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เปรียบเทียบ กฎหมาย องคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  

และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 / พ.ศ. 2553 และ ราง พ.ศ. 2558* 

 
*รางฯ เสนอที่ประชุม คกก. (คณะที่ 1) เพื่อพิจารณาในวันพุธที่ 6 พ.ค. 2558  

  
พรบ. ป 2543 พรบ. ป 2553 ราง พรบ. 2558 ขอสังเกต 

รูปแบบกรรมการ 
แบงเปน 2 องคกร แตละองคกรมีสํานักงาน
แยกจากกัน คือ  
1) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) จํานวน 7 คน 
(มาตรา 6) 
2) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
(กทช.) จํานวน 7 คน (มาตรา 46) 

มีองคกรเดียว คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) จํานวน 11 
คน (มาตรา 6)แตในการกํากับดูแลแบงเปนคณะกรรมการ 2 ชุด 
คือ  
1) ) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
(กสท.)จํานวน 5 คน (มาตรา 35) 
2) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) จํานวน 5 คน 
(มาตรา 38) 

มีองคกรเดียว คือ คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) จํานวน 7 คน 
(มาตรา 3) 
ทําหนาที่กํากับดูแลทั้งกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

 

องคประกอบของกรรมการ 
กสช. และ กทช. ตองเปนผูมีผลงานหรือเคย
ปฏิบัติงานที่แสดงใหเห็นถึงการเปนผูมีความรู
ความเขาใจและมีความเชี่ยวชาญหรือมี
ประสบการณในกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน กิจการโทรคมนาคม เทคโนโลยีที่
เกี่ยวของ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ ความม่ันคงกฎหมายมหาชน หรือ
กิจการทองถิ่น  
กสช. จํานวน 7 คน (มาตรา 7) 
กทช. จํานวน 7 คน (มาตรา 47) 
 

กสทช. ประกอบดวย ผูที่มีผลงานหรือมีความรู และมีความ
เชี่ยวชาญหรือประสบการณ 
(1) ดานกิจการกระจายเสียง 1 คน และกิจการโทรทัศน 1 คน 

(2) ดานกิจการโทรคมนาคม 2 คน 

(3) ดานกฎหมาย ,เศรษฐศาสตร ดานละ 2 คน 

(4) ดานคุมครองผูบริโภค ดานสงเสริมสิทธิและเสรีภาพ

ประชาชน ดานละ 1 คน 

(5) ดานการศึกษา วัฒนธรรม หรือการพัฒนาสังคม 1 คน 

(มาตรา 6) 
 

กสทช. จํานวน 7 คน แตงตั้งจากผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญ ดานกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม ดาน
วิศวกรรม กฎหมาย เศรษฐศาสตร การ
คุมครองผูบริโภค ทั้งนี้ ที่จะยังประโยชนตอ
การปฏิบัติหนาที่ของ กสทช. (มาตรา 3) 
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พรบ. ป 2543 พรบ. ป 2553 ราง พรบ. 2558 ขอสังเกต 
องคประกอบของกรรมการ (ตอ) 
  เพิ่มเติม มาตรา ๑๔/๑ โดยใชถอยคําวา “... ใหคณะกรรมการสรร

หากําหนดลักษณะของความรูความเชี่ยวชาญของแตละดานที่จะยัง
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ กสทช. และจํานวนของ
กรรมการแตละดานที่พึงประสงค ...”   

สามารถตีความไดวา เปนการใหอํานาจแกกรรมการ
สรรหาที่จะกําหนดจํานวนของและความรูความ
เชี่ยวชาญของกรรมการแตละดาน “ที่พึงประสงค” 
ดังนั้น กรรมการสรรหาอาจจะใชดุลยพินิจพิจารณาวา 
ประเทศไทยในบางขณะ อาจจะกําหนดใหม ีกสทช. 
เฉพาะบางดาน หรือ ใหบางดานมีจํานวนมากกวาเปน
พิเศษ หรืออาจจะกําหนดความเชี่ยวชาญของ กสทช. 
บางดานไวเปนพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

พรบ. ป 2543 พรบ. ป 2553 ราง พรบ. 2558 ขอสังเกต 
คุณสมบัติ และลักษณะตองหามของกรรมการ (เทียบเฉพาะสวนที่แตกตางกันในแตละฉบับ) 
กสช. และ กทช. ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ตามมาตรา 8 และมาตรา 48   
- มีอายุไมต่ํากวา 35 ปบริบูรณ 

กสทช. ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตาม
มาตรา 7 
- มีอายุไมต่ํากวา 35 ปบริบูรณ แตไมเกิน 70 ปบริบูรณ 

มาตรา 4 แกไข เพิ่มเติมคุณสมบัติทั่วไป 
ของ กสทช. เปนดังนี้  
 (2) มีอายุไมต่ํากวา 45 ป แตไมเกิน 65 ป 

 

- ไมเปน สส. สว. ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน 
หรือผูบริหารทองถ่ิน 

- ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 

(3) เปนหรือเคยเปนขาราชการพลเรือน 
พนักงานในหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ที่ดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
หัวหนาสวนราชการตั้งแตระดับกรมข้ึนไป 
หรือหัวหนาหนวยงานอ่ืนของรัฐที่เปนนิติ
บุคคลหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ  
(4) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารยข้ึนไปมาแลวไมนอยกวา 
5 ป หรือเปนหรือเคยเปนนายทหารหรือ
นายตํารวจที่มียศตั้งแตพลโท พลอากาศโท 
พลเรือโท หรือพลตํารวจโท ข้ึนไป หรือ 
(5) เปนหรือเคยเปนผูบริหารมาแลวไมนอย
กวา ๓ ป ในตําแหนงไมต่ํากวารอง
กรรมการผูจัดการใหญในบริษัทมหาชน
จํากัดที่มีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา๑,๐๐๐ 
ลานบาท หรือ 
(6) มีประสบการณทํางานดานการคุมครอง
ผูบริโภคมาแลวไมนอยกวา 10 ป 

 

- ไมเปนผูดํารงตําแหนงของพรรคการเมือง - ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง  
- ไมเปนบุคคลลมละลาย - ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย

ทุจริต 
 

- ไมเปนบุคคลที่เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแต 2 ปข้ึน
ไป โดยไดพนโทษมายังไมถึง 5 ปในวันที่ไดรับการเสนอชื่อ 
เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

- ไมเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดใด 
เวนแตเปนความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท  

 

- กสช. ตองไมเปน กทช. และในทางกลับกัน กทช. ก็ตองไม
เปน กสทช.  

- ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการ ผูจัดการ ผูบริหาร ที่
ปรึกษา พนักงาน ผูถือหุนหรือหุนสวนในบริษัทหรือหาง
หุนสวนหรือนิติบุคคลอ่ืนใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจดาน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน หรือกิจการ
โทรคมนาคม ในระยะเวลา 1 ปกอนไดรับการเสนอชื่อ 
หรือกอนไดรับการคัดเลือก 

 

 - ไมอยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทาง
การเมือง 
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พรบ. ป 2543 พรบ. ป 2553 ราง พรบ. 2558 ขอสังเกต 
กระบวนการไดมาซึ่งรายชื่อกรรมการ โดยวิธีการเลือกกันเอง 
ไมมีกระบวนการคัดเลือกกันเอง มาตรา 9 ถึง 13 ใหสมาคมวิชาชีพ สถาบันอุดมศึกษา หรือองคกร

สาธารณะประโยชน ที่มีคุณสมบัติ มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่สมควรไดรับการ
เลือกเปน กสทช. โดยข้ึนทะเบียนกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ใหผูที่ไดรับการเสนอชื่อในแตละกลุมประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองใหได
จํานวน 2 เทาของ กสทช. แตละดาน 

มาตรา 5 ใหยกเลิกกระบวนการไดมาซึ่ง
รายชื่อกรรมการ โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง 

 

 

พรบ. ป 2543 พรบ. ป 2553 ราง พรบ. 2558 ขอสังเกต 

กระบวนการไดมาซึ่งรายชื่อกรรมการ โดยวิธีการสรรหา 

มาตรา 9 การแตงตั้ง กสช. ใหมี
คณะกรรมการสรรหา จํานวน 17 คน ทํา
หนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการ
เสนอรายชื่อเปน กสช. ประกอบดวย  
(1) ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ และสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ (รวม 5 คน) 
(2) ผูแทนคณาจารยประจําซึ่งสอนใน
สาขาวิชานิเทศศาสตร วารสารศาสตร 
หรือสื่อสารมวลชนในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐหรือเอกชนที่เปนนิติบุคคล และมี
การสอนในระดับปริญญาในสาขาวิชา
ดังกลาว สถาบันละหนึ่งคน คัดเลือก
กันเองใหเหลือ 4 คน  
(3) ผูแทนสมาคมวิชาชีพดานกิจการ

มาตรา 49 การแตงตั้ง กทช. ใหมี
คณะกรรมการสรรหา จํานวน 17 คน 
ประกอบดวย 
(1) ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทน

กระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวง

คมนาคม ผูแทนกระทรวงพาณิชย และ

ผูแทนสํานกังานสภาความมั่นคงแหงชาต ิ

 (2) ผูแทนคณาจารยประจําซึ่งสอนใน

สาขาวิชาโทรคมนาคมใน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่เปนนิติ

บุคคลและมีการสอนระดับปริญญาใน

สาขาวิชาดังกลาว สถาบันละหนึ่งคน 

คัดเลือกกันเองใหเหลือสี่คน 

(3) ผูแทนสมาคมวิชาชีพดาน

มาตรา 14 คณะกรรมการสรรหา กสทช. 
จํานวน 15 คน ประกอบดวย  
(๑) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาต ิ

(๒) ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาต ิ

(๓) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(๔) ปลัดกระทรวงกลาโหม 

(๕)ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

(๖)ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

(๗) นายกสภาวิศวกร 

(๘)ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแหง

ประเทศไทย 

มาตรา 6 ยกเลิกความในมาตรา 
14 และใชความตอไปนี้  
มาตรา 14 เมื่อมีเหตุตองมีการ
เลือกและแตงตั้งกรรมการ ใหมี
คณะกรรมการสรรหากรรมการ
คณะหนึ่ง ทําหนาที่คัดเลือกผู
สมควรไดรับเลือกเปนกรรมการ
ประกอบดวย  
(1) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
(2) ประธานศาลฎีกา 
(3) ประธานศาลปกครองสูงสดุ 
(4) ประธานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาต ิ
(5) ประธานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน 
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พรบ. ป 2543 พรบ. ป 2553 ราง พรบ. 2558 ขอสังเกต 

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่เปนนิติ
บุคคลสมาคมละหนึ่งคน คัดเลือกกันเองให
เหลือสี่คน 
(4) ผูแทนองคกรเอกชนที่เปนนิติบุคคล ซึ่ง

มีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภค

ทางดานสื่อสารมวลชน หรือใช

สื่อสารมวลชนเพื่อประโยชนสาธารณะ 

และไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ องคกร

ละหนึ่งคน คัดเลือกกันเองใหเหลือสี่คน 

โทรคมนาคม คอมพิวเตอร เทคโนโลยี

สารสนเทศหรืออิเล็กทรอนิกสที่เปนนิติ

บุคคล สมาคมละหนึ่งคน คัดเลือกกันเอง

ใหเหลือสี่คน 

 (4) ผูแทนองคกรเอกชนที่เปนนิติบุคคล

ซึ่งมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภค

ทางดานโทรคมนาคมหรือใชบริการ

โทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ 

และไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ องคกร

ละหนึ่งคน คัดเลือกกันเองใหเหลือสี่คน 

(๙)นายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตรและ

การสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย 

(๑๐) นายกสมาพันธสมาคมวิชาชีพ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

(๑๑)ประธานคณะกรรมการประสานงาน

องคกรพัฒนาเอกชน 

(๑๒)ประธานกรรมการสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(๑๓)ประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและ

โทรทัศนไทย 

(๑๔)ประธานสหพันธวิทยุชุมชนแหงชาต ิ

(๑๕) ประธานสหพันธองคกรผูบริโภค 

(6) ประธานผูตรวจการแผนดิน

และพิทักษสิทธิมนุษยชน 

สํานักงาน กสช. ทําหนาที่เปนหนวย

ธุรการในการดําเนินการสรรหาและ

คัดเลือกกรรมการ 

สํานักงาน กทช. ทําหนาที่เปนหนวย

ธุรการในการดําเนินการสรรหาและ

คัดเลือกกรรมการ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทําหนาที่
เปนหนวยธุรการในการดําเนินการสรรหา
และคัดเลือกกรรมการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ทํา
หนาที่เปนหนวยธุรการในการ
ดําเนินการสรรหาและคัดเลือก
กรรมการ 
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กระบวนการคัดเลือก กสช. ใชมาตรา 10  
สวน กทช. ใชมาตรา 50 ซึ่งใชกระบวนการ
เดียวกันกับการเลือก กสช. โดยอนุโลม 
สรุปวา ใหคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก
บุคคลที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมาย ใหไดจํานวน 2 เทาของจํานวน
กรรมการเสนอตอประธานวุฒิสภา 
 

มาตรา 15 สรุปวา ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประกาศการเปดรับสมัคร กสทช. ผานสื่อตาง ๆ อยาง
นอย 30 วัน ติดตอกัน และคณะกรรมการสรรหาจะ
คัดเลือกผูมีคุณสมบัติใหไดจํานวน 2 เทา ของ กสทช. 
แตละดานตามที่กฎหมายกําหนด โดยมิไดกําหนดวา
จะตองสรรหาใหเสร็จภายในระยะเวลาเทาใด และ
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเปนไปตามที่เลขาธิการ
วุฒิสภากําหนด 

มาตรา 8 ยกเลิกมาตรา 15 และบัญญัติใหม สรุปวา  ให
สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ประกาศการเปดรับ
สมัคร กสทช. ผานสื่อตาง ๆ อยางนอย 30 วัน ติดตอกัน 
และคณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกผูมีคุณสมบัติใหได
จํานวน 2 เทา ของ กสทช. แตละดาน ที่คณะกรรมการ
สรรหากําหนด ภายใน 30 วัน นับแตไดรับรายชื่อ โดย
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเปนไปตามที่
คณะกรรมการสรรหากําหนด 

 

 

พรบ. ป 2543 พรบ. ป 2553 ราง พรบ. 2558 ขอสังเกต 
การเลือกและการแตงตั้งกรรมการ 

 สวนที่ 4 การเลือกและการแตงตั้งกรรมการ 
-ใหเลขาธิการวุฒิสภานํารายชื่อจากการ
คัดเลือกกันเองและจากการสรรหา รวมเปน
บัญชีเดียว เสนอตอประธานวุฒิสภาภายใน 
30 วัน นับแตวันที่ไดรับรายชื่อทั้ง 2 สวน 
-หากการคัดเลือกสวนใดไมแลวเสร็จภายใน
กําหนด ใหเลขาธิการวุฒิสภานํารายชื่อสวนที่
ดําเนินการเสร็จ เสนอตอประธานวุฒิสภา
ภายใน 30 วัน เพื่อใหวุฒิสภาพิจารณาและมี
มติเลือกตอไป (มาตรา 16) 

มาตรา 9 ยกเลิกสวนที่ 4 วาดวยการเลือกและแตงตั้ง
กรรมการ และบัญญัติใหม สรุปวา  
- เมื่อไดรายชื่อจากกรรมการสรรหาแลวให
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ จัดทําบัญชีรายชื่อพรอมประวัติ
และเอกสารสําคัญตาง ๆ เสนอตอประธานวุฒิสภา
ภายใน 30 วันนับแตวันที่กรรมการสรรหาคัดเลือกเสร็จ 
กรณีที่กรรมการสรรหาเลือกไมเสร็จภายใน 30 วัน ก็ให
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เสนอรายชื่อเทาที่กรรมการสรร
หาดําเนินการแลวเสร็จ (มาตรา 16) 

 

-ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมสมาชิกเพื่อมีมติเลือกโดยใชวิธี
ลงคะแนนลับ โดยใหบุคคลซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนน
มากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
วุฒิสภาเปนผูไดรับการคัดเลือก 

 

-ใหวุฒิสภามีมติเลือกบุคคลเปน กสทช. ใน
ดานตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับบัญชี
รายชื่อการเลือกนั้นใหกระทําโดยวิธี
ลงคะแนนลับ 

-ใหวุฒิสภามีมติเลือกบุคคลเปน กสทช. ในแตละดาน 
ตามจํานวนที่กรรมการสรรหากําหนดตามมาตรา 14/1 
ภายใน 30 วันนับจากไดรับบัญชีรายชื่อที่ปลัดกระทรวง
ดิจิทัลฯ เสนอมา การเลือกนั้นใหกระทําโดยวิธี
ลงคะแนนลับ ใหแจงผูไดรับการคัดเลือกทราบและจัด
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 ประชุมเพื่อเลือกกันเองเปนประธาน กสทช. และใหแจง

นายกรัฐมนตรีทราบภายใน 20 วัน เพื่อดําเนินการโปรด
เกลาฯ แตงตั้งตอไป 

-ถาไมมีผูไดรับคัดเลือก หรือเลือกไดไมครบ ใหนํารายชื่อของ

บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อที่เหลืออยูทั้งหมดมาใหสมาชิก

วุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนอีกคร้ังหนึ่งตอเนื่องกันไป และใน

กรณีนี้ใหผูไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาทีม่ีอยูของวุฒิสภาเปนผูไดรับเลือกให

เปนกรรมการ ถามีผูไดรับคะแนนเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุ

ใหมีผูไดรับเลือกเกินจํานวนกรรมการที่จะไดรับแตงตั้ง ให

ประธานวุฒิสภาจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก 

-ในกรณีที่ไมมีผูไดรับเลือกหรือมีผูที่ไดรับเลือกไมครบจํานวน

กรรมการที่จะไดรับแตงตั้งใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณา

คัดเลือกตาม (1) เพื่อเสนอวุฒิสภาลงมติเลือกตาม (2) ใหมอีก

คร้ังหนึ่ง 

- เมื่อคัดเลือกบุคคลเปนกรรมการครบจํานวนแลว ใหประชุม

รวมกันเพื่อคัดเลือกกันเองใหไดเปนประธานกรรมการ แลวแจง

ใหนายกรัฐมนตรีทราบ เพื่อดําเนินการโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง

ตอไป  

-เมื่อพนกําหนดระยะเวลาแลวถายังได
กรรมการไมครบตามจํานวนที่กฎหมาย
กําหนด ใหประธานวุฒิสภาแจง
นายกรัฐมนตรีทราบ และใหนายกนําบัญชี
รายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและ
ดําเนินการเพื่อใหไดกรรมการครบตาม
จํานวนโดยตองดําเนนิการใหแลวเสร็จภายใน 
30 วัน นับแตวันที่นายกรัฐมนตรีไดรับแจง 
-ใหผูไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการประชุม
รวมกันภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดกรรมการ
ครบตามจํานวน เพื่อคัดเลือกประธาน 
กสทช. 1 คน และรองประธาน 2 คน แลว
แจงนายกรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการโปรดเกลา
ฯแตงตัง้ ตอไป  

 
-หากวุฒิสภาเลือกกรรมการไดไมครบตามจํานวน ให
ประธานวุฒิสภาแจงคณะกรรมการสรรหาดําเนินการ
สรรหาเพิ่มเติมใหเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันที่
คณะกรรมการสรรหาไดรับแจง 
-ในกรณีที่วุฒิสภาเลือกไดไมครบแตมีจํานวนไมนอยกวา 
5 คน ใหประธานวุฒินํารายชื่อแจงนายกรัฐมนตรีทราบ 
และดําเนินการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และใหกรรมการ
ดังกลาวปฏิบัติหนาที่ตอไปไดโดยใหถือวา กสทช. 
ประกอบดวยกรรมการจํานวนดังกลาว โดยใหเลือก
ประธานกรรมการชั่วคราว  
-กรรมการสวนที่เหลือใหวุฒิสภาเลือกใหเสร็จภายใน 30 
วันนับจากวันที่กรรมการสรรหาเสนอรายชื่อมาอีกคร้ัง 
และใหจัดประชุมกรรมการทั้งหมดเพื่อเลือกประธาน 
กสทช. ตอไป (มาตรา 17) 
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- กรณีผูไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการ 
พนักงาน ลูกจางหนวยงานรัฐ หรือประกอบ
อาชีพอิสระจะตองลาออกหรือเลิกประกอบ
อาชีพ วิชาชีพอิสระภายใน 15 วัน นับแต
ไดรับเลือก หากไมลาออกใหถือวาผูนั้นไม
เคยไดรับเลือกเปนกรรมการ และให
ดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการใหม
แทน 

-กรณีผูไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
หนวยงานรัฐ หรือประกอบอาชีพอิสระจะตองลาออกหรือ
เลิกประกอบอาชีพ วิชาชีพอิสระภายใน 15 วัน นับแต
ไดรับเลือก หากไมลาออกใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับเลือก
เปนกรรมการ และใหวุฒิสภาเลือกกรรมการใหมจาก
บัญชีรายชื่อที่เลขาธิการวุฒิสภาเสนอตามมาตรา 16 
(มาตรา 18) 

-กรณีผูไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
หนวยงานรัฐ หรือประกอบอาชีพอิสระจะตองลาออกหรือ
เลิกประกอบอาชีพ วิชาชีพอิสระภายใน 15 วัน นับแต
ไดรับเลือก หากไมลาออกใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับเลือก
เปนกรรมการ และใหคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก
บุคคลจากรายชื่อผูเขารับกรคัดเลือกตามมาตรา 16 
เพ่ือเสนอวุฒิสภาใหความเห็นชอบ (มาตรา 18) 

 

 มาตรา 19 วรรคสาม กอนครบกําหนดตามวาระเปน
เวลาไมนอยกวา 90 วัน ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ดําเนินการจัดใหมีการเสนอชื่อและแตงตั้งกรรมการข้ึน
ใหมใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

มาตรา 10 ยกเลิกวรรคสามของมาตรา 19 และบัญญัติ
ใหม สรุปวา กอนครบกําหนดตามวาระเปนเวลาไมนอย
กวา 150 วัน ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการจัดใหมี
การเสนอชื่อและแตงตั้งกรรมการข้ึนใหมใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว 

  

 มาตรา 20 วรรคสาม เมื่อมีกรรมการพนจากตําแหนง ให
กรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปไดและใหถือวา 
กสทช. ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู แตทั้งนี้
จะตองมีจํานวนไมนอยกวา 6 คน 

มาตรา 11 ใหยกเลิกวรรคสามของมาตรา 20 และบัญญัติ
ใหม สรุปวา เมื่อมีกรรมการพนจากตําแหนง ใหกรรมการ
เทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปไดและใหถือวา กสทช. 
ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู แตทั้งนี้จะตองมี
จํานวนไมนอยกวา 4 คน 
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ไมมีกลไก การถอดถอน กสช. หรือ 

กทช. แตมาตรา13 กําหนดให ในวาระ

เร่ิมแรกเมื่อครบกําหนดสามป ให กสช. 

ออกจากตําแหนงจํานวนสามคนโดยวิธี

จับสลาก และใหถือวาการออกจาก

ตําแหนงโดยการจับสลากดังกลาวเปน

การพนจากตําแหนงตามวาระ 

   ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตาม

วาระ อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่

ตอไปจนกวาจะมีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลา ฯ แตงตั้งกรรมการข้ึนใหม                    

เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการคนใหมเขามา

ปฏิบัติหนาทีเ่มื่อสิ้นสุดวาระของ

กรรมการคนเดิม ใหดําเนินการคัดเลือก

และเลือกกรรมการคนใหมเปนการ

ลวงหนาตามสมควร 

มาตรา 21 กระบวนการถอดถอน กสทช. รายบุคคล กระทําได
โดย สส. หรือ สว. ไมนอยกวา 1 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิรองตอประธานวุฒิสภาเพื่อมีมติ
ถอดถอนกรรมการ เพราะเหตุที่กรรมการนั้นมีความประพฤติ
เสื่อมเสียอยางรายแรงหรือบกพรองตอหนาที่อยางรายแรง โดย
ใชมติ 3 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาที่มีอยู 
 
มาตรา 22 กระบวนการถอดถอน กสทช. ทั้งคณะ กระทําได
โดย 
(1) สส.จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมดเทาที่ม ี
(2) สว. ไมนอยกวา 1 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่ม ี
(3) ประชาชนผูใชบริการที่ไดรับผลกระทบจํานวนไมนอยกวา 
20,000 คน  
 มีสิทธิรองตอประธานวุฒิสภาเพื่อมีมติถอดถอนกรรมการทั้ง
คณะ เพราะเหตุที ่กสทช. ไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด
อยางมีประสิทธิภาพ โดยใชมติ 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิก
วุฒิสภาทั้งหมดเทาที่มีอยู โดยในการลงมติตองนํารายงานของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไดสง
มายังวุฒิสภาตามมาตรา 72 มาพิจารณาประกอบดวย  

มาตรา 12 ใหยกเลิกวรรคสองของมาตรา 22 
และบัญญัติใหม ใหสอดคลองกับชื่อหนวยงาน
ใหม สรุปไดดังนี้  
 การถอดถอน กสทช. ทั้งคณะ เพราะเหตุที่ 
กสทช. ไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด
อยางมีประสิทธิภาพ โดยใชมติ 2 ใน 3 ของ
จํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาที่มีอยู โดยใน
การลงมติตองนํารายงานของคณะกรรมการ
กํากับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไดสง
มายังวุฒิสภาตามมาตรา 72 มาพิจารณา
ประกอบดวย 
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พรบ. ป 2543 พรบ. ป 2553 ราง พรบ. 2558 ขอสังเกต 
สํานักงาน และ เลขาธิการ 
มาตรา 35  ใหสํานักงาน กสช. มีเลขาธิการ 
กสช. คนหนึ่งรับผิดชอบการปฏิบตัิงานของ
สํานักงาน กสช. ข้ึนตรงตอประธาน
กรรมการ และเปนผูบังคับบัญชาพนักงาน
และลูกจางของสํานักงาน กสช. 
 ในสวนของ กทช. ใหนํามาตรา 35 มาบังคับ
ใชโดยอนุโลม  

มาตรา ๖๐  ใหสํานักงาน กสทช. มีเลขาธิการ 
กสทช. คนหนึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
สํานักงาน กสทช. ข้ึนตรงตอประธานกรรมการ 
และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของ
สํานักงาน กสทช. 

มาตรา 37/1 ใหยกเลิกวรรคหนึ่งของมาตรา 60 และบัญญัติ
ใหม สรุปวา ใหสํานักงาน กสทช. มีเลขาธิการ กสทช. คนหนึ่ง
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. ข้ึนตรงตอ
ประธานกรรมการ และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง
ของสํานักงาน กสทช. และใหมีรองเลขาธิการ กสทช. ตาม
จํานวนที่ กสทช. กําหนด รองเลขาธิการ กสทช. ใหแตงตั้ง
จากพนักงานของสํานักงาน กสทช.    

ไมควรกําหนดวา 
รองเลขาธิการ 
กสทช. จะตอง
แตงตั้งจาก 
พนักงานของ
สํานักงาน กสทช. 
เทานั้น  

 

พรบ. ป 2543 พรบ. ป 2553 ราง พรบ. 2558 ขอสังเกต 
มาตรา 37 เลขาธิการ กสช. มีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละหาปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้งและ
อาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกินสองวาระไมได 
ในสวนของ กทช. ใหนํามาตรา 37 มาบังคับใชโดย
อนุโลม 

มาตรา 62  เลขาธิการ กสทช. มีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละหาปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้งและ
อาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกัน
เกินสองวาระไมได 

 ในราง พรบ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มี
แนวคิดเร่ืองการประเมินการทํางานของผูอํานวยการ
สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ไวนาสนใจ ดังนี้  
มาตรา 45 ผูอํานวยการมีวาระการดํารงตําแหนงคราว
ละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
      กอนครบกําหนดตามวาระการดํารงตําแหนงของ
ผูอํานวยการ ใหคณะกรรมการกํากับสํานักงานสงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลพิจารณาทบทวนวาจะสมควรให
ผูอํานวยการดํารงตําแหนงตอไปหรือไม แตถาปรากฏ
ขอเท็จจริงวาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการประจําป ผูอํานวยการมีผลการประเมินอยู
ในข้ันดีตลอดทั้งสามปที่ผานมา โดยมีผลการประเมินอยู
ในข้ันดีเดนไมนอยกวาหนึ่งปก็ใหแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ตอไปอีกคราวละสี่ปโดยไมตองดําเนินการสรรหาใหม ใน
กรณีที่ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูอํานวยการมีผลการ
ประเมินตลอดทั้งสามปที่ผานมาอยูในข้ันต่ํากวาดีตั้งแต
สองปข้ึนไป ใหดําเนินการสรรหาผูอํานวยการใหม ใน
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พรบ. ป 2543 พรบ. ป 2553 ราง พรบ. 2558 ขอสังเกต 
กรณีเชนนี้ คณะกรรมการกํากับสํานักงานสงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลจะแตงตั้งผูอํานวยการที่พนจากตําแหนง
ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการอีกไมได ในกรณีอ่ืน
ผูอํานวยการอาจสมัครเขารับการคัดเลือกใหมได  
      การประเมินผลตามวรรคสองใหคํานึงถึงผล
ประกอบการของสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเปน
สวนสําคัญดวย 

   มาตรา 46 ในแตละปใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูอํานวยการโดยผูประเมินที่เปนกลางและอิสระ ทั้งนี้ 
ตามระยะเวลาและวิธีการประเมินผลตามระเบียบที่
คณะกรรมการกํากับสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
กําหนด 

มาตรา 38 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ

ตามมาตรา 37 เลขาธิการ กสทช . พนจาก

ตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 

(๓) ลาออก 

(๔) เปนบุคคลลมละลาย 

(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให

จําคุก 

(๖)ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม

มาตรา 36 วรรคสอง 

(๗) กสทช. มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสอง
ในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดใหออกเพราะ
มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง บกพรอง

มาตรา ๖๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ

ตามมาตรา ๖๒ เลขาธิการ กสทช. พนจากตําแหนง

เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 

(๓) ลาออก 

(๔) เปนบุคคลลมละลาย 

(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

(๖)ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 

๖๑ วรรคสอง 

(๗) กสทช. มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน
สามของจํานวนกรรมการทั้งหมดใหออกจาก
ตําแหนงเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย หยอนความสามารถ หรือไมสามารถ

 มาตรา 47 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตาม
มาตรา 45 ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ  

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) คณะกรรมการกํากับสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัลใหออก เพราะมีผลการประเมินอยูในข้ัน
ต่ํากวาดีสองปติดตอกัน หรือเมื่อคณะ
กรรมการฯ เห็นวาหากใหอยูในตําแหนงตอไปจะ
กอใหเกิดความเสียหายแกสํานักงานอยาง
รายแรง 

(4) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 

44 
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พรบ. ป 2543 พรบ. ป 2553 ราง พรบ. 2558 ขอสังเกต 
ในหนาที่อยางรายแรงหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ได 

ปฏิบัติหนาที่ได 

   มาตรา 48 เมื่อผูอํานวยการพนจากตําแหนงใหรอง
ผูอํานวยการพนจากตําแหนงดวย และในกรณี
ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเพราะเหตุผลจากการ
ประเมินตามมาตรา 45 หรือมาตรา  47(3) จะแตงตั้ง
รองผูอํานวยการที่พนจากตําแหนงนั้นเปนผูอํานวยการ
มิได 
      นอกจากการพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง รอง
ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อผูอํานวยการสั่งใหพน
จากตําแหนง 
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พรบ. ป 2543 พรบ. ป 2553 ราง พรบ. 2558 ขอสังเกต 
มาตรา 40 มาตรา 65 วรรคสอง “ราย ไดของสํานักงาน กสทช. 

ตาม (๑) และ (๒) เมื่อไดหักรายจายสําหรับการ
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพของสํานักงาน กสทช. 
คาภาระตาง ๆ ที่จําเปน เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบ
กองทุนตามมาตรา ๕๒ และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
เหลือเทาใดใหนําสงเปนรายไดแผนดิน 

มาตรา 38 ใหยกเลิกวรรคสองของมาตรา 65 และบัญญัติใหม ดังนี้ “รายได
ของสํานักงาน กสทช. ตาม (1) และ (2) เมื่อไดหักรายจายสําหรับการ
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพของสํานักงาน กสทช. คาภาระตาง ๆ ที่
จําเปน เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุนตามมาตรา 52 กองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาตแิละกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายวาดวยการพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแลว เหลือเทาใดใหนําสงเปนรายไดแผนดิน 

 

มาตรา 45  มาตรา 69  ใหสํานักงาน กสทช. จัดทํางบดุล งบ

การเงิน และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายในหกสิบ

วันนับแตวันสิ้นปบัญช ี

ในทุกรอบป ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปน

ผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและ

ทรัพยสินของสํานักงาน กสทช. โดยใหวิเคราะห

ประสิทธิผลของการใชจายเงินพรอมทั้งแสดงความ

คิดเห็นวาการใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค 

และไดผลตามเปาหมายเพียงใดดวยแลวทําบันทึก

รายงานผลเสนอตอ กสทช. คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา 

ใหสํานักงาน กสทช. เปนหนวยรับตรวจตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

 

มาตรา 39 ใหเพิ่มขอความตอไปนี้เปนวรรคสี่ของมาตรา 69  
“ในเวลาใดๆ ที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจพบวาการใชจายเงินและ
ทรัพยสินของสํานักงาน กสทช. ไมเกิดประสิทธิผล หรือเปนการฟุมเฟอยเกิน
สมควร หรือการดําเนินการใดไมถูกตองตรงตามแผน หรือจะกอใหเกิดความ
เสียหายตอประโยชนสวนรวม ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินแจงให กสทช. 
ทราบ และให กสทช. ดําเนินการปรับปรุงแกไขหรือระงับการดําเนินการตาม
ควรแกกรณีโดยเร็ว” 
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พรบ. ป 2543 พรบ. ป 2553 ราง พรบ. 2558 ขอสังเกต 
หมวด การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มาตรา 70 ให กสช. หรือ กทช. แตงตั้ง 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของสํานักงาน กสช. หรือ 
กทช. แลวแตกรณี จํานวนไมนอยกวา 2 
คน แตไมเกิน 4 คน มีวาระคราวละ 2 ป 

มาตรา ๗๐  ใหมีคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะหนึ่ง ประกอบดวย

ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอ่ืนอีกจํานวนสี่

คน ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

(๑) เปนผูที่มีผลงานหรือมีความรู และมีความ

เชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกิจการกระจายเสียง 

จํานวนหนึ่งคน และดานกิจการโทรทัศน จํานวนหนึ่ง

คน 

(๒) เปนผูที่มีผลงานหรือมีความรู และมีความ

เชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกิจการโทรคมนาคม 

จํานวนหนึ่งคน 

(๓) เปนผูที่มีผลงานและประสบการณดานการ

คุมครองผูบริโภค จํานวนหนึ่งคน 

(๔) เปนผูที่มีผลงานและประสบการณดานการสงเสริม

สิทธิและเสรีภาพของประชาชน จํานวนหนึ่งคน 

ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีการดําเนินการคัดเลือก

บุคคลผูสมควรไดรับการเสนอชือ่เปนกรรมการจํานวน

สองเทาของจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง เพื่อ

นําเสนอใหวุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกตอไป  ทั้งนี้ ตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่ประธานวุฒิสภากําหนด 

ใหผูไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการประชุมรวมกันเพื่อ
คัดเลือกผูสมควรเปนประธานกรรมการ 
มาตรา ๗๑ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป  

มาตรา ๗๐  ใหมีคณะกรรมการกํากับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
(1) ผูแทนกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ 
(2) ผูแทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(3) ผูแทนสํานักงบประมาณ  
(4) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
(5) ผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
     ทําหนาที่กํากับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ กสทช. สํานักงาน กสทช. และเลขาธิการ 
กสทช.  
      ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งไดรับคาตอบแทน
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยใหจายจากเงิน
รายไดของสํานักงาน กสทช.  
       วิธีการประชุมและการลงมติของ
คณะกรรมการกํากับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกํากับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานกําหนด 
        ใหสํานักงาน กสทช. จัดใหมีบุคคลากรที่ทํา
หนาที่เลขานุการ และสนับสนุนอํานวจความ
สะดวกแกคณะกรรมการกํากับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพรอมทั้งจัดสรรงบประมาณใหตามที่
จําเปนตามที่คณะกรรมการกํากับการประเมินผล
การปฏิบัติงานเสนอ 

-คณะกรรมการประเมินผล 
ควรปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา
หรือไม  
-องคประกอบของกรรมการ
ที่มาจากองคการตรวจสอบ
เหมาะสมหรือไม  
- คณะกรรมการประเมินผล 
ควรมาจากการคัดเลือก
ผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ  
หรือ การแตงตั้งตามตําแหนง 
เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจ
ของ กสทช. และสํานักงาน 
กสทช. ในการกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการซึ่งมีหลายมิติ  
- หนวยธุรการของ

คณะกรรมการกํากับการ

ประเมินผลฯ ควรแยกจาก

สํานักงาน กสทช. ซึ่งเปน

หนวยงานที่จะตองถูก

ตรวจสอบหรือไม  

 

มาตรา 72 ใหคณะกรรมการติดตามและ มาตรา 72 ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มาตรา 71 ใหคณะกรรมการกํากับการประเมินผล
การปฏิบัติงานดําเนินการใหมีการประเมินผลการ

คณะกรรมการประเมินผล ใน
ป 2543 เปนกลไกภายใน ใน
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พรบ. ป 2543 พรบ. ป 2553 ราง พรบ. 2558 ขอสังเกต 
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีอํานาจหนาที่

ดังนี ้

(1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การดําเนินการและการบริหารงานของ

สํานักงาน กสช. และเลขาธิการ กสช. 

หรือสํานักงาน กทช. และเลขาธิการ 

กทช. แลวแตกรณีโดยรับฟงความ

คิดเห็นอยางกวางขวางเก่ียวกับการ

ปฏิบัติหนาที่ของสํานักงาน กสช. หรือ

สํานักงาน กทช.  แลวแตกรณี เพื่อ

ประกอบการประเมินผลงาน 

(2) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลตอ กสช. หรือ กทช. 

แลวแตกรณี ทุกหกเดือน 

(3) ประมวลผลการประเมินและจัดทํา
รายงานประจําปเสนอตอ กสช. หรือ 
กทช. แลวแตกรณี 

การปฏิบัติงาน มีอํานาจหนาที่ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการดําเนินการและการบริหารงานของ 

กสทช. กสท. กทค. สํานักงาน กสทช. และเลขาธิการ 

กสทช. แลวแจงผลให กสทช. ทราบภายในเกาสิบวัน

นับแตวันสิ้นปบัญชี และให กสทช. นํารายงานดังกลาว

เสนอตอรัฐสภาพรอมรายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจําปของ กสทช. ตามมาตรา ๗๖ และเปดเผย

รายงานดังกลาวใหประชาชนทราบทางระบบเครือขาย

สารสนเทศของสํานักงาน กสทช. หรือวิธีการอ่ืนที่

เห็นสมควร 

    การประเมินตามวรรคหนึ่งตองอยูบนพื้นฐาน

ขอเท็จจริงและขอมูลตาง ๆ และตองมีการรับฟงความ

คิดเห็นของผูมีสวนไดเสียประกอบดวย 

    คณะกรรมการอาจมอบหมายใหหนวยงานหรือ
องคกรที่มีความเชี่ยวชาญเปนผูรวบรวมขอมูล 
วิเคราะห และประเมินผลเพื่อประโยชนในการจัดทํา
รายงาน 

ปฏิบัติงานของ กสทช. สํานักงาน กสทช. และ
เลขาธิการ กสทช. อยางนอยปละคร้ัง ตาม
หลักเกณฑ กรอบการประเมิน วิธีการประเมิน และ
ภายในวงเงินคาตอบแทนและคาใชจายในการ
ประเมิน ที่คณะกรรมการกํากับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานกําหนด 
       ในการดําเนินการประเมินตามวรรคหนึ่ง ให
คณะกรรมการกํากับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จัดใหมีบุคคลหรือคณะบุคคลที่เปนอิสระ และมี
ประสบการณ ความรูและความเชี่ยวชาญ ในการ
ประเมินผลงานที่เก่ียวกับอํานาจหนาที่ของ กสทช. 
เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน แลวทํารายงาน
เสนอตอคณะกรรมการกํากับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

การประเมินสํานักงานและ
เลขาธิการ เพื่อรายงานตอ
คณะกรรมการ กทช. หรือ 
กสช.  
ในป 2553 เปนกลไก
ตรวจสอบทั้ง สํานักงาน , 
เลขาธิการ รวมทั้ง 
คณะกรรมการ กสทช.โดย 
กตป. จะมีบทบาทในการ
ติดตามตรวจสอบ แตการให
สํานักงาน กสทช. ทําหนาที่
หนวยธุรการ จึงพบปญหา ไม
สามารถดําเนินการไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ 
รางป 2558 ลดบทบาทของ
คณะกรรมการตรวจสอบลง 
ใหทําหนาที่กําหนดกรอบการ
ประเมิน และยังคงให
สํานักงาน กสทช. ทําหนาที่
เปนหนวยธุรการ 
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พรบ. ป 2543 พรบ. ป 2553 ราง พรบ. 2558 ขอสังเกต 
มาตรา 72 (2) รายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลตอ กสช. หรือ กทช. 
แลวแตกรณี ทุกหกเดือน 

มาตรา ๗๓  รายงานตามมาตรา ๗๒ อยาง

นอยจะตองมีเนื้อหา ดังตอไปนี ้

     (๑) ผลการปฏิบัติงานของ กสทช . กสท. 

กทค. สํานักงาน กสทช . และเลขาธิการ 

กสทช. 

     (๒) รายงานขอเท็จจริงหรือขอสังเกตจาก

การปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของ กสทช . ใน

สวนที่เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่อยามี

ประสิทธิภาพและความสอดคลองกับ 

นโยบายของรัฐบาลพรอมทั้งความเห็นและ

ขอเสนอแนะ 

     (๓) ความเห็นเก่ียวกับรายงานประจําปที่ 

กสทช. ไดจัดทําข้ึนตามมาตรา ๗๖ 

     (๔) เร่ืองอ่ืน ๆ ที่เห็นสมควรรายงานให 

กสทช. รัฐสภา หรือประชาชน ทราบ 

       ให กสทช. กสท. กทค. สํานักงาน 
กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ใหความ
รวมมือและอํานวยความสะดวกใหแก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามที่รองขอ 

ใหยกเลิกความในมาตรา 73 และเพิ่มบทบัญญัติเปน 
มาตรา 72 เมื่อคณะกรรมการกํากับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไดรับรายงานผลการประเมินตามขอ 71 แลว 
ใหแจงให กสทช.ทราบเพื่อดําเนินการตอไปตามควรแก
กรณี และในกรณีที่คณะกรรมการกํากับการประเมินผล
การปฏิบัติงานเห็นวาจําเปนตองมีการแกไขปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหถูกตองหรือเหมาะสมยิ่งข้ึนก็ใหแจง
ขอเสนอแนะดังกลาวให กสทช. ทราบ เพื่อพิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลวใหคณะกรรมการ
กํากับการประเมินผลการปฏิบัติงานสรุปรายงานผลการ
ประเมินใหรัฐสภาทราบ 
ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกํากับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะติดตาม ตรวจสอบ และ
เรงรัดการดําเนินการแกไขปรับปรุงหรือการดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ของ กสทช. ตามวรรหนึ่งใหถูกตอง
ครบถวนตอไป ในกรณีที่ กสทช. มีเหตุผลหรือความ
จําเปนที่ไมอาจดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการกํากับการประเมินผลการปฏิบัติงานให
รายการคณะกรรมการกํากับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทราบเพื่อพิจารณาตอไป 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน อยาง

นอยควรจะตองมีเนื้อหา ดังตอไปนี ้

(๑)  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการกํากับ ดูแลกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม 

(๒)  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการสงเสริมใหเกิดการแขงขันอยาง

เสรี และเปนธรรมในการประกอบ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคม 

(๓)  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการคุมครองผูบริโภคและสงเสริม

สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคของ

ประชาชนในการเขาถึงและใชประโยชน

คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม 

(๔) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การใชงบประมาณ 
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พรบ. ป 2543 พรบ. ป 2553 ราง พรบ. 2558 ขอสังเกต 
การคุมครองผูบริโภค 

    มาตรา 31  เพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภคมิใหถูกเอา

เปรียบจากผูประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคม ให กสทช. มีหนาที่ตรวจสอบการ

ดําเนินการของผูประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคม มิใหมีการดําเนินการใด ๆ ในประการ

ที่นาจะเปนการเอาเปรียบผูบริโภค  ทั้งนี้ โดยให กสทช. แตงตั้ง

คณะอนุกรรมการข้ึนสองคณะ ประกอบดวยผูที่มีความรู ความ

เชี่ยวชาญ และประสบการณอันเปนประโยชนตอการปฏิบัติ

หนาที่ของ กสทช. ในการคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน และในการคุมครองผูบริโภคดาน

กิจการโทรคมนาคมโดยใหมีอํานาจหนาที่ในการ พิจารณาและ

เสนอความเห็นเก่ียวกับเร่ืองรองเรียนและปฏิบัติหนาที่อ่ืน  ทั้งนี้ 

ตามที่ กสทช. กําหนด 

     ในกรณีที่ผูประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
หรือกิจการโทรคมนาคม ดําเนินการใด ๆ ในประการที่นาจะ
เปนการเอาเปรียบผูบริโภค โดยอาศัยการใชเครือขายหรือการ
โฆษณาอันมีลักษณะเปนการคากําไรเกินควร หรือกอใหเกิด
ความเดือดรอนรําคาญ ไมวาดวยวิธีการใดตามหลักเกณฑที่ 
กสทช. กําหนด ให กสทช. มีอํานาจสั่งระงับการดําเนินการ
ดังกลาวได 

 1. กลไกการคุมครองผูบริโภคที่เปนแคอนุกรรมการ ตามมาตรา ๓๑ 

วรรคแรก ไมเพียงพอที่จะคุมครองผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. หนวยงานคุมครองผูบริโภคภายใตบังคับบัญชาของหนวยงานกํากับ 
ไมสามารถทําหนาที่คุมครองผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะการ
ละเมิดสิทธิของผูบริโภคหลายกรณีเกิดจากการที่หนวยงานกํากับดูแลไม
ทําหนาที่ ทั้งในระดับหนวยงานปฏิบัติการและในระดับนโยบาย อาทิ 
ปญหาการคิดคาบริการเกินกวาอัตราข้ันสูง ๙๙ สตางคตอนาที ,ปญหา
คาบริการ ๓G ไมลดลง ๑๕% เปนตน ดังนั้น กลไกการคุมครองผูบริโภค
ซึ่งเปนสวนหนึ่งในสํานักงาน กสทช. จึงไมสามารถดําเนินงานคุมครอง
ผูบริโภคไดอยางตรงไปตรงมา เพราะจะเปนการขัดแยงกันภายใน
หนวยงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งตองขัดแยงกับผูบังคับบัญชาที่สามารถให
คุณใหโทษไดโดยตรง นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่คณะอนุกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคฯ มีความเห็นไมสอดคลองกับสํานักงาน กสทช. อาทิ เร่ืองการ
ทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่กรณีผูประกอบกิจการโทรคมนาคม
จะตั้งสถานีวิทยุคมนาคม หรือ การคิดคาโทรศัพทโดยปดเศษวินาทีเปน
หนึ่งนาที เปนตน 
3. ควรแกไขเพิ่มเติม บทบัญญัติ วาดวยการคุมครองผูบริโภค 

 


