
ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. .... 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

โดยที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ ได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนในการก ากับ

ดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงาน

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

มีข้ันตอนและกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจน สามารถติดตามตรวจสอบได้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๑๖) (๒๔) และมาตรา ๓๗ แห่ง

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบาง

ประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ

มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ 

มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท า

ได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๕ และมาตรา ๕๓ 

แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ 

ไม่มี ไม่มี 
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๒ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

จึงประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๓ แห่ง

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑       

ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ....” 

ไม่มี ไม่มี 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป   

 

ไม่มี ไม่มี 

ข้อ ๓  บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่มีก าหนดไว้แล้วใน

ประกาศนี ้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ไม่มี ไม่มี 
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๓ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

ข้อ ๔  ในประกาศนี ้

“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

กิจการโทรทัศน์ และให้หมายความรวมถึง ผู้มีสิทธิประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

กิจการโทรทัศน์ตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว

ตามข้อ ๑๘ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

เห็นสมควรด าเนินการปรับปรุง 

“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือกิจการโทรทัศน์ และให้

หมายความรวมถึง ผู้มีสิทธิประกอบ

กิจการกระจาย เสี ยงหรือกิ จการ

โทรทั ศน์ ต ามบทเฉพาะกาลแห่ ง

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 

๒๕๕๑ และผู้ได้รับอนุญาตทดลอง

ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ต า ม ป ร ะ ก า ศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์  และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์

การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
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๔ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

 

 

 

วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วย 

ทั้งนี้  เนื่องจากมีการออกประกาศ 

กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต

ท ด ล อ ง ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร

วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และ

ยกเลิก ประกาศ กทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบ

กิ จ ก า ร บ ริ ก า ร ชุ ม ช น ชั่ ว ค ร า ว 

(วิทยุกระจายเสียงชุมชน ) จึ งต้อง

ด าเนินการปรับปรุงถ้อยค าให้มีความ

สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 

คณะกรรมการ” หมายความว่า 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทัศน์   

ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในทาง

ปฏิบัติ 
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๕ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

“เลขาธิการ กสทช.” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

และมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการ 

ข้อ ๕  ให้ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ รักษาการตามประกาศนี้  

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจใน

การวินิจฉัยชี้ขาด 

ไม่มี เห็นสมควรด าเนินการปรับปรุง  

โดยให้ตัดข้อ ๕ ออก เพ่ือให้มีความ

สอดคล้องกับมติที่ประชุม กสทช. เรื่อง

การรักษาการและการวินิจฉัยในปัญหา

เกี่ยวกับการปฏิบัติการตามประกาศ

หลักเกณฑ์ของ กสทช. 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

_________ 
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๖ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

ข้อ ๖  การมีค าสั่งตามความในประกาศนี้ หากท าเป็นหนังสือ ให้ส่งหนังสือดังกล่าว

แก่ผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวโดยวิธีให้บุคคลน าไปส่ง  

หรือโดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้  

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน อาจส่งหนังสือแจ้งค าสั่งดังกล่าวทางโทรสารก็ได้  

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ากัด (มหาชน)  

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด 

ตามประกาศข้อ ๖ ควรเพ่ิมการส่งค าสั่งทาง

จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-Mail) ด้วย เพ่ือ

ความสะดวกในการสื่อสารระหว่าง กสทช. และ

พนักงานเจ้าหน้าที่ กับผู้รับใบอนุญาต หรือ

บุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่ง 

 

 

 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

การมีและส่งค าสั่งตามความในข้อ ๖ วรรคสอง 

ของประกาศฯ อาจมีปัญหาในการวินิจฉัยว่า 

กรณีใดจะถือว่า เป็นกรณีที่ มีความจ าเป็น

เร่งด่วน นอกจากนั้นควรจะก าหนดด้วยว่า ใน

กรณีที่ส่ งหนังสือแจ้งค าสั่งทางโทรสาร ให้

ยืนยันตามร่างเดิม 

เนื่องจากการมีค าสั่ งของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ จะมีผลให้ผู้รับค าสั่งต้อง

ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด ดังนั้น กรณีจึง

ต้ อ ง ใช้ วิ ธี ก ารส่ งค าสั่ งที่ ส ามารถ

ตรวจสอบได้ว่าผู้รับค าสั่งได้รับค าสั่ง

ดังกล่าวแล้ว ซึ่งวิธีการส่งค าสั่งดังกล่าว

เป็นวิธีการที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วย

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

ยืนยันตามร่างเดิม 

โดยที่ กรณี ใดถือเป็นความจ า เป็น

เร่งด่วนที่จะต้องส่งค าสั่งทางโทรสาร

นั้น พนักงานเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาได้

ตามความเหมาะสม หากก าหนดราย

กรณีไว้อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้อง
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๗ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ส่งค าสั่งทางโทรสารแจ้ง

การส่งค าสั่งทางโทรศัพท์ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือ

บุคคลที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งทราบอีกครั้งทันที 

กรณีการส่งค าสั่งโดยโทรสาร หากไม่มีการ

ยืนยันการส่งค าสั่งดังกล่าว จะถือได้ว่า มีการส่ง

เอกสารโดยชอบหรือจะถือว่าค าสั่งดังกล่าวมีผล

ตั้งแต่เม่ือใด 

ใ น ทา ง ปฏิ บั ติ ไ ด้  ส า ห รั บ ก ร ณี ที่

เห็นสมควรก าหนดให้ เ พ่ิมเติมโดย

ก าหนดว่าจะต้องแจ้งทางโทรศัพท์

ทันทีเมื่อมีการส่งค าสั่งทางโทรสารนั้น 

อาจก่อให้เกิดข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ 

เ นื่ อ ง จ า ก ใ น บ า ง ก ร ณี พ นั ก ง า น

เจ้าหน้าที่อาจไม่สามารถติดต่อผู้รับ

ค าสั่งทางโทรศัพท์ได้  

กรณีที่จะมีการตรวจสอบว่าผู้รับค าสั่ง

ได้รับค าสั่งทางโทรสารเมื่อใดนั้น กรณี

สามารถตรวจสอบได้จากเอกสาร

เครื่องส่งซึ่งจะระบุรายละเอียดวันและ

เวลาที่ได้รับเอกสาร และในกรณีของ

การโทรศัพท์เพ่ือยืนยันไม่อาจถือเป็น

กรณีที่จะพิสูจน์ได้ว่าผู้รับค าสั่งได้รับ

ค าสั่งที่ส่งทางโทรสารหรือไม่  
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๘ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

ข้อ ๗  ค าสั่งให้มีผลตั้งแต่ขณะที่ผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่ง

ได้รับแจ้งค าสั่งนั้นเป็นต้นไป  

ในกรณีที่มีการส่งหนังสือแจ้งค าสั่งไปยังภูมิล าเนาของผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลที่

จะต้องปฏิบัติตามค าสั่ง ให้ถือว่าได้รับทราบค าสั่งตั้งแต่ในขณะที่หนังสือแจ้งค าสั่งไปถึง 

ทั้งนี้ ในการด าเนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับส านักงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่

แล้ว การแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิล าเนาของผู้นั้นแล้ว  

ในกรณีที่มีการส่งหนังสือแจ้งค าสั่งโดยวิธีให้บุคคลน าไปส่ง หากผู้รับใบอนุญาตหรือ

บุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งไม่ยอมรับ หรือถ้าขณะน าไปส่งไม่พบบุคคลดังกล่าว ให้

ส่งหนังสือแจ้งค าสั่งกับบุคคลใด ซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือท างานในสถานที่นั้น และใน

กรณีท่ีบุคคลดังกล่าวยังคงไม่ยอมรับหนังสือแจ้งค าสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่

น าหนังสือไปส่ง วางหนังสือนั้น หรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้น

ต่อหน้าพยานบุคคลอย่างน้อยสองคนและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลที่จะต้อง

ปฏิบัติตามค าสั่งได้รับแจ้งค าสั่งตั้งแต่ขณะนั้นเป็นต้นไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

การวางหนังสือหรือปิดหนังสือ ต่อหน้าพยาน

อย่างน้อยสองคนนั้น พยานดังกล่าวควรเป็นเจ้า

พนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าพนักงานต ารวจ 

โดยน าหลักการเดียวกับการส่งค าคู่ความตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 

๗๘ มาเทียบเคียง 

 

 

 

 

 

 

ยืนยันตามร่างเดิม 

หากมีการก าหนดให้ต้องใช้พยาน

บุคคลที่เป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง 

หรือ เจ้ าพนักงานต ารวจนั้ น  อาจ

ก่อ ให้ เ กิ ดปัญหาในทางปฏิบั ติ ได้ 

เนื่องจากในสถานที่ดังกล่าว อาจไม่

สามารถตรวจสอบสถานะของบุคคลได้

ว่าเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือ

เจ้าพนักงานต ารวจหรือไม่  ดั งนั้ น 

เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในทางปฏิบัติ 
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ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. .... 
 
 

๙ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

 

 

 

 

 

 

การส่งหนังสือแจ้งค าสั่งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตหรือ

บุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าวเมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วัน

ส่งส าหรับกรณีภายในประเทศ หรือเมื่อครบก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณี

ส่งไปยังต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือ

หลังจากวันนั้น 

ในกรณีที่ไม่รู้ตัวบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่ง หรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิล าเนาหรือรู้ตัวและ

ภูมิล าเนาแต่มีผู้รับเกินหนึ่งร้อยคน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งค าสั่งเป็นหนังสือโดยการ

ประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้นก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าบุคคลที่

จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งได้รับแจ้งค าสั่งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้ง

โดยวิธีดังกล่าว  

กรณีจึงก าหนดให้มีการวางหรือปิด

หนังสือต่อหน้าพยานอย่างน้อย ๒ คน 

ซึ่งจะต้องพิจารณาในเบื้องต้นว่าเป็น

บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ หรือมีวุฒิ

ภาวะเพียงพอแก่การเป็นพยานในการ

วางหรือปิดหนังสือ  
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๑๐ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

ข้อ ๘  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลใดซึ่งได้รับค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว

กระท า การขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้งด าเนินคดีตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ไม่มี ไม่มี 

ข้อ ๙  การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศนี้ หากมิได้มีการก าหนด
ในประกาศนี้ไว้เป็นการเฉพาะ ให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมา
บังคับใช้โดยอนุโลม  

 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง  

หมวด ๒ 

การเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานเพื่อ

ประกอบการพิจารณา 

_______________ 

ข้อ ๑๐  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

มาชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได้  โดยให้

รายงานเพ่ือขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาในระดับรองเลขาธิการ  กสทช. ที่

รับผิดชอบสายงานที่ตนสังกัดขึ้นไป  

ไม่มี ไม่มี 
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๑๑ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

รายงานตามวรรคหนึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

(๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  

(๒) เหตุผลและความจ าเป็นในการมีค าสั่งเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือส่งเอกสาร

หรือพยานหลักฐาน  

(๓) สาระส าคัญของค าสั่ง เช่น ชื่อของผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตาม

ค าสั่งดังกล่าว ประเด็นหรือเรื่องที่ประสงค์จะให้ด าเนินการชี้แจงข้อเท็จจริง หรือ

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานที่ประสงค์จะมีค าสั่งเรียก  เป็นต้น 

 

ข้อ ๑๑ การมีค าสั่งเรียกให้ผู้ที่เก่ียวข้องมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานเพ่ือ

ประกอบการพิจารณา ให้ท าเป็นหนังสือ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

(๑) ชื่อของผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว  

(๒) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  

(๓) เหตุผลที่จะต้องมีการเรียกให้ด าเนินการชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน  

(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ประสงค์จะให้ชี้แจง หรือรายละเอียดเกี่ยวกับ

เอกสารหรือหลักฐานที่จะให้จัดส่ง  

(๕) รายละเอียดในการปฏิบัติตามค าสั่ง เช่น วัน เวลา สถานที ่เป็นต้น  
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๑๒ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

(๖) ลายมือชื่อและต าแหน่งของพนักงานเจ้าหน้าที่  

(๗) วันเดือนปีที่ท าค าสั่ง  

(๘) ผลของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว  

 

ในกรณีทีม่ีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนจนไม่อาจด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ พนักงานเจ้าหน้าที่

อาจมีค าสั่งด้วยวาจาในการเรียกให้ผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลใดให้ชี้แจงหรือส่งเอกสาร 

พยาน หรือหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได้ โดยค าสั่งดังกล่าวจะต้องมี

รายละเอียดเพียงพอแก่การที่ผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลดังกล่าวจะสามารถปฏิบัติตาม

ได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานการมีค าสั่งด้วยวาจาดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา

ทันท ี 

 

 

 

 

 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

๑) ข้อ ๑๐ วรรคสอง กรณีจ าเป็นเร่งด่วนนั้น 

เนื่องจากความในหมวดนี้เป็นเรื่องของการ 

“พิจารณาโดยทั่วไป” มิใช่การกล่าวหาหรือ

พิสูจน์ความผิด ดังนั้น ควรก าหนดรายละเอียด

ที่จะใช้สิทธิในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนให้ชัดเจน

ยิ่งขึ้นและขั้นตอนการด าเนินงาน ควรเป็นการ

รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนที่จะออก

ค าสั่งด้วยวาจา มิใช่ออกค าสั่งก่อนแล้วจึง

รายงานผู้บังคับบัญชาในภายหลัง เพ่ือป้องกัน

การใช้อ านาจโดยมิชอบ 

 

 

 

 

 

ยืนยันตามร่างเดิม 

๑) การมีค าสั่งด้วยวาจาเป็นกรณีที่มี

เหตุจ าเป็นที่จะต้องมีค าสั่งให้ผู้รับค าสั่ง

ปฏิบัติตามโดยทันที หากก าหนดให้

ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบก่อน 

อาจก่อให้เกิดข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ

ได้   
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๑๓ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

๒)  การมี ค าสั่ ง ให้ ส่ ง เอกสารหรื อพยาน 

หลักฐานนั้น โดยปกติแล้ว หากเป็นเอกสารควร

ให้ส่งเป็นส าเนาเอกสารพร้อมรับรองส าเนา

ถูกต้อง ส่วนพยานหลักฐานอ่ืน หากจัดให้มีการ

ท าส าเนาได้ ควรให้ส่งเฉพาะส าเนา กรณีที่ไม่

สามารถท าส าเนาได้ ควรก าหนดวิธีการที่เหมาะ 

แต่ไม่ควรน าเอกสารหรือพยานหลักฐานที่เป็น

ต้นฉบับ หรือพยานหลักฐานตัวจริงมาเก็บไว้ที่

ส านักงาน เพ่ือป้องกันการสูญหาย การท าลาย 

หรือเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของเอกสารหรือ

พยานหลักฐานเหล่านั้น และเพ่ือความเป็น

ธรรมต่อทุกฝ่าย ดังนั้น ในค าสั่งให้ส่งเอกสาร

หรือพยานหลักฐานควรก าหนดให้ชัดเจนว่า ให้

จัดส่งเป็นส าเนาก่อน หากมีกรณีที่มีความ

จ า เ ป็ น ต้ อ ง ต ร ว จ ต้ น ฉ บั บ เ อ ก ส า ร ห รื อ

พยานหลักฐานตัวจริง ก็ให้มีค าสั่งอีกครั้งหนึ่ง 

๒) เอกสารหรือหลักฐานที่ให้จัดส่ง

ตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่บาง

กรณีอาจเป็นต้นฉบับ เช่น ค าชี้แจง

ของผู้รับค าสั่ง ซึ่งไม่มีเหตุที่จะต้อง

น าส่งเป็นส าเนาแต่อย่างใด และหาก

จะต้องมีการก าหนดว่าเอกสารหรือ

หลักฐานชนิดใดที่ต้องจัดส่งต้นฉบับ 

กรณีดังกล่าวอาจมีปัญหาในทางปฏิบัติ

ได้ ดังนั้น ในกรณีการมีค าสั่งให้ส่ง

เอกสารหรือหลักฐานจึงเป็นดุลพินิจ

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะมีค าสั่งให้

ส่งต้นฉบับหรือส าเนาได้ตามความ

เหมาะสม 
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๑๔ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้ผู้รับ

ใบอนุญาตหรือบุคคลผู้ที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่ง

นั้น ส่งมอบต้นฉบับเอกสารหรือพยานหลักฐาน 

ควรก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบและ

ส่งคืนให้ชัดเจน 

๓) ยังไม่มีการก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการ

ตรวจสอบเอกสารหรือพยานหลักฐานให้แล้ว

เสร็จและระยะเวลาที่อาจขยายได้ตามความ

จ าเป็น 

 

 

 

 

 

การมีค าสั่งเรียกให้บุคคลด าเนินการ

จัดส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน มี

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พ่ื อ ป ร ะก อ บ ก า ร

พิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งยัง

ไม่ อาจก าหนดระยะ เ วลา ในการ

ด า เนินการได้  ดั งนั้น  การก าหนด

ระยะเวลาในการตรวจสอบและการ

ส่งคืนไว้ให้ชัดเจนจึงอาจก่อให้ เกิด

ข้อขัดข้องในทางปฏิบัติได้  
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๑๕ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

ข้อ ๑๒ ผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่งเรียกให้มาชี้แจง

ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณานั้น อาจชี้แจงเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ 

การชี้แจงด้วยวาจาให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกถ้อยค าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  

ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ชี้แจงลงลายมือชื่อในบันทึกดังกล่าวไว้เป็น

หลักฐาน หากผู้ชี้แจงไม่ยินยอมลงลายมือชื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกเหตุดังกล่าวไว้

ในบันทึกถ้อยค าพร้อมลงลายมือชื่อก ากับการบันทึกดังกล่าว  

ในการชี้แจงด้วยวาจา พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจะบันทึกภาพหรือเสียงด้วยก็ได้  

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ากัด (มหาชน)  

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด 

การบันทึกภาพหรือเสียงของบุคคลที่เรียกให้มา

ชี้แจง มีข้อพิจารณาว่า 

(๑) การให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ กสทช. 

ตามประกาศดังกล่าวบันทึกภาพและเสียงของผู้

มาให้ถ้อยค าด้วยวาจานั้น เป็นการขัดต่อ

รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 

๒๕๕๐ หมวดสิทธิและเสรีภาพบุคคล มาตรา 

๓๕ หรือไม่  

(๒) แม้จะมีบทบัญญัติของประกาศดังกล่าว ใน

กร ณี ที่ พ นั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง  ก สท ช . 

บันทึกภาพและเสียงของบุคคลผู้มาให้ถ้อยค า 

แต่บุคคลดังกล่าวไม่ยินยอมให้บันทึกภาพและ

เสียงจะท าอย่างไร กรณีนี้อาจมีผลท าให้ กสทช. 

และพนักงานเจ้าหน้าที่ถูกบุคคลที่มาให้ถ้อยค า

ยืนยันตามร่างเดิม 

เนื่องจากการบันทึกภาพและเสียงของ

ผู้ ที่ ม าชี้ แ จ ง ให้ ถ้ อ ยค า เป็ น เ พี ย ง

กระบวนการหนึ่งซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่

อาจเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและหลักฐาน

ที่ เกี่ ยวข้อง ในการก ากับดูแลการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ซึ่ ง มิ ไ ด้ มี ก า รน า ข้ อมู ลที่ ไ ด้ รั บ ไป

ด าเนินการเผยแพร่ไปยังสาธารณะ 

หรือน าไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

อันจะมีลักษณะเป็นการขัดหรือแย้งกับ

มาตรา ๓๕ ของรั ฐธรรมนูญแห่ ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่

อย่างใด  
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๑๖ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

ดังกล่าวฟ้องร้องได้  อนึ่ง ในกรณีที่ผู้มาชี้แจงไม่ยินยอมให้มี

การบันทึกภาพและเสียง อาจแจ้งต่อ

พนักงานเจ้ าหน้าที่  โดยพนักง าน

เจ้ าหน้าที่อาจพิจารณาตามความ

เหมาะสมว่าจะยังคงมีการบันทึกภาพ

และเสียงหรือไม ่

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่งเรียกให้ผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลใดส่ง

เอกสารหรือพยานหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา เมื่อได้รับเอกสารหรือพยาน 

หลักฐาน ดังกล่าวแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกการรับมอบเอกสารหรือ

พยานหลักฐานทั้งหมดโดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

(๑) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน  

(๒) รายละเอียด ลักษณะและสภาพของเอกสารหรือหลักฐานที่ได้รับมอบ  

(๓) วันเดือนปีที่ส่งมอบเอกสารหรือหลักฐาน 

(๔) ชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนใดที่จัดเก็บเอกสารหรือหลักฐาน  

(๕) วิธีการจัดเก็บเอกสารหรือหลักฐาน  

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

๑) การมีค าสั่งให้ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน

นั้น โดยปกติแล้ว หากเป็นเอกสารควรให้ส่ง

เป็นส าเนาเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

ส่วนพยานหลักฐานอ่ืน หากจัดให้มีการท า

ส าเนาได้ ควรให้ส่งเฉพาะส าเนา กรณีที่ไม่

สามารถท าส าเนาได้ ควรก าหนดวิธีการที่เหมาะ 

แต่ไม่ควรน าเอกสารหรือพยานหลักฐานที่เป็น

ต้นฉบับ หรือพยานหลักฐานตัวจริงมาเก็บไว้ที่

ส านักงาน เพ่ือป้องกันการสูญหาย การท าลาย 

ยืนยันตามร่างเดิม 

เอกสารหรือหลักฐานที่ให้จัดส่งตาม

ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่บางกรณี

อาจเป็นต้นฉบับ เช่น ค าชี้แจงของผู้รับ

ค าสั่ง ซึ่งไม่มีเหตุที่จะต้องน าส่งเป็น

ส าเนาแต่อย่างใด และหากจะต้องมี

การก าหนดว่าเอกสารหรือหลักฐาน

ชนิด ใดที่ ต้ องจั ดส่ งต้นฉบับ  กรณี

ดังกล่าวอาจมีปัญหาในทางปฏิบัติได้ 

ดังนั้น ในกรณีการมีค าสั่งให้ส่งเอกสาร
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๑๗ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

หรือเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของเอกสารหรือ

พยานหลักฐานเหล่านั้น และเพ่ือความเป็น

ธรรมต่อทุกฝ่าย ดังนั้น ในค าสั่งให้ส่งเอกสาร

หรือพยานหลักฐานควรก าหนดให้ชัดเจนว่า ให้

จัดส่งเป็นส าเนาก่อน หากมีกรณีที่มีความ

จ า เ ป็ น ต้ อ ง ต ร ว จ ต้ น ฉ บั บ เ อ ก ส า ร ห รื อ

พยานหลักฐานตัวจริง ก็ให้มีค าสั่งอีกครั้งหนึ่ง 

๒) ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้ผู้รับ

ใบอนุญาตหรือบุคคลผู้ที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่ง

นั้น ส่งมอบต้นฉบับเอกสารหรือพยานหลักฐาน 

ควรก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบและ

ส่งคืนให้ชัดเจน 

๓) ยังไม่มีการก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการ

ตรวจสอบเอกสารหรือพยานหลักฐานให้แล้ว

เสร็จและระยะเวลาที่อาจขยายได้ตามความ

จ าเป็น 

หรือหลักฐานจึ ง เป็นดุล พินิ จของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะมีค าสั่งให้ส่ง

ต้ นฉบั บหรื อส า เ นา ได้ ต ามความ

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

การมีค าสั่งเรียกให้บุคคลด าเนินการ

จัดส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน มี

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พ่ื อ ป ร ะก อ บ ก า ร

พิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งยัง

ไม่ อาจก าหนดระยะ เ วลา ในการ

ด า เนินการได้  ดั งนั้น  การก าหนด

ระยะเวลาในการตรวจสอบและการ
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๑๘ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

ส่งคืนไว้ให้ชัดเจนจึงอาจก่อให้ เกิด

ข้อขัดข้องในทางปฏิบัติได ้

ข้อ ๑๔ เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดส่งเอกสารหรือ

พยานหลักฐานคืนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีสิทธิครอบครอง หรือผู้จัดส่งภายในสามสิบวัน 

ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประสงค์จะส าเนาเอกสารหรือจัดเก็บภาพถ่ายของ

พยานหลักฐานดังกล่าวไว้เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไปในภายหลังให้สามารถกระท า

ได้ และหากมีเหตุอันสมควรและมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการพิสูจน์การกระท า

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

การส่งคืนเอกสารหรือพยานหลักฐาน ควร

ก าหนดวิธีส่งคืนให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันความ

ช ารุดเสียหาย หรือสูญหายของเอกสารหรือ

พยานหลักฐานเหล่านั้น 

ยืนยันตามร่างเดิม 

การส่งคืนเอกสารหรือพยานหลักฐาน 

พนั กงาน เจ้ าหน้ าที่ อ าจ พิจารณา

ก า ห น ด วิ ธี ก า ร ส่ ง คื น ใ ห้ มี ค ว า ม

เหมาะสมกั บสภาพ  ขนาด  หรื อ

ลั กษณ ะขอ ง เ อ กส า ร ห รื อพย า น 

หลักฐานได้ การก าหนดวิธีการไว้เป็น

การเฉพาะ อาจก่อให้เกิดปัญหาในทาง

ปฏิบัติ เนื่องจากวิธีการที่จะก าหนด

อาจไม่ เหมาะสมกับ เอกสารหรื อ

พยานหลักฐาน 
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๑๙ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

ความผิดต่อไปตามกฎหมาย ให้จัดเก็บเอกสารต้นฉบับหรือพยานหลักฐานดังกล่าวไว้ 

โดยแจ้งต่อผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีสิทธิครอบครอง หรือผู้จัดส่งทราบภายในสามสิบวัน  

หมวด ๓ 

การมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อ

ประกอบการพิจารณาหรือเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์การกระท า

ความผิด 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

_____________________ 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น เพ่ือการรวบรวมเอกสาร พยานหลักฐาน

เพ่ือพิสูจน์การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค า 

หรือให้ส่ ง เอกสารหรือวัตถุ ใดมาเ พ่ือประกอบการพิจารณาหรือเ พ่ือใช้ เป็น

พยานหลักฐานก็ได้ โดยให้รายงานเพ่ือขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาในระดับรอง

เลขาธิการ กสทช. ที่รับผิดชอบสายงานที่ตนสังกัดขึ้นไป  

รายงานตามวรรคหนึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี 
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ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. .... 
 
 

๒๐ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

(๑) ข้อเท็จจริง รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ๒๕๕๑ 

(๒) เหตุผลและความจ าเป็นในการมีหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่ง

เอกสารหรือวัตถุใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาหรือเพ่ือใช้เป็นพยานหลักฐานในการ

พิสูจน์การกระท าความผิด  

(๓) สาระส าคัญของค าสั่ง เช่น ชื่อของบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่ง ประเด็นหรือ

เรื่องที่ประสงค์จะเรียกมาให้ถ้อยค า หรือรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือวัตถุที่

ประสงค์จะให้จัดส่ง  

ข้อ ๑๖ ในการมีค าสั่งตามความในหมวดนี้ ให้ท าเป็นหนังสือ โดยมีรายละเอียดอย่าง

น้อยดังต่อไปนี้  

(๑) ชื่อของผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่ง  

(๒) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการกระท าความผิดตาม

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๓) เหตุผลที่ต้องเรียกมาให้ถ้อยค า หรือจัดส่งเอกสารหรือวัตถุ  

(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ประสงค์จะเรียกมาให้ถ้อยค าหรือรายละเอียด

เกี่ยวกับเอกสารหรือวัตถุท่ีประสงค์จะให้จัดส่ง  

ไม่มี ไม่มี 
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ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. .... 
 
 

๒๑ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

(๕) รายละเอียดในการปฏิบัติตามค าสั่ง เช่น วัน เวลา สถานที ่เป็นต้น  

(๖) ลายมือชื่อและต าแหน่งของพนักงานเจ้าหน้าที่  

(๗) วันเดือนปีที่ท าค าสั่ง  

(๘) ผลของการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว  

ข้อ ๑๗  ผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่งเรียกมาให้ถ้อยค านั้น 

อาจให้ถ้อยค าเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ 

การให้ถ้อยค าด้วยวาจาให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกถ้อยค าไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือชื่อในบันทึกดังกล่าวไว้

เป็นหลักฐาน หากผู้ให้ถ้อยค าไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกเหตุ

ดังกล่าวไว้ในบันทึกถ้อยค าพร้อมลงลายมือชื่อก ากับการบันทึกดังกล่าว 

ในการให้ถ้อยค าด้วยวาจา พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจะบันทึกภาพหรือเสียงด้วยก็ได้ 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ากัด (มหาชน)  

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด 

การบันทึกภาพหรือเสียงของบุคคลที่เรียกให้มา

ชี้แจง มีข้อพิจารณาว่า 

(๑) การให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ กสทช. 

ตามประกาศดังกล่าวบันทึกภาพและเสียงของผู้

มาให้ถ้อยค าด้วยวาจานั้น เป็นการขัดต่อ

รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 

๒๕๕๐ หมวดสิทธิและเสรีภาพบุคคล มาตรา 

๓๕ หรือไม่  

(๒) แม้จะมีบทบัญญัติของประกาศดังกล่าว ใน

กร ณี ที่ พ นั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง  ก สท ช . 

ยืนยันตามร่างเดิม 

เนื่องจากการบันทึกภาพและเสียงของ

ผู้ ที่ ม าชี้ แ จ ง ให้ ถ้ อ ยค า เป็ น เ พี ย ง

กระบวนการหนึ่งซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่

อาจเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและหลักฐาน

ที่ เกี่ ยวข้อง ในการก ากับดูแลการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ซึ่ ง มิ ไ ด้ มี ก า รน า ข้ อมู ลที่ ไ ด้ รั บ ไป

ด าเนินการเผยแพร่ไปยังสาธารณะ 

หรือน าไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
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๒๒ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

บันทึกภาพและเสียงของบุคคลผู้มาให้ถ้อยค า 

แต่บุคคลดังกล่าวไม่ยินยอมให้บันทึกภาพและ

เสียงจะท าอย่างไร กรณีนี้อาจมีผลท าให้ กสทช. 

และพนักงานเจ้าหน้าที่ถูกบุคคลที่มาให้ถ้อยค า

ดังกล่าวฟ้องร้องได้  

อันจะมีลักษณะเป็นการขัดหรือแย้งกับ

มาตรา ๓๕ ของรั ฐธรรมนูญแห่ ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่

อย่างใด  

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้มาชี้แจงไม่ยินยอมให้มี

การบันทึกภาพและเสียง อาจแจ้งต่อ

พนักงานเจ้ าหน้าที่  โดยพนักงาน

เจ้ าหน้าที่อาจพิจารณาตามความ

เหมาะสมว่าจะยังคงมีการบันทึกภาพ

และเสียงหรือไม ่

ข้อ ๑๘  ในกรณีมีหนังสือเรียกให้ส่งเอกสารหรือวัตถุ เพ่ือประกอบการพิจารณาหรือ

เพ่ือใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์การกระท าความผิด เมื่อได้รับเอกสารหรือวัตถุ

นั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกการรับมอบพยานหลักฐานทั้งหมดซึ่งจะต้อง

มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้จัดส่งเอกสารหรือวัตถุ  

(๒) รายละเอียด ลักษณะและสภาพของเอกสารหรือวัตถุท่ีได้มีการส่ง  

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

ยังไม่มีความชัดเจนในหลายเรื่อง เช่น การส่ง

เอกสารหรือพยานหลักฐานมิได้ก าหนดให้

ชัดเจนว่า จะส่งเป็นส าเนาเอกสารได้หรือไม่ 

กรณีที่ ต้ องส่ ง เอกสารต้นฉบับหรือพยาน 

หลักฐานตัวจริง ก็ยังมิได้ก าหนดวิธีการป้องกัน

ยืนยันตามร่างเดิม 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบวัตถุ

หรือเอกสารพยานหลักฐานมาแล้วจะมี

ท าการบันทึกไว้การรับมอบไว้  และ

ห า ก ใ น ก ร ณี ที่ เ อ ก ส า ร ห รื อ

พยานหลักฐานสูญหาย หรือมีการ
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๒๓ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

(๓) วันเดือนปีที่ด าเนินการจัดส่ง  

(๔) ชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนใดที่จัดเก็บเอกสารหรือวัตถุ  

(๕) วิธีการจัดเก็บเอกสารหรือวัตถุ  

มิ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย  สู ญ ห า ย  ก า ร

เปลี่ยนแปลง แก้ไข ในขณะที่ไม่อยู่ในความ

ครอบครองของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดย

ชอบเลย รวมทั้งมิได้ก าหนดเวลาที่ชัดเจนใน

ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ต้ น ฉ บั บ เ อ ก ส า ร แ ล ะ

พยานหลักฐาน 

แก้ไข กรณีดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที่

ย่อมมีความรับผิดตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง  

ข้อ ๑๙ เมื่อพิจารณาเรื่องแล้วเสร็จ หากเอกสาร พยาน หลักฐาน หรือวัตถุอ่ืนใดที่

ได้ รับมอบไว้ เ พ่ือประกอบการพิจารณาหรือพิสูจน์การกระท าความผิดตาม

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ไม่ได้น าส่งต่อเจ้าพนักงานต ารวจหรือศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดส่ง

เอกสาร พยานหลักฐานหรือวัตถุคืนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีสิทธิครอบครองหรือผู้จัดส่ง

ภายในสามสิบวันด้วยวิธีการที่เหมาะสม  

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประสงค์จะส าเนาเอกสารหรือจัดเก็บภาพถ่ายของวัตถุ

ดังกล่าวไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาหรือการด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง

ต่อไปในภายหลังก็สามารถกระท าได้ และหากมีเหตุอันสมควรให้จัดเก็บเอกสาร

ต้นฉบับหรือวัตถุดังกล่าวไว้ ให้แจ้งต่อผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีสิทธิครอบครอง หรือผู้จัดส่ง

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

ห า ก มี ก ร ณี ที่ จ ะ ต้ อ ง น า เ อ ก ส า ร ห รื อ

พยานหลักฐานส่งศาลเพ่ือพิสูจน์ความผิดนั้น 

ขอให้พิจารณาทบทวนเรื่องอ านาจในการน าส่ง

เอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาลให้รอบคอบ

อีกครั้ง เนื่องจากความในมาตรา ๕๓ แห่ง

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการฯ มิได้

ก าหนดไว้ชัดแจ้ง หากเป็นกรณีที่ต้องน าส่ง

ต้นฉบับเอกสารหรือพยานหลักฐานตัวจริง 

เนื่องจากมิใช่เอกสารหรือพยานหลักฐานซึ่งเป็น

ยืนยันตามร่างเดิม 

เนื่องจากการมีค าสั่ งเรียกเอกสาร

ห ลั ก ฐ า น ต า ม ม า ต ร า  ๕ ๓  แ ห่ ง

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 

๒๕๕๑ เป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

ตรวจพิสูจน์การกระท าความผิด ซึ่ง

ความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับ

ดังกล่าวในกรณีใดที่ไม่อาจด าเนินการ

ก าหนดโทษทางปกครองได้  กรณี
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๒๔ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

ทราบ ภายในสามสิบวัน  กรรมสิทธิ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ กสทช. และ

อาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นเจ้าของเอกสารหรือ

พยาน หลักฐานได้ ถือเป็นกรณีเกี่ยวเนื่องกับ

สิทธิเสรีภาพของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม 

๒) มิได้ตรวจสอบหรือก าหนดให้ชัดเจน ถึงสิทธิ

ที่จะน าเอกสารหรือพยานหลักฐานส่งศาล ว่า 

เป็ นอ าน าจของพนั กงาน เจ้ าหน้ าที่ ต าม

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการฯ ฉบับนี้ได้

ห รื อ ไ ม่  อ า จกระทบสิ ทธิ  เ ส รี ภ าพตาม

รัฐธรรมนูญในกรณีที่ เกี่ยวกับกระบวนการ

ยุติธรรมได้ 

ดังกล่าวจะต้องด าเนินการทางศาลตาม

กระบวนการที่กฎหมายก าหนด และ

หากจะมีการน าส่งต่อศาลหรือต ารวจ 

กรณีดังกล่าว ศาลหรือต ารวจจะต้องใช้

ดุลพินิจว่าจะยึดหรืออายัดไว้เป็นของ

กลางในการด าเนินคดีตามประมวล

กฎหมายวิ ธี พิจารณาความอาญา

หรือไม่   

หมวด ๔ 

การเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ประกอบการ 

______________ 

ข้อ ๒๐  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่

ประกอบการของผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลใดเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ

 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

ไม่มี 
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๒๕ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

กระท าความผิด ค้นวัตถุที่ใช้ในการกระท าความผิด วัตถุที่มีไว้เป็นความผิดหรือวัตถุที่

จะน าไปใช้กระท าความผิด รวมทั้งการกระท าใดที่อาจเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

หรือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

กิจการโทรทัศน์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานเพ่ือขอความเห็นชอบจากเลขาธิการ 

กสทช.  

รายงานตามวรรคหนึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

(๑) ข้อเท็จจริง รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ 

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือการฝ่าฝืน

เงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  

(๒) เหตุผล และความจ าเป็นในการเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ประกอบการของผู้รับ

ใบอนุญาต หรือบุคคลใด เช่น เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิด 

ค้นวัตถุที่ใช้ในการกระท าความผิดวัตถุที่มีไว้เป็นความผิดหรือวัตถุที่จะน าไปใช้กระท า

ความผิด รวมทั้งการกระท าใดที่อาจเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่ปฏิบัติตาม

เงื่อนไข ที่ก าหนดในการอนุญาต  
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๒๖ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ท่ีจะเข้าไปตรวจค้น  

(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เป็นเจ้าของผู้ครอบครองสถานที่ หรือผู้ดูแลอาคารสถานที่ที่

จะเข้าไป (ถ้ามี)  

(๕) รายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่จะตรวจสอบ หรือวัตถุหรือเอกสารหลักฐานที่จะ

ตรวจสอบ  

 

ข้อ ๒๑ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก เลขาธิการ กสทช. แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ด าเนินการ ยื่นขอหมายค้นจากศาล ตามแบบการร้องขอหมายค้นแนบท้ายประกาศนี้  

ไม่มี ไม่มี 

ข้อ ๒๒ ในการจัดการตามหมายค้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ ดังนี้  

(๑) ก่อนเริ่มท าการตรวจค้นอาคารหรือสถานที่ประกอบการของผู้รับใบอนุญาตหรือ

บุคคลใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงหมายค้นและแสดงความบริสุทธิ์ต่อผู้ เป็นเจ้าของ 

ผู้ครอบครองสถานที่ หรือผู้ดูแลสถานที่ที่จะเข้าท าการตรวจค้น พร้อมทั้งแสดงบัตร

ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่ก าหนดแนบท้ายประกาศนี้  

(๒) การตรวจค้นจะต้องกระท าต่อหน้าผู้เป็นเจ้าของผู้ครอบครองสถานที่ หรือผู้ดูแล

สถานที่ หากบุคคลดังกล่าวไม่ยินยอมให้ความร่วมมือ หรือหาบุคคลดังกล่าวนั้นไม่ได้ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กระท าการค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อยสองคนซึ่งพนักงาน

 

 

 

 

 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  

ข้อ ๒๑ (๒) การค้นต่อหน้าพยานนั้น ควร

ก าหนดให้พยานเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง

 

 

 

 

 

ยืนยันตามร่างเดิม 

หากมีการก าหนดให้ต้องใช้พยาน

บุคคลที่เป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง 
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๒๗ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

เจ้าหน้าที่ได้ร้องขอให้มาเป็นพยาน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรือต ารวจ เนื่องจากเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับ

การค้นดังกล่าว สามารถป้องกันการร้องเรียน

หรือการกลั่นแกล้ง และสร้างเป็นธรรมให้กับทุก

ฝ่าย 

หรือ เจ้ าพนักงานต ารวจนั้ น  อาจ

ก่อ ให้ เ กิ ดปัญหาในทางปฏิบั ติ ได้ 

เนื่องจากในสถานที่ดังกล่าว อาจไม่

สามารถตรวจสอบสถานะของบุคคลได้

ว่าเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือ

เจ้าพนักงานต ารวจหรือไม่  ดั งนั้ น 

เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในทางปฏิบัติ 

กรณีจึงก าหนดให้กรณีที่ไม่สามารถค้น

ได้ต่อหน้าเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

อาคารสถานที่ จะต้องด าเนินการค้น

ต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อยสองคน ซึ่ง

จะต้องพิจารณาในเบื้องต้นว่าเป็น

บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ หรือมีวุฒิ

ภาวะเพียงพอแก่การเป็นพยานในการ

ค้นอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวหรือไม ่
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๒๘ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

(๓) ในระหว่างการตรวจค้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

(๔) การเข้าไปและกระท าการตรวจค้น ให้กระท าในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระ

อาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการตามปกติของสถานประกอบการนั้น  

ในกรณีดังต่อไปนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจท าการตรวจค้นในเวลากลางคืนหรือนอกเวลา

ท าการตามปกติของสถานประกอบการนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึก

เหตุผลและการด าเนินการดังกล่าวไว้ในบันทึกการตรวจค้นด้วย  

ก. ในกรณีที่ด าเนินการค้นมาตั้งแต่เวลากลางวัน หรือนับแต่เวลาท าการตามปกติของ

สถานประกอบการดังกล่าวแล้วยังไม่เสร็จ และมีเหตุผลและความจ าเป็นอ่ืนใดอันไม่

อาจหลีกเลี่ยงได ้ 

ข. ในกรณีที่ได้รับหมายค้นจากศาลซึ่งระบุให้เข้าด าเนินการในเวลากลางคืนหรือ         

นอกเวลาท าการตามปกติของสถานประกอบการนั้น  

(๕) ในการค้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ของส านักงานที่เข้าร่วมท าการตรวจ

ค้น  ปฏิบัติดังต่อไปนี้  

ก. ให้ด าเนินการตรวจค้นเท่าที่จ าเป็น มีความเหมาะสมแก่กรณี  

ข. ให้ด าเนินการด้วยความสุภาพ  
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๒๙ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

ค. พยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจายของเอกสารหรือสิ่งของในสถานที่

ดังกล่าวเท่าที่จะท าได้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่เอกสาร ทรัพย์สิน สิ่งของหรือ

บุคคล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวโดยละเอียดไว้ในบันทึกการตรวจ

ค้นด้วย  

(๖) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกภาพไว้ในขณะท าการตรวจค้น 

(๗) ในกรณีที่ผู้เป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้ดูแล หรือบุคคลที่อยู่ในอาคารหรือสถานที่

ดังกล่าว ไม่ยินยอมให้เข้าท าการค้น หรือขัดขวางการค้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยุติการ

ปฏิบัติหน้าที่นั้นแล้วด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดี

ตามกฎหมายต่อไป  

(๘) เมื่อด าเนินการค้นแล้วเสร็จ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าการตรวจค้นจัดท า

บันทึกการตรวจค้น ณ สถานที่ตรวจค้น โดยจะต้องระบุรายละเอียดและสิ่งของที่พบใน

การตรวจค้น เช่น วัตถุหรือเอกสารที่ค้นพบอย่างละเอียดและอ่านให้ผู้เป็นเจ้าของ            

ผู้ครอบครอง ผู้ดูแลอาคารหรือสถานที่ หรือผู้ที่เข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจค้นฟัง 

พร้อมลงนามในบันทึกการตรวจค้นดังกล่าว 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือมีเหตุที่อาจจะก่อให้เกิด

อันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ท าการตรวจค้นร้องขอ
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๓๐ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

ต่อพนักงานต ารวจเพ่ือเข้าร่วมท าการตรวจค้นด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวประสงค์จะขอแก้ไขข้อความในบันทึกตามวรรคหนึ่ง ให้

พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดที่จะขอท าการแก้ไขพร้อมเหตุผล  

ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่อยู่ในเวลาที่จะอ่านบันทึกการตรวจค้น  หรือขัดขวางไม่ให้

อ่านบันทึกการตรวจค้น หรือปฏิเสธ ไม่รับฟังบันทึกการตรวจค้น หรือไม่ยินยอมลง

ลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในบันทึกการตรวจค้น 

 

เห็นสมควรปรับปรุงร่างประกาศ 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอัน

มิอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือมีเหตุที่อาจจะ

ก่อให้เกิดอันตราย  แก่ชีวิต ร่างกาย 

หรือทรัพย์สิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่

ท าการตรวจค้นร้องขอต่อเจ้าหน้าที่

ต ารวจเพ่ือเข้าร่วมท าการตรวจค้นด้วย

ก็ได้   

ทั้งนี้ เพื่อให้ถ้อยค ามีความเหมาะสม 

ข้อ ๒๓  ภายหลังด าเนินการค้นแล้วเสร็จ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการ

ปฏิบัติการ จัดท ารายงานผลการปฏิบัติการเสนอต่อเลขาธิการ กสทช. ภายในวันท าการ

ถัดไป พร้อมทั้งรายงานผลต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด 

ไม่มี ไม่มี 

ข้อ ๒๔  ในกรณีที่ค้นพบเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ในการกระท าความผิด มีไว้เป็น

ความผิดหรือวัตถุที่จะน าไปใช้กระท าความผิดที่อาจเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ                

แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ไม่มี ไม่มี 
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๓๑ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

หรือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

กิจการโทรทัศน์ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อ านาจตามมาตรา ๕๓ (๒) แห่ง

พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวในการเรียกให้  ผู้ที่ครอบครองเอกสารหรือหลักฐาน

ดังกล่าวส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยพลัน  

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถมีค าสั่งตามมาตรา ๕๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดท าบันทึกรายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวพร้อมระบุ

สถานที่อยู่ สภาพ และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง หรือผู้ควบคุมดูแลเอกสารหรือ

หลักฐานดังกล่าวให้ชัดเจน เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  

ภาคผนวก 

 

ไม่มี ไม่มี 

 


