ด ทํ า มาตรฐานทางจริ ย ธรรมขององค ก รตามวรรคหนึ่ ง ต อ งคํ านึ ง ถึ ง การคุ ม ครอง
การไดรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะของประชาชน และการคุมครองผูบริโภคจากการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน รวมทั้งการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูประกอบอาชีพและวิชาชีพ
ขององคกร
ในการควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพขององคกรตามวรรคหนึ่ง ใหแตละองคกรตาม
วรรคหนึ่ งจั ด ตั้ง คณะกรรมการควบคุ ม จริย ธรรมขึ้ น โดยมีอ งคป ระกอบและใหคํ านึ ง ถึง สัด สว นที่
เหมาะสมระหวางผูประกอบอาชีพและวิชาชีพ นักวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิภายนอก
องคกรตามวรรคหนึ่งที่มีการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม คณะกรรมการอาจใหการสงเสริม
จากกองทุนตามมาตรา ๕๒ ก็ได

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๔๐ ผูที่ไดรับความเสียหายเนื่องจากรายการที่ออกอากาศเปน เท็จหรือละเมิดสิทธิ
เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรื อความเปน อยูส ว นตั ว ของบุค คลอาจร อ งเรี ยนต อ
คณะกรรมการ
ใหคณะกรรมการสงเรื่องพรอมความเห็นของคณะกรรมการใหองคกรควบคุมการประกอบ
อาชี พ หรื อ วิ ช าชี พ ตามมาตรา ๓๙ เพื่ อ ให ดํ า เนิ น การเยี ย วยาให แ ก ผู เ สี ย หายโดยเร็ ว และให
คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินการขององคกรควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา ๓๙
เมื่ อ องค ก รควบคุ ม การประกอบอาชี พหรื อ วิ ช าชี พตามมาตรา ๓๙ ได แ จ ง ผลการดํา เนิ น การให
คณะกรรมการทราบแลว ใหแจงผูรองเรียนทราบผลการดําเนินการโดยเร็ว
ผลการดําเนินการในหมวดนี้ ใหเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการตามมาตรา ๕๑ (๑)
หมวด ๔
การสรางโครงขายพื้นฐาน การใช และเชื่อมตอโครงขาย
ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
มาตรา ๔๑ ภายใตบังคับมาตรา ๔๙ ในการดําเนินกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศ น
ถาผูรับใบอนุญาตมีเหตุตองปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใดและ
จําเปนตองใชสิทธิตามมาตรานี้ ใหผูรับใบอนุญาตจัดทําแผนผังแสดงรายละเอียดของลักษณะทิศทาง
และแนวเขตในการป กหรือ ตั้ งเสา เดิ น สาย วางทอ และการติ ดตั้ งอุ ป กรณป ระกอบใด เสนอต อ
คณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ
เมื่อคณะกรรมการไดใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูรับใบอนุญาตมีสิทธิดําเนินการ
ต อ ไปได โ ดยให นํ า ความในหมวด ๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใช บั ง คั บ โดยอนุ โ ลม ทั้ ง นี้ โดยให อํ า นาจหน า ที่ ข องคณะกรรมการกิ จ การ
โทรคมนาคมแหงชาติเปน อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ และสิทธิหนาที่ใ ด
ที่กําหนดใหเปนของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเปนสิทธิหนาที่ของผูรับใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

ในกรณีที่บ ทบัญ ญัติใ นหมวด ๔ แห งพระราชบัญ ญัติก ารประกอบกิ จการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔ บัญญัติใ หการกระทําใด ๆ เป น ความผิดและมีบทกําหนดโทษสําหรับความผิดนั้ น
ใหนํามาใชบังคับกับผูรับใบอนุญาตดวยโดยใหถืออัตราโทษอยางเดียวกัน
มาตรา ๔๒ เจาของโครงขายตองยินยอมใหผูรับใบอนุญาตใชหรือเชื่อมตอโครงขายของตน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
เจาของโครงขายอาจปฏิเสธไมใ หความยิน ยอมใหใชหรือเชื่อมตอโครงขายไดเฉพาะกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) โครงขายที่มีอยูไมเพียงพอแกการใหผูรับใบอนุญาตใชหรือเชื่อมตอ
(๒) การใชหรือเชื่อมตอโครงขายอาจกระทบตอความมั่นคงของรัฐ
(๓) การใช ห รื อ เชื่ อ มต อ โครงข า ยอาจก อ ให เ กิ ด การรบกวนหรื อ เป น เหตุ ขั ด ขวางการ
ใหบริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนของเจาของโครงขายหรือผูใชบริการโครงขายรายอื่น
(๔) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ใหเจาของโครงขายซึ่งปฏิเสธไมใหใชหรือเชื่อมตอโครงขายตามวรรคสองมีหนาที่พิสูจนถึง
เหตุแหงการปฏิเสธนั้น
การเรียกเก็บคาตอบแทนการใชหรือเชื่อมตอโครงขายตองเปนไปอยางสมเหตุสมผลและเปน
ธรรมตอเจาของโครงขายกับผูรับใบอนุญาตที่ขอใชหรือเชื่อมตอโครงขาย และตองมีความเทาเทียมกัน
ในระหวางผูรับใบอนุญาตทุกราย
การกําหนดหลักเกณฑแ ละวิธีการตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นจากผูรับใบอนุญาตและเจาของโครงขายที่เกี่ยวของดวย
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่มีการปฏิเสธไมใหใชหรือเชื่อมตอโครงขายหรือมีขอที่ตกลงกันไมได
ในการเจรจาทําสัญญาการใชหรือเชื่อมตอโครงขาย คูกรณีมีสิทธิรองขอใหคณะกรรมการพิจารณาได
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนดคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
การวินิ จฉั ยใหใ ชห รือ เชื่ อมตอ โครงขา ยตามวรรคหนึ่ ง ต องคํา นึง ถึง ความปลอดภัย และ
การปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดวย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก
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๔ มีนาคม ๒๕๕๑

ในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ถามีเหตุอันควรเชื่อไดวา การปฏิเสธ
ไมใหใชหรือเชื่อมตอโครงขายนาจะไมเปนไปตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง คณะกรรมการอาจสั่งใหใช
หรือเชื่อมตอโครงขายไปพลางกอน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนดได
มาตรา ๔๔ ขอตกลงเกี่ยวกับการใชหรือเชื่อมตอโครงขายตองมีลักษณะดังนี้
(๑) ไมเปนการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันผูรับใบอนุญาตรายอื่น
(๒) ขอกําหนดทางเทคนิค ณ จุดที่มีการใชหรือเชื่อมตอโครงขายตองชัดเจนมีความเปนไปได
ทางเทคนิค และไมกอใหเกิดภาระแกผูขอใชหรือเชื่อมตอโครงขายเกินสมควร
(๓) มี ก ารกํ า หนดหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของผู รั บ ใบอนุ ญ าตที่ ข อใช ห รื อ เชื่ อ มต อ
โครงขายและเจาของโครงขายที่ชัดเจน
(๔) มีการกําหนดอัตราคาตอบแทนการใชหรือเชื่อมตอโครงขายตามมาตรา ๔๒ วรรคสี่
(๕) ลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ใหเจาของโครงขายจัดสงสําเนาขอตกลงใหคณะกรรมการภายในสิบวันนับแตวันที่ไดมีการ
ลงนามในขอ ตกลง ถา คณะกรรมการเห็น วาขอ ตกลงดังกล าวไมเปน ไปตามลักษณะในวรรคหนึ่ ง
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหเจาของโครงขายปฏิบัติตาม
คําสั่งของคณะกรรมการ แตถาผูขอใชหรือขอเชื่อมตอโครงขายไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ
ใหขอตกลงนั้นเปนอันสิ้นผล
มาตรา ๔๕ เจาของโครงขายตองเปดเผยขอตกลงการใชหรือเชื่อมตอโครงขาย รวมทั้งอัตรา
คาตอบแทนการใชหรือเชื่อมตอโครงขายตามวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปเปนเหตุใหคาตอบแทนการใชหรือเชื่อมตอ
โครงข า ยไม เ ป น ไปตามมาตรา ๔๒ วรรคสี่ และคู ก รณี ไ ม อ าจตกลงกั น ได ให คู ก รณี ร อ งขอ
ตอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
มาตรา ๔๗ เจ า ของโครงข า ยต องแจ งข อ มู ล ที่ถู ก ต อ งและจํ าเป น ในการใช ห รื อ เชื่ อ มต อ
โครงขายใหผูรับใบอนุญาตที่ใชหรือเชื่อมตอโครงขายทราบ
เจาของโครงขายตองไมกระทําการใด ๆ อัน เปน เหตุใ หการใชหรือเชื่อมตอโครงขายตาม
วรรคหนึ่งไมสามารถใชงานไดตามปกติ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก
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๔ มีนาคม ๒๕๕๑

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขโครงขายอันมีผลกระทบตอการใชหรือเชื่อมตอโครงขาย
เจาของโครงขายตองแจงใหผูรับใบอนุญาตที่ใชหรือเชื่อมตอโครงขายทราบ แตถาการเปลี่ยนแปลง
แกไขนั้นจะมีผลกระทบตอผูใชบริการ ใหเจาของโครงขายประกาศใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแกไข
ดังกลาวเปนการลวงหนาไมนอยกวาหกเดือน
มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชนใ นการรั บบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศ นข องผูบริ โภคและ
การคุมครองรักษาสิ่งแวดลอม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐซึ่งครอบครองที่ดิน
สถานที่ สิ่งกอสราง เสาหรือโครงสรางอื่นในทํานองเดียวกัน ซึ่งอยูในทําเลที่เหมาะสมในการรับ สง
หรือแพรสัญญาณเสียงหรือภาพ หากยินยอมใหผูรับใบอนุญาตหรือเจาของโครงขายรายใดใชประโยชน
ในการติ ดตั้ ง วัส ดุ หรื อ อุป กรณ เ พื่อ รั บ สง หรื อ แพร สัญ ญาณเสีย งหรื อ ภาพก็ต อ งยิ น ยอมให ผู รั บ
ใบอนุญาตหรือเจาของโครงขายรายอื่นติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการดังกลาวดวยเชนเดียวกัน ทั้งนี้
เมื่อไดรับคาตอบแทนอันเหมาะสมแลว และใหนําความในมาตรา ๔๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐซึ่งครอบครองตามวรรคหนึ่งอาจปฏิเสธ
ไมใหความยินยอมใหผูรับใบอนุญาตหรือเจาของโครงขายรายหนึ่งรายใดใชที่ดินสถานที่ สิ่งกอสราง
เสาหรือโครงสรางอื่นในทํานองเดียวกันไดเฉพาะกรณีดังตอไปนี้
(๑) การติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณเพิ่มเติมจะกอใหเกิดอันตราย หรือรบกวน หรือมีผลเปนการ
ลดประสิทธิภาพของระบบที่ติดตั้งอยูเดิม
(๒) กอใหเกิดภาระหรือขัดขวางการใชประโยชนในทรัพยสินเกินความจําเปน
มาตรา ๔๙ ในการใชหรือเชื่อมตอโครงขายระหวางการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิ จ การโทรทั ศ น กั บ การประกอบกิ จ การโทรคมนาคม ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการรวมตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่น ความถี่แ ละกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมกําหนด
มาตรา ๕๐ หามมิใ หผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือผูรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาด วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือเจาของโครงขา ย
ใหบริการการสงหรือการแพรขาวสารสาธารณะหรือรายการที่มีลักษณะเปนการประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศนแกผูอื่นซึ่งมิใชเปนผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๘๑
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๔ มีนาคม ๒๕๕๑

หมวด ๕
การสงเสริมและการพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
มาตรา ๕๑ ในการสงเสริมและพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีการประเมินความมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศนตามแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศ นและการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ความหลากหลายของการแสดงความเห็น การใหบริการคนพิการและคนดอยโอกาส
การรับเรื่องรองเรียน โอกาสในการเขาสูตลาดของผูประกอบการรายใหม
(๒) จัดใหมีการประเมิน คุณภาพรายการ โดยพิจารณาถึงประโยชนตอสังคมและศีลธรรม
อันดีของประชาชน
(๓) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูรับใบอนุญาต ผูประกอบวิชาชีพและผูบริโภคในการ
ดําเนินการตาม (๑) และ (๒)
การประเมินตามวรรคหนึ่ง ใหเปน ไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด ซึ่งอยางนอยตองมีการแสดงข อเท็ จจริ งใหป รากฏทั้ง ในเรื่องประสิทธิ ผ ล ประสิท ธิภาพ
การพัฒนาองคกร การไดรับการสนับสนุนจากประชาชน และรายละเอียดอื่นที่จําเปน
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็น วารายการใดเปน ประโยชนตอสังคมหรือสมควร
สงเสริมใหมีการผลิตรายการ หรือผูประกอบการรายใดปฏิบัติตามมาตรการในการสงเสริมและคุมครอง
สิทธิของคนพิการและคนดอยโอกาสตามมาตรา ๓๖ คณะกรรมการอาจพิจารณาใหการสนับสนุน
คาใชจา ยจากกองทุนไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๕๓ เมื่ อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว า มี ก ารกระทํ า อั น เป น การฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการและพนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจดังตอไปนี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก
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(๑) เรียกใหผูที่เกี่ยวของมาชี้แจงหรือสงเอกสารหรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาหรือเพื่อใชเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เขาไปในอาคารหรือ สถานที่ประกอบการของผูรับใบอนุญาตหรือบุคคลใดในระหวาง
เวลาพระอาทิตยขึ้น ถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการกระทําความผิด คน วัตถุที่ใ ชใ นการกระทําความผิด วัตถุที่มีไวเปน ความผิดหรือวัตถุ
ที่จะนําไปใชกระทําความผิด รวมทั้งการกระทําใดที่อาจเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาต
การเข า ไปในอาคารหรื อ สถานที่ ป ระกอบการตาม (๓) เพื่ อ ตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง ของ
คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ตองมีหมายคนซึ่งออกโดยศาล
เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบตาม (๓) แลวยังดําเนินการไมเสร็จจะกระทําตอไป
ในเวลาหลังพระอาทิตยตกหรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นก็ได
ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ ใหผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวก
ตามสมควร
การปฏิบั ติห นาที่ ของคณะกรรมการหรื อพนั กงานเจา หนา ที่ตามมาตรานี้ ตองเป น ไปตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๕๔ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลซึ่ง
เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๕๕ ผูใดกระทําใหเกิดการรบกวนตอการรับสงหรือแพรสัญญาณเสียงหรือภาพของ
ผูรับใบอนุญาต ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูนั้นระงับการกระทําหรือแกไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่
ใชในการกระทํานั้น หรือใหยายสิ่งดังกลาวออกไปใหพนเขตรบกวนหรือสั่งใหบุคคลนั้นหรือบุคคลอื่น
กระทําการอยางใดเทาที่จําเปนเพื่อแกไขการรบกวนนั้นได แตถาสิ่งที่กอใหเกิดการรบกวนนั้นเปน
กิจการที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายอื่นใหพนักงานเจาหนาที่แจงตอเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายนั้น
พิจารณาดําเนินการเพื่อใหมีการแกไขตอไป
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มาตรา ๕๖ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการและพนักงานเจาหนาที่
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
สวนที่ ๑
โทษทางปกครอง
มาตรา ๕๗ โทษปรับทางปกครอง มีดังตอไปนี้
(๑) โทษปรับทางปกครองชั้น ๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
(๒) โทษปรับทางปกครองชั้น ๒ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาหมื่นบาท แตไมเกินหาแสนบาท
(๓) โทษปรับทางปกครองชั้น ๓ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาแสนบาท แตไมเกินหาลานบาท
มาตรา ๕๘ ผูรับใบอนุญาตหรือผูใด
(๑) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๔
(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม
(๓) ฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของคณะกรรมการตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง
ตองระวางโทษปรับทางปกครองชั้น ๑
มาตรา ๕๙ ผูรับใบอนุญาตหรือผูใด
(๑) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ วรรคหา มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๘
(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ มาตรการ หรือประกาศที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๔๕
(๓) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ วรรคสี่ หรือมาตรา ๓๗
วรรคหนึ่ง
ตองระวางโทษปรับทางปกครองชั้น ๒
มาตรา ๖๐ ผูรับใบอนุญาตหรือผูใด
(๑) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๐
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(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือประกาศที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตาม
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๓๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
(๓) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๔๓
ตองระวางโทษปรับทางปกครองชั้น ๓
มาตรา ๖๑ ถา การกระทํ า ความผิด ซึ่ ง มีโ ทษปรั บ ทางปกครองเป น ความผิ ด ตอ เนื่ องและ
คณะกรรมการไดพจิ ารณาสั่งลงโทษปรับทางปกครองสําหรับความผิดนั้น ผูกระทําตองระวางโทษปรับ
รายวันอีกในอัตราดังตอไปนี้ นับแตวันที่มีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองดังกลาว ตลอดเวลาที่ยังฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามหรือจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
(๑) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น ๑ ใหปรับวันละไมเกินหาพันบาท
(๒) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น ๒ ใหปรับวันละไมเกินสองหมื่นบาท
(๓) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น ๓ ใหปรับวันละไมเกินหาหมื่นบาท
ใหคณะกรรมการดําเนินการบังคับใหมีการชําระคาปรับรายวันทุกสิบหาวัน
มาตรา ๖๒ ใหสํานักงานเปนผูรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดที่มีโทษทาง
ปกครองเพื่อเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาสั่งลงโทษทางปกครอง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
ในการพิจารณาสั่งลงโทษทางปกครอง คณะกรรมการตองคํานึงถึงพฤติการณแหงการกระทํา
และความเสียหายที่เกิดจากการกระทํานั้น แตคณะกรรมการอาจตักเตือ นผูกระทําความผิดโดยไม
ลงโทษปรับทางปกครองก็ไดในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาการกระทํานั้นมีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปนความผิดซึ่งมีโทษปรับทางปกครองชั้น ๑
(๒) มิใชความผิดตอเนื่อง
(๓) เปนการกระทําความผิดเปนครั้งแรกซึ่งกระทําโดยไมจงใจ และ
(๔) ไมกอใหเกิดความเสียหาย
มาตรา ๖๓ เมื่อคณะกรรมการมีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองสําหรับผูรับใบอนุญาตผูใดแลว
ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการอาจมีคําสั่งใหผูรับใบอนุญาตผูนั้น กระทําการหรืองดเวนกระทําการ
เพื่อปองกันมิใหเกิดการฝาฝนหรือกระทําความผิดอยางเดียวกันซ้ําอีกได
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มาตรา ๖๔ คณะกรรมการอาจพิ จารณาสั่ง พัก ใช ห รือ เพิ กถอนใบอนุ ญาตไดเ มื่ อปรากฏ
ขอเท็จจริงดังตอไปนี้
(๑) ผูรับ ใบอนุญาตเพิกเฉยไม ปฏิบัติต ามคํา สั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๑ หรื อ
มาตรา ๖๓
(๒) ผูรับใบอนุญาตฝาฝนมาตรา ๓๗ และเปนกรณีที่เกิดความเสียหายอยางรายแรง
(๓) ผูรับใบอนุญาตฝาฝน หรือกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือหลักเกณฑหรือ
คําสั่งที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้อีก หรือกรณีที่เกิดความเสียหายอยางรายแรง
(๔) ผูรับใบอนุญาตฝาฝนหรือกระทําความผิดที่มีโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ผูรับใบอนุญาตตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดเกี่ยวกับงานแพรเสียงแพรภาพ
อันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์
(๖) ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจที่เปนบริษัทฝาฝนมาตรา ๑๕
การสั่งพักใชใบอนุญาตใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด แตตองไมเกินครั้งละสามสิบวัน
มาตรา ๖๕ ในกรณีที่ผูถูกลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครองหรือ
ชําระไมครบถวนถูกตอง ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม
สวนที่ ๒
โทษอาญา
มาตรา ๖๖ ผูใดใชคลื่นความถี่สําหรับการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน
หรือประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน หรือใหบริการนอกเหนือจากกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน โดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาลานบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับวันละไมเกินหาหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน
มาตรา ๖๗ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๙ หรือประกาศของคณะกรรมการที่ออกตาม
มาตรา ๓๑ หรือ มาตรา ๓๒ ต องระวางโทษจํา คุก ไม เกิน สามป หรือ ปรั บไม เกิ น สามล านบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับวันละไมเกินสามหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน
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มาตรา ๖๘ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตผู ใ ดกระทํ า เพื่ อ ให เ กิ ด การรบกวนต อ การรั บ ส ง หรื อ แพร
สัญญาณเสียงหรือภาพของผูรับใบอนุญาตรายอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน
สามลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับวันละไมเกินสามหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน
มาตรา ๖๙ ผูใดกระทําใหเกิดการรบกวนตอการรับสงหรือแพรสัญญาณเสียงหรือภาพของ
ผูรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
และปรับวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน
มาตรา ๗๐ ผูใดผลิต นําเขา จําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือ
หรืออุปกรณเพื่อใหบุคคลอื่นนําไปใชรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก โดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับกับการมีหรือใชเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณตามวรรคหนึ่ง
เพื่อการศึกษาวิจัยตามที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
มาตรา ๗๑ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
หรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่ปรากฏวามีการกระทําความผิดอยางใดอยางหนึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวา
คณะกรรมการเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทบัญญัติมาตรานี้ไมเปนการตัดสิทธิผูเสียหายที่แทจริงในการใชสิทธิฟองรองหรือดําเนินการใด ๆ
ตามกฎหมายตอผูกระทําความผิดนั้น
มาตรา ๗๒ ในกรณีผูที่กระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคล
นั้น เกิดจากการกระทําการหรืองดเวน กระทําการอันเปนหนาที่ของกรรมการผูจัดการ ผูจัดการหรือ
บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผูนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับ
ความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๓ ในวาระเริ่มแรกเพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธของรัฐ มิใหนําบทบัญญัติ
ในหมวด ๑ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศ น หมวด ๒ รายการของกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน หมวด ๖ การกํากับดูแล และหมวด ๗ บทกําหนดโทษ เวนแต
มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๘ มาใชบั งคั บ แก กรมประชาสั ม พั น ธใ นฐานะ
หนวยงานประชาสัม พันธของรัฐและใหดําเนินกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศ นตอไปไดตาม
ขอบเขตการใหบริการที่มีอยูเดิม ทั้งนี้ จนกวาจะมีแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
เมื่อแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใชบังคับแลว ใหคณะกรรมการแจง
ลักษณะ ประเภท และขอบเขตการดําเนินกิจการของกรมประชาสัมพันธตามที่กําหนดในแผนแมบท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใหรัฐมนตรีที่มีอํานาจกํากับดูแลกรมประชาสัมพันธทราบเพื่อ
ปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
มาตรา ๗๔ ให สว นราชการ รัฐ วิส าหกิ จ และหน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ที่ป ระกอบกิ จการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ประกอบกิจการนั้นไดตอไป
จนถึงวันที่กําหนดในแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใชบังคับโดยหากสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหจัดทําแผนประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพื่อขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ และใหคณะกรรมการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการใหแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้นโดยคํานึงถึง
ความจําเปนของการประกอบกิจการและการใชคลื่นความถี่
มาตรา ๗๕ ผู ใ ดได รั บ อนุ ญ าต สั ม ปทานหรื อ สั ญ ญา จากส ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรื อ หน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ เพื่ อ ประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งหรื อ กิ จ การโทรทั ศ น อ ยู ใ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้นมีสิทธิประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตามที่ไดรับ
อนุญาต สัมปทานหรือสัญญานั้นตอไปจนกวาการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้นจะสิ้นสุด
ใหคณะกรรมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ใหแกผูไดรับอนุญาต
สัม ปทานหรือสัญญา จากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น ของรัฐ ตามลักษณะประเภท
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และขอบเขตของการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาต สัมปทานหรือสัญญาโดยใบอนุญาตประกอบ
กิจการดังกลาวใหมีอายุตามระยะเวลาที่เหลืออยูของการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญานั้น และใหไดรับ
ยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙
มิใ หนําบทบัญญัติใ นมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒
แหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคสอง
มาตรา ๗๖ ให ก ระทรวงการคลั ง นํ า รายได เ ป น มู ล ค า เท า กั บ ร อ ยละสองของรายได ที่
หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐตองนําสงกระทรวงการคลังจากการใหอนุญาต สัมปทาน
หรื อ สั ญ ญาเพื่ อ ประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งหรื อ กิ จ การโทรทั ศ น ที่ มี อ ยู ก อ นวั น ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใชบังคับ สงเขากองทุน ทั้งนี้ จนกวาการอนุญาต
สัมปทานหรือสัญญานั้นจะสิ้นสุดลง
มาตรา ๗๗ เมื่อพน กําหนดหาปนับ แตวัน ที่พระราชบัญญัตินี้ใ ชบังคับ ใหคณะกรรมการ
พิจารณาทบทวนระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริการธุรกิจตามมาตรา ๘ แตตองไมเกิน
ระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริการธุรกิจตามที่กําหนดในมาตรา ๒๓ วรรคสอง
มาตรา ๗๘ ในระหวางที่การจัดตั้งองคกรของรัฐที่เปนอิสระเพื่อทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา ๔๗
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ยังไมแลวเสร็จ ใหคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ตามพระราชบั ญญั ติอ งคก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่แ ละกํ ากั บ กิจ การวิท ยุก ระจายเสีย ง วิท ยุโ ทรทั ศ น
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ เปนการชั่วคราว
โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการตามที่กําหนดไวในบทเฉพาะกาลใหเปนไปดวยความเรียบรอย
(๒) ดําเนิน การเพื่อ ให ผูประกอบกิ จการวิ ทยุก ระจายเสีย งชุ มชนและกิจ การที่ไ มใ ช คลื่ น
ความถี่รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุม ชนและกิจการที่ไมใ ชคลื่น ความถี่เปน การชั่วคราว
ไปพลางกอนตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราวและกิจการ
ที่ไมใชคลื่นความถี่ ใหมีอายุไมเกินหนึ่งป
(๓) ประกาศกําหนดสัดสวนรายการและใหความเห็นชอบผังรายการของผูไดรับใบอนุญาต
ตาม (๒)
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(๔) ควบคุมดูแลใหการสงหรือการแพรเสียงของผูไดรับใบอนุญาตตาม (๒) เปนไปตาม
ขนาดกําลังสงที่กําหนดและครอบคลุมพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต
มาตรา ๗๙ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามมาตรา ๗๘ ให ค ณะกรรมการมี อํ า นาจแต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนประธานอนุกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหมหรือ ผูแ ทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผูแ ทนเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผูแทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธหรือผูแทน อธิบดีกรมการปกครองหรือ
ผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติหรือผูแทน และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือ
ผูแทน เปนอนุกรรมการ
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ ท างด า นนิ เ ทศศาสตร วารสารศาสตร หรื อ สื่ อ สารมวลชนจํ า นวนสามคน
กฎหมายมหาชนจํานวนสองคน เทคโนโลยีการสื่อสาร หรื อ ด า นอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งและเป น ประโยชน
ตอการกํากับกิจการจํานวนหนึ่งคน เปนอนุกรรมการ
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากประธานสภาสถาบัน นักวิชาการดาน
สื่อสารมวลชนแหงประเทศไทยหรือผูแ ทน นายกสมาคมนักขาววิทยุแ ละโทรทัศนไทยหรือผูแ ทน
นายกสมาพันธสมาคมวิช าชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศ นหรือผูแ ทน ประธานสภาองคการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนหรือผูแทน ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนหรือผูแทน
ประธานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทยหรือผูแทน และประธานสหพันธองคกร
ผูบริโภคหรือผูแทน เปนอนุกรรมการ
ใหเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเปนอนุกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ใ นการเสนอความเห็น และปฏิบัติการอื่น ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย โดยใหมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๕๓ ดวย
ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในสวนที่เกี่ยวกับการประชุม การปฏิบัติ
หนาที่ และการพนจากตําแหนง มาใชบังคับแกคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๘๐ ใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติตามมาตรา ๗๘
และคณะอนุก รรมการวิ ทยุ กระจายเสีย งและวิ ท ยุโ ทรทัศ น ตามมาตรา ๗๙ สิ้น สุด ลงนั บแตวั น ที่
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คณะกรรมการขององคกรของรัฐที่เปนอิสระตามมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
เขารับหนาที่ แตทั้งนี้ไ มกระทบกระเทือ นถึงกิจ การที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
และคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ได สั่ ง การอนุ ญ าตหรื อ ดํ า เนิ น การใดใน
ระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ตามบทเฉพาะกาลนี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดระบบสื่อภาครัฐ
สื่ อภาคเอกชน และสื่ อ ชุ ม ชนให เ ป น สื่ อสาธารณะอย า งแท จ ริ ง และมี ก ารใช เครื่ องมื อ สื่ อ สารของรั ฐ
เพื่อประโยชนสาธารณะและประโยชนตอการศึกษาทางการเมืองแกประชาชน ประกอบกับพระราชบัญญัติ
องค ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ และกํากั บกิ จ การวิ ทยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ทยุ โทรทั ศน และกิ จ การโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติใหมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) ทําหนาที่กํากับ
ดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กทช.) ทําหนาที่ กํากับดู แลการประกอบกิจการโทรคมนาคม ต อมาเมื่อไดมี การประกาศใชรัฐธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญเกี่ยวกับองคกรของรัฐที่เปน
อิสระเพียงองคกรเดียวทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการประกอบกิจการดังกลาว และการผลักดัน
ใหมีกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนจะเปนการจัดระบบสื่อภาครัฐ
สื่อภาคเอกชนและสื่อชุมชนใหเปนสื่อสาธารณะแทจริง ดังนั้น ในสวนที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน จําเปนตองมีกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน เพื่อเปนการรองรับการปฏิบัติหนาที่ขององคกรอิสระนั้นใหมีความสมบูรณตอไป จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้

