
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

โดยที่มาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับ

การกระท าความผิดที่มีโทษทางปกครองเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพิจารณาสั่งลงโทษทางปกครอง 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศก าหนด ดั งนั้น เพ่ือให้กระบวนการในการ

พิจารณาลงโทษทางปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มี

ขั้นตอนและกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจน    

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๒๔) และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบาง

ประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา  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 ๖๒ 

ไม่มี ไม่มี 



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๒ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ 

มาตรา ๔๑  มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

จึงประกาศหลักเกณฑ์การรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดที่มีโทษทาง

ปกครองและการพิจารณาโทษทางปกครองไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทาง

ปกครอง พ.ศ. ....”  

 

ไม่มี ไม่มี 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

ไม่มี ไม่มี 



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๓ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่มีก าหนดไว้แล้วใน

ประกาศนี ้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน  

ไม่มี ไม่มี 

ข้อ ๔ ในประกาศนี ้

“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

กิจการโทรทัศน์ และให้หมายความรวมถึง ผู้มีสิทธิประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

กิจการโทรทัศน์ตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมตลอดถึงผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะ

ชั่วคราวตามข้อ ๑๘ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียง

ชุมชน) และผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามประกาศคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการอนุญาตประกอบกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ชั่วคราว (กิจการโทรทัศน์ที่มีการ

บอกรับสมาชิก)  

 

 

 

ไม่มี เห็นสมควรด าเนินการปรับปรุง 

“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือกิจการโทรทัศน์ และให้หมายความ

รวมถึง ผู้มีสิทธิประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามบทเฉพาะ

กาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ และผู้ได้รับอนุญาตทดลอง

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

คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๔ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ผู้ถูกร้องเรียน” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ใดที่ถูกร้องเรียนหรือผู้ซึ่งมีเหตุอัน

ควรสงสัยว่ากระท าความผิดที่มีโทษทางปกครองตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติ            

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เนื่องจากได้มีการยกเลิกประกาศ กทช. 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต

ประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว 

(วิทยุกระจายเสียงชุมชน) และการมีผลใช้

บังคับของ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการอนุญาตให้ประกอบกิจการบริการ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ อันมีผลให้ประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบ

กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ชั่วคราว (กิจการ

โทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชิก) จะสิ้น

สภาพการใช้บังคับไป กรณีจึงต้องด าเนินการ

ปรับปรุงถ้อยค าให้มีความสอดคล้องกับ

ข้อเท็จจริง 

 



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๕ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

“ค าร้องเรียน” หมายความรวมถึง ข้อกล่าวอ้างของส านักงานว่ามีผู้ซึ่งมีเหตุอันควร

สงสัยว่ากระท าความผิดที่มี โทษทางปกครองตามที่บัญญัติ ในพระราชบัญญัติ                

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์  

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

 

ข้อ ๕  ให้ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รักษาการตาม

ประกาศนี้  

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจใน

การวินิจฉัยชี้ขาด 

 

ไม่มี เห็นสมควรด าเนินการปรับปรุง  

โ ด ย ใ ห้ ตั ด ข้ อ  ๕  อ อ ก  เ พ่ื อ ใ ห้ มี              

ความสอดคล้องกับมติที่ประชุม กสทช. 

เรื่องการรักษาการและการวินิจฉัยใน

ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามประกาศ

หลักเกณฑ์ของ กสทช. 

 

 



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๖ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

_________ 

ข้อ ๖  ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนหรือส านักงานมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้รับใบอนุญาตหรือ

ผู้ใดกระท าความผิดที่มีโทษทางปกครองตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ส านักงานด าเนินการรวบรวม

ข้อเท็จจริงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาสั่งลงโทษทางปกครอง 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

ไม่มี 

ข้อ ๗  การแจ้งค าร้องเรียน การแจ้งผลการพิจารณาค าร้องเรียน หรือการแจ้งค าสั่ง

ลงโทษทางปกครอง รวมตลอดถึงการแจ้งก าหนดนัดหรือการเรียกให้ผู้ร้องเรียนหรือ          

ผู้ถูกร้องเรียนมาชี้แจงต่อส านักงาน ให้ท าเป็นหนังสือ  

การส่งหนังสือตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าได้โดยวิธีให้บุคคลน าไปส่งหรือโดยการส่งทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน อาจส่งหนังสือตามวรรคหนึ่งทางโทรสาร หรือด้วย

วิธีการ อื่นใดตามท่ีส านักงานจะประกาศก าหนดเพ่ิมเติมในภายหลังก็ได ้ 

 

ไม่มี ไม่มี 



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๗ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

ข้อ ๘  ภายหลังจากท่ีคณะกรรมการมีค าสั่งลงโทษทางปกครองแล้ว ให้ส านักงานแจ้ง

ค าสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือ โดยมีรายละเอียดอันประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง และข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 

วันเดือนปีที่ท าค าสั่ง ชื่อและต าแหน่งของผู้ท าค าสั่ง ทั้งนี้ ให้ระบุวิธีการและระยะเวลา

ในการคัดค้านค าสั่งลงโทษทางปกครองไว้โดยชัดแจ้งด้วย 

 

ไม่มี ไม่มี 

ข้อ ๙  ค าสั่งให้มีผลตั้งแต่ขณะทีผู่้ถูกร้องเรียนได้รับแจ้งค าสั่งนั้นเป็นต้นไป  

ในกรณีที่มีการส่งหนังสือแจ้งค าสั่งไปยังภูมิล าเนาของผู้ถูกร้องเรียนให้ถือว่าได้รับทราบ

ค าสั่งตั้งแต่ในขณะที่หนังสือแจ้งค าสั่งไปถึง ทั้งนี้ ในการด าเนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่

อยู่ไว้กับส านักงานแล้ว การแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิล าเนา

ของผู้นั้นแล้ว  

 

 

 

 

 

 

บริ ษั ท  จี เ อ็ ม เ อ็ ม  แ ก ร ม ม่ี  จ า กั ด 

(มหาชน)  

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด 

เห็นควรตัดข้อความในส่วนที่ก าหนดว่า 

“ทัง้นี ้ ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีมีการ

ให้ท่ีอยู่ไว้กับส านักงานแล้ว การแจ้งไป

ยังท่ีอยู่ดงักล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไป

ยงัภมูิล าเนาของผู้นัน้แล้ว”  

 

ยืนยันตามร่างเดิม  

เนื่องจากเป็นการก าหนดรูปแบบการแจ้ง

ค าสั่งทางปกครองตามที่ก าหนดในมาตรา 

๖๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

 

 

 

 



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๘ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

 

 

 

ในกรณีที่มีการส่งหนังสือแจ้งค าสั่งโดยวิธีให้บุคคลน าไปส่ง หากผู้ถูกร้องเรียนไม่ยอมรับ

หรือถ้าขณะน าไปส่งไม่พบบุคคลดังกล่าว ให้ส่งหนังสือแจ้งค าสั่งกับบุคคลใดซึ่งบรรลุ

นิติภาวะที่อยู่หรือท างานในสถานที่นั้น และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวยังคงไม่ยอมรับ

หนังสือแจ้งค าสั่ง ให้ส านักงานหรือบุคคลที่น าหนังสือไปส่ง วางหนังสือนั้นหรือปิด

หนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้นต่อหน้าพยานบุคคลอย่างน้อยสองคน 

และให้ถือว่าผู้ถูกร้องเรียนไดร้ับแจ้งค าสั่งตั้งแต่ขณะนั้นเป็นต้นไป  

 

การส่งหนังสือแจ้งค าสั่งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าผู้ถูกร้องเรียนได้รับแจ้ง

ค าสั่งดังกล่าวเมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีภายในประเทศ หรือเมื่อ

ครบก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ  เว้นแต่จะมีการ

พิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น  

 

 

เนื่องจากภูมิล าเนาที่จะใช้ในการแจ้งค าสั่ง

นั้น  ควรเป็นภูมิล า เนาตามกฎหมาย

เท่านั้น  

เห็ นควรก าหนดระยะ เวลา เ พ่ิม เติ ม 

กล่าวคือ ถือว่าผู้ถูกร้องเรียนได้รับแจ้ง

ค าสั่งเมื่อพ้นระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่

วันที่ ได้มีการวางหรือปิดหนังสือ ทั้ งนี้ 

เ พ่ื อ ให้ สอดคล้ อ งตามบทบัญญัติ ใ น

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  

 

เห็นควรแก้ไขก าหนดระยะเวลาโดยถือว่า

ผู้ถูกร้องเรียนได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าวเมื่อ

ครบก าหนด ๗ วัน หรือ ๑๕ วัน แล้วแต่

กรณี  ส่ งภายในประเทศหรือส่งไปยัง

ต่างประเทศ โดยนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

ดังกล่าว มิใช่วันส่งค าสั่งตามที่ระบุไว้ใน

 

 

 

ยืนยันตามร่างเดิม 

เนื่องจากเป็นการก าหนดรูปแบบการแจ้ง

ค าสั่งทางปกครองตามที่ก าหนดในมาตรา 

๗ ๐  ป ร ะ ก อ บ ม า ต ร า  ๔ ๒ แ ห่ ง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

 

ยืนยันตามร่างเดิม 

เนื่องจากเป็นการก าหนดรูปแบบการแจ้ง

ค าสั่งทางปกครองตามที่ก าหนดในมาตรา 

๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๙ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีที่ไม่รู้ตัวบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่ง หรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิล าเนาหรือรู้ตัวและ

ภูมิล าเนาแต่มีผู้รับเกินหนึ่งร้อยคน ให้ส านักงานแจ้งค าสั่งเป็นหนังสือโดยการประกาศ

ในหนังสือพิมพ์ ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้นก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าบุคคลที่จะต้องปฏิบัติ

ตามค าสั่งได้รับแจ้งค าสั่งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธี

ดังกล่าว 

 

ประกาศ ข้อ ๙ วรรคสี่ 

เห็นสมควรแก้ไขก าหนดระยะเวลาจาก 

๑๕ วัน นับแต่วันที่ ได้แจ้งโดยวิธีการ

ดั ง ก ล่ า ว  เ ป็ น  ๓ ๐  วั น  ซึ่ ง จ ะ เ ป็ น

ก าหนดเวลาที่มีความเหมาะสมในทาง

ปฏิบัติมากกว่า 

ยืนยันตามร่างเดิม 

เนื่องจากเป็นการก าหนดรูปแบบการแจ้ง

ค าสั่งทางปกครองตามที่ก าหนดในมาตรา 

๗๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ข้อ ๑๐ ในการรวบรวมข้อเท็จจริงและการพิจารณาเพ่ือมีค าสั่งลงโทษทางปกครองตาม

ประกาศนี้ หากมิได้มีการก าหนดในประกาศนี้ไว้เป็นการเฉพาะ ให้น ากฎหมายว่าด้วย

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาบังคับใช้โดยอนุโลม  

 

ไม่มี ไม่มี 



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๑๐ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

ข้อ ๑๑  ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน ให้ระยะเวลาในการพิจารณาและขั้นตอนในการ

ด าเนินการเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในมาตรา ๓๐ แห่ง

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ          การประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  

 

 

ไม่มี ไม่มี 

หมวด ๒ 

การเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานเพื่อ

ประกอบการพิจารณา 

_______________ 

ข้อ ๑๒  ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ใดกระท าความผิดที่มีโทษทาง

ปกครองตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ส านักงานพิจารณาค าร้องเรียนและเอกสารหลักฐานที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาว่าค าร้องเรียนดังกล่าวมีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องเรียน

กระท าการตามที่ถูกร้องเรียนหรือไม่  

 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

 

ไม่มี 



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๑๑ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

ในกรณีที่ส านักงานเห็นว่า ค าร้องเรียนไม่มีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องเรียนกระท า

การตามที่ถูกร้องเรียน ให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ือมีค าสั่งยุติการ

ด าเนินการตามค าร้องเรียนนั้น  

ในกรณีที่ส านักงานเห็นว่า ค าร้องเรียนมีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ถูกร้องเรียนน่าจะ

กระท าการตามที่ถูกร้องเรียน ให้ส านักงานด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศนี้  

ข้อ ๑๓  ในการการรวบรวมข้อเท็จจริง ให้ส านักงานด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 ๑๓.๑ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบถึงค าร้องเรียน พร้อมทั้ง

ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ถูกร้องเรียนได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานที่

เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาอันสมควร แต่ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

บริ ษั ท  จี เ อ็ ม เ อ็ ม  แ ก ร ม ม่ี  จ า กั ด 

(มหาชน)  

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด 

เห็นว่า ควรขยายก าหนดระยะเวลาให้ผู้ถูก

ร้องเรียนได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดง

พยานหลักฐานเพ่ิมข้ึนเป็น ๓๐ วัน และใน

กรณีที่มีเหตุอันสมควร ผู้ถูกร้องเรียนอาจ

ขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้ เนื่องจากใน

การรวบรวมพยานหลักฐานจ าเป็นต้องใช้

ระยะเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่

 

 

ยืนยันตามร่างเดิม 

เนื่องจากก าหนดระยะเวลา ๑๕ วันในการ

ปฏิบัติตามค าสั่งมีความเหมาะสมแล้ว 

ส าหรับกรณีที่จะขอให้เ พ่ิมเติมการขอ

ขยายระยะเวลานั้น เห็นว่า กรณีดังกล่าว

อาจมีผลเป็นการประวิงกระบวนการใน

ก า ร พิ จ า ร ณ า ไ ด้  ทั้ ง นี้  ใ น ก ร ณี ที่ มี

เหตุขัดข้อง ผู้ถูกร้องเรียนก็อาจท าหนังสือ



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๑๒ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ ส านักงานอาจแจ้งค าร้องเรียนให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบ

ด้วยวาจาก็ได้   

ในการแจ้งค าร้องเรียนให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานสรุป

สาระส าคัญของค าร้องเรียนให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบถึงข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหาว่าผู้ถูก

ร้องเรียนกระท าหรือน่าจะกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ละเว้นหรือหลีกเลี่ยงถ้อยค าหรือ

ข้อความที่อาจท าให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบถึงรายละเอียดของผู้ร้องเรียน หรืออาจท าให้

เกิดผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ  

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารไม่ได้อยู่ในความครอบครองของผู้

ถูกร้องเรียน ซึ่งระยะเวลา ๑๕ วันตามที่

ก าหนดไว้อาจไม่เพียงพอ 

ข้อ ๑๓.๑ วรรคสาม ก าหนดถึงเฉพาะ

ก ร ณี ต า ม ว ร ร ค ห นึ่ ง เ ท่ า นั้ น  ก ร ณี

เห็นสมควรให้มีการก าหนดให้รวมถึงกรณี

ตามวรรคสอง คื อ  กรณีแจ้ ง ให้ ผู้ ถู ก

ร้องเรียนทราบถึงค าร้องเรียนด้วยวาจา 

โดยทางส านักงาน ควรจะท าการสรุป

สาระส าคัญของค าร้องเรียนเพ่ือให้ผู้ถูก

ร้อง เรียนทราบถึงข้อเท็จจริ งและข้อ

กล่าวหาทั้ง ๒ กรณี  

 

 

 

 

หรือชี้แจงเหตุที่ ไม่สามารถปฏิบัติตาม

ค าสั่งได้ 

 

เห็นสมควรด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

ตามที่เสนอ เป็นดังนี้   

ในการแจ้งค าร้องเรียนให้ผู้ถูกร้องเรียน

ทราบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้

ส านักงานสรุปสาระส าคัญของค าร้องเรียน

ให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบถึงข้อเท็จจริงและ

ข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกร้องเรียนกระท าหรือ

น่าจะกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ละ

เว้นหรือหลีกเลี่ยงถ้อยค าหรือข้อความที่

อ า จ ท า ใ ห้ ผู้ ถู ก ร้ อ ง เ รี ย น ท ร า บ ถึ ง

รายละเอียดของผู้ร้องเรียน หรืออาจท าให้



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๑๓ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

 

 ๑๓.๒ ผู้ถูกร้องเรียนอาจชี้แจงเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้  

 การชี้แจงด้วยวาจาให้ ส านักงานจัดท าบันทึกถ้อยค าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้และให้ผู้ถูกร้องเรียนลงลายมือชื่อในบันทึกดังกล่าวไว้เป็น

หลักฐาน หากผู้ถูกร้องเรียนไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ ให้ส านักงานบันทึกเหตุดังกล่าวไว้

ในบันทึกถ้อยค าพร้อมลงลายมือชื่อก ากับการบันทึกดังกล่าว  

 ในการชี้แจงด้วยวาจา ส านักงานอาจจะบันทึก ภาพหรือเสียงด้วยก็ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการเข้าชี้แจงค าร้องเรียนด้วยวาจาของ

ผู้ ถู ก ร้ อ ง เ รี ยน  เ ห็ น ว่ า ไม่ ค ว รมี ก า ร

บันทึกภาพ เนื่องจากในบางกรณีผู้ที่มา

ชี้แจงอาจไม่ใช่ตัวผู้ถูกร้องเรียน แต่อาจ

เป็นเพียงพยานบุคคลผู้ที่ เกี่ยวข้องใน

ข้อเท็จจริงนั้น ๆ การบันทึกภาพจึงเป็น

การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และเป็นการขัด

ต่อรัฐธรรมนูญ จึงเห็นสมควรให้มีการ

บันทึกได้เฉพาะเสียงเท่านั้น  

 

เกิดผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ  

 

 

 

 

 

ยืนยันตามร่างเดิม 

เนื่องจากการบันทึกภาพและเสียงของ          

ผู้ ที่ ม า ชี้ แ จ ง ใ ห้ ถ้ อ ย ค า เ ป็ น เ พี ย ง

กระบวนการหนึ่งซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่

อาจเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้

ไ ด้ ม าซึ่ ง ข้ อ เท็ จ จ ริ ง และหลั กฐ านที่

เกี่ยวข้อง ในการก ากับดูแลการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมิได้มีการน า

ข้อมูลที่ได้รับไปด าเนินการเผยแพร่ไปยัง



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๑๔ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑๓.๓ ในกรณีที่ผู้ถูกร้องเรียนได้รับทราบค าร้องเรียนแล้วไม่ชี้แจงข้อเท็จจริง

หรือน าส่งเอกสารพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ถูก

ร้องเรียนไม่ประสงค์ที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงต่อค าร้องเรียนนั้น ให้ส านักงานบันทึกเหตุ

ดังกล่าวไว้โดยชัดแจ้งและให้ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องต่อไปตามที่

เห็นสมควร    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาธารณะ หรือน าไปแสวงหาประโยชน์

โดยมิชอบอันจะมีลักษณะเป็นการขัดหรือ

แย้งกับมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่อย่าง

ใด  

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้มาชี้แจงไม่ยินยอมให้มี

การบันทึกภาพและเสียง อาจแจ้งต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่

อาจพิจารณาตามความเหมาะสมว่าจะ

ยังคงมีการบันทึกภาพและเสียงหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๑๕ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

 ๑๓.๔ ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร ส านักงานอาจจัดให้ผู้ร้องเรียนและผู้ถูก

ร้องเรียนได้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อส านักงานก็ได้ 

 ๑๓.๕ ในการรวบรวมข้อเท็จจริง ส านักงานอาจตรวจสอบและรวบรวม

ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น โดยให้ด าเนินการ

อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

  (๑) การแสวงหาพยานหลักฐานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับค าร้องเรียนหรือ

เกี่ยวกับพฤติการณ์หรือผลกระทบของการกระท าท่ีถูกร้องเรียน 

  (๒) การสอบถามข้อคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงจากผู้ที่มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญในเรื่องที่ถูกร้องเรียน พฤติการณ์ หรือผลกระทบของการกระท าที่ถูก

ร้องเรียน ทั้งนี้ อาจสอบถามข้อคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานของส านักงานที่มีหน้าที่ในเรื่อง

ดังกล่าวก็ได้ 

  (๓) การออกไปตรวจสถานที่  

  (๔) ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น ให้ส านักงานด าเนินการตาม

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติประกาศก าหนดตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๑๖ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

 ๑๓.๖  เ อกสารที่ ใ ช้ ใ นการ พิจ า รณาให้ ท า เป็ นภาษา ไทย  ถ้ า เป็ น

ภาษาต่างประเทศให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ถูกร้องเรียนซึ่งกล่าวอ้างเอกสารดังกล่าวจัดท าค า

แปลเป็นภาษาไทยพร้อมค ารับรองความถูกต้องของค าแปลนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก าหนด เว้นแต่ ส านักงาน

จะยอมรับเอกสารที่ท าข้ึนเป็นภาษาต่างประเทศนั้น  

๑๓.๗  ให้มีการแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการรวบรวมข้อเท็จจริงให้ผู้

ร้องเรียนและหรือผู้ถูกร้องเรียนทราบตามความจ าเป็นแก่กรณี และบันทึกการแจ้งสิทธิ

ดังกล่าวไว้เป็นหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนอาจ

ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือความเข้าใจใน

ภาษาต่างประเทศเพียงพอ เพ่ือความ

เข้าใจในเนื้อหาของเอกสารที่ถูกต้อง ใน

กรณีที่ เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาเป็น

ภาษาต่างประเทศ จึงเห็นสมควรให้ต้องมี

การจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทยในทุกกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

ยืนยันตามร่างเดิม 

เนื่องจากเป็นขั้นตอนการด าเนินการที่

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ม า ต ร า  ๒ ๖  แ ห่ ง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว ทั้งนี้ กรณีที่ที่

จ ะ มี ก า ร รั บ เ อ ก ส า ร ที่ ท า ขึ้ น เ ป็ น

ภาษาต่างประเทศ โดยไม่จ าต้องมีการ

จัดท าค าแปลนั้น เพ่ือเป็นการลดภาระของ

ผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  แล ะ เป็ นดุ ล พินิ จ ขอ ง

ส านักงานที่จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป  

  



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๑๗ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ค าร้องเรียนมีลักษณะเป็นการร้องเรียนว่าผู้ถูกร้องเรียนกระท าการที่

เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการเสนอความเห็นของส านักงานต่อคณะกรรมการ จะต้อง

ประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

๑๔.๑ บทบัญญัตแิห่งกฎหมาย รวมตลอดถึงแนวค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ

ที่ได้เคยวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว    

๑๔.๒ ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้หรือเป็นที่เชื่อได้ว่า ผู้ถูกร้องเรียนกระท าการอันเป็น

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามข้อ ๑๔.๑  

๑๔.๓  ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้หรือเป็นที่เชื่อได้ว่า ผู้ถูกร้องเรียนมีพฤติการณ์อย่าง

หนึ่งอย่างใดตามท่ีก าหนดในข้อ ๒๐.๑  

๑๔.๔  ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้หรือเป็นที่เชื่อได้ว่า การกระท าที่เป็นการฝ่าฝืน

บทบัญญัติแห่งกฎหมายตามข้อ ๑๔.๑ ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่

ก าหนดในข้อ ๒๐.๒ 

ไม่มี ไม่มี 

ข้อ ๑๕  ในกรณีที่ค าร้องเรียนมีลักษณะเป็นการร้องเรียนว่าผู้ถูกร้องเรียนกระท าการที่

เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือตามที่คณะกรรมการ

ไม่มี ไม่มี 



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๑๘ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

ประกาศก าหนด ในการเสนอความเห็นของส านักงานต่อคณะกรรมการ จะต้อง

ประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

๑๕.๑ สาระส าคัญของประกาศหลักเกณฑ์ที่มีการร้องเรียนว่าผู้ถูกร้องเรียน

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม รวมตลอดถึงแนวค าวินิจฉัยของคณะกรรมการที่ได้เคยวินิจฉัย

ในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว   

๑๕.๒ ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้หรือเป็นที่เชื่อได้ว่า ผู้ถูกร้องเรียนกระท าการอันเป็น

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๕.๑   

๑๕.๓  ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้หรือเป็นที่เชื่อได้ว่า ผู้ถูกร้องเรียนมีพฤติการณ์อย่าง

หนึ่งอย่างใดตามท่ีก าหนดในข้อ ๒๐.๑  

๑๕.๔  ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้หรือเป็นที่เชื่อได้ว่า การกระท าที่เป็นการฝ่าฝืน

ประกาศหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๕.๑ ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ก าหนด

ในข้อ ๒๐.๒ 

 

ข้อ ๑๖  ในกรณีที่ค าร้องเรียนมีลักษณะเป็นการร้องเรียนว่าผู้ถูกร้องเรียนกระท าการที่

เป็นการฝ่าฝืนค าสั่งของคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการเสนอความเห็นของส านักงานต่อ

ไม่มี ไม่มี 



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๑๙ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

คณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

๑๖.๑ สาระส าคัญของค าสั่งที่มีการร้องเรียนว่าผู้ถูกร้องเรียนฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบัติตาม รวมตลอดถึงแนวค าวินิจฉัยของคณะกรรมการที่ได้เคยวินิจฉัยเรื่องใน

ลักษณะดังกล่าวไว้แล้ว     

๑๖.๒ ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้หรือเป็นที่เชื่อได้ว่า ผู้ถูกร้องเรียนกระท าการอันเป็น

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตามข้อ ๑๖.๑  

๑๖.๓  ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้หรือเป็นที่เชื่อได้ว่า ผู้ถูกร้องเรียนมีพฤติการณ์อย่าง

หนึ่งอย่างใดตามท่ีก าหนดในข้อ ๒๐.๑  

๑๖.๔  ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้หรือเป็นที่เชื่อได้ว่า การกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนค าสั่ง

แห่งกฎหมายตามข้อ ๑๖.๑ ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ก าหนดในข้อ 

๒๐.๒ 

ข้อ ๑๗  เมื่อส านักงานได้รวบรวมข้อเท็จจริงจนเพียงพอแก่การที่จะวินิจฉัยการกระท า

ความผิดและการพิจารณาก าหนดโทษทางปกครองแล้ว ให้ส านักงานเสนอข้อเท็จจริง

พร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการ  

ในการเสนอความเห็นตามวรรคหนึ่ง จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อย

ดังต่อไปนี้ 

ไม่มี ไม่มี 



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๒๐ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

๑๗.๑ สรุปข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดในข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ หรือข้อ ๑๖ 

แล้วแต่กรณี  

๑๗.๒ ข้อพิจารณาในเบื้องต้นว่า ผู้ถูกร้องเรียนกระท าการอันเป็นการกระท า

ความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม ่ 

๑๗.๓ ในกรณีที่เห็นว่าการกระท าของผู้ถูกร้องเรียนเป็นการกระท าความผิดที่

มีโทษทางปกครองตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ส านักงานเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะและอัตรา

โทษทางปกครอง 

หมวด ๓ 

การเสนอโทษทางปกครอง 

____________________ 

 

ข้อ ๑๘  โทษทางปกครองตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้แก่ 

 ๑๘.๑  การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

 

ไม่มี 



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๒๑ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

 ๑๘.๒  การก าหนดโทษปรับทางปกครอง   (๑ )  โ ทษปรั บ

ทางปกครองชั้น ๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

  (๒) โทษปรับทางปกครองชั้น ๒ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่น

บาท แต่ไม่เกินห้าแสนบาท 

  (๓) โทษปรับทางปกครองชั้น ๓ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าแสน

บาทแต่ไม่เกินห้าล้านบาท 

 ๑๘.๓  การก าหนดโทษปรับทางปกครองเป็นรายวัน 

(๑) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น ๑ ให้ปรับวันละไม่เกินห้าพันบาท 

(๒) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น ๒ ให้ปรับวันละไม่เกินสองหมื่น

บาท 

(๓) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น ๓ ให้ปรับวันละไม่เกินห้าหมื่นบาท 

 ๑๘.๔  การมีค าสั่งให้กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการเพ่ือป้องกันมิให้มีการ

กระท าความผิดซ้ าอีก 

 ๑๘.๕  การมีค าสั่งให้พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๑๙ การเสนอโทษปรับทางปกครอง 

๑๙.๑ ในกรณีที่ปรากฏว่า การกระท าของผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลใดเป็นการ

ไม่มี ไม่มี 



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๒๒ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

กระท าที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ ให้ส านักงานเสนออัตราโทษปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินห้า

หมื่นบาท  

(๑) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศก าหนดตาม

มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ เกี่ยวกับการให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ

โทรทัศน์รายงานสถานะทางการเงิน  

(๒ )  การฝ่ าฝืนหรือ ไม่ ปฏิบั ติ ต ามมาตรา  ๔๔ วรรคสองแห่ ง

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใน

การจัดส่งส าเนาข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายภายใน ๑๐ วัน นับแต่

วันที่ได้มีการลงนามในข้อตกลง   

(๓ )  การฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิบั ติ ตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ งแห่ ง

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใน

การแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและจ าเป็นในการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่าย  

 



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๒๓ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

(๔ )  การฝ่ าฝืนหรื อไม่ ปฏิบั ติ ตามมาตรา ๔๗ วรรคสามแห่ ง

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใน

การแจ้งหรือประกาศให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงข่ายอันมีผลกระทบต่อการ

ใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่าย หรือต่อผู้ใช้บริการแล้วแต่กรณี 

(๕) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 

๔๔ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ให้ด าเนินการแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายที่ขัด

หรือแย้งกับกฎหมาย 

๑๙.๒  ในกรณีที่ปรากฏว่า การกระท าของผู้ถูกร้องเรียนเป็นการกระท าที่ฝ่า

ฝืนพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ดังต่อไปนี้ ให้ส านักงาน เสนอโทษปรับทางปกครองในอัตราตั้งแต่ห้าหมื่นบาท แต่ไม่

เกินห้าแสนบาท 

(๑) การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ วรรคห้าแห่ง

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการ

แจ้งการเปลี่ยนแปลงผังรายการให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนท าการเปลี่ยนแปลงไม่น้อย

กว่า ๗ วัน   



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๒๔ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

(๒) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการให้ความร่วมมือใน

การออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินให้ประชาชนทราบตามที่ได้รับ

การร้องขอจากรัฐบาลหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

(๓) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการบันทึกเทป

รายการที่ได้ออกอากาศไปแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศก าหนด 

(๔) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการ หรือ

ประกาศที่  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติประกาศก าหนดตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑เกี่ยวกับการจัดท า

ผังรายการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต 

(๕) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการ หรือ

ประกาศท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติก าหนดตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๒๕ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เกี่ยวกับมาตรการพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของ

กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป  

(๖) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการ หรือ

ประกาศท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติก าหนดตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อตกลงการใช้หรือเชื่อมต่อ

โครงข่าย รวมถึงอัตราค่าตอบแทนการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่าย  

(๗) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 

๓๔ วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ให้แก้ไขผังรายการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศก าหนด 

(๘ )  การฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ งแห่ ง

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใน

การออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาซ่ึงต้องห้ามตามกฎหมาย  

 



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๒๖ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

๑๙.๓  ในกรณีที่ปรากฏว่า การกระท าของผู้ถูกร้องเรียนเป็นการกระท าที ่  

ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. 

๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ ให้ส านักงานเสนอโทษปรับทางปกครองในอัตราตั้งแต่ห้าแสนบาท

แต่ไม่เกินห้าล้านบาท  

(๑) เจ้าของโครงข่ายกระท าการอันเป็นเหตุให้การใช้หรือการเชื่อมต่อ

โครงข่ายไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามมาตรา ๔๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

(๒) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐซึ่งครอบครอง

ที่ดิน สถานที่ สิ่งก่อสร้าง เสา หรือโครงสร้างอ่ืนในท านองเดียวกันซึ่งอยู่ในท าเลที่

เหมาะสมในการรับ การส่ง หรือแพร่สัญญาณเสียงหรือภาพ หากยินยอมให้ผู้รับ

ใบอนุญาตหรือเจ้าของโครงข่ายรายใดใช้ประโยชน์ในการติดตั้งวัสดุ  หรืออุปกรณ์เพ่ือ

รับ ส่ง หรือแพร่สัญญาณเสียงหรือภาพ แต่ไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือกิจการโทรทัศน์หรือเจ้าของโครงข่ายรายอ่ืนติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการ

ดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน  

(๓) การให้บริการส่งหรือการแพร่ข่าวสารสาธารณะหรือรายการที่มี

ลักษณะเป็นการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แก่ผู้อ่ืนซึ่งมิใช่เป็น



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๒๗ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

ผู้รับใบอนุญาต  

(๔ )  การฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบั ติ ตามหลัก เกณฑ์หรื อประกาศที่

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประกาศก าหนดตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการน าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ   

(๕ )  การฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบั ติ ตามหลัก เกณฑ์หรื อประกาศที่

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประกาศก าหนดตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เกี่ยวกับระยะเวลาในการโฆษณาและการบริการทาง

ธุรกิจ  

(๖ )  การฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบั ติ ตามหลัก เกณฑ์หรื อประกาศที่

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประกาศก าหนดตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิก 

ค่าบริการและเงื่อนไขในการให้บริการ  



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๒๘ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

(๗ )  การฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบั ติ ตามหลัก เกณฑ์หรื อประกาศที่

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประกาศก าหนดตามมาตรา ๓๔ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เกี่ยวกับการก าหนดช่วงระยะเวลาของ

การออกอากาศรายการบางประเภทเพ่ือความจ าเป็นในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

(๘ )  การฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบั ติ ตามหลัก เกณฑ์หรื อประกาศที่

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประกาศก าหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  

(๙) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยข้อพิพาทการใช้หรือ

เชื่อมต่อโครงข่ายของคณะกรรมการ หรือค าสั่งคณะกรรมการให้มีการใช้และเชื่อมต่อ

โครงข่ายไปพลางก่อนตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้อ ๒๐  ในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับลักษณะและอัตราโทษทางปกครองของ

ส านักงานต่อคณะกรรมการ ให้พิจารณาดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๒๙ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

๒๐.๑  ให้ส านักงานพิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระท าของผู้ถูกร้องเรียนว่ามี

ลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่   

(๑) ผู้ถูกร้องเรียนได้กระท าความผิดโดยจงใจ 

(๒) ผู้ถูกร้องเรียนกระท าความผิดตามที่ถูกร้องเรียนเป็นครั้งแรก 

(๓) การกระท าความผิดของผู้ถูกร้องเรียนเป็นการกระท าความผิด

อย่างต่อเนื่อง 

(๔) ผู้ถูกร้องเรียนกระท าความผิดโดยคาดหมายถึงผลประโยชน์ในเชิง

ธุรกิจที่จะได้รับ 

(๕) ผู้ถูกร้องเรียนกระท าความผิดโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลด จ ากัด 

หรือกีดกันการแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมในการประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือกิจการโทรทัศน์  

(๖) ผู้ถูกร้องเรียนกระท าความผิดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเอา

เปรียบผู้บริโภค 

(๗) ผู้ถูกร้องเรียนกระท าความผิดโดยอาศัยความได้เปรียบในทาง

การตลาด 

(๘) ผู้ถูกร้องเรียนได้พยายามหรือกระท าการเพ่ือบรรเทาผลร้ายที่

บริ ษั ท  จี เ อ็ ม เ อ็ ม  แ ก ร ม ม่ี  จ า กั ด 

(มหาชน)  

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด 

การพิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระท า

ตามที่ก าหนดควรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน

และแน่นอนในการพิจารณา มิฉะนั้นจะ

เป็นการให้อ านาจในการใช้ดุลพินิจแก่ง

ส านักงานและคณะกรรมการมากเกินไป 

ซึ่งจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถูก

ร้องเรียนได้   

ยืนยันตามร่างเดิม 

เนื่องจากการจะพิจารณาว่าผู้ถูกร้องเรียน

ว่ามีพฤติการณ์ตามที่ก าหนดหรือไม่นั้น 

กรณีจะต้องปรากฏเอกสารหรือหลักฐานที่

สามารถยืนยันค าวินิจฉัยดังกล่าวด้วย 

กรณีจึ ง ไม่อาจที่ จะใช้อ านาจได้ตาม

อ าเภอใจหรือเพ่ือกลั่นแกล้งหรือท าให้ผู้ถูก

ร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรม  

 



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๓๐ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

เกิดข้ึน 

(๙) พฤติการณ์อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจะประกาศเพ่ิมเติม

ภายหลัง  

 ๒๐.๒  นอกจากการพิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระท าแล้ว ให้ส านักงาน

พิจารณาว่ามผีลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากการกระท าความผิดของผู้ถูก

ร้องเรียนในลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม ่ 

  (๑) การกระท าความผิดของผู้ถูกร้องเรียนส่งผลกระทบหรือสร้าง

ความเสียหายแก่การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ของบุคคลอื่น 

(๒) การกระท าความผิดของผู้ถูกร้องเรียนส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิด

ความเดือดร้อนเสียหายต่อประชาชนผู้ใช้บริการ 

  (๓) การกระท าความผิดของผู้ถูกร้องเรียนส่งผลกระทบต่อประโยชน์

สาธารณะ 

  (๔) การกระท าความผิดของผู้ถูกร้องเรียนส่งผลกระทบต่อการก ากับ

ดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๓๑ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

  (๕) การกระท าความผิดของผู้ถูกร้องเรียนส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิด

ความเดือดร้อนเสียหายอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศก าหนดเพ่ิมเติม

ภายหลัง  

 ๒๐.๓  ในกรณีที่มี เหตุแห่งการลดโทษหรือ เ พ่ิมโทษตามกฎหมาย ให้

ส านักงานเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการให้เพิ่มโทษหรือลดโทษตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอัตราโทษสูงสุดหรือต่ าสุดตามที่กฎหมายก าหนด 

 

ข้อ ๒๑  นอกเหนือจากการเสนออัตราโทษทางปกครองโดยการปรับทางปกครองแล้ว 

ในกรณีที่ส านักงานเห็นว่าการกระท าความผิดซึ่งเป็นเหตุให้ต้องลงโทษปรับทาง

ปกครองเป็นความผิดต่อเนื่อง ให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการให้พิจารณาและมี

ค าสั่งก าหนดโทษปรับรายวันอีก นับแต่วันที่มีค าสั่งลงโทษปรับทางปกครองดังกล่าว 

ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ทั้งนี้ให้น าหลักการในการพิจารณาก าหนดอัตราโทษปรับทางปกครองตามข้อ ๒๐ มาใช้

บังคับกับการพิจารณาอัตราโทษปรับทางปกครองรายวันโดยอนุโลม 

 

ไม่มี ไม่มี 



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๓๒ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

ข้อ ๒๒  นอกเหนือจากการเสนออัตราโทษทางปกครองโดยการปรับทางปกครองตาม

ข้อ ๒๐ และหรือข้อ ๒๑ แล้ว เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนหรือกระท าความผิดอย่าง

เดียวกันซ้ าอีก ส านักงานอาจเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการให้พิจารณาและมีค าสั่ง

ให้ผู้รับใบอนุญาตที่กระท าความผิดกระท าการหรืองดเว้นกระท าการได้  

 

ไม่มี ไม่มี 

ข้อ ๒๓  ในกรณีที่ปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญาตกระท าความผิดดังต่อไปนี้ ให้ส านักงาน

เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและมีค าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต  

๒๓.๑  ผู้รับใบอนุญาตเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตาม

มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ    การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ให้ด าเนินการแก้ไขการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนประกาศ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการห้ามถือครองธุรกิจในกิจการประเภทเดียวกันหรือครองสิทธิข้าม

สื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่เกินสัดส่วนที่ก าหนด

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

 

 

 

บริ ษั ท  จี เ อ็ ม เ อ็ ม  แ ก ร ม ม่ี  จ า กั ด 

(มหาชน)  

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด 

เ นื่ อ ง จ า ก ยั ง ไ ม่ มี ป ร ะ ก า ศ ก า ห น ด

หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในเรื่องของการห้าม

การถือครองธุรกิจหรือครองสิทธิข้ามสื่อ

เกินกว่าสัดส่วนที่ก าหนด จึงเห็นว่ายังไม่

ควรก าหนดข้อ ๒๓.๑ ลงในประกาศฉบับ

นี้ ควรรอให้มีความชัดเจนในรายละเอียด

ของหลักเกณฑ์ก่อน มิฉะนั้นจะถือเป็นการ

ให้อ านาจในการใช้ดุลพินิจแก่ส านักงาน

 

 

ยืนยันตามร่างเดิม 

เนื่องจากในกรณีดังกล่าวนี้ เป็นไปตาม

มาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อีกท้ังในการกระท า

ผิดที่เป็นเหตุให้เสนอให้มีการพักใช้หรือ

เพิกถอนใบอนุญาตนั้น สืบเนื่องมาจาก

การฝ่าฝืนค าสั่งของคณะกรรมการที่ออก

ต า ม ค ว า ม ใ น ม า ต ร า  ๓ ๑  แ ห่ ง



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๓๓ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๓.๒  ผู้รับใบอนุญาตเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตาม

มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนหรือ

กระท าความผิดอย่างเดียวกันซ้ าอีก  

 

 

และคณะกรรมการมากจนเกินไป ซึ่งอาจ

ท า ใ ห้ เ กิ ด ค ว าม เ สี ย ห ายแก่ ผู้ ไ ด้ รั บ

ใบอนุญาตซึ่งต้องถูกควบคุมให้ปฏิบัติตาม

ประกาศฉบับนี้ เพราะโทษทางปกครองที่

ก าหนดไว้ในความผิดตามข้อนี้ คือ การมี

ค าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต  

พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว หาใช่เป็น

กรณีของการกระท าที่ เป็นการฝ่าฝืน

ประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวแต่อย่างใด 

ดั งนั้ น  แม้ ในนี้ จะยั ง ไม่มี การก าหนด

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการการห้ามถือครอง

ธุรกิจในกิจการประเภทเดียวกันหรือครอง

สิทธิข้ามสื่อในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ กรณีย่อม

สามารถที่จะก าหนดความตามข้อ ๒๓.๑ 

ได้  



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๓๔ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

๒๓.๓  ผู้รับใบอนุญาตละเลยการตรวจสอบการออกอากาศรายการเนื้อหาที่

ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการที่ให้ด าเนินการแก้ไขตาม

มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

๒๓.๔  ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือหลักเกณฑ์หรือ

ค าสั่งที่ก าหนดตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวอีก หรือกรณีที่เกิดความเสียหายอย่าง

ร้ายแรง 

๒๓.๕  ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือกระท าความผิดที่มีโทษทางอาญาตาม

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๓.๖  ผู้รับใบอนุญาตต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดเกี่ยวกับงาน

แพร่เสียงแพร่ภาพอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ 

๒๓.๗  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลประเภท

บริษัทฝ่าฝืนข้อก าหนดด้านคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การมีบุคคลที่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอันเป็นทุนไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของทุนทั้งหมดของบริษัท  



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๓๕ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

(๒) การมีบุคคลสัญชาติไทยมีอ านาจตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับ

หรือตามข้อตกลงในการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนคะแนน

เสียงที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  

(๓) กรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมดและ

กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันนิติบุคคลนั้นต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย  

(๔) ปฏิบัติตามข้อห้ามของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมิให้มีลักษณะเป็นการ

ครอบง ากิจการ โดยคนต่างด้าวให้ผู้รับใบอนุญาตต้องถือปฏิบัติ  

ข้อ ๒๔  ในกรณีที่ เห็นสมควรให้มีการพักใช้ ใบอนุญาต ให้ส านักงานเสนอให้

คณะกรรมการพิจารณาและมีค าสั่งให้พักใช้ใบอนุญาต โดยจะต้องเสนอจ านวนวันที่จะ

พักใช้ใบอนุญาตที่ชัดเจนแน่นอน แต่ต้องไม่เกินครั้งละสามสิบวัน โดยอาจน าหลักการ

ตามข้อ ๒๐ มาใช้ในการพิจารณาก็ได้  

 

ไม่มี ไม่มี 

ข้อ ๒๕  ในกรณีดังต่อไปนี้ ส านักงานอาจเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและมีค าสั่ง

ตักเตือนผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ได้ 

ไม่มี ไม่มี 



ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยท่ัวไปต่อ  

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ....   
 
 

๓๖ 
 

ร่าง ความเห็นที่ได้รับ ความเห็น กสทช. 

๒๕.๑  เป็นความผิดซึ่งมีโทษปรับทางปกครองชั้น ๑ 

๒๕.๒  มิใช่ความผิดต่อเนื่อง 

๒๕.๓  เป็นการกระท าความผิดเป็นครั้งแรกซึ่งกระท าโดยไม่จงใจ และ 

๒๕.๔  ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

ภาคผนวก 
แบบบันทึกถ้อยค า 

ไม่มี ไม่มี 

 


