- ร่าง พระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ...)
พ.ศ. ....
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ .....
เป็นปีที่ ..... ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม …………………………..………………........
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัตินี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิ จจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น ความถี่และ
กากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิท ยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖ ให้ มี ค ณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กสทช.” จานวนเจ็ดคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๗ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกิจการกระจายเสียง ด้านกิจการโทรทัศน์ ด้านกิจการ
โทรคมนาคม ด้านวิศวกรรม ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่ งเสริมสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. โดยให้การกาหนดจานวน
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านใดเป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๔/๑ กาหนด
ให้เลขาธิการ กสทช. เป็นเลขานุการ กสทช.”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๗) ของมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญ ญัติองค์ก รจัดสรรคลื่น
ความถี ่แ ละก ากับ การประกอบกิจ การวิท ยุก ระจายเสีย ง วิท ยุโ ทรทัศ น์ และกิจ การโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับ การประกอบกิจ การ
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วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน
“(๗) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๑๒) ของมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี ่แ ละก ากับ การประกอบกิจ การวิท ยุก ระจายเสีย ง วิท ยุโ ทรทัศ น์ และกิจ การโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับ การประกอบกิจ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔) ของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี ่แ ละก ากับ การประกอบกิจ การวิท ยุก ระจายเสีย ง วิท ยุโ ทรทัศ น์ และกิจ การโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
“(๔) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในบริษัท
หรือห้ างหุ้ นส่ว นหรือ นิติบุ คคลอื่ น ใดบรรดาที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ด้านกิ จ การกระจายเสี ยง กิ จ การโทรทั ศ น์
หรือกิจการโทรคมนาคม”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น ความถี่
และก ากับ การประกอบกิจ การวิท ยุก ระจายเสียง วิท ยุโ ทรทัศน์ และกิจ การโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔/๒ ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการต้องมีลักษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองอธิบดีผู้พิพากษา รองอธิบดีศาล
ปกครองชั้นต้น ตุลาการพระธรรมนูญรองหัวหน้าศาลทหารกลาง หรือรองอธิบดีอัยการ
(๒) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการพลเรือน พนักงานในหน่วยงานอื่นของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
ที่ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป หรือรองหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
ที่เป็นนิติบุคคลหรือรัฐวิสาหกิจ
(๓) เป็นหรือเคยเป็นนายทหารหรือนายตารวจที่มียศตั้งแต่พ ลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
หรือพลตารวจตรี
(๔) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองกรรมการ
ผู้จัดการในบริษัทมหาชนจากัดที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าห้าร้อยล้านบาท
(๖) มีประสบการณ์การทางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปี หรือ
(๗) มี ป ระสบการณ์ด้ านการบริห ารกิ จ การกระจายเสียง กิ จ การโทรทั ศน์ หรือกิ จ การ
โทรคมนาคมอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปี”
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มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กากับการประกอบกิจ การวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕ ในการดาเนินการสรรหากรรมการ ให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประกาศการ
เปิดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๖ ให้ทราบเป็นการทั่วไปผ่านทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยสามสิบวันติดต่อกัน
เมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาดาเนินการสรรหา
ผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
จากสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ในการสรรหาให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยและให้กรรมการสรรหาแต่ละคนบันทึกเหตุผล
ในการเลือกไว้ด้วย
ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจานวนทั้งหมดเท่าทีม่ อี ยูข่ อง
คณะกรรมการสรรหา
ถ้าไม่มี บุคคลใดได้รับ คะแนนเสียงตามวรรคสี่ หรือมี แต่ยัง ไม่ ครบจ านวนที่จ ะต้องสรรหา
ให้มี การลงคะแนนใหม่สาหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม ถ้ายังได้ไม่ ครบตามจานวนให้มี การลงคะแนน
อีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่ การลงคะแนนครั้งหลังนี้ยังได้บุคคลไม่ครบตามจานวนที่ จะต้องสรรหาหรือคัดเลือก
ให้ดาเนินการสรรหาใหม่สาหรับจานวนที่ยังขาดอยู่
เมื่ อคณะกรรมการสรรหาดาเนินการสรรหาได้บุคคลใดแล้วให้ เสนอชื่อไปยัง วุฒิสภาเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยผู้ได้รับการสรรหานั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหารายใด ให้ดาเนินการสรรหาบุคคลใหม่
แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในครั้งนี้
จะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่นี้ไม่ได้
เมื่ อ มี ผู้ได้รั บ ความเห็น ชอบจากวุฒิ ส ภาแล้ว หากเป็นกรณีที่ ป ระธานกรรมการพ้ นจาก
ตาแหน่งด้วย ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับกรรมการซึ่งยังไม่พ้นจากตาแหน่ง ถ้ามี เพื่อเลือกกันเอง
ให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ ในกรณีที่ผู้ซึ่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ
ยัง ได้ไม่ ครบจานวนที่ ต้อ งสรรหา แต่เ มื่ อรวมกั บ กรรมการซึ่ง ยังดารงตาแหน่ง อยู่ ถ้ามี มี จานวนถึงห้าคน
ก็ ใ ห้ด าเนิน การประชุ ม เพื่ อ เลื อ กประธานกรรมการได้ และเมื่ อ โปรดเกล้า โปรดกระหม่ อมแต่ ง ตั้ ง แล้ ว
ให้คณะกรรมการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่ าที่มี อยู่ และให้ดาเนินการสรรหาเพิ่มเติมให้ครบตามจานวนที่ ต้องสรรหาต่อไป
โดยเร็ว
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ในการสรรหาเพิ่มเติมตามวรรคแปดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสรรหาชุดเดิม
เป็นผู้ดาเนินการ
ให้ประธานวุฒิสภานาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ในกรณีที่มี การฟ้องคดีเ กี่ยวกับการสรรหากรรมการต่อศาลปกครอง การฟ้องคดีดัง กล่าว
ไม่เป็นเหตุให้ระงับหรือชะลอการดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการสรรหาที่ได้ดาเนินการไปแล้ว เว้นแต่ศาลปกครอง
จะมีคาพิพากษาหรือคาสั่งเป็นอย่างอื่น ในการนี้ หากศาลปกครองมีคาพิพากษาหรือคาสั่งใด ๆ อันเป็นผลให้
บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือได้รับการคัดเลือกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
กรณีเช่นว่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อกิจการที่บุคคลนั้นได้กระทาไว้แล้วก่อนมีคาพิพากษาหรือคาสั่งดัง กล่าว”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่น ความถี่แ ละก ากับ การประกอบกิจ การวิท ยุก ระจายเสียง วิท ยุโ ทรทัศน์ และกิจ การโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับ การประกอบกิจ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กากับการประกอบกิจ การวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการโดยยังมีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) อยู่ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดัง กล่าว
แล้วนั้นต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภากาหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะ
นาความกราบบังคมทูลเพื่อ ทรงแต่งตั้งกรรมการ ในกรณีที่ไม่ได้แสดงหลักฐานภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิท ธิ และให้ดาเนินการสรรหาหรือคัดเลือกใหม่ และให้นาความในมาตรา ๑๕ วรรคเก้ า
มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
“มาตรา ๑๘/๑ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ผู้ได้รับ
การคัดเลือกหรือได้รับการสรรหา ให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย คาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด
การเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหากาหนด
การวินิจฉัยให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย
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ให้นาความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บัง คับ แก่ กรณีที่ มีปัญหาเกี่ยวกั บ
คุณสมบัติและลัก ษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหาว่า
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได้”
มาตรา ๑๒ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

