
 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาและกําหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรม 
อันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน 

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขเยียวยาผลจากการกระทําอันเป็นการผูกขาดหรือ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงเห็นควรกําหนดหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาพฤติกรรมที่เป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  และกําหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขเยียวยาผลที่เกิดจากพฤติกรรมที่เป็น 
การผูกขาดหรือความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๖)  (๑๑)  และ  (๒๔)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร 
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
จึงกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมใน 
การแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  และกําหนดมาตรการเฉพาะเพื่อเยียวยาผลท่ีเกิดจาก
พฤติกรรมที่เป็นการผูกขาดหรือความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันนั้น  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาและกําหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไข 
ผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๗”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศน้ี  

หรือซึ่งขัด  หรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“ตลาดที่เก่ียวข้อง”  หมายความว่า  ตลาดที่เก่ียวข้องตามความในประกาศคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณากําหนด 
ผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญในตลาดที่เก่ียวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
และมาตรการป้องกันมิให้มีการกระทําอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน  
พ.ศ.  ๒๕๕๗  หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด 



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

“การครอบงํากิจการ”  หมายความว่า  การมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายสําคัญ  
และ/หรือ  การบริหารงานของผู้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  และให้หมายความรวมถึงส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  ผู้รับอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญา  จากส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  ที่ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ใช้บังคับ 

“ผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตที่คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนดให้เป็นผู้มีอํานาจเหนือตลาด
อย่างมีนัยสําคัญในตลาดที่เก่ียวข้อง 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์  
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ประกอบด้วยผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์  กฎหมายแข่งขันทางการค้า  หรือด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  ให้ปฏิบัติหน้าที่ไต่ส่วน  แสวงหาข้อเท็จจริงและให้ความเห็นในกรณีที่มีข้อร้องเรียน  ได้รับรายงาน  
หรือพบว่าผู้รับใบอนุญาตมีพฤติกรรมอันอาจก่อให้เกิดการผูกขาด  ลด  หรือจํากัดการแข่งขันในการประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ นอกจากต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าแล้ว  ห้ามมิให้ผู้รับ
ใบอนุญาตกระทําการอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด  ลด  หรือจํากัดการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ตามประกาศนี้ 

การกระทําอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด  ลด  หรือจํากัดการแข่งขันตามวรรคหนึ่งรวมถึง 
การกระทําโดยผู้รับใบอนุญาตเพียงรายเดียว  ผู้รับใบอนุญาตหลายรายร่วมมือกัน  ตลอดจนการที่ผู้รับ
ใบอนุญาตร่วมมือกับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้รับใบอนุญาต 

ข้อ ๖ ในการพิจารณาว่าการกระทําหรือพฤติกรรมใดมีลักษณะเป็นการผูกขาด  ลด  หรือ
จํากัดการแข่งขันในการให้บริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  คณะกรรมการจะพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

(๑) พิจารณาผลกระทบของการกระทําหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตที่มีต่อการแข่งขัน 
ในตลาดที่เก่ียวข้อง 

(๒) พิจารณาผลกระทบของการกระทําหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตที่มีต่อการเข้าสู่ตลาด
ของผู้ประกอบการรายใหม่   

(๓) พิจารณาผลกระทบของการกระทําหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตที่มีต่อผู้ใช้บริการ  
รวมทั้งการให้บริการและอัตราค่าบริการ 

(๔) พิจารณาปัจจัยหรือเง่ือนไขอื่นตามหลักกฎหมายว่าด้วยแข่งขันทางการค้าและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  
โดยจะต้องคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ  การคุ้มครองผู้ใช้บริการและการแข่งขันในตลาดเป็นหลัก 

ข้อ ๗ ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องแจ้งหรือรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่คณะกรรมการ
ทราบโดยทันที  ในกรณีดังต่อไปนี้   

(๑) ผู้รับใบอนุญาตได้รับความเสียหายจากการกระทําหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น
จนอาจเกิดปัญหาในการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตกระทําการหรือถูกกระทําการอย่างใดอย่างหน่ึงอันอาจก่อให้เกิดการครอบงํากิจการ
หรือถูกครอบงํากิจการตามกฎหมาย 

(๓) กรณีใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการหรือการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

เม่ือได้รับรายงานเหตุการณ์ตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้สํานักงานหรือ
คณะอนุกรรมการตามข้อ  ๑๑  ทําหน้าที่ไต่สวนและเสนอความเห็นเป็นรายกรณี 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วพบว่าพฤติกรรมหรือการกระทําอันเป็นการผูกขาด  ลด  
หรือจํากัดการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามข้อ  ๖  เก่ียวเนื่องกับการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้สํานักงานนําเร่ืองเสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเป็นรายกรณี 

หมวด  ๒ 
การกระทําหรือพฤติกรรมที่ต้องห้าม 

 
 

ข้อ ๘ การกระทําดังต่อไปน้ีของผู้รับใบอนุญาตท่ีมีส่วนแบ่งตลาดเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้า 
ของแต่ละประเภทตลาดที่เก่ียวข้อง  หรือการกระทําอื่นใดของผู้รับใบอนุญาตที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนดให้เป็นผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ  ให้ถือว่าเป็นการใช้อํานาจทางการตลาดที่ไม่เป็นธรรม 
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาด  หรือลด  หรือจํากัดการแข่งขันในการให้บริการในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑) เลือกปฏิบัติทางด้านอัตราค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรม 
(๒) กําหนดหรือรักษาระดับอัตราค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรม 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

(๓) กําหนดอัตราค่าบริการหรือสินค้าต่ํากว่าทุนอันเป็นการกีดกันการแข่งขัน   
(๔) กําหนดเง่ือนไขในลักษณะที่เป็นการบังคับโดยตรงหรือโดยอ้อมอย่างไม่เป็นธรรมให้ผู้รับ

ใบอนุญาตรายอื่นต้องจํากัดทางเลือกในการให้บริการหรือรับบริการ 
(๕) ระงับ  ลด  หรือจํากัดการบริการและการจําหน่ายสินค้าหรือบริการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๖) กําหนดเงื่อนไขของการให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
(๗) ปฏิเสธการให้บริการโครงข่ายหรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นแก่ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน

โดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม   
(๘) การอุดหนุนการบริการและการอุดหนุนข้ามประเภทบริการสําหรับกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์  โดยการใช้ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของตนโดยมิชอบ 
(๙) จัดบริการแบบพ่วงขายบริการและสินค้าแก่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

(๑๐) ปกปิดข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการใช้บริการหรือให้บริการโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
(๑๑) ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม 
(๑๒) ใช้ข้อกําหนดทางเทคนิคของโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  หรือระบบเพื่อกีดกัน 

การให้บริการของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น 
(๑๓) ทําข้อตกลงหรือเง่ือนไขในลักษณะสมรู้ร่วมกับผู้ รับใบอนุญาตรายอื่นหรือบุคคลอื่น 

ในลักษณะที่เป็นการผูกขาด  ลด  หรือจํากัดการแข่งขัน 
(๑๔) การกระทําหรือพฤติกรรมอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นว่ามีลักษณะเข้าเกณฑ์ตามข้อ  ๗  หรือ

ที่คณะกรรมการจะประกาศเพิ่มเติมต่อไป 
ข้อ ๙ หากคณะกรรมการพิจารณาว่าการกระทําหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตรายใด 

มีลักษณะเป็นการกีดกันการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อการผูกขาด  ลด  หรือจํากัดการแข่งขันใน 
การให้บริการในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  คณะกรรมการอาจมีคําสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
ตามมาตรการเฉพาะตามหมวด  ๔  หรือกําหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด 
เพื่อแก้ไขเยียวยาผลที่เกิดจากการกระทําหรือพฤติกรรมของผู้ รับใบอนุญาตน้ัน  หรือเพื่อป้องกัน 
ความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ   

ทั้งนี้  ในระหว่างที่ดําเนินกระบวนการไต่สวนตามประกาศนี้  คณะกรรมการอาจมีคําสั่ง 
หรือมาตรการคุ้มครองชั่วคราวให้ผู้รับใบอนุญาตกระทําการหรืองดเว้นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง   
เพื่อปกป้องประโยชน์สาธารณะหรือคุ้มครองผู้ซึ่งอาจได้รับความเสียหายจากการกระทําดังกล่าว 

ข้อ ๑๐ การควบรวมกิจการและการครอบงําในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่อาจส่งผลให้
เกิดการผูกขาด  หรือลด  หรือจํากัดการแข่งขันในการให้บริการ  ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการกําหนดลักษณะ 
และมาตรการป้องกันการกระทําอันเป็นการผูกขาดโดยการควบรวมกิจการ  การครองสิทธิข้ามสื่อ   
และการครอบงํากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

หมวด  ๓ 
กระบวนการไต่สวน 

 
 

ข้อ ๑๑ กรณีที่มีผู้รับใบอนุญาตรายหนึ่งรายใดได้รับความเสียหายจากการกระทําของผู้รับ
ใบอนุญาตรายอื่นที่มีการกระทําหรือพฤติกรรมตามหมวด  ๒  ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับความเสียหาย  มีสิทธิ
ร้องขอต่อคณะกรรมการให้ดําเนินการไต่สวนผู้รับใบอนุญาตที่มีการกระทําหรือพฤติกรรมตามหมวด  ๒  ได้  
โดยจะต้องย่ืนคําร้องเป็นหนังสือ  อธิบายรายละเอียดของการกระทําและพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาต 
โดยละเอียด  และระบุความเสียหายที่ตนได้รับ  พร้อมย่ืนเอกสารหรือพยานหลักฐานตามที่กล่าวอ้าง   

เม่ือได้รับคําร้องจากผู้รับใบอนุญาตที่กล่าวอ้างตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการท่ีได้ รับการแต่งตั้งดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน   
และรายงานผลให้คณะกรรมการพิจารณา  ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
ให้สํานักงานหรือคณะอนุกรรมการจัดทําคําขอขยายระยะเวลาในการดําเนินการต่อคณะกรรมการ  ทั้งนี้  
การขอขยายระยะเวลาให้กระทําได้ไม่เกิน  ๒  คร้ัง  คร้ังละไม่เกิน  ๑๕  วัน 

ผู้รับใบอนุญาตที่ร้องขอให้คณะกรรมการดําเนินการไต่สวน  อาจยื่นคําขอมาตรการคุ้มครองหรือ
มาตรการเยียวยาชั่วคราวมาพร้อมกับคําขอไต่สวนหรือย่ืนขอในระหว่างดําเนินการไต่สวนโดยต้องแสดง
เอกสารหรือพยานหลักฐานให้ชัดเจนว่ามีความจําเป็นต้องมีมาตรการคุ้มครองหรือมาตรการเยียวยาชั่วคราว 
และหากไม่มีมาตรการคุ้มครองชั่วคราวจะก่อให้เกิดผลเสียหายที่ไม่สามารถเยียวยาได้หรือเกิดผลกระทบ
ต่อการแข่งขันหรือผลประโยชน์สาธารณะอย่างร้ายแรง  หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีจําเป็น 
และสมควรคณะกรรมการอาจกําหนดมาตรการคุ้มครองหรือมาตรการเยียวยาชั่วคราวก็ได้ 

ทั้งนี้  ในกรณีที่มีการร้องเรียนโดยประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย  ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  การกําหนดขั้นตอน
และระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาคําขอหรือคําร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้รับใบอนุญาตรายใดกระทําการหรือมีพฤติกรรมอันเป็น
การผูกขาด  หรือลด  หรือจํากัดการแข่งขันในการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  คณะกรรมการอาจส่ังให้
คณะอนุกรรมการดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายคณะอนุกรรมการทําหน้าที่ไต่สวนข้อเท็จจริงพร้อมเสนอความเห็น
ตามเหตุที่เกิดขึ้นในวรรคหนึ่งก็ได้  ทั้งนี้  ระยะเวลาและการขอขยายระยะเวลาในการดําเนินกระบวนการไต่สวน
ให้เป็นไปตามข้อ  ๑๑  ของประกาศนี้ 

ข้อ ๑๓ ในการไต่สวนนั้น  สํานักงาน  หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายมีอํานาจ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม  โดยต้องให้ผู้รับใบอนุญาตที่ถูกไต่สวนมีโอกาสชี้แจงและแสดง
พยานหลักฐานได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง   



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

การดําเนินการไต่สวนตามวรรคหน่ึงให้รวมถึงการดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เก่ียวข้อง 
(๒) รับฟังพยานหลักฐาน  คําชี้แจง  หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยาน

ผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง  เว้นแต่สํานักงานหรือคณะอนุกรรมการเห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จําเป็น  ฟุ่มเฟือย  
หรือเพื่อประวิงเวลา  

(๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี  พยานบุคคล  หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ 
(๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เก่ียวข้อง 
(๕) ตรวจสถานที่ที่เก่ียวข้อง 
ผู้รับใบอนุญาตต้องให้ความร่วมมือกับสํานักงานหรือคณะอนุกรรมการในการไต่สวนหรือพิสูจน์

ข้อเท็จจริง  และมีหน้าที่แจ้งและนําส่งพยานหลักฐานเพียงพอแก่การตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งจาก
สํานักงานหรือคณะอนุกรรมการด้วย 

ในระหว่างดําเนินกระบวนการไต่สวน  คณะกรรมการอาจมีมาตรการช่ัวคราวเพื่อสั่งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตกระทําการหรืองดเว้นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
การกระทําหรือพฤติกรรมอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด  หรือลด  หรือจํากัดการแข่งขันดังกล่าว 

หมวด  ๔ 
มาตรการเฉพาะ 

 
 

ข้อ ๑๔ เม่ือดําเนินการไต่สวนแล้วพบว่าผู้รับใบอนุญาตที่ถูกไต่สวนน้ันได้กระทําการหรือ 
มีพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาด  หรือลด  หรือจํากัดการแข่งขันในการให้บริการในกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์คณะกรรมการอาจกําหนดมาตรการเฉพาะ  ตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และมีคําสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ
ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด  เพื่อเป็นการแก้ไขหรือระงับการกระทําหรือพฤติกรรมอันเป็น
การผูกขาด  หรือลด  หรือจํากัดการแข่งขันในการให้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นั้น   

มาตรการเฉพาะตามวรรคหน่ึง  อาจประกอบด้วย 
(๑) คําสั่งให้กระทําการหรืองดเว้นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเพื่อแก้ไขหรือ 

มิให้มีการกระทําอันเป็นการผูกขาด  หรือลด  หรือจํากัดการแข่งขัน 
(๒) การแยกระบบบัญชีออกจากกันในการให้บริการบางประเภท 
(๓) การเปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
(๔) การคิดคํานวณค่าบริการตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
(๕) การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการบางประเภท 
(๖) การกําหนดใหบ้ริการแก่ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน 
(๗) การบังคับให้แยกขายบริการ 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

(๘) การสั่งให้ยกเลิกหรือปรับปรุงเง่ือนไขสัญญาให้บริการ 
(๙) มาตรการหรือเง่ือนไขอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร   
ในการมีคําสั่งให้ผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะ  คณะกรรมการอาจ

กําหนดระยะเวลา  ระงับ  ยกเลิก  เพิ่มเติม  หรือปรับปรุงมาตรการหรือเง่ือนไขใหม่ก็ได้ตามความเหมาะสม 
และความจําเป็น  ทั้งนี้  คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่ผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญที่ได้รับคําสั่ง
ให้ต้องปฏิบัติ  ในการชี้แจงและย่ืนเอกสารและหลักฐานคัดค้านได้   

ให้สํานักงานประกาศเผยแพร่มาตรการเฉพาะที่คณะกรรมการกําหนดต่อสาธารณะเป็นการทั่วไป
ภายในหนึ่งวันทําการนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีคําสั่ง 

ข้อ ๑๕ หลังจากที่ได้มีคําสั่งตามข้อ  ๑๔  แล้ว  หากคณะกรรมการพิจารณาหรือได้รับ 
การร้องเรียนว่าการกระทํา  พฤติกรรม  หรือเหตุอันเป็นการผูกขาด  หรือลด  หรือจํากัดการแข่งขันใน 
การให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ  ทําให้มาตรการเฉพาะไม่เหมาะสม
หรือไม่มีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการอาจระงับ  ยกเลิก  เพิ่มเติม  หรือปรับปรุงมาตรการเฉพาะหรือ
เง่ือนไขใหม่ก็ได้ตามความเหมาะสมและความจําเป็น   

มาตรการเฉพาะหรือเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดใหม่ให้ประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นการทั่วไป
ภายในหนึ่งวันทําการนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีคําสั่ง 

ข้อ ๑๖ หากผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับคําสั่งให้ต้องปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะตามข้อ  ๑๔  เห็นว่า
การกระทํา  พฤติกรรม  หรือเหตุที่ทําให้เกิดการผูกขาด  หรือลด  หรือจํากัดการแข่งขันในการให้บริการใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สิ้นสุดลงแล้วก็อาจร้องขอให้คณะกรรมการระงับ  ยกเว้น  หรือ
ปรับปรุงมาตรการเฉพาะใหม่ก็ได้  โดยต้องแสดงเอกสารและหลักฐานให้เป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการ 

คําสั่งของคณะกรรมการในการพิจารณาตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นที่สุด  และให้ประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
พันเอก  นที  ศุกลรัตน์ 

ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
ปฏิบัติหน้าที่แทน  ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 


