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นางสาวสภุญิญา  กลางณรงค์
๒๕ กนัยายน ๒๕๕๖





๑. การจัดทําหลักเกณฑการคุมครองผูบริโภค มิใหถูกเอาเปรียบจากผูประกอบกิจการ

และผูประกอบวิชาชีพ

     - ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปนการเอาเปรียบผูบริโภคในกิจการกระจาย

เสียงและกจิการโทรทัศน (ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕)

๒.การจัดทําหลักเกณฑรับเรื่องรองเรียน 

  -  ประกาศ กสทช.เรื่อง การกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาแลวเสร็จในการพิจารณาคํา

ขอหรือคํารองเรียน ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (ประกาศใชเม่ือ

วันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

ภารกิจการคุมครองผูบริโภค

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน



๓. การจัดทํากลไกการรับเรื่องรองเรียนโดยผูประกอบวิชาชีพหรือ
ผูประกอบการที่มีประสิทธิภาพ

     -  (ราง)แนวปฏิบัติเรื่อง รับและพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกจิระดับชาติ

(ผานความเห็นชอบท่ีประชุม กสท.ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๖ วันท่ี ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๖)

๔. หลักเกณฑอื่นๆ ทีเกี่ยวของ 

    -  รางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการใหบริการโทรทัศนแบบ
บอกรับสมาชิก พ.ศ.....

(ผานความเห็นชอบท่ีประชุม กสทช.ครัง้ท่ี ๙/๒๕๕๖ วันท่ี ๑๘ กันยายน 
๒๕๕๖ เตรียมเปดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ)

ภารกิจการคุมครองผูบริโภค

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน (ตอ) 





มีการจัดบริการที่เหมาะสมเพ่ือประโยชนของคนพิการ คนสูงอายุ หรือคนดอยโอกาส

“ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําผังรายการสําหรับการใหบริการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๑๐ ใหผูรับใบอนุญาต จัดใหมีการใหบริการเพ่ือสงเสริม

และคุมครองสิทธิของคนพิการและคนดอยโอกาสใหเขาถึงหรือรับรูและใชประโยชนจาก

รายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนไดอยางเสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป 

โดยอาจจัดใหมีบริการกระจายเสียงท่ีออกอากาศรายการอานหนังสือเต็มเวลา หรือ

บริการโทรทัศนท่ีจัดใหมีลามภาษามือ บริการคําบรรยายเปนอักษรวิ่ง หรือบริการคํา

บรรยายเปนเสียง หรือบริการในรูปแบบอ่ืนใดท่ีทําใหคนพิการและคนดอยโอกาสเขาถึง

หรือรับรูการใหบริการไดสําหรับรายการท่ีนําเสนอขอมูลขาวสารสาธารณะ ในเวลา

ออกอากาศอยางนอยวันละหกสิบนาที”

การสงเสริมสทิธิเสรีภาพในการสื่อสาร



“ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคล่ืนความถี่

เพื่อใหบรกิารโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๖  ขอ ๑๓.  ระบุใน ๑๓.๖ ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีบริการที่เหมาะสมเพื่อ

ประโยชนของคนพิการ คนสูงอายุ หรือคนดอยโอกาส    ในการเขาถึงรับรูและใช

ประโยชนไดอยางเสมอภาคเชนเดียวกับบุคคลทัว่ไป เชน การมีลามภาษามือ 

บริการคําบรรยายเปนอักษรวิ่งหรือบรรยายเปนเสียง สําหรับรายการที่นําเสนอ

ขอมูลขาวสารสาธารณะตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศ”

การสงเสริมสทิธิเสรีภาพในการสื่อสาร (ตอ) 



๑.จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือการสงเสริมใหผูประกอบกิจการ 

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนมีบริการเพ่ือการเขาถึงขอมูลขาวสารของ

คนพิการ

๒.จัดใหมีการศึกษาดานเทคนิคการบริการที่เหมาะสมเพ่ือประโยชนของคน

พิการคนสูงอายุ หรือ คนดอยโอกาส เพ่ือเปนองคความรูประกอบการ

ดําเนินการของผูประกอบกิจการ     (อยูระหวางดําเนินการ)

๓.จัดใหมีการศึกษามาตรฐาน Universal Remote Control 

การสงเสริมสทิธิเสรีภาพในการสื่อสาร (ตอ)  





   จัดทํา (ราง) แผนงานโครงการเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมความสามารถของประชาชน

ในการรูเทาทันสื่อตามวัตถุประสงคของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ 

ประจําป ๒๕๕๖ (อยูระหวางการพิจารณาของ กสท.)





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

MOU กับ       ม.

ราชภฎันครศรีธรรมราช

“การสรางเครือขาย

รองเรียนการโฆษณา

อาหาร ยา ผิด กม.”

 รวมกับเครือขาย 

จัดเวทีของเครือขาย

ผูบริโภค ๙ เวที  

   การแกไ้ขปัญหาโฆษณาอาหาร ยา และผลติภณัฑส์ขุภาพท่ีผดิ กม. ปี ๒๕๕๕

 NBTC Public Forum 
หัวขอแนวทางการคุมครอง
ผูบริโภคในโฆษณาวิทยุและ
โทรทัศนยุค กสทช

 ประชุมรวม ภาคี
เครือขายหนวยงานรัฐ
ท่ีเก่ียวของ ครั้งท่ี๑

ประชุมกับไทยคม หา
แนวทางระงับโฆษณา
ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีเขาขายโอ
อวดเกินจริง ครั้งท่ี ๑

หารือกับไอซีที ครั้งท่ี ๑

ประสานไทยคมแจงสถานี
ดาวเทียม

ก.พ. เม.ยมี.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ประสาน ICT แจง บริษัท
ไทยคม ดําเนินการแกปญหา

MOU  ๔ หนวยงาน 
กํากับดูแลโฆษณาอาหาร 
ยาและผลิตภัณฑสุขภาพ
ท่ีผิดกฎหมาย

ประชุมกับไอซีที   ครั้ง
ท่ี ๒

ไทยคมสงหนังสือแจง
โทรทัศนดาวเทียม 

 เวทีสมัชชา

ระดับชาติของผูบริโภค

ในกิจการกระจายเสียง

และโทรทัศน คร้ังท่ี ๑

สัมมนาผูประกอบการ

ดานสื่อ เรื่อง การกํากับ

ดูแลโฆษณาอาหาร ยาและ

ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีผิดก.ม.



 กสท.พิจารณาแนว
ทางการกํากับดูแลผูรับ
ใบอนุญาตการประกอบ
กิจการโทรทัศนเก่ียวกับการ
ออกอากาศรายการหรือ
โฆษณาผลิตภัณฑท่ีไมไดรับ
อนุญาตโฆษณาตาม กม.

 MOU ๑๐ หนวยงาน
รวมกันจัดการปญหาโฆษณา
ผลิตภัณฑท่ีไมไดรับอนุญาต
โฆษณาตาม กม.

1 2 3 4 5 6 7 8ก.พ. เม.ยมี.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   การแกไขปญหาโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิด กม. ป ๒๕๕๖

 เจาหนาท่ี อย. กสทช. 

และตํารวจ บก.ปคบ. จึงนํา

กําลังเขาจับกุมวิทยุชุมชน

บานเฮาเรดิโอ   ยานจรัสสนิท

วงศ

 ประชุมเชิง

ปฏิบัติการบูรณการ

ความรวมมือระหวาง

หนวยงาน เพื่อหา

แนวทางการบูรณาการ

การทํางานรวมกัน 

คร้ังท่ี ๒

 จัดอบรม เร่ืองการกํากับดูแล

โฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑสุข

ภาพํา ในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน เพื่อใหความรูดาน

กฎหมายการโฆษณายา อาหาร 

 เจาหนาท่ี กสทช.  อย. และ

ตํารวจ บก.ปคบ. จึงนํากําลังเขา

จับกุมวิทยุ F.M. ๙๕.๔๐  อ.ไชยวาน 

จ.อุดรธานี โฆษณาขายยาปลอม



ขาวการแกไขปญหาโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑสุขภาพ





สถิติเรื่องรองเรียน

๑๕ กุมภาพันธ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

ประเภทบริการ ขอรองเรียน

ยุติ

(เฉพาะเรื่องรองเรียน)
อยูระหวางดําเนินการ

จํานวน % จํานวน %

True Visions ๒๖๙ ๒๔๘ ๙๑.๑๒ ๒๑ ๗.๘๑

โทรทัศนดาวเทียม ๖๕ ๕๙ ๙๐.๗๗ ๖ ๙.๒๓

ฟรีทีวี ๓๐ ๒๙ ๙๖.๖๗ ๑ ๓.๓๓

เคเบ้ิลทีวี ๑๒ ๙ ๗๕ ๓ ๒๕.๐๐

สถานีวิทยุ ๖ ๕ ๘๓.๓๓ ๑ ๑๖.๖๗

สถานีวิทยุชุมชน ๖๘ ๕๙ ๘๖.๗๖ ๙ ๑๓.๒๔

อื่นๆ ๒ ๒ ๑๐๐ ๐ ๐

รวม ๔๕๒ ๔๑๑ ๙๐.๙๓ ๔๑ ๙.๐๗



ประเภทเรื่องรองเรียน
บริษัท ทรู วิช่ันส จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท 

จํากัด

บริษัท ซีทีเอช จํากัด 

(มหาชน)

ดานการใหบริการดานอุปกรณและสัญญาณโทรทัศน เชน 

อุปกรณใชไมได ไมมาซอม มีคาใชจายในการซอม ฯลฯ 
๘ เร่ือง ๑ เร่ือง ๑ เร่ือง

ดานโปรโมชั่น (แพ็คเกจ) และชองรายการ เชน เรื่อง Golf 

Channel การปรับแพ็คเกจโดยไมแ่จ้ง ฯลฯ
๗ เร่ือง ๑ เร่ือง -

ดานการเรียกเก็บเงินคาบริการ เชน ทวงหนี้แบบขมขู ดูไมไดแต

เก็บคาบริการ ฯลฯ
๑๖ เร่ือง - -

ดานการคางคืนเงินประกันอุปกรณ เชน เรียกคืนอุปกรณเร็วแต

คืนเงินประกันชา ฯลฯ
๙ เร่ือง - -

ดานการประกอบกิจการท่ีเปนการเอาเปรียบผูบริโภค - ๑ เร่ือง -

รวมเร่ืองรองเรียนทั้งหมด (๔๔ เร่ือง) ๔๐ เร่ือง ๓ เร่ือง ๑ เร่ือง

สถิติเรื่องรองเรียน “โทรทัศนระบบบอกรับสมาชิก” (๑ มกราคม – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖)

หมายเหตุ – เร่ืองรองเรียนท้ังหมดมีจํานวน ๗๔ เร่ือง ดังนัน้ เร่ืองรองเรียนกิจการโทรทัศนระบบบอกรับสมาชิก คิดเปนรอยละ 

๕๙.๔๕ ของเร่ืองท้ังหมด เร่ืองอื่นๆ เชน การรบกวนคล่ืนความถี่วิทยุ การโฆษณาอาหารและยา และประเดน็ทางเทคนิคของกลองรับ

สัญญาณ (ไมมีสัญญา) ฯลฯ



ประเภทเร่ืองรองเรียน วิทยุชุมชน สถานีโทรทัศนดาวเทียม ฟรีทีวี

ดานการใหบริการดานอุปกรณและสัญญาณ เชน อุปกรณ

ใชงานไมได สัญญาณหาย คลื่นรบกวน เปนตน
- ๕ เร่ือง -

ดานโปรโมชั่น เชน เปลี่ยนชองรายการโดยไมแจง มี

คาใชจายเพ่ิมในการรับชม เปนตน
- ๓ เร่ือง -

ดานสิทธิ์ในการประกอบกิจการ ๖ เร่ือง - -

ดานการโฆษณา เชน ผลิตภัณฑอาหารและยาท่ีอวดอาง

สรรพคุณเกินจริง ออกอากาศเกินระยะเวลาท่ีกําหนด 

เปนตน

๔ เร่ือง ๑ เร่ือง ๑ เร่ือง

จํานวนเร่ืองรองเรียนทั้งหมด ๒๐ เร่ือง ๑๐ เร่ือง ๙ เร่ือง ๑ เร่ิอง

สถิติเรื่องรองเรียน “วิทยุชุมชนและโทรทัศนระบบไมบอกรับสมาชิก”

 ๑ มกราคม – ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

หมายเหตุ-เร่ืองรองเรียนท้ังหมด จํานวน ๗๔ เร่ือง ดังนั้น เร่ืองรองเรียนกิจการวิทยุชุมชนและโทรทัศนระบบไมบอกรับสมาชิก  คิดเปน

รอยละ ๒๗.๐๒ ของเร่ืองท้ังหมด 

            -มีเร่ืองรองเรียน   ๑๐  เร่ือง มีองคประกอบเร่ืองรองเรียนไมครบ
             



ตัวอยางรายละเอียดการรองเรียนของผูบริโภค

๑.True vision เปนเรื่องบรกิาร/สัญญาไมเปนธรรม

 ปรับเปลี่ยนชองสัญญาณโดยไมแจงลวงหนา

 สงสัญญาณไมชัด

 ไมสามารถยกเลิกสัญญากอนกําหนดได

 การคืนเงินประกันอุปกรณลาชา

 การเรียกเก็บคาบริการนอกเหนือจากสัญญาท่ีระบุไว

 กลองรับสัญญาณไมไดคุณภาพ



๒. GMM  ดานบริการ (ไมเปนไปตามที่โฆษณาที่ดูฟรทีุกชอง)

๓. IPM  ดานบริการ (สงสัญญาณภาพไมชัดเจน)

๔. DTV ไมสามารถรับชม Free TV ได / ปรับเปลี่ยนชองรายการโดยไมแจง

ลวงหนา

๕. โพลเีทเลคอม ดานบริการ (สญัญาณภาพไมชัดเจน)

๖ ไฮเทคเคเบลิ  ดานบริการ (สัญญาณภาพไมชัดเจน)

๗. โทรทัศนดาวเทียมอ่ืนๆ (ไมระบุ)  มีโฆษณาอาหาร ยา ผลิตภัณฑ

สุขภาพ ที่ไมไดรับอนุญาต

ตัวอยางรายละเอียดการรองเรียนของผูบริโภค  (ตอ)  
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