
 

(ร่าง) 
พระราชบัญญัติ 

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ 
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
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  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
 

............................................................................................................ ...................................................
......................................................... 

 
  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 
  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 
 
  มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๒๗  ให้ กสทช. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  แผนแม่บทกิจการ

โทรคมนาคม แผนเลขหมายโทรคมนาคม และแผนความถี่วิทยุในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคม ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของ
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๒) จัดสรรคลื่นความถี่  และพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ในกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

(๓) ก ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมในการประกอบกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือในกิจการวิทยุคมนาคม 

(๔) ก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม 
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(๕) พิจารณาอนุญาตและก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม
และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว 

(๖) พิจารณาอนุญาตและก ากับดูแลการใช้เลขหมายโทรคมนาคม และก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว 

(๗) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้หรือเชื่อมต่อ และหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ก าหนดอัตราค่าใช้หรือค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ  
ผู้ให้บริการและผู้ลงทุน หรือระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ 

(๘) ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการโดยค านึงถึง
ประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ 

(๙) ก าหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคในการประกอบกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และในกิจการวิทยุคมนาคม 

(๑๐) ก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่
เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

(๑๑) ก าหนดมาตรการให้มีการกระจายบริการด้านโทรคมนาคมให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
ตามมาตรา ๕๐ 

(๑๒) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการและ 
คุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมและส่งเสริม
สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีที่ใช้ในกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

(๑๓) ร่วมให้ข้อมูลกับรัฐบาลในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวน
ซึ่งกันและกัน 

(๑๔) ติดตามตรวจสอบและให้ค าปรึกษาแนะน าการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 

(๑๕) ก าหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบง ากิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอ่ืนใด ซึ่งจะมีผลเป็น
การขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน 

(๑๖) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือท าหน้าที่
จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการ ควบคุมการประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม 

(๑๗) ออกระเบียบหรือประกาศตามมาตรา ๕๘ 
(๑๘) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของส านักงาน กสทช. รวมทั้งเงินที่จะจัดสรรเข้ากองทุนตาม

มาตรา ๕๒ 
(๑๙) พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสรรเ งินกองทุนตามที่คณะ

กรรมการบริหารกองทุนเสนอตามมาตรา ๕๕ 
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(๒๐) ให้ข้อมูล หรือเข้าร่วมด าเนินการในการเจรจาหรือท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่น
ความถี่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(๒๑) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีกฎหมายหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีและการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับคลื่นความถี่ กิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

(๒๒) ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอันเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ กสทช. 
(๒๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 
การก าหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อหรือการครอบง าตาม (๑๗) ให้ 

กสทช. รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
การใช้อ านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกฎหมายว่าด้วยวิทยุ
คมนาคม 

บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งใด ๆ ที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปเมื่อได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 
 
  มาตรา ๔ ให้ยกเลิกส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ของหมวด ๒ การก ากับดูแลการประกอบ
กิจการมาตรา ๓๕ ถึงมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
  บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งอ่ืนใดอ้างถึงคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้ถือว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งนั้นอ้างถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี 
  
  มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้องค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม 
ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอ่ืน รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและต้องด าเนินการใน
ลักษณะที่มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงในกิจการด้านต่าง ๆ ซึ่งต้องจัดสรรให้เพียงพอส าหรับการ
จัดท าบริการสาธารณะของรัฐ เพ่ือให้เหมาะสมแก่การเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะ” 
 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหกและวรรคเจ็ดของมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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  “ในกรณีที่เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ซึ่ง
เป็นการประกอบกิจการทางธุรกิจตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ให้ใช้วิธีคัดเลือกทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น โดยให้แ ยกกันในแต่ละ
ระดับ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศก าหนด 

การก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมการคัดเลือกตามวรรคหก ให้ค านึงถึงประโยชน์ใน
การจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถ่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า การป้องกันการผูกขาด การส่งเสริม
การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ภาระของผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น” 

 
  มาตรา ๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคเก้าของมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓  
  “ผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์จาก กสทช. แล้ว ให้แจ้งไปยังคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่า
ด้วยคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งรายงานสรุปสถานภาพการลงทุนทรัพยากรที่
ใช้ในการให้บริการในภาพรวม ส าหรับใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ระดับนโยบายของคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป”  
 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ให้ กสทช. มีอ านาจก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ โดยแยกเป็น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งต้องช าระเมื่อได้รับ
ใบอนุญาตและต้องช าระเป็นรายปีในอัตราที่เหมาะสมกับประเภทของใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เว้นแต่ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือ
ประกอบกิจการทางธุรกิจ ให้ถือว่าเงินที่ได้จากการคัดเลือกตามมาตรา ๔๑ วรรคหก เป็นค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ซึ่งต้องช าระเมื่อได้รับใบอนุญาต และเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วให้น าส่งเข้ากองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็น
จ านวนร้อยละห้าสิบ เหลือเท่าใดให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน” 

 
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ผู้ ใดประสงค์จะใช้คลื่นความถี่ เ พ่ือกิจการโทรคมนาคมต้องได้รับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องด าเนินการโดยใช้วิธีการคัดเลือก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการระยะเวลาและเงื่อนไขที่ 
กสทช. ประกาศก าหนด โดยให้น าความในมาตรา ๔๑ วรรคสี่ และวรรคเจ็ดมาใช้บังคับโดยอนุโลม และเงินที่
ได้จากการคัดเลือกเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วให้น าส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นจ านวนร้อยละห้าสิบ เหลือเท่าใดให้น าส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน” 



 -๕- 

มาตรา ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓   

“ผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการโทรคมนาคม
กระจายจาก กสทช. แล้ว ให้แจ้งไปยังคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่า
ด้วยคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งรายงานสรุปสถานภาพการลงทุนทรัพยากรที่
ใช้ในการให้บริการในภาพรวม ส าหรับใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ระดับนโยบายของคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป”  
 
  มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๘  ให้มีการจัดท าแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่  เสนอต่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการดิจิทั ลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้ความเห็นชอบ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับตารางก าหนดคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ประเทศไทยสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได ้

(๒) แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ระหว่างประเทศ 

(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่ก าหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์กิจการโทรคมนาคม และกิจการอ่ืน 

(๔) แนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพ่ือน าไปจัดสรรใหม่หรือการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ 
แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้และ

ให้ใช้เป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเบื้องต้นในการอนุญาตและการด าเนินกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่น
ความถี ่

ให้ กสทช. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ และต้อง
ปรับปรุงแผนแม่บทดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการบริหารคลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

ในการจัดท าแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ให้ กสทช. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ผู้ประกอบกิจการที่ใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด้วย  ทั้งนี้ ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และการจัดท าแผนแม่บท
การบริหารคลื่นความถี่ให้ค านึงถึงการใช้งานด้านความมั่นคงของรัฐตามความจ าเป็น” 

   
 มาตรา ๑๒  ให้ยกเลิกหมวด ๔ กองทุนและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ มาตรา ๕๒ ถึงมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 



 -๖- 

 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งอ่ืนใดอ้างถึงกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งนั้นอ้างถึงกองทุน พัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แล้วแต่กรณี 
  
  มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“รายได้ของส านักงาน กสทช. ตาม (๑) และ (๒) เมื่อได้หักรายจ่ายส าหรับการด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพของส านักงาน กสทช. ค่าภาระต่าง ๆ ที่จ าเป็น เงินที่จัดสรรเพ่ือสมทบกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  และกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นจ านวนร้อยละห้าสิบ เหลือเท่าใดให้
น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน” 

 
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ

ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๗๔ ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ กสทช. ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับ
นโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา และนโยบายการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ” 
 
  มาตรา ๑๕ ให้โอนเงินและทรัพย์สินของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของ
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 
 มาตรา ๑๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
.......................................... 
       นายกรัฐมนตร ี


