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หลักการและเหตุผล
โดยที่ ม ี เ ป็ นความจ าเป็ นเร่ ง ด่ ว นสมควรก าหนดหลั ก เกณฑ์ ม าตรฐานทางเทคนิ ค ของเครื่ อ งส่ ง
วิทยุกระจายเสียงทีใ่ ช้สาหรับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพื่อประโยชน์ในการควบคุมให้การใช้คลื่นความถี่
ปราศจากการรบกวนต่อกิจการวิทยุทางการบินเพื่อความปลอดภัยของชีวติ และทรัพย์สนิ ลดการรบกวนซึง่ กันและกัน
และเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุ ษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และมีผู้ประกอบการกระจายเสียงระบบ
เอฟเอ็มรายใหม่จานวนมากอาศัยอานาจโดยชอบตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัตอิ งค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๓ ประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ไม่แสวงหากาไรทางธุรกิจ หรือเพื่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็ น
ธรรม ต่างได้รบั ความเดือดร้อนและผลกระทบรุนแรงจากการบังคับใช้กฎหมายว่าด้ วยวิทยุส่อื สารที่ล้าสมัยผูกขาด
อานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกับรัฐเนื่องจากตราไว้ตงั ้ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึง่ ไม่รองรับการประกอบการ และไม่สอดคล้องกับ
สภาพสังคมและการพัฒนาทางเทคโนโลยีวทิ ยุคมนาคมในปจั จุบนั และโดยที่พระราชบัญญัติวทิ ยุคมนาคม พ.ศ.
๒๔๙๘ มีหลักการเหตุผลและเจตนารมณ์ท่ขี ดั ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนื่องจากเป็ นการเลือกปฏิบตั ไิ ม่
เสมอภาค เป็ นการให้สทิ ธิพเิ ศษและผูกขาดกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มไว้กบั หน่ วยงานราชการอย่างไม่ม ี
ขอบเขตเหตุผลทีเ่ ป็ นธรรม บทบัญญัตใิ นกฎหมายดังกล่าวนอกจากจะกีดกันผูป้ ระกอบการรายใหม่ไม่ ให้มโี อกาสได้
เข้ามาในระบบแล้ว ยังล่อแหลมต่ออันตรายติดบ่วงกับดักของกฎหมายทีไ่ ม่เป็ นธรรมดังกล่าวกลายเป็ นผูต้ ้องโทษคดี
ความทีม่ คี วามผิดร้ายแรงทัง้ อาญาและแพ่งแม้จะมีเจตนาทีด่ งี ามเป็ นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อส่วนร่วมต่อสถาบัน
หลักของชาติไม่มผี ลประโยชน์ใดๆ เพื่อตนเองก็ไม่มยี กเว้น กฎหมายดังกล่าวยังไม่โอบอุ้มคุ้มครองมีแต่มุ่งทาร้าย
พลเมืองดีและทาลายผูป้ ระกอบการทีด่ ใี ห้กลายเป็ นนักโทษผูม้ คี วามผิดอุ กฉกรรจ์ ในขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการรายเดิมซึง่
เป็ นภาครัฐที่ประกอบการก่อนพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๓ กลับได้รบั ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ต่างๆ เป็ นกรณีพเิ ศษจาก
กฎหมายว่าด้วยวิทยุส่อื สาร ทาให้เกิดความเหลื่อมล้าจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมักเป็ นสาเหตุใ ห้เกิดความขัดแย้งขึน้ ในสังคมแผ่กระจายไปทัวราชอาณาจั
่
กร
ได้ นอกจากบทบัญญัตแิ ละเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตวิ ทิ ยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ จะเป็ นต้นเหตุหลักทีส่ าคัญข้อ
หนึ่งแล้ว สาเหตุสาคัญอีกส่วนหนึ่งประชาชนเห็นว่ามาจากการเลือกปฏิบตั ขิ อง กสทช. ซึ่งเป็ นเจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุ ญาตทีใ่ ช้นโยบายกีดกันและลิดรอนสิทธิผู้ประกอบการรายใหม่ และยังใช้เหตุน้ีเป็ นเครื่องมือในการกลันแกล้
่
ง
เข้าตรวจจับและดาเนินคดีกบั ผูป้ ระกอบการรายใหม่ ไม่เว้นแม้ในรายทีด่ ที ต่ี งั ้ ใจบาเพ็ญเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่าง
แท้จริงตลอดมา ให้กลายเป็นผูม้ คี วามผิดทางกฎหมายมีคดีความติดตัว ทัง้ ทีม่ สี าเหตุดงั กล่าวมาจากการเลือกปฏิบตั ิ
และละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าพนักงาน ด้วยนโยบายของ กสทช. ทีม่ เี จตนาปิดกัน้ มิให้ภาคประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดาเนินการสื่อมวลชนสาธารณะอย่างแท้จริงแม้จะทราบดีว่า เป็ นการกระทาที่ขดั ต่อบทบัญญัติ ตาม
มาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ตาม
ดังนัน้ เพื่อความปลอดภัยสาธารณะในการใช้เครื่องส่งกระจายเสียง และเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การ
พิจารณาขอรับใบอนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างแท้จริง เป็ นการ
ควบคุมให้ กสทช. ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยความเสมอภาค คุม้ ครองและส่งเสริมผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ ไ ด้ น าเครื่อ งส่ ง วิท ยุ ก ระจายเสีย งเข้ า สู่ ร ะเบีย บ หลัก เกณฑ์ ด้ วยมาตรฐานเช่ น เดีย วกับ เครื่อ งส่ ง
วิทยุกระจายเสียงของผู้ประกอบการรายเดิมที่เป็ นกระทรวง ทบวง กรม หรือนิตบิ ุคคล ที่ กสทช. หรือกฎกระทรวง
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กาหนดไว้ ซึง่ จะยังผลให้เครื่องส่งกระจายเสียงของผูป้ ระกอบการรายใหม่ท่ปี ระกอบการก่อนมี กสทช. ได้รบั การจด
ทะเบียน เป็ นการป้ อ งกันมิใ ห้ กสทช. ฟ้ อ งร้อ งคดีโ ดยใช้เ ครื่อ งส่ ง กระจายเสียงดัง กล่ าวมาเป็ นเครื่อ งมือ ในการ
กล่าวโทษแบบเลื่อนลอยได้อีกต่อไป หากไม่มกี ฎหมายควบคุมการปฏิบตั หิ น้าที่ของ กสทช. ในกรณีดงั กล่าว ย่อม
ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อต่อภาพพจน์และชื่อเสียงของผูป้ ระกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อกิจ การทางการบินซึง่ เป็ น
ความปลอดภัยสาธารณะ และเพื่อคุม้ ครองผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงทีด่ าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่
แสวงหากาไรในทางธุรกิจให้ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้
ประกอบกิจการรายเดิม อันจะเป็นประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชนในการรับฟงั จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
ร่าง
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่...)
พ.ศ. ...
-----------------------มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่...) พ.ศ. …."
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิ จจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
มาตรา ๓ ให้ตดั สองวรรคท้ายในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
และให้เพิ่ มบทนิ ยามคาว่า “กสทช.” “กิ จการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม” “ผู้ประกอบกิ จการกระจายเสียง
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน” “ผูป้ ระกอบกิ จการกระจายเสียงภาครัฐ” “ผู้ประกอบกิ จการกระจายเสียงภาคชุมชน” “ผู้
ประกอบกิ จการกระจายเสียงภาคเอกชน” และ "เจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุญาต" ในท้ายวรรคมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
“กสทช.” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“กิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม” หมายความว่า กิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มทีใ่ ช้คลื่นความถีใ่ นย่าน
ที่ กสทช.กาหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกาหนดคลื่นความถีแ่ ห่งชาติ แผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียง หรือแผนความถีว่ ทิ ยุ
“ผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงในช่วงเปลีย่ นผ่าน” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่ วยงานอื่น
ของรัฐทีป่ ระกอบกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มอยู่ก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บงั คับ ซึง่ มีกาหนดเวลาจะต้องคืนคลื่นความถีต่ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
“ผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงภาครัฐ” หมายความว่า ผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มทีไ่ ด้แจ้ง
ความประสงค์ประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะต่อ กสทช.แล้ว”
“ผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงภาคชุมชน” หมายความว่า ผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มทีไ่ ด้
แจ้งความประสงค์ประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทบริการชุมชนต่อ กสทช.แล้ว”
“ผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงภาคเอกชน” หมายความว่า ผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มทีไ่ ด้
แจ้งความประสงค์ประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทบริการทางธุรกิจต่อ กสทช.แล้ว”
"เจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุญาต" หมายความว่า เจ้าพนักงานซึง่ กสทช. แต่งตัง้ ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา ๔ ให้เพิ่ มความต่อไปนี้ เป็ นวรรคท้ายในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.
๒๔๙๘
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“ทัง้ นี้ผไู้ ด้รบั การยกเว้นตามวรรคแรกข้อ (๑) และ (๒) ไม่รวมถึงผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงในช่วงเปลีย่ น
ผ่าน ผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงภาครัฐ ภาคชุมชน และภาคเอกชน”
มาตรา ๕ ให้ ยกเลิ กความในมาตรา ๖ แห่ งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้ แทน
“มาตรา ๖ ห้ามมิให้ผใู้ ด ทา มี ใช้ นาเข้า นาออก หรือค้าซึ่ง เครื่องวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รบั ใบอนุ ญาต
จากเจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุญาต
ในกรณีทเ่ี ห็นสมควร กสทช. มีอานาจออกประกาศกาหนดให้ เครื่องวิทยุคมนาคมบางลักษณะหรือเครื่องวิทยุ
คมนาคมทีใ่ ช้ในกิจการบางประเภท ได้รบั ยกเว้นไม่ต้องได้รบั ใบอนุ ญาตตามวรรคหนึ่งทัง้ หมดหรือเฉพาะแต่บางกรณี
ได้
ผูไ้ ด้รบั การยกเว้นตามวรรคสอง ไม่รวมถึงผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงในช่วงเปลีย่ นผ่าน ผูป้ ระกอบกิจการ
กระจายเสียงภาครัฐ ภาคชุมชน และภาคเอกชน”
มาตรา ๖ ให้ ยกเลิ กความในมาตรา ๗ แห่ งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้ แทน
”มาตรา ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาหน้าที่พนักงานวิทยุคมนาคมในตาแหน่ งที่กาหนดในกฎกระทรวงหรือใน
ประกาศ เว้นแต่จะได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุญาต”
มาตรา ๗ให้ยกเลิ กความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้ แทน
”มาตรา ๑๐ ให้ กสทช. มีอานาจออกใบอนุ ญาตพิเศษให้บุคคลตัง้ สถานีวทิ ยุการบินเพื่อประโยชน์แห่งความ
ปลอดภัยของการเดินอากาศพลเรือนโดยเฉพาะได้ ในการออกใบอนุญาตพิเศษนี้ กสทช. จะกาหนดเงือ่ นไขใด ๆ ก็ได้
ผูร้ บั อนุญาตจะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขที่ กสทช. กาหนด”
มาตรา ๘ ให้ ยกเลิ กความในมาตรา ๑๑ แห่ งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้ แทน
”มาตรา ๑๑ ห้ามมิให้ผใู้ ดตัง้ สถานีวทิ ยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุญาต
สถานีวทิ ยุคมนาคมต้องใช้ความถี่คลื่นให้ถูกต้องตามข้อ บังคับว่าด้วยวิทยุคมนาคมตามภาคผนวกต่อท้าย
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยโทรคมนาคม
เพื่อให้การเป็นไปตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ กสทช. มีอานาจกาหนดเงือ่ นไขการตัง้ สถานีวทิ ยุคมนาคมให้
เกิดความเสมอภาคในผู้ประกอบการทุกกลุ่มทุกประเภท ไม่เว้นแม้แต่ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงในช่วงเปลี่ยน
ผ่าน และให้ กสทช. หรือผู้ทไ่ี ด้รบั มอบหมายมีอานาจควบคุมและกาหนดการใช้ความถี่คลื่นของสถานีวทิ ยุคมนาคม
ต่างๆ
ในกรณีทเ่ี ห็นสมควร กสทช. มีอานาจออกประกาศกาหนดให้สถานีวทิ ยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการบางประเภท
ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งได้รบั ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ความในวรรคสามและวรรคสี่ไม่ ให้บงั คับใช้กบั ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงในช่วงเปลี่ยนผ่าน ผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงภาครัฐ ภาคชุมชน และภาคเอกชน”
มาตรา ๙ ให้ ยกเลิ กความในมาตรา๑๑ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และให้ ใช้
ความต่อไปนี้ แทน

๔

”มาตรา ๑๑ ทวิ ให้กสทช. มีอานาจประกาศกาหนดให้ผใู้ ช้ความถีค่ ลื่นเพื่อกิจการใดหรือในลักษณะใดต้องเสีย
ค่าตอบแทนในการใช้ความถีค่ ลื่นนัน้ ให้แก่รฐั บาลได้ตามอัตราทีเ่ ห็นสมควร
ประกาศตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๑๐ ให้ ยกเลิ กความในมาตรา ๑๒ แห่ งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และให้ ใช้
ความต่อไปนี้ แทน
”มาตรา ๑๒ ห้ามมิให้สถานีวทิ ยุคมนาคมดาเนินบริการวิทยุคมนาคม เพื่อประโยชน์อ่นื ใด นอกเหนือจากทีร่ ะบุ
ไว้ในใบอนุญาตหรือนอกเหนือจากราชการของกระทรวง ทบวง กรมหรือกิจการของนิตบิ ุคคลตาม มาตรา ๕
เงื่อนไขตามวรรคแรกที่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงในช่วงเปลี่ยนผ่านได้ระบุไว้ในใบอนุ ญาตหรือระบุไว้
นอกเหนือจากราชการของกระทรวง ทบวง กรม หรือกิจการของนิตบิ ุคคลตามมาตรา ๕ ต้องไม่ก่อให้เกิดสิทธิพเิ ศษ
ใดๆ ที่ได้เปรียบกว่าผู้ประกอบการภาครัฐ ภาคชุมชน และภาคเอกชน เงื่อนไขที่ระบุไว้ต้องเป็ นไปด้วยความเสมอ
ภาคไม่เลือกปฏิบตั ”ิ
มาตรา ๑๑ ให้ ยกเลิ กความในมาตรา ๑๓ แห่ งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และให้ ใช้
ความต่อไปนี้ แทน
”มาตรา ๑๓ ห้ามมิให้ยานพาหนะใด ๆ ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม นอกจากจะใช้ตามทีก่ าหนดไว้ในกฎกระทรวง
หรือได้รบั อนุญาตจาก กสทช. เป็นพิเศษชัวครั
่ ง้ คราว”
มาตรา ๑๒ ให้ ยกเลิ กความในมาตรา ๑๔ แห่ งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และให้ ใช้
ความต่อไปนี้ แทน
“มาตรา ๑๔ เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเพื่อป้องกันราชอาณาจักร กสทช. มีอานาจออกคาสัง่
เฉพาะกาลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอานาจยึดไว้เอาไปใช้ ห้ามการใช้หรือห้ามการยักย้ายซึง่ เครื่องวิทยุคมนาคม หรือ
ส่วนใด ๆ แห่งเครือ่ งวิทยุคมนาคมในระหว่างเวลาและภายในเงือ่ นไข ทีก่ าหนดไว้ในคาสังนั
่ น้
ทัง้ นี้ตอ้ งไม่กระทบกับผูใ้ ช้เครือ่ งวิทยุคมนาคมทีไ่ ม่แสวงหากาไรในทางธุรกิจและเป็ นไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมันคงของรั
่
ฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น”
มาตรา ๑๓ ให้ เพิ่ มความต่ อไปนี้ เป็ นวรรคสองและวรรคสามในมาตรา ๑๕ แห่ งพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
“ผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงในช่วงเปลีย่ นผ่านจะอ้างเหตุแห่งการรบกวนต่อเจ้าพนักงานตามวรรคหนึ่งไม่ได้
จนกว่าจะมีความเสมอภาคในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเช่นเดียวกันกับ ประกอบกิจการกระจายเสียงภาครัฐ ภาค
ชุมชน ภาคเอกชน
ผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มซึง่ เป็ น ภาครัฐ ภาคชุมชน ภาคเอกชน จะอ้างเหตุแห่งการรบกวน
ตามวรรคแรก ซึ่งมีสาเหตุ แ ห่ งการรบกวนมาจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงในช่ว งเปลี่ยนผ่ านก็ได้ โดยเจ้า
พนักงานต้องดาเนินการตามวรรคหนึ่งทันที เว้นแต่ตรวจสอบแล้วพบว่า การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของผูป้ ระกอบการ
รายนัน้ ไม่ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ เป็นไปด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ”ิ
มาตรา ๑๔ ให้เพิ่ มความต่ อไปนี้ เป็ นวรรคสามในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.
๒๔๙๘
“หากมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงในช่วงเปลี่ยนผ่าน ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
ภาครัฐ ภาคชุมชน ภาคเอกชน กระทาความผิดเช่นว่านัน้ ตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุ ญาตหรือผูท้ ่ีได้รบั
มอบหมายตามความในวรรคหนึ่ ง ด าเนิ น การไต่ ส วนหรื อ จั ด ให้ ม ี ก ารไต่ ส วนตามกฎหมายเสี ย ก่ อ น ”
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มาตรา ๑๕ ให้ ยกเลิ กความในวรรคสองในมาตรา ๑๙ แห่ งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
และเพิ่ มความต่อไปนี้ เป็ นวรรคสองในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
“ผูร้ บั ใบอนุญาตอาจอุทธรณ์ไปยัง กสทช. ภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ถูกเพิกถอนหรือพักใช้ คาชีข้ าดของ
กสทช. ให้เป็นทีส่ ุด”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิ กความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และให้ใช้
ความต่อไปนี้ แทน
”มาตรา ๒๒ เมือ่ มีคาพิพากษาว่า ผูใ้ ดกระทาผิดตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ศาลจะสังริ
่ บสิง่ ทีใ่ ช้ในการกระทา
ความผิดนัน้ เพื่อให้ไว้ใช้ในราชการ สานักงาน กสทช. ด้วยก็ได้”
มาตรา ๑๗ให้ยกเลิ กความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และให้ใช้
ความต่อไปนี้ แทน
“มาตรา ๒๙ ให้นายกรัฐมนตรีรกั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี และให้ กสทช. มีอานาจแต่งตัง้ เจ้าพนักงานผู้
ออกใบอนุญาตและออกประกาศ
(1) วางระเบียบการขอและการออกใบอนุญาต
(2) กาหนดวิธกี ารเพิกถอนและพักใช้ใบอนุญาต
(3) กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(4) กาหนดคุณลักษณะของเครือ่ งวิทยุคมนาคม และคุณวุฒสิ าหรับพนักงานวิทยุคมนาคม
(5) กาหนดกิจการอื่นใดเพื่อปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงหรือประกาศนัน้ เมือ่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้”
มาตรา ๑๘ ให้เพิ่ มมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ในบท
เฉพาะกาล และให้ใช้ความต่อไปนี้ ในบทเฉพาะกาลมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา
๓๔ และมาตรา ๓๕
“บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๐ ผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงภาครัฐ หรือภาคชุมชน หรือภาคเอกชน ที่ได้รบั สิทธิทดลอง
ออกอากาศในลักษณะชัวคราว
่
หรือทีไ่ ด้ยน่ ื คาขอรับใบอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชัวคราว
่
(วิทยุกระจายเสียงชุมชน) หรือ ที่
ได้ยน่ ื คาขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับลงวันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๕๕) ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แล้ว ให้เป็นผูม้ สี ทิ ธิในการ มี ใช้ นาเข้า นาออก ซึง่ เครื่องวิทยุ
คมนาคมโดยถือว่าเป็นการยืน่ คาขอรับอนุญาตและได้รบั อนุญาตแล้วตามมาตรา ๖ และให้มสี ทิ ธิในการตัง้ สถานีวทิ ยุ
คมนาคมได้ต่อไปโดยถือว่าเป็นการยื่นคาขอรับอนุญาตและได้รบั อนุ ญาตแล้วตามมาตรา ๑๑ ทัง้ นี้ให้มผี ลนับแต่วนั ที่
พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตวิ ทิ ยุคมนาคมฉบับนี้ใช้บงั คับ
ผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงภาครัฐ หรือภาคชุมชน หรือภาคเอกชน ทีไ่ ด้รบั สิทธิทดลองออกอากาศใน
ลักษณะชัวคราว
่
หรือทีไ่ ด้ย่นื คาขอรับใบอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรือ่ ง
หลักเกณฑ์และวิธกี ารอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชัวคราว
่
(วิทยุกระจายเสียงชุมชน) โดยได้ย่นื คาขอ
อนุญาตในการมี ใช้ นาเข้า นาออก ซึง่ เครือ่ งวิทยุคมนาคม และการตัง้ สถานีวทิ ยุคมนาคมต่อเจ้าพนักงานผูอ้ อก
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ใบอนุญาตแล้ว นอกจากได้รบั สิทธิตามวรรคแรกแล้วให้ถอื ว่าสิทธิดงั กล่าวมีผลย้อนหลังไปก่อนหน้าวันที่
พระราชบัญญัตฉิ บับนี้มผี ลใช้บงั คับ และไม่ให้ถอื เป็นความผิดตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ และไม่ให้
ถือเป็นเหตุแห่งความผิดทัง้ โทษทางปกครองและโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
อายุของใบอนุญาต เงือ่ นไขและสิทธิพเิ ศษต่างๆ การตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงมาตรฐานการใช้เครือ่ งวิทยุ
คมนาคมของผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตตามวรรคแรกให้ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงในช่วง
เปลีย่ นผ่าน เพื่อไม่ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ เป็นไปด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบตั ิ ซึง่ หากหลักเกณฑ์
ทีใ่ ช้เป็นการทัวไปกั
่ บผูป้ ระกอบการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มทุกกลุ่มทุกประเภทดังกล่าวยังก่อให้คลื่นความถีเ่ กิด
การรบกวนกันและกันไม่เป็ นประโยชน์ต่อการรับฟงั ของประชาชนโดยรวม ให้ กสทช. เร่งปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์
ดังกล่าวโดยเร็ว และบังคับใช้แก่ผปู้ ระกอบการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มทุกกลุ่มทุกประเภทอย่างเสมอภาค
มาตรา ๓๑ พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง หรือประกาศ กสทช.ใด ทีใ่ ห้สทิ ธิแก่ผปู้ ระกอบกิจการกระจายเสียง
ในช่วงเปลีย่ นผ่าน ในกรณีใด ให้ปรับใช้กรณีนนั ้ แก่ผปู้ ระกอบกิจการกระจายเสียงภาครัฐ ภาคชุมชน และภาคเอกชน
ด้วย ทัง้ นี้เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการแห่งความเสมอภาคไม่ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบและไม่เลือกปฏิบตั ิ
จนกว่า การเปลี่ยนผ่ า นเข้า สู่ก ระบวนการพิจ ารณาอนุ ญ าตประกอบกิจ การวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ มด้ว ย
หลักเกณฑ์เดียวกันจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ไม่มสี ทิ ธิพเิ ศษหรือได้รบั การยกเว้นแม้รายหนึ่งรายใด
มาตรา ๓๒ เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม และลดการ
รบกวนในการรับฟงั เนื้อหารายการต่างๆ ของประชาชนทัวไปให้
่
ได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ ให้ กสทช. ออก
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแก่ผปู้ ระกอบกิจการกระจายเสียงในช่วงเปลีย่ นผ่าน ผูป้ ระกอบกิจการ
กระจายเสียงภาครัฐ ภาคชุมชน และภาคเอกชน ในทันที โดยบังคับใช้มาตรฐานทางเทคนิคอย่างเสมอภาค ไม่เลือก
ปฏิบตั ใิ นทุกกรณี ทัง้ นี้ กสทช. ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัตฉิ บับนี้มผี ลใช้
บังคับ ทัง้ นี้ในระหว่างการดาเนินการ ผู้ประกอบการรายใดใช้เครื่องวิทยุคมนาคมภายใต้หลักเกณฑ์ท่มี สี ทิ ธิพเิ ศษ
เหนือกว่าคู่กรณี จะอ้างเหตุแห่งการรบกวนการประกอบการของตนไม่ได้ ผูป้ ระกอบการทีใ่ ช้หลักเกณฑ์เดียวกันและ
เป็นหลักเกณฑ์ทวไปซึ
ั ่ ง่ มีความเสมอภาคเท่านัน้ จึงจะสามารถอ้างเหตุแห่งการรบกวนต่อเจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุ ญาต
ให้ดาเนินการตามกฎหมายต่อคู่กรณีทก่ี ่อเหตุรบกวนได้
ผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มรายใดทีฝ่ ่าฝื นหลักเกณฑ์การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมทีม่ คี วามเสมอ
ภาค ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุ ญาตมีหนังสือตักเตือน ๒ ครัง้ เมื่อครบ ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รบั หนังสือตักเตือน
ฉบับแรก ให้ กสทช. สังระงั
่ บการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของผูป้ ระกอบการรายนัน้ ในทันที หากมีเจตนาฝ่าฝื นเป็ นครัง้
ที่ ๒ ให้ยกเลิกใบอนุญาตเกีย่ วกับเครือ่ งวิทยุคมนาคมรายนัน้ ในทุกประเภทของการอนุญาต
มาตรา ๓๓ เพื่อให้ผลของกฎหมายบังคับใช้เป็ นการทัวไปมี
่ ความเสมอภาคในผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็มทุกกลุ่มทุกประเภทอย่างแท้จริง จึงกาหนดให้ กสทช. ยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ ทีไ่ ม่เสมอภาคเป็ นการเลือก
ปฏิบตั แิ ละทาให้เกิดความได้เปรียบของผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงในช่วงเปลีย่ นผ่าน โดยไม่ว่าเงื่อนไขนัน้ จะระบุ
ไว้ในใบอนุ ญาต สัญญา สัมปทาน หรือไม่ว่าจะระบุไว้ในหรือนอกเหนือจากราชการของกระทรวง ทบวง กรม หรือ
กิจการของนิตบิ ุคคลตามมาตรา ๕ ก็ตาม รวมถึงเงือ่ นไขใดๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้ในทีอ่ ่นื โดย กสทช. ต้องออกประกาศยกเลิก
เงือ่ นไขเหล่านัน้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตฉิ บับนี้มผี ลใช้บงั คับ
หาก กสทช. ละเว้นการออกประกาศตามวรรคแรกย่อมถือเป็ นความผิดทางกฎหมายและให้ถอื ว่าเงื่อนไขทีไ่ ม่
เสมอภาคเป็นการเลือกปฏิบตั เิ หล่านัน้ เป็นโมฆะไม่มผี ลผูกพันใดๆ
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มาตรา ๓๔ ให้ กสทช. เร่งตรวจสอบผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงในช่วงเปลีย่ นผ่านทุกรายเกี่ยวกับความชอบ
ด้วยกฎหมายของใบอนุญาต สัญญา สัมปทาน ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตฉิ บับนี้มผี ลใช้บงั คับ ไม่ว่า กสทช. กาลังดาเนินการตรวจสอบอยู่แล้วหรือไม่กต็ าม และต้อง
ประกาศให้สาธารณชนได้รบั ทราบในทันที
หาก กสทช. ละเว้นการดาเนินการตามวรรคแรก แก่ผปู้ ระกอบกิจการกระจายเสียงในช่วงเปลีย่ นผ่านรายใด ให้
ถือว่าใบอนุ ญาต สัญญา สัมปทาน ของผู้ประกอบการรายนัน้ ไม่สามารถนามาใช้เป็ นหลักฐานอ้างอิงในทางกฎหมาย
ได้เ พราะเหตุแ ห่ งการกระทาผิดของ กสทช. ซึ่งย่อ มถือ เป็ นโทษความผิดทางกฎหมายซึ่งผู้ประกอบการรายนัน้
สามารถดาเนินคดีทงั ้ ทางอาญาและทางแพ่งโดยการเรียกร้องค่าเสียหายได้ และให้ถอื ว่าความผิดดังกล่าวเป็ นเรื่อง
เฉพาะบุคคลของ กสทช. ทีจ่ งใจละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่ หากกระบวนการยุตธิ รรมตัดสินแล้วว่ามีความผิด มิให้นา
ทรัพย์สนิ ของทางราชการมาใช้เพื่อชดเชยการกระทาผิดดังกล่าว
มาตรา ๓๕ ให้สานักงาน กสทช. เป็ นผูไ้ ม่มสี ทิ ธิ ์ใน การ มี ใช้ นาเข้า นาออก ซึง่ เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการ
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็มตามมาตรา ๖ และเป็นผูไ้ ม่มสี ทิ ธิในการตัง้ สถานีวทิ ยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงระบบ
เอฟเอ็มตามมาตรา ๑๑ ทัง้ นี้ให้มผี ลนับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตวิ ทิ ยุคมนาคมฉบับนี้ใช้
บังคับ
ให้ กสทช. ตรวจสอบความชอบด้ว ยกฎหมายของใบอนุ ญ าต สัญ ญา หรือ สัม ปทาน ที่บุ ค คลได้ท าไว้กับ
สานักงาน กสทช. ให้แล้วเสร็จและประกาศต่อสาธารณชนภายใน ๔๕ วัน นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติม
ฉบับนี้ใช้บงั คับ หากชอบด้วยกฎหมาย ให้ถือว่าบุคคลผู้นัน้ เป็ นผู้มสี ทิ ธิในการ มี ใช้ นาเข้า นาออก ซึ่งเครื่องวิทยุ
คมนาคมในกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มตามมาตรา ๖ และเป็ นผู้มสี ทิ ธิในการตัง้ สถานีวทิ ยุคมนาคมในกิจการ
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็มตามมาตรา ๑๑ จนกว่าใบอนุญาตดังกล่าวจะสิน้ อายุ
หากการตรวจสอบตามวรรคสองไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ถอื ว่าบุคคลผู้นนั ้ เป็ นผู้ไม่มสี ทิ ธิในการ มี ใช้ นาเข้า
นาออก ซึง่ เครือ่ งวิทยุคมนาคมตามมาตรา ๖ และเป็ นผูไ้ ม่มสี ทิ ธิในการตัง้ สถานีวทิ ยุคมนาคมตามมาตรา ๑๑ แต่หาก
ยังประสงค์จะประกอบกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มต่อไป ให้แ จ้งความประสงค์ขอประกอบกิจการภาครัฐ ภาค
ชุมชน หรือภาคเอกชน ได้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีท่ ราบผลการตรวจสอบ”
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