
นายปรัชพัฒน์  วงษ์เนตศิิลป์ 
ส านักกฎหมายโทรคมนาคม  

ส านักงาน กสทช. 

กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม  
และการบังคับใช้ 



การบริหารคล่ืนความถี่และการก ากับดแูลกจิการส่ือสาร 

• Text… 
• มาตรา 40 คล่ืนความถี่เป็นทรัพยากรส่ือสารของชาติ       
เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

• ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระท าหน้าที่จัดสรร                   
คล่ืนความถ่ีและก ากับดูแลการประกอบกิจการ 

รัฐธรรมนูญ 
2540 

• มาตรา 47 หลักการเดมิ เพิ่มเตมิ คือ ให้มี
คณะกรรมการเฉพาะด้าน ในองค์กรเดียวกัน 

 

รัฐธรรมนูญ 2550 

• มาตรา 60 รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคล่ืนความถี่และสิทธิ                
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทยีมอันเป็นสมบัติของชาต ิ
เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและ
ประชาชน 

• รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระ                   
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผิดชอบและก ากับการ
ด าเนินการเก่ียวกับคล่ืนความถี่ 

รัฐธรรมนูญ 
2560 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9TcjjjD_vGBbJM&tbnid=H0JIj5AHN9nxEM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=notepleng&month=20-01-2014&group=1&gblog=6&ei=uAkpU9jQG6mkiAfP-YHwBQ&psig=AFQjCNHHvGbI_7qNlC4ZPcY_jllqo6tSeA&ust=1395284733116035


กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลของ กสทช. 

กสทช.  

พ.ร.บ.องค์กร
จดัสรรคล่ืน
ความถี่ฯ 

และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 

พ.ร.บ.                                       
การประกอบ

กจิการ
โทรคมนาคมฯ 

พ.ร.บ. การ
ประกอบกจิการ
กระจายเสียงและ

โทรทศัน์ฯ 

พ.ร.บ.                         
วิทยุคมนาคมฯ 



พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ พ.ศ. 2553 

• จัดท าแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถี่ ตารางก าหนด                          
คล่ืนความถี่แห่งชาต ิแผนแม่บทกิจการ 

• จัดสรรคล่ืนความถี่ระหว่างคล่ืนความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม 

• พจิารณาอนุญาตและก ากับดูแลการใช้คล่ืนความถ่ีและเคร่ือง      
วิทยุคมนาคมในการประกอบกิจการ 

• ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้คล่ืนความถี่ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและปราศจากการรบกวนซึ่งกันและกัน 

• วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คล่ืนความถี่ที่มีการรบกวน           
ซึ่งกันและกัน 

อ านาจและหน้าที่ของ กสทช.   

http://news.mthai.com/general-news/197486.html/attachment/2-900


พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ (ฉบับที่2) 

• แก้ไของค์ประกอบ กสทช. : 7 คน 

• เพิ่มเตมิการด าเนินการของ กสทช. ให้สอดคล้องกับ
การพัฒนา DE 

• กสทช. มีอ านาจมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เป็นผู้
อนุญาตแทน กสทช. เฉพาะการอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับ
เคร่ืองวิทยุคมนาคม  

• เรียกคืนคล่ืนความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์     
ไม่คุ้มค่าหรือน ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึน้ 

• เป็นหน่วยงานอ านวยการของรัฐในกิจการส่ือสารระหว่างประเทศ
กับองค์การระหว่างประเทศ 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 22 มถุินายน 2560   



พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
การก ากับดแูล 

กฎหมายมีลักษณะเป็น “การควบคุม” หรือ “จ ากัดสิทธิ” 
โดยก าหนดข้อห้ามเป็นหลัก   และก าหนดให้การอนุญาตเป็น “การยกเว้น” 

ห้ามมิให้ผู้ใด ท า มี ใช้ น าเข้า น าออก หรือ ค้า       
ซึ่งเคร่ืองวทิยุคมนาคมเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต 
(มาตรา 6)  

ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าหน้าทีพ่นักงานวทิยุคมนาคม
ในต าแหน่งที่ก าหนด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต 
(มาตรา 7)  



พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
การก ากับดแูล 

ห้ามมิให้ผู้ใดรับข่าววิทยุคมนาคมต่างประเทศ
เพ่ือการโฆษณา เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต  
(มาตรา 8)  

ห้ามมิให้ผู้ใดต้ังสถานีวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะ
ได้รับใบอนุญาต (มาตรา 11) 



พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
ล าดับ ประเภทใบอนุญาต อายุใบอนุญาต 

1 ใบอนุญาตให้ท า 180 วัน 
2 ใบอนุญาตให้มี  1 ปี 
3 ใบอนุญาตให้ใช้  ตลอดอายุของเคร่ืองวิทยุคมนาคม 
4 ใบอนุญาตให้น าเข้า  180 วัน 
5 ใบอนุญาตให้น าออก  30 วัน 
6 6.1)ใบอนุญาตให้ค้า  

6.2)ใบอนุญาตที่ออกให้เพื่อการซ่อมแซม
โดยเฉพาะ  

6.1) 1 ปี 
6.2) 5 ปี 

7 ใบอนุญาตให้ตัง้สถานีวิทยุคมนาคม  ตลอดระยะเวลาที่ใช้สถานีตามที่ระบุไว้     
ในใบอนุญาตเป็นสถานีวิทยุคมนาคม 

8 ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม  5 ปี 

9 ใบอนุญาตให้รับข่าววิทยุคมนาคม
ต่างประเทศเพื่อการโฆษณา  

1 ปี 
ผู้ได้รับใบอนุญาตตาม (1) (3) (4) (5) (6) หรือ (7)        
ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีเคร่ืองวิทยุคมนาคม   



พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
การก ากับดแูล 

สถานีวิทยุคมนาคมต้องใช้ความถี่คล่ืนให้ถูกต้อง 
(มาตรา 11) 

ให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจก าหนดเงือ่นไขการต้ังสถานี
วิทยุคมนาคม และมีอ านาจควบคุมและก าหนดการ
ใช้ความถี่คล่ืนของสถานีวิทยุคมนาคมต่างๆ                       
(มาตรา 11) 

ห้ามมิให้สถานีวิทยุคมนาคมด าเนินบริการ           
วิทยุคมนาคมเพื่อประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจาก      
ทีร่ะบุไว้ในใบอนุญาต (มาตรา 12) 



พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
การก ากับดแูล 

กฎหมายฉบับนี ้เว้นแต่มาตรา 11 และมาตรา 12 ไม่ใช้บังคับแก่  
(1) กระทรวงทบวงกรม  
(2) นิตบุิคคลตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 
 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 และฉบับที่ 26 ก าหนดนิตบิุคคล
(หน่วยงาน 8 ประเภท)  
(1) จังหวัด                  (2) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(3) เทศบาล                (4) สุขาภบิาล 
(5) กรุงเทพมหานคร    (6) เมืองพัทยา 
(7) องค์การบริหารส่วนต าบล   (8) สภาต าบล 
 
 
 
 



พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
การก ากับดแูล 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 6 (ท า มี ใช้ น าเข้า น าออก ค้า โดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาต) มาตรา 11 (ต้ังสถานีโดยไม่ได้รับใบอนุญาต)  
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหน่ึง แสนบาท หรือ
จ าคุกไม่เกนิห้าปี หรือทัง้ปรับทัง้จ า (มาตรา 23) 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 7 (กระท าหน้าที่พนักงานวทิยุคมนาคม    
โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ) มาตรา 8 (รับข่าววทิยุคมนาคม
ต่างประเทศเพ่ือการโฆษณาโดยไม่ได้รับใบอนุญาต)             
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกนิส่ีหมื่นบาท หรือ       
จ าคุกไม่เกนิสองปีหรือทัง้ปรับทัง้จ า  (มาตรา 25) 

การฝ่าฝืนไม่ขอรับใบอนุญาต มีโทษทางอาญา 



พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
การก ากับดแูล 

ผู้ใดกระท าให้เกดิการรบกวนหรือขัดขวางต่อการ                             
วทิยุคมนาคมโดยมไิด้เจตนา เจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีอ านาจส่ังให้ผู้น้ัน
ระงับการกระท าน้ันหรือให้แก้ไขเปล่ียนแปลงสิง่ที่ใช้ใน
การกระท าน้ันเสีย หรือให้ย้ายสิง่ดังกล่าวน้ันออกไปให้    
พ้นเขตรบกวนได้ (มาตรา 15) 

ผู้ใดฝ่าฝืนค าส่ังของเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หรือ  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามความในมาตรา15 มีความผิด 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิส่ีหมื่นบาท หรือจ าคุกไม่เกนิ
สองปีหรือทัง้ปรับทัง้จ า (มาตรา 27) 

http://intranet.nbtc.go.th/wps/wcm/connect/e6f809bb-f061-4835-9f48-57044fd84032/5.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=e6f809bb-f061-4835-9f48-57044fd84032
https://intranet.nbtc.go.th/wps/wcm/connect/959d39ab-a0bf-4074-b404-e415a03d8178/4.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=959d39ab-a0bf-4074-b404-e415a03d8178


พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
การก ากับดแูล 

ห้ามมิให้ผู้ใดดักรับไว้ ใช้ประโยชน์ หรือเปิดเผยโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งข่าววทิยุคมนาคมที่มิได้มุ่งหมาย
เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่อาจก่อให้เกดิความ
เสียหายแก่ประเทศชาตหิรือประชาชน (มาตรา 17) 
 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 17 มีความผิดต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินส่ี หม่ืนบาท หรือจ าคุกไม่เกินสองปีหรือทัง้
ปรับทัง้จ า  (มาตรา 25) 



พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
การบังคับใช้กฎหมาย 

มาตรการทางอาญา 
- เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับ  
มอบหมายมีอ านาจเข้าไปในอาคารสถานที่ 
หรือยานพาหนะของบุคคลใดๆ ได้ในเวลา
อันสมควร  
- เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายมีอ านาจจับกุมผู้นัน้พร้อมด้วย
ของกลางที่ ใช้ในการกระท าความผิดเพื่อ
ด าเนินการตามกฎหมาย (มาตรา 18) 

https://intranet.nbtc.go.th/wps/wcm/connect/c0f9cc3d-b0b5-4f16-be0b-76fa36a44803/1.JPG?MOD=AJPERES&CACHEID=c0f9cc3d-b0b5-4f16-be0b-76fa36a44803
https://intranet.nbtc.go.th/wps/wcm/connect/c6683626-c664-4178-84bd-b7ea74da2ff8/1.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=c6683626-c664-4178-84bd-b7ea74da2ff8


พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
การบังคับใช้กฎหมาย 

มาตรการทางปกครอง 
- ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต                 
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีอ านาจส่ัง      
เพกิถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตของผู้นัน้เสียได้  
- ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ กสทช. 
ภายใน 30 วันนับแต่วันถูกเพกิถอน หรือ 
พักใช้ ค าช้ีขาดของ กสทช. ให้เป็นทีสุ่ด 
(มาตรา 19) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPeAxoycy8gCFc8kjgodESoPpA&url=http://www.seub.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1004:seubnews&catid=5:2009-10-07-10-58-20&Itemid=14&psig=AFQjCNFbz1o5Z4OtbkNRt4z0IoNBJFzwVg&ust=1445230173739557
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLGyyLOdy8gCFYgFjgodpK0JTg&url=http://radio.rmutp.ac.th/?p=1546&psig=AFQjCNEcIdDaEtaHkRdA0Cw-dKRnXZbsjQ&ust=1445230506380111


พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
การบังคับใช้กฎหมาย 

เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีอ านาจท าการ
เปรียบเทยีบได้ (มาตรา 21) 

คดีอาญาเลิกกัน เม่ือได้ช าระค่าปรับ 

ถ้าไม่ยนิยอมตามที่เปรียบเทยีบ หรือ ยนิยอม
แล้ว แต่ไม่ช าระเงนิค่าปรับภายในเวลาก าหนด 
ด าเนินคดีต่อไป 

https://intranet.nbtc.go.th/wps/wcm/connect/febd8bfa-c6e5-4d6f-a285-d18ced46b447/59053.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=febd8bfa-c6e5-4d6f-a285-d18ced46b447
https://intranet.nbtc.go.th/wps/wcm/connect/c6683626-c664-4178-84bd-b7ea74da2ff8/1.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=c6683626-c664-4178-84bd-b7ea74da2ff8


พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
การผ่อนคลายการก ากับดแูล 

ในกรณีที่เหน็สมควร กสทช. มีอ านาจออกประกาศ
ก าหนดให้เคร่ืองวิทยุคมนาคมบางลักษณะหรือ  
เคร่ืองวทิยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการบางประเภท                                         
ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตทัง้หมดหรือ 
เฉพาะแต่บางกรณีได้ (มาตรา 6 วรรคสอง)  

ในกรณีที่เหน็สมควร กสทช. มีอ านาจออกประกาศ
ก าหนดให้สถานีวทิยุคมนาคมที่ใช้ในกจิการบาง  
ประเภทได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต  
(มาตรา 11 วรรคสี่)  



พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
การผ่อนคลายการก ากับดแูล 

ประกาศ กสทช. เร่ือง เคร่ืองวทิยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต 

เคร่ืองวทิยุคมนาคม คล่ืนความถี่ส าหรับประชาชน                           
(Citizen Band) ความถี่ย่าน 78 -79 MHz และ 245 -247 
MHz ก าลังส่งไม่เกนิ 500 มลิลวัิตต์ 
ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตมี ใช้ หรือน าออก  
แต่ไม่ได้รับยกเว้นใบอนุญาตท า น าเข้าหรือค้า 

เคร่ืองวทิยุคมนาคม คล่ืนความถี่ 2400 – 2500 MHz        
ก าลังส่ง ออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก                             
ไม่เกนิ 100 มลิลวัิตต์ ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
ท า มี ใช้ น าเข้า น าออก ค้า และตัง้สถานีวทิยุคมนาคม 



พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
การผ่อนคลายการก ากับดแูล 

สถานีวิทยุคมนาคมได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตัง้สถานี 
วิทยุคมนาคม 

สถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการของส่วนราชการ
ตามกฎหมายซึ่งมีฐานะเป็นนิตบิุคคล 

สถานีโทรศัพท์ไร้สายที่ใช้ในกจิการส่วนบุคคล       
คลื่นความถี่ 1900 – 1906 MHz ก าลังส่งออกอากาศ   
ไม่เกนิ 10 มิลลิวัตต์ 



Thank you 


