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มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯให้

ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรให้ มีกฎหมายว่าด้ วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
ผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้
มาตรา

๑ พระราชบัญญัติน้ เี รียกว่า “พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

มาตรา

๒[๑] พระราชบัญญัติน้ ใี ห้ ใช้ บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พ.ศ. ๒๔๙๘”
เป็ นต้ นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“คลื่นแฮรตเซียน”[๒] หมายความว่า
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่มีความถี่ระหว่างสิบกิโลเฮิตซ์ถึง
สามล้ านเมกกาเฮิตซ์ และให้ หมายความรวมถึงกระแสไฟฟ้ าที่มีความถี่ระหว่างสิบกิโลเฮิตซ์ถึงสามล้ านเมกกา
เฮิตซ์ด้วย
“วิทยุกระจายเสียง”[๓] หมายความว่า การส่งหรือการรับเสียงด้ วยคลื่นแฮรตเซียน ไม่ว่าโดย
วิธกี ารแพร่กระจายไปในบรรยากาศ หรือโดยวิธกี ารใช้ สายหรือสื่อตัวนําไฟฟ้ า หรือทั้งสองวิธกี ารรวมกัน
“วิทยุโทรทัศน์”[๔] หมายความว่า การส่งหรือการรับภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวในลักษณะไม่
ถาวรด้ วยคลื่นแฮรตเซียน ไม่ว่าโดยวิธกี ารแพร่กระจายไปในบรรยากาศ หรือโดยวิธกี ารใช้ สายหรือสื่อตัวนํา
ไฟฟ้ าหรือทั้งสองวิธกี ารรวมกัน
“บริการส่งวิทยุกระจายเสียง” (ยกเลิก) [๕]
“บริการส่งวิทยุโทรทัศน์” (ยกเลิก) [๖]
“เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง” หมายความว่า เครื่องสําหรับใช้ รับวิทยุกระจายเสียง

“เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์” หมายความว่า

เครื่องสําหรับใช้ รับวิทยุโทรทัศน์ ไม่ว่าจะมีเสียงด้ วย

หรือไม่กต็ าม
“ทํา” หมายความรวมตลอดจนถึงการประกอบขึ้น การแปรสภาพ หรือการกลับ สร้ างใหม่
“นําเข้ า” หมายความว่า นําเข้ าในราชอาณาจักร
“นําออก” หมายความว่า นําออกนอกราชอาณาจักร
“ค้ า” หมายความรวมถึงตลอดถึงการเก็บไว้

การซ่อม การแลกเปลี่ยน การใช้ หรือแสดง

ตัวอย่างและการกระทําอย่างอื่น เพื่อกิจการค้ า
“เจ้ าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต” หมายความว่า
เจ้ าพนักงานซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
“นายทะเบียน” หมายความว่า
เจ้ าพนักงานซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ ทาํ การแทนเจ้ า
พนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๔ พระราชบัญญัติน้ ไี ม่ใช้ บังคับแก่
(๑) กรมประชาสัมพันธ์
(๒) กรมไปรษณีย์โทรเลข
(๓) กระทรวงกลาโหม
(๔) กระทรวงทบวงกรมอื่นใด และนิติบุคคลตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
แต่ในการดําเนินบริการส่งวิทยุกระจายเสียงหรือบริการส่งวิทยุโทรทัศน์ส่วนราชการหรือนิติ
บุคคลตามวรรคหนึ่ง จะต้ องปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๕ (๒)[๗]
มาตรา ๕[๘] ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดส่งวิทยุกระจายเสียงหรือส่งวิทยุโทรทัศน์เพื่อให้ บริการแก่สาธารณะ
หรือแก่ชุมชน เว้ นแต่จะได้ รับใบอนุญาตให้ ดาํ เนินบริการส่งวิทยุกระจายเสียงหรือบริการส่งวิทยุโทรทัศน์จาก
เจ้ าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
การส่งวิทยุกระจายเสียงหรือการส่งวิทยุโทรทัศน์
ที่กระทําโดยการทําให้ คลื่นแฮรตเซียน
แพร่กระจายไปในบรรยากาศ ถ้ าได้ ทาํ การส่งโดยมีรายการแน่นอนสมํ่าเสมอหรือเป็ นประจํา และบุคคลอื่น
สามารถรับการส่งวิทยุน้นั ได้ โดยใช้ เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงหรือเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ท่ผี ้ สู ่งจัดหาให้ หรือที่
มีจาํ หน่ายโดยทั่วไป ให้ ถือว่าการส่งวิทยุน้นั เป็ นการส่งวิทยุกระจายเสียงหรือการส่งวิทยุโทรทัศน์เพื่อให้ บริการ
แก่สาธารณะหรือแก่ชุมชนตามความในวรรคหนึ่ง
การส่งวิทยุกระจายเสียงหรือการส่งวิทยุโทรทัศน์ ที่กระทําโดยการทําให้ คลื่นแฮรตเซียนผ่าน
ไปทางสายหรือสื่อตัวนําไฟฟ้ า ถ้ าได้ ทาํ การส่งโดยมีรายการแน่นอนสมํ่าเสมอหรือเป็ นประจํา และบุคคลอื่น
สามารถรับการส่งวิทยุน้นั ได้ โดยใช้ เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงหรือเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ท่ผี ้ ูส่งจัดหาให้ หรือที่
มีจาํ หน่ายโดยทั่วไป ไม่ว่าเครื่องรับนั้นจะมีความจําเป็ นต้ องดัดแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมหรือไม่กต็ าม
และถ้ าการส่งวิทยุน้นั ได้ กระทําตามลักษณะหรือขอบเขตตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง ให้ ถือว่าการส่งวิทยุน้นั

เป็ นการส่งวิทยุกระจายเสียงหรือการส่งวิทยุโทรทัศน์เพื่อให้ บริการแก่สาธารณะหรือแก่ชุมชนตามความใน
วรรคหนึ่ง
กฎกระทรวงที่ออกตามความในวรรคสาม ให้ ใช้ บังคับในวันที่ระบุในกฎกระทรวง แต่จะใช้
บังคับก่อนเก้ าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไม่ได้ กฎกระทรวงที่ออกมาเปลี่ยนแปลงลักษณะ
และขอบเขตของการส่งวิทยุตามที่ได้ มีกฎกระทรวงกําหนดไว้ แล้ ว ย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของผู้รับ
ใบอนุญาตอยู่แล้ วก่อนวันที่กฎกระทรวงดังกล่าวใช้ บังคับ และให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตดังกล่าวดําเนินการต่อไปได้
จนกว่าอายุใบอนุญาตนั้นจะสิ้นสุดลง
มาตรา ๖[๙] ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดทําหรือค้ าเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงหรือส่วนใด ๆ แห่ งเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียงตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง เว้ นแต่จะได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
หรือนายทะเบียน แล้ วแต่กรณี
มาตรา ๗[๑๐] ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดทําเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์หรือส่วนใด ๆ แห่งเครื่องรับวิทยุ
โทรทัศน์ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง เว้ นแต่จะได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตหรือนาย
ทะเบียน แล้ วแต่กรณี
มาตรา ๘[๑๑] ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดค้ าเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์หรือส่วนใด ๆ แห่ งเครื่องรับวิทยุ
โทรทัศน์ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง เว้ นแต่จะได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตหรือนาย
ทะเบียน แล้ วแต่กรณี
มาตรา ๙ ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ ใี ห้ ใช้ ได้ ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตให้ ดาํ เนินบริการส่งวิทยุกระจายเสียงหรือบริการส่งวิทยุโทรทัศน์ให้ ใช้ ได้ หนึ่ง
ปี นับแต่วันออก
(๒) ใบอนุญาตให้ ทาํ ให้ ใช้ ได้ เก้ าสิบวันนับแต่วันออก
(๓) ใบอนุญาตให้ มี ให้ ใช้ ได้ ตลอดระยะเวลาการครอบครองของผู้รับใบอนุญาต
(๔) ใบอนุญาตให้ นาํ เข้ า ให้ ใช้ ได้ หนึ่งร้ อยแปดสิบวันนับแต่วนั ออก
(๕) ใบอนุญาตให้ นาํ ออก ให้ ใช้ ได้ สามสิบวันนับแต่วันออก
(๖) ใบอนุญาตให้ ค้า ให้ ใช้ ได้ หนึ่งปี นับแต่วันออก
เป็ นเท็จ
ประชาชน

มาตรา ๑๐ ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดส่งหรือจัดให้ ส่งวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์อนั ตนรู้อยู่ว่า
หรือที่มิได้ รับอนุญาตจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ซึ่งอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติหรือ

มาตรา
๑๑ เพื่อความสงบเรียบร้ อยของประชาชน
หรือเพื่อป้ องกันราชอาณาจักร
นายกรัฐมนตรีมีอาํ นาจออกคําสั่งเฉพาะกาลให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอาํ นาจยึดไว้ เอาไปใช้ ห้ามการใช้ หรือห้ าม
การยักย้ ายซึ่งเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงหรือเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ หรือส่วนใด ๆ แห่งเครื่องดังกล่าวนี้ของ
บุคคลใด ๆในระหว่างเวลาและภายในเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ ในคําสั่งนั้น
มาตรา ๑๒ ผู้ใดกระทําให้ เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการวิทยุกระจายเสียง หรือการวิทยุ
โทรทัศน์ โดยมิได้ เจตนา เจ้ าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต นายทะเบียน หรือผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมาย มีอาํ นาจสั่งให้ ผ้ ู
นั้นระงับการกระทํานั้น หรือให้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใช้ ในการกระทํานั้นเสีย
หรือให้ ย้ายสิ่งดังกล่าวนั้น
ออกไปให้ พ้นเขตรบกวนได้
มาตรา ๑๓ เพื่อตรวจเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ หรือส่วนใด ๆ แห่ ง
เครื่องดังกล่าวนี้ บริการส่งวิทยุกระจายเสียงหรือบริการส่งวิทยุโทรทัศน์ สิ่งที่ก่อให้ เกิดการรบกวน หรือ
ขัดขวางต่อการวิทยุกระจายเสียงหรือการวิทยุโทรทัศน์ หรือใบอนุญาต เจ้ าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต นาย
ทะเบียน หรือผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมาย อาจเข้ าไปในอาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ได้ ในเวลาอัน
สมควร
มาตรา ๑๔ ในกรณีท่ผี ้ รู ับใบอนุญาตฝ่ าฝื นต่อบทพระราชบัญญัติน้ ี กฎกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบัญญัตนิ ้ ี หรือเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ ในใบอนุญาต เจ้ าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต มีอาํ นาจสั่งเพิก
ถอน หรือพักใช้ ใบอนุญาตของผู้น้ันเสียได้
ผู้รับใบอนุญาตอาจอุทธรณ์ไปยังอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันถูกเพิก
ถอนหรือพักใช้ คําชี้ขาดของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้ เป็ นที่สดุ
มาตรา ๑๕ ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ เจ้ าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หรือนาย
ทะเบียน แล้ วแต่กรณี มีอาํ นาจทําการเปรียบเทียบได้
มาตรา ๑๖ เมื่อมีคาํ พิพากษาว่า ผู้ใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ศาลจะสั่งริบสิ่งที่
ใช้ ในการกระทําความผิดนั้น เพื่อให้ ไว้ ใช้ ในราชการกรมประชาสัมพันธ์ด้วยก็ได้
มาตรา ๑๗[๑๒] ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๕ หรือฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการดําเนินบริการ
ส่งวิทยุกระจายเสียงหรือบริการส่งวิทยุโทรทัศน์ ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๒๕
(๒) ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้ าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับเป็ นรายวันอีก
วันละสองพันบาทจนกว่าจะดําเนินการให้ ถูกต้ อง
มาตรา ๑๘[๑๓] (ยกเลิก)

มาตรา ๑๙[๑๔] ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๖ ในกรณีทาํ เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงหรือส่วนใด ๆ แห่ ง
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง หรือฝ่ าฝื นมาตรา ๗ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๐[๑๕] ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๖ ในกรณีค้าเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง หรือส่วนใด ๆ แห่ง
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง หรือฝ่ าฝื นมาตรา ๘ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๑[๑๖] ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๐ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๒[๑๗] ผู้ใดฝ่ าฝื นคําสั่งเจ้ าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต นายทะเบียนหรือผู้ท่ไี ด้ รับ
มอบหมายตามมาตรา ๑๒ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๒ ทวิ[๑๘] ในกรณีท่ผี ้ กู ระทําความผิดซึ่งต้ องรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ ี เป็ นนิติ
บุคคล กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ต้ องรับโทษตามที่กฎหมาย
กําหนดไว้ สาํ หรับความผิดนั้น ๆ ด้ วย เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ ว่า การกระทําของนิติบุคคลนั้นได้ กระทําโดยตนมิได้ ร้ ู
เห็นหรือยินยอมด้ วย
มาตรา ๒๓ บรรดาใบอนุญาตที่ได้ ออกไว้ ตามกฎหมายว่าด้ วยวิทยุส่อื สารในส่วนที่เกี่ยวกับ
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้ บังคับ ให้ ใช้ ได้ จนถึงวันสิ้นกําหนดอายุใบอนุญาต
นั้นๆ
มาตรา ๒๔ ผู้ใดมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง หรือเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ หรือส่วนใด ๆ แห่ง
เครื่องดังกล่าวนี้ ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงซึ่งยังไม่ได้ รับใบอนุญาตโดยชอบด้ วยกฎหมาย ถ้ าได้ ขอ
ใบอนุญาตเพื่อปฏิบัติการให้ ถูกต้ องตามพระราชบัญญัติน้ ตี ่อเจ้ าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตหรือนายทะเบียน
แล้ วแต่กรณี ภายในหนึ่งร้ อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้ บังคับ ผู้น้ันไม่ต้องรับโทษตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๒๕[๑๙] ให้ นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้ มีอาํ นาจแต่งตั้งเจ้ า
พนักงานผู้ออกใบอนุญาต และนายทะเบียน และออกกฎกระทรวงกําหนด
(๑) หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๒)
เงื่อนไขการดําเนินบริการส่งวิทยุกระจายเสียงและบริการส่งวิทยุโทรทัศน์ของผู้รับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ ี ในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) กําหนดหลักเกณฑ์ในการดําเนินการและการควบคุมด้ านรายการ

(ข) กําหนดหลักเกณฑ์ในการดําเนินการและการควบคุมการโฆษณาและบริการธุรกิจ
(ค)

กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะพึงประสงค์ทางเทคนิค ทั้งนี้เท่านี้ไม่ขัดกับ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้ วยวิทยุคมนาคม รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบหรือข้ อบังคับที่ออกตามกฎหมาย
ดังกล่าว
(ง) กําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ผ้ รู ับใบอนุญาตจะรับเข้ าเป็ นหรือให้ ทาํ หน้ าที่เป็ นผู้จัด
รายการ หรือผู้ดาํ เนินรายการในการส่งวิทยุกระจายเสียงและส่งวิทยุโทรทัศน์
(จ) กําหนดเวลาให้ สถานีทาํ การถ่ายทอดหรือออกอากาศรายการที่กาํ หนด
(ฉ) กําหนดเงื่อนไข ข้ อบังคับ หรือระเบียบที่จาํ เป็ นต้ องปฏิบัติในการส่งวิทยุกระจายเสียง
และส่งวิทยุโทรทัศน์
(๓) หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารเพิกถอนและพักใช้ ใบอนุญาต
(๔) ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ ายพระราชบัญญัติน้ ี
(๕) กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว ให้ ใช้ บังคับได้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

อัตราค่าธรรมเนียม[๒๐]
(๑).ใบอนุญาตให้ ดาํ เนินบริการส่งวิทยุกระจายเสียง
(๒).ใบอนุญาตให้ ดาํ เนินบริการส่งวิทยุโทรทัศน์

ฉบับละ
ฉบับละ

ใบอนุญาตให้ ทาํ เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง หรือ
เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ หรือส่วนใด ๆ แห่งเครื่อง
ดังกล่าวนี้
ฉบับละ
(๔).ใบอนุญาตให้ ค้าเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงหรือ
ส่วนใด ๆ แห่ งเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง
(ก) ทําการค้ าและนําเข้ าเพื่อการค้ าด้ วย
ฉบับละ
(ข) ทําการค้ าแต่อย่างเดียว
๑. ในกรุงเทพมหานคร
ฉบับละ

๑๐,๐๐๐ บาท
๒๕,๐๐๐ บาท

(๓)

๔๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท

๒. ในจังหวัดอื่น
ในเขตเทศบาลนคร
ฉบับละ
ในเขตเทศบาลเมือง
ฉบับละ
นอกเขตเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง
ฉบับละ
๓. เร่ขาย
ฉบับละ
(๕) ใบอนุญาตให้ ค้าเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์หรือส่วนใด ๆ
แห่งเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์
(ก) ทําการค้ าและนําเข้ าเพื่อการค้ าด้ วย
ฉบับละ
(ข) ทําการค้ าแต่อย่างเดียว
๑. ในกรุงเทพมหานคร
ฉบับละ
๒. ในจังหวัดอื่นในเขตเทศบาลนคร
ฉบับละ
ในเขตเทศบาลเมือง
ฉบับละ
นอกเขตเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง
ฉบับละ
๓. เร่ขาย
ฉบับละ
(๖).ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ

๒,๕๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๑,๕๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๗,๕๐๐ บาท
๖,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท
๒,๕๐๐ บาท
๕๐ บาท

หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้
คือ โดยที่รัฐบาลมีความมุ่งหวังจะให้ การ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เจริญวิวัฒนาการไปตามกาลสมัย และมุ่งอํานวยความสะดวกให้ ประชาชน
ผู้ใช้ เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง เครื่องรับโทรทัศน์หรือส่วนแห่งเครื่องเหล่านี้ย่งิ ขึ้น โดยจดทะเบียนเพียงครั้ง
เดียวใช้ ได้ ตลอดอายุการครอบครองของผู้รับใบอนุญาต และโดยที่กฎหมายว่าด้ วยวิทยุกระจายเสียงได้
บัญญัติรวมไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยวิทยุส่อื สารจึงได้ แยกจากกันเป็ นเอกเทศ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกทั้งเจ้ าหน้ าที่
ผู้รักษากฎหมาย และประชาชน จึงจําต้ องตรากฎหมายในเรื่องนี้ข้ ึนไว้ โดยเฉพาะ
ปรียนันท์/แก้ ไข
๒๑ / ๒ / ๔๕
A+B(C)

พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒[๒๑]
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยที่เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงและเครื่อง
วิทยุโทรทัศน์เป็ นปัจจัยสําคัญในการให้ ความรู้แก่ประชาชน จึงเป็ นการสมควรที่จะให้ ประชาชนมี นําเข้ า หรือ
นําออก ซึ่งเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงหรือส่วนใด ๆ แห่งเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงและเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์
หรือส่วนใด ๆ แห่งเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ได้ โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต นอกจากนั้น ตามกฎหมายที่ใช้ อยู่ใน

ขณะนี้ ไม่เปิ ดโอกาสให้ พ่อค้ าทําการค้ าเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ หรือส่วนใด ๆ แห่งเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ได้
นอกจากจะทําการค้ าในนามของกระทรวงทบวงกรมหรือนิติบุคคลที่กาํ หนดในกฎกระทรวง ซึ่งสมควรแก้ ไข
เปิ ดโอกาสให้ พ่อค้ าทําการค้ าได้ ด้วย
จึงจําต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตวิ ิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๔๙๘
ปรียนันท์/แก้ ไข
๒๑ / ๒ / ๔๕
A+B(C)

พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑[๒๒]
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่อตั ราค่าธรรมเนียมที่กาํ หนดไว้ เดิม
นั้นได้ ใช้ มาเป็ นเวลานานเกือบยี่สบิ ปี แล้ ว
สมควรปรับปรุงให้ เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศใน
ปัจจุบัน จึงจําเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัติน้ ขี ้ ึน
ปรียนันท์/แก้ ไข
๒๑ / ๒ / ๔๕
A+B(C)

พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐[๒๓]
มาตรา
๑๑ ให้ บทนิยามคําว่า “บริการส่งวิทยุกระจายเสียง” และ “บริการส่งวิทยุ
โทรทัศน์” ตามมาตรา ๓ และบทบัญญัติมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๔๙๘ ก่อนการแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี ใช้ บังคับอยู่ต่อไปสําหรับการบริการส่ง
วิทยุกระจายเสียงและการบริการส่งวิทยุโทรทัศน์ท่กี ระทําโดยการทําให้ คลื่นแฮรตเซียนผ่านไปทางสายหรือสื่อ
ตัวนําไฟฟ้ า ทั้งนี้ จนกว่ากฎกระทรวงกําหนดลักษณะหรือขอบเขตการส่งวิทยุดังกล่าว ที่ออกตามความใน
มาตรา ๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ จี ะใช้ บังคับ
มาตรา ๑๒ ให้ นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้ วยวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ได้ ใช้ บังคับมาเป็ นเวลานานแล้ ว และโดยที่ปัจจุบันเทคโนโลยีในด้ านนี้ได้ วิวัฒนาการไปเป็ นอัน
มาก บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตและควบคุมการดําเนินบริการส่งวิทยุกระจายเสียงและบริการส่ง
วิทยุโทรทัศน์ ที่ใช้ บังคับอยู่มีลักษณะที่ไม่ชัดเจน ก่อให้ เกิดปัญหาโต้ แย้ งเกี่ยวกับขอบเขตการใช้ บังคับของ

กฎหมายทําให้ การบังคับการให้ เป็ นไปตามกฎหมายไม่สามารถดําเนินไปได้ ตามความมุ่งหมาย
และโดยที่
ปรากฏว่าอัตราโทษสําหรับผู้ฝ่าฝื นบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปมากในปัจจุบัน ในการนี้สมควรแก้ ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้ วยวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัติน้ ี
ปรียนันท์/แก้ ไข
๒๑ / ๒ / ๔๕
A+B(C)

ศุภสรณ์และอภิสิทธิ์
ผู้จัดทํา
๔/๓ /๔๖

[๑]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๒/ตอนที่ ๑๑/หน้ า ๒๓๗/๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘
มาตรา ๓ นิยามคําว่า “คลื่นแฮรตเซียน” แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตวิ ิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐
[๓]
มาตรา ๓ นิยามคําว่า “วิทยุกระจายเสียง” แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตวิ ิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐
[๔]
มาตรา ๓ นิยามคําว่า “วิทยุโทรทัศน์” แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐
[๕]
มาตรา ๓ นิยามคําว่า “บริการส่งวิทยุกระจายเสียง” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตวิ ิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐
[๖]
มาตรา ๓ นิยามคําว่า “บริการส่งวิทยุโทรทัศน์” แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตวิ ิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐
[๗]
มาตรา ๔ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัตวิ ิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่
๔) พ.ศ. ๒๕๓๐
[๘]
มาตรา ๕ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตวิ ิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐
[๙]
มาตรา ๖ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตวิ ิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒
๑๐]
[
มาตรา ๗ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตวิ ิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๐๒
[๒] [๒]

[๑๑]

มาตรา ๘ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตวิ ิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่

[๑๒]

มาตรา ๑๗ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตวิ ทิ ยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่

[๑๓]

มาตรา ๑๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒

[๑๔]

มาตรา ๑๙ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตวิ ิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่

[๑๕]

มาตรา ๒๐ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตวิ ทิ ยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่

[๑๖]

มาตรา ๒๑ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตวิ ทิ ยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่

[๑๗]

มาตรา ๒๒ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตวิ ิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่

[๑๘]

มาตรา ๒๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐
มาตรา ๒๕ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตวิ ิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่

๒) พ.ศ. ๒๕๐๒
๔) พ.ศ. ๒๕๓๐

๔) พ.ศ. ๒๕๓๐
๔) พ.ศ. ๒๕๓๐
๔) พ.ศ. ๒๕๓๐
๔) พ.ศ. ๒๕๓๐

[๑๙]

๔) พ.ศ. ๒๕๓๐

[๒๐]

อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตวิ ิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๒๑
[๒๑]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๖/ตอนที่ ๔๓/ฉบับพิเศษ หน้ า ๑/๗ เมษายน ๒๕๐๒
๒๒]
[
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๕/ตอนที่ ๕๓/ฉบับพิเศษ หน้ า ๕/๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๑
[๒๓]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔/ตอนที่ ๑๖๖/ฉบับพิเศษ หน้ า ๑/๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๐

