
 
 

พระราชบัญญัติ 
องค์กรจัดสรรคลืน่ความถี่ 

และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทศัน ์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบบัที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เป็นปทีี่  ๖  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ  
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม 
ของรัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   มีนาคม   ๒๕๖๔



มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่แล ะก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช ้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๖  ให้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม 
แห่งชาติ  เรียกโดยย่อว่า  “กสทช.”  จ านวนเจ็ดคน  ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา  ๗  และมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด้านกิจการกระจายเสียง  ด้านกิจการโทรทัศน์  และด้านกิจการโทรคมนาคม   
ด้านละหนึ่งคน 

(๒) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและด้านการส่งเสรมิสิทธิเสรภีาพของประชาชน  ด้านละหนึ่งคน 
(๓) ด้านอื่น ๆ  ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ  กสทช.  จ านวนสองคน   
ให้เลขาธิการ  กสทช.  เป็นเลขานุการ กสทช.”  
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๗)  ของ  ข.  ของมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติ 

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ 
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่   ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๗)  เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท า  
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๔/๑  มาตรา  ๑๔/๒  และมาตรา  ๑๕   
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุ โทรทัศน์    
และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   มีนาคม   ๒๕๖๔



“มาตรา  ๑๔/๑  ก่อนด าเนินการประกาศรับสมัครตามมาตรา  ๑๕  ให้คณะกรรมการสรรหา
ก าหนดด้านทีจ่ะด าเนนิการสรรหาเป็นกรรมการตามมาตรา  ๖  และก าหนดลักษณะเฉพาะที่แสดงใหเ้หน็
ถึงความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ในด้านนั้น  แล้วประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

มาตรา  ๑๔/๒  ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือเป็นกรรมการต้องมีลักษณะเฉพาะ 
ตามมาตรา  ๑๔/๑  และลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอธิบดีผู้พิพากษา   รองอธิบดี 
ศาลปกครองชั้นต้น  หรือรองอธิบดีอัยการ 

(๒) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการพลเรือน  พนักงานในหน่วยงานอื่นของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
ที่ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป   หรือเป็นหรือเคยเป็น 
ผู้ที่ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองหัวหน้าของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ เป็นนิติบุคคลหรือรัฐวิสาหกิ จ   
หรือเทียบเท่า 

(๓) เป็นหรือเคยเป็นนายทหารหรือนายต ารวจที่มียศตั้งแต่พลตรี  พลเรือตรี  พลอากาศตรี  
หรือพลต ารวจตรีขึ้นไป 

(๔) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป  
(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในต าแหน่งไม่ต่ ากวา่รองกรรมการผู้จัดการ 

ในบริษัทมหาชนจ ากัดที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าห้าร้อยล้านบาท  
(๖) มีประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  หรือกิจการโทรคมนาคม 

มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 
(๗) มีประสบการณ์ท างานในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  หรือด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ 

ของประชาชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 
(๘) มีประสบการณ์ท างานในด้านที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ  กสทช.   

ตามที่คณะกรรมการสรรหาก าหนดตามมาตรา  ๑๔/๑  มาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 
มาตรา ๑๕ ในการด าเนินการสรรหากรรมการ  ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาประกาศ 

การเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการให้ทราบเป็นการทั่วไปผ่านทางวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยสามสิบวันติดต่อกัน 

เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร 
ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา  
จากส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   มีนาคม   ๒๕๖๔



หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครและการคัดเลือกให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 
ในการคัดเลือกให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยและให้กรรมการสรรหาแต่ละคนบันทึกเหตุผล 

ในการเลือกไว้ด้วย 
ผู้ซึ่งจะได้รับการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจ านวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  

ของคณะกรรมการสรรหา 
ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคห้า  หรือมีแต่ยังไม่ครบจ านวนที่จะต้องสรรหา  

ให้มีการลงคะแนนใหม่ส าหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม  ถ้ายังได้ไม่ครบตามจ านวนให้มีการลงคะแนน 
อีกครั้งหนึ่ง  ในกรณีที่การลงคะแนนครั้งหลังนี้ยังได้บุคคลไม่ครบตามจ านวนที่จะต้องสรรหา   
ให้ด าเนินการสรรหาใหม่ส าหรับจ านวนที่ยังขาดอยู่ 

ในกรณีที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการต่อศาลปกครอง  การฟ้องคดีดังกล่าว 
ไม่เป็นเหตุให้ระงับหรือชะลอการด าเนินการใด ๆ  เกี่ยวกับการสรรหาที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  เว้นแต่  
ศาลปกครองจะมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเป็นอย่างอื่น  ในการนี้  หากศาลปกครองมีค าพิพากษาหรือค าสั่งใด ๆ    
อันเป็นผลให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือได้รับการคัดเลือก 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  กรณีเช่นว่านั้น  ไม่มีผลกระทบต่อกิจการที่บุคคลนั้นได้กระท าไว้แล้ว  
ก่อนมีค าพิพากษาหรือค าสั่งดังกล่าว” 

มาตรา ๖ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๕/๑  ของส่วนที่  ๓  การได้มาซึ่งรายชื่อ 
ผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการโดยวิธีการสรรหา  ในหมวด  ๑  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง   
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  

“มาตรา  ๑๕/๑  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 
เข้ารับการสรรหาหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย   
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 

การเสนอเรื่องเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

การวินิจฉัยให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   มีนาคม   ๒๕๖๔



ให้น าความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม  แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหา 
ว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได้” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๖  เมื่อคณะกรรมการสรรหาด าเนินการคัดเลือกได้บุคคลใดแล้ว  ให้เสนอรายชื่อ 
ไปยังวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยผู้ได้รับเลือกต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา  
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด  ให้ด าเนินการสรรหาบุคคลใหม่ 
แทนผู้นั้น  แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา  
จะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่ไม่ได้  

ในกรณีที่เป็นการเลือกกรรมการใหม่ทั้งคณะ  หรือเป็นการเลือกกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ตามมาตรา  ๒๐  โดยมีประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งและมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึ งสี่คน   
เมื่อมีผู้ ได้รับเลือกจากวุฒิสภาไม่น้อยกว่าห้าคนแล้ว  หรือเมื่อจ านวนผู้ได้รับเลือกรวมกับกรรมการ 
ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่รวมแล้วไม่น้อยกว่าห้าคน  ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดให้ผู้ได้รับเลือก   
หรือผู้ได้รับเลือกและกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ แล้วแต่กรณี  ประชุมร่วมกันเพ่ือเลือกกันเองให้คนหนึ่ง 
เป็นประธานกรรมการ  แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบเพ่ือแจ้งนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูล 
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  และเมื่อโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งแล้ว  ให้กรรมการด าเนินการ  
ตามหน้าที่และอ านาจได้  โดยให้ถือว่า  กสทช.  ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่และให้ด าเนินการสรรหา 
เพิ่มเติมให้ครบตามจ านวนที่ต้องสรรหาต่อไปโดยเร็ว 

กรรมการที่ได้รับเลือกจากการสรรหาเพ่ิมเติมตามวรรคสาม  ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบั
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่  แต่ในกรณีที่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงสามปีให้ผู้นั้นมีสิทธิ
ได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งได้  

ในการสรรหาเพิ่มเติมตามวรรคสาม  ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาชุดเดิม
เป็นผู้ด าเนินการจนกว่าจะได้กรรมการครบตามจ านวนที่ต้องสรรหา 
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ให้น าความในมาตรา  ๑๕  วรรคเจ็ด  และมาตรา  ๑๕/๑  มาใช้บังคับกับการด าเนินการ 
ของวุฒิสภาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการคัดเลือกโดยอนุโลม 

ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการที่ได้รับเลือกให้นายกรัฐมนตรีทราบ 
เพื่อด าเนินการน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัตอิงค์กรจัดสรรคลื่นความถีแ่ละก ากบั
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช ้
ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา  ๑๘  ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการซึ่งยังมีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา  ๘  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  อยู่   ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบอาชีพ 
หรือวิชาชีพดังกล่าวแล้วนั้นต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภาก าหนด  ซึ่งต้องเป็นเวลา  
ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  ในกรณี 
ที่ไม่ได้แสดงหลักฐานภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ  และให้ด าเนินการสรรหาใหม่   
โดยผู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่ไม่ได้  และให้น าความ  
ในมาตรา  ๑๖  วรรคห้า  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๐ ให้กรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
แห่งชาติ  ซึ่งด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ยังคงด ารงต าแหน่ง 
หรือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  และในกรณีที่มีต าแหน่งว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้คณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่   
ทั้งนี้  จนกว่าจะมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจกา รวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้    
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และในกรณีที่กรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
ผู้ใดซึ่งด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ได้ด ารงต าแหน่ง 
หรือปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเป็นเวลาไม่ถึงสามปี  ให้ผู้นั้นเป็นผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการ  
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติอีกวาระหนึ่งได้  

ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเริ่มด าเนินการจัดให้มีการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่  
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๑ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่มีการตราพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่  ตลอดจนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามรวมทั้งวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  แต่ปรากฏว่าได้เกิดสภาพปัญหาในทางปฏิบัติบางประการ  
ท าให้การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้ผู้ได้รับการคัดเลือก
เป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  ประกอบกับ  
ได้มขี้อร้องเรียนเป็นจ านวนมากเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง 
ดังกล่าว  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลือก  
บุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
แห่งชาติ  อันเป็นการแก้ไขข้อขัดข้องในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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