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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  อํานาจของ กสทช. ในการออกประกาศกําหนดลักษณะ 

  และประเภทของเนื้อหารายการท่ีต.องห.ามมิให.ออกอากาศ 
  ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน1 

   
 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน1 และกิจการ
โทรคมนาคมแห2งชาติได�มีหนังสือ ท่ี สทช ๔๐๑๒/๐๒๑๘๔ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว'า พระราชบัญญัติองค-กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน- และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
มาตรา ๒๗ (๖) บัญญัติให�คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน- และกิจการ
โทรคมนาคมแห'งชาติ (กสทช.) มีอํานาจหน�าท่ีในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน- โดยมาตรา ๓๗ แห'งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันได�บัญญัติให�คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน- (กสท.) เป>นผู�ปฏิบัติหน�าท่ีแทน กสทช. ในการดําเนินการดังกล'าว 
และมาตรา ๓๗ แห'งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน-  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได�บัญญัติห�ามมิให�ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน-
ออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีก'อให�เกิดการล�มล�างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย-ทรงเป>นประมุข หรือท่ีมีผลกระทบต'อความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบร�อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทําซ่ึงเข�าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต'อการ
ก'อให�เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย'างร�ายแรง โดยผู�รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน-มีหน�าท่ีตรวจสอบและให�ระงับการออกอากาศ
รายการท่ีมีลักษณะดังกล'าว หากไม'ดําเนินการจนเป>นเหตุให�มีการออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหา
ต�องห�ามดังกล'าวแล�ว กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน- และกิจการโทรคมนาคมแห'งชาติ 
ซ่ึง กสท. มอบหมาย มีอํานาจสั่งด�วยวาจาหรือเป>นหนังสือให�ระงับการออกอากาศรายการนั้นได�ทันที 
และให� กสท. สอบสวนข�อเท็จจริงกรณีดังกล'าวโดยพลัน ในกรณีท่ีสอบสวนแล�วเห็นว'า การกระทํา
ดังกล'าวเกิดจากการละเลยของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน-จริง 
กสท. มีอํานาจสั่งให�ดําเนินการแก�ไขตามท่ีเห็นสมควร และอาจพิจารณากําหนดโทษทางปกครอง  
ชั้น ๒ หรือสั่งพักใช� หรือเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีท่ีเกิดความเสียหายอย'างร�ายแรง  ท้ังนี้  
ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน-มีหน�าท่ีต�องจัดให�มีการบันทึก
รายการท่ีได�ออกอากาศไปแล�ว และเก็บรักษาไว�เพ่ือให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามท่ี กสทช. แต'งต้ังทําการ
ตรวจสอบได�  

ด�วยบทบัญญัติมาตรา ๓๗ แห'งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน-ฯ บัญญัติเพียงหลักการของเนื้อหารายการท่ีต�องห�ามมิให�มีการออกอากาศ 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน-เท'านั้น โดยมิได�กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะหรือ
     

ส'งพร�อมหนังสือ  ท่ี  นร ๐๙๐๘/๕๔ ลง วันท่ี  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงสํ า นักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒ 

ประเภทของเนื้อหารายการไว�ชัดเจน เป>นเหตุให�การกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน-ท่ีผ'านมาโดยเฉพาะในกรณีท่ีเกิดข�อร�องเรียนเก่ียวกับเนื้อหารายการท่ีอาจเข�าข'าย
ต�องห�ามมิให�ออกอากาศในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน-นั้น กสท. และเจ�าหน�าท่ี 
ท่ีเก่ียวข�อง รวมตลอดถึงผู�รับใบอนุญาตหรือผู�มีสิทธิโดยชอบด�วยกฎหมายในการประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน-จะต�องใช�ดุลพินิจส'วนบุคคลเพ่ือพิจารณาและดําเนินการตามอํานาจ
หน�าท่ีท่ีกฎหมายกําหนดในแต'ละกรณี ซ่ึงการใช�ดุลพินิจดังกล'าวจึงอาจไม'ชอบด�วยกฎหมายและ 
เป>นการกระทําท่ีขัดหรือแย�งกับมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห'งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ท่ีบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการแสดงความคิดเห็น การพูด 
การเขียน การพิมพ- การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน และเสรีภาพในการเสนอข'าว 
และแสดงความคิดเห็นของข�าราชการ พนักงานหรือลูกจ�างของหน'วยราชการ หน'วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนในกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน- และสื่อมวลชนอ่ืน แต'ในขณะเดียวกัน
กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน-เป>นสื่อสารมวลชนท่ีนิยมนํามาใช�เพ่ือการเผยแพร'ข�อมูล
ข'าวสาร รวมตลอดถึงแนวความคิดในด�านต'าง ๆ ในสังคม เนื่องจากสามารถเข�าถึงประชาชนได� 
เป>นการท่ัวไปและอย'างกว�างขวาง จนอาจนําไปสู'การใช�เป>นเครื่องมือในการชี้นําและหรือการสร�างค'านิยม 
ความคิด หรือการยั่วยุปลุกปLMนให�เกิดความไม'สงบเรียบร�อยในสังคมได� กรณีจึงต�องมีการกํากับดูแล 
มิให�ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน-นํารายการท่ีมีเนื้อหาต�องห�าม 
มิให�ออกอากาศมาออกอากาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน-โดยเคร'งครัด เพ่ือเป>น 
การประกันและคุ�มครองสิทธิของประชาชนผู�รับชมรายการให�ได�รับบริการกระจายเสียงและบริการ
โทรทัศน-ท่ีมีคุณภาพ รวดเร็ว ถูกต�อง และเป>นธรรม 

ด�วยเหตุนี้  กสท. ได�พิจารณาแล�วเห็นว'า แม�มาตรา ๓๗ แห'งพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน-ฯ จะมิได�มีบทบัญญัติกําหนดให� กสทช.  
ออกหลักเกณฑ-เพ่ือดําเนินการให�เป>นไปตามบทบัญญัติแห'งมาตราดังกล'าวไว�โดยชัดแจ�งก็ตาม  
แต'ด�วยมาตรา ๕ แห'งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน-ฯ และ
มาตรา ๒๗ (๒๔) แห'งพระราชบัญญัติองค-กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน- และกิจการโทรคมนาคมฯ บัญญัติให� กสทช. มีอํานาจหน�าท่ีในการ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอันเก่ียวกับอํานาจหน�าท่ีของ กสทช. ได�  ดังนั้น เพ่ือให�เกิดความชัดเจน
และลดทอนการใช�ดุลพินิจส'วนบุคคลท้ังในส'วนของหน'วยงานกํากับดูแลและผู�รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน- รวมตลอดถึงผู�ท่ีเก่ียวข�องทุกฝPายและประชาชนผู�ใช�บริการ 
ในการพิจารณาว'าเนื้อหารายการใดมีลักษณะต�องห�ามมิให�ออกอากาศในกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน-หรือไม' กสทช. จึงมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ-หรือแนวทางเพ่ือกําหนดลักษณะ 
ประเภท หรือตัวอย'างของรายการในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน-ท่ีมีเนื้อหาสาระ 
ท่ีก'อให�เกิดการล�มล�างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย-ทรงเป>นประมุข หรือ
ท่ีมีผลกระทบต'อความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการ
กระทําซ่ึงเข�าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต'อการก'อให�เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจ 
หรือสุขภาพของประชาชนอย'างร�ายแรง เพ่ือเป>นกรอบในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน-ของผู�ท่ีมีส'วนเก่ียวข�องทุกฝPาย รวมถึงการกําหนดหลักเกณฑ-และวิธีการท่ีเก่ียวข�องกับ
หน�าท่ีของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน- และอํานาจหน�าท่ีของ 
กสท. ในการกํากับดูแลมิให�มีการออกอากาศเนื้อหารายการท่ีต�องห�ามตามกฎหมาย ซ่ึงมีความ
สอดคล�องกับมาตรา ๕ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แห'งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
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และกิจการโทรทัศน-ฯ และมาตรา ๒๗ (๖) (๒๔) ประกอบมาตรา ๓๗ แห'งพระราชบัญญัติองค-กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน- และกิจการโทรคมนาคมฯ 
โดยมีรายละเอียดตามร'างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน- และกิจการ
โทรคมนาคมแห'งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ-การกํากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน- พ.ศ. .... ซ่ึงท่ีประชุม กสทช. พิจารณาให�ความเห็นชอบก'อนนําไปรับฟLงความคิดเห็น
ของผู�มีส'วนได�เสียและประชาชนท่ัวไปตามความในมาตรา ๒๘ แห'งพระราชบัญญัติองค-กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน- และกิจการโทรคมนาคมฯ แล�ว 

โดยในการรับฟLงความคิดเห็นของผู�มีส'วนได�เสียและประชาชนท่ัวไปต'อร'างประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน- และกิจการโทรคมนาคมแห'งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ-การกํากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน- พ.ศ. .... นั้น 
ปรากฏว'ามีผู�แสดงความคิดเห็นต'อร'างประกาศฉบับดังกล'าวเป>นจํานวนมาก โดยในส'วนของผู�ท่ีแสดง
ความเห็นคัดค�านเห็นว'า ร'างประกาศฉบับดังกล'าวไม'ชอบด�วยกฎหมาย เนื่องจาก 

๑) มาตรา ๓๗ แห'งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน-ฯ มิได�บัญญัติให�อํานาจแก' กสทช. ในการออกประกาศดังกล'าว 

๒) เนื้อหาของร'างประกาศมีลักษณะท่ีเป>นการเอ้ือให� กสทช. กสท. และผู�ประกอบ
กิจการซ่ึงเป>นผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน-สามารถจํากัดเสรีภาพ
ของบุคคลและผู�ทํางานในกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน-ตามท่ีได�รับรองไว�ในมาตรา ๔๕ 
และมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห'งราชอาณาจักรไทย  

๓) เนื้อหาของร'างประกาศฉบับดังกล'าวเป>นการกล'าวถึงการกระทําท่ีต�องห�ามหรือ
เป>นการกระทําท่ีเป>นความผิดตามกฎหมายอ่ืน เช'น ประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายว'าด�วย 
การพนัน กฎหมายว'าด�วยอาหารและยา เป>นต�น กรณีจึงไม'มีความจําเป>นท่ีจะต�องกําหนดไว�อีก 
เนื่องจากจะก'อให�เกิดความซํ้าซ�อนและก'อให�เกิดภาระของผู�ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน-ในการปฏิบัติตาม 

๔) การดําเนินการของ กสทช. และ กสท. มีลักษณะเป>นการก�าวล'วงการกํากับดูแล
กันเองภายใต�มาตรฐานทางจริยธรรมของผู�ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน- ซ่ึงได�รับการบัญญัติและรับรองไว�ตามมาตรา ๒๗ (๑๘) แห'งพระราชบัญญัติองค-กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน- และกิจการโทรคมนาคมฯ 
และมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ แห'งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน-ฯ  

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน- และกิจการ
โทรคมนาคมแห'งชาติ (สํานักงาน กสทช.) เห็นว'า เพ่ือให�การออกประกาศดังกล'าวเป>นไปด�วยความละเอียด 
รอบคอบ และชอบด�วยกฎหมาย จึงเห็นสมควรท่ีจะมีการเสนอเรื่องต'อคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เพ่ือพิจารณาให�ความเห็นต'อการออกประกาศฉบับดังกล'าวในประเด็นดังต'อไปนี้ 

๑. กสทช. มีอํานาจในการออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน- และกิจการโทรคมนาคมแห'งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ-การกํากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน- พ.ศ. .... เพ่ือกําหนดลักษณะและประเภทของเนื้อหารายการ 
ท่ีต�องห�ามมิให�ออกอากาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน- รวมถึงการดําเนินการ 
ตามอํานาจหน�าท่ีของ กสท. และผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน-
หรือไม' เพียงใด 



 ๔ 

๒. เนื้อหาสาระของร'างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน- 
และกิจการโทรคมนาคมแห'งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ-การกํากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน- พ.ศ. .... อาจเป>นการขัดหรือแย�งกับมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห'งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗ (๑๘) แห'งพระราชบัญญัติองค-กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน- และกิจการโทรคมนาคมฯ และมาตรา ๓๙  
และมาตรา ๔๐ แห'งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน-ฯ หรือไม' 
อย'างไร  

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕) ได�พิจารณาข�อหารือของสํานักงาน กสทช.  

โดยมีผู�แทนสํานักงาน กสทช. เป>นผู�ชี้แจงข�อเท็จจริงแล�ว เห็นว'ามีประเด็นท่ีจะต�องพิจารณา 
รวมสองประเด็นและมีความเห็นในแต'ละประเด็น ดังต'อไปนี้  

ประเด็นท่ีหนึ่ง กสทช. มีอํานาจออกประกาศเพ่ือกําหนดลักษณะและประเภทของ
เนื้อหารายการท่ีต�องห�ามมิให�ออกอากาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน- เพ่ือเป>นเกณฑ-
ในการพิจารณาถึงลักษณะและประเภทของเนื้อหารายการท่ีต�องห�ามมิให�ออกอากาศในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน-ตามมาตรา ๓๗ แห'งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน- พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม'   เห็นว'า แม�มาตรา ๒๗ (๖) (๑๖) และ (๒๔)๑  
แห'งพระราชบัญญัติองค-กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน- และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จะบัญญัติให� กสทช. มีอํานาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือคําสั่งอันเก่ียวกับอํานาจหน�าท่ีของ กสทช. ก็ตาม แต'มาตรา ๓๗๒ แห'งพระราชบัญญัติ

                                                 
๑ มาตรา ๒๗  ให� กสทช. มีอํานาจหน�าท่ี ดังต'อไปน้ี 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  (๖) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน- และ

กิจการโทรคมนาคม เพ่ือให�ผู�ใช�บริการได�รับบริการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต�อง และเป>นธรรม และ
กําหนดหลักเกณฑ-และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต เง่ือนไข หรือค'าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล'าว 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  (๑๖) ติดตามตรวจสอบและให�คําปรึกษาแนะนําการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน- 

และกิจการโทรคมนาคม 
ฯลฯ    ฯลฯ 

  (๒๔) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอันเก่ียวกับอํานาจหน�าท่ีของ กสทช. 
ฯลฯ    ฯลฯ 

๒ มาตรา ๓๗  ห�ามมิให�ออกอากาศรายการท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีก'อให�เกิดการล�มล�างการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย-ทรงเป>นประมุข หรือท่ีมีผลกระทบต'อความมั่นคงของรัฐ ความสงบ
เรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทําซ่ึงเข�าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต'อการให�
เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย'างร�ายแรง 

  ผู�รับใบอนุญาตมีหน�าท่ีตรวจสอบและให�ระงับการออกอากาศรายการท่ีมีลักษณะตาม 
วรรคหน่ึง หากผู�รับใบอนุญาตไม'ดําเนินการ ให�กรรมการซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจสั่งด�วยวาจา หรือเป>น
หนังสือให�ระงับการออกอากาศรายการน้ันได�ทันที และให�คณะกรรมการสอบสวนข�อเท็จจริงกรณีดังกล'าวโดยพลัน 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล�วเห็นว'าการกระทําดังกล'าวเกิดจากการละเลยของ 
ผู�รับใบอนุญาตจริง ให�คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให�ผู�รับใบอนุญาตดําเนินการแก�ไขตามท่ีสมควร หรืออาจพักใช�หรือ
เพิกถอนใบอนุญาตก็ได� 



 ๕ 

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน-ฯ ซ่ึงเป>นบทบัญญัติเฉพาะเก่ียวกับรายการ 
ท่ีต�องห�ามมิให�ออกอากาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน-กลับมิได�บัญญัติให�อํานาจ กสทช.  
ในการออกระเบียบหรือประกาศใด ๆ  ดังนั้น กสทช. จึงไม'มีอํานาจออกประกาศเพ่ือกําหนดลักษณะ 
และประเภทของเนื้อหารายการท่ีต�องห�ามมิให�ออกอากาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน-
ตามท่ีได�ยกร'างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน- และกิจการโทรคมนาคม
แห'งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ-การกํากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน- 
พ.ศ. ....  

อย'างไรก็ดี โดยท่ี กสทช. มีอํานาจหน�าท่ีในการกํากับดูแลการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน- เพ่ือให�ผู�ใช�บริการได�รับบริการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ถูกต�อง และเป>นธรรม รวมท้ังมีอํานาจติดตามตรวจสอบและให�คําปรึกษาแนะนําการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน- กสทช. จึงอาจกําหนดแนวทางการพิจารณารายการท่ีอาจมีลักษณะ
ต�องห�ามตามมาตรา ๓๗ เพ่ือให�กรรมการซ่ึงได�รับมอบหมายจาก กสทช. ใช�เป>นแนวทางพิจารณา 
และปฏิบั ติต'อไปได� และโดยท่ี กสทช. ได� กําหนดเง่ือนไขในการอนุญาตให�ผู�รับใบอนุญาต 
ต�องปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ ด�วยแล�ว แนวทางท่ี กสทช. กําหนดข้ึนดังกล'าว ก็จะเป>นประโยชน-ในการ
ตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ ของผู�รับใบอนุญาตและผู�ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน-ให�ถูกต�องและเป>นไปในแนวทางเดียวกันด�วย 

ประเด็นท่ีสอง เนื้อหาสาระของร'างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน- และกิจการโทรคมนาคมแห'งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ-การกํากับดูแลเนื้อหารายการ 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน- พ.ศ. .... เป>นการขัดหรือแย�งกับมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ 
ของรัฐธรรมนูญแห'งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๗ (๑๘) แห'งพระราชบัญญัติองค-กรจัดสรร 
คลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน- และกิจการโทรคมนาคมฯ  
และมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ แห'งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน-ฯ หรือไม'  เห็นว'า  เม่ือได�พิจารณาในประเด็นท่ีหนึ่งแล�วว'า กสทช. ไม'มีอํานาจออกประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน- และกิจการโทรคมนาคมแห'งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ-
การกํากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน- พ.ศ. .... เพ่ือกําหนดลักษณะและ
ประเภทของเนื้อหารายการท่ีต�องห�ามออกอากาศตามมาตรา ๓๗ แห'งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน-ฯ จึงไม'จําต�องวินิจฉัยในประเด็นนี้อีก 
 
 
          (นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ) 
      เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
         พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 


