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แผนการดําเนินการและกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกา
ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัตอิ งคกรจัดสรรคลืน่ ความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ตุลาคม ๒๕๖๒

สารบัญ
หนา

สวนที่ ๑

ความเปนมา

๓

สวนที่ ๒

บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของ

๕

สวนที่ ๓

แผนการดํ า เนิ น การและกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎี ก าตามมาตรา ๓๐ ๑๑
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๑ ความพรอมทางดานกฎหมาย
๓.๒ ความพรอมทางดานเทคนิค
๓.๓ กรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกา

ห น า | ๒

สวนที่ ๑
ความเปนมา
แมวาที่ผานมาประเทศไทยจะมีไดการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารและกํากับ
ดูแลคลื่นความถี่ โดยเฉพาะอยางยิ่งพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
องค ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น และกิ จ การ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็ตาม แตในกฎหมายดังกลาวมีลักษณะการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
แบบแบงแยกกิจการสื่อสารออกจากกัน กลาวคือ เมื่อไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการ
ประเภทใดไปแลวยอมจํากัดการประกอบกิจการตามประเภทที่ไดรับอนุญาตเทานั้น ทั้ง ๆ ที่ลักษณะทางเทคนิค
ของคลื่นความถี่นั้น อาจใชในการประกอบกิจการประเภทอื่น ๆ ไดอยางหลากหลายก็ตาม ประกอบกับโดยที่
ปจจุบันเทคโนโลยีดานการสื่อสารมีการหลอมรวมกัน (Convergence) ในดานตาง ๆ ไดแก การหลอมรวมกัน
ของเทคโนโลยีดานการแพรภาพกระจายเสียงกับเทคโนโลยีดานโทรคมนาคมและอินเทอรเน็ต และการหลอม
รวมกันของการใหบริการกระจายเสียงและโทรทัศนกับบริการโทรคมนาคม จึงเปนเหตุใหตองมีการกํากับดูแล
ที่หลอมรวมกันแบบสากลอยางสอดคลองกัน กลาวคือ การกํากับดูแลจะตองไมแบงแยกเทคโนโลยีหรือบริการ
ดังนั้ น จึงได มีการเสนอขอแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ การประกอบ
กิจ การวิ ทยุ กระจายเสี ย ง วิ ทยุ โ ทรทั ศน และกิจ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อใหร องรับ กับความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดานการสื่อสารดังกลาว
ต อ มาเมื่ อวั น ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ ได มี ก ารประกาศใชพ ระราชบั ญ ญั ติ อ งคก รจั ด สรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีการแกไขปรับปรุงบทบัญญัติในหลายสวน เชน การบริหารสิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียม
เลขหมายโทรศัพทฉุกเฉินแหงชาติ เปนตน และรวมถึงประเด็นการหลอมรวม (Convergence) ซึ่งมีหลักการ
ที่สําคัญ ดังนี้
๑. แกไขขอจํากัดในการใชคลื่นความถี่ จากเดิมที่การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ถูกจํากัดใหเปน
การอนุญาตเพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคม ดานใดดานหนึ่งเทานั้น
มาเปนการกําหนดใหผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สามารถประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
หรือกิจการโทรคมนาคมโดยใชคลื่นความถี่ที่ไดรับอนุญาตได โดยมี กสทช. เปนผูกํากับดูแลวาคลื่นความถี่ใด
สามารถประกอบกิจการใดไดบาง
๒. ยกเลิกการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโดยอัตโนมัติเมื่อไดใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
โดยกําหนดใหเมื่อไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่แลว ผูไดรับใบอนุญาตตองมาขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
อีกครั้งหนึ่งวาจะประกอบกิจการใดบางสําหรับคลื่นความถี่นั้น และหากไมขออนุญาตประกอบกิจการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดยอมเปนเหตุใหเพิกถอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
๓. กําหนดใหมีการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข
และอัตราคาธรรมเนียมในการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่ กสทช. ประกาศกําหนด และเมื่อ กสทช.
อนุ ญาตให มีการโอนใบอนุ ญ าตให ใชคลื่ น ความถี่แลว ใหใบอนุญ าตประกอบกิจ การกระจายเสีย ง กิจ การ
โทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคมที่ใชคลื่นความถี่ของผูโอนสิ้นสุดลง และให กสทช. ออกใบอนุญาตประกอบ
ห น า | ๓

กิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศน หรือกิจ การโทรคมนาคม แลว แตกรณี ใหแก ผูรับ โอนตามลักษณะ
ประเภท และขอบเขตของใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคม
ของผูโอน จากเดิมที่มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกไขเพิ่มเติม
กําหนดวา ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
เปนสิทธิเฉพาะตัวของผูไดรับอนุญาต จะโอนแกกันมิได
นอกจากกรณีขางตนแลว ยังไดมีการแกไขบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
บางประการโดยยังคงหลักการเดิมไวแตมีการเพิ่มเติมรายละเอียดใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันดวย เชน
การกํา หนดลั กษณะคลื่ น ความถี่ ซึ่ง กสทช. อาจอนุญ าตใหมีการใชงานโดยวิธีการอื่น นอกจากการประมูล
รวมถึงการแกไขบทบัญญัติที่เปนเพียงการปรับปรุงรายละเอียดเล็กนอยซึ่งเปนเรื่องที่ กสทช. ดําเนินการอยูแลว
ทั้งนี้ การแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาวปรากฏอยูในสวนที่ ๓ การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔/๑ มาตรา ๔๔/๒ มาตรา ๔๔/๓ มาตรา ๔๔/๔ และ
มาตรา ๔๔/๕ และสวนที่ ๔ การกํากับการประกอบกิจการ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ ในหมวด ๒ การกํากับ
ดูแลการประกอบกิจการ และมาตรา ๖๕ (๑) มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓ วรรคสอง และมาตรา ๘๔ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
อย า งไรก็ ดี มาตรา ๓๐ ไดบั ญ ญัติใหในระยะเริ่มแรก มิให นําสว นที่ ๓ การอนุญ าตใหใ ช
คลื่น ความถี่ และสวนที่ ๔ การกํากับ การประกอบกิจการ ในหมวด ๒ การกํากับ ดูแลการประกอบกิจ การ
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิ จการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
และมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ มาใชบังคับ จนกวา กสทช. จะมีความพรอมที่จะ
ดําเนินการ และใหเสนอใหมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดใหนําบทบัญญัตินั้นมาใชบังคับ โดยกอนเสนอให
ตราพระราชกฤษฎีกา ให กสทช. จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของตามความ
เหมาะสม และนําขอมูลที่ไดรับมาประกอบการพิจารณา และให กสทช. จัดทําแผนการดําเนินการและกําหนด
กรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกาอยางชัดเจน และใหมีการรายงานผลการเตรียมความพรอมให
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทราบอยางนอยทุก ๖ เดือน และเปดเผยใหประชาชนทราบดวย
ในการนี้ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๓๐ กสทช. จึงไดจัดทําแผนการดําเนินการและ
กําหนดกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกา โดยไดคํานึงถึงความพรอมในการบังคับใชบทบัญญัติ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่กาวเขาสูยุคหลอมรวมเทคโนโลยี

ห น า | ๔

สวนที่ ๒
บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของ
เดิมพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดบัญญัติใหมี กสทช. ทําหนาที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม โดยในการทําหนาที่ดังกลาวใหมี
คณะกรรมการเฉพาะดานสองชุดปฏิบัติหนาที่แทน กสทช. กลาวคือ กสท. ทําหนาที่ในการกํากับดูแลกิจการ
กระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น และ กทค. ทํ า หน า ที่ ในการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การโทรคมนาคม ต อ มาได มี
การประกาศใชพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเปนการแกไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหสอดคลอง
กับแผนและนโยบายระดับชาติวาดวยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และไดมีการยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับ
คณะกรรมการเฉพาะดาน (กสท. กทค.) อยางไรก็ดี แมวาจะไดมีการแกไขโครงสรางขององคกรกํากับดูแล
ก็ตาม แตบทบัญญัติเกี่ยวกับระบบการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ยังคงไมมีการแกไข และยังคงอยูในรูปแบบ
ของการแบงแยกกิจการสื่อสารออกจากกัน
สําหรับการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น เปนการแกไข
เพิ่มเติมเพื่อใหส อดคลองกับบทบัญญัติมาตรา ๖๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่บัญ ญัติใหรัฐ
ตองรั กษาไวซึ่งคลื่ นความถี่ และสิ ทธิ ในการเขาใชว งโคจรดาวเทีย มอัน เปนสมบัติของชาติ และการจัดใหมี
การใช ป ระโยชน จ ากคลื่ น ความถี่ ตองเปน ไปเพื่ อประโยชนสูงสุดแกป ระเทศชาติและประชาชน แตโ ดยที่
เทคโนโลยีการสื่อสารโดยใชคลื่นความถี่ไดพัฒนาขึ้น จึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติใหมีความสอดคลอง
กับเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลง เพื่อใหรองรับกับการหลอมรวม (Convergence) โดยเปนการแกไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติ ในสวนที่ ๓ การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ และสวนที่ ๔ การกํากับการประกอบกิจการ
ในหมวด ๒ การกํากับดูแลการประกอบกิจการ และมาตรา ๖๕ (๑) มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓ วรรคสอง และ
มาตรา ๘๔ วรรคสอง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
องค ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น และกิ จ การ
โทรคมนาคม (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห ง
พระราชบั ญ ญัติองคกรจั ดสรรคลื่ น ความถี่และกํากับ การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสีย ง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
มาตรา ๑๔ ใหย กเลิก ความในสว นที่ ๓ การกํา กับ กิจ การกระจายเสีย ง และกิจ การ
โทรทัศน มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ในหมวด ๒ การกํากับ ดูแลการประกอบ
กิ จ การ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ องค กรจั ด สรรคลื่ น ความถี่ และกํ ากั บ การประกอบกิ จ การวิ ทยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“สวนที่ ๓
การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
มาตรา ๔๑ ผูใดประสงคจะใชคลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
หรือกิจการโทรคมนาคม ตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ กสทช. ประกาศกําหนด โดยประกาศดังกลาวตองระบุกิจการที่สามารถใชคลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาตนั้น
ประกอบกิจการไดตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่
การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ กสทช. อาจกําหนดใหมีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับทองถิ่น โดยแยกการอนุญาตในแตละระดับได
ภายใต บั ง คั บ มาตรา ๔๒ การอนุญ าตให ใ ช คลื่ น ความถี่ใ ห ดํ าเนิ น การโดยวิ ธีก ารประมู ล
คลื่นความถี่ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกําหนด
คลื่ นความถี่ ที่ กสทช. อนุ ญาตให ผู รั บใบอนุ ญาตใช ตามวรรคหนึ่ ง กสทช. อาจอนุ ญาตให
บุคคลอื่ นร วมใช ประโยชน ในยา นความถี่ห รือชองความถี่จ ากคลื่นความถี่ที่ไดอนุญาตไวแลวนั้นได แตการ
อนุญาตนั้นจะตองไมเปนการรบกวนการใชประโยชนของผูไดรับใบอนุญาต โดย กสทช. จะตองประกาศเงื่อนไข
ดังกลาว ใหทราบเปนการทั่วไปในการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่นั้นดวย ทั้งนี้ หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และ
คาธรรมเนียมในการขออนุญาตและการอนุญาตใหบุคคลอื่นรวมใชประโยชนในยานความถี่หรือชองความถี่
ใหเปนไปตามที่ กสทช. ประกาศกําหนด
เงินรายไดที่ไดจากการประมูลคลื่นความถี่ตามวรรคสามเมื่อหักคาใชจายในการประมูล และเงิน
ที่ตองนําสงเขากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแลวเหลือเทาใดใหนําสงเปนรายไดแผนดิน
มาตรา ๔๒ คลื่นความถี่ในกรณีดังตอไปนี้ กสทช. อาจอนุญาตใหใชคลื่นความถี่โดยวิธีการ
อื่นนอกจากการประมูล
(๑) คลื่นความถี่ที่มีเพียงพอตอการใชงาน
(๒) คลื่ น ความถี่ ที่ กสทช. ประกาศกํ า หนดให นํ า ไปใช ใ นกิ จ การเพื่ อ บริ ก ารสาธารณะ
ความมั่นคงของรัฐ หรือกิจการอื่นที่ไมแสวงหากําไร
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่ กสทช. ประกาศ
กําหนด
มาตรา ๔๓ ใหผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศนตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน หรือกิจการ
โทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่สามารถใชคลื่นความถี่ดังกลาวประกอบ
กิจการไดตามที่กําหนดในประกาศตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ตอ กสทช. ภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแต
วันไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่อาจยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคมที่สามารถใชคลื่นความถี่นั้นประกอบกิจการตามที่กําหนดในประกาศตาม
มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง เพิ่มเติมได
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เมื่ อ กสทช. อนุ ญ าตให ป ระกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น หรื อ กิ จ การ
โทรคมนาคมตามวรรคหนึ่ งหรื อวรรคสองแลว ใหถือวาไดรับ อนุญ าตใหมีและใชเครื่องวิทยุคมนาคมและ
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมดวย ทั้งนี้ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม
ที่ระบุไวในคําขออนุญาต
มาตรา ๔๔ การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่กอใหเกิดหรืออาจเกิดการรบกวนคลื่นความถี่
ที่ไดรับอนุญาตอยูกอนแลวจะกระทํามิได ในกรณีที่ปรากฏวาเกิดการรบกวนของคลื่นความถี่ใด ๆ อันเปน
ผลจากการละเมิดกฎหมาย กสทช. ตองดําเนินการระงับการรบกวนนั้นโดยเร็ว
มาตรา ๔๔/๑ ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทั ศน หรือกิจ การโทรคมนาคมตองประกอบกิจการดว ยตนเอง จะมอบการบริห ารจัดการทั้งหมดหรือ
บางสวนหรือยินยอมใหบุคคลอื่นเปนผูมีอํานาจประกอบกิจการแทนมิได
การใหบุคคลอื่นเชาเวลาดําเนินรายการบางชวงเวลาสําหรับการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศนใหกระทําได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกําหนด
มาตรา ๔๔/๒ ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคมตองเสียคาธรรมเนียมการขออนุญาตและคาธรรมเนียมใบอนุญาต ซึ่งตอง
ชําระเมื่อไดรับใบอนุญาตตามที่ กสทช. ประกาศกําหนดและใหถือวาเงินที่ไดจากการประมูลตามมาตรา ๔๑
เปนคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรานี้
บรรดาหน ว ยงานที่ ไ ด รั บ ยกเว น ไม ต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยการประกอบกิจ การ
กระจายเสีย งและกิจ การโทรทัศ นไ มวา ทั้ง หมดหรือ บางสว น ตอ งเสีย คา ธรรมเนีย มตามวรรคหนึ่งดว ย
แต กสทช. จะลดหยอนใหตามที่เห็นสมควรก็ไดโดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของกิจการของหนวยงานนั้น
มาตรา ๔๔/๓ ใบอนุญ าตใหใชค ลื่น ความถี่เปน สิท ธิเ ฉพาะตัว จะโอนแกกัน มิไ ด เวน แต
จะไดรับ อนุญ าตจาก กสทช. และเสีย คาธรรมเนีย มการโอน ทั้งนี้ หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตรา
คาธรรมเนียมในการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ใหเปนไปตามที่ กสทช. ประกาศกําหนด
เมื ่อ กสทช. อนุญ าตใหม ีก ารโอนใบอนุญ าตใหใ ชค ลื ่น ความถี ่ต ามวรรคหนึ ่ง แลว
ใหใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การกระจายเสี ยง กิ จ การโทรทั ศน หรื อกิ จการโทรคมนาคมที่ ใช คลื่ น ความถี่ นั้ น
ของผูโอนสิ้นสุดลง และให กสทช. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน หรือกิจการ
โทรคมนาคม แลวแตกรณี ใหแกผูรับโอนตามลักษณะ ประเภท และขอบเขตของใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคมของผูโอนดังกลาว
มาตรา ๔๔/๔ เมื่อ กสทช. อนุญาตใหผูใดใชคลื่นความถี่ตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหแจง
ไปยังคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตามกฎหมายวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมทราบ
มาตรา ๔๔/๕ ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ผูใด
(๑) ไมดําเนินการตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง
(๒) ไมประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคมที่สามารถใช
คลื่นความถี่นั้นประกอบกิจการตามที่ตนไดรับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ กสทช. กําหนด หรือ
(๓) นํ า คลื ่น ความถี ่ไ ปใชใ นกิจ การนอกวัต ถุป ระสงค หรือ ไมป ฏิบ ัต ิต ามเงื ่อ นไข
การประกอบกิจการที่ใชคลื่นความถี่ หรือกระทําการอันมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในมาตรา ๒๗ (๑๑)
ให กสทช. ดํ า เนิ น การเพื่ อให มีก ารแก ไ ขให ถู ก ตอ งหรือ มี คํา สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตให ใ ช
คลื่นความถี่นั้นทั้งหมดหรือบางสวน”
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มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความซึ่งเปนชื่อของสวนที่ ๔ และความในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖
ในหมวด ๒ การกํากับ ดูแ ลการประกอบกิจ การ แหงพระราชบัญ ญัติองคกรจัด สรรคลื่น ความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“สวนที่ ๔
การกํากับการประกอบกิจการ
มาตรา ๔๕ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวย
การประกอบกิจการโทรคมนาคมตองเสียคาธรรมเนียมการขออนุญาต และคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการรายปตามอัตราที่ กสทช. ประกาศกําหนด
อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปตามวรรคหนึ่งใหคํานึงถึงรายจายในการ
กํากับดูแลการประกอบกิจการอยางมีประสิทธิภาพในอัตรารวมทั้งสิ้นไมเกินรอยละสองของรายไดกอนหัก
คาใชจายของผูรับใบอนุญาต และใหนําสงเปนรายไดของสํานักงาน กสทช.
บรรดาหน ว ยงานที่ ไ ด รั บ ยกเว น ไม ต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยการประกอบกิจ การ
กระจายเสีย งและกิจ การโทรทัศ นไ มวา ทั้ง หมดหรือ บางสว น ตอ งเสีย คา ธรรมเนีย มตามวรรคหนึ่ง ดว ย
แต กสทช. จะลดหยอนใหตามที่เห็นสมควรก็ได โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของกิจการของหนวยงานนั้น
มาตรา ๔๖ เพื่ อ ประโยชน ใ นการส ง เสริ ม รายการวิ ท ยุ แ ละรายการโทรทั ศ น ที่ มี เ นื้ อ หา
สรางสรรคสังคมหรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชน ให กสทช. กําหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่ตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน ใหผูรับใบอนุญาตตองจัดเวลาใหรายการดังกลาวไดออกอากาศในชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับ
กลุมเปาหมาย”
มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๑) คาธรรมเนียมการขออนุญาตและคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามมาตรา
๔๔/๒ วรรคหนึ่ง คาธรรมเนียมการขออนุญาตและคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๔๕
วรรคหนึ่ง และคาธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๔/๓”
มาตรา ๒๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
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“มาตรา ๗๘ ผู ใ ดใช ค ลื่ น ความถี่ เ พื่ อ กิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น หรื อ กิ จ การ
โทรคมนาคม โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิด
ตามมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือ
ตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ แลวแตกรณี”
มาตรา ๒๕ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น และกิ จ การโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ความในมาตรา ๔๔/๑ มิใหใชบังคับกับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่นําคลื่นความถี่ที่ไดรับ
จัดสรรไปใหผูอื่นประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญาที่ชอบดวยกฎหมาย และใหผูไดรับ
อนุ ญาต สัมปทาน หรือสัญญาประกอบกิ จการต อไปได เฉพาะในช วงระยะเวลาที่ เหลื ออยู ตามการอนุญาต
สัมปทาน หรือตามสัญญานั้น”
มาตรา ๒๖ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น และกิ จ การโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ความในมาตรา ๔๔/๑ มิใหใชบังคับกับรัฐ วิสาหกิจที่นําคลื่นความถี่ที่ไดรับจัดสรรไปให
ผูอื่นประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญ ญาที่ช อบดว ยกฎหมายและใหผูไดรับอนุญาต
สัมปทาน หรือสัญญาประกอบกิจการตอไปไดเฉพาะในชวงระยะเวลาที่เหลืออยูตามการอนุญาต สัมปทาน หรือ
ตามสัญญานั้น”
มาตรา ๒๗ บรรดาใบอนุญ าตใหใชคลื่น ความถี่ที่ออกตามพระราชบัญ ญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ที่มีอยูในวันก อนวันที่ พระราชบั ญญั ตินี้ ใชบังคับใหใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุใบอนุญ าตหรือใบอนุญาตนั้น
สิ้นผลเพราะเหตุอื่น
ให กสทช. มี อํ า นาจประกาศกํ า หนดกิ จ การกระจายเสี ย ง กิจ การโทรทั ศ น หรื อ กิ จ การ
โทรคมนาคม ประเภทหรือลักษณะใด ที่สามารถใชคลื่นความถี่ที่ไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเพื่อประกอบ
กิจการเพิ่มเติมได ทั้งนี้ ประกาศดังกลาวตองสอดคลองกับแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่
ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งผูใดประสงคจะประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคม เพิ่มเติมตามวรรคสองใหยื่นคําขอรับ ใบอนุญ าตประกอบกิจ การ
รวมทั้งเสีย คาธรรมเนีย ม ตามกฎหมายวาดว ยการประกอบกิจ การกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน หรือ
กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม แลวแตกรณี
มาตรา ๒๘ ให กสทช. มีอํานาจประกาศกําหนดกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน หรือ
กิจการโทรคมนาคม ประเภทหรือลักษณะใด ที่ผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และการอนุญาตนั้นยังไมสิ้นสุดลง สามารถใชคลื่นความถี่ที่ไดรับอนุญาต
เพื่อประกอบกิจการเพิ่มเติมได ทั้งนี้ ประกาศดังกลาวตองสอดคลองกับแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่
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ผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติองคก ร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคม เพิ่มเติมตาม
วรรคหนึ่ง ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรวมทั้งเสียคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน หรือกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม แลวแตกรณี
มาตรา ๒๙ ใบอนุญาตใหใชคลื่น ความถี่ที่มีอยูใ นวัน กอนวัน ที่พระราชบัญ ญัตินี้ใชบังคับ
ให โ อนแก กัน ได ตามที่ กํ า หนดในมาตรา ๔๔/๓ แห งพระราชบัญ ญั ติองคกรจัดสรรคลื่ น ความถี่ และกํากั บ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๐ ในระยะเริ่ มแรก มิ ให นํ าส ว นที่ ๓ การอนุ ญาตให ใช คลื่ นความถี่ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๔/๑ มาตรา ๔๔/๒ มาตรา ๔๔/๓ มาตรา ๔๔/๔ และ
มาตรา ๔๔/๕ และสว นที่ ๔ การกํา กับ การประกอบกิจ การ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ ในหมวด ๒
การกํากับดูแลการประกอบกิจการ และมาตรา ๖๕ (๑) มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓ วรรคสอง และมาตรา ๘๔ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ มาใชบังคับ จนกวา กสทช. จะมีความพรอมที่จะดําเนินการตามบทบัญญัติดังกลาว
และใหเสนอใหมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดใหนําบทบัญญัตินั้นมาใชบังคับ
เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการคลื่นความถี่และการกํากับการประกอบกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ในระหวางที่ยังมิไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง
ใหสวนที่ ๓ การกํากับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และ
มาตรา ๔๔ และสวนที่ ๔ การกํากับกิจการโทรคมนาคม มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ในหมวด ๒
การกํากับดูแลการประกอบกิจการ และมาตรา ๖๕ (๑) มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓ วรรคสอง และมาตรา ๘๔
วรรคสอง แหง พระราชบัญญัติอ งคกรจัด สรรคลื่น ความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ยังคงใชบังคับไดตอไปจนกวาพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งจะมีผลใชบังคับ
กอนเสนอใหตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให กสทช. จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของตามความเหมาะสม และนําขอมูลที่ไดรับมาประกอบการพิจารณา
ให กสทช. จัดทําแผนการดําเนินการและกําหนดกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกา
อยางชัดเจน และใหมีการรายงานผลการเตรียมความพรอมตามวรรคหนึ่ง ใหคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทราบ
อยางนอยทุกหกเดือนและเปดเผยใหประชาชนทราบดวย
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สวนที่ ๓
แผนการดําเนินการและกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกา
ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดใหในระยะเริ่มแรก
มิใหนําบทบัญญัติในสวนที่ ๓ การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔
มาตรา ๔๔/๑ มาตรา ๔๔/๒ มาตรา ๔๔/๓ มาตรา ๔๔/๔ และมาตรา ๔๔/๕ และสว นที่ ๔ การกํา กับ
การประกอบกิจ การ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ ในหมวด ๒ การกํากับดู แลการประกอบกิจการ และ
มาตรา ๖๕ (๑) มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๓ วรรคสอง และมาตรา ๘๔ วรรคสอง แห งพระราชบั ญญั ติ องค กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากั บการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙
มาใชบังคับ โดยกอนเสนอใหตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อนําบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับ ให กสทช. จัดใหมี
การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนและผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งตามความเหมาะสม และนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ
มาประกอบการพิจารณา โดยให กสทช. จัด ทํา แผนการดํา เนิน การและกํา หนดกรอบระยะเวลาในการ
ตราพระราชกฤษฎี กาอย า งชั ด เจน และใหมีก ารรายงานผลการเตรีย มความพรอ มใหค ณะรัฐ มนตรีแ ละ
รั ฐ สภาทราบอย า งน อยทุ กหกเดื อนและเปดเผยใหป ระชาชนทราบดว ย
ด ว ยเหตุ นี้ ในการจั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น การและกํ า หนดกรอบระยะเวลาในการตรา
พระราชกฤษฎี ก า จึงไดมีการพิจารณาถึงความพรอมที่จะดําเนินการตามบทบัญญัติในสวนที่ ๓ การอนุญาต
ใหใชคลื่นความถี่ และสวนที่ ๔ การกํากับการประกอบกิจการ ในหมวด ๒ การกํากับดูแลการประกอบกิจการ
และบทบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ องค ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่แ ละกํา กั บ การประกอบกิจ การ
วิ ท ยุ กระจายเสี ย ง วิ ท ยุโ ทรทั ศ น และกิ จ การโทรคมนาคม (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง
ความพรอมทางดานกฎหมาย และความพรอมทางดานเทคนิค โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ความพรอมทางดานกฎหมาย
บทบัญญัติในสวนที่ ๓ การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ และสวนที่ ๔ การกํากับการประกอบ
กิจการ ในหมวด ๒ การกํากับดูแลการประกอบกิจการ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และบทบัญญัติที่เกี่ยวของที่ยังไมมีผลใชบังคับ
ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
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วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๙ มาตรา และสามารถ
พิจารณาแบงออกเปน ๔ กลุม ดังนี้
๑. บทบัญญัติที่เปนหลักการใหม ซึ่ง กสทช. จะตองเตรียมความพรอมในการดําเนินการ
เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ (ฉบับที่ ๓)
สาระสําคัญ
พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๑๔
ผู ใดประสงคจ ะใชคลื่น ความถี่เพื่อ ประกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การ
แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑
โทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคม ตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
นี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกําหนดโดย
ตองระบุกิจการที่สามารถใชคลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาตประกอบกิจการ
ไดตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ โดยคลื่นความถี่ที่ กสทช. อนุญาต
ใหผูรับใบอนุญาตใช อาจอนุญาตใหบุคคลอื่นรวมใชประโยชนในยานความถี่
หรือชองความถี่จากคลื่นความถี่ที่ไดอนุญาตไวแลวนั้นได แตจะตองไมเปน
การรบกวนการใชป ระโยชน ข องผู ไ ดรั บ ใบอนุญ าต โดย กสทช. จะต อ ง
ประกาศเงื่ อ นไขดั ง กล า วให ท ราบเป น การทั่ ว ไปในการอนุ ญ าตให ใ ช
คลื่นความถี่นั้นดวย ทั้งนี้ หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และคาธรรมเนียมใน
การขออนุญาตและการอนุญาตใหบุคคลอื่นรวมใชประโยชนในยานความถี่
หรือชองความถี่ ใหเปนไปตามที่ กสทช. ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๔
การให สิ ทธิแกผู ไดรับ อนุญ าตให ใชคลื่น ความถี่ ส ามารถยื่น คําขออนุญาต
แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๓
ประกอบกิจการที่สามารถใชคลื่นความถี่ดังกลาวได และสามารถยื่นคําขอ
อนุญาตประกอบกิจการเพิ่มเติมได
มาตรา ๑๔
การโอนใบอนุญ าตใหใ ชค ลื่น ความถี่โ ดยกํา หนดใหโ อนไดตอ เมื่อ ไดร ับ
แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๔/๓ อนุญาตจาก กสทช. และเสียคาธรรมเนียมการโอน
มาตรา ๒๗
การให สิ ท ธิ ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตให ใ ช ค ลื่ น ความถี่ ที่ มี อ ยู ใ นวั น ก อ นวั น ที่
พระราชบัญญัติใชบังคับยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเพิ่มเติม
มาตรา ๒๘
การใหสิทธิผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่อยูในวันที่พระราชบัญญัติใชบังคับ
ตามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ ยื่ น คํ าขอรั บใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
เพิ่มเติม
มาตรา ๒๙
การใหส ิท ธิใ นการโอนใบอนุญ าตใหใ ชค ลื ่น ความถี ่ที ่ม ีอ ยู ก อ นวัน ที่
พระราชบัญญัติใชบังคับตามมาตรา ๔๔/๓
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๒. บทบั ญญัติ ที่เป น หลักการเดิม แต มีการแกไ ขเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ ซึ่ง กสทช. จะตองเตรียมความพรอมในการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ (ฉบับที่ ๓)
สาระสําคัญ
พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๑๔
คลื ่น ความถี ่ใ นกรณีด ัง ตอ ไปนี ้ กสทช. อาจอนุญ าตใหใ ชค ลื ่น ความถี่
แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๒
โดยวิธีการอื่นนอกจากการประมูล
(๑) คลื่นความถี่ที่มีเพียงพอตอการใชงาน
(๒) คลื่นความถี่ที่ กสทช. ประกาศกําหนดใหนําไปใชในกิจการเพื่อบริการ
สาธารณะ ความมั่นคงของรัฐ หรือกิจการอื่นที่ไมแสวงหากําไร
(หลักการเดิมตามมาตรา ๔๕)

๓. บทบัญญัติที่เปนหลักการเดิม แตมีการแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดเล็กนอย ซึ่งเปนกรณีที่
กสทช. ดําเนินการอยูแลว
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ (ฉบับที่ ๓)
สาระสําคัญ
พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๑๔
การอนุญ าตใหใชคลื่นความถี่ที่เกิดหรืออาจเกิดการรบกวนคลื่น ความถี่ที่
แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๔
ได รั บ อนุญ าตอยูกอ นแลว จะกระทํา ไมได (หลักการเดิม ตามมาตรา ๔๑
วรรคแปด)
มาตรา ๑๔
หน า ที่ ข องผูไ ดรั บ ใบอนุญ าตให ใช คลื่ น ความถี่ ในการชํ าระค าธรรมเนีย ม
แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๔/๒ การขออนุญาตและคาธรรมเนียมใบอนุญาต (หลักการเดิมตามมาตรา ๔๒
และมาตรา ๔๕)
มาตรา ๑๔
เหตุ แ ห ง การเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตให ใ ช ค ลื่ น ความถี่ (หลั ก การเดิ ม ตาม
แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๔/๕ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๗)
มาตรา ๒๑
การกํ า หนดใหร ายไดข องสํ านั กงาน กสทช. ครอบคลุ มถึ งค าธรรมเนี ย ม
แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๕ (๑) การขออนุญาตและคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบ
กิจการ และคาธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ เปนรายได
ของสํานักงาน กสทช. (หลักการเดิมตามมาตรา ๖๕ (๑))
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๔. บทบัญญัติที่เปนหลักการเดิม
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ (ฉบับที่ ๓)
สาระสําคัญ
พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๑๔
ผู ได รั บ ใบอนุญ าตให ใชคลื่ น ความถี่ต องประกอบกิจ การด ว ยตนเอง และ
แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๔/๑ การให บุ ค คลอื่ น เช า เวลาดํ า เนิ น รายการ (หลั ก การเดิ ม ตามมาตรา ๔๓
วรรคสอง และมาตรา ๔๖ วรรคสอง)
มาตรา ๑๔
การแจ งข อมูล การอนุญ าตใหใ ชคลื่ น ความถี่ต อคณะกรรมการดิจิทั ล เพื่ อ
แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๔/๔ เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (หลักการเดิมตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๕)
มาตรา ๑๕
หนาที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการในการชําระคาธรรมเนียมการขอ
แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๕
อนุญาตและคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายป (หลักการเดิม
ตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๕)
มาตรา ๑๕
การกําหนดเงื่อนไขใหผูรับใบอนุญาตตองจัดเวลาใหรายการสําหรับเด็กและ
แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๖
เยาวชนไดออกอากาศในชวงเวลาที่เหมาะสม (หลักการเดิมตามมาตรา ๔๑
วรรคหา)
มาตรา ๑๖
ยกเลิกเหตุแหงการเพิกถอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๗ แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ถูกนําไปบัญญัติ
ไวในมาตรา ๔๔/๕)
มาตรา ๒๔
บทกํ า หนดโทษกรณี ใ ช ค ลื่ น ความถี่ โ ดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าตตามมาตรา ๔๑
แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๘
วรรคหนึ่ง (หลักการเดิมตามมาตรา ๗๘)
มาตรา ๒๕
การยกเวน การนําหลักการประกอบกิจ การดวยตนเองตามมาตรา ๔๔/๑
แกไขเพิ่มเติม
มาใชบังคับกับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่นําคลื่นความถี่ที่ไดรับจัดสรร
มาตรา ๘๓ วรรคสอง
ไปใหผูอื่นประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญาที่ชอบ
ดวยกฎหมาย (หลักการเดิมตามมาตรา ๘๓ วรรคสอง)
มาตรา ๒๖
การยกเวน การนําหลักการประกอบกิจ การดวยตนเองตามมาตรา ๔๔/๑
แกไขเพิ่มเติม
มาใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจ ที่นําคลื่นความถี่ที่ไดรับจัดสรรไปใหผูอื่นประกอบ
มาตรา ๘๔ วรรคสอง
กิ จ การโดยการอนุ ญ าต สั ม ปทาน หรื อ ตามสั ญ ญาที่ ช อบด ว ยกฎหมาย
(หลักการเดิมตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง)
จากการจั ด กลุ ม ของบทบั ญ ญั ติ ที่ มี ก ารแก ไ ขปรั บ ปรุ ง เพื่ อ รองรั บ การหลอมรวม
(Convergence) ขางตน กสทช. ไดพิจ ารณาถึงความพรอมในการดําเนิน การเพื่อใหเปน ไปตามบทบัญญัติ
ดั ง กล า วและคํ า นึ ง ถึ ง หลั ก การการแข ง ขั น โดยเสรี แ ละอย า งเป น ธรรม โดยมี ข อ พิ จ ารณาและแนวทาง
การดําเนินงาน ดังนี้
๑. การแกไขขอจํากัดในการใชคลื่นความถี่ จากเดิมที่การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ถูกจํากัด
ใหเปนการอนุญาตเพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคม ดานใดดานหนึ่ง
เทานั้น มาเปนการกําหนดใหผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สามารถประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
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โทรทั ศน หรื อกิ จ การโทรคมนาคมโดยใชคลื่นความถี่ที่ไดรับอนุญ าตได โดยมี กสทช. เปนผูกํากับดูแลวา
คลื่นความถี่ใดสามารถประกอบกิจการใดไดบาง (มาตรา ๑๔ แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑)
กรณี นี้ ไม มีขอขั ดข องในการดําเนิน การตามกฎหมาย เนื่องจากตามมาตรา ๑๔ แกไข
มาตรา ๔๑ กําหนดให กสทช. เปนผูมีอํานาจในการออกหลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ซึ่งหลักเกณฑ
ดังกลาวตองมีการระบุกิจการที่สามารถใชคลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาตนั้นประกอบกิจการไดตามแผนแมบท
การบริหารคลื่นความถี่ ประกอบกับในการจัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ของ กสทช. ที่ผานมา จะมี
การระบุถึงประเภทของกิจการที่สามารถนําคลื่นความถี่แตละยานไปใชงานไดไวอยางชัดเจนอยูแลว จึงมีความ
พรอมที่จะดําเนินการในเรื่องนี้ อยางไรก็ดี กสทช. จะตองดําเนินการแกไขปรับปรุงแผนแมบทการบริหาร
คลื่ น ความถี่ เพื่ อใหส ามารถมี แผนความถี่วิทยุไดมากกวาหนึ่งกิจ การในยานความถี่เดีย วกัน ซึ่งคาดวาจะ
เตรียมการแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ ๔ ของป ๒๕๖๓ ซึ่งจะสอดคลองกับการปรับปรุงแกไขแผนแมบทการ
บริหารคลื่นความถี่ ตามผลการประชุมใหญระดับโลกวาดวยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ดวย
๒. การยกเลิ ก การออกใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโดยอั ต โนมั ติ เ มื่ อ ได ใ บอนุ ญ าตให ใ ช
คลื่นความถี่ โดยกําหนดใหเมื่อไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่แลว ผูไดรับใบอนุญาตตองมาขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการอีกครั้งหนึ่งวาจะประกอบกิจการใดบางสําหรับคลื่นความถี่นั้น และหากไมขออนุญาตประกอบ
กิจการภายในระยะเวลาที่กําหนดยอมเปนเหตุใหเพิกถอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ (มาตรา ๑๔ แกไข
เพิ่มเติมมาตรา ๔๓ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘)
กรณี นี้ ไ ม มี ข อ ขั ด ข อ งในการดํ า เนิ น การตามกฎหมาย เนื่ อ งจากป จ จุ บั น มี ก ฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบกิจการกําหนดถึงระบบการอนุญาต การกํากับดูแล การบังคับใชกฎหมายไวอยาง
ชั ด เจนและเป น ระบบแล ว ได แ ก พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
ที่ แก ไขเพิ่ มเติ ม และพระราชบั ญ ญั ติการประกอบกิจ การกระจายเสีย งและกิ จ การโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑
กลาวคือ หากผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ประสงคที่จะประกอบกิจการประเภทใดที่คลื่นความถี่สามารถ
ใชงานไดตามที่ กสทช. กําหนดผูรับใบอนุญาตนั้นยอมมีหนาที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายที่ใชในการกํากับกิจการ
ประเภทนั้ นด ว ย ไม ว า จะเป น การยื่ น ขอใบอนุ ญ าต หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของผู ไ ด รั บ การอนุ ญ าต
การคุมครองผูใชบริการ และรวมถึงบทกําหนดโทษตาง ๆ ตามที่กฎหมายแตละฉบับกําหนดไวดวย อยางไรก็ดี
กสทช. จะดําเนินการพิจ ารณาทบทวนและพิจารณาแกไขปรับ ปรุงประกาศหรือหลักเกณฑที่เกี่ย วของกับ
การขออนุญาตประกอบกิจการเพื่อใหสามารถรองรับกับการหลอมรวม (Convergence) และอํานวยความ
สะดวกในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เกี่ยวของตามเจตนารมณของกฎหมาย รวมทั้งอยูบนพื้นฐาน
ของหลั กการการแข งขั น โดยเสรี และอย างเปน ธรรม ซึ่งคาดวาจะเตรีย มการแล วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๔
ของป ๒๕๖๓
๓. การโอนใบอนุ ญ าตใหใชคลื่น ความถี่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตรา
คาธรรมเนียมในการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่ กสทช. ประกาศกําหนด และเมื่อ กสทช. อนุญาตใหมี
การโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่แลว ใหใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน หรือ
กิจการโทรคมนาคมที่ใชคลื่นความถี่ของผูโอนสิ้นสุดลง และให กสทช. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคม แลวแตกรณี ใหแกผูรับโอนตามลักษณะ ประเภท และขอบเขต
ของใบอนุญาตประกอบกิ จการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคมของผูโอน (มาตรา ๑๔
แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๔/๓ และมาตรา ๒๙)
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กรณีนี้ไมมีขอขัดของในการดําเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากเดิมหลักการโอนใบอนุญาต
ใหใชคลื่นความถี่ไดมีการกําหนดไวในมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ อยูแลว แตตอมาเมื่อมีการบังคับ
ใชพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงไดมีการยกเลิกหลักการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ดังกลาวไป
ดังนั้น การที่พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดถึงหลักการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
กสทช. จึงมีความพร อมในการดําเนินการดังกลาว โดยจะเตรียมการยกรางประกาศหลักเกณฑเพื่อรองรับ
บทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวของกับการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ซึ่งคาดวาจะเตรียมการแลวเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ ๔ ของป ๒๕๖๓
๔. การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่โดยวิธีอื่นนอกเหนือจากวิธีประมูล โดย กสทช. อาจอนุญาต
ใหใชคลื่นความถี่โดยวิธีการอื่นนอกจากการประมูล ได กรณีคลื่นความถี่ที่มีเพียงพอตอการใชงาน หรือกรณี
คลื่นความถี่ที่ กสทช. ประกาศกําหนดใหนําไปใชในกิจการเพื่อบริการสาธารณะ ความมั่นคงของรัฐ หรือกิจการ
อื่นที่ไมแสวงหากําไร (มาตรา ๑๔ แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๒)
กรณีนี้ไมมีขอขัดของในการดําเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากเดิมพระราชบัญ ญัติองคกร
จัดสรรคลื่น ความถี่และกํากับการประกอบกิจ การกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน และกิจ การโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดมีการบัญญัติเรื่องนี้ไวแลว
แตในการแกไขพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสีย ง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดมีการเพิ่มเติมรายละเอียดการอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่ที่นําไปใชในกิจการบางประเภทไดรับการยกเวนไมตองใชวิธีการประมูลคลื่นความถี่ ไดแก กิจการ
เพื่อบริการสาธารณะ ความมั่นคงของรัฐ ในการนี้ กสทช. มีความพรอมในการดําเนินการดังกลาว โดยจะ
เตรียมการยกรางประกาศหลักเกณฑเพื่อรองรับบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวของกับการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
โดยวิธีอื่นนอกเหนือจากวิธีประมูลซึ่งคาดวาจะเตรียมการแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ ๔ ของป ๒๕๖๓
๒. ความพรอมทางดานเทคนิค
การหลอมรวม (Convergence) สามารถพิจารณาได ๒ มิติ ไดแก
(๑) มิติทางคลื่นความถี่
เมื่ อพิ จารณาแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ การหลอมรวมในยานความถี่ใดๆ คื อ
การกํ า หนดกิ จ การต า ง ๆ ตามตารางกํ าหนดคลื่น ความถี่แหง ชาติใหส ามารถใชยานความถี่ นั้น ๆ ได เช น
ยานความถี่ ก. อนุญาตใหใชในกิจการเคลื่อนที่ กิจการประจําที่ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
รวมกัน
การอนุญาตใหใชงานกิจการใด ๆ ในยานความถี่เดียวกันโดยเสรีจะกอใหเกิดปญหาการ
รบกวนระหวางผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในแตละกิจการ ซึ่งในปจจุบันยังไมมีวิธีการใดสามารถแกปญหา
ดั งกล าวได อย างสมบู รณ ดั งนั้ น ในทางปฏิ บัติ จึ งมั กใช แนวคิ ดในลักษณะของการอนุญาตให ใช คลื่นความถี่
ในแตละกิจการ โดยแบงชวงของคลื่นความถี่อยางชัดเจน (Band Partitioning) และอาจมีการกําหนดเงื่อนไข
การใชคลื่นความถี่ เชน กําหนดใหใชตัวกรองสัญญาณ (Filter) หรือกําหนดชวงแถบความถี่ปองกัน (Guard
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band) เพื่อลดการรบกวนระหวางกิจการที่ใชชวงความถี่ที่ติดกัน ซึ่งการใชเทคนิคดังกลาวอาจตองทําการศึกษา
หรือทดลองทดสอบ เพื่อหาคาพารามิเตอรทางเทคนิคที่เหมาะสมเปนรายกรณีไป ดังนั้น แมวาในยานความถี่
ที่ตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติกําหนดใหใชไดในหลายกิจการ รวมทั้งในอนาคตหากใหมีการอนุญาต
ใหมีการใชงานไดอยางเสรีตามที่กฎหมายกําหนด จึงจําเปนตองดําเนินการศึกษาเพื่อใหมีความพรอมทาง
เทคนิคเพื่อไมใหเกิดการรบกวนในการใชงานจริงโดยเครงครัดเชนเดิม
(๒) มิติทางโครงขายและเทคโนโลยี
ในป จจุบั น เทคโนโลยีที่ใหบริการสวนมากไดถูกพัฒ นาจากระบบแอนะล็อก (Analog)
เป น ระบบดิ จิ ต อล (Digital) อาทิ การรั บ ฟงวิ ทยุ ห รือ การรั บ ชมโทรทัศ น จากเครื่อ งรับ วิท ยุห รือโทรทัศ น
โดยทั่วไป เปลี่ยนไปเปนการรับฟงและรับชมผานอุปกรณดิจิตอลตาง ๆ เชน โทรศัพทมือถือ หรือคอมพิวเตอร
สวนตัว
แนวโน ม การพั ฒ นาดั ง กล า ว ส ง ผลให บ ริ ก าร (Service/Application) เดิ ม ที่ อ ยู บ น
โครงขายที่แตกตางกัน เชน วิทยุ AM/FM โทรศัพทเคลื่อนที่ และโทรทัศนภาคพื้นดิน สามารถใชโครงขาย
เดี ย วกั น ในการให บ ริ ก าร คื อ โครงข า ยอิน เทอรเ น็ ต (IP based Network) ซึ่ งกิ จ การที่ กํ าหนดไวสํ าหรั บ
โครงขายดังกลาวตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ (ตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ ซึ่งอางอิงจาก
ขอบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ หรือ International Telecommunication Union –
ITU) อาจแตกตางจากกิจการที่นําไปใชใหบริการได เชน การใหบริการกระจายเสียงและโทรทัศนบนโครงขาย
อินเทอรเน็ตในลักษณะ Over the top (OTT) ซึ่งถือวาเปนกิจการเคลื่อนที่ตามนัยของแผนแมบทการบริหาร
คลื่นความถี่ (ตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ)
มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ ง แห งพระราชบัญ ญัติ องคก รจัด สรรคลื่น ความถี่ และกํ ากั บ การ
ประกอบกิ จ การวิ ทยุกระจายเสี ย ง วิ ทยุโ ทรทัศน และกิจ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติวา “ผูใดประสงคจะใชคลื่นความถี่เพื่อประกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคม ตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกําหนด โดยประกาศดังกลาวตองระบุกิจการที่สามารถ
ใชคลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาตนั้นประกอบกิจการไดตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่” ซึ่ง “กิจการ”
ที่ร ะบุ ในแผนแมบทการบริห ารคลื่น ความถี่ คือ “กิจ การ” ซึ่งอางอิงจากขอบังคับวิทยุของ ITU ในขณะที่
“กิจการ” ที่ใหบริการ คือ “กิจการ” ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
ที่ แก ไขเพิ่ มเติ ม หรื อพระราชบั ญ ญั ติการประกอบกิจ การกระจายเสีย งและกิจ การโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยภาคผนวก ก ของแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ไดระบุคลื่นความถี่ที่กําหนดใหใชในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และกิจการอื่นไวอยางชัดเจนวาการประกอบกิจการประเภทตางๆ
สามารถทําไดบนคลื่นความถี่ใดบาง
สําหรับความพรอมทางดานเทคนิคนั้น ยังมีขอจํากัดที่ทําใหการหลอมรวม (Convergence)
ยังไมสามารถทําไดอย างสมบูรณ ในขณะนี้ เนื่องจาก ภาคผนวก ก ของแผนแมบทการบริห ารคลื่นความถี่
กําหนดใหการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนสามารถทําไดเฉพาะคลื่นความถี่ที่กําหนดใหใช
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเทานั้น ไมสามารถทําไดกับคลื่นความถี่ที่กําหนดใหใชในกิจการ
โทรคมนาคม หรื อในทํ านองเดีย วกั น การประกอบกิจ การโทรคมนาคมสามารถทําได เฉพาะคลื่นความถี่ที่
กํา หนดให ใชในกิจ การโทรคมนาคมเทา นั้น ไมส ามารถใชในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนได ยิ่งไปกวานั้น แตละชวงความถี่มักถูกกําหนดใหใชเพียงกิจการเดียวเทานั้น อันเปนผลสืบเนื่องจาก
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หลักการ band partitioning หรือกลาวคือ มีแผนความถี่วิทยุเพียงฉบับเดียวในชวงความถี่นั้น ๆ ดังนั้น
จึงมีแนวทางการเตรียมความพรอมโดยแกไขภาคผนวก ก ของแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ใหสามารถ
ประกอบกิจการหรือใหบริการขามกิจการได (ตัวอยางเชน ใหบริการกระจายเสียงและโทรทัศน ในกิจการ
ซึ่ง แตเดิมแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่กําหนดใหใชในกิจการเคลื่อนที่หรือกิจการประจําที่) และตองแกไข
ใหสามารถมีแผนความถี่วิทยุไดมากกวาหนึ่งกิจการในยานความถี่เดียวกัน โดยจะมีกิจการใดบางอาจตอง
คํา นึงถึงปจ จัย อื่น ประกอบดว ย เชน ความตองการของผูใหบริการ ความพรอมของอุปกรณ ขอจํากัดทาง
เทคนิค การแกไขการรบกวนที่อาจเกิดขึ้น และการประสานงานคลื่นความถี่ตามบริเวณชายแดนกับประเทศ
เพื่อนบาน นอกจากนี้ อาจตองแกไขหลักเกณฑการอนุญาตประกอบกิจการในสวนที่เกี่ยวของดวย โดยคาดวา
การเตรียมการสําหรับการแกไขแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่จะแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ ๔ ของป ๒๕๖๓
ซึ่งจะสอดคลองกับการปรับปรุงแกไขแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ ตามผลการประชุมใหญระดับโลก
วาดวยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ดวย จึงจําเปนตองดําเนินการศึกษาเพื่อใหมีความพรอมในการดําเนินการ
ดังกลาว
ทั้งนี้ ในอนาคตสมควรมีการดําเนินการเพื่อใหเกิดการบูรณาการดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การกํากับดูแลกิจการสื่อสารและรองรับการหลอมรวม (Convergence) โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
(๑) แยกแนวความคิดของการอนุญาตออกเปนลักษณะโครงขายกับลักษณะการบริการ เชน
ผูใหบริการรายการโทรทัศนขออนุญาตการประกอบกิจการโทรทัศน เมื่อไดรับอนุญาตแลวก็สามารถนําไป
ใหบริการบนโครงขายใดก็ไดที่ไดรับอนุญาตในลักษณะโครงขายแลว ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด
(๒) ตองแกไขคํานิยาม “การประกอบกิจการ” ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
ที่เกี่ยวของ ใหแตกตางจาก “กิจการ” ตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ ซึ่งอางอิงกิจการตามขอบังคับ
วิทยุของ ITU เพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
(๓) ตองแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบั ญ ญั ติการประกอบกิจ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ รวมถึงพระราชบัญญั ติ
วิทยุ คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยปรั บปรุงใหเป น กฎหมายฉบับ เดีย วกัน เพื่อสงเสริมการหลอมรวมบริการ
บนโครงขายเดียวกันโดยสมบูรณ โดยจะเริ่มดําเนินการศึกษาการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกลาวในไตรมาสที่ ๑
ของป ๒๕๖๓
๓. กรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น ความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติวา กอนเสนอให
มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดใหนําบทบัญญัติตามมาตรา ๓๐ มาใชบังคับ ให กสทช. จัดใหมีการรับฟง
ความคิ ด เห็ น ของประชาชนและผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งตามความเหมาะสมและนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ มาประกอบ
การพิจารณา และรายงานผลการเตรียมความพรอมที่จะดําเนินการตามบทบัญญัติดังกลาวใหคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภาทราบ และเมื่อ กสทช. พิจารณาแลวเห็นวา มีความพรอมทั้งทางดานกฎหมายและทางดานเทคนิค
กสทช. จะไดเสนอใหมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดใหนําบทบัญญัติตามมาตรา ๓๐ มาใชบังคับตอไป
โดย กสทช. มีกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
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กรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกา
การดําเนินการ
กฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลใชบังคับวันที่ ๑๗ เมษายน
๒๕๖๒
กสทช. พิ จ ารณาความพร อ มในการดํ า เนิ น การ และจั ด ทํ า แผนการ
ดําเนินการและกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกา
รายงานผลการเตรียมความพรอมตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ครั้งที่ ๑
การเตรี ยมการจั ด ทํา หลั ก เกณฑ ที่ เ กี่ ยวข อ งเพื่ อรองรั บ บทบั ญ ญั ติก าร
หลอมรวม (Convergence) ได แ ก แผนแม บ ทการบริ ห ารคลื่ น ความถี่
หลักเกณฑการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ หลักเกณฑการอนุญาต
ใหใชคลื่นความถี่โดยวิธีอื่นนอกเหนือจากวิธีประมูล และหลักเกณฑการ
ขออนุญาตประกอบกิจการเพิ่มเติม
ดําเนินการศึกษาเพื่อแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบั ญ ญั ติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ รวมถึงพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
รายงานผลการเตรียมความพรอมตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ครั้งที่ ๒
ประชุมกลุมยอย (Focus group) สําหรับแตละหลักเกณฑ
รายงานผลการเตรียมความพรอมตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ครั้งที่ ๓
รายงานผลการเตรียมความพรอมตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ครั้งที่ ๔
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของ
กสทช. พิจารณาผลการรับฟ งความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสว น
เกี่ยวของ
กสทช. เห็นชอบใหเสนอใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา และใหสํานักงาน
กสทช. เสนอร า งพระราชกฤษฎี ก าต อ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
เพื่อดําเนินการตอไป
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๑๖ ต.ค.
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๑๖ ต.ค.

หมายเหตุ : เมื่ อพระราชกฤษฎีกามีผ ลใชบังคับแลว กสทช. จะดําเนินการใหหลักเกณฑที่เกี่ยวของมีผ ลใชบังคับเพื่อรองรับ บทบัญญัติ
การหลอมรวม (Convergence) ไดแ ก แผนแมบ ทการบริห ารคลื่ น ความถี่ หลักเกณฑก ารโอนใบอนุญาตใหใ ชค ลื่น ความถี่
หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่โดยวิธีอื่นนอกเหนือจากวิธีประมูล และหลักเกณฑการขออนุญาตประกอบกิจการเพิ่มเติม ห น า | ๑๙
ซึ่งคาดวาจะใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ ๖ เดือน

๑๖ เม.ย.

