
 
 

(ราง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศันและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑการปฏิบติัหนาทีข่องพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบญัญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑  

พ.ศ. .... 

---------------------------------- 

   

  โดยที ่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ              

ไดแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และมอบหมายใหปฏิบัติการแทนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามทีไ่ดรับมอบหมาย เปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ                

มีขั้นตอนและกรอบการดําเนินงานทีช่ดัเจน สามารถติดตามตรวจสอบได 

  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๑๖) (๒๔) และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติองคกร

จัดสรรคลืน่ความถีแ่ละกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓          

อันเปนพระราชบัญญัติทีม่ีบทบัญญัติบางประการเกีย่วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่มาตรา ๒๙

ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔               

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย       

ประกอบกับมาตรา ๕ และมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนพระราชบัญญัติทีม่ีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล       

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ 

และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ      

แหงกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จึงประกาศ

หลักเกณฑการปฏิบัติหนาที ่ของพนักงานเจาหนาที ่ตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและ        

กิจการโทรทัศนไว ดังตอไปน้ี  

 

 



-๒- 

 

  ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการปฏิบัติหนาที ่ของพนักงานเจาหนาที ่ตามมาตรา ๕๓ แหง

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ....” 

 

  ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

 

  ขอ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่มีกําหนดไวแลวในประกาศนี ้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศน้ีใหใชประกาศน้ีแทน  
 

  ขอ ๔ ในประกาศน้ี 

  “ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ

โทรทัศน และใหหมายความรวมถึง ผูมีสิทธิประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตามบทเฉพาะกาล

แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ และผูทดลองออกอากาศ

ในลักษณะชั่วคราวตามขอ ๑๘ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนช่ัวคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) 

  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

  “เลขาธิการ กสทช.” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

  “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน        

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

  “พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาทีแ่ละ

มอบหมายใหปฏิบัติการแทนคณะกรรมการ 

 

 ขอ ๕  ใหประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ รักษาการตามประกาศน้ี  

ในกรณีที ม่ีปญหาเกี ่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี ้ ใหคณะกรรมการเปนผู มี อํานาจ                  

ในการวินิจฉัยช้ีขาด 

 



-๓- 

 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

_________ 

 

  ขอ ๖ การมีคําสัง่ตามความในประกาศนี้ หากทําเปนหนังสือ ใหสงหนังสือดังกลาวแก            

ผูรับใบอนุญาตหรือบุคคลที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวโดยวิธีใหบุคคลนําไปสง หรือโดยการสงทางไปรษณีย

ลงทะเบียนก็ได  

  ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน อาจสงหนังสือแจงคําสั่งดังกลาวทางโทรสารก็ได  

 

  ขอ ๗  คําสั่งใหมีผลต้ังแตขณะที่ผูรับใบอนุญาตหรือบุคคลที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งไดรับแจง

  ในกรณีที่มีการสงหนังสือแจงคําสั่งไปยังภูมิลําเนาของผูรับใบอนุญาตหรือบุคคลที่จะตองปฏิบัติ

ตามคําสั่ง ใหถือวาไดรับทราบคําสั่งตั้งแตในขณะที่หนังสือแจงคําสั่งไปถึง ทั้งน้ี ในการดําเนินการเรื่องใดที่มีการให

ที่อยูไวกับสํานักงาน หรือพนักงานเจาหนาที่แลว การแจงไปยังที่อยูดังกลาวใหถือวาเปนการแจงไปยังภูมิลําเนา

ของผูน้ันแลว  

คําสั่งน้ันเปนตนไป  

  ในกรณีที่มีการสงหนังสือแจงคําสัง่โดยวิธีใหบุคคลนําไปสง หากผูรับใบอนุญาตหรือบุคคลที่

จะตองปฏิบัติตามคําสัง่ไมยอมรับ หรือถาขณะนําไปสงไมพบบุคคลดังกลาว ใหสงหนังสือแจงคําสัง่กับบุคคลใด   

ซึง่บรรลุนิติภาวะทีอ่ยูหรือทํางานในสถานทีนั่น้ และในกรณีทีบุ่คคลดังกลาวยังคงไมยอมรับหนังสือแจงคําสัง่ให

พนักงานเจาหนาที่หรือบุคคลที่นําหนังสือไปสง วางหนังสือนั้น หรือปดหนังสือนั้นไวในที่ซึ่งเห็นไดงาย ณ สถานที่

น้ันตอหนาพยานบุคคลอยางนอยสองคน และใหถือวาผูรับใบอนุญาตหรือบุคคลที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งไดรับแจง

คําสั่งต้ังแตขณะน้ันเปนตนไป  

  การสงหนังสือแจงคําสัง่โดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับ ใหถือวาผูรับใบอนุญาตหรือบุคคลที่

จะตองปฏิบัติตามคําสั่งไดรับแจงคําสั่งดังกลาวเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสงสําหรับกรณีภายในประเทศ หรือ

เมือ่ครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันสงสําหรับกรณีสงไปยังตางประเทศ เวนแตจะมีการพิสูจนไดวาไมมีการไดรับ

หรือไดรับกอนหรือหลังจากวันน้ัน  

  ในกรณีที่ไมรูตัวบุคคลที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่ง หรือรูตัวแตไมรูภูมิลําเนาหรือรูตัวและภูมิลําเนา

แตมีผูรับเกินหนึ่งรอยคน ใหพนักงานเจาหนาที่แจงคําสั่งเปนหนังสือโดยการประกาศในหนังสือพิมพซึ่งแพรหลาย

ในทองถิ่นน้ันก็ได ในกรณีนี้ใหถือวาบุคคลที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งไดรับแจงคําสั่งเมื่อลวงพนระยะเวลาสิบหาวัน

นับแตวันที่ไดแจงโดยวิธีดังกลาว  



-๔- 

 

  ขอ ๘  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตหรือบุคคลใดซึ่งไดรับคําสัง่ของพนักงานเจาหนาทีแ่ลวกระทํา    

การขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาที่

รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวของเพ่ือแจงดําเนินคดีตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑   

 

หมวด ๒ 

การเรียกใหผูที่เก่ียวของมาชี้แจงหรือสงเอกสารหรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 

_______________ 

   

  ขอ ๙  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน พนักงานเจาหนาที่อาจเรียกใหผูที่เกี่ยวของมาชี้แจง

หรือสงเอกสารหรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได โดยใหรายงานเพือ่ขอความเห็นชอบจาก

ผูบังคับบัญชาในระดับรองเลขาธิการ กสทช. ที่รับผิดชอบสายงานที่ตนสังกัดขึ้นไป  

  รายงานตามวรรคหน่ึงจะตองมีรายละเอียดอยางนอย ดังตอไปน้ี  

  (๑) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ  

  (๒) เหตุผลและความจําเปนในการมีคําสั่งเรียกใหผูที่เกี่ยวของมาชี้แจงหรือสงเอกสารหรือ

พยานหลักฐาน  

  (๓) สาระสําคัญของคําสั่ง เชน ชื่อของผูรับใบอนุญาตหรือบุคคลที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่ง

ดังกลาว ประเด็นหรือเรื่องที่ประสงคจะใหดําเนินการช้ีแจงขอเท็จจริง หรือรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานที่ประสงค

จะมีคําสั่งเรียก เปนตน  

 

  ขอ ๑๐  การมีคําสั่งเรียกใหผูที่เกี่ยวของมาชี้แจงหรือสงเอกสารหรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบ 

การพิจารณา ใหทําเปนหนังสือ โดยมรีายละเอียดอยางนอย ดังตอไปน้ี  

  (๑) ช่ือของผูรับใบอนุญาตหรือบุคคลที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว  

  (๒) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ  

  (๓) เหตุผลที่จะตองมีการเรียกใหดําเนินการช้ีแจงหรือสงเอกสารหรือพยานหลักฐาน  

  (๔) รายละเอียดเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่ประสงคจะใหชี้แจง หรือรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือ

หลักฐานที่จะใหจัดสง  

  (๕) รายละเอียดในการปฏิบัติตามคําสั่ง เชน วัน เวลา สถานที่ เปนตน  

 



-๕- 

 

  (๖) ลายมือช่ือและตําแหนงของพนักงานเจาหนาที่  

  (๗) วันเดือนปที่ทําคําสั่ง  

  (๘) ผลของการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว  

  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเรงดวนจนไมอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได พนักงานเจาหนาที่อาจมี

คําสั ่งดวยวาจาในการเรียกใหผู รับใบอนุญาตหรือบุคคลใดใหชี ้แจงหรือสงเอกสาร พยาน หรือหลักฐานเพื่อ

ประกอบการพิจารณาก็ได โดยคําสั่งดังกลาวจะตองมีรายละเอียดเพียงพอแกการที่ผูรับใบอนุญาตหรือบุคคล

ดังกลาวจะสามารถปฏิบัติตามได และใหพนักงานเจาหนาที่รายงานการมีคําสั่งดวยวาจาดังกลาวตอผูบังคับบัญชา

ทันที  

 

  ขอ ๑๑ ผูรับใบอนุญาตหรือบุคคลใดที่พนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งเรียกใหมาชี้แจงขอเท็จจริง          

เพ่ือประกอบการพิจารณาน้ัน อาจช้ีแจงเปนหนังสือหรือดวยวาจาก็ได  

  การชีแ้จงดวยวาจาใหพนักงานเจาหนาทีจ่ัดทําบันทึกถอยคําไวเปนลายลักษณอักษร ตามแบบ

แนบทายประกาศนี้ และใหผูชี้แจงลงลายมือชื่อในบันทึกดังกลาวไวเปนหลักฐาน หากผูชี้แจงไมยินยอมลงลายมือ

ช่ือใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกเหตุดังกลาวไวในบันทึกถอยคําพรอมลงลายมือช่ือกํากับการบันทึกดังกลาว  

  ในการช้ีแจงดวยวาจา พนักงานเจาหนาที่อาจจะบันทึกภาพหรือเสียงดวยก็ได  

 

  ขอ ๑๒ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งเรียกใหผูรับใบอนุญาตหรือบุคคลใดสงเอกสารหรือ

พยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา เมื่อไดรับเอกสารหรือพยานหลักฐานดังกลาวแลว ใหพนักงานเจาหนาที่

จัดทําบันทึกการรับมอบเอกสารหรือพยานหลักฐานทั้งหมดโดยจะตองมีรายละเอียดอยางนอย ดังตอไปน้ี  

  (๑) ช่ือและที่อยูของผูจัดสงเอกสารหรือหลักฐาน  

  (๒) รายละเอียด ลักษณะและสภาพของเอกสารหรือหลักฐานที่ไดรับมอบ  

  (๓) วันเดือนปที่สงมอบเอกสารหรือหลักฐาน 

  (๔) ช่ือพนักงานเจาหนาที่ หรือเจาหนาที่อ่ืนใดที่จัดเก็บเอกสารหรือหลักฐาน  

  (๕) วิธีการจัดเก็บเอกสารหรือหลักฐาน  

 

  ขอ ๑๓ เมื่อพิจารณาแลวเสร็จ ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจัดสงเอกสารหรือพยานหลักฐาน

คืนใหแกผูเปนเจาของ ผูมีสิทธิครอบครอง หรือผูจัดสงภายในสามสิบวัน ดวยวิธีการที่เหมาะสม 

 

  



-๖- 

 

  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ประสงคจะสําเนาเอกสารหรือจัดเก็บภาพถายของพยานหลักฐาน

ดังกลาวไวเพือ่ประกอบการพิจารณาตอไปในภายหลังใหสามารถกระทําได และหากมีเหตุอันสมควรและมี          

ความจําเปนทีจ่ะตองดําเนินการพิสูจนการกระทําความผิดตอไปตามกฎหมาย ใหจัดเก็บเอกสารตนฉบับหรือ

พยานหลักฐานดังกลาวไว โดยแจงตอผูเปนเจาของ ผูมีสิทธิครอบครอง หรือผูจัดสงทราบภายในสามสิบวัน  

 

หมวด ๓ 

การมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาหรือเพื่อใช

เปนพยานหลกัฐานในการพสิูจนการกระทาํความผิด 

ตามพระราชบญัญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

_____________________ 

 

  ขอ ๑๔ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน เพื่อการรวบรวมเอกสาร พยานหลักฐานเพื่อพิสูจน

การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พนักงานเจาหนาที่อาจเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพือ่ประกอบการพิจารณา

หรือเพื่อใชเปนพยานหลักฐานก็ได โดยใหรายงานเพื่อขอความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาในระดับรองเลขาธิการ 

กสทช. ที่รับผิดชอบสายงานที่ตนสังกัดขึ้นไป  

  รายงานตามวรรคหน่ึงจะตองมีรายละเอียดอยางนอย ดังตอไปน้ี  

  (๑) ขอเท็จจริง รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  (๒) เหตุผลและความจําเปนในการมีหนังสือเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือ

วัตถใุดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาหรอืเพ่ือใชเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนการกระทําความผิด  

  (๓) สาระสําคัญของคําสั่ง เชน ช่ือของบุคคลทีจ่ะตองปฏิบัติตามคําสั่ง ประเด็นหรือเรื่องที่

ประสงคจะเรียกมาใหถอยคํา หรือรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือวัตถุที่ประสงคจะใหจัดสง  

 

  ขอ ๑๕ ในการมีคําสั่งตามความในหมวดนี ้ ใหทําเปนหนังสือ โดยมีรายละเอียดอยางนอย

ดังตอไปน้ี  

  (๑) ช่ือของผูที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่ง  

 

 



-๗- 

 

  (๒) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญและรายละเอียดเกี ่ยวกับการกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  (๓) เหตุผลที่ตองเรียกมาใหถอยคํา หรือจัดสงเอกสารหรือวัตถุ  

  (๔) รายละเอียดเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่ประสงคจะเรียกมาใหถอยคําหรือรายละเอียดเกี่ยวกับ

เอกสารหรือวัตถุที่ประสงคจะใหจัดสง  

  (๕) รายละเอียดในการปฏิบัติตามคําสั่ง เชน วัน เวลา สถานที่ เปนตน  

  (๖) ลายมอืช่ือและตําแหนงของพนักงานเจาหนาที่  

  (๗) วันเดือนปที่ทําคําสั่ง  

  (๘) ผลของการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว  

 

  ขอ ๑๖ ผูรับใบอนุญาตหรือบุคคลใดที่พนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งเรียกมาใหถอยคําน้ัน อาจให

ถอยคําเปนหนังสือหรือดวยวาจาก็ได  

  การใหถอยคําดวยวาจาใหพนักงานเจาหนาที ่จัดทําบันทึกถอยคําไวเปนลายลักษณอักษร                

ตามแบบแนบทายประกาศนี ้ และใหผูใหถอยคําลงลายมือชื่อในบันทึกดังกลาวไวเปนหลักฐาน หากผูใหถอยคํา            

ไมยินยอมลงลายมือชือ่ ใหพนักงานเจาหนาที ่บันทึกเหตุดังกลาวไวในบันทึกถอยคําพรอมลงลายมือชื่อกํากับ            

การบันทึกดังกลาว  

  ในการใหถอยคําดวยวาจา พนักงานเจาหนาที่อาจจะบันทึกภาพหรือเสียงดวยก็ได  

 

  ขอ ๑๗ ในกรณีมีหนังสือเรียกใหสงเอกสารหรือวัตถุ เพื่อประกอบการพิจารณาหรือเพื่อใชเปน

พยานหลักฐานในการพิสูจนการกระทําความผิด เมื่อไดรับเอกสารหรือวัตถุนัน้แลว ใหพนักงานเจาหนาที่จัดทํา

บันทึกการรับมอบพยานหลักฐานทั้งหมดซึ่งจะตองมีรายละเอียดอยางนอย ดังตอไปน้ี  

  (๑) ช่ือและที่อยูของผูจัดสงเอกสารหรือวัตถุ  

  (๒) รายละเอียด ลักษณะและสภาพของเอกสารหรือวัตถุที่ไดมีการสง  

  (๓) วันเดือนปที่ดําเนินการจัดสง  

  (๔) ช่ือพนักงานเจาหนาที่ หรือเจาหนาที่อ่ืนใดที่จัดเก็บเอกสารหรือวัตถุ  

  (๕) วิธีการจัดเก็บเอกสารหรือวัตถุ  

 

 

 



-๘- 

 

  ขอ ๑๘ เมื่อพิจารณาเรื่องแลวเสร็จ หากเอกสาร พยานหลักฐาน หรือวัตถุอื่นใดที่ไดรับมอบไว

เพื่อประกอบการพิจารณาหรือพิสูจนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง   

และกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมไดนําสงตอเจาพนักงานตํารวจหรือศาล ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ 

จัดสงเอกสาร พยานหลักฐานหรือวัตถุคืนใหแกผูเปนเจาของ ผูมีสิทธิครอบครอง หรือผูจัดสงภายในสามสิบวัน  

ดวยวิธีการที่เหมาะสม  

  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ประสงคจะสําเนาเอกสารหรือจัดเก็บภาพถายของวัตถุดังกลาวไว 

เพื่อประกอบการพิจารณาหรือการดําเนินการตามกฎหมายอืน่ใดทีเ่กี่ยวของตอไปในภายหลังก็สามารถกระทําได 

และหากมีเหตุอันสมควรใหจัดเก็บเอกสารตนฉบับหรือวัตถุดังกลาวไว ใหแจงตอผูเปนเจาของ ผูมีสิทธิครอบครอง 

หรือผูจัดสงทราบ ภายในสามสิบวัน  

 

หมวด ๔ 

การเขาไปในอาคารหรือสถานที่ประกอบการ 

______________ 

 

  ขอ ๑๙ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน ที่จะตองเขาไปในอาคารหรือสถานที่ประกอบการ

ของผูรับใบอนุญาตหรือบุคคลใดเพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิด คนวัตถุทีใ่ชในการกระทํา

ความผิด วัตถุทีม่ีไวเปนความผิดหรือวัตถุที่จะนําไปใชกระทําความผิด รวมทัง้การกระทําใดที่อาจเปนการฝาฝน

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือการไม

ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดในการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน ใหพนักงานเจาหนาที่

รายงานเพ่ือขอความเห็นชอบจากเลขาธิการ กสทช.  

  รายงานตามวรรคหน่ึงจะตองมีรายละเอียดอยางนอย ดังตอไปน้ี  

  (๑) ขอเท็จจริง รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือการฝาฝนเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือกิจการโทรทัศน  

  (๒) เหตุผล และความจําเปนในการเขาไปในอาคาร หรือสถานที่ประกอบการของผูรับใบอนุญาต 

หรือบุคคลใด เชน เพือ่ตรวจสอบขอเท็จจริงเกีย่วกับการกระทําความผิด คนวัตถุทีใ่ชในการกระทําความผิด               

วัตถุที่มีไวเปนความผิดหรือวัตถุทีจ่ะนําไปใชกระทําความผิด รวมทั้งการกระทําใดทีอ่าจเปนการฝาฝนบทบัญญัติ

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ที่กําหนดในการอนุญาต  



-๙- 

 

  (๓) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะเขาไปตรวจคน  

  (๔) รายละเอียดเกี่ยวกับผูเปนเจาของ ผูครอบครองสถานที ่หรือผูดูแลอาคารสถานที่ที่จะเขาไป 

(ถามี)  

  (๕) รายละเอียดเกีย่วกับขอเท็จจริงที่จะตรวจสอบ หรือวัตถุหรือเอกสารหลักฐานที่จะตรวจสอบ  

 

  ขอ ๒๐ เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก เลขาธิการ กสทช. แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ 

ย่ืนขอหมายคนจากศาล ตามแบบการรองขอหมายคนแนบทายประกาศน้ี  

 

  ขอ ๒๑ ในการจัดการตามหมายคน ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ ดังน้ี  

  (๑) กอนเริ่มทําการตรวจคนอาคารหรือสถานที่ประกอบการของผูรับใบอนุญาตหรือบุคคลใด              

ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงหมายคนและแสดงความบริสุทธิ์ตอผูเปนเจาของ ผูครอบครองสถานที่ หรือผูดูแล

สถานที่ทีจ่ะเขาทําการตรวจคน พรอมทั้งแสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามแบบทีก่ําหนดแนบทาย

ประกาศน้ี  

  (๒) การตรวจคนจะตองกระทําตอหนาผูเปนเจาของ ผูครอบครองสถานที ่ หรือผูดูแลสถานที่ 

หากบุคคลดังกลาวไมยินยอมใหความรวมมือ หรือหาบุคคลดังกลาวนั้นไมได ใหพนักงานเจาหนาที่กระทําการคน

ตอหนาบุคคลอ่ืนอยางนอยสองคนซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดรองขอใหมาเปนพยาน  

  (๓) ในระหวางการตรวจคน ใหพนักงานเจาหนาทีติ่ดบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตลอด

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  

  (๔) การเขาไปและกระทําการตรวจคน ใหกระทําในระหวางเวลาพระอาทิตยขึน้ถึงพระอาทิตยตก 

หรือในเวลาทําการตามปกติของสถานประกอบการน้ัน  

  ในกรณีดังตอไปน้ี พนักงานเจาหนาทีอ่าจทําการตรวจคนในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการ

ตามปกติของสถานประกอบการนั้นก็ได ทั้งน้ี ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกเหตุผลและการดําเนินการดังกลาวไวใน

บันทึกการตรวจคนดวย  

  ก. ในกรณีทีดํ่าเนินการคนมาตัง้แตเวลากลางวัน หรือนับแตเวลาทําการตามปกติของสถาน

ประกอบการดังกลาวแลวยังไมเสร็จ และมีเหตุผลและความจําเปนอ่ืนใดอันไมอาจหลีกเลี่ยงได  

  ข. ในกรณีที่ไดรับหมายคนจากศาลซึ่งระบุใหเขาดําเนินการในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการ

ตามปกติของสถานประกอบการน้ัน  

 

 



-๑๐- 

 

  (๕) ในการคน ใหพนักงานเจาหนาที่และเจาหนาที่ของสํานักงานที่เขารวมทําการตรวจคน ปฏิบัติ

ดังตอไปน้ี  

  ก. ใหดําเนินการตรวจคนเทาที่จําเปน มีความเหมาะสมแกกรณี  

  ข. ใหดําเนินการดวยความสุภาพ  

  ค. พยายามมิใหมีการเสียหายและกระจัดกระจายของเอกสารหรือสิ่งของในสถานที่ดังกลาวเทาที่

จะทําได หากมีความเสียหายเกิดขึ้นแกเอกสาร ทรัพยสิน สิ่งของหรือบุคคล ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกเหตุการณ

ดังกลาวโดยละเอียดไวในบันทึกการตรวจคนดวย  

  (๖) ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกภาพไวในขณะทําการตรวจคนไวโดยตลอด 

  (๗) ในกรณีที่ผูเปนเจาของ ผูครอบครอง ผูดูแล หรือบุคคลทีอ่ยูในอาคารหรือสถานที่ดังกลาว       

ไมยินยอมใหเขาทําการคน หรือขัดขวางการคน ใหพนักงานเจาหนาที่ยุติการปฏิบัติหนาที่นัน้แลวดําเนินการ        

แจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป  

  (๘) เมือ่ดําเนินการคนแลวเสร็จ ใหพนักงานเจาหนาทีผู่เปนหัวหนาการตรวจคนจัดทําบันทึก     

การตรวจคน ณ สถานที่ตรวจคน โดยจะตองระบุรายละเอียดและสิ่งของที่พบในการตรวจคน เชน วัตถุหรือ

เอกสารที่คนพบอยางละเอียดและอานใหผูเปนเจาของ ผูครอบครอง ผูดูแลอาคารหรือสถานที่ หรือผูที่เขารวมเปน

พยานในการตรวจคนฟง พรอมลงนามในบันทึกการตรวจคนดังกลาว 

  ในกรณีทีม่ีเหตุผลและความจําเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได หรือมีเหตุทีอ่าจจะกอใหเกิดอันตราย  

แกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ใหพนักงานเจาหนาทีท่ีท่ําการตรวจคนรองขอตอพนักงานตํารวจเพือ่เขารวม            

ทําการตรวจคนดวยก็ได   

  ในกรณีที ่บุคคลดังกลาวประสงคจะขอแกไขขอความในบันทึกตามวรรคหนึง่ ใหพนักงาน

เจาหนาที่บันทึกรายละเอียดที่จะขอทําการแกไขพรอมเหตุผล  

  ในกรณีที่บุคคลดังกลาวไมอยูในเวลาที่จะอานบันทึกการตรวจคน หรือขัดขวางไมใหอานบันทึก

การตรวจคน หรือปฏิเสธ ไมรับฟงบันทึกการตรวจคน หรือไมยินยอมลงลายมือชื่อ ใหบันทึกเหตุการณดังกลาวไว         

ในบันทึกการตรวจคน  

 

  ขอ ๒๒ ภายหลังดําเนินการคนแลวเสร็จ ใหพนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาในการปฏิบัติการ 

จัดทํารายงานผลการปฏิบัติการเสนอตอเลขาธิการ กสทช. ภายในวันทําการถัดไป พรอมทั้งรายงานผลตอศาล

ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 

 

 



-๑๑- 

 

  ขอ ๒๓ ในกรณีที่คนพบเอกสารหรือหลักฐานที่ใชในการกระทําความผิด มีไวเปนความผิดหรือ

วัตถุที่จะนําไปใชกระทําความผิดที่อาจเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือการไมปฏิบัติตามเงือ่นไขที่กําหนดในการอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 

๒๕๕๑ ใหพนักงานเจาหนาทีใ่ชอํานาจตามมาตรา ๕๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวในการเรียกให               

ผูที่ครอบครองเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวสงมอบเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่โดยพลัน  

  ในกรณีที ่พนักงานเจาหนาที ่ไมสามารถมีคําสั ่งตามมาตรา ๕๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติ                

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจัดทํา

บันทึกรายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวพรอมระบุสถานทีอ่ยู สภาพ และผูเปนเจาของหรือ                 

ผูครอบครอง หรือผูควบคุมดูแลเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวใหชัดเจน เพื่อใชประกอบการดําเนินการตาม

กฎหมายตอไป  

 

  ประกาศ ณ วันที่.......................... พ.ศ. ๒๕๕๕  

 

 

           พันเอก 

           (นท ี    ศุกลรัตน) 

  ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

  ปฏิบัติหนาที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 

  กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 


