
 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําความผิด 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนท์ี่มีโทษทางปกครอง   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่มาตรา  ๖๒  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  บัญญัติให้สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําความผิดที่มีโทษทางปกครอง
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพิจารณา 
ส่ังลงโทษทางปกครอง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด  ดังนั้น  เพื่อให้กระบวนการในการพิจารณาลงโทษทางปกครอง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  มีขั้นตอนและกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๖)  (๒๔)  และมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  
มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ประกอบกับมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖๒  แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕  
มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๔๗  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงประกาศหลักเกณฑ์การรวบรวม
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําความผิดที่มีโทษทางปกครองและการพิจารณาโทษทางปกครองไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําความผิด  
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๕๖”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   



 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ข้อ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับหรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้  
หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน   

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  

และให้หมายความรวมถึงผู้มีสิทธิประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามบทเฉพาะกาล 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และผู้ได้รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

“ผู้ถูกร้องเรียน”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ใดที่ถูกร้องเรียนหรือผู้ซ่ึงมีเหตุอันควร
สงสัยว่ากระทําความผิดที่มีโทษทางปกครองตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“คําร้องเรียน”  หมายความรวมถึง  ข้อกล่าวอ้างของสํานักงานว่ามีผู้ซ่ึงมีเหตุอันควรสงสัยว่า
กระทําความผิดที่มีโทษทางปกครองตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนหรือสํานักงานมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ใด 
กระทําความผิดที่มีโทษทางปกครองตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้สํานักงานดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
พิจารณาส่ังลงโทษทางปกครอง 

ข้อ ๖ การแจ้งคําร้องเรียน  การแจ้งผลการพิจารณาคําร้องเรียน  หรือการแจ้งคําส่ังลงโทษ 
ทางปกครอง  รวมตลอดถึงการแจ้งกําหนดนัดหรือการเรียกให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ถูกร้องเรียนมาชี้แจงต่อสํานักงาน  
ให้ทําเป็นหนังสือ   

การส่งหนังสือตามวรรคหนึ่ง  ให้กระทําได้โดยวิธีให้บุคคลนําไปส่งหรือโดยการส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนก็ได้ 

ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน  อาจส่งหนังสือตามวรรคหนึ่งทางโทรสาร  หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด
ตามที่สํานักงานจะประกาศกําหนดเพิ่มเติมในภายหลังก็ได้   



 หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ข้อ ๗ ภายหลังจากที่คณะกรรมการมีคําส่ังลงโทษทางปกครองแล้ว  ให้สํานักงานแจ้งคําส่ังดังกล่าว
เป็นหนังสือ  โดยมีรายละเอียดอันประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ  ข้อกฎหมายที่อ้างอิง   
และข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ  วันเดือนปีที่ทําคําส่ัง  ชื่อและตําแหน่งของผู้ทําคําส่ัง  
ทั้งนี้  ให้ระบุวิธีการและระยะเวลาในการคัดค้านคําส่ังลงโทษทางปกครองไว้โดยชัดแจ้งด้วย 

ข้อ ๘ คําส่ังให้มีผลตั้งแต่ขณะที่ผู้ถูกร้องเรียนได้รับแจ้งคําส่ังนั้นเป็นต้นไป   
ในกรณีที่มีการส่งหนังสือแจ้งคําส่ังไปยังภูมิลําเนาของผู้ถูกร้องเรียนให้ถือว่าได้รับทราบคําส่ัง

ตั้งแต่ในขณะที่หนังสือแจ้งคําส่ังไปถึง  ทั้งนี้  ในการดําเนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับสํานักงานแล้ว  
การแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิลําเนาของผู้นั้นแล้ว   

ในกรณีที่มีการส่งหนังสือแจ้งคําส่ังโดยวิธีให้บุคคลนําไปส่ง  หากผู้ถูกร้องเรียนไม่ยอมรับ  หรือ 
ถ้าขณะนําไปส่งไม่พบบุคคลดังกล่าว  ให้ส่งหนังสือแจ้งคําส่ังกับบุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทํางาน  
ในสถานที่นั้น  และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวยังคงไม่ยอมรับหนังสือแจ้งคําส่ัง  ให้สํานักงานหรือบุคคล 
ที่นําหนังสือไปส่ง  วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซ่ึงเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่นั้นต่อหน้าพยานบุคคล
อย่างน้อยสองคน  และให้ถือว่าผู้ถูกร้องเรียนได้รับแจ้งคําส่ังตั้งแต่ขณะนั้นเป็นต้นไป   

การส่งหนังสือแจ้งคําส่ังโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ  ให้ถือว่าผู้ถูกร้องเรียนได้รับแจ้งคําส่ังดังกล่าว
เม่ือครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีภายในประเทศ  หรือเม่ือครบกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่ง
สําหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ  เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น 

ในกรณีที่ไม่รู้ตัวบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามคําส่ัง  หรือรู้ตวัแต่ไม่รู้ภูมิลําเนาหรือรู้ตัวและภูมิลําเนา
แต่มีผู้รับเกินหนึ่งร้อยคน  ให้สํานักงานแจ้งคําส่ังเป็นหนังสือโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์  ซ่ึงแพร่หลาย
ในท้องถิ่นนั้นก็ได้  ในกรณีนี้ให้ถือว่าบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามคําส่ังได้รับแจ้งคําส่ังเม่ือล่วงพ้นระยะเวลา
สิบห้าวันนับแต่วนัที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว 

ข้อ ๙ ในการรวบรวมข้อเท็จจริงและการพิจารณาเพื่อมีคําส่ังลงโทษทางปกครองตามประกาศน้ี  
หากมิได้มีการกําหนดในประกาศนี้ไว้เป็นการเฉพาะ  ให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาบังคับใช้โดยอนุโลม   

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน  ให้ระยะเวลาในการพิจารณาและขั้นตอนในการดําเนินการเป็นไป
ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่ 
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

หมวด  ๒ 
การรวบรวมข้อเท็จจริงและการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 

 
 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ใดกระทําความผิดที่มีโทษทางปกครอง
ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้สํานักงาน
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พิจารณาคําร้องเรียนและเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง  เพื่อพิจารณาว่าคําร้องเรียนดังกล่าว  มีมูลเหตุ 
อันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องเรียนกระทําการตามที่ถูกร้องเรียนหรือไม่   

ในกรณีที่สํานักงานเห็นว่า  คําร้องเรียนไม่มีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องเรียนกระทําการ
ตามที่ถูกร้องเรียน  ให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อมีคําส่ังยุติการดําเนินการตามคําร้องเรียนนั้น   

ในกรณีที่สํานักงานเห็นว่า  คําร้องเรียนมีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่า  ผู้ถูกร้องเรียนน่าจะกระทําการ
ตามที่ถูกร้องเรียน  ให้สํานักงานดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด 
ในประกาศนี้   

ข้อ ๑๒ ในการรวบรวมข้อเท็จจริง  ให้สํานักงานดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 ๑๒.๑ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบถึงคําร้องเรียน  พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลา

ให้ผู้ถูกร้องเรียนได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาอันสมควร   
แต่ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 

  ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วน  หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิด  ความเสียหาย 
แก่ประโยชน์สาธารณะ  สํานักงานอาจแจ้งคําร้องเรียนให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบด้วยวาจาก็ได้   

  ในการแจ้งคําร้องเรียนให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้สํานักงาน
สรุปสาระสําคัญของคําร้องเรียนให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบถึงข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหาว่า  ผู้ถูกร้องเรียน
กระทําหรือน่าจะกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  โดยให้ละเว้นหรือหลีกเล่ียงถ้อยคําหรือข้อความที่อาจทําให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบถึงรายละเอียด
ของผู้ร้องเรียน  หรืออาจทําให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ   

 ๑๒.๒ ผู้ถูกร้องเรียนอาจชี้แจงเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้   
  การชี้แจงด้วยวาจา  ให้สํานักงานจัดทําบันทึกถ้อยคําไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบ

แนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก)  และให้ผู้ถูกร้องเรียนลงลายมือชื่อในบันทึกดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน 
หากผู้ถูกร้องเรียนไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ  ให้สํานักงานบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในบันทึกถ้อยคําพร้อมลงลายมือชื่อ
กํากับการบันทึกดังกล่าว   

  ในการช้ีแจงด้วยวาจา  สํานักงานอาจจะบันทึกภาพหรือเสียงด้วยก็ได้ 
  ๑๒.๓ ในกรณีที่ผู้ถูกร้องเรียนได้รับทราบคําร้องเรียนแล้วไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือ 

นําส่งเอกสารพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้ถือว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่ประสงค์ที่จะชี้แจง
ข้อเท็จจริงต่อคําร้องเรยีนนั้น  ให้สํานักงานบันทึกเหตุดังกล่าวไว้โดยชัดแจ้งและให้ดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง
ที่เก่ียวข้องต่อไปตามที่เห็นสมควร 

  ๑๒.๔ ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร  สํานักงานอาจจัดให้ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน
ได้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสํานักงานก็ได้ 
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  ๑๒.๕ ในการรวบรวมข้อเท็จจริง  สํานักงานอาจตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงอ่ืนใด 
ที่เห็นว่าเก่ียวข้องและตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น  โดยให้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

   (๑) การแสวงหาพยานหลักฐานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับคําร้องเรียนหรือเก่ียวกับ
พฤติการณ์หรือผลกระทบของการกระทําที่ถูกร้องเรียน 

   (๒) การสอบถามข้อคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ในเรื่องที่ถูกร้องเรียน  พฤติการณ์  หรือผลกระทบของการกระทําที่ถูกร้องเรียน  ทั้งนี้  อาจสอบถามข้อคิดเห็น
จากผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานที่มีหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวก็ได้ 

   (๓) การออกไปตรวจสถานที่   
   (๔) ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น  ให้สํานักงานดําเนินการตามหลักเกณฑ์ 

ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด
ตามมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

  ๑๒.๖ เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาให้ทําเป็นภาษาไทย  ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศ 
ให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ถูกร้องเรียนซ่ึงกล่าวอ้างเอกสารดังกล่าวจัดทําคําแปลเป็นภาษาไทยพร้อมคํารับรอง
ความถูกต้องของคําแปลนั้น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองกําหนด  เว้นแต่  สํานักงานจะยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนั้น   

  ๑๒.๗ ให้มีการแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการรวบรวมข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน
และหรือผู้ถูกร้องเรียนทราบตามความจําเป็นแก่กรณี  และบันทึกการแจ้งสิทธิดังกล่าวไว้เป็นหนังสือ 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่คําร้องเรียนมีลักษณะเป็นการร้องเรียนวา่ผู้ถูกร้องเรียนกระทําการทีเ่ป็นการฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ในการเสนอความเห็น 
ของสํานักงานต่อคณะกรรมการ  จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้   

 ๑๓.๑ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รวมตลอดถึงแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการที่ได้เคย
วินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว 

 ๑๓.๒ ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้หรือเป็นที่เชื่อได้ว่า  ผู้ถูกร้องเรียนกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามข้อ  ๑๓.๑   

 ๑๓.๓ ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้หรือเป็นที่เชื่อได้ว่า  ผู้ถูกร้องเรียนมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด
ตามที่กําหนดในข้อ  ๑๙.๑   

 ๑๓.๔ ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้หรือเป็นที่เชื่อได้ว่า  การกระทําที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายตามข้อ  ๑๓.๑  ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กําหนดในข้อ  ๑๙.๒ 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่คําร้องเรียนมีลักษณะเป็นการร้องเรียนวา่ผู้ถูกร้องเรียนกระทําการทีเ่ป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
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โทรคมนาคมแห่งชาติ  หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  ในการเสนอความเห็นของสํานักงาน 
ต่อคณะกรรมการ  จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้   

 ๑๔.๑ สาระสําคัญของประกาศหลักเกณฑ์ที่มีการร้องเรียนว่าผู้ถูกร้องเรียนฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตาม  รวมตลอดถึงแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการที่ได้เคยวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว   

 ๑๔.๒ ขอ้เท็จจริงที่บ่งชี้หรือเป็นที่เชื่อได้ว่า  ผู้ถูกร้องเรียนกระทําการอันเป็น  การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๑๔.๑   

 ๑๔.๓ ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้หรือเป็นที่เชื่อได้ว่า  ผู้ถูกร้องเรียนมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด
ตามที่กําหนดในข้อ  ๑๙.๑   

 ๑๔.๔ ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้หรือเป็นที่เชื่อได้ว่า  การกระทําที่เป็นการฝ่าฝืนประกาศหลักเกณฑ์
ตามข้อ  ๑๔.๑  ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กําหนดในข้อ  ๑๙.๒ 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่คําร้องเรียนมีลักษณะเป็นการร้องเรียนว่าผู้ถูกร้องเรียนกระทําการที่เป็น 
การฝ่าฝืนคําส่ังของคณะกรรมการ  หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  ในการเสนอความเห็นของสํานกังานต่อคณะกรรมการ  จะต้องประกอบด้วยรายละเอียด
อย่างน้อยดังต่อไปนี้   

 ๑๕.๑ สาระสําคัญของคําส่ังที่มีการร้องเรียนว่าผู้ถูกร้องเรียนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม  
รวมตลอดถึงแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่ได้เคยวินิจฉัยเรื่องในลักษณะดังกล่าวไว้แล้ว    

 ๑๕.๒ ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้หรือเป็นที่เชื่อได้ว่า  ผู้ถูกร้องเรียนกระทําการอันเป็น  การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังตามข้อ  ๑๕.๑   

 ๑๕.๓ ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้หรือเป็นที่เชื่อได้ว่า  ผู้ถูกร้องเรียนมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด
ตามที่กําหนดในข้อ  ๑๙.๑   

 ๑๕.๔ ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้หรือเป็นที่เชื่อได้ว่า  การกระทําที่เป็นการฝ่าฝืนคําส่ังแห่งกฎหมาย
ตามข้อ  ๑๕.๑  ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กําหนดในข้อ  ๑๙.๒ 

ข้อ ๑๖ เม่ือสํานักงานได้รวบรวมข้อเท็จจริงจนเพียงพอแก่การที่จะวินิจฉัยการกระทําความผิด
และการพิจารณากําหนดโทษทางปกครองแล้ว  ให้สํานักงานเสนอข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการ 

  ในการเสนอความเห็นตามวรรคหนึ่ง  จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  ๑๖.๑ สรุปข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องตามที่กําหนดในข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๔  หรือข้อ  ๑๕  

แล้วแต่กรณี   
  ๑๖.๒ ข้อพิจารณาในเบ้ืองต้นว่า  ผู้ถูกร้องเรียนกระทําการอันเป็นการกระทําความผิด

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  หรือไม่   
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  ๑๖.๓ ในกรณีที่เห็นว่าการกระทําของผู้ถูกร้องเรียนเป็นการกระทําความผิดที่มีโทษ
ทางปกครองตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
ให้สํานักงานเสนอแนะเก่ียวกับลักษณะและอัตราโทษทางปกครอง 

หมวด  ๓ 
การเสนอโทษทางปกครอง 

 
 

ข้อ ๑๗ โทษทางปกครองตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ได้แก่ 

  ๑๗.๑ การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
  ๑๗.๒ การกําหนดโทษปรับทางปกครอง 
   (๑) โทษปรับทางปกครองชั้น  ๑  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท 
   (๒) โทษปรับทางปกครองชั้น  ๒  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหม่ืนบาท   

แต่ไม่เกินห้าแสนบาท 
   (๓) โทษปรับทางปกครองชั้น  ๓  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าแสนบาท   

แต่ไม่เกินห้าล้านบาท 
  ๑๗.๓ การกําหนดโทษปรับทางปกครองเป็นรายวัน 
   (๑) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น  ๑  ให้ปรับวันละไม่เกินห้าพันบาท 
   (๒) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น  ๒  ให้ปรับวันละไม่เกินสองหม่ืนบาท 
   (๓) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น  ๓  ให้ปรับวันละไม่เกินห้าหม่ืนบาท 
  ๑๗.๔ การมีคําส่ังให้กระทําการ  หรืองดเว้นกระทําการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทํา

ความผิดซํ้าอีก 
  ๑๗.๕ การมีคําส่ังให้พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
ข้อ ๑๘ การเสนอโทษปรับทางปกครอง 
  ๑๘.๑ ในกรณีที่ปรากฏว่า  การกระทําของผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลใดเป็นการกระทํา

ที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ดังต่อไปนี้  
ให้สํานักงานเสนออัตราโทษปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินห้าหม่ืนบาท   

   (๑) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนดตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เก่ียวกับการให้ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์รายงานสถานะทางการเงิน   



 หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

   (๒) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ  
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ในการจัดส่งสําเนาข้อตกลงเก่ียวกับ
การใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายภายในสิบวัน  นับแต่วันที่ได้มีการลงนามในข้อตกลง   

   (๓) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๗  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ในการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและจําเป็น
ในการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่าย   

   (๔) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๗  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ในการแจ้งหรือประกาศให้ทราบถึง
การเปล่ียนแปลงแก้ไขโครงข่ายอันมีผลกระทบต่อการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่าย  หรือต่อผู้ใช้บริการแล้วแต่กรณี 

   (๕) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา  ๔๔  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
ที่ให้ดําเนินการแก้ไขข้อตกลงเก่ียวกับการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย 

  ๑๘.๒ ในกรณีที่ปรากฏว่า  การกระทําของผู้ถูกร้องเรียนเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืน
พระราชบัญญัตกิารประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ดังต่อไปนี้  ให้สํานักงาน  
เสนอโทษปรับทางปกครองในอัตราตั้งแต่ห้าหม่ืนบาท  แต่ไม่เกินห้าแสนบาท 

   (๑) การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๔  วรรคห้า  แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ในการแจ้งการเปล่ียนแปลงผังรายการ 
ให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนทําการเปล่ียนแปลงไม่น้อยกว่า  ๗  วัน   

   (๒) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ในการให้ความร่วมมือในการออกอากาศแจ้งข่าว
หรือเตือนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินให้ประชาชนทราบตามที่ได้รับการร้องขอจากรัฐบาลหรือหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง   

   (๓) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ในการบันทึกเทปรายการที่ได้ออกอากาศไปแล้ว
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ประกาศกําหนด 

   (๔) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  มาตรการ  หรือประกาศ   
ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด
ตามมาตรา  ๓๔  วรรคหนึ่งแห่ง  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  เก่ียวกับการจัดทําผังรายการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการที่ไดร้ับอนุญาต 
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   (๕) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  มาตรการ  หรือประกาศ
ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนดตามมาตรา  ๓๖  
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เก่ียวกับมาตรการพื้นฐาน
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการ 
ของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป   

   (๖) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  มาตรการ  หรือประกาศที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนดตามมาตรา  ๔๕  
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เก่ียวกับการเปิดเผย
ข้อตกลงการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่าย  รวมถึงอัตราค่าตอบแทนการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่าย   

   (๗) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา  ๓๔  
วรรคส่ี  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ที่ให้แก้ไข 
ผังรายการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด 

   (๘) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่งแห่ง  พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ในการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหา
ซ่ึงต้องห้ามตามกฎหมาย   

  ๑๘.๓ ในกรณีที่ปรากฏว่า  การกระทําของผู้ถูกร้องเรียนเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ดังต่อไปนี้  ให้สํานักงาน
เสนอโทษปรับทางปกครองในอัตราตั้งแต่ห้าแสนบาทแต่ไม่เกินห้าล้านบาท   

   (๑) เจ้าของโครงข่ายกระทําการอันเป็นเหตุให้การใช้หรือการเช่ือมต่อโครงข่าย
ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตามมาตรา  ๔๗  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

   (๒) ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐซ่ึงครอบครองที่ดิน  
สถานที่  ส่ิงก่อสร้าง  เสา  หรือโครงสร้างอ่ืนในทํานองเดียวกันซ่ึงอยู่ในทําเลที่เหมาะสมในการรับ  การส่ง  
หรือแพร่สัญญาณเสียงหรือภาพ  หากยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตหรือเจ้าของโครงข่ายรายใดใช้ประโยชน์ 
ในการติดตั้งวัสดุ  หรืออุปกรณ์เพื่อรับ  ส่ง  หรือแพร่สัญญาณเสียงหรือภาพ  แต่ไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์หรือเจ้าของโครงข่ายรายอ่ืนติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการดังกล่าว
ด้วยเช่นเดียวกัน   

   (๓) การให้บริการส่งหรือการแพร่ข่าวสารสาธารณะหรือรายการที่มีลักษณะ
เป็นการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แก่ผู้อ่ืนซ่ึงมิใช่เป็นผู้รับใบอนุญาต   
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   (๔) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือประกาศที่คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนดตามมาตรา  ๒๒  
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ในการนําส่งเงินรายปี
เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

   (๕) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือประกาศที่คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนดตามมาตรา  ๒๓  
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เก่ียวกับระยะเวลา 
ในการโฆษณาและการบริการทางธุรกิจ   

   (๖) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือประกาศที่คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนดตามมาตรา  ๒๓  
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เก่ียวกับการแก้ไข
เปล่ียนแปลงอัตราค่าสมาชิก  ค่าบริการและเงื่อนไขในการให้บริการ   

   (๗) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือประกาศที่คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนดตามมาตรา  ๓๔  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
เก่ียวกับการกําหนดช่วงระยะเวลาของการออกอากาศรายการบางประเภทเพื่อความจําเป็นในการคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

   (๘) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือประกาศที่คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนดตามมาตรา  ๔๒  
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
เก่ียวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย   

   (๙) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยข้อพิพาทการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่าย
ของคณะกรรมการ  หรือคําส่ังคณะกรรมการให้มีการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายไปพลางก่อน  ตามมาตรา  ๔๓  
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ข้อ ๑๙ ในการเสนอความเห็นเก่ียวกับลักษณะและอัตราโทษทางปกครองของสํานักงาน 
ต่อคณะกรรมการ  ให้พิจารณาดังต่อไปนี้ 

  ๑๙.๑ ให้สํานักงานพิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระทําของผู้ถูกร้องเรียนว่ามีลักษณะ
ดังต่อไปนี้หรือไม่   

   (๑) ผู้ถูกร้องเรียนได้กระทําความผิดโดยจงใจ 
   (๒) ผู้ถูกร้องเรียนกระทําความผิดตามที่ถูกร้องเรียนเป็นครั้งแรก 



 หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

   (๓) การกระทําความผิดของผู้ถูกร้องเรียนเป็นการกระทําความผิดอย่างต่อเนื่อง 
   (๔) ผู้ถูกร้องเรียนกระทําความผิดโดยคาดหมายถึงผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ 

ที่จะได้รับ 
   (๕) ผู้ถูกร้องเรียนกระทําความผิดโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลด  จํากัด  หรือกีดกัน

การแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์   
   (๖) ผู้ถูกรอ้งเรียนกระทําความผิดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 
   (๗) ผู้ถูกร้องเรียนกระทําความผิดโดยอาศัยความได้เปรียบในทางการตลาด 
   (๘) ผู้ถูกร้องเรียนได้พยายามหรือกระทําการเพื่อบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น 
   (๙) พฤติการณ์อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจะประกาศเพิ่มเติมภายหลัง   
  ๑๙.๒ นอกจากการพิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระทําแล้ว  ให้สํานักงานพิจารณาว่า

มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากการกระทําความผิดของผู้ถูกร้องเรียนในลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่ 
   (๑) การกระทําความผิดของผู้ถูกร้องเรียนส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย

แก่การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ของบุคคลอ่ืน 
   (๒) การกระทําความผิดของผู้ถูกร้องเรียนส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิด 

ความเดือดร้อนเสียหายต่อประชาชนผู้ใช้บริการ 
   (๓) การกระทําความผิดของผู้ถูกร้องเรียนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
   (๔) การกระทําความผิดของผู้ถูกร้องเรียนส่งผลกระทบต่อการกํากับดูแล 

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
   (๕) การกระทําความผิดของผู้ถูกร้องเรียนส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิด 

ความเดือดร้อนเสียหายอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ  หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนดเพิ่มเติมภายหลัง   

  ๑๙.๓ ในกรณีที่ มีเหตุแห่งการลดโทษหรือเพิ่มโทษตามกฎหมาย  ให้สํานักงาน 
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการให้เพิ่มโทษหรือลดโทษตามที่เห็นสมควรก็ได้  แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกินอัตราโทษ
สูงสุดหรือต่ําสุดตามที่กฎหมายกําหนด 

ข้อ ๒๐ นอกเหนือจากการเสนออัตราโทษทางปกครองโดยการปรับทางปกครองแล้ว  ในกรณี 
ที่สํานักงานเห็นว่าการกระทําความผิดซ่ึงเป็นเหตุให้ต้องลงโทษปรับทางปกครองเป็นความผิดต่อเนื่อง   
ให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการให้พิจารณาและมีคําส่ังกําหนดโทษปรับรายวันอีก  นับแต่วันที่มีคําส่ัง
ลงโทษปรับทางปกครองดังกล่าว  ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ทั้งนี้  ให้นําหลักการในการพิจารณากําหนดอัตราโทษปรับทางปกครองตามข้อ  ๑๙  มาใช้บังคับ
กับการพิจารณาอัตราโทษปรับทางปกครองรายวันโดยอนุโลม 



 หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ข้อ ๒๑ นอกเหนือจากการเสนออัตราโทษทางปกครองโดยการปรับทางปกครองตามข้อ  ๑๙  และ
หรือข้อ  ๒๐  แล้ว  เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนหรือกระทําความผิดอย่างเดียวกันซํ้าอีก  สํานักงาน 
อาจเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการให้พิจารณาและมีคําส่ังให้ผู้รับใบอนุญาตที่กระทําความผิดกระทําการ
หรืองดเว้นกระทําการได้   

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ปรากฏวา่  ผู้รับใบอนุญาตกระทําความผิดดังต่อไปนี้  ให้สํานักงานเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและมีคําส่ังพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต   

  ๒๒.๑ ผู้รับใบอนุญาตเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา  ๓๑  
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ที่ให้ดําเนินการแก้ไข
การกระทําที่เป็นการฝ่าฝืนประกาศหลักเกณฑ์เก่ียวกับการห้ามถือครองธุรกิจในกิจการประเภทเดียวกัน
หรือครองสิทธิข้ามส่ือในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คล่ืนความถี่เกินสัดส่วนที่กําหนด
ภายในระยะเวลาที่กําหนด   

  ๒๒.๒ ผู้รับใบอนุญาตเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา  ๖๓  
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ที่ให้กระทําการ
หรืองดเว้นกระทําการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนหรือกระทําความผิดอย่างเดียวกันซํ้าอีก   

  ๒๒.๓ ผู้รับใบอนุญาตละเลยการตรวจสอบการออกอากาศรายการเนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมาย  
หรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการที่ให้ดําเนินการแก้ไขตามมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และเป็นกรณีที่เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรง 

  ๒๒.๔ ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  หรือหลักเกณฑ์หรือคําส่ังที่กําหนดตามพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าวอีก  หรือกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

  ๒๒.๕ ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือกระทําความผิดที่มีโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

  ๒๒.๖ ผู้รับใบอนุญาตต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดเก่ียวกับงานแพร่เสียง
แพร่ภาพอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ 

  ๒๒.๗ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทฝ่าฝืน
ข้อกําหนดด้านคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

   (๑) การมีบุคคลที่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอันเป็นทุนไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ 
ทุนทั้งหมดของบริษัท   

   (๒) การมีบุคคลสัญชาติไทยมีอํานาจตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับหรือ 
ตามข้อตกลงในการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัท   



 หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

   (๓) กรรมการไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการ 
ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลนั้นต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย   

   (๔) ปฏิบัติตามข้อห้ามของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมิให้มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว 
ให้ผู้รับใบอนุญาตต้องถือปฏิบัติ   

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่เห็นสมควรให้มีการพักใช้ใบอนุญาต  ให้สํานักงานเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาและมีคําส่ังให้พักใช้ใบอนุญาต  โดยจะต้องเสนอจํานวนวันที่จะพักใช้ใบอนุญาตที่ชัดเจนแน่นอน  
แต่ต้องไม่เกินครั้งละสามสิบวัน  โดยอาจนําหลักการตามข้อ  ๑๙  มาใช้ในการพิจารณาก็ได้   

ข้อ ๒๔ ในกรณีดังต่อไปนี้  สํานักงานอาจเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและมีคําส่ังตักเตือน
ผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญตัิการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก็ได้ 

  ๒๔.๑ เป็นความผิดซ่ึงมีโทษปรับทางปกครองชั้น  ๑ 
  ๒๔.๒ มิใช่ความผิดต่อเนื่อง 
  ๒๔.๓ เป็นการกระทําความผิดเป็นครั้งแรกซ่ึงกระทําโดยไม่จงใจ  และ 
  ๒๔.๔ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

นที  ศุกลรัตน ์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน  ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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