
                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑- 

 

 
 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 

  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

 

สรุปโครงการ 

ชื่อโครงการ โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 

เจ้าของโครงการ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ระยะเวลาด าเนินการ ๑2๐ วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ 

ผู้ศึกษาโครงการ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒- 

--------------------------------- 
บทท่ี ๑ บทน า 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ในยุทธศาสตร์ที่ 
๕.๒ ก าหนดให้ กสทช. ต้องก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้เป็นประโยชน์ในมิติ
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยการก ากับดูแลการประกอบกิจการในด้านเน้ือหาให้มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ 
ต่อสาธารณะ ก ากับดูแลโฆษณามิให้ละเมิดสิทธิและเอาเปรียบผู้บริโภค ทั้งน้ี ได้ก าหนดแนวทางส าคัญเพื่อบรรลุ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวน้ี ได้แก่ การก าหนดหลักเกณฑ์และกติกาในการก ากับดูแลด้านเน้ือหา และการก าหนดหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาโฆษณาอันเป็นลักษณะการค้าก าไรเกินควร การหลอกลวงผู้บริโภค หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ 

 อย่างไรก็ตาม จากผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทในช่วงเวลาที่ผ่านมา ส านักงาน กสทช.พบว่า มีช่อง
รายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ที่มีแนวโน้มขยายตัวและเพิ่มจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้ง
กลุ่มที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการแล้ว และกลุ่มที่อยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาต ขณะที่ทางส านักงาน กสทช. 
เองยังไม่มีหลักเกณฑ์และกติกาที่ชัดเจนส าหรับการก ากับดูแลช่องรายการประเภทดังกล่าว เน่ืองจากเน้ือหาของ
ช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกลมีลักษณะที่คาบเกี่ยวระหว่าง ส่วนที่เป็นเน้ือหารายการ กับเน้ือหาการ
โฆษณา กรณีดังกล่าวจึงนับเป็นความท้าทายองค์กรก ากับดูแลอย่าง กสทช. ทั้งในมิติระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
ที่มีอยู่ รวมตลอดถึงองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการก ากับดูแลที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาให้มีความทันสมัย 
สอดคล้อง กับสภาพอุตสาหกรรมของส่ือโทรทัศน์ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ส านักงาน กสทช. จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ 
และแนวทางการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-Shopping) เพื่อน าประสบการณ์ 
ผลการศึกษาและองค์ความรู้ที่ได้มาสร้างเป็นหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแล และใช้เป็นแนวทางในการท างานของ 
กสทช. ต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพื่อศึกษารูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-Shopping) จาก 
ตัวอย่างในต่างประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา 
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๒.๒ เพื่อศึกษาแนวทางในการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล ในประเด็นเกี่ยวกับ
การออกใบอนุญาต การเก็บค่าธรรมเนียม การก ากับผังและเน้ือหารายการ และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 ๒.๓ เพื่อน าองค์ความรู้และผลการศึกษาที่ได้ มาพัฒนาเพื่อก าหนดเป็นหลักเกณฑ์และกติกาในการก ากับ
ดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล เพื่อใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. ในอนาคต 
 
๓. ขอบเขตการด าเนินงาน 

 ๓.๑ วิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับมอบหมายจากส านักงาน กสทช. ภายใต้ข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ให้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร และจากประสบการณ์จริงและตัวอย่าง
ในต่างประเทศ  

๓.๒ ผู้ได้รับมอบหมายต้องจัดเวทีและกิจกรรมทางวิชาการเพื่อการแลกเปล่ียนความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์ 
เกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล โดยเน้นตัวอย่างจาก
ประเทศที่เป็นต้นแบบตามที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด   

 ๓.๓ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องน าผลการศึกษาที่ได้รับมาท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกับ ส านักงาน 
กสทช. เพื่อสรุปเป็นแนวทางและรูปแบบการก ากับดูแลช่องรายการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกลที่
เหมาะสมส าหรับประเทศไทย  

 ๓.๔ จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวต่อผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ กสทช. 
 
๔. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๑2๐ วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ 
 
๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๕.๑  ส านักงาน กสทช. ได้รับความรู้ บทเรียนและประสบการณ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ 
ประเภทการขายสินค้าทางไกล ที่สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้ส าหรับการท างานของ กสทช.และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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๕.๒ ส านักงาน กสทช. มีแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมในการก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรทัศน์
ประเภทการขายสินค้าทางไกล โดยการน าผลการศึกษาที่ได้มาใช้ส าหรับการก าหนดหลักเกณฑ์และกติกาส าหรับ
การก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกลที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 

๕.๓ เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ส านักงาน กสทช. กับวิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศต่อไป  

๕.๔ วิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสั งคมและมี
ผลงานส าหรับการบริการสังคมอย่างต่อเน่ือง  

 
๖. เป้าหมายผลผลิต 

๖.๑ ส านักงาน กสทช. มีชุดความรู้และฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขาย
สินค้าทางไกล 

๖.๒ ส านักงาน กสทช. มีแนวทางและรูปแบบในการก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้า
ทางไกลที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

 
๗. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ที่ต้องการให้มีศึกษารูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้า
ทางไกล (Tele-Shopping) จากตัวอย่างในต่างประเทศ รวมถึงศึกษาแนวทางในการก ากับดูแลช่องรายการประเภท 
การขายสินค้าทางไกล ในประเด็นเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การเก็บค่าธรรมเนียม การก ากับผังและเน้ือหารายการ 
และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท าให้มีความจ าเป็นต้องก าหนดกรอบการศึกษาโครงการซึ่งก าหนดความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์โครงการ ค าถามการวิจัย และหัวข้อ/ตัวแปรในการศึกษา ดังในตารางดังต่อไปน้ี 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๕- 

ตารางที่ ๑  ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ ค าถามการวิจัย และหัวข้อ/ตัวแปรในการศึกษา 

วัตถุประสงค์โครงการ ค าถามการวิจัย หัวข้อ/ตัวแปรในการศึกษา 

๑. เพื่อศึกษารูปแบบการประกอบ
กิจการโทรทัศน์ประเภทการขาย
สินค้าทางไกล (Tele-Shopping) 
จากตัวอย่างในต่างประเทศ อาทิ 
ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ยุโรป
ออส เ ต ร เ ลี ย  แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา 

๑.๑. รูปแบบการประกอบกิจการ 
โทรทัศน์ประเภทการขายสินค้า
ทางไกล (Tele-shopping) ใน
ต่างประเทศเป็นอย่างไร และมี
ประเด็นใดบ้างที่เหมือน และ
แตกต่างจากประเทศไทย 

๑. นิยามของการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ใน
ต่างประเทศ และในประเทศไทย 

๒. ขอบเขตของการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ใน
ต่างประเทศ และในประเทศไทย 

๓. สถานการณ์ของการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ใน
ต่างประเทศ และในประเทศไทย 

ก. สถานการณ์ของการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-
shopping)  

ข. จ านวนผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
ค. สมาคม และ/หรือการรวมกลุ่มผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้า

ทางไกล (Tele-shopping)  
ง. ประเภท และรูปแบบของรายการการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 

๔. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์
ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ในต่างประเทศ และในประเทศไทย 

๒. เพื่อศึกษาแนวทางในการก ากับ
ดูแลช่องรายการประเภทการขาย
สินค้าทางไกล ในประเด็นเกี่ยวกับ 
การออกใบอนุญาต การเก็บ
ค่าธรรมเนียม การก ากับผังและ
เนื้อหารายการ และประเด็นอื่นที่

๒.๑. แนวทางในการก ากับดูแล
ช่องรายการประเภทการขาย
สินค้าทางไกล ในประเด็นเกี่ยว 
กับการออกใบอนุญาต การเก็บ
ค่าธรรมเนียม การก ากับผังและ
เนื้อหารายการ และประเด็นอื่น

๑. มีกฎหมาย และกฎระเบียบใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้า
ทางไกล (Tele-shopping) ในต่างประเทศ และในประเทศไทย 

ก. ด้านเกี่ยวกับรูปแบบการออกใบอนุญาต 
ข. ด้านเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต 
ค. ด้านการเก็บค่าธรรมเนียม 
ง. ด้านการก ากับผังและเนื้อหารายการ 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๖- 

วัตถุประสงค์โครงการ ค าถามการวิจัย หัวข้อ/ตัวแปรในการศึกษา 
เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศเป็น

อย่างไร และมีประเด็นใดบ้างที่
เหมือน หรือแตกต่างกับประเทศ
ไทย 

จ. ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองผู้บริโภค การคัดเลือกสินค้า/
ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ) 

๒. โครงสร้างของหน่วยงานก ากับ 
๓. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานก ากับกับผู้ประกอบกิจการ และสมาคม/การรวมกลุ่มผู้ประกอบ

กิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
๔. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง รวมถึงข้อดี-ข้อเสียของรูปแบบการก ากับ

ดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ในต่างประเทศ และในประเทศ
ไทย 

๕. การก าหนดทางเลือกของแนวทางในการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล ใน
ประเด็นเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การเก็บค่าธรรมเนียม การก ากับผังและเนื้อหารายการ และ
ประเด็นอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องในต่างประเทศ 

๓. เ พื่ อ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ ผ ล
การศึกษาที่ ได้  มาพัฒนาเพื่อ
ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์และกติกา
ในการก ากับดูแลช่องรายการ
ประเภทการขายสินค้าทางไกล 
เพื่อใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของ
ส านักงาน กสทช.ในอนาคต 

๓.๑. การประยุกต์ใช้รูปแบบ
ของต่างประเทศที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทยควรเป็นอย่างไร 

๑. ความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้การก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล 
(Tele-shopping) ในต่างประเทศกับประเทศไทย 

๒. รูปแบบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกติกาในการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้า
ทางไกล (Tele-shopping) ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๗- 

จากรายละเอียดขา้งต้น สามารถน ามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาดังต่อไปน้ี 
 
แผนภูมิที่ ๑  กรอบแนวคิดการศึกษาโครงการ 

 

 
๘. ขั้นตอนการด าเนินงาน วิธีการศึกษา และกรอบแนวทางการศึกษา 

การศึกษาโครงการฯ น้ี มีกรอบแนวทางการศึกษาโดยจ าแนกออกเป็น ๖ ขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

 ขั้นตอนที่ ๑. การศึกษารวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเพื่อศึกษาสถานการณ์ และการก ากับดูแลช่องรายการ
ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) จากกรณีศึกษาตัวอย่าง ๕ ประเทศ และในประเทศไทยพร้อม
การจัดท ารายงานขั้นต้น (Inception Report) น าเสนอผลการศึกษาทบทวนข้อมูลทุติยภูมิด้านรูปแบบการ
ประกอบกิจการ และแนวทางในการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๘- 

 ในขั้นตอนดังกล่าว จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องเพื่อท าความเข้าใจสถานการณ์ของการ
ประกอบกิจการ และการก ากับดูแลช่องช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) จากกรณี ศึกษา
ตัวอย่าง ๕ ประเทศ และในประเทศไทย โดยแบ่งเป็น ๔ ขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

 ๑.๑. การศึกษาทบทวนนิยามการขายสินค้าทางไกล (Tele-Shopping) 

การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับการศึกษารูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้า
ทางไกล (Tele-Shopping) พบว่าเป็นค าศัพท์ดังกล่าวมีความหมายหลากหลายแตกต่างกันกับบริบทของประเทศ และ
หน่วยงานก ากับต่างๆ ดังน้ันเพื่อให้การศึกษา ควรเริ่มด าเนินการโดยการก าหนดนิยามของค าว่า “การขายสินค้า
ทางไกล (Tele-Shopping)” ใช้มีความชัดเจน โดยการสังเคราะห์นิยาม และความหมายของจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
จากน้ันวิเคราะห์ความเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้นิยามดังกล่าวกับบริบทของประเทศไทยเพื่อก าหนดนิยามการขาย
สินค้าทางไกลส าหรับประเทศไทย 

๑.๒. การศึกษาทบทวนขอบเขตความครอบคลุมของการขายสินค้าทางไกลผ่านโทรทัศน์ (Tele-
Shopping) 

การทบทวนของเขตความครอบคลุมของการขายสินค้าทางไกลผ่านโทรทัศน์ (Teleshopping) เพื่อก าหนด ขอบเขต
ของช่องทางการกระจายเสียงโทรทัศน์ที่ครอบคลุมถึงรูปแบบการส่งเน้ือหาออกอากาศ (How to deliver content) 
ซึ่งเหมาะสมที่จะใช้ประกอบกับนิยามของการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-
Shopping) ที่เหมาะสมกับประเทศไทย   

๑.๓. การศึกษาสภาพตลาด และรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล 
(Tele-Shopping) 

การศึกษาสภาพตลาด และรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล ( Tele-
Shopping) ครอบคลุมถึงการศึกษามูลค่าตลาดการขายสินค้าทางไกลในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ยุโรป 
สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย รวมถึง รายละเอียดของผู้ประกอบการการขายสินค้าทางไกลที่ส าคัญในประเทศดังกล่าว 
และการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆ 

 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๙- 

 ๑.๔. การศึกษากฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้า
ทางไกล (Tele-shopping) 

เป็นการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย และกฎระเบียบใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการ
ขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ในต่างประเทศ และในประเทศไทย ในด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

ก. ด้านเกี่ยวกับรูปแบบการออกใบอนุญาต 

ข. ด้านเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต 

ค. ด้านการเก็บค่าธรรมเนียม 

ง. ด้านการก ากับผังและเน้ือหารายการ 

จ. ประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองผู้บริโภค การคัดเลือกสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ) 

- การคุ้มครองผู้บริโภค 

- การก ากบัดูแลสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่มีการจ าหน่าย 

i. คุณภาพของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 

ii. การคัดเลือกสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 

- ประมวลจริยธรรมผู้ประกอบการ 

โดยการรวบรวมข้อมูล และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล 
(Tele-shopping) ในต่างประเทศ และในประเทศไทย ครอบคลุมถึงกฎหมาย และกฎระเบียบดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

กฎหมาย และกฎระเบียบในต่างประเทศ 

 ประเทศญี่ปุ่น ครอบคลุมกฎหมาย และกฎระเบียบ เช่น พระราชบัญญัติกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ 
ค.ศ. 1950 (The Broadcast Act 1950) พระราชบัญญัติป้องกันของรางวัลที่แสดงเหตุผลไม่ได้ และการโฆษณาที่
หลอกลวง (Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations 1962) พระราชบัญญัติ
ธุรกรรมพาณิชย์ ค.ศ. 1976 (Act on Specified Commercial Transactions 1976) เป็นต้น 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๐- 

 ประเทศเกาหลีใต้ ครอบคลุมกฎหมาย และกฎระเบียบ เช่น  พระราชบัญญัติการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์ ค.ศ. 2000 (Broadcasting Act of 2000) กฎระเบียบเกี่ยวกับการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์ (Regulations concerning Deliberation on Broadcasts) กฎระเบียบเกี่ยวกับการโฆษณาผ่านการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (Regulations Concerning Deliberation on Advertising Broadcast) และ/หรือ 
กฎระเบียบเกี่ยวกับการโฆษณา (Regulations Concerning Announcement of Sponsors) เป็นต้น 

 ประเทศออสเตรเลีย ครอบคลุมกฎหมาย และกฎระเบียบ เช่น พระราชบัญญัติการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์ ค.ศ. 1992 (Broadcasting Services Act 1992) เป็นต้น 

 กฎหมายสหภาพยุโรป - ครอบคลุมกฎหมาย และกฎระเบียบ เช่น  ประกาศฉบับที่ ๒๐๑๐/๑๓/EU 
แห่งสภายุโรป และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ว่าด้วยการประสานงานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ หรือการบริหารของ
ประเทศสมาชิกในด้านการให้บริการส่ือภาพ และเสียง (Directive 2010/13/EU of the European Parliament 
and of the Council on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or 
administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services - 
Audiovisual Media Services Directive) และ/หรือ บทบัญญัติว่าด้วยการออกอากาศของรายการโทรทัศน์ ค.ศ. 
2010 (Code on the scheduling of television advertising 2010) เป็นต้น 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมกฎหมาย และกฎระเบียบ เช่น พระราชบัญญัติการส่ือสาร ค.ศ. 
1934 (Communications Act of 1934) พระราชบัญญัติโทรคมนาคม ค.ศ. 1996 (Telecommunications Act 
of 1996) และ/หรือพระราชบัญญัติรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก ค.ศ. 1990 เป็นต้น (The Children's Television 
Act of 1990) 

 

กฎหมาย และกฎระเบียบในประเทศไทย 

๑. กฎหมายเกี่ยวกับก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ ด้านรูปแบบการออกใบอนุญาต ด้านคุณสมบัติของผู้ได้รับ
ใบอนุญาต ด้านการเก็บค่าธรรมเนียม และด้านการก ากับผังและเน้ือหารายการ ได้แก่  

o รัฐธรรมนูญ  

o พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๑- 

o พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 รวมทั้ง
ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง 

๒. กฎหมายเกี่ยวกับการขายสินค้าหรือบริการ  

o พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐) รวมทั้ง
ประกาศต่างๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 

o กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งพระราชกฤษฎีกาและประกาศต่างๆ ที่ออกตามความของกฎหมายน้ี 

๓. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  

o พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๑ และประกาศต่างๆ ต่อไปน้ี 

 ประกาศ กสทช. เรื่องการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕  

 ประกาศ กสทช. เรื่อง การก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาค าขอหรือค า
ร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (พฤศจิกายน ๒๕๕๕) 

 ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๕ (๑๒) ของ ประกาศ กสทช. เรื่องการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (มิถุนายน ๒๕๕๖) 

 ประกาศ กสทช. เรื่องแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 
ตามข้อ ๕ (๑๐) ของ ประกาศ กสทช. เรื่องการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (มกราคม ๒๕๕๘) 

 ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

o พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541 และฉบับที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๕๖ รวมทั้งพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศต่างๆ ที่ออกตามความของกฎหมายน้ี 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๒- 

o พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
กฎกระทรวง 

o พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

นอกจากน้ัน ยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของหน่วยงานก ากับ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานก ากับ
กับผู้ประกอบ กิจการ และสมาคม/การรวมกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-
shopping) โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น 

ก. ประเทศญี่ปุ่น มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก ากับการขายสินค้าทางไกล (Teleshopping) ดังต่อไปน้ี 
กระทรวงมหาดไทย และการส่ือสาร (Ministry of Internal Affairs and Communications) สมาคมผู้ประกอบ
กิจการโฆษณากระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์แห่งประเทศญี่ปุ่น (The Japan Commercial Broadcasters 
Association - JBA) เดิมคือสมาคมผู้ประกอบกิจการโฆษณากระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์แห่งชาติ (National 
Association of Commercial Broadcaster - NAB) องค์กรจริยธรรมการออกอากาศ และการพัฒนารายการ 
(Broadcasting Ethics and Program Improvement Organization - BPO) สมาคมผู้ประกอบการตลาดทางตรงญี่ปุ่น 
(Japan Direct Marketing Association – JADMA) และส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Affairs Agency) 
เป็นต้น 

ข. ประเทศเกาหลีใต้ ครอบคลุม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวางแผนอนาคต (Ministry of 
Science, ICT and Future Planning) คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเกาหลีใต้ (Korean Fair Trade Commission - 
KFTC) คณะกรรมการตรวจสอบโฆษณาแห่งเกาหลีใต้ (The Korea Advertising Review Board - KARB) สมาคม
นักการตลาดแห่งเกาหลีใต้ (Marketers Society of Korea - MASOK) สมาคมผู้ประกอบ การขายตรงเกาหลีใต้ (Korea 
Direct Selling Association - KDSA) และ/หรือ สมาคมผู้ประกอบ การเคเบิ้ลโทรทัศน์เกาหลีใต้ (Korean Cable TV 
Association - KCTA) สมาคมผู้ประกอบการทีวีโฮมช็อปปิ้งเกาหลี (Korea TV Home Shopping Association - KOTA) 
เป็นต้น 

ค. ออสเตรเลีย ครอบคลุม ส านักงานการส่ือสาร และส่ือแห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian Communications 
and Media Authority - ACMA) เป็นต้น 

ง. ยุโรป ครอบคลุม ส านักงานการส่ือสาร (OfCom) และ/หรือ ส านักงานมาตรฐานโฆษณา (Advertising 
Standards Authority - ASA) เป็นต้น 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๓- 

จ. ประเทศสหรัฐอเมริกา ครอบคลุม คณะกรรมการกลางก ากับกิจการส่ือสาร (The Federal Communications 
Commission - FCC) เป็นต้น 

 
 ขั้นตอนที่ ๒. การจัดประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และการประชุมร่วมกับส านักงาน กสทช. ครั้ง
ที่ ๑ 

 ด าเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาสินค้า และรายการ
ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) และการก ากับรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-
shopping) ซึ่งเป็นการจัดประชุมร่วมกับส านักงาน กสทช. ครั้งที่ ๑ โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมการจัดประชุมไม่ต่ ากว่า ๓๐ 
ราย เพื่อสรุปผล อธิปรายผล และรับฟังความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

๑. นิยามของการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ในต่างประเทศ และ
ในประเทศไทย 

๒. ขอบเขตของการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ในต่างประเทศ 
และในประเทศไทย 

๓. สถานการณ์ของการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ใน
ต่างประเทศ และในประเทศไทย 

ก. สถานการณ์ของการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping)  

ข. จ านวนผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 

ค. สมาคม และ/หรือการรวมกลุ่มผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-
shopping)  

ง. ประเภท และรูปแบบของรายการการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 

๔. ประเด็นกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล 
(Tele-shopping) ในต่างประเทศ และในประเทศไทย รวมทั้งข้อเสนอแนะทางเลือก 

ก. ด้านเกี่ยวกับรูปแบบการออกใบอนุญาต 

ข. ด้านเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๔- 

ค. ด้านการเก็บค่าธรรมเนียม 

ง. ด้านการก ากับผังและเน้ือหารายการ 

จ. ประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองผู้บริโภค การคัดเลือกสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 
ฯลฯ) 

ฉ. การก าหนดทางเลือกของแนวทางในการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล ใน
ประเด็นเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การเก็บค่าธรรมเนียม การก ากับผังและเน้ือหารายการ และ
ประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ 

๕. โครงสร้างของหน่วยงานก ากับ 

๖. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานก ากับกับผู้ประกอบกิจการ และสมาคม/การรวมกลุ่มผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 

๗. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในต่างประเทศ และในประเทศไทย 

๘. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภท
การขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ในต่างประเทศ และในประเทศไทย 

 
โดยมีประเด็นค าถาม และการรับฟังความคิดเห็นดังต่อไปน้ี 

๑. ความคิดเห็นต่อข้อดี-ข้อเสียของรูปแบบการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-
shopping) ในต่างประเทศ และในประเทศไทย 

๒. ความคิดเห็นต่อข้อดี-ข้อเสียของรูปแบบการประกอบกิจการการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ใน
ต่างประเทศ และในประเทศไทย 

 
 ขั้นตอนที่ ๓. การคัดเลือกประเทศตัวอย่างกรณีศึกษาจ านวน ๒ ประเทศเพื่อเดินทางไปท าการศึกษา การ
จัดประชุมและการสัมภาษณ์ และสรุปผล 

 ด าเนินการคัดเลือกประเทศกรณีศึกษาตัวอย่างจ านวน ๒ ประเทศเพื่อเดินทางไปท าการศึกษาโดยการจัด
ประชุมร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกประเทศกรณีศึกษาตัวอย่างดังต่อไปน้ี 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๕- 

๑. เป็นประเทศที่มีการก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ที่มี
มาตรฐาน และมีระเบียบปฏิบัติที่ดี ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา ได้แก่ ด้านเกี่ ยวกับรูปแบบการออกใบอนุญาต 
ด้านเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต ด้านการเก็บค่าธรรมเนียม ด้านการก ากับผังและเน้ือหารายการ และ
ประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองผู้บริโภค การคัดเลือกสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ) อย่างครอบคลุม 

๒. เป็นประเทศที่มีลักษณะของสถานการณ์การประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-
shopping) ลักษณะคล้ายคลึงกับในประเทศไทย โดยสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

๓. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทุติยภูมิด้านความเหมือนและความแตกต่าง รวมถึงข้อดี -ข้อเสียของ
รูปแบบการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ในต่างประเทศ และในประเทศ
ไทย แสดงให้เห็นว่ารูปแบบของการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ใน
ประเทศดังกล่าวอาจมีความเหมาะสมในการน ามาพัฒนาเพื่อก าหนดเป็นหลักเกณฑ์และกติกาในการก ากับดูแลช่อง
รายการประเภทการขายสินค้าทางไกล เพื่อใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. ในอนาคต 

โดยการจัดประชุมร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึกต้องครอบคลุมถึงหน่วยงานก ากับดูแล สมาคมซึ่งเกิดจากการ
รวมกลุ่มผู้ประกอบการ และ/หรือ ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
เป็นอย่างน้อย  

 
 ขั้นตอนที่ ๔. การส ารวจ จัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และการจัดประชุมเพื่อการเก็บข้อมูล จ านวน ๔ ภาค 

ในขั้นตอนน้ีด าเนินการโดยการจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) จ านวน ๔ ครั้งในด้านความเหมาะสมของการ
ประยุกต์ใช้การก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ในต่างประเทศกับประเทศไทย 
และข้อเสนอแนะต่อรูปแบบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกติกาในการก ากับดูแลช่องรายการประเภท การขายสินค้า
ทางไกล (Tele-shopping) ที่เหมาะสมกับประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ภาคกลาง (จังหวัด
กรุงเทพมหานคร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) และภาคใต้ (จัดที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา) 
ก าหนดให้กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประกอบด้วย 

๑) ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแล เช่น ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค 
(สคบ.) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) และ/หรือส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.) 
เป็นต้น 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๖- 

๒) สมาคม และการรวมกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (teleshopping) 
ในประเทศไทย ประกอบไปด้วย สมาคมขายตรงแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ/หรือหอการค้า
จังหวัด และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ/หรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  

๓) ผู้ประกอบการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (teleshopping) ในประเทศไทย ทั้งที่เป็นและไม่
เป็นสมาชิกของสมาคม  

๔) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป 
 

โดยมีประเด็นค าถามส าหรับการจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) ดังต่อไปน้ี 

โดยมีประเด็นค าถาม และการรับฟังความคิดเห็นดังต่อไปน้ี 

๑. ความคิดเห็นต่อข้อดี-ข้อเสียของรูปแบบการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล 
(Tele-shopping) ในต่างประเทศ และในประเทศไทย 

๒. ความคิดเห็นต่อข้อดี-ข้อเสียของรูปแบบการประกอบกิจการการขายสินค้าทางไกล (Tele-
shopping) ในต่างประเทศ และในประเทศไทย 

๓. ด้านความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้การก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล 
(Tele-shopping) ในต่างประเทศกับประเทศไทย 

๔. ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกติกาในการก ากับดูแลช่องรายการประเภท
การขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
 

การส ารวจแบบสอบถามผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ในด้านความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้การก ากับ
ดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ในต่างประเทศกับประเทศไทย และข้อ เสนอแนะต่อ
รูปแบบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกติกาในการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล  (Tele-
shopping) ที่เหมาะสมกับประเทศไทย ครอบคลุมจ านวนกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริโภค และประชาชนทั่วไปในประเทศ
ไทย โดยเลือกจากประชาชนชาวไทยที่มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งมีจ านวนทั้งส้ิน ๕๗,๙๙๒,๘๐๗ คน (กรมการ
ปกครอง, ๒๕๕๘) โดยการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างและได้ใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจ านวน
ประชากรโดยก าหนดความเช่ือมั่นที่ ๙๕% ความคลาดเคล่ือนที่ ± ๕% ดังสูตรของ Yamane (๑๙๖๗) ดังน้ี 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๗- 

n      =        N 
                           ๑ + N(e)๒ 
 N ...... =   ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 N ...... =   จ านวนประชากร 
 e ....... =   ๐.๐๕ ที่ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ ๙๕ 
 
แทนค่าในสูตรดังน้ี 
 n ....... =             ๕๗,๙๙๒,๘๐๗ 
                                 ๑+ ๕๗,๙๙๒,๘๐๗ (๐.๐๕)๒ 

N =   ๓๙๙.๙๙ 

 
ดังน้ัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีจ านวน ๔๐๐ ตัวอย่าง โดยจ าแนกออกเป็นโควต้าตามภาคทั้ง ๔ 

ภาคดังน้ี 
  

ตารางท่ี ๒  จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามภาค 

ภาค จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

ภาคเหนือ  ๑๐๐ 

ภาคกลาง  ๑๐๐ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๑๐๐ 

ภาคใต้ ๑๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๔๐๐ 

 
โดยมีประเด็นค าถามส าหรับการส ารวจแบบสอบถามผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ดังต่อไปน้ี 

 ขั้นตอนที่ ๕. การจัดประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และการประชุมร่วมกับส านักงาน  กสทช. ครั้ง
ที่ ๒ 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๘- 

 ด าเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาสินค้า และรายการ
ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) และการก ากับรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-
shopping) ซึ่งเป็นการจัดประชุมร่วมกับส านักงาน กสทช. ครั้งที่ ๒ โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมการจัดประชุมไม่ต่ ากว่า ๓๐ 
ราย โดยครอบคลุมเน้ือหาผลการวิจัยที่ได้ด าเนินการมาก่อนทั้งหมด รวมถึงเพื่อสรุปผล อธิปรายผล และรับฟังความ
คิดเห็นในด้านความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้การก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล ( Tele-
shopping) ในต่างประเทศกับประเทศไทย และข้อเสนอแนะต่อรูปแบบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกติกาในการ
ก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยมีประเด็น
ค าถามดังต่อไปน้ี 

๑. ความคิดเห็นต่อข้อดี-ข้อเสียของรูปแบบการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-
shopping) ในต่างประเทศ และในประเทศไทย 

๒. ความคิดเห็นต่อข้อดี-ข้อเสียของรูปแบบการประกอบกิจการการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ใน
ต่างประเทศ และในประเทศไทย 

๓. ด้านความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้การก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-
shopping) ในต่างประเทศกับประเทศไทย 

๔. ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกติกาในการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขาย
สินค้าทางไกล (Tele-shopping) ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

 
 ขั้นตอนที่ ๖. การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 ครอบคลุมหัวข้อ/ตัวแปรในการศึกษาตามตารางที่ ๑  ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ ค าถามการ
วิจัย และหัวข้อ/ตัวแปรในการศึกษา อันประกอบไปด้วย 

๑. นิยามของการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ในต่างประเทศ 
และในประเทศไทย 

๒. ขอบเขตของการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ในต่างประเทศ 
และในประเทศไทย 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๙- 

๓. สถานการณ์ของการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าท างไกล (Tele-shopping) ใน
ต่างประเทศ และในประเทศไทย 

ก. สถานการณ์ของการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping)  

ข. จ านวนผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 

ค. สมาคม และ/หรือการรวมกลุ่มผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-
shopping)  

๔. ประเด็นกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล 
(Tele-shopping) ในต่างประเทศ และในประเทศไทย รวมทั้งข้อเสนอแนะทางเลือก 

ก. ด้านเกี่ยวกับรูปแบบการออกใบอนุญาต 

ข. ด้านเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต 

ค. ด้านการเก็บค่าธรรมเนียม 

ง. ด้านการก ากับผังและเน้ือหารายการ 

จ. ประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองผู้บริโภค การคัดเลือกสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ) 

ฉ. การก าหนดทางเลือกของแนวทางในการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล ใน
ประเด็นเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การเก็บค่าธรรมเนียม การก ากับผังและเน้ือหารายการ และ
ประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ 

๕. โครงสร้างของหน่วยงานก ากับและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานก ากับกับผู้ประกอบกิจการ และสมาคม/
การรวมกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 

๖. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภท
การขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ในต่างประเทศ และในประเทศไทย 

๗. ผลสรุปการเก็บข้อมูลปฐมภูมิจาก 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๐- 

ก. การจัดประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ และการประชุมร่วมกับส านักงาน กสทช. ครั้งที่ ๑ และ
ครั้งที่ ๒ 

ข. การจัดประชุมและการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานก ากับดูแล สมาคมซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่ม
ผู้ประกอบการ และ/หรือ ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล ( Tele-
shopping) ในประเทศตัวอย่างกรณีศึกษาจ านวน ๒ ประเทศ 

ค. ผลการการส ารวจ จัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และการจัดประชุมเตรียมการส ารวจและการเก็บข้อมูล 
จ านวน ๔ ภาค โดยแบ่งเป็น 

i. การจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) จ านวน ๔ ครั้งในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 

ii. ผลการส ารวจแบบสอบถามผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ในด้านความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้
การก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ในต่างประเทศกับ
ประเทศไทย และข้อเสนอแนะต่อรูปแบบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกติกาในการก ากับดูแลช่อง
รายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ที่เหมาะสมกับประเทศไทย จ านวน ๔๐๐ 
ตัวอย่าง 

๘. การก าหนดทางเลือกของแนวทางในการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล ในประเด็น
เกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การเก็บค่าธรรมเนียม การก ากับผังและเน้ือหารายการ และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้องใน
ต่างประเทศ 

๙. ความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้การก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-
shopping) ในต่างประเทศกับประเทศไทย 

๑๐. รูปแบบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกติกาในการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล 
(Tele-shopping) ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

โดยมีกรอบแนวทางการศึกษาดังต่อไปน้ี 
 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๑- 

แผนภูมิที่ ๒  กรอบแนวทางการศึกษาโครงการ 

 

  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๒- 

บทท่ี ๒  
การทบทวนวรรณกรรม 

 

การทบทวนวรรณกรรมเป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องเพื่อการก าหนดขอบเขตของ
นิยามการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) และขอบเขตของช่องทางการ
กระจายเสียงโทรทัศน์ที่ครอบคลุมถึงรูปแบบการส่งเน้ือหาออกอากาศ (How to deliver content) ที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
๑. นิยามของการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ในต่างประเทศ และ

ในประเทศไทย 

การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับการศึกษารูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้า
ทางไกล (Tele-Shopping) พบว่าเป็นค าศัพท์ดังกล่าวมีความหมายหลากหลายแตกต่างกันกับบริบทของประเทศ และ
หน่วยงานก ากับต่างๆ ดังน้ันเพื่อให้การศึกษา ควรเริ่มด าเนินการโดยการก าหนดนิยามของค าว่า “การขายสินค้า
ทางไกล (Tele-Shopping)” ใช้มีความชัดเจน จากการสังเคราะห์นิยาม และความหมายของจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
จากน้ันวิเคราะห์ความเหมาะสมกับการประยุกต์กับบริบทของประเทศไทย ซึ่งปรากฏนิยาม และความหมายของ “การ
ขายสินค้าทางไกล (Tele-Shopping)” ดังต่อไปน้ี 

๑) พจนานุกรมออกซ์ฟอร์ด (Oxford University Press, 2015) ก าหนดนิยามไว้ว่า “เป็นการซื้อสินค้าผ่าน
ทางโทรศัพท์หรือโทรทัศน์” (“shopping that is done using the telephone or television”) 

๒) สหภาพยุโรป (European Union, 2010) เล็งเห็นปัญหาด้านนิยามของการขายสินค้าทางไกล 
(Teleshopping) โฆษณา (Advertising) และการโฆษณาสินค้าในรายการโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ (Product 
Placement) ซ่ึงมีความใกล้เคียงกันมาก ตามมาตรา ๘๑ ของประกาศฉบับที่ ๒๐๑๐/๑๓/EU แห่งสภายุโรป และคณะ
มนตรีแห่งสหภาพยุโรป ว่าด้วยการประสานงานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ หรือการบริหารของประเทศสมาชิกในด้าน
การให้บริการส่ือภาพ และเสียง1 จึงได้พยายามน าเสนอหลักการ ในการจ าแนกบริการทั้ง ๓ ประเทศดังกล่าว2 โดยใน

                                                           
1 Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council on the coordination of certain provisions laid down by law, 
regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services - Audiovisual Media Services 
Directive 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๓- 

มาตรา ๑ (i) ได้ก าหนดนิยามของโฆษณาโทรทัศน์ไว้ว่า “การกระจายเสียง ไม่ว่าจะเพ่ือหวังค่าตอบแทน หรือ เพ่ือ
วัตถุประสงค์อ่ืนที่ใกล้เคียง หรือเพ่ือการประชาสัมพันธ์ตนเอง โดยหน่วยงานสาธารณะ หรือ นิติบุคคล หรือ ปัจเจก
บุคคล ที่เกี่ยวข้องกับพาณิชยกรรม ธุรกิจ หัตถกรรม หรือ อาชีพอ่ืนๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมอุปทานของสินค้า 
หรือ บริการ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ สิทธิ และข้อผูกมัดเพ่ือแลกกับการช าระค่าตอบแทน 3 
ในขณะที่มาตรา 1 (l) ได้ก าหนดนิยามของการขายสินค้าทางไกล (Teleshopping) ไว้ว่า “เป็นการโฆษณาทาง
โทรทัศน์ประเภทหนึ่ง ซึ่งรวมถึงการเสนอขายทางตรงแก่สาธารณชนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการ 
รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ สิทธิ และข้อผูกมัด เพ่ือแลกกับการช าระค่าตอบแทน”4 ทั้งน้ีนิยาม
ดังกล่าวยังใช้ครอบคลุมถึงการขายสินค้าทางไกลทางบ้าน (Home shopping) รายการแนะน าสินค้า (Infomercials) 
และบทความวิเคราะห์เพื่อการโฆษณา (Advertorials) อีกด้วย 

ในสหราชอาณาจักร พบว่า Ofcom ซึ่งเป็นองค์กรอิสระท าหน้าที่ในการก ากับดูแลกิจการส่ือสาร
โทรคมนาคมและส่ือกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ของประเทศ ได้ประยุกต์ใช้เป็นนิยามส าหรับการขายสินค้าทางไกลของ
สหภาพยุโรปมาใช้บังคับภายในสหราชอาณาจักรเช่นเดียวกัน (Ofcom, 2010) โดย OfCom ได้น านิยามตามประกาศ
ว่าด้วยการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ และช่องแนะน าสินค้า (Teleshopping and Self-Promotional 
Channels) ของคณะกรรมการอิสระก ากับกิจการโทรทัศน์ (The Independent Television Commission - ITC) ซึ่ง
ภายหลังอ านาจของ ITC ได้ถ่ายโอนไปยัง OfCom ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลการขายสินค้าทางไกลทาง
โทรทัศน์ตามกฎหมายอีกด้วย ทั้งน้ีประกาศฯ ดังกล่าวได้ก าหนดนิยามของการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์
จ าแนกออกเป็น 3 ประเภทย่อย ได้แก่  

1. รายการขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ที่ออกอากาศขนาดส้ัน (โดยอาจใช้คั่นรายการหรืออยู่ใน
รายการเหมือนการโฆษณา) (Teleshopping Spots)  

                                                                                                                                                                                                   
2 มาตรา ๘๑ ระบวุ่าควรมีการอนุญาตใหก้ าหนดหลกัการในการจ าแนกขอบเขตของโฆษณาโทรทัศน์ (Advertising) และการขายสินค้าทางไกล 
(Teleshopping) และการโฆษณาสินค้าในรายงานโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ (Product placement) (“The principle of separation should be limited 
to television advertising and teleshopping, and product placement should be allowed under certain circumstances”) 
3 Article 1 (i) ‘television advertising’ means any form of announcement broadcast whether in return for payment or for similar 
consideration or broadcast for self-promotional purposes by a public or private undertaking or natural person in connection with a 
trade, business, craft or profession in order to promote the supply of goods or services, including immovable property, rights and 
obligations, in return for payment; 
4 Article 1 (l) ‘teleshopping’ means television advertising which includes direct offers to the public with a view to the supply of 
goods or services, including immovable property, rights and obligations, in return for payment 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๔- 

2. รายการแนะน าขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ (Teleshopping Windows) คือ รายการขายสินค้าที่
มีระยะเวลาอย่างน้อย 15 นาที โดยไม่มีการคั่นรายการ โดยอาจออกอากาศผ่านทางช่องโทรทัศน์อ่ืนๆ ที่มิได้มี
วัตถุประสงค์เฉพาะส าหรับการขายสินค้าทางไกลได้ 

3. ช่องส าหรับการขายสินค้าทางไกลโดยเฉพาะ (Teleshopping Channels)5  
 

ส าหรับในประเทศประเทศเยอรมนี ได้ก าหนดนิยามไว้ในมาตรา 2(2)(10) (article 2(2)(10)) แห่ง
สนธิสัญญาระหว่างสาธารณรัฐ (Interstate Treaty) ไว้ว่า “การกระจายเสียงเพ่ือเสนอขายทางตรงแก่สาธารณชนเพ่ือ
กระตุ้นอุปทานของสินค้า หรือ บริการ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้  สิทธิ และข้อผูกมัด เพ่ือแลก
กับการช าระค่าตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของรายการโทรทัศน์เพ่ือขายสินค้าทางไกลโดยเฉพาะ การคั่นเวลา
ระหว่างรายการ (Window) หรือ โฆษณาระยะสั้นๆ (Spot)”6 (Association of State Media Authorities for 
Broadcasting in Germany, 2009)  

หากเปรียบเทียบนิยามของโฆษณาโทรทัศน์ (television advertising) และการขายสินค้าทางไกลผ่าน
โทรทัศน์ (Teleshopping) จะพบว่าการขายสินค้าทางไกลจัดว่าเป็นส่วนหน่ึงของการโฆษณาโทรทัศน์ แต่มีความ
แตกต่างของนิยามทั้งสองบางประการ โดยนิยามของการขายสินค้าทางไกลผ่านโทรทัศน์จะมีความจ าเพาะเจาะจงกว่า 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสนอขายทางตรงแก่สาธารณชนเพื่อแลกกับค่าตอบแทนเท่าน้ัน โดยไม่ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ด้านการประชาสัมพันธ์ตนเองหรือหน่วยงานของตนเอง และวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมอุปสงค์ต่อสินค้า 
หรือ บริการ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ นอกจากน้ันประเทศเยอรมนีได้มีการก าหนดประเภทรูปแบบของรายการส าหรับ
การขายสินค้าทางไกลอีกด้วย 

 
๓) ประเทศญี่ปุ่น มิได้มีกฎหมายก าหนดความแตกต่างจ าแนกการขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ (TV 

Shopping) ออกจากการโฆษณาทางโทรทัศน์ (TV Commercials) โดยส่วนใหญ่ใช้กฎหมายทางโฆษณา และการขาย
ตรงเพื่อก ากับดูแลการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ อาศัยอ านาจตามกฎหมายดังกล่าว สมาคมผู้ประกอบการ
ตลาดทางตรงญี่ปุ่น (Japan Direct Marketing Association – JADMA) มีการก าหนดนิยามดังกล่าวไว้ในแนวทางการ
                                                           
5 ประกาศขอ้ 8.1.1 (B) Teleshopping Spots is defined as “Up to 5 per cent of daily transmission time above the spot advertising 
maximum of 15 per cent of transmission time may be devoted to teleshopping spots. This 5 per cent may be increased by any 
balance of 15 per cent of transmission time not devoted to spot advertising” ข้อ 8.1.2 (B) Teleshopping windows are extended 
teleshopping features with a minimum uninterrupted duration of 15 minutes. ข้อ 8.1.3 (B) (a) Teleshopping Channels are channels 
otherwise devoted exclusively to teleshopping. 
6 Article 2(2)(10) 'teleshopping' means direct offers broadcast to the public with a view to the supply of goods or services, including 
immovable property, rights and obligations, in return for payment, in the form of teleshopping channels, windows or spots; 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๕- 

ก ากับการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ผ่านทางแนวทางการประกอบการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ 
(Guideline for TV Shopping) ซึ่งก าหนดนิยามไว้ว่า “ธุรกิจขายตรงผ่านทางสื่อโทรทัศน์รวมถึงการออกอากาศแบบ
ดั้งเดิม การออกอากาศผ่านดาวเทียมเพ่ือการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting Satellite - BS)  ดาวเทียม
เพ่ือการสื่อสาร (Communications Satellite – CS) และเคเบิลโทรทัศน์ (Cable Television – CATA)”7 (Japan 
Direct Marketing Association (JADMA), 1997) 

 
๔) ประเทศเกาหลีใต้ รายการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ ถูกอธิบายโดยใช้ลักษณะของเน้ือหา

รายการเป็นหลักโดยไม่ใช้ลักษณะของช่องทางการออกอากาศ โดยนิยามที่คล้ายคลึงกับการขายสินค้าทางไกลทาง
โทรทัศน์พบในพระราชบัญญัติการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ค.ศ. 2000 (Broadcasting Act of 2000) ปรากฏ
นิยามของ “รายการพิเศษเฉพาะด้าน (specialized programming)” หมายถึง “รายการที่นอกเหนือจากรายการข่าว 
วัฒนธรรม และความบันเทิง โดยก าหนดคุณลักษณะของรายการว่าต้องเกี่ยวข้องกับรายการพิเศษด้านการน าเสนอ
สินค้า และการขาย (commodity presentation and sales)” และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวางแผนอนาคต (Minister of Science, ICT and Future Planning)8 
นอกจากน้ันมาตรา 73 (3) พระราชบัญญัติการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ค.ศ. 2000 (Broadcasting Act of 2000) 
และฉบับปรับปรุงแก้ไขจ านวน 29 ฉบับจนถึงฉบับล่าสุดปรับปรุงแก้ไขโดย พรบ. หมายเลข 12093 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 
ค.ศ. 2013 (Act No. 12093, Aug. 13, 2013) ได้จ าแนกนิยามของรายการพิเศษเฉพาะด้าน โดยใช้นิยามว่า “รายการ
เพื่อแนะน าและจ าหน่ายสินค้า” มีนิยามดังต่อไปน้ี 

๔.๑. โฆษณา หมายถึง รายการเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งออกอากาศก่อนหรือหลังรายการ(หมายถึง
ระยะเวลาจากการประกาศช่ือเรื่องรายการ เน้ือหาหลัก จนถึงส้ินสุดรายการที่มีการประกาศส้ินสุดหัวข้อรายการ) 
(มาตรา 73 (2) 1))9 

๔.๒. รายการพิเศษเพื่อแนะน า และจ าหน่ายสินค้า (specialized programming featuring and 
marketing products) หมายถึง เน้ือหาการออกอากาศรายการเพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะน า และจ าหน่ายสินค้า 
โดยรายการดังกล่าวจะไม่ถูกก าหนดว่าเป็นการโฆษณา (มาตรา 73 (3))10 

                                                           
7 Direct marketing business using TV media, including conventional broadcasting, BS (Broadcasting Satellite), CS (Communications 
Satellite), and CATV (Cable Television) 
8 ตามมาตรา 9 (5) แห่งพระราชบัญญัตกิารกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ ค.ศ. 2000 (Article 9 (5) of BROADCASTING ACT) 
9 Article 73 (2) 1 Broadcast program commercials: Commercials programmed to be aired before and after broadcast programs 
(referring to the time from the announcement of the sign-on title to the beginning of main broadcast programs and from the ending 
of main broadcast programs to the announcement of the sign-off title) 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๖- 

๕) ในประเทศออสเตรเลีย พระราชบัญญัติบริการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ค.ศ. 1992 ฉบับปรับปรุง
แก้ไขที่ 158 ค.ศ. 2008 (The Broadcasting Services Act 1992 amendments up to Act No. 158 of 2008) มิได้
มีการก าหนดนิยามของการโฆษณาโทรทัศน์ (Advertisement) เอาไว้ และยังไม่มีการกล่าวถึงการขายสินค้าทางไกล 
(Teleshopping) ในกฎหมายอีกด้วย แต่ได้อาศัยการตีความจากการพิจารณาความของศาลฎีกาตามลักษณะกฎหมาย
จารีตประเพณี (Common Law)11 และแนวทางปฏิบัติของการโฆษณาส าหรับผู้ประกอบการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์ ค.ศ. 2008 (Community Broadcasting Sponsorship Guidelines 2008) รวมถึงอ้างอิงความหมาย
จากพจนานุกรม โดยครอบคลุมนิยามการโฆษณาไว้ว่า “อุปกรณ์ หรือ การกระจายเสียง และโทรทัศน์ อาทิเช่น สิ่งพิมพ์
ในหนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์เพ่ือการโฆษณาในโทรทัศน์ ป้ายไฟนีออน ฯลฯ ที่ออกแบบมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดึงดูด
ความสนใจของสาธารณชน ดึงดูดลูกค้า ฯลฯ” ตามนิยามดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการโฆษณาคือการกระจายเสียง และ
โทรทัศน์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตกระจายเสียงหรือใบอนุญาตโทรทัศน์ รวมถึงลูกจ้ าง 
ตัวแทน ผู้รับช่วง หรือผู้อาสาสมัครของผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ไม่จ าเป็นที่จะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินหรือส่ิงของก็ได้ แต่
การพิจารณาว่ากรณีใดจะถูกจัดเป็นการโฆษณามาตรา 9 ให้อ านาจแก่ส านักงานการส่ือสาร และส่ือแห่งประเทศ
ออสเตรเลีย (Australian Communications and Media Authority – ACMA)  ในการพิจารณาโดยมีองค์ประกอบ
หลายประการ ซึ่งหน่ึงในน้ันคือ หลักการตีความของผู้ชมหรือผู้ฟังซึ่งเป็น “คนปกติ และมีเหตุผล” ว่าเป็นการโฆษณา12 
อย่างไรก็ตามยังไม่พบการจ าแนกนิยามของการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ออกจากนิยามของการโฆษณา
ภายใต้กฎหมายของประเทศ  

๖) ในประเทศสหรัฐอเมริกา การขายสินค้าทางไกล (Teleshopping) ผ่านทางโทรทัศน์ ใช้ช่ือเรียกว่า การ
ขายสินค้าทางบ้านผ่านโทรทัศน์ (TV Home Shopping) โดยนับเป็นประเทศแรกที่พัฒนาธุรกิจน้ีขึ้นมาในโลก โดยอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมาธิการกลางก ากับดูแลกิจการส่ือสาร (Federal Communication Commission 
– FCC) ซึ่งมีลักษณะการก ากับดูแลการประกอบการอย่างอิสระเพื่อปกป้องผู้บริโภค เสริมสร้างนวัตกรรม และไม่เป็นภาระ
ต่อผู้ประกอบการมากเกินไป โดยใช้อ านาจร่วมกับคณะกรรมการกลางก ากับการค้า (Federal Trade Commission) ซึ่ง
มีอ านาจการก ากับเชิงโครงสร้าง (Ex-Ante Regulation) ที่ให้ความส าคัญกับการป้องกันการผูกขาด และการสร้าง
                                                                                                                                                                                                   
10 Article 73 (3) In cases of broadcasting that provides specialized programming featuring and marketing products, the contents of 
broadcasting for featuring and marketing the relevant products shall not be deemed a commercial. 
 
11 Australian Capital Television Pty and the State of New South Wales v The Commonwealth (1992) 177 CLR 106 at 166 
12 คนปกติ และมีเหตุผล ได้มีการตีความไว้ว่าเป็น “บุคคลซ่ึงมีความฉลาดปานกลาง โดยไม่มีจิตผิดปกต ิหวาดกลัว หรือ หวาดระแวง หรือ ชอบมีเร่ืองเอื้อฉาว 
บุคคลดังกล่าวเป็นคนปกติ และมีเหตุผลโดยไม่อยู่ในหอคอยงาช้าง (แปลวา่ มคีวามคิดที่โดดเดียวแตกตา่งผิดปกติจากผู้อื่น) แต่สามารถอ่านความหมายแฝง
ตามความรู้ และประสบการณ์ที่มี” (Amalgated Television Services Pty Limited v Morsden (1998) 43 NSWLR 158 at pp. 164-167) 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๗- 

สภาพแวดล้อมในการแข่งขันที่เสรีอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม FTC ยังให้ความส าคัญกับการก ากับเชิงพฤติกรรม (Ex-
Post Regulations) อาทิเช่น  เน้ือหาในการโฆษณาต้องตรงกับความจริง ไม่หลอกลวงให้เกิดการเข้าใจผิด  และโฆษณา
ควรได้รับการสนับสนุนโดยข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งมีการการก ากับดูแลเป็นพิเศษส าหรับโฆษณาที่อ้าง
ถึงประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค (Consumers’ health) อาทิเช่น อาหาร ยา อาหารเสริม เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 
และยาสูบ สินค้าเทคโนโลยีช้ันสูง และอินเทอร์เน็ต รวมถึงโฆษณาที่มีการรับรอง (Endorsement Advertising) 
โฆษณาที่อ้างประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อม (Environmental Marketing Claim) และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ (Health 
Claims)  หลังจาก ค.ศ. 1984 เป็นต้นมา FCC ได้ยกเลิกข้อจ ากัดส าหรับการขายสินค้าทางบ้านทางโทรทัศน์ หรือ การ
ขายสินค้าทางบ้าน (Home Shopping) ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับการตัดสินคดี Carter Dee ในปี ค.ศ. 
1994 ที่ทาง FCC ได้ตัดสินว่าสถานีเพื่อการขายสินค้าทางบ้านเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และสามารถให้บริการได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบนระบบเคเบิลทีวี โดยระบบเคเบิลทีวีมีหน้าที่ต้องออกอากาศ (Must Carry) การขายสินค้า
ทางไกลบนระบบของตนด้วย 

 
๒. ขอบเขตของการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ในต่างประเทศ 

และในประเทศไทย 

การทบทวนขอบเขตความครอบคลุมของการขายสินค้าทางไกลผ่านโทรทัศน์ (Teleshopping) เพื่อก าหนด
ขอบเขตของช่องทางการกระจายเสียงโทรทัศน์ที่ครอบคลุมถึงรูปแบบการส่งเน้ือหาออกอากาศ (How to deliver 
content) ซึ่งหมายถึงการส่งเน้ือหาจากผู้ผลิตที่รวมทุกๆ รูปแบบของการผลิตเน้ือหาส่ือ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายท าจากกล้อง
วิดีโอ การผลิตเน้ือหาส่ือในสตูดิโอ หรือ องค์กรที่ผลิตส่ือทุกระดับ โดยจะมีรูปแบบการส่งเน้ือหาออกอากาศ อยู่ 3 
ลักษณะด้วยกัน คือ 

๑) Over the Air (OTA) หมายถึง การส่งสัญญาณทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็นการส่งแบบแอนะล็อก (Analogue) 
หรือดิจิตอล (Digital) ซึ่ง OTA เป็นการเผยแพร่เน้ือหาที่นับว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด และครอบคลุมประชากรในกลุ่ม
ใหญ่ โดย OTA จะประกอบด้วยการส่งสัญญาณภาคพื้นดิน (Terrestrial) การส่งสัญญาณผ่านระบบดาวเทียม 
(Satellite)  

๒) Over the Cable (OTC) เป็นการส่งด้วยสายเคเบิล ที่ไม่ต้องใช้คล่ืนความถ่ีในการส่งสัญญาณ 

๓) Over the Top (OTT) เน่ืองจากทั้ง OTA และ OTC มีข้อจ ากัดว่าผู้รับ (Receiver) ไม่สามารถรับสัญญาณ ได้
ขณะที่มีการเคล่ือนที่จึงเป็นที่มาของการที่มีรูปแบบการส่งเน้ือหาในข้อที่ 3 น้ี โดยเป็นการเข้าถึงด้วยการใช้อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง (Broadband) เช่น บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless) เป็นต้น (Punchihewa, 2558) 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๘- 

ส าหรับในบางประเทศ อาทิเช่น ประเทศเกาหลีใต้ พบว่าการอนุญาตประกอบการขายสินค้าทางไกลทาง
โทรทัศน์น้ันครอบคลุมการออกอากาศทุกประเภท ตั้งแต่ออกอากาศทั้งภาคพื้นดิน (Terrestrial) ดาวเทียม (Satellite) 
เคเบิ้ลโทรทัศน์ (Cable) อินเทอร์เน็ต (IPTV) และโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Mobile) หรือในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้
ให้บริการเคเบิ้ลโทรทัศน์ต้องน ารายการขายสินค้าทางไกลไปเผยแพร่บนเครือข่าย เน่ืองจาก  FCC ตัดสินว่าการขาย
สินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ประโยชน์ต่อสาธารณชน 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณากฎหมาย และกฎระเบียบในประเทศไทย อาทิเช่น ตามมาตรา 10 แห่ง 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 พบว่าการขายสินค้าทางไกลผ่าน
โทรทัศน์ (Teleshopping) การขายสินค้าทางบ้านผ่านทางโทรทัศน์ (TV Home Shopping) หรือการขายสินค้าทาง
บ้าน (Home Shopping) ได้ถูกก าหนดขอบเขตอยู่ภายใต้ลักษณะใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการ
วิทยุโทรทัศน์ ซึ่งก าหนดเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น รวมถึงครอบคลุมถึงช่องทางการส่งสัญญาณ
ภาคพื้นดิน การส่งสัญญาณดาวเทียม และการส่งสัญญาณด้วยสายเคเบิ้ลเท่าน้ัน โดยช่องทางการออกอากาศทาง
อินเทอร์เน็ตยังไม่ได้ถูกครอบคลุมในกฎหมาย และระเบียบดังกล่าว โดยมักรวมอยู่ภายในกฎหมายด้านโทรคมนาคม 
ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีจึงก าหนดขอบเขตการขายสินค้าทางไกลผ่านโทรทัศน์ (Teleshopping) ครอบคลุม ๓ ช่องทาง
ได้แก่ 

๑) การขายสินค้าทางไกลผ่านโทรทัศน์ (Teleshopping) ด้วยการส่งสัญญาณภาคพื้นดิน 

๒) การขายสินค้าทางไกลผ่านโทรทัศน์ (Teleshopping) ด้วยการส่งสัญญาณดาวเทียม 

๓) การขายสินค้าทางไกลผ่านโทรทัศน์ (Teleshopping) ด้วยการส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิล 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๙- 

บทท่ี ๓ 
สถานการณ์ของการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-

shopping) ในต่างประเทศ และในประเทศไทย 
  

 การศึกษาในบทน้ีประกอบไปด้วยการศึกษารวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านสถานการณ์ของการประกอบกิจการ
โทรทัศน์ โดยมุ่งเน้นการศึกษาไปที่การประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ใน
ต่างประเทศที่เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างจ านวนทั้งส้ิน ๕ ประเทศอันประกอบไปด้วยประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย 
ยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงข้อมูลสถานการณ์ของการขายสินค้าทางไกลในประเทศไทยเพื่อแสดงถึง
ขนาดมูลค่าของตลาดการขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ ช่องทางการออกอากาศ รวมถึงรายละเอียดของ
ผู้ประกอบการรายส าคัญ โดยครอบคลุมถึงส่วนแบ่งการตลาด ลักษณะของสินค้า/บริการที่มีการจัดจ าหน่ายผ่านทาง
ช่องทางการขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
 
๑. สถานการณ์ของการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ประเทศญี่ปุ่น 

การขายสินค้าทางไกลเป็นที่นิยมมากในกลุ่มแม่บ้าน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในชนบทของประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าอ่ืนๆ เข้าไปถึงได้ยาก รัฐบาลญี่ปุ่นมีมุมมองว่าการขายสินค้าทางไกลเป็นกลไกทาง
การตลาดประการหน่ึงตามแนวคิดของตลาดเสรี ท าให้มีผู้ประกอบการหลายรายที่เข้ามาให้บริการขายสินค้าทางไกล ทั้ง
ช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Terrestrial) ที่ไม่มีค่าบริการบอกรับสมาชิก (Free TV) ระบบดาวเทียม และเคเบิลทีวี  

ส าหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินของประเทศญี่ปุ่นมีประวัติการพัฒนามายาวนาน โดยประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศ
แรกๆ ในโลกที่สามารถออกอากาศสัญญาณโทรทัศน์ โดยเริ่มต้นการออกอากาศครั้งแรกในประเทศเป็นการส่งสัญญาณ 
ภาพตัวอักษรญี่ปุ่น “i” บนโทรทัศน์แบบหลอดภาพ (Cathode ray tube – CRT) ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ค.ศ. 
1926 ซึ่งเป็นการออกอากาศแบบขาว-ด า  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๓๐- 

ภาพที่ ๑  การออกอากาศสัญญาณโทรทัศน์ครั้งแรกของประเทศญี่ปุ่น 

 

(Radio Museum, 2015) 

ภายหลังในวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1939 องค์การกระจายเสียงแห่งประเทศญี่ปุ่น (Nippon Hoso Kyokai 
– NHK) สามารถออกอากาศแก่สาธารณชนได้เป็นครั้งแรก และเริ่มทดลองออกอากาศสู่สาธารณชนในปี ค.ศ. 1940 
ซึ่งได้หยุดไปภายหลังในปี ค.ศ. 1941 เน่ืองจากสงครามโลกครั้งที่ ๒    

จนกระทั้งเดือนมกราคม ค.ศ. 1953 บริษัทชาร์ป (Sharp Corp) ได้เริ่มต้นจ าหน่ายอุปกรณ์โทรทัศน์เครื่อง
แรกที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น โดยราคาแรกขายก าหนดอยู่ที่ 175,000 เยน (ประมาณ 1,750 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ่งคิด
เป็นราคากว่า 30 เท่าของเงินเดือนข้าราชการญี่ปุ่นซึ่งจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในตอนน้ัน (เงินเดือนเริ่มต้นของ
ข้าราชการอยู่ที่ 5,400 เยน) ภายหลังในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ NHK ได้กลับมาออกอากาศโดยครอบคลุมผู้สมัครรับ
สัญญาณ (Subscribers) จ านวน 866 ราย และในวันที่ 28 สิงหาคม บริษัท นิปปอน เทเลวิช่ัน เน็ตเวิร์ค (Nippon 
Television Network Corp.) ได้เริ่มออกอากาศสัญญาณโทรทัศน์เชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก โดยครอบคลุมผู้รับสัญญาณ
จ านวน 3,500 ราย ตามมาด้วยทีบีเอส (TBS) ในปี ค.ศ. 1955 ฟูจิทีวี (Fuji TV) ในปี ค.ศ. 1959 ทีวีอาซาฮี (TV 
Asahi) ในปีเดียวกัน และทีวีโตเกียว (TV Tokyo) ในปี ค.ศ. 1964 

นอกจากช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Terrestrial) แล้ว ประเทศญี่ปุ่นยังมีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอีก ๒ ระบบ
ได้แก่ดาวเทียมเพื่อการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting Satellite – BS) และดาวเทียมเพื่อการส่ือสาร 
(Communication Satellite – CS) ตั้งแต่เดือนเมษายน ค.ศ. 1991 เป็นต้นมา ประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มออกอากาศ
สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting Satellite – BS) ผ่านดาวเทียม BS-
3a โดยให้บริการช่อง NHK จ านวน ๒ ช่อง และช่องโทรทัศน์วาววาว (WOWWOW) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเอกชน 
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-๓๑- 

วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1996 บริษัทสกาย เพอร์เฟค ทีวี (Sky PerfecTV! Now) เป็นผู้ประกอบการเอกชนราย
แรกซึ่งออกอากาศสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมประเภทดิจิตอล โดยให้บริการแบบบอกรับสมาชิกผ่านโทรทัศน์
จ านวน 70 ช่อง และวิทยุจ านวน 103 ช่อง ซึ่งเป็นการออกอากาศผ่านดาวเทียมเพื่อการส่ือสาร (Communication 
Satellite - CS)   

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2003 เป็นต้นมา การออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินของประเทศญี่ปุ่นพัฒนา
ไปสู่ระบบโทรทัศน์แบบดิจิตัล ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งส้ิน ๕ ช่องหลัก ได้แก่ นิปปอนทีวี (Nippon TV) ออกอากาศผ่านช่อง 
ทีวีอาซาฮี (TV Asahi) ทีบีเอส (TBS) ฟูจิทีวี (Fuji TV) และทีวีโตเกียว (TV Tokyo) ประกอบกับในแต่ละท้องถิ่น ยังมี
ช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินประจ าท้องถิ่นหรือประจ าจังหวัดที่ไม่มีเก็บค่าบริการอีกจ านวนมาก (Video Research Ltd., 
2014) 

สถานการณ์ของการออกอากาศ และการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่น มีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

o รายได้ของธุรกิจการออกอากาศ (Broadcasting Media Operating Revenue) 

มูลค่าการออกอากาศของประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 2003 มีมูลค่า ๓.9166 ล้านเยน โดยมูลค่าการ
ออกอากาศภาคพื้นดิน (Terrestrial) มีมูลค่าสูงสุดคิดเป็นมูลค่าถึง 2.3 ล้านเยน โดยมีรายละเอียดปรากฏดังในตาราง
ต่อไปน้ี 

ตารางท่ี ๓  มูลค่าการออกอากาศของประเทศญี่ปุ่น 

มูลค่าการออกอากาศ (Broadcasting Media Operating Revenue) 2013 (เยน) 

ภาคพื้นดิน (Terrestrial) ผู้ประกอบการภาคพื้นดินนอกเหนือจาก 
NHK (Terrestrial Broadcasts – Non 
NHK) จ านวน 127 บริษัท 

2,309,800,000,000 

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ภ า ค พื้ น ดิ น  NHK 
(Terrestrial Broadcasts – NHK) 
จ านวน 1 บริษัท 

491,000,000,000 

ดาวเทียม (Satellite TV) ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ด า ว เ ที ย ม  NHK 
(Satellite Broadcasts – NHK) 

164,200,000,000 

ดาวเทียม (Satellite TV) ผู้ประกอบการดาวเทียม นอกเหนือจาก 449,100,000,000 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๓๒- 

มูลค่าการออกอากาศ (Broadcasting Media Operating Revenue) 2013 (เยน) 

NHK (Satellite Broadcasts – Non 
NHK) จ านวน 105 บริษัท 

เคเบิ้ลทีวี (Cable TV) ผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี (Cable TV 
broadcasts) จ านวน 297 บริษัท 

503,000,000,000 

รวมรายได้ธุรกิจการออกอากาศ 3,916,600,000,000 

(Broadcasting Policy Division, Information and Communications Bureau, Ministry of Internal Affairs 
and Communications, Japan, 2015) 

 
o มูลค่าของตลาดการขายสินค้าทางไกล (Teleshopping Revenue) (พันล้านเยน) 

ในประเทศญี่ปุ่น การขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์จัดเป็นช่องการการค้าปลีกที่ส าคัญช่องทางหน่ึง 
โดยมีมูลค่าถึง 2.7 ล้านล้านเยนในปี ค.ศ. 2014 อย่างไรก็ตามจากปัญหาด้านเศรษฐกิจในช่วงไม่กี่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า
มูลค่าตลาดลดลงอย่างต่อเน่ืองจากมูลค่าสูงสุดในปี ค.ศ. 2012 ที่เคยสูงถึง 2.87 ล้านล้านเยน โดยมีรายละเอียด
ปรากฏดังในตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี ๔  มูลค่าการตลาดการขายสินค้าทางไกลของประเทศญี่ปุ่น ค.ศ. 2012-2014 

ปี 2012 2013 2014 
มูลค่าการขายสินค้าทางไกล 
(Tele-shopping Revenue)  
(พันล้านเยน) 

2,867.6 2,801.6  2,770.8  

การเติบโต (ร้อยละ) -1.1 -1.7 -8.3 
(Broadcasting Policy Division, Information and Communications Bureau, Ministry of Internal Affairs 

and Communications, Japan, 2015) 

 
จ านวนผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 

  จ านวนผู้ประกอบการขายสินค้าทางไกลของประเทศญี่ปุ่นน้ัน มีจ านวนทั้งหมด  22 ราย โดยที่มีบริษัท
ผู้ประกอบการที่ท ารายได้และครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุด 3 อันดับแรกคืออันดับ 1 Japan Consumers 
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Cooperative Union ซึ่งช่องทางออกอากาศคือช่อง Co-op อันดับที่ 2 คือ Jupiter Shop Channel Co Ltd ช่อง
ออกอากาศ คือ ช่อง Jupiter Shop Channel อันดับที่ 3 คือ QVC Japan Inc ช่องออกอากาศคือช่อง Jupiter Shop 
Channel  
 

รายละเอียดผู้ประกอบการการขายสินค้าทางไกล (Teleshopping Operators) 

 ผู้ประกอบการการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ในประเทศญี่ปุ่นมีการก าหนดประเภทสินค้าค่อนข้าง
ชัดเจน โดย Japan Consumers Cooperative Union ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดมีส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 
30.2 และมีรายได้ถึง 128.6 พันล้านเยน เน้นหนักสินค้าประเภทอาหาร และของใช้ภายในบ้าน เน่ืองจากพัฒนามา
จากระบบสหกรณ์ โดยมีความเช่ือมโยงกับสหกรณ์การเกษตรในประเทศญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด ส าหรับ Jupiter Shop 
Channel ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่อันดับสองของประเทศ มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 4.5 หรือคิดเป็นรายได้ 19.2 
พันล้านเยน เน้นหนักสินค้าประเภทเครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอาง อุปกรณ์ออกก าลังกาย เป็นส าคัญ 
และผู้ประกอบการรายที่สามได้แก่ QVC Japan Inc ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ QVC สหรัฐอเมริกา มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 
3.7 หรือคิดเป็นรายได้ 15.8 พันล้านเยน เน้นหนักสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม เส้ือผ้า เครื่องเพชรพลอย 
และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ประกอบการเกือบทุกรายจะมีช่องทางการจัดจ าหน่ายช่องทางอ่ืนๆ เสริมอีกด้วย เช่น 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) แอพพลิเคช่ันขายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Mobile Application) 
และแคตาล็อกจ าหน่ายสินค้า (Catalogue) ประเภทส่ิงพิมพ์ เป็นช่องทางเสริมอีกด้วย 
 
 โดยมีรายละเอียดของการขายสินค้าผ่านทางช่องออกอากาศจ าแนกเป็นรายผู้ประกอบการปรากฏดังในตาราง
ต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี ๕  รายละเอียดของผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทขายสินค้าทางไกลของประเทศญี่ปุ่น 

ที ่ ชื่อผู้ประกอบการ ช่องทางการ
ออกอากาศ 

ประเภทสินค้า/บริการ รายได้ 
(พันล้านเยน) 

ส่วนแบ่งการตลาด 
(ร้อยละ) 

1 Japan 
Consumers 
Cooperative 

Union 

Co-op ผลิตภณัฑ์อาหาร & ครัวเรือน 128.6 30.2 

2 Jupiter Shop 
Channel Co Ltd 

Jupiter Shop 
Channel 

เครื่องประดับ แฟช่ัน  
รองเท้าและอุปกรณ์เสรมิกระเป๋า เครื่องส าอาง 

19.2 4.5 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๓๔- 

ที ่ ชื่อผู้ประกอบการ ช่องทางการ
ออกอากาศ 

ประเภทสินค้า/บริการ รายได้ 
(พันล้านเยน) 

ส่วนแบ่งการตลาด 
(ร้อยละ) 

ผลิตภณัฑ์เพื่อความงาม 
อุปกรณ์ออกก าลังกาย เครื่องใช้ภายในบ้าน 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สุรา เครื่องครัวอาหาร 
ดอกไม้ ของสะสมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว 

3 QVC Japan Inc QVC ผลิตภณัฑ์เพื่อความงาม เสื้อผา้ 
เครื่องเพชรพลอย เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ต ารา 
อาหาร กระเป๋าถือ และกระเป๋า ผลิตภณัฑเ์พื่อ

สุขภาพและออกก าลังกาย 
ผลิตภณัฑ์ดูแลส่วนบุคคล สินค้าส าหรับสตัว์เลี้ยง 

ของเล่น เครื่องครัว เครื่องใช้ภายในบ้าน 

15.8 3.7 

4 Japanet Takata 
Co Ltd 

Japanet 
Takata 

ผลิตภณัฑ์ดิจติอล เข็มขดันิรภัย ถุงลมนิรภยั 
ระบบพวงมาลยั อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์
ตกแต่งภายในรถยนต์ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

อุปกรณ์ตกแต่งภายใน ผลิตภัณฑส์ิ่งทอ 
สายจูงเด็ก อุปกรณ์กีฬาแข่งรถ 

14.5 3.4 

5 Belluna Co Ltd Belluna อาหาร เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ผลิตภณัฑ์เพื่อพักผ่อน 

ผลิตภณัฑ์เกี่ยวกับการบริการ 

12.8 3.0 

6 Nissen Co Ltd Nissen เสื้อผ้า แฟช่ัน ที่นอน ผลิตภณัฑ์ทีใ่ช้ใน
ชีวิตประจ าวัน รองเท้า สินค้าเกี่ยวกับเด็ก 

10.6 2.5 

7 Oaklawn 
Marketing Inc 

Oaklawn อาหาร ผลิตภณัฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เสื้อผ้า 
เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลติภณัฑ์เพื่อสุขภาพ อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์  

7.7 1.8 

8 Dinos Dinos Cecile 
Co Ltd 

วัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับบ้าน ประกนัภัย 
เครื่องมือ กีฬาและความบันเทิง ผลิตภณัฑ์

ส าหรับยานยนต์ น้ ามันหล่อลื่น การบริการด้าน
ธนาคาร  ผลติภณัฑ์ดูแลสุขภาพ บริการ
สาธารณูปโภค  เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภณัฑ์

ดิจิตอล อุปกรณ์ในครัว  ผลิตภัณฑ์ภาพและ
เสียง เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน 

6.8 1.6 

9 Belle Maison Senshukai Co สินค้าแฟช่ัน เสื้อผา้ และเครื่องประดับ เสื้อผ้า 6.8 1.6 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๓๕- 

ที ่ ชื่อผู้ประกอบการ ช่องทางการ
ออกอากาศ 

ประเภทสินค้า/บริการ รายได้ 
(พันล้านเยน) 

ส่วนแบ่งการตลาด 
(ร้อยละ) 

Ltd เด็ก  สินค้าตกแต่งภายใน สินค้าใน
ชีวิตประจ าวัน  สินค้าท่ีเกี่ยวกับบตุร 

เฟอร์นิเจอร์ อาหาร 

10 Suntory 
Wellness 

Suntory 
Wellness Ltd 

อาหารเสริม 5.5 1.3 

11 Dinos Cecile Co 
Ltd 

Cecile ประกันภัย เครื่องมือ และอุปกรณ ์อุปกรณ์
ส าหรับการก่อสร้าง อุปกรณ์ และบริการส าหรับ

การเดินทางและการขนส่ง น้ ามันเครื่อง 
ผลิตภณัฑ์กีฬาและสันทนาการ ผลิตภณัฑเ์พื่อ
ยานยนต ์ บริการด้านการเงิน ผลติภัณฑ์ดูแล

สุขภาพ บริการสาธารณปูโภค 

5.5 1.3 

12 Yamada Bee 
Farm Inc 

3838 อาหารและสุขภาพ สินค้าความงาม 5.5 1.3 

13 DHC Corp DHC ผลิตภณัฑ์ยา เครื่องส าอาง อาหารเสรมิ อาหาร
เพื่อสุขภาพ 

4.3 1.0 

14 Scroll Corp Scroll Shop เตียงและอุปกรณ์เกี่ยวกับท่ีนอน เครื่องใช้ในครัว 
เครื่องใช้ในบ้าน  

4.3 1.0 

15 Orbis Co Ltd Orbis เครื่องส าอาง ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ 4.3 1.0 

16 Yazuya Co Ltd Yazuya อาหาร ขนม เครื่องดืม่ผงพร้อมชง 3.8 0.9 

17 Cataloghouse Co 
Ltd 

Tsuhan 
Seikatsu 

เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ รองเท้า 
เฟอร์นิเจอร ์ อาหาร อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

อุปกรณ์ในบ้าน  เครื่องส าอาง 

3.8 0.9 

18 Isetan Mitsukoshi 
Holdings Ltd 

Mitsukoshi 
 

ผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นของประเทศญี่ปุน่ 3.8 0.9 

19 Felissimo Co Ltd Fellisimo 
 

เสื้อผ้า แฟช่ัน อุปกรณ์ ความงาม เครื่องใช้ใน
บ้าน 

3.4 0.8 

20 Everlife Co Ltd Everlife 
 

ผลิตภณัฑ์เสริมความงาม อาหารเสริม อาหาร
เพื่อสุขภา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

3.4 0.8 

21 Dinos Inc Dinos เครื่องประดับ สินค้าแฟช่ัน เตยีงนอน เครื่องครัว 
อุปกรณ์ส าหรับสวนและดอกไม้ ผา้ม่าน พรม 

- - 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๓๖- 

ที ่ ชื่อผู้ประกอบการ ช่องทางการ
ออกอากาศ 

ประเภทสินค้า/บริการ รายได้ 
(พันล้านเยน) 

ส่วนแบ่งการตลาด 
(ร้อยละ) 

เครื่องใช้ในบ้าน 

22 Cecile Co Ltd Cecile เสื้อผ้า รองเท้าเครื่องประดับ อุปกรณ ์ - - 

(Euromonitor, 2015) 

 
สมาคม และ/หรือการรวมกลุ่มผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
ประเภท และรูปแบบของรายการการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping)  

 สมาคมซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มผู้ประกอบการด้านการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่นคือ
สมาคมผู้ประกอบการตลาดทางตรงญี่ปุ่น (Japan Direct Marketing Association – JADMA) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในเดือน
ตุลาคมปี 1983 เพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและจรรยาบรรณทางการค้าในอุตสาหกรรมการตลาดทางตรง (Direct 
Marketing) รวมถึงธุรกิจประเภท Teleshopping คอยท าหน้าที่เป็นส่วนกลางในการก ากับดูแลและประสานงาน
เกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้บริโภคที่ใช้บริการในอุตสาหกรรมการตลาดทางตรง (Direct Marketing) รวมถึงธุรกิจ
ประเภทการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ (Teleshopping) ตามที่ก าหนด และในปี ค.ศ. 1988 ได้มีการแก้ไข
ข้อกฎหมายบังคับใช้รายย่อยในหัวข้อเกี่ยวกับการขายตรงตามบ้าน (Door-to-door- Sales) อีกด้วย  

 
๒. สถานการณ์ของการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ประเทศเกาหลี

ใต้ 

การขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ หรือ ที่ประเทศเกาหลีใต้เรียกว่า โฮมช้อปปิ้ง เริ่มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1995 ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาเพื่ออนาคต (Ministry of Science and ICT 
development for the future) ได้ให้อนุญาตแก่บริษัท GS Home shopping เป็นผู้ประกอบการรายแรก จนถึง
ปัจจุบันประเทศเกาหลีใต้มีผู้ประกอบการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกลรายใหญ่จ านวน 6 ราย มีมูลค่าตลาด
ถึง 11,170 พันล้านวอน หรือประมาณ 9.5 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี ค.ศ. 201513 และในปี ค.ศ. 2015 
ได้มีการให้อนุญาตผู้ประกอบการช่องขายสินค้าทางไกลผ่านโทรทัศน์รายล่าสุดเป็นรายที่เจ็ด คือ Kongyoung Home 
shopping โดยมีรายละเอียดของสถานการณ์การขายสินค้าทางไกล ดังต่อไปน้ี 

มูลค่าของตลาดการขายสินค้าทางไกล (Teleshopping Revenue) (พันล้านวอน) 
                                                           
13 ค านวณที่อัตราแลกเปลี่ยน  0.000851 ดอลลาร์สหรัฐ/1 วอน 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๓๗- 

 ในประเทศเกาหลี การขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์จัดเป็นช่องการการค้าปลีกที่ส าคัญช่องทางหน่ึง โดย
มีมูลค่าถึง 11.1 หมื่นล้านวอนในปี ค.ศ. 2015 จัดเป็นประเทศที่การขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์มีการเติบโต
อย่างต่อเน่ือง ถึงแม้ว่าอัตราการเติบโตในปี ค.ศ. 2014-ค.ศ. 2015 จะเริ่มชะลออยู่ที่ร้อยละ 5.2 ต่อปี จากเดิมที่
ร้อยละ 10.7 ต่อปี ในปี ค.ศ. 2013-2014 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี ๖  มูลค่าการตลาดการขายสินค้าทางไกลของประเทศเกาหลี ค.ศ. 2012-2015 

ปี 2012 2013 2014 2015 
มู ล ค่ า ก า ร ข า ย สิ น ค้ า
ทางไกล (Tele-shopping 
Revenue) (พันล้านวอน) 

8,322.1 
9,595.4 
9,595.4 

10,622.1 11,170.7 

การเติบโต (ร้อยละ) - 15.3% 10.7% 5.2% 
(Euromonitor International, 2015) 

 
จ านวนผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 

 ส าหรับผู้ประกอบการขายสินค้าทางไกลของประเทศเกาหลีน้ัน ปัจจุบันมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด  7 ราย จากเดิม
จ านวน 9 ราย โดยบางรายได้ควบรวมกิจการหรือเลิกกิจการ  

 
รายละเอียดของผู้ประกอบการการขายสินค้าทางไกล (Teleshopping Operators) 

ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทขายสินค้าทางไกลที่ท ารายได้และครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุด 3 
อันดับแรกคืออันดับ 1 คือ GS Homeshopping Co Ltd ซึ่งช่องทางออกอากาศคือช่อง GS Homeshopping มีรายได้ 
2,558 พันล้านวอน คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 22.9  อันดับที่ 2 คือ Lotte Group ช่องออกอากาศ คือ ช่อง 
Lotte Homeshopping อันดับที่ 3 คือ Hyundai Department Store Co Ltd ช่องออกอากาศ คือ ช่อง Hyundai 
Homeshopping 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๓๘- 

ตารางท่ี ๗  รายละเอียดของผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทขายสินค้าทางไกลของประเทศเกาหลีใต้ 

ที ่ ชื่อผู้ประกอบการ ช่องทางการ
ออกอากาศ 

ประเภทสินค้า/บริการ รายได้ 
(พันล้านวอน) 

ส่วนแบ่ง
การตลาด 
(ร้อยละ) 

1 
GS 

Homeshopping 
Co Ltd 

GS 
Homeshopping 

 

เสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์กีฬา 
ผลิตภณัฑ์เพื่อความงาม 

ผลิตภณัฑ์เด็ก อาหาร เครื่องครัว อุปกรณ์ในบ้าน  
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ บริการต่างๆ  

2,558.1 22.9 

2 Lotte Group 
Lotte 

Homeshopping 

เครื่องครัว อาหาร ความงาม 
อุปกรณ์ในบ้าน เสื้อผ้าแฟช่ัน เครือ่งใช้ สินค้า

จาก SMEs 
2,144.8 19.2 

3 
Hyundai 

Department 
Store Co Ltd 

Hyundai 
Homeshopping 

แฟช่ัน เครื่องแต่งกาย อาหาร 
ผลิตภณัฑ์ส าหรับใช้ภายนอก เครือ่งครัว 

รองเท้าและอุปกรณ์กีฬา เครื่องส าอาง 
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์  

2,021.9 18.1 

4 
CJ O SHOPPING 

Co Ltd 
CJ Home 
Shopping 

เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 

อุปกรณ์ออกก าลังกาย ผลติภณัฑบ์ ารุงผิวกาย 
เครื่องส าอาง ผลิตภณัฑส์ าหรับเสน้ผม จัดแต่ง
ทรงผม  

1,809.7 16.2 

5 
Home & 

Shopping Co Ltd 
Hns Mall 

รองเท้า  เครื่องแต่งกาย สินค้า อิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องส าอาง 

เครื่องครัว อาหาร ผลติภณัฑ์เครื่องใช้ในบ้าน 
อุปกรณ์ส านักงาน และสินค้าจาก SMEs 

1,552.7 13.9 

6 
Nongsusan 

Homeshopping 
Co Ltd 

Nongsusan 
Homeshopping 

สินค้าเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม 983.0 8.8 

7 DHC Corp DHC 
ผลิตและขาย ยา เครื่องส าอาง อาหารเพื่อ

สุขภาพ 
1.1 0.0 

8 Lotte Group 
 

Woori Home 
Shopping 

N/A14 
- - 

9 Otto Group 
 

Otto N/A - - 

(Euromonitor International, 2015) 

                                                           
14 N/A หมายถึง Not Applicable เนื่องจากผู้ประกอบการดังกล่าวมิได้ด าเนินธรุกิจในต่เนื่องจนถึงปัจจุบัน 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๓๙- 

สมาคม และ/หรือการรวมกลุ่มผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
ประเภท และรูปแบบของรายการการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping)  

สมาคมผู้ประกอบการทีวีโฮมช็อปปิ้งเกาหลี (Korea TV Home Shopping Association - KOTA) 

 สมาคมทีวี โฮม ช้อปปิ้งเกาหลี (KOTA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 11 มิถุนายน 2011 ปัจจุบันมีประธานบริษัท Lotte 
Home Shopping ด ารงต าแหน่งประธานสมาคม  สมาคมได้ร่วมมือกับภาครัฐเพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับธุรกิจ 
SME ของประเทศเกาหลีในหลายมิติเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน อันได้แก่ 

1. การสร้างกองทุนเพื่อผู้ประกอบการ SME ร่วมกับธนาคารต่างๆ ของเกาหลีใต้  กล่าวคือเมื่อบริษัท SME 
ต้องการสภาพคล่องสามารถน าเอกสารสรุปยอดจ าหน่ายสินค้าผ่านโฮม ช้อปปิ้งมาใช้ขอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าจากกองทุนได้ 

2. ส่งเสริมการส่งออกสินค้า SME ผ่านเครือข่ายของธุรกิจโฮม ช้อปปิ้งในสาขาต่างประเทศ โดยมีระบบบริหาร
จัดการแบบครบวงจรเพื่อให้ ผู้ประกอบการ SME ไม่ต้องลงทุนหรือมีภาระเพิ่ม  

3. ส่งเสริมสินค้า SME ด้วยการโฆษณาทางทีวีและช่องทางออนไลน์แบบไม่มีเสียค่าใช้จ่าย เมื่อสินค้าน้ันเป็นที่
รู้จักแล้วส่งผลให้ยอดขายในตลาดค้าปลีกปกติ (Offline) มียอดสูงขึ้นตามไปด้วย  

4. มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการท าตลาด การสร้างแบรนด์ การพัฒนาสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์  

ประโยชน์ของธุรกิจโฮม ช้อปปิ้งต่อสังคมหรืออุตสาหกรรมอ่ืน  

1. ธุรกิจคอลเซ็นเตอร์  สร้างคอลเซ็นเตอร์มืออาชีพขึ้น 

2. ธุรกิจโลจิสติกส์  ท าให้การขนส่งสินค้าถึงบ้าน (Home delivery)  ขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

3. ธุรกิจ Internet shopping และ Mobile shopping เติบโตตาม TV 

4. ภาคส่วนอ่ืนๆ ได้รับผลดีมากมายไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานหลายพันอัตรา สร้างผู้ประกอบการ SME 
หน้าใหม่  เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ SME  ภาพรวมของอุตสาหกรรมค้าปลีกเติบโตขึ้น เพิ่มส่วน
แบ่งตลาดของผู้ประกอบการรายย่อย ลดการผูกขาดของเจ้าใหญ่ในธุรกิจค้าปลีก  ในด้านของธุรกิจประกันและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (กองทุน) ที่จัดจ าหน่ายผ่านโฮม ช้อปปิ้งก็ขยายตัวอย่างรวดเร็ว    อีกทั้งยังก่อให้เกิดธุรกิจ
ใหม่ๆ  เช่นธุรกิจให้เช่าเก้าอ้ีนวด ธุรกิจให้เช่าเครื่องกรองน้ า เป็นต้น 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๔๐- 

๓. สถานการณ์ของการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ประเทศ 
ออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ และประชาชนอาศัยอยู่อย่างกระจายตัว โดยมี อัตราความ
หนาแน่นของประชากรเพียง 3 คนต่อตารางกิโลเมตร (World Bank, 2015)15 ประกอบกับการพัฒนาของระบบการ
ช าระเงินของประเทศ ซึ่งส่งผลให้การขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์เป็นที่นิยมอย่างมากในพื้นที่ห่างไกล โดย
ผู้บริโภคมักเลือกซื้อสินค้าผ่านทางรายการดังกล่าว ร่วมกับการส่ังซื้อทางโทรศัพท์ และแคตาล็อกสินค้า อย่างไรก็ตาม
ในช่วงที่ผ่านมาการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ในประเทศออสเตรเลียเริ่มประสบกับการแข่งขันกับการค้าปลีก
ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ผู้บริโภคออสเตรเลียเริ่มหันไปซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น 
อย่างไรก็ตามการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ยังเป็นที่นิยมส าหรับกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุซึ่งไม่คุ้นเคยกับการซื้อ
สินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
มูลค่าของตลาดการขายสินค้าทางไกล (Teleshopping Revenue) (ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย) 

 มูลค่าของตลาดการขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ของประเทศออสเตรเลียมีการเติบโตเพียงเล็กน้อยในช่วง
ระยะเวลาระหว่างปี ค.ศ. 2012 ถึง 2015 โดยเติบโตระหว่างร้อยละ 1.21 (ปี 2012/2013) ถึง 0.5 (ปี 
2014/2015) ในปี ค.ศ. 2015 มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 425.7 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยมีรายละเอียด
ปรากฏในตารางต่อไปน้ี 
  
ตารางท่ี ๘  มูลค่าการตลาดการขายสินค้าทางไกลของประเทศออสเตรเลีย ค.ศ. 2012-2015 

ปี 2012 2013 2014 2015 
มูลค่าการขายสินค้าทางไกล (Tele-
shopping Revenue) (ล้านเหรียญ
ดอลลาร์ออสเตรเลีย) 

414.8 419.8 423.6 425.7 

การเติบโต (ร้อยละ) - 1.21 0.91 0.50 
(Euromonitor International, 2015) 

 

 

                                                           
15 ประเทศไทยมีอัตราความหนาแน่นของประชากรที่ 133 คนต่อตารางกโิลเมตร 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๔๑- 

จ านวนผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping)  

ส าหรับผู้ประกอบการขายสินค้าทางไกลของประเทศออสเตรเลีย จะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด  9 ช่องรายการ โดยที่
มีบริษัทผู้ประกอบการที่ท ารายได้และครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุด 3 อันดับแรกคืออันดับ 1 Direct Group 
Pty Ltd ซึ่งช่องทางออกอากาศ คือ ช่อง TVSN อันดับที่ 2 คือ Woolworths Ltd (Australia) ชองออกอากาศ คือ 
ช่อง EziBuy อันดับที่ 3 คือ Dell Inc ช่องออกอากาศคือช่อง Dell 
 
รายละเอียดของผู้ประกอบการการขายสินค้าทางไกล (Teleshopping Operators) 

 ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกลรายใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลียคือ Direct 
Group Pty Ltd โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 18.8 และมีรายได้อยู่ที่ 80 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่ง
สินค้าที่ทางบริษัทฯ ให้ความส าคัญจะเป็นเครื่องประดับเพชรพลอย ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม แฟช่ัน อุปกรณ์เครื่องใช้ 
ผู้ประกอบการที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 คือ Woolworths Ltd (Australia) โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อย
ละ 9.4 โดยมีรายได้อยู่ที่ 40 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยเน้นการจ าหน่ายสินค้าจ าพวกเส้ือผ้า รองเท้า สินค้า
แฟช่ัน ผู้ประกอบการที่มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 3 คือ Dell Inc มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 8.3 โดยมีรายได้
อยู่ที่ 35.3 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียจากการจ าหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์และช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ 
และอุปกรณ์ระบบ โดยมีรายละเอียดปรากฏดังในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี ๙  รายละเอียดของผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทขายสินค้าทางไกลของประเทศออสเตรเลีย 

ที ่ ชื่อผู้ประกอบการ ช่องทางการ
ออกอากาศ 

ประเภทสินค้า/บริการ รายได้ (ล้านเหรียญ
ดอลลาร์

ออสเตรเลีย) 

ส่วนแบ่ง
การตลาด 

1 
Direct Group Pty 

Ltd 
TVSN 

เครื่องประดับเพชรพลอย 
ผลิตภณัฑ์เพื่อความงาม 
แฟช่ัน อุปกรณ์เครื่องใช้ 

80.0 18.8 

2 
Woolworths Ltd 

(Australia) 
EziBuy 

เสื้อผ้า รองเท้า สินค้าแฟช่ัน 
40.0 9.4 

3 Dell Inc Dell 
อุปกรณ์และชิ้นส่วน

คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร ์
อุปกรณ์ระบบ 

35.3 8.3 

4 Guthy-Renker Corp Guthy-Renker ความงาม เครื่องส าอาง 25.1 5.9 

5 Wesfarmers Ltd 
Coles Group 

Direct 
อาหาร สุขภาพ สินค้าที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ผลิตภัณฑ์เพื่อ

- - 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๔๒- 

ที ่ ชื่อผู้ประกอบการ ช่องทางการ
ออกอากาศ 

ประเภทสินค้า/บริการ รายได้ (ล้านเหรียญ
ดอลลาร์

ออสเตรเลีย) 

ส่วนแบ่ง
การตลาด 

ความงาม อุปกรณส์ัตวเ์ลี้ยง 
6 EziBuy Ltd EziBuy เสื้อผ้า แฟช่ัน - - 

7 Coles Group Ltd 
Coles Group 

Direct 
รองเท้า อุปกรณ์ในบ้าน 

- - 

8 TVN Corp Ltd 
TVSN 

 

เครื่องมือ สุขภาพ เครื่องครัว 
ผลิตภณัฑ์เกี่ยวกับความงาม 

น้ าหอม เครื่องใช้ไฟฟ้า 
แว่นตากันแดด นาฬิกา 

เครื่องมือ หลอดไฟ/ไฟฉาย 

- - 

9 TVSN Ltd 
TVSN 

 

ผลิตภณัฑ์เกี่ยวกับความงาม 
เครื่องประดับ สุขภาพ 

  เสื้อผ้า แฟช่ัน สินค้าแบรนด์
แมนเชสเตอร์ เครื่องครัว 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

- - 

(Euromonitor International, 2015) 

 
๔. สถานการณ์ของการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ประเทศ 

สหราชอาณาจักร 
การประกอบการโทรทัศน์ประเภทขายสินค้าทางไกลในประเทศ สหราชอาณาจักรน้ันถือได้ว่าประสบปัญหาใน

การประกอบการอย่างเลวร้ายที่สุดตั้งแต่ ค.ศ.2010 เป็นต้นมา ซึ่งในปัจจุบันมูลค่าการค้าลดลงถึงร้อยละ -9 ต่อปี 
ปัญหาดังกล่าวสืบเน่ืองมาจากการถูกโจมตีอย่างหนักจากบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ รวมถึงกระแส
ความนิยมด้านการซื้อสินค้าผ่านระบบแอพลิเคช่ันในโทรศัพท์เคล่ือนที่ ประเภทสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ท ซึ่งส่งผล
กระทบต่อความนิยมในการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ลดลง  โดยมีรายละเอียดของสถานการณ์การขายสินค้า
ทางไกล ดังต่อไปน้ี 

 
มูลค่าของตลาดการขายสินค้าทางไกล (Teleshopping Revenue) 

ในสหราชอาณาจักร การขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์จัดเป็นช่องการการค้าปลีกที่ส าคัญช่องทางหน่ึง 
โดยมีมูลค่าถึง 3.6 พันล้านปอนด์ในปี ค.ศ. 2015 อย่างไรก็ตามจากปัญหาด้านเศรษฐกิจในช่วงไม่กี่ผ่านมาจะเห็นได้



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๔๓- 

ว่ามูลค่าตลาดลดลงอย่างต่อเน่ืองจากมูลค่าสูงสุดในปี ค.ศ. 2012 ที่เคยสูงถึง 4.7 พันล้านปอนด์ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏ ดังในตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี ๑๐  มูลค่าการตลาดการขายสินค้าทางไกลของสหราชอาณาจักร ค.ศ. 2012-2015 

ปี 2012 2013 2014 2015 

มูลค่าการขายสินค้าทางไกล 
(Tele-shopping Revenue) 
(ล้านปอนด์) 

4,719.70 4,389.40 4,055.00 3,685.70 

การเติบโต (ร้อยละ) - -7.0% -7.6% -9.1% 
(Euromonitor International, 2015) 

 
จ านวนผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 

 ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ในสหราชอาณาจักรมีจ านวน
ผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งส้ิน 20 ราย โดยจัดว่าเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง และจัดว่าเป็นตลาดที่มีการกระจาย
ตัวอย่างมาก เน่ืองจากนอกเหนือจากผู้ประกอบการ 20 รายน้ียังผู้ประกอบการค้าปลีกที่จ าหน่ายสินค้าเฉพาะทาง 
(Specialty Retailers) จ านวนมาก ซึ่งผู้ประกอบการกลุ่มน้ีมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันสูงถึงร้อยละ 66 ของมูลค่าตลาด
รวม ในขณะที่ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกลรายใหญ่เริ่มหันไปสนใจการจ าหน่ายสินค้า
ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต และระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุด 
2 รายได้แก่ Next Plc และ N Brown Group Plc ที่พบว่ายอดผลประกอบการเติบโตสูงมากในธุรกิจค้าปลีกผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต 
 
รายละเอียดของผู้ประกอบการการขายสินค้าทางไกล (Teleshopping Operators) 

 ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ของสหราชอาณาจักร คือ Next Plc โดยมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อย
ละ 8.6 และมีรายได้ 317 ล้านปอนด์ โดยมีสินค้าหลักประเภทเส้ือผ้า รองเท้า อุปกรณ์แต่งตัว อันดับที่ 2 คือ N 
Brown Group Plc มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ 6.9 และมีรายได้ 254 ล้านปอนด์ เน้นหนักสินค้าจ าพวกแฟช่ัน 
เส้ือผ้า และอันดับ 3 คือ Liberty Interactive Corp ซึ่งเป็นหน่ึงในเครือบริษัท QVC จ าหน่ายสินค้าประเภทความงาม 
เส้ือผ้า เครื่องประดับเพชรพลอย อิเล็กทรอนิกส์ ต ารา อาหาร กระเป๋าถือและกระเป๋า สุขภาพและออกก าลังกาย 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๔๔- 

ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย สินค้าส าหรับสัตว์เล้ียง ของเล่น เครื่องครัว และผลิตภัณฑ์ภายในบ้าน โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี ๑๑  รายละเอียดของผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทขายสินค้าทางไกลของสหราชอาณาจักร 

ที ่ ชื่อผู้ประกอบการ ช่องทางการออกอากาศ ประเภทสินค้า/บริการ รายได้ (ล้าน
ปอนด์) 

ส่วนแบ่ง
การตลาด 
(ร้อยละ) 

1 Next Plc Next Directory เสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์แต่งตัว 317.0 8.6 
2 N Brown Group Plc N Brown - various แฟช่ัน เสื้อผ้า 254.3 6.9 

3 
Liberty Interactive 

Corp 
QVC 

ความงาม เสื้อผ้า เครื่องประดับเพชรพลอย 
อิเล็กทรอนิกส ์ต ารา 

อาหาร กระเป๋าถือและกระเป๋า 
สุขภาพและออกก าลังกาย 

ผลิตภณัฑ์ดูแลร่างกาย  
สินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยง ของเล่น เครื่องครัว 

ผลิตภณัฑ์ภายในบ้าน 

158.5 4.3 

4 
Shop Direct Group 

Ltd 
Shop Direct 

เสื้อผ้า สินค้าอิเล็กทรอนิกส ์
เฟอร์นิเจอร ์ผลิตภณัฑ์ภายในบ้าน

เครื่องประดับ 
136.4 3.7 

5 Findel Plc Express Gifts 
เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร ์

เครื่องประดับ ตกแต่งตามเทศกาล ของขวัญ 
132.7 3.6 

6 
Ideal Shopping 

Direct Plc 
Ideal World 

ผลิตภณัฑ์ภายในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ 
73.7 2.0 

7 Lakeland Ltd Lakeland อุปกรณ์ห้องครัว 44.2 1.2 

8 
High Street TV 

(Group) Ltd 
High Street TV 

อุปกรณ์ออกก าลังกาย สุขภาพและความงาม 
ผลิตภณัฑ์ภายในบ้านและสันทนาการ 

ผลิตภณัฑ์ส าหรับสวน ผลติภณัฑ์เด็ก ของขวัญ 
29.5 0.8 

9 Kering SA Redcats 
ผลิตภณัฑ์ค้าปลีก เครื่องแต่งกาย แฟช่ัน  ของ
ตกแต่งบ้าน สินค้ากีฬา  ครอบครวั ผลิตภัณฑ์

เด็ก 
22.1 0.6 

10 JP Boden & Co Ltd JP Boden เสื้อผ้า แฟช่ัน 22.1 0.6 
11 Otto Group Freemans เสื้อผ้า แฟช่ัน 18.4 0.5 

12 Otto Group Grattan 

อุปกรณ์เกี่ยวกับผู้หญิง รองเท้า 
ชุดชั้นใน ผู้ชาย 

ผลิตภณัฑ์เด็ก กีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์
ส าหรับบา้นและสวน ของขวัญ 

14.7 0.4 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๔๕- 

ที ่ ชื่อผู้ประกอบการ ช่องทางการออกอากาศ ประเภทสินค้า/บริการ รายได้ (ล้าน
ปอนด์) 

ส่วนแบ่ง
การตลาด 
(ร้อยละ) 

13 Home Retail Group Argos 

ผลิตภณัฑ์เทคโนโลยี ผลติภณัฑส์ าหรับบ้าน
และสวน ผลติภณัฑ์เด็ก ของเล่น 

กีฬาและสันทนาการ ผลิตภัณฑ์เพือ่สุขภาพ 
ความงาม เสื้อผ้า 

เครื่องประดับ นาฬิกา ของขวัญ 
อุปกรณ์กลางแจ้ง 

14.7 0.4 

14 Otto Group Bonprix 
แฟช่ัน ผลิตภณัฑส์ าหรับบา้นและบ้าน 

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ ์
11.1 0.3 

15 JML Direct Ltd JML 
เครื่องครัว สุขภาพและความงาม 

อุปกรณ์ท าความสะอาด ผลิตภณัฑ์ส าหรับบ้าน 
สัตว์เลี้ยง ของขวัญ 

11.1 0.3 

16 MandMDirect Ltd MandMDirect.com 
เสื้อผ้าแฟช่ัน กีฬา อุปกรณ์กลางแจ้ง 

รองเท้า สินค้าแบรนด ์
3.7 0.1 

17 Mothercare Plc Mothercare 
ผลิตภณัฑ์ส าหรับบรุุษ สตรี และเด็ก 

กีฬา อุปกรณ์กลางแจ้ง รองเท้า 
3.7 0.1 

18 Laura Ashley 
Holdings Plc 

Laura Ashley เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน 
ผ้าม่านและอุปกรณ์ สินคา้แฟช่ัน 

3.7 0.1 

19 PPR SA Redcats 
สินค้าแฟช่ัน อุปกรณ์กีฬา 

เครื่องใช้ในบ้าน 
- 

- 

20 

GUS plc Argos 

ผลิตภณัฑ์บ้านและสวน 
สินค้าเกี่ยวกับเด็กและ 

ของเล่น อุปกรณ์กีฬาและสันทนาการ 
สินค้าสุขภาพและความงาม เสื้อผา้ 

เครื่องประดับเพชรพลอย นาฬิกาข้อมือ 
ของขวัญ สินค้าท่ีใช้กลางแจ้ง 

- - 

(Euromonitor International, 2015) 

 
๕. สถานการณ์ของการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีการพัฒนาตลาดการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์มาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเป็น
ประเทศแรกที่เริ่มมีการออกอากาศรายการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ก่อน และเป็นตลาดการขายสินค้า
ทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีมูลค่ากว่า 8,6187 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่าน



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๔๖- 

มาตลาดการขายสินค้าทางไกลฯ จะค่อนข้างอ่ิมตัว ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลต่อก าลังซื้อของ
ประชาชน ประกอบกับการแข่งขันของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ที่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดจาก
การขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์เพิ่มสูงขึ้น ท าให้มูลค่าตลาดลดลงอย่างต่อเน่ือง 

 
มูลค่าของตลาดการขายสินค้าทางไกล (Teleshopping Revenue) 

 ในประเทศสหรัฐอเมริกา การขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์จัดเป็นช่องการการค้าปลีกที่ส าคัญช่องทาง
หน่ึง โดยมีมูลค่าถึง 8.6 หมื่นล้านเหรียญในปี ค.ศ. 2015 อย่างไรก็ตามจากปัญหาด้านเศรษฐกิจในช่วงไม่กี่ผ่านมา 
ประกอบกับการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงการแข่งขันจากร้านค้าปลีกในช่วงที่ผ่านมา 
ส่งผลให้มูลค่าตลาดลดลงอย่างต่อเน่ืองจากมูลค่าสูงสุดในปี ค.ศ. 2012 ที่เคยสูงถึง 9.7 หมื่นล้านเหรียญ โดยมี
รายละเอียดปรากฏดังในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี ๑๒  มูลค่าการตลาดการขายสินค้าทางไกลของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2012-2015 

ปี 2012 2013 2014 2015 
มูลค่าการขายสินค้า
ทางไกล (Tele-shopping 
Revenue) (ล้านเหรียญ
ดอลลาร์) 

97,097.90 91,272.00 89,994.20 86,187.40 

การเติบโต (ร้อยละ) - -6.0% -1.4% -4.2% 
(Euromonitor International, 2015) 

 
จ านวนผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping)  

 ผู้ประกอบการขายสินค้าทางไกลของประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยผู้ประกอบการรายใหญ่จ านวน  9 
ราย โดยที่มีบริษทัผู้ประกอบการที่ท ารายได้และครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุด 3 อันดับแรกคืออันดับ 1 CVS 
Health Corp ซึ่งช่องทางออกอากาศ คือ ช่อง CVS ProCare Mail  อันดับที่ 2 คือ Walgreens Boots ช่องออก 
อากาศ คือ ช่อง Walgreens Mail อันดับที่ 3 คือ Liberty Interactive Corp ช่องออกอากาศ คือ ช่อง QVC 

 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๔๗- 

รายละเอียดของผู้ประกอบการการขายสินค้าทางไกล (Teleshopping Operators) 

 สินค้าเพื่อการดูแลตนเอง อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน และอุปกรณ์ส าหรับสวนเป็นสินค้าเพียง 3 กลุ่มที่มีการเติบโต
อย่างต่อเน่ืองใน ปี ค.ศ. 2015 โดยผู้ประกอบการรายใหญ่บางราย อาทิเช่น QVC ยังสามารถมีการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองจากความต้องการสินคา้ประเภทอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน และอุปกรณ์ส าหรับสวนเน่ืองจากอัตราการว่างงานที่ต่ า 
และรายได้ของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้น  

ทั้งน้ี ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทขายสินค้าทางไกลรายใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ  
CVS Health Corp โดยมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ 36.2 และมีรายได้ 31,199 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมี
สินค้าหลักประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อบ ารุงร่างกาย อันดับที่ 2 คือ Walgreens Boots มีส่วนแบ่ง
ตลาดอยู่ที่ร้อยละ 4 และมีรายได้ 3,447.5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เน้นหนักสินค้าจ าพวกเภสัชกรรม เบ็ดเตล็ด 
บริการ และอันดับ 3 คือ Liberty Interactive Corp ซึ่งเป็นหน่ึงในเครือบริษัท QVC มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ 3.9 
และมีรายได้ 3,361.3 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ จ าหน่ายสินค้าประเภทความงาม เส้ือผ้า เครื่องประดับ เพชรพลอย 
อิเล็กทรอนิกส์ ต ารา อาหาร กระเป๋าถือและกระเป๋า สุขภาพและออกก าลังกาย ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย สินค้าส าหรับ
สัตว์เล้ียง ของเล่น เครื่องครัว และผลิตภัณฑ์ภายในบ้าน โดยมีรายละเอียดปรากฏในตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี ๑๓  รายละเอียดของผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทขายสินค้าทางไกลของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ที ่ ชื่อผู้ประกอบการ ช่องทางการ
ออกอากาศ 

ประเภทสินค้า/บริการ รายได้ (ล้าน
เหรียญดอลลาร)์ 

ส่วนแบ่งการตลาด 
(ร้อยละ) 

1 CVS Health Corp 
CVS ProCare 

Mail 
อาหารเพื่อสุขภาพ ยา ผลิตภณัฑเ์พื่อ

บ ารุงร่างกาย 
31,199.8 36.2 

2 Walgreens Boots Walgreens Mail เภสัชกรรม เบด็เตล็ด บริการ 3,447.5 4.0 

3 
Liberty Interactive 

Corp 
QVC 

ความงาม เสื้อผ้า เครื่องประดับเพชร
พลอย สินค้าอิเล็กทรอนิกส ์

ต ารา อาหาร กระเป๋าถือและอุปกรณ์ 
ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ อุปกรณ์ออก
ก าลังกาย ผลิตภณัฑด์ูแลส่วนบุคคล 

สินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยง ของเล่น 
เครื่องครัว เครื่องใช้บ้าน 

3,361.3 3.9 

4 HSN Inc HSN เครื่องประดับเพชรพลอย 1,551.4 1.8 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๔๘- 

ที ่ ชื่อผู้ประกอบการ ช่องทางการ
ออกอากาศ 

ประเภทสินค้า/บริการ รายได้ (ล้าน
เหรียญดอลลาร)์ 

ส่วนแบ่งการตลาด 
(ร้อยละ) 

สินค้าความงาม นาฬิกา สินค้าแฟช่ัน 

5 Guthy-Renker Corp 
Guthy-Renker 

brands 
สินค้าความงาม เครื่องส าอาง 689.5 0.8 

6 Lands End Lands End Inc เสื้อผ้า สินค้าแฟช่ัน 344.7 0.4 

7 HSN Inc Cornerstone เครื่องใช้ในบ้าน 344.7 0.4 

8 ValueVision Media Inc ShopNBC 
เครื่องประดับนาฬิกาเครื่องใช้ในบ้าน 

เครื่องครัว สินคา้อิเล็กทรอนิกส์
อาหาร อุปกรณ์ท าความสะอาด  

344.7 0.4 

9 Colony Brands Inc Swiss Colony ผลิตภณัฑ์เกี่ยวกับการท าอาหาร 344.7 0.4 

10 OSP Group Woman Within เสื้อผ้า แฟช่ัน 172.4 0.2 

11 
Restoration Hardware 

Holdings Inc 
Restoration 
Hardware 

เฟอร์นิเจอร ์และสินค้าตกแต่งบ้าน 172.4 0.2 

12 Otto Group Crate & Barrel 
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร 
เครื่องใช้ในครัว 

172.4 0.2 

13 
1-800-Flowers.Com 

Inc 
1-800-

FLOWERS 
บริการเกีย่วกับดอกไม ้ 172.4 0.2 

14 NutriSystem Inc NutriSystem อาหารเพื่อสุขภาพ 172.4 0.2 

15 L Brands Inc Victoria's Secret เสื้อผ้า สินค้าแฟช่ัน 86.2 0.1 

16 Orchard Brands Corp 
Crosstown 

Traders 
รองเท้า อุปกรณ์รา้นอาหาร ของขวัญ

พิเศษ 
86.2 0.1 

17 
Neiman Marcus Group 

Inc, The 

Neiman Marcus 

 
รองเท้าอุปกรณ์ เครื่องประดับและ

แฟช่ัน เครื่องแต่งกาย 
86.2 0.1 

18 
Foot Locker Inc 

Eastbay 
Eastbay เสื้อผ้า สินค้าแฟช่ัน รองเท้า 86.2 0.1 

(Euromonitor International, 2015) 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๔๙- 

๖. สถานการณ์ของการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ประเทศ ไทย 

การประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ในประเทศไทยเป็นหน่ึงใน
ธุรกิจค้าปลีกซึ่งมีการเติบโตสูงในช่วงที่ผ่านมาสืบเน่ืองจากการเข้ามาในตลาด (Market Entrance) ของผู้ประกอบการ
รายใหม่ๆ ซึ่งท าให้ตลาดมีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านส่ือหลายช่องทาง
มากยิ่งขึ้น และการตอบรับที่ดีของผู้บริโภคชาวไทยซึ่งเดิมไม่ค่อยมีความคุ้น เคยกับการขายสินค้าทางไกลผ่านทาง
โทรทัศน์มากนัก แต่ด้วยความแพร่หลายของช่องทางการออกอากาศผ่านดาวเทียมได้ส่งผลให้การขายสินค้าทางไกลมี
การเติบโตอย่างต่อเน่ือง  

การขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) มีมูลค่าตลาดสูงถึง 8 พันล้านบาท (Bualuang Securities, 2014) 
โดยการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล และการขายสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์ประเภท
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Retail e-Commerce) ได้เริ่มเข้ามาทดแทนการค้าปลีกในร้านค้า (Store-based retail) ซึ่งใน
ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558) เติบโตติดลบร้อยละ 3.1 สืบเน่ืองจากก าลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง และสภาวะการแข่งขันที่
เพิ่มสูงขึ้นจากสองช่องทางที่กล่าวมาข้างต้น 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกลจ านวนทั้งส้ิน 6 ราย16 โดยมีทีวี
ไดเรค (TV Direct) เป็นผู้บุกเบิกตลาดการขายสินคา้ทางไกล (Tele-shopping) ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2542 เป็น
ต้นมา ตั้งแต่น้ันมา นับได้ว่าตลาดการขายสินค้าทางไกลในประเทศได้เติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยมีผู้ประกอบการราย
ใหม่ๆ เข้ามาในตลาดอาทิเช่น ทรูซีเล็ก (True Select) ในปี พ.ศ. 2554 โอช็อปปิ้ง (O Shopping) ในปี พ.ศ. 2555 
ช็อปแชนนอล (Shop Channel) ในปี พ.ศ. 2556 และทีวีดีช็อป (TVD Shop) ในปี พ.ศ. 2557 และรายล่าสุดคือไฮ 
ช้อปปิ้ง (High Shopping) ซึ่งเพิ่งได้รับใบอนุญาตประกอบการเมื่อปลายปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา รวมถึงยัง มี
ผู้ประกอบการอีกจ านวน 6 รายที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม อีกทั้งยังปรากฏว่ามีผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก 
กสทช. แต่มีธุรกิจในลักษณะการขายสินค้าทางไกลผ่านช่องทางโทรทัศน์อีกจ านวนหน่ึง โดยมีรายละเอียดของ
ผู้ประกอบการดังต่อไปน้ี 
 
 
 

                                                           
16 เฉพาะที่เป็นสมาชิกสมาคม....  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๕๐- 

ตารางท่ี ๑๔  เจ้าของกิจการ/ความร่วมมือของช่องทางการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ทางโทรทัศน์ 

ชื่อช่องการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
ทางโทรทัศน์ 

เจ้าของกิจการ/ความร่วมมือทางธุรกิจ 

        ทีวีไดเรค (TV Direct) 

บริษัท ทีวีไดเรค จ ากัด (มหาชน) (TV Direct Thai 
Public Company) 

  ทรูซีเล็ก (True Select) 
ความร่วมมือระหว่างบริษัท ทรูวิช่ันส์ (True Visions) จี
เอส โฮมช็อปปิ้ง (ประเทศเกาหลี) (GS Home 
Shopping (Korea) เดอะมอลล์ (The Mall) และซีพี
ออล (CP All) 

        โอช็อปปิ้ง (O Shopping) 

จีเอ็มเอ็ม (GMM) และ ซีเจโอ (CJO) ประเทศเกาหลี 
(Korea) 

      ช็อปแชนนอล (Shop Channel) 
ICC Inter. Sumimoto (Japan) และ Central Group  

      ทีวีดีช็อป (TVD Shop) 

TV Direct  และ Momo.com Incorp. (Taiwan) 

 High Shopping 
อินทัช (In Touch) และฮุนได (Hyundai) ประเทศเกาหลี
ใต้ (Korea)17 

 

ลักษณะของช่องทางการออกอากาศ (Media Characteristics) 

 ผู้ประกอบการการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ในประเทศไทยมีช่องทางการออกอากาศหลาย
ช่องทางครอบคลุมทั้งการกระจายเสียงภาคพื้นดิน ทางดาวเทียม หรือเคเบิ้ลทีวี นอกจากน้ันยังมีการใช้ช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) แอพพลิเคช่ันขายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Mobile Application) และแคตาล็
อกจ าหน่ายสินค้า (Catalogue) ประเภทส่ิงพิมพ์ เป็นช่องทางเสริม โดยมีรายละเอียดของการขายสินค้าผ่านทางช่อง
ออกอากาศจ าแนกเป็นรายผู้ประกอบการปรากฏดังในตารางต่อไปน้ี 

 

                                                           
17 ได้รับใบอนุญาตเป็นรายล่าสุด เมื่อปลายปี พ.ศ. 2558 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๕๑- 

ตารางท่ี  ๑๕ ลักษณะการออกอากาศ (กระจายเสียงทางภาคพื้นดิน ดาวเทียม หรือเคเบิ้ลทีวี) ของแต่ละช่อง 

ลักษณะการออกอากาศ ภาคพื้นดิน 
(Terrestrial) 

ดาวเทียม  
(Satellite TV) 

เคเบิ้ลทีวี  
(Cable TV) 

ช่ื อ ช่องการขาย
สิ น ค้ า ท า ง ไ ก ล 
(Tele-shopping 
channel) 

1. ทีวีไดเรค (TV 
Direct) 

15 ช่องทาง Digital 
Free TV  (เช่น 

Spring News 29) 

10 ช่อง (Media 84, 
M Channel, 2RS, 

IDC, SEA 54) 

 

2. ทรูซีเล็ก (True 
Select) 

 True Vision 10 
PSI, PSI OK 

DTV, Dynasat 
Infosat Thaisat 

 

3. โอช็อปปิ้ง (O 
Shopping) 

 GMMZ  
(O, 8, 47 channel) 

PSI 48 
DTV (One HD) 
ก าลังด าเนินการ 

 

4. ช็อปแชนนอล 
(Shop Channel) 

 45 
True Visions 62 

178 
PSI 62 

PSI True TV 50 65 
GMM Z 171 
SAMART 17 
DTV 61 183 

Dynasat 263 362 
TOT iPTV 61 129 

 

5. ทีวีดีช็อป (TVD 
Shop) 

 PSI 5 
Big 4 5 
IPM 51 

CTH 136 
MCOT 172 

37 

 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๕๒- 

มูลค่าของตลาดการขายสินค้าทางไกล (Teleshopping Revenue) 

 มูลค่าของการตลาดการขายสินค้าทางไกลเติบโตอย่างก้าวกระโดดภายในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา จากมูลค่า
ตลาด 5,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 มาเป็น 8,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2558 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อย
ละ 17 ระหว่างปี 2556-2557 และร้อยละ 25 ระหว่างปี 2557-2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏดังในตาราง
ต่อไปน้ี 

ตารางท่ี ๑๖  มูลค่าของตลาดการขายสินค้าทางไกล (Teleshopping Revenue) 

ปี 2556 2557 ๒558 
มูลค่าการขายสินค้าทางไกล 
(Tele-shopping 
Revenue) 

5,000 ล้านบาท 6,000 ล้านบาท 8,000 ล้านบาท18 

การเติบโต (ร้อยละ)  17 25 
แหล่งที่มา (Bualuang Securities, 2014) 

 
จ านวนผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 

ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ในประเทศไทยที่มีผล
ประกอบการที่ผ่านมา มีจ านวนทั้งส้ิน 6 ราย อันประกอบไปด้วยทีวีไดเรค (TV Direct) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายแรก
ของประเทศ เดิมออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ไม่มีค่าบอกรับสมาชิก (Free terrestrial TV) ภายหลังมีช่อง
รายการผ่านดาวเทียม เป็นผู้ประกอบการที่มีส่วนแบ่งตลาดรายใหญ่ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 25 ของมูลค่าตลาด ตามมา
ด้วย ทรูซีเล็ก (True Select) ซึ่งให้บริการผ่านช่องรายการทางเคเบิลทีวี และดาวเทียม โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 
15 โอช็อปปิ้ง (O Shopping) ให้บริการผ่านดาวเทียม โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 12 ส าหรับผู้ประกอบการราย
อ่ืนๆ อาทิเช่น ช็อปแชนนอล (Shop Channel) ให้บริการผ่านเคเบิลทีวี และดาวเทียม และทีวีดีช็อป (TVD Shop) ซึ่ง
ให้บริการผ่านดาวเทียมเป็นหลัก มีส่วนแบ่งการตลาดลดหล่ันกันลงไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี    

 

ตารางท่ี ๑๗  รายละเอียดของผู้ประกอบการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 

ที ่ ชื่อผู้ประกอบการ ช่องทางการออกอากาศ ประเภทสินค้า/บริการ ส่วนแบ่งการตลาด 

                                                           
18 มูลค่าตลาดปี 2558 เป็นมูลค่าประมาณการ 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๕๓- 

ที ่ ชื่อผู้ประกอบการ ช่องทางการออกอากาศ ประเภทสินค้า/บริการ ส่วนแบ่งการตลาด 
1 ทีวีไดเรค (TV 

Direct) 
24 hr. Free TV 

(In-between program) 
Call center 

(In-bound/Out bound) 
E-commerce 
Mail order 
Retail shop 
Wholesale  

(w/ distribution center) 

Health 
Beauty 

Home Appliances 
Fitness & Sports 

Car & Travel 
Accessories 

Fashion 
Feng Shui  
Clearance 

ร้อยละ 25 

๒ ทรูซีเล็ก (True 
Select) 

24 hr.TV  
24 hr. Call center 

Website / Mobile App 
Youtube Channel 

Catalogue 

Fashion Accessories 
Cosmetics 

Electronic Appliances 
Mobile Tablet 
Kitchenware 

Home Appliances 
Car Accessories 

Others 
- Bike 

- Exercise 
equipment 

- Travelling 
package 

- Dentist package 
- Jewelry 

ร้อยละ 15 

๓ โอช็อปปิ้ง (O 
Shopping) 

24 hr.TV  
24 hr. Call center 

Website / Mobile App 
Youtube Channel 

Catalogue 

Home appliances 
(2555) 

Kitchenware 
Electronic appliances 

IT (2556) 
Food supplement 

Exercise equipment 
(2557) 

ร้อยละ 12 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๕๔- 

ที ่ ชื่อผู้ประกอบการ ช่องทางการออกอากาศ ประเภทสินค้า/บริการ ส่วนแบ่งการตลาด 
Skincares 
Cosmetics 

Hair-styling products 
Now open for any 

manufacturers business 
proposal   

๔ ช็อปแชนนอล 
(Shop Channel) 

24 hr.TV  
24 hr. Call center 

Website / Mobile App 
Youtube Channel 

Fashion 
Accessories 

Health & Beauty 
Home and Electronic 

Appliances 
Food & Flower 

Others 

N/A19 

๕ ทีวีดีช็อป (TVD 
Shop) 

24 hr.TV  
24 hr. Call center 

Website / Mobile App 
Youtube Channel 

Catalogue 

Health 
Beauty 

Home Appliances  
Fashion 

Travel & Lifestyle 
Electronics 

N/A 

แหล่งที่มา (Bualuang Securities, 2014) 

 
สมาคม และ/หรือการรวมกลุ่มผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
ประเภท และรูปแบบของรายการการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 

ในประเทศไทย ผู้ประกอบการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ หรือ เรียกว่าทีวีโฮมช้อปปิ้งรายใหญ่ได้มีการ
รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งสมาคมในการส่งเสริมธุรกิจ และก ากับดูแลกันเองภายใต้ช่ือว่า สมาคมทีวีโฮมช๊อปปิ้ง (ประเทศไทย) 
(TV Home Shopping Association (Thailand)) หรือ THA โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
ประกอบด้วยสมาชิกสามัญนิติบุคคลและสมาชิกกิตติมศักดิ์ โดยมีการก าหนดค่าสมาชิกแรกเริ่มและรายปีด้วย ซึ่ง
ปัจจุบันมีสมาชิกสามัญนิติบุคคลอยู่จ านวน ๖ ราย อันประกอบไปด้วย บริษัททีวีไดเรค จ ากัด มหาชน (TV Direct 
                                                           
19 N/A หมายถึง Not Applicable เนื่องจากแหล่งข้อมูลมิได้จ าแนกสว่นแบ่งการตลาดของช่องทางการขายสินค้าทางไกลดังกล่าวไว้เฉพาะ แต่รวมอยู่ในกลุ่ม
อื่นๆ (Others) ซ่ึงมีส่วนแบ่งการตลาดอกีร้อยละ 48  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๕๕- 

PCL) บริษัท ทรูจีเอส จ ากัด (True GS Co.Ltd.) บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจโอ ช้อปปิ้ง จ ากัด (GMM Cl. O Shopping Co. 
Ltd.) บริษัท ทีวีดี ช้อปปิ้ง จ ากัด (TVD Shopping Co. Ltd.) และบริษัท ไฮช้อปปิ้ง จ ากัด (High Shopping Co. 
Ltd.) โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อ 

(1) ดูแลผู้บริโภคให้ได้รับสิทธิอันชอบธรรมจากการใช้บริการโฮมช้อปปิ้ง 

(2) ยกระดับการประกอบการธุรกิจโฮมช้อปปิ้งไทยให้มีประสิทธิภาพและจริยธรรม 

(3) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของการประกอบการโฮมช้อปปิ้ง ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน 

(4) สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์กับหน่วยงานราชการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ประกอบการโฮมช้อปปิ้งและผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญ 

(5) เป็นศูนย์กลางข้อมูล ข่าวสาร และเป็นแหล่งพบปะ ปรึกษาหารือ รวมถึงการให้ค าแนะน าที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง  

(6) จัดสันทนาการ และสัมมนาให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมโฮมช้อปปิ้ง 
 

ทางสมาคมฯ มีการก าหนดระเบียบวินัย (Code of Conduct) ของสมาชิกไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อตกลงพ้ืนฐาน (Basic Agreement) 

(1) เน่ืองจากโฮมช้อปปิ้งน้ันเป็นการจ าหน่ายผ่านส่ือทางการตลาดช่องทางต่างๆ ผู้ประกอบการทีวีโฮมช้อ
ปปิ้งต้องพยายามสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภคอย่างเต็มที่ 

(2) ผู้ประกอบการทีวี โฮมช้อปปิ้งต้องให้ข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าอย่างมี
ตรรกะและเหตุผล 

(3) ผู้ประกอบการทีวี โฮมช้อปปิ้งต้องตกลงที่จะให้มีการยกเลิกค าส่ังซื้อ เปล่ียน หรือคืนสินค้าหลังจากที่
ลูกค้าซื้อไป รวมทั้งการดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างเต็มความสามารถ 

(4) ผู้ประกอบการทีวี โฮมช้อปปิ้งต้องไม่เอารัดเอาเปรียบเจ้าของสินค้ามากเกินไป หรือใช้อ านาจในการ
ต่อรองเอาเปรียบเจ้าของสินค้า 

 

การคุ้มครองผู้ชม และผู้บริโภค (Viewers and Consumers Protection) 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๕๖- 

(1) ผู้ประกอบการทีวีโฮมช้อปปิ้งต้องให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมา น่าเช่ือถือและเป็นประโยชน์กับผู้บริโภค 

(2) ผู้ประกอบการทีวีโฮมช้อปปิ้งต้องไม่เอาเน้ือหา หรือภาพที่ล่อแหลมไม่เหมาะสมมาออกอากาศเพื่อไม่ให้
ผิดต่อจริยธรรมอันดีงามของครอบครัว และเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชน 

(3) ผู้ประกอบการทีวีโฮมช้อปปิ้งต้องรับฟังค าติติงและข้อแนะนาจากผู้ชม และน ามาปรับปรุงแก้ไข  

(4) ผู้ประกอบการทีวีโฮมช้อปปิ้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ว่าด้วยการโฆษณา และการออกอากาศที่มีอยู่
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าออนไลน์ 

(5) ผู้ประกอบการทีวีโฮมช้อปปิ้งต้องคุ้มครองลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือบริการไปในกรณีที่ต้องการยกเลิกการซื้อ 
โดยจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด 

(6) ผู้ประกอบการทีวีโฮมช้อปปิ้งต้องจัดให้มีระบบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนของผู้บริโภค 

 
ข้อตกลงด้านการออกอากาศ (Broadcasting Agreement) 

(1) ผู้ประกอบการทีวี โฮมช้อปปิ้งต้องไม่ปกปิดข้อมูลส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

(2) ผู้ประกอบการทีวี โฮมช้อปปิ้งต้องท าธุรกิจอยากจริงใจไม่เอาเน้ือหาที่หลอกลวงหรือไม่เป็นความจริงไป
ออกอากาศ 

(3) ผู้ประกอบการทีวี โฮมช้อปปิ้งต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจน ไม่น าข้อมูลที่ไม่มีแหล่งอ้างอิง หรือท าให้ผู้ชมเข้าใจ
ผิดในสาระส าคัญ โดยเฉพาะเรื่องส่วนประกอบ วัตถุดิบ ปริมาณ สเปค ราคา คุณสมบัติ อรรถประโยชน์ของสินค้า 
เพื่อให้ผู้ชมสามารถตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าได้อย่างมีตรรกะและมีเหตุผล 

(4) ผู้ประกอบการทีวี โฮมช้อปปิ้งต้องไม่น าเสนอสินค้าในด้านดีด้านเดียวเท่าน้ัน โดยเฉพาะการน าเสนอที่ท า
ให้ผู้ชมสับสนในภาพรวมของคุณสมบัติในตัวสินค้า 

 
การจัดจ าหน่ายสินค้ามีคุณภาพ (Quality Product Distribution) 

(1) ผู้ประกอบการทีวี โฮมช้อปปิ้งต้องน าเสนอสินค้าที่มีคุณภาพดี ราคาสมเหตุผลให้กับผู้บริโภค 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๕๗- 

(2) ผู้ประกอบการทีวี โฮมช้อปปิ้งต้องจ าหน่ายสินค้าที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานความ
ปลอดภัยในตัวสินค้า หรือ วันหมดอายุของสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าประเภทน้ันๆ 

(3) พนักงานของบริษัทโฮมช้อปปิ้งแสดงออกให้สมกับเป็นตัวแทนของบริษัท โดยมีความสุภาพ อ่อนน้อม
เพื่อที่จะสร้างความน่าเช่ือถือให้กับเจ้าของสินค้า 

(4) พนักงานของบริษัทโฮมช้อปปิ้งต้องไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนไปรับเงินสินไหมน้ าใจ หรือการเล้ียงดูเป็น
พิเศษในทางมิชอบ รวมทั้งไม่น าต าแหน่งหน้าที่ไปหาประโยชน์ 

 
สร้างการค้าที่เป็นธรรมกับเจ้าของสินค้า (Generating Fair Trade for Product Owners)  

(1) ผู้ประกอบการทีวี โฮมช้อปปิ้งจะต้องปฏิบัติกับเจ้าของสินค้าอย่างเป็นธรรม และเจรจาธุรกิจอย่างเปิดเผย 
โปร่งใส ห้ามใช้อ านาจในการต่อรอง บังคับ หรือกดข่ีเจ้าของสินค้า 

(2) ในกรณีที่มีการตกลงท าธุรกิจกับเจ้าของสินคา้โดยการซื้อสินค้ามาเพื่อจ าหน่าย จะต้องไม่บีบเพื่อขอคืน
สินค้า หรือดึงไม่ยอมช าระเงินค่าสินค้า หรือเล่ือนการช าระ 

(3) หากมีการท าโปรโมช่ันหรือลดราคาพิเศษซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าตัวใดตัวหน่ึงโดยตรง ผู้ประกอบการทีวี 
โฮมช้อปปิ้งไม่สามารถไปเรียกร้องให้เจ้าของสินค้าต่างๆ ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ ยกเว้นได้รับการอนุมัติและเห็นชอบ
จากเจ้าของสินค้า (Supplier) 

(4) ผู้ประกอบการทีวี โฮมช้อปปิ้งจะต้องสร้างระบบการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อให้เกิดการค้าอย่าง
เป็นธรรม 

 
ค าม่ันสัญญาของผู้ประกอบการทีวีโฮมช้อปปิ้ง (Pledges of TV Home Shopping Operators) 

(1) ผู้ประกอบการทีวี โฮมช้อปปิ้งจะต้องผลิตรายการและน าเสนอรายการขายสินค้าโดยค านึงถึงจริยธรรมอัน
ดีงาม และยินดีรับผิดชอบต่อผลกระทบที่มีต่อสังคมในวงกว้าง 

(2) ผู้ประกอบการทีวี โฮมช้อปปิ้งต้องด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม แข่งขันกันอย่างเสรี 

(3) ผู้ประกอบการทีวี โฮมช้อปปิ้งต้องรับผิดชอบช่วยแก้ไขข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งระหว่างเจ้าของสินค้า ผู้ชม
หรือผู้บริโภค ในฐานะของคนกลาง 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๕๘- 

การตรวจสอบและลงโทษ 

สมาคมทีวีโฮมช๊อปปิ้ง (ประเทศไทย) มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบว่าผู้ประกอบการทีวีโฮมช้อ
ปปิ้งปฏิบัติตาม หรือละเมิดมาตรฐานดังที่ระบุมา และมีการจัดท าระเบียบการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมา
เพื่อใช้บริหาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังน้ี 

(1) ตรวจสอบว่ารายการที่ออกอากาศมีประโยชน์ และคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่ 
(2) ตรวจสอบว่ามีการค้าแบบไม่เป็นธรรมหรือไม่ มีการโฆษณาที่ไม่เหมาะสม หรือเกินจริงหรือไม่ 
(3) แก้ไขปัญหาการละเมิดมาตรฐานที่ตกลงกันไว้ 
(4) หน้าที่อ่ืนๆ ตามเห็นสมควร 

กรณีที่มีการละเมิดมาตรฐานจริยธรรมน้ีและคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติว่าเป็นการละเมิดจริง จะมี
บทลงโทษดังต่อไปน้ี 

(1) ต้องหยุดการกระท าน้ันทันที 
(2) ต้องมีการชดเชยหรือชดใช้ต่อผู้เสียหาย (เจ้าของสินค้า, ผู้ชม หรือ ผู้บริโภค)  
(3) ต้องด าเนินการขอโทษผ่านทางส่ือ (มีการขอโทษและอธิบายข้อผิดพลาด) 
(4) มีการเรียกค่าปรับ 
(5) บทลงโทษอ่ืนที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
 

บทลงโทษพิเศษ (Special Penalties) 

ในกรณีที่ผู้ประกอบการทีวี โฮมช้อปปิ้งซึ่งกระท าผิดข้อตกลงที่ระบุไว้ในฉบับน้ีและไม่ปฏิบัติตามบทลงโทษที่
คณะกรรมการได้ลงมติไปน้ัน ทางคณะกรรมการสามารถด าเนินการได้ดังน้ี 

(1) น าส านวนการตรวจสอบทั้งหมดยื่นฟ้องต่อคณะกรรมการโทรทัศน์วิทยุฯ 

(2) น าส านวนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็น การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภค กฎหมายป้องกันการผูกขาด กฎหมายว่าด้วยการค้าอย่างเป็นธรรม กฎหมายการโฆษณา กฎหมายแรงงาน 
กฎหมายอาหารและยา และอ่ืนๆ ยื่นฟ้องต่อคณะกรรมการการค้าอย่างเป็นธรรม (สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศ
ไทย), 2559)  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๕๙- 

บทท่ี ๔  
กฎหมาย และกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 

 

๑. กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-
shopping) ในต่างประเทศ และในประเทศไทย รวมทั้งข้อเสนอแนะทางเลือก 

การศึกษาในส่วนน้ีเป็นการทบทวน และสังเคราะห์ประเด็นของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ขายสินค้าทางไกลในต่างประเทศ จ านวน 5 ประเทศ ประกอบไปด้วยประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร 
ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และกฎหมาย ระเบียบของประเทศไทย รวมจ านวนทั้งส้ิน 6 ประเทศ เพื่อก าหนดเป็น
ทางเลือกในด้านแนวทางการก ากับดูแลที่อาจประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

 
ประเทศญี่ปุ่น  

กฎหมาย และกฎระเบียบของประเทศญี่ปุ่น ครอบคลุมกฎหมาย และกฎระเบียบ เช่น พระราชบัญญัติกระจาย
เสียงวิทยุโทรทัศน์ ค.ศ. 1950 (The Broadcast Act 1950) พระราชบัญญัติป้องกันของรางวัลที่แสดงเหตุผลไม่ได้ และ
การโฆษณาที่หลอกลวง (Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations 1962) 
พระราชบัญญัติธุรกรรมพาณิชย์ ค.ศ. 1976 (Act on Specified Commercial Transactions 1976) พระราชบัญญัติ
โทรคมนาคม พ.ศ. 1996 (The Telecommunications Act of 1996) พระราชบัญญัติรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก 
ค.ศ. 1990 (The Children's Television Act of 1990) และ/หรือ พระราชบัญญัติเคเบิ้ลโทรทัศน์ ค.ศ. 1992 
(The Cable Act 1992) เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
พระราชบัญญัติกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ ค.ศ. 1950 (The Broadcast Act 1950)  

พระราชบัญญัติกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ ค.ศ. 1950 (The Broadcast Act 1950) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
ค.ศ. 2010 เป็นกฎหมายพื้นฐานด้านการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อก ากับดูแล
การออกอากาศวิทยุโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับสวัสดิการของประชาชน และมีการพัฒนาอย่างชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้
การกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์แพร่หลาย มีอิสรเสรีภาพในการแสดงออก และส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย  ตาม
หลักการดังต่อไปน้ี 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๖๐- 

(i) เพื่อรับประกันว่าการออกอากาศวิทยุโทรทัศน์จะเผยแพร่ไปให้แก่ประชาชนในวงกว้างที่สุด และได้รับ
ประโยชน์จากการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์อย่างสูงสุด 

(ii) เพื่อรับรองเสรีภาพในการแสดงออกผ่านการออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์ โดยรับประกันว่าการ
ออกอากาศวิทยุโทรทัศน์จะมีความเป็นกลาง เป็นข้อเท็จจริง และมีความเป็นอิสระจากการแทรกแซง 

(iii) เพื่อท าให้ออกอากาศวิทยุโทรทัศน์เป็นกลไกในการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยที่เข้มแข็งผ่านการระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 1)20 

มาตรา ๒ ในกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ให้นิยามก าหนดความครอบคลุมของช่องทางการออกอากาศวิทยุ
โทรทัศน์ไว้ว่า “การออกอากาศ (รวมถึงการออกอากาศวิทยุโทรทัศน์ผ่านอุปกรณ์โทรคมนาคมของผู้อ่ืน ตามมาตรา ๒ 
(ii)) ของกฎหมายฉบับน้ี รวมถึงตามมาตรา ๒ (i) ของพระราชบัญญัติธุรกิจโทรคมนาคม (กฎหมายฉบับที่ ๘๖ ค.ศ. 
1984) หมายถึง การส่ือสารผ่านระบบโทรคมนาคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ของสาธารณชนโดยตรง21 โดย
การออกอากาศวิทยุโทรทัศน์ครอบคลุมถึงช่องทางต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

(i) การออกอากาศพื้นฐานผ่านทางคล่ืนวิทยุ หรือ เรียกว่าการออกอากาศพื้นฐาน (basic broadcasting) 
(มาตรา ๒ (iii))  

(ii) การออกอากาศทางช่องทางอ่ืนๆ นอกเหนือจากการกระจายเสียงผ่านทางคล่ืนวิทยุ หรือ เรียกว่าการ
ออกอากาศทั่วไป (general broadcasting) (มาตรา ๒ (iii))  

(iii) การถ่ายทอดสัญญาณระหว่างประเทศ (relay international broadcasting) (มาตรา ๒ (viii)) 

                                                           
20 Article 1 The purpose of this Act is to regulate broadcasting so as to conform to public welfare and to achieve 
its sound development subject to the following principles: 
(i) To guarantee that broadcasting is disseminated to the greatest extent possible to the general public and that its benefits are 
achieved; 
(ii) To ensure freedom of expression through broadcasting by guaranteeing the impartiality, truth and autonomy of broadcasting; 
(iii) To enable broadcasting to contribute to the development of sound democracy by clarifying the responsibilities of the persons 
involved in broadcasting. 
21 Article ๒ The interpretation of the provisions of this Act and the orders pursuant to this Act shall be subject to 
the following definitions:  
(i) “transmission (including those transmitted using the telecommunications equipment of other persons (meaning the 
telecommunications equipment provided for in item (ii) of the same paragraph; the same shall apply hereinafter)) of 
telecommunications (meaning the telecommunications provided for in Article 2, item (i) of the Telecommunications Business Act (Act 
No. 86 of 1984)) with the aim of direct reception by the public. 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๖๑- 

(iv) การออกอากาศทางโทรทัศน์ (television broadcasting) (มาตรา ๒ (xviii)) หมายถึง การออกอากาศที่
ใช้ภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหวประกอบ และใช้เสียงพูด และเสียงอ่ืนๆ (รวมถึงการออกอากาศโดยใช้ตัวอักษร ตัวเลข 
และภาพหรือสัญลักษณ์อ่ืนๆ) 

(v) การออกอากาศทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมระหว่างประเทศ โดยสถานีโทรทัศน์ NHK (international 
satellite broadcasting by NHK) (มาตรา ๒ (ix))  

(vi) การออกอากาศโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมพื้นฐาน (satellite basic broadcasting) (มาตรา ๒ (xiii)) 

(vii) การออกอากาศทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่ (terrestrial basic broadcasting for 
mobile equipment) (มาตรา ๒ (xiv)) ครอบคลุมการรับสัญญาณผ่านอุปกรณ์ที่ติดตั้งในยานพาหนะหรือเพื่อ
ประโยชน์ในการใช้งานเคล่ือนที่ 

(viii) การออกอากาศทางโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (terrestrial basic broadcasting) (มาตรา ๒ (xv)) ครอบคลุม
การออกอากาศผ่านโทรทัศน์ช่องทางอ่ืนๆ ที่มิใช่การกระจายเสียงโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และการออกอากาศทาง
โทรทัศน์ภาคพื้นดินผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่ 

(ix) การออกอากาศทางวิทยุผ่านทางคล่ืนเอเอ็ม (AM broadcasting) (มาตรา ๒ (xvi)) หมายถึงการกระจาย
เสียงวิทยุผ่านทางคล่ืนความถี่ 526.5 kHz ถึง 1,606.5 kHz.  

(x) การออกอากาศทางคล่ืนเอฟเอ็ม (FM broadcasting) (มาตรา 2 (xvii)) หมายถึงการกระจายเสียงวิทยุ 
และเสียงอ่ืนๆ (รวมถึงการออกอากาศโดยใช้ตัวอักษร ตัวเลข และภาพหรือสัญลักษณ์อ่ืนๆ) ที่ไม่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่
การออกอากาศทางโทรทัศน์อ่ืนๆ และคล่ืนความถี่ไม่เกิน 30 MHz และการออกอากาศไม่รบกวนการออกอากาศผ่าน
ทางคล่ืนวิทยุ 

(xi) การออกอากาศผ่านหลายช่องทาง (Multiple broadcasting) (มาตรา ๒ (xix)) หมายถึงการออกอากาศ
โดยใช้เสียงพูด และเสียงอ่ืนๆ รวมถึงภาพหรือสัญลักษณ์ต่างๆ ผ่านคล่ืนวิทยุเอฟเอ็มหรือการออกอากาศผ่านทาง
โทรทัศน์ ซึ่งไม่รวมอยู่ในการออกอากาศทางคล่ืนเอฟเอ็มหรือการออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์ 

นอกจากน้ันกฎหมายดังกล่าวยังให้ความส าคัญกับมาตรฐานการก ากับประเภทเน้ือหารายการ โดยให้อิสรภาพ
ในการตัดต่อ (Edit) เน้ือหารายการแก่ผู้ประกอบการโดยปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปน้ี 

มาตรา ๔ (1) (i) ไม่กระทบต่อความปลอดภัยหรือจริยธรรมอันดีงาม 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๖๒- 

มาตรา ๔ (1) (ii) ต้องเป็นธรรมทางการเมือง 

มาตรา ๔ (1) (iii) ต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

มาตรา ๔ (1) (iv) ต้องอธิบายประเด็นต่างๆ ให้ชัดเจนโดยครอบคลุมมุมมองที่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ได้เมื่อ
เกิดข้อคิดเห็นที่แตกต่างต่อประเด็นดังกล่าว22 

มาตรา 5 ก าหนดให้ผู้กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ต้องมีการตัดต่อรายการโดยสอดคล้องกับประเภทรายการ 
และกลุ่มผู้รับชมเป้าหมาย  

โดยการก ากับเน้ือหารายการอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงมหาดไทยและ
การส่ือสาร (Ministry of Internal Affairs and Communications) (มาตรา 3)  

ในประเด็นด้านการโฆษณาพบว่ามาตรา 12 ยังก าหนดให้ผู้ออกอากาศต้องระบุให้ผู้รับชมสามารถก าหนด
รายการโฆษณาอย่างชัดเจนออกจากรายการปกติส าหรับรายการโฆษณาที่ผู้ออกอากาศได้รับค่าตอบแทนส าหรับการ
ออกอากาศ23  

นอกจากน้ันในกฎหมายดังกล่าวยังก าหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ NHK อันประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ 
(มาตรา 15) สถานะของนิติบุคคล (มาตรา 16) ที่ตั้งส านักงาน (มาตรา 17) รายละเอียดของการจัดตั้ง (มาตรา 18) 
การจดทะเบียน (มาตรา 19) การด าเนินงาน (มาตรา 20-27) คณะกรรมการบริหาร (มาตรา 28-41) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (มาตรา 42-48) ผู้บริหารองค์กร (มาตรา 49-63) รายได้ (มาตรา 64) รวมถึงกฎระเบียบอ่ืนๆ (มาตรา 
65-87) โดยมาตรา 83 ห้ามมิให้ NHK ออกอากาศโฆษณาของผู้ประกอบการรายอ่ืน  

 

                                                           
22 Article 4 (1) The broadcaster shall comply with the matters provided for in the following items when editing the broadcast 
programs of domestic broadcasting or domestic and international broadcasting (hereinafter referred to as “domestic broadcasting, 
etc.”): 

(i) It shall not harm public safety or good morals; 
(ii) It shall be politically fair. 
(iii) Its reporting shall not distort the facts; 
(iv) It shall clarify the points at issue from as many angles as possible where there are conflicting opinions concerning an issue 

23 Article 12 The broadcaster shall ensure that the persons receiving the broadcast are clearly able to identify that 
such broadcast is an advertisement broadcast when transmitting advertisement broadcasts for a fee. 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๖๓- 

พระราชบัญญัติป้องกันของรางวัลที่แสดงเหตุผลไม่ได้ และการโฆษณาที่หลอกลวง (Act Against 
Unjustifiable Premiums and Misleading Representations 1962)  

กฎหมายดังกล่าวมีหน้าที่ป้องกันการหลอกลวงผู้บริโภคผ่านการให้ของรางวัลที่แสดงเหตุผลไม่ได้ และการโฆษณา
ที่หลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมสินค้าหรือบริการ รวมถึงปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคในภาพรวม โดยมาตรา ๒ (๑) 
ให้นิยามของรางวัล หมายถึง ส่ิงของ เงินหรือประโยชน์ทางเศรษฐกิจใดๆ ก็ตามที่ให้กับลูกค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจ
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรือ การจับฉลาก หรือ การแข่งขันเพื่อรับรางวัลตอบแทน ซึ่งด าเนินการโดยผู้ประกอบการหรือ
ผู้อ่ืนที่มีความสัมพันธ์กับธุรกรรมของสินค้าหรือบริการดังกล่าว (รวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์) และ
ธุรกรรมอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการการแข่งขันอย่างเป็นธรรมก าหนด24 ส าหรับมาตรา ๒ (๒) ก าหนดนิยามของ โฆษณา 
หมายถึง การโฆษณาหรือการอธิบายอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการใช้เพื่อการจูงใจลูกค้าโดยการแสดงถึงองค์ประกอบของสินค้า
หรือบริการของตน หรือ เงื่อนไขทางการขาย หรือ  ธุรกรรมอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการการแข่งขันอย่างเป็นธรรม (Fair Trade 
Commission) ก าหนด25 

ส าหรับของรางวัลในสินค้า อุตสาหกรรมหรืออสังหาริมทรัพย์บางประเภท มาตรา 3 ได้ก าหนดมูลค่าสูงสุดของ
รางวัลที่ผู้ประกอบการสามารถก าหนด โดยครอบคลุมฉลากกินแบ่งหรือการแข่งขันเพื่อชิงรางวัล (มาตรา 3.1) การให้
รางวัลแก่ผู้บริโภคโดยทั่วไป (มาตรา 3.2) การให้รางวัลในธุรกิจนิตยสาร (มาตรา  3.3) การให้รางวัลในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ (มาตรา 3.4) การให้รางวัลในธุรกิจยา เครื่องมือแพทย์ และ ห้องตรวจสอบสุขภาพ (มาตรา 3.5) และ
หนังสือพิมพ์ (มาตรา 3.6) 

มาตรา ๔ ห้ามมิให้มีการโฆษณาสินค้าหรือบริการในลักษณะต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

                                                           
24 Article 2 (1) The term "premiums" as used in this Act shall mean any article, money or other kinds of economic benefits which are given 
as means of inducement of customers, regardless of whether a direct or indirect method is employed, or whether or not a lottery or prize 
competition method is used, by an entrepreneur to another party in connection with a transaction involving a commodity or service 
(transactions relating to real estate shall be included; hereinafter the same), and which are designated by the Fair Trade Commission as such. 
25 Article 2 (2) The term "representations" as used in this Act shall mean advertisement or any other descriptions which an entrepreneur 
makes or uses as means of inducement of customers, with respect to the substance of the commodity or service which he supplies or the 
terms of sale or any other matter concerning the transaction, and which are designated by the Fair Trade Commission as such. 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๖๔- 

มาตรา ๔ (1) (i) โฆษณาที่แสดงถึงคุณภาพ มาตรฐานหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการเชิง
เปรียบเทียบกับสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายอ่ืนที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและจูงใจลูกค้าอย่างไม่ยุติธรรมและเป็น
อุปสรรคต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม26  

มาตรา ๔ (1) (ii) โฆษณาที่ราคาหรือเงื่อนไขธุรกรรมของสินค้าหรือบริการจะสร้างให้ผู้บริโภคเกิดความ
เข้าใจผิดว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคมากกว่าความเป็นจริง หรือ ดีกว่าราคาหรือเงื่อนไขธุรกรรมของผู้ประกอบการราย
อ่ืนๆ ซึ่งจูงใจลูกค้าอย่างไม่ยุติธรรมและเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม27 

มาตรา ๔ (1) (iii) การโฆษณาอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาใน 2 ย่อหน้าข้างต้น อันเกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมสินค้าหรือบริการที่อาจสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้บริโภคโดยทั่วไป และตามที่คณะกรรมการการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมก าหนดพบว่าสร้างการจูงใจลูกค้าอย่างไม่ยุติธรรมและเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม28  

นอกจากน้ัน มาตรา ๔ (2) คณะกรรมการการแข่งขันอย่างเป็นธรรมอาจด าเนินการตรวจสอบโฆษณาโดยก าหนด
ระยะเวลาที่ผู้ประกอบการต้องแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายโฆษณาในลักษณะดังต่อไปน้ี 

มาตรา ๔ (2) (1) โฆษณาที่หลอกลวงในเครื่องดื่มไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่ปราศจากน้ าผลไม้ 

มาตรา ๔ (2) (2) โฆษณาที่หลอกลวงประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า 

มาตรา ๔ (2) (3) โฆษณาที่หลอกลวงต้นทุนสินเช่ือส่วนบุคคล 

มาตรา ๔ (2) (4) โฆษณาที่หลอกลวงโดยบอกขายสินค้าในราคาที่ถูก แต่เมื่อมีผู้ต้องการซื้อสินค้าชนิด
น้ัน ผู้ขายอ้างว่าสินค้าหมดและเสนอขายสินค้าทดแทนที่มีราคาสูงกว่าแทนอย่างตั้งใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Bait 
Advertising of Real Estate) 

                                                           
26 Article ๔ (1) (i) Any representation by which the quality, standard or any other matter relating to the substance of a commodity or service 
are shown to consumers in general to be much better than the actual one or much better than that of other entrepreneurs who are in 
competitive relationship with the entrepreneur concerned contrary to the fact and thereby which is found likely to induce customers 
unjustly and to impede fair competition; 
27 Article ๔ (1) (ii) Any representation by which price or any other terms of transaction of a commodity or service will be misunderstood by 
consumers in general to be much more favorable to the consumer in general than the actual one or than those of other entrepreneurs who 
are in competitive relationship with the entrepreneur concerned, and thereby which is found likely to induce customers unjustly and to 
impede fair competition; 
28 In addition to those stipulated in the preceding two paragraphs, any representation by which any matter relating to transactions as to a 
commodity or service is likely to be misunderstood by consumers in general and which is designated by the Fair Trade Commission as such, 
finding it likely to induce customers unjustly and to impede fair competition. 
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-๖๕- 

มาตรา ๔ (2) (5) โฆษณาที่หลอกลวงโดยบอกขายสินค้าในราคาที่ถูก แต่เมื่อมีผู้ต้องการซื้อสินค้าชนิด
น้ัน ผู้ขายอ้างว่าสินค้าหมดและเสนอขายสินค้าทดแทนที่มีราคาสูงกว่าแทนอย่างตั้งใจในสินค้าอ่ืนๆ (Bait Advertising) 

มาตรา ๔ (2) (6) โฆษณาที่หลอกลวงในธุรกิจบ้านดูแลผู้สูงอายุ 

ซึ่งหากผู้ประกอบการมิได้ด าเนินการดังกล่าว คณะกรรมการการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมีอ านาจตามมาตรา 6 (1) 
ในการส่ังให้ผู้ประกอบการรายดังกล่าวยุติพฤติกรรมที่กล่าวมา หรือ ด าเนินการป้องกันมิให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวซ้ าอีก 
หรือ ด าเนินการประชาสัมพันธ์แก้ไขการกระท าผิดที่กล่าวมา ถึงแม้ว่าจะมีการยุติพฤติกรรมดังกล่าวไปแล้วก็ตาม (Cease 
and desist order) โดยข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับของรางวัล และการโฆษณาดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับการขายสินค้า
ทางไกลทางโทรทัศน์อีกด้วย 

 
พระราชบัญญัติธุรกรรมพาณิชย์ ค.ศ. 1976 (Act on Specified Commercial Transactions 1976)  

กฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ซื้อ และเพื่อสร้างให้เกิดการจัดส่งสินค้า และบริการ
ที่มีความเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการตลาดทางตรงผ่านการก าหนดประเภทธุรกรรมพาณิชย์ อันประกอบไป
ด้วยธุรกรรมของการขายทางบ้าน (Door-to-Door Sales) การขายผ่านไปรษณีย์ (Mail Order Sales) ธุรกรรมการตลาด
ทางตรงแบบหลายช้ัน (Multilevel Marketing Transactions) ธุรกรรมของบริการต่อเน่ือง (Transactions of Specified 
Continuous Service Offers) ธุรกรรมการขายจากโอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunity Related Sales 
Transactions) และการขายผ่านทางโทรศัพท์ (Telemarketing Sales) 

มาตรา 2 (3) ได้ก าหนดนิยามของการขายผ่านทางโทรศัพท์ (Telemarketing Sales) ครอบคลุมถึงการขายสินค้า 
หรือ สิทธิ หรือ บริการ ที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์ไปยังบุคคลหรือกระตุ้นให้บุคคลโทรศัพท์กลับมายังผู้ขายหรือผู้
ให้บริการ โดยวิธีที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาของกระทรวงเศรษฐกิจ พาณิชย์ และอุตสาหกรรม (METI) และจูงใจให้บุคคล
เข้าร่วมในสัญญาขายหรือสัญญาบริการระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์29 ดังน้ันจะเห็นได้ว่าตามกฎหมายดังกล่าวได้
ก ากับธุรกรรมการขายที่ผ่านโทรศัพท์ ถึงแม้ว่าลูกค้าจะเป็นผู้โทรเข้าไปติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการเอง ทั้งน้ีมาตรา 16-21 
ก าหนดให้ผู้ขายหรือผู้ให้บริการต้องด าเนินการดังต่อไปน้ี 

                                                           
29 Act 2(3) Telemarketing sales is “sales of Designated Goods or Designated Rights or offer of Designated Services, where a seller or 
a Service Provider makes a telephone call to a person or urges a person to make a telephone call to it by a method specified by 
an Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry and solicits the person to conclude a sales contract or a Service 
Contract in that telephone call…” 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๖๖- 

มาตรา 16 ก าหนดให้ต้องระบุช่ือของผู้ขาย หรือ ผู้ให้บริการ และช่ือของผู้ชักชวน ชนิดของสินค้า หรือ บริการ 
และข้อเท็จจริงถึงวัตถุประสงค์ของการโทรศัพท์ดังกล่าวว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อชักชวนให้เข้าร่วมในสัญญาขาย หรือ สัญญา
บริการ  

มาตรา 17 ห้ามการชักชวนบุคคลที่แสดงเจตนาว่าไม่ต้องการเข้าร่วมในสัญญาขาย หรือ สัญญาบริการ  

มาตรา 18 การจัดส่งเอกสารในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ เมื่อผู้ขาย หรือ ผู้ให้บริการรับการสมัครเข้าสู่สัญญา
ขายส าหรับสินค้า หรือ สิทธิ หรือ สัญญาบริการ จากเป้าหมายของการขายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ (Telemarketing 
Target) ... ผู้ขาย หรือ ผู้ให้บริการ ควรจัดส่งเอกสารอันประกอบด้วยรายละเอียดของการสมัครซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนด
ที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาของกระทรวงเศรษฐกิจ พาณิชย์ และอุตสาหกรรม (METI) 

มาตรา 19 ข้อยกเว้นในการจัดส่งเอกสาร 

มาตรา 20 การแจ้งส าหรับการยอมรับ ก าหนดให้ผู้ขาย หรือ ผู้ให้บริการที่มีเจตนารับค่าสินค้า หรือ สิทธิ หรือ 
ค่าบริการ ทั้งบางส่วน หรือ ทั้งหมด จากบุคคลที่สมัครเข้าสู่สัญญาขายส าหรับสินค้า หรือ บริการ ก่อนที่จะมีการจัดส่ง
สินค้า โอนสิทธิ หรือ เสนอให้บริการ ที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าทางโทรศัพท์ ... ผู้ขาย หรือ ผู้ให้บริการต้องแจ้งแก่บุคคล
ดังกล่าวเกี่ยวกับการยอมรับ หรือ ไม่ยอมรับการสมัครดังกล่าว ... อย่างไรก็ตามมาตราดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ขายหรือผู้
ให้บริการโอนสิทธิ หรือ ให้บริการ โดยไม่ล่าช้าหลังจากได้รับค่าสินค้า หรือ บริการทั้งหมด หรือ บางส่วน  

มาตรา 21 ห้ามมิให้ผู้ขายหรือผู้ให้บริการด าเนินการต่อไปน้ี 

มาตรา 21 (1) ผู้ขายหรือผู้ให้บริการต้องไม่น าเสนอข้อมูลอย่างผิดพลาด ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สัญญาขายหรือสัญญาบริการในการขายผ่านทางโทรศัพท์ หรือ ป้องกันมิให้ลูกค้ายกเลิกการสมัครสัญญาขายหรือสัญญา
บริการ หรือ ยกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยประกอบไปด้วย 

มาตรา 21 (1) (i) ชนิด และประสิทธิภาพ หรือ คุณภาพของสินค้า หรือ ชนิด และรายละเอียดของ
สิทธิ หรือ บริการ และประเด็นอ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกันตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาของกระทรวงเศรษฐกิจ พาณิชย์ 
และอุตสาหกรรม (METI)   

มาตรา 21 (1) (ii) ราคาขายของสินค้า สิทธิ หรือ บริการ 

มาตรา 21 (1) (iii) ระยะเวลา และรูปแบบการช าระค่าสินค้า หรือ สิทธิ หรือ บริการ 

มาตรา 21 (1) (iv) ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า เวลาในการโอนสิทธิ หรือ เวลาในการให้บริการ  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๖๗- 

มาตรา 21 (1) (v) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการถอนการสมัครสัญญา 

มาตรา 21 (1) (vi) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดเงื่อนไขที่เป้าหมายของการขายสินค้าผ่านทาง
โทรศัพท์ (Telemarketing Target) ต้องสรุปยอมรับเพื่อเข้าร่วมสัญญาขาย หรือ สัญญาบริการ 

มาตรา 21 (1) (vii) นอกเหนือจากประเด็นดังที่ระบุมาข้างต้น ประเด็นส าคัญอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมายของการขายสินค้าทางโทรศัพท์ ผู้ซื้อ หรือ ผู้รับบริการ 

มาตรา 23 ได้ให้อ านาจแก่รัฐมนตรีที่มีอ านาจตามกฎหมายในการระงับการด าเนินการช่ัวคราว (Suspension of 
business) เมื่อพบว่าผู้ขาย หรือ ผู้ให้บริการละเมิดความตามมาตรา 16-21 หากรัฐมนตรีดังกล่าวพบความไม่เป็นธรรม
จากธุรกรรมการขายสินค้าทางไกล หรือ ประโยชน์ของผู้ซื้อ หรือ ผู้รับบริการ ... รัฐมนตรีสามารถส่ังให้ผู้ขาย หรือ ผู้
ให้บริการระงับการด าเนินการขายสินค้าทางโทรศัพท์ช่ัวคราวทั้งหมด หรือ บางส่วน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี  
 

แนวทางการประกอบการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ (Guideline for TV Shopping) 

แนวทางการประกอบการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ (Guideline for TV Shopping) ถูกจัดท าขึ้นโดย
สมาคมผู้ประกอบการตลาดทางตรงญี่ปุ่น (Japan Direct Marketing Association – JADMA) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 
ค.ศ. 1997 เพื่อการพัฒนาธุรกิจตลาดทางตรงซึ่งใช้ช่องทางโทรทัศน์รวมถึงการออกอากาศผ่านทางภาคพื้นดิน การ
ออกอากาศผ่านดาวเทียมเพื่อการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting Satellite – BS) ดาวเทียมเพื่อการส่ือสาร 
(Communication Satellite - CS) และทางเคเบิลทีวี (Cable Television – CATV) ตามกฎหมายพระราชบัญญัติ
ธุรกรรมพาณิชย์ ค.ศ. 1976 (Act on Specified Commercial Transactions 1976) และกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงสอดคล้องกับมาตรฐานที่สมาคมผู้ประกอบกิจการโฆษณากระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์แห่งชาติ 
(National Association of Commercial Broadcaster - NAB)30 และหน่วยงานอื่นๆ ด้านการออกอากาศรายการ
โทรทัศน์ก าหนด สมาชิกทุกรายต้องด าเนินการตามแนวทางการประกอบการก าหนด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
บทที่ 1 มาตรฐานส าหรับข้อมูล (CHAPTER I. STANDARDS FOR INFORMATION) 

การตลาดทางตรงผ่านโทรทัศน์ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติธุรกรรมพาณิชย์ ค.ศ. 1976 (Act on 
Specified Commercial Transactions 1976) และมาตรฐานจริยธรรมโดยทั่วไปของสมาคมผู้ประกอบการตลาด
ทางตรงญี่ปุ่น (General Ethical Standards Enforced by the Japan Direct Marketing Association) และควรใช้การ
                                                           
30 ปัจจุบันคือสมาคมผู้ประกอบกิจการโฆษณากระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศนแ์ห่งประเทศญี่ปุ่น (The Japan Commercial Broadcasters Association 
- JBA) 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๖๘- 

อธิบายที่ง่าย และชัดเจนในการท าความเข้าใจผ่านรูปภาพ เสียง และตัวอักษร การอธิบาย (Descriptions) หมาย
ครอบคลุมถึง การแสดงออกทางภาพโดยมีตัวอักษร และเสียงประกอบ ด้วยธรรมชาติของการส่ือสารข้อมูลผ่านทาง
โทรทัศน์เป็นส่ือที่ ส่ือสารข้อมูลแบบช่ัวขณะ (Momentary) ไม่สามารถเก็บหลักฐานไว้ได้เหมือนส่ือส่ิงพิมพ์ ใน
ขณะเดียวกันส่ือโทรทัศน์สามารถสร้างการรับรู้ได้มากกว่าส่ือส่ิงพิมพ์ ดังน้ันหากขาดการอธิบายหรือหากการอธิบายไม่
ถูกต้องจะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดปัญหาได้ ดังน้ันเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ข้อมูลดังต่อไปน้ีต้องถูกบรรจุอยู่ในการขาย
สินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ 

 
1. การอธิบายประกอบการขาย (Sales Description) ต้องประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปน้ี 

 [1]  ข้อมูลของผู้ขาย (Seller) 

  (ก) ช่ือของผู้ขาย (Name) 

  (ข) โทรศัพท์ และที่อยู่ของผู้ขาย (Telephone number and address) 

 [2]  เงื่อนไขในการขาย (Sale Conditions) 

  (ก) ข้อมูลดังต่อไปน้ีต้องถูกบรรจุอยู่ในรายการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ ตามที่ก าหนดใน
กฎหมายธุรกรรมพาณิชย์  

- ราคาขาย (Sales price) 

- เงื่อนไขการช าระเงิน และวิธีการช าระเงิน (Payment term and method) 

- ระยะเวลาหรือวันที่การส่งมอบสินค้า (Delivery period or date) 

- ช่วงเวลาที่มีการจ าหน่ายสินค้า (หากมีก าหนด) (Effective sale period, if any) 

- เงื่อนไขพิเศษอ่ืนๆ เช่น จ านวนสินค้าที่มีจ าหน่าย หรือ สัญญาการขายพิเศษต่างๆ (Any 
special conditions) 

  (ข) หากสินค้าดังกล่าวจ าหน่ายโดยมีเงื่อนไขการผ่อนช าระ (Instalment payment plan) ผู้จ าหน่าย
ต้องแสดงข้อก าหนด และเงื่อนไข (Terms and conditions) ของการผ่อนช าระตามกฎหมายการขายแบบผ่อน
ช าระ (Law's provisions for Installment Sales ซึ่งรวมถึง 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๖๙- 

- ราคาสินค้าเงินสดโดยทั่วไป (Regular cash price) 

- ราคาสินค้าที่ผ่อนช าระ (Installment price) 

- ข้อก าหนดในการช าระ และจ านวนงวดที่ผ่อนช าระ (Payment terms and number of 
payments) 

- ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนช าระ (Rate of handling charge) 

 [3]  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (Incidental Costs) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ไม่รวมอยู่ในราคาสินค้าอาทิเช่น 
ค่าบริการจัดส่ง ค่าบรรจุภัณฑ์สินค้า ค่าบริการประกอบสินค้า และค่าจัดการ (Handling charges) ยกเว้นค่า
โอนเงิน (Remittance charges) ควรต้องประกาศผ่านรายการโทรทัศน์ 

 [4]  ภาษี (Tax) ต้องระบุให้ชัดเจนว่าราคาดังกล่าวรวมภาษีบริโภค (Consumption tax) หรือไม ่

 [5]  นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy) การขายสินค้าโดยปกติต้องมีการอนุญาตให้มีการคืนสินค้าเพื่อ
รับเงินคืน (Return for refund) โดยต้องก าหนดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้า สินค้าที่
การจ าหน่ายสินค้าไม่สามารถคืนสินค้าได้ก าหนดให้มีได้เฉพาะสินค้าส่ังพิเศษ (Special order) หรือ สินค้าที่
แปลกมีคุณลักษณะเฉพาะ (Peculiarity of the merchandise) และการจ าหน่ายสินค้าดังกล่าวต้องแสดง
เงื่อนไขให้ชัดเจนว่าสินค้าดังกล่าวไม่สามารถคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืนได้ โดยต้องระบุว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้า
ส่ังพิเศษหรือสินค้าที่มีคุณลักษณะเฉพาะในรายการอีกด้วย  

 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า (Information on Merchandise) 

 ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 [1] ช่ื อของสินค้า และคุณสมบัติของสินค้า (อันประกอบไปด้วย คุณภาพ วัตถุดิบ สมรรถภาพ รูปร่าง สี 
น้ าหนัก ขนาด ผู้ผลิต การดูแลรักษา ฯลฯ) ควรต้องมีการระบุอยู่ในรายการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์
(Name of the merchandise and its characteristics) 

 [2]  ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสัญญาด้านการแข่งขันทางการค้าที่เป็น
ธรรม (Fair Competition Covenants) 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๗๐- 

 [3] การอธิบายสินค้าต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสัญญาด้านการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม 
(Fair Competition Covenants) 

 
3. มาตรฐานส าหรับการอธิบายประเด็นเฉพาะ (Standards for Description of Specific Matters) 

 กฎระเบียบเฉพาะบางประการมีความจ าเป็นส าหรับการโฆษณาในการขายสินค้าทางไกลผ่านทาง
โทรทัศน์ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะดังต่อไปน้ี  

 [1]  การอ้างถึงสรรพคุณที่เหนือกว่า (Claims of Superiority) 

  ในกรณีที่มีการเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เพื่ออ้างถึงสรรพคุณที่เหนือกว่า การเปรียบเทียบ
ต้องมีข้อมูลที่เป็นจริงประกอบ และต้องไม่มีประโยคค าใดๆ ที่กล่าวร้ายต่อสินค้าคู่แข่ง การเปรียบเทียบคุณภาพ
ต้องแสดงให้เห็นเป็นตัวเลข โดยมีแหล่งที่มาของข้อมูลประกอบด้วยทุกครั้ง  

 [2]  การอ้างสรรพคุณขั้นสูงสุด (Superlative Claims) 

  ในกรณีที่ต้องการแสดงถึงสรรพคุณขั้นสูงสุดต้องแสดงออกเป็นตัวเลข และมีแหล่งที่มาของข้อมูล
ประกอบ ค าอธิบายบางค าต้องมีความระมัดระวังในการใช้อธิบาย อาทิเช่น “ตลอดกาล” (Forever) และ/หรือ 
“สมบูรณ์แบบ” (Perfect)  

 [3]  การแสดงราคาสองราคา (Double Price Indication) 

  การแสดงราคาสองราคา (Double price indication) สามารถได้รับอนุญาตภายใต้เหตุผลที่เหมาะสม 
และการแสดงราคาดังกล่าวต้องมีการอธิบายถึงราคาเปรียบเทียบต่างๆ (เช่น ราคาตลาด ราคาขายสินค้าปกติ 
ราคาขายก่อนหน้า ฯลฯ) ให้เด่นชัด  

 [4]  การแสดงค่าตัวเลข (Use of Numerical Values) 

  ในการอธิบายถึงคุณภาพ/ผลการปฏิบัติงานของสินค้าโดยใช้ตัวเลขใดก็ตาม ต้องมีการแสดงถึงหน่วย
ของตัวช้ีวัด และวิธีการวัดค่าดังกล่าวประกอบ  

 [5]  การอ้างการยอมรับ (Claim of Recognition) 

  ในการแสดงถึงการยอมรับจากสถาบันหรือรางวัลใดๆ ที่ได้รับ ต้องมีการแสดงข้อมูลในเน้ือหาของการ
ยอมรับ/รางวัลต่างๆ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องประกอบด้วยวันที่ และช่ือของสถาบันหรือรางวัลที่ได้รับด้วย  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๗๑- 

 [6]  ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว (Used Merchandise) 

  หากสินค้าที่โฆษณาผ่านการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์เป็นสินค้าที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว และ
ไม่ใช่สินค้าใหม่ ต้องมีการระบุถึงสภาพของสินค้าให้ชัดเจน  

 [7]  การรับรอง และแนะน าสินค้า (Testimony and Recommendations) 

  การใช้การรับรอง และแนะน าสินค้าควรมีความน่าเช่ือถือ (Trustworthy) 
 

4. การแสดงถึงของแถม และของรางวัล (Presenting Premiums and Prizes) 

 เมื่อมีการแสดงถึงของแถม และของรางวัลในรายการต้องด าเนินการตามกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับของแถม 
และของรางวัล โดยมูลค่าของแถม และของรางวัลต้องไม่เกินมูลค่าที่ก าหนดโดยกฎหมาย รวมถึงการน าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับของแถม และของรางวัลต้องมีการน าเสนอโดยไม่สร้างให้เกิดความสับสนแต่ผู้บริโภค 

 
บทที่ ๒ มาตรฐานส าหรับสินค้า (CHAPTER II. STANDARDS FOR MERCHANDISE) 

1. มาตรฐานพื้นฐาน (Basic Standards) 

 [1]  มาตรฐานที่ก าหนดโดยกฎหมาย และระเบียบ (Standards Set by Laws and Regulations) 

 สินค้าที่จ าหน่ายผ่านทางการการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ควรต้องสอดคล้องกับกฎหมาย 
และกฎระเบียบ รวมถึงความเป็นระเบียบ และจริยธรรมทางสังคม อีกทั้งไม่ควรละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 

 [2]  มาตรฐานด้านความปลอดภัย (Standards for Safety) 

  สินค้าที่จ าหน่ายผ่านทางการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยตามที่
กฎหมายก าหนด และต้องไม่สร้างให้เกิดอันตรายจากการใช้งานผิดปกติในระดับที่ยอมรับได้ (Normal range of 
misuse of the merchandise) 

 [3]  มาตรฐานส าหรับค าอธิบาย (Standards for Description) 

  สินค้าที่จ าหน่ายผ่านทางการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ต้องมีค าอธิบายที่สอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลส าหรับผู้บริโภคในการตัดสินใจ และการดูแลรักษาสินค้า  
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2. มาตรฐานการอธิบาย (Description Standards) 

 [1]  การอธิบายสินค้าที่จ าหน่ายผ่านทางการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
คุณภาพของการอธิบายสินค้าครัวเรือน (Household Merchandise Quality Description Law) กฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม (Fair Competition Agreement) 

 [2]  สินค้าต้องระบุข้อมูลแหล่งต้นก าเนิดสินค้าเพื่อไม่สร้างให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภค 

 [3]  หากสินค้ามีค าแนะน าการใช้งาน ต้องระบุว่าคู่มือการใช้งานแนบกับสินค้า หากคู่มือต้นฉบับเป็น
ภาษาต่างประเทศต้องมีการแปลคู่มือเป็นภาษาไทยอีกด้วย  

 
บทที่ ๓ มาตรฐานส าหรับบริการลูกค้า (CHAPTER III. STANDARDS FOR CUSTOMER SERVICE) 

1. บริการลูกค้า (Customer Service) 

เบอร์โทรศัพท์ และที่ตั้งส านักงานบริการลูกค้าต้องถูกระบุอยู่ในสินค้าที่มีการจัดส่ง โดยเบอร์โทรศัพท์
ดังกล่าวต้องมีการเปิดใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากการเผยแพร่ออกอากาศรายการขายสินค้าทางไกลผ่านทาง
โทรทัศน์ 

2. การท าสัญญาการผ่อนช าระ (Issuance of Installment Sales Agreement) 

 หลังจากการขายสินค้าที่มีการผ่อนช าระ ต้องมีการจัดส่งสัญญาการผ่อนช าระที่เป็นลายลักษณ์อักษรไปให้กับ
ผู้ซื้อตามที่กฎหมายการขายประเภทผ่อนช าระ (Installment Sales Law) ก าหนด 

3. การขายสินค้าประเภทช าระเงินล่วงหน้า (Prepayment Sale) 

 หากผู้บริโภคต้องช าระเงินล่วงหน้าทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนได้รับสินค้า สินค้าที่มีการส่ังซื้อหรือ
ใบเสร็จรับเงินควรถูกส่งไปให้กับลูกค้าเมื่อได้รับเงินอย่างไม่ล่าช้า ตามที่กฎหมายด้านการขายสินค้าทางบ้าน 
(Door to Door Sales Law) ก าหนด 
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4. สินค้าที่มิได้มีการส่ังซื้อ (Unordered Merchandise) 

 ผู้บริโภคมีสิทธิในการปฏิเสธรับสินค้าที่มิได้มีการส่ังซื้อ ในกรณีดังกล่าว ผู้ประกอบการต้องยกเลิกสินค้า
ดังกล่าว หลังจากระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงตามที่กฎหมายธุรกรรมพาณิชย์ก าหนด ผู้ประกอบการจะไม่มีสิทธิ
ในการขอคืนสินค้าดังกล่าวจากผู้บริโภค 

5. การยกเลิกก่อนจัดส่ง (Cancellation before Delivery) 

 ผู้ประกอบการต้องอนุญาตให้มีการยกเลิกก่อนการจัดส่งยกเว้นกรณีที่การส่ังสินค้าน้ันเป็นสินค้าพิเศษ 

6. สินค้าแตกหัก เสียหายหรือไม่ถูกต้อง (Broken, Spoiled or Incorrect Merchandise) 

 ผู้ประกอบการต้องคืนเงินหรืออนุญาตให้มีการเปล่ียนสินค้าแตกหักหรือเสียหายเน่ืองจากการจัดส่ง รวมถึง
สินค้าที่ผิดพลาดโดยไม่เรียกเงินเพิ่มเติมจากลูกค้า 

7. การจัดส่งล่าช้า (Delay of Delivery) 

 หากการจัดส่งล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด ผู้ประกอบการต้องแจ้งปัญหาความล่าช้าให้กับลูกค้า หากลูกค้า
ต้องการยกเลิกการซื้อเน่ืองจากเหตุผลของการจัดส่งล่าช้า ผู้ประกอบการต้องยอมรับให้มีการยกเลิกการซื้ออย่าง
ไม่มีเงื่อนไข (Unconditionally) 

6. รายช่ือของลูกค้า (Customers' Lists) 

ลูกค้ามีสิทธิในการเรียกร้องดังต่อไปน้ี ซึ่งผู้ประกอบการต้องด าเนินการตอบสนองทันที 

 1) การลบช่ือของตนเองออกจากฐานข้อมูลรายช่ือลูกค้าของผู้ประกอบการ 

 2) การเปิดเผยข้อมูลของตนเองที่ถูกบรรจุอยู่ในฐานข้อมูล และการขอให้ผู้ประกอบการแก้ไขข้อมูลที่
ผิดพลาดเกี่ยวกับลูกค้ารายดังกล่าว (Japan Direct Marketing Association (JADMA), 1997) 

 
ประเทศเกาหลีใต้ 

กฎหมาย และกฎระเบียบในประเทศเกาหลีใต้ ครอบคลุมกฎหมาย และกฎระเบียบ เช่น  พระราชบัญญัติการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ค.ศ. 2000 (Broadcasting Act of 2000) กฎระเบียบเกี่ยวกับการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ (Regulations concerning Deliberation on Broadcasts) กฎระเบียบเกี่ยวกับการโฆษณาผ่าน
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การกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (Regulations Concerning Deliberation on Advertising Broadcast) และ
กฎระเบียบเกี่ยวกับการโฆษณา (Regulations Concerning Announcement of Sponsors) เป็นต้น โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

 
พระราชบัญญัติการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ค.ศ. 2000 (Broadcasting Act of 2000) 

 พระราชบัญญัติการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ค.ศ. 2000 (Broadcasting Act of 2000) และฉบับ
ปรับปรุงแก้ไขจ านวน 29 ฉบับจนถึงฉบับล่าสุดปรับปรุงแก้ไขโดย พรบ. หมายเลข 12093 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 
ค.ศ. 2013 (Act No. 12093, Aug. 13, 2013) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ไว้ใน
มาตรา 1 ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการปกป้องสิทธิ และประโยชน์ของผู้ชม เพื่อการสร้างความคิดด้าน
ประชาธิปไตยให้เกิดในหมู่ประชาชน และเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาของการ
กระจายเสียงวิทยุโทรทัศฯ และพัฒนาสวัสดิการของประชาชน โดยการคุ้มครองเสรีภาพ และความเป็นอิสระของการ
กระจายเสียงวิทยุ และโทรทัศน์ โดยการเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกิจการกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน์31 

 มาตรา 2 ได้ก าหนดนิยามส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ไว้ดังต่อไปน้ี 

  มาตรา 2.1 การกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting) หมายถึง การวางแผน การจัดผัง
รายการหรือการผลิตรายการด้านการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และออกอากาศไปยังประชาชนทั่วไป (รวมถึง ผู้รับชม
ภายใต้สัญญารับชมจ านวน 1 สัญญา) ซึ่งต่อไปน้ีจะรวมกันเรียกว่า “ผู้รับ” ผ่านอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคม32 โดย
จ าแนกออกเป็น 

                                                           
31 Article 1 (Purpose) The purpose of this Act is to promote the protection of the rights and interests of the audiences, the formation 
of the democratic public opinion and the improvement of national culture, and to contribute to the development of broadcasting 
and advancement of public welfare, by guaranteeing the freedom and independence of broadcasting and by enhancing public 
responsibilities of broadcasting 
32 Article 2.1 The term "broadcasting" means planning, programming or producing broadcast programs, and transmitting them to the 
general public (including the recipients under individual contracts; hereinafter referred to as "audiences") through telecommunication 
facilities... 
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  มาตรา 2.1 (a) การกระจายเสียงโทรทัศน์ (Television Broadcasting) หมายถึง การ
ออกอากาศรายการที่ประกอบไปด้วยภาพทั้งที่เป็นภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว และค าพูด เสียง และอ่ืนๆ33 

  มาตรา 2.1 (b) การกระจายเสียงวิทยุ (Radio Broadcasting) หมายถึง การ
ออกอากาศรายการที่ประกอบไปด้วยค าพูด เสียง และอ่ืนๆ34 

  มาตรา 2.1 (c) การออกอากาศข้อมูล (Data broadcasting) การออกอากาศ (ซึ่งไม่
รวมถึงการออกอากาศผ่านเครือข่ายส่ือสาร เช่น อินเทอร์เน็ต) ซึ่งออกอากาศรายการที่มีองค์ประกอบหลักเป็นข้อมูล 
(หมายถึง จดหมาย ตัวเลข แผนภูมิ กราฟ ภาพ และระบบข้อมูลอื่นๆ) และภาพ ค าพูด เสียง และส่ือผสมอ่ืนๆ โดยใช้
ช่องทางของผู้ประกอบการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์35 

  มาตรา 2.1 (d) การออกอากาศส่ือประสมแบบดิจิตอล (Digital multimedia 
broadcasting) หมายถึง การออกอากาศทางโทรทัศน์ วิทยุ และข้อมูลที่ใช้สัญญาณหลายช่องทางเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การรับชมขณะเคล่ือนที่36 

  มาตรา 2.2 ยังก าหนดนิยามของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ออกไว้เป็น 4 
ประเภท ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกิจออกอากาศภาคพื้นดิน ธุรกิจออกอากาศผ่านเคเบิ้ลโทรทัศน์ ธุรกิจออกอากาศผ่าน
ดาวเทียม และธุรกิจผู้จัดหารายการ โดยมีนิยามดังต่อไปน้ี 

   มาตรา 2.๒ (a)  ธุรกิจออกอากาศภาคพื้นดิน (Terrestrial broadcasting 
business) หมายถึง ธุรกิจของการบริหาร และด าเนินการสถานีวิทยุภาคพื้นดินเพื่อการออกอากาศ และกระจายเสียง
โทรทัศน์37 

                                                           
33 Article 2.1 (a) Television broadcasting: Broadcasting which transmits broadcast programs comprised of the instant images of 
stationary or moving objects, and of the voices, sounds, etc. incidental thereto; 
34 Article 2.1 (b) Radio broadcasting: Broadcasting which transmits broadcast programs composed of voices, sounds, etc. 
35 Article 2.1 (c) Data broadcasting: Broadcasting (excluding the cases of providing or mediating through communication network, such 
as the Internet; hereinafter the same shall apply) which transmits broadcast programs composed of, mainly, the data (referring to the 
letters, numerals, diagrams, graphs, images and other information systems), and of the images, voices, sounds and their combinations 
incidental thereto using the channels of the broadcasting business operators 
36 Article 2.1 (d) Digital multimedia broadcasting: Broadcasting which transmits television broadcasting, radio broadcasting and data 
broadcasting signals in complexity using multi-channels for the main purpose of receiving while moving; 
37 Article 2.๒ (a) Terrestrial broadcasting business: A business of managing and operating wireless stations on the ground aimed for 
broadcasting, and of providing broadcasts by using them; 
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   มาตรา 2.๒ (b) ธุรกิจออกอากาศผ่านเคเบิ้ลโทรทัศน์ (Cable television 
broadcasting business) หมายถึง ธุรกิจของการบริหาร และด าเนินการสถานีเผยแพร่สัญญาณเคเบิ้ล (รวมถึงสถานี
เผยแพร่สัญญาณเคเบิ้ล อุปกรณ์เผยแพร่สัญญาณเคเบิ้ล และพนักงาน เพื่อการออกอากาศหลายช่องทางผ่านทาง
เคเบิ้ล) และการเผยแพร่สัญญาณผ่านทางระบบสาย38 

   มาตรา 2.๒ (c) ธุรกิจออกอากาศผ่านดาวเทียม (Satellite broadcasting 
business) หมายถึง ธุรกิจของการบริหาร และด าเนินการสถานีออกอากาศผ่านดาวเทียม รวมถึงการเป็นเจ้าของสถานี 
หรือเช่าอุปกรณ์ออกอากาศผ่านดาวเทียม และออกอากาศสัญญาณ39 

   มาตรา 2.๒ (d) ธุรกิจผู้จัดหารายการ (Programming providing business) 
หมายถึง ธุรกิจการใช้ช่องทางที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมสัญญาเพื่อการใช้แต่เพียงผู้เดียวหรือบางส่วนเวลา (contract for 
exclusive use of whole or part of time) ของช่องใดช่องหน่ึงร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจออกอากาศภาคพื้นดิน 
ธุรกิจออกอากาศผ่านเคเบิ้ลโทรทัศน์ หรือ ธุรกิจออกอากาศผ่านดาวเทียม40 

ทั้งน้ีมาตรา 2.18 ถึง 2.19 ยังก าหนดลักษณะรายการที่มีการออกอากาศไว้ 2 ประเภทได้แก่รายการประเภท
ทั่วไป (general programming) และรายการพิเศษเฉพาะด้าน (specialized programming) โดยมีรายละเอียดของ
ลักษณะรายการดังต่อไปน้ี 

มาตรา 2.18 รายการประเภททั่วไป (general programming) หมายถึง รายการที่มีการออกอากาศที่มีการ
ประสานระหว่างรายการหลายประเภท ควรต้องออกอากาศภายใต้หลักการของความกลมกลืน อาทิเช่น ผสมผสานการ
ออกอากาศระหว่างรายการข่าว วัฒนธรรม และความบันเทิง อย่างเหมาะสมเก้ือกูล41 

มาตรา 2.19 รายการพิเศษเฉพาะด้าน (specialized programming) หมายถึง รายการที่มีการออกอากาศใน
ด้านใดด้านหน่ึงโดยเฉพาะ42 ซึ่งรายการประเภทรายการพิเศษด้านการน าเสนอสินค้า และการขาย (commodity 
presentation and sales) จัดรวมอยู่ในรายการประเภทน้ีอีกด้วย 
                                                           
38 Article 2.๒ (b) Cable television broadcasting business: A business of managing and operating cable television broadcasting stations 
(referring to the cable broadcasting station facilities and the employees thereof in whole for providing multi-channel broadcasts; 
hereinafter the same shall apply), and of providing broadcasts by using the transmission and line facilities; 
39 Article 2.๒ (c) Satellite broadcasting business: A business of managing and operating wireless stations by owning or leasing the 
wireless facilities of satellites, and of providing broadcasts by using them; 
40 Article 2.๒ (d) Programming providing business: A business of using the relevant channel by entering into a contract for exclusive 
use of whole or part of time of a specific channel with a terrestrial broadcasting business operator, a cable television broadcasting 
business operator, or a satellite broadcasting business operator; 
41 Article 2.18. The term "general programming" means an act of organizing the broadcast programs so as to form a mutual harmony 
between the diverse broadcast fields such as news reporting, culture and entertainment; 
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-๗๗- 

 

นอกจากน้ันในมาตรา 2.21 และ 2.22 ยังก าหนดนิยามส าหรับการโฆษณา และประกาศที่เป็นการโฆษณา 
โดยมีนิยามดังต่อไปน้ี 

มาตรา 2.21 การออกอากาศโฆษณา (broadcast commercials) หมายถึง การออกอากาศเน้ือหาที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา43 

มาตรา 2.22 การประกาศที่เป็นโฆษณา (announcement of sponsors) หมายถึง การประกาศช่ือหรือช่ือ
ทางการค้า และประกาศอ่ืนๆ ของผู้อ่ืนหลังจากได้รับค่าตอบแทน สินค้า บริการ แรงงาน หรือสถานที่ทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อมเพื่อการผลิตรายการออกอากาศดังกล่าว44

 

ในมาตรา 9 (1) ถึง (12) ว่าด้วยใบอนุญาต การอนุญาต การลงทะเบียน และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (Article 9 
(License, Approval, Registration, etc.) ยังก าหนดวิธีการ เงื่อนไข และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ และการลงทะเบียนประกอบธุรกิจทั้ง 4 ประเภทดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ 
2 หน่วยงานได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวางแผนอนาคต (Ministry of Science, ICT and 
Future Planning) และคณะกรรมการส่ือสารแห่งประเทศเกาหลี (Korea Communications Commission) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

มาตรา 9 (1) บุคคลใดต้องการประกอบธุรกิจออกอากาศภาคพื้นดิน (Terrestrial broadcasting 
business) ต้องขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการส่ือสารแห่งประเทศเกาหลี (Korea Communications Commission) 
ในกรณีดังกล่าว คณะกรรมการส่ือสารแห่งประเทศเกาหลี (Korea Communications Commission) ควรขอการ
ประเมินทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสถานีออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                                                                                                                                                                                   
42 Article 2.19 The term "specialized programming" means an act of specially organizing broadcast programs of a particular broadcast 
field; 
 
43 Article 2.21. The term "broadcast commercials" means a broadcast of contents aiming at advertisements; 
44 Article 2.22. The term "announcement of sponsors" means an announcement of the names or trade names, etc. of others after 
receiving from them the expenses, goods, services, manpower or places required directly or indirectly for the production of a 
broadcast program; 
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และวางแผนอนาคต (Ministry of Science, ICT and Future Planning) เพื่อประกอบการออกใบอนุญาต ตาม
พระราชบัญญัติคล่ืนวิทยุ (Radio Waves Act)45 

มาตรา 9 (2) บุคคลใดต้องการประกอบธุรกิจออกอากาศผ่านดาวเทียม (Satellite broadcasting 
business) ต้องขอใบอนุญาตจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวางแผนอนาคต (Ministry of Science, 
ICT and Future Planning) ตามที่ก าหนดใน พรบ. คล่ืนวิทยุ (Radio Waves Act) และบุคคลใดที่ต้องการ
บริหารธุรกิจออกอากาศผ่านดาวเทียมหรือการถ่ายทอดสัญญาณผ่านทางดาวเทียมต้องได้รับใบอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวางแผนอนาคต (Minister of Science, ICT and Future 
Planning) โดยอุปกรณ์ และเทคโนโลยีต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนดในประกาศประธานาธิบดี (Presidential 
Decree) ในกรณีดังกล่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวางแผนอนาคตควรได้รับการแสดงความยินยอม
จากคณะกรรมการส่ือสารแห่งประเทศเกาหลี (Korea Communications Commission) เป็นการล่วงหน้า46 

มาตรา 9 (3) ก าหนดการอนุญาตส าหรับธุรกิจออกอากาศผ่านเคเบิ้ลโทรทัศน์ (Cable television 
broadcasting business) โดยก าหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจออกอากาศผ่านเคเบิ้ลโทรทัศน์ (Cable television 
broadcasting business) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามที่ระบุไว้ในประกาศประธานาธิบดี (Presidential Decree) 
สามารถขอใบอนุญาตประกอบการธุรกิจออกอากาศผ่านทางเคเบิ้ลโทรทัศน์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และวางแผนอนาคต47 

มาตรา 9 ((5) บุคคลใดต้องการประกอบธุรกิจผู้จัดหารายการ (Programming providing 
business) ธุรกิจป้ายอิเล็กทรอนิกส์ออกอากาศ (electric signboard broadcasting business) หรือ ธุรกิจ

                                                           
45 Article 9 (1) A person who intends to operate a terrestrial broadcasting business shall obtain a license from the Korea 
Communications Commission. In such cases, the Korea Communications Commission shall request technical evaluation related to 
opening of wireless stations under the Radio Waves Act to the Minister of Science, ICT and Future Planning, and shall reflect the 
evaluation result received from the Minister of Science, ICT and Future Planning to the license thereof. <Amended by Act No. 8867, 
Feb. 29, 2008; Act No. 11710, Mar. 23, 2013> 
46 Article 9 (2) A person who intends to operate a satellite broadcasting business shall obtain a license from the Minister of Science, 
ICT and Future Planning for a broadcasting station prescribed by the Radio Waves Act, and a person who intends to operate cable 
television broadcasting business or relay cable broadcasting business shall obtain a license from the Minister of Science, ICT and 
Future Planning with facilities and technologies satisfying the standards prescribed by Presidential Decree. In such cases, the Minister 
of Science, ICT and Future Planning shall obtain consent from the Korea Communications Commission in advance. <Amended by Act 
No. 8867, Feb. 29, 2008; Act No. 11710, Mar. 23, 2013> 
47 Article 9 (3) Notwithstanding paragraph (2), where a relay cable broadcasting business operator satisfying the standards prescribed 
by Presidential Decree intends to operate cable television broadcasting business, he/she shall obtain approval from the Minister of 
Science, ICT and Future Planning. <Amended by Act No. 8867, Feb. 29, 2008; Act No. 11710, Mar. 23, 2013> 
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ออกอากาศรายการเพลงทางเคเบิ้ลโทรทัศน์ (cable television music broadcasting business) ต้องลงทะเบียนกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวางแผนอนาคต ส าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับรายการทั่วไป (general programming) หรือ รายการพิเศษเฉพาะด้าน (specialized programming) 
ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข่าว (news reporting) ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่ือสารแห่งประเทศเกาหลี และ
ผู้ประกอบการที่ต้องการประกอบธุรกิจพิเศษเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับรายการพิเศษด้านการน าเสนอสินค้า และการ
ขาย (commodity presentation and sales) ต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และวางแผนอนาคต ในกรณีดังกล่าว บุคคลน้ันที่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน หรือ ได้รับอนุมัติต้อง
จัดท ารายการมูลค่าเพิ่มของธุรกิจส่ือสาร (report on value-added communication business) ตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม (Telecommunications Business Act) ภายใน 7 
วันหลังจากที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนหรือได้รับอนุมัติ48 

 

 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม (Telecommunications Business Act) 

 พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจโทรคมนาคม ค.ศ. 2010 และฉบับปรับปรุงแก้ไขอีก 4 ฉบับมีวัตถุประสงค์
หลักในการส่งเสริมการพัฒนา และก ากับธุรกิจด้านโทรคมนาคม โดยมาตรา 1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของกฎหมายให้มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนา และการสร้างความสะดวกสบายให้กับธุรกิจด้านโทรคมนาคมโดยการใช้การบริหาร
จัดการทางธุรกิจที่เหมาะสม และการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ49 อย่างไรก็ตามการขายสินค้าทางไกลผ่านทาง
โทรทัศน์ซึ่งมีลักษณะรายการพิเศษด้านการน าเสนอสินค้า และการขาย (commodity presentation and sales) 
จัดเป็นบริการมูลค่าเพิ่มด้านโทรคมนาคม (value-added telecommunications services) รูปแบบหน่ึง ซึ่งมาตรา 
2.12 ก าหนดนิยามของบริการมูลค่าเพิ่มด้านโทรคมนาคมไว้ ว่าหมายถึง บริการอ่ืนๆ นอกเหนือจากบริการ

                                                           
48 Article 9 (5) A person who intends to operate program-providing business, electric signboard broadcasting business or cable 
television music broadcasting business shall register with the Minister of Science, ICT and Future Planning: Provided, That a person 
who intends to operate program-providing business engaged in general programming or specialized programming regarding news 
reporting shall obtain approval from the Korean Broadcasting Communications Commission, and a person who intends to operate 
program-providing business engaged in specialized programming regarding commodity presentation and sales shall obtain approval 
from the Minister of Science, ICT and Future Planning. In such cases, a person who has registered or obtained approval in order to 
conduct data broadcasting shall report on value-added communication business under Article 22 of the Telecommunications 
Business Act within seven days from the date on which he/she registered or obtained such approval. <Amended by Act No. 7213, 
Mar. 22, 2004; Act No. 8867, Feb. 29, 2008; Act No. 10166, Mar. 22, 2010; Act No. 11710, Mar. 23, 2013> 
49 Article 1 The purpose of this Act is to contribute to the promotion of public welfare by encouraging sound development of the 
telecommunications business and ensuring convenience to the users of the telecommunications business through proper 
management of such business and efficient operation of telecommunications. 
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โทรคมนาคมโดยทั่วไป (common telecommunications services) จึงต้องมาศึกษานิยามของบริการโทรคมนาคม
โดยทั่วไปซึ่งตามมาตรา 2.11 ก าหนดนิยามบริการโทรคมนาคมโดยทั่วไปไว้ว่าการออกถ่ายทอดหรือรับเสียง ข้อมูล 
ภาพ ฯลฯ โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงของเน้ือหา และ การเช่าอุปกรณ์โทรคมนาคม และสถานที่เพื่อการถ่ายทอด
สัญญาณ หรือ รับสัญญาณเสียง ข้อมูล ภาพ ฯลฯ อาทิเช่น บริการโทรศัพท์ หรือ บริการอินเทอร์เน็ต แต่ไม่รวมถึง
บริการโทรคมนาคม (ตามมาตรา 2.6 หมายถึง บริการส่ือสารผ่านอุปกรณ์ และสถานที่ด้านโทรคมนาคม หรือการ
จัดหาอุปกรณ์ และสถานที่ด้านโทรคมนาคมแก่บุคคลที่สาม50) ทั้งน้ีบริการบริการโทรคมนาคมโดยทั่วไปจะมีการ
ก าหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวางแผนอนาคต51 

 ส าหรับการส่งเสริม และก ากับดูแลบริการมูลค่าเพิ่มด้านโทรคมนาคม (value-added telecommunications 
services) น้ัน กฎหมายบทที่ 2 ส่วนที่ 3 ว่าด้วยบริการธุรกิจโทรคมนาคมพิเศษ และธุรกิจบริการมูลค่าเพิ่มด้าน
โทรคมนาคม (CHAPTER II SECTION 3 Special Category Telecommunications Business and Value-Added 
Telecommunications Business) ก าหนดไว้ดังต่อไปน้ี 
 มาตรา 22 รายงาน และอ่ืนๆ เกี่ยวกับธุรกิจบริการมูลค่าเพิ่ม ( (Reporting, etc. on Value-Added 
Telecommunications Business) 

มาตรา 22 (1) ก าหนดให้บุคคลที่ต้องการประกอบธุรกิจบริการมูลค่าเพิ่มด้านโทรคมนาคม (รวมถึง
การรายงานผ่านระบบโครงข่ายข้อมูล และโทรคมนาคม) ต้องรายงานแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และวางแผนอนาคตตามเงื่อนไข และขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในประกาศประธานาธิบดี โดยผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่
เป็นวิสาหกิจขนาดย่อมต้องรายงานหากมีเงินทุนเกินกว่าที่ก าหนดตามที่ระบุไว้ในประกาศประธานาธิบดี52  

                                                           
50 Article 2.6. The term "telecommunications services" means services to advocate a third party's communications through 
telecommunications equipment and facilities or to provide telecommunications equipment and facilities for a third party's 
communications; 
51 Article 2.11 The term "common telecommunications services" means telecommunications services for transmitting or receiving 
sounds, data, images, etc. without any change in the form or contents thereof and to lease telecommunications line equipment and 
facilities for the use of transmission or reception of sounds, data, images, etc., such as telephone services or Internet services: 
Provided, That this shall not include telecommunications services (referring to detailed independent services among 
telecommunications services under subparagraph 6;  hereinafter the same shall apply) determined and publicly announced by the 
Minister of Science, ICT and Future Planning; 
52 Article 22 (1) Any person who intends to operate the value-added telecommunications business shall report (including cases of 
reporting through information and telecommunications networks) to the Minister of Science, ICT and Future Planning, in accordance 
with conditions and procedures prescribed by Presidential Decree. In such cases, a small-scale value-added telecommunications 
business operator shall be deemed to have made a report, if he/she meets standards for capital, etc. prescribed by Presidential 
Decree. <Amended by Act No. 11690, Mar. 23, 2013> 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๘๑- 

มาตรา 22 (2) ตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้า (1) หากบุคคลใดต้องการประกอบธุรกิจบริการเพิ่มมูลค่า
พิ เศษ (รวมถึงการจดทะเบียนผ่านโครงข่ายข้อมูล และการส่ือสาร) ต้องลงทะเบียนกับรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวางแผนอนาคต53 
 
ประเทศออสเตรเลีย  

กฎหมาย และกฎระเบียบในประเทศออสเตรเลีย ครอบคลุมกฎหมาย และกฎระเบียบ เช่น พระราชบัญญัติ
การกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ค.ศ. 1992 (Broadcasting Services Act 1992) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

พระราชบัญญัติการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ค.ศ. 1992 (Broadcasting Services Act 1992) 

พรบ.ฯ ฉบับน้ีมีหน้าที่ก ากับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และการก ากับ
เน้ือหารายการวิทยุโทรทัศน์ในประเทศออสเตรเลีย โดยการก าหนดประเภทของใบอนุญาต เงื่อนไขการขอใบอนุญาต 
องค์กรก ากับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ การวางแผนเกี่ยวกับการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ของ
ประเทศ ผู้ประกอบการสถานีบริการออกอากาศเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercial) และการก ากับดูแล
ผู้ประกอบการภายใต้ใบอนุญาตสถานีบริการออกอากาศเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์  ผู้ประกอบการสถานีบริการ
ออกอากาศในพื้นที่ชุมชน (Community) และการก ากับดูแลผู้ประกอบการภายใต้ใบอนุญาตสถานีบริการออกอากาศ
ในพื้นที่ชุมชน การสมัครบริการโทรทัศน์ประเภทเสียค่าสมาชิก ใบอนุญาตออกอากาศระหว่างประเทศ การป้องกันการ
ใช้ประโยชน์จากคล่ืนความถี่อย่างไม่เหมาะสม การร้องเรียนแก่ส านักงานการส่ือสาร และส่ือแห่งประเทศออสเตรเลีย 
(Australian Communications and Media Authority - ACMA) การศึกษารวบรวมข้อมูลของส านักงานการส่ือสาร 
และส่ือแห่งประเทศออสเตรเลีย การยื่นอุทธรณ์ต่อค าตัดสินของส านักงานการส่ือสาร และส่ือแห่งประเทศออสเตรเลีย 
และการช าระเงินค่าใบอนุญาต (Australian Government, 2006) 

 

 

กฎหมายสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร 

                                                           
53 Article 22 (2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), any person who intends to conduct special value-added 
telecommunications business shall register (including registration through an information and communications network) with the 
Minister of Science, ICT and Future Planning along with the following: <Newly Inserted by Act No. 10656, May 19, 2011; Act No. 
11690, Mar. 23, 2013> 
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-๘๒- 

กฎหมาย และกฎระเบียบในสหภาพยุโรปครอบคลุมกฎหมาย และกฎระเบียบ เช่น ประกาศฉบับที่ ๒๐๑๐/
๑๓/EU แห่งสภายุโรป และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ว่าด้วยการประสานงานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ หรือการ
บริหารของประเทศสมาชิกในด้านการให้บริการส่ือภาพ และเสียง (Directive 2010/13/EU of the European 
Parliament and of the Council on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation 
or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services - 
Audiovisual Media Services Directive) และ/หรือ บทบัญญัติว่าด้วยการออกอากาศของรายการโทรทัศน์ ค.ศ. 
2010 (Code on the scheduling of television advertising 2010) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
 ประกาศฉบับที่ ๒๐๑๐/๑๓/EU แห่งสภายุโรป และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ว่าด้วยการประสานงาน

ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ หรือการบริหารของประเทศสมาชิกในด้านการให้บริการสื่อภาพ และเสียง (Directive 
2010/13/EU of the European Parliament and of the Council on the coordination of certain 
provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning 
the provision of audiovisual media services - Audiovisual Media Services Directive) 

ประกาศฯ ฉบับน้ีใช้ก ากับการบริการส่ือภาพ และเสียงประเภทต่างๆ ครอบคลุมประเทศสมาชิกของสหภาพ
ยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

(1) ก าหนดกฎระเบียบส าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการให้บริการส่ือภาพ และเสียง (Providing rules to 
shape technological developments) 

(2) สร้างให้เกิดสภาพการแข่งขันที่เท่าเทียมในด้านให้บริการส่ือภาพ และเสียง (Creating a level playing 
field for emerging audiovisual media) 

(3) รักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Preserving cultural diversity) 

(4) ปกป้องเด็กเยาวชน และผู้บริโภค (Protecting children and consumers) 

(5) ป้องกันการแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายของส่ือ (Safeguarding media pluralism) 

(6) ต่อสู้กับความเกลียดชังทางเช้ือชาติ และศาสนา (Combating racial and religious hatred) 

(7) เป็นหลักประกันถึงความเป็นอิสระขององค์กรก ากับส่ือในประเทศสมาชิก (Guaranteeing the 
independence of national media regulators) (European Commission, 2016) 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๘๓- 

  
 บทบัญญัติว่าด้วยการออกอากาศของรายการโทรทัศน์ ค.ศ. 2010 (Code on the scheduling of 
television advertising 2010) 

 เป็นระเบียบของส านักงานการส่ือสาร (Ofcom) แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งก าหนดระยะเวลาการ
ออกอากาศโฆษณาในรายการโทรทัศน์ภายในสหราชอาณาจักร และดินแดนภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักร 
โดยสอดคล้องกับหลักการของประกาศฉบับที่ ๒๐๑๐/๑๓/EU แห่งสภายุโรป และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ว่าด้วย
การประสานงานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ หรือการบริหารของประเทศสมาชิกในด้านการให้บริการส่ือภาพ และเสียง  
ซึ่งก าหนดระยะเวลาสูงสุดที่สามารถออกอากาศโฆษณาไว้ไม่เกิน 12 นาทีต่อช่ัวโมง ซึ่งส านักงานการส่ือสารก าหนด
ระยะเวลาสูงสุดส าหรับการโฆษณาบนบริการโทรทัศน์บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercial 
public service broadcasters - PSBs) อันได้แก่ ช่อง 3 ช่อง 4 ช่อง S4C และช่อง 5 ให้โฆษณาได้ไม่เกิน 7 นาทีต่อ
ช่ัวโมง (นอกช่วงเวลาที่มีผู้รับชมสูงสุด)   และส าหรับช่องเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์อ่ืนๆ โฆษณาได้ไม่เกิน 9 นาทีต่อ
ช่ัวโมง (Ofcom, 2015) 

 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 กฎหมาย และกฎระเบียบของประเทศสหรัฐอเมริกาครอบคลุมกฎหมาย และกฎระเบียบ เช่น พระราชบัญญัติ
การส่ือสาร ค.ศ. 1934 (Communications Act of 1934) พระราชบัญญัติโทรคมนาคม ค.ศ. 1996 
(Telecommunications Act of 1996) และ/หรือพระราชบัญญัติรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก ค.ศ. 1990 เป็นต้น 
(The Children's Television Act of 1990) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
 พระราชบัญญัติการส่ือสาร ค.ศ. 1934 (Communications Act of 1934)  

 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ก ากับดูแลการส่ือสารทั้งในระบบสายสัญญาณ และคล่ืนวิทยุ เพื่อการส่งเสริมให้การส่ือสาร
เข้าถึงประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไม่มีการกีดกันทั้งทางเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา ประเทศก าเนิด หรือ เพศ เพื่อ
การพัฒนาการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก รวมถึงการให้บริการส่ือสารใน
สายสัญญาณ และระบบคล่ืนวิทยุเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยของชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชน เพื่อการด าเนินนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพจึงมอบหมายอ านาจในการด าเนินนโยบายด้านการ
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ส่ือสารแก่หน่วยงานกลาง ได้แก่  คณะกรรมการกลางก ากับกิจการ ส่ือสาร  (Federal Communications 
Commission) เพื่อปฏิบัติตาม และบังคับใช้กฎหมายฉบับน้ี54 

 ประมวลกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา หัวข้อ 15 ว่าด้วยการพาณิชและการค้า มาตรา 41 ว่าด้วยการ
จัดตั้งคณะกรรมการกลางก ากับการค้า สมาชิกของคณะกรรมการ การว่างเว้นจากต าแหน่ง และตราประทับ ( U.S. 
Code: Title 15 - COMMERCE AND TRADE  § 41 - Federal Trade Commission established; 
membership; vacancies; seal) ก าหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการภายใต้ช่ือว่า “คณะกรรมการกลางก ากับการค้า” 
(Federal Trade Commission) ประกอบไปด้วยสมาชิกจ านวน 5 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี และได้รับ
ค าแนะน า และเห็นชอบโดยรัฐสภา (Senate) โดยสมาชิกจ านวนไม่เกิน 3 คนมาจากพรรคการเมืองเดียวกัน สมาชิก
คณะกรรมการกลุ่มแรกสามารถอยู่ในต าแหน่งได้ไม่เกินสามปี ส่ีปี ห้าปี หกปี และเจ็ดปี ตามล าดับ นับตั้งแต่วันที่ 26 
กันยายน ค.ศ. 1941 โดยวาระการด ารงต าแหน่งก าหนดโดยประธานาธิบดี แต่สมาชิกที่ด ารงต าแหน่งแทนหลังจากน้ัน 
จะด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 7 ปี ยกเว้นการด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่างลง ซึ่งจะด ารงต าแหน่งดังกล่าวตลอด
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสมาชิกคณะกรรมการฯ คนก่อนหน้าน้ัน  

 อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกคณะกรรมการฯ หมดวาระลง ให้สมาชิกดังกล่าวด ารงต าแหน่งจนกระทั่งมีการ
แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้วเสร็จ ประธานาธิบดีสามารถเลือกประธานคณะกรรมการฯ จากสมาชิกของคณะ
กรรมการฯ ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ สมาชิกคณะกรรมการฯ ไม่สามารถประกอบธุรกิจ อาชีพ หรือการจ้างงานอ่ืนๆ ได้ 
สมาชิกคณะกรรมการฯ อาจถูกถอดถอนโดยประธานาธิบดีเน่ืองจากการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ ละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ หรือผิดวินัย การมีต าแหน่งว่างมิได้ส่งผลให้สิทธิของคณะกรรมการฯ ที่เหลืออยู่ลดลงในการใช้อ านาจของคณะ
กรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ จะได้รับตราประทับเพื่อใช้อ านาจที่มีตามกฎหมาย55 

                                                           
54 Sec.1 For the purpose of regulating interstate and foreign commerce in communication by wire and radio so as to make available, 
so far as possible, to all the people of the United States, without discrimination on the basis of race, color, religion, national origin, or 
sex, a rapid, efficient, Nationwide, and world-wide wire and radio communication service with adequate facilities at reasonable 
charges, for the purpose of the national defense, for the purpose of promoting safety of life and property through the use of wire and 
radio communication, and for the purpose of securing a more effective execution of this policy by centralizing authority heretofore 
granted by law to several agencies and by granting additional authority with respect to interstate and foreign commerce in wire and 
radio communication, there is hereby created a commission to be known as the ''Federal Communications Commission,'' which shall 
be constituted as hereinafter provided, and which shall execute and enforce the provisions of this Act. 
55 U.S. Code: Title 15 - COMMERCE AND TRADE § 41 - Federal Trade Commission established; membership; vacancies; seal stated 
that “A commission is created and established, to be known as the Federal Trade Commission (hereinafter referred to as the 
Commission), which shall be composed of five Commissioners, who shall be appointed by the President, by and with the advice and 
consent of the Senate. Not more than three of the Commissioners shall be members of the same political party. The first 
Commissioners appointed shall continue in office for terms of three, four, five, six, and seven years, respectively, from September 26, 
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ประเทศไทย 

 การศึกษาทบทวนกฎหมาย และกฎระเบียบของประเทศไทยครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับก ากับ
ดูแลกิจการโทรทัศน์ ด้านรูปแบบการออกใบอนุญาต  ด้านคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต ด้านการเก็บค่าธรรมเนียม 
และด้านการก ากับผังและเน้ือหารายการ ๒. กฎหมายเกี่ยวกับการขายสินค้าหรือบริการ และ ๓. กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  

 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ”)  ให้อ านาจแก่คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “กสทช.”)  (มาตรา 27) ในส่วนที่
เกี่ยวกับการก ากับดูแล Teleshopping ไว้หลายประการ ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น ๒ กลุ่มด้วยกันคือ  

(๑) กลุ่มด้านส่งเสริมการแข่งขัน (ก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรทัศน์ ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาต และก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและ
โครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการโทรทัศน์ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการโดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ
เป็นส าคัญ) 

(๒) กลุ่มด้านคุ้มครองผู้บริโภคและรักษาสิทธิของสังคม (ก าหนดการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิ
ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการและคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคล ก าหนดให้มีการ
พิจารณาอนุญาตและก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิท ธิภาพ 
รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม) 
                                                                                                                                                                                                   
1914, the term of each to be designated by the President, but their successors shall be appointed for terms of seven years, except 
that any person chosen to fill a vacancy shall be appointed only for the unexpired term of the Commissioner whom he shall 
succeed: 
Provided, however, That upon the expiration of his term of office a Commissioner shall continue to serve until his successor shall 
have been appointed and shall have qualified.. The President shall choose a chairman from the Commission’s membership. No 
Commissioner shall engage in any other business, vocation, or employment. Any Commissioner may be removed by the President for 
inefficiency, neglect of duty, or malfeasance in office. A vacancy in the Commission shall not impair the right of the remaining 
Commissioners to exercise all the powers of the Commission. The Commission shall have an official seal, which shall be judicially 
noticed.” 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๘๖- 

ทั้งน้ี ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ดังกล่าว  กสทช. มีอ านาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือ
ข้อก าหนดได้  โดยจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว อีกทั้งก่อนมีการออกระเบียบ ประกาศ 
หรือค าส่ังน้ัน ต้องก าหนดวิธีการรับฟังความเห็นโดยออกเป็นกฎระเบียบที่มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น การ
ก าหนดประเด็นการรับฟัง จ านวนครั้งของการรับฟัง สถานที่ ระยะเวลาการรับฟังในแต่ละครั้ง กลุ่มที่เข้าร่วมประชุม 
และจะต้องมีก าหนดเวลาในการช้ีแจงมติการพิจารณาของคณะกรรมการต่อความ เห็นจากที่ประชุม ทั้งน้ีควรมี
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกรณีที่การรับฟังมีความเห็นแย้งต่อข้อเสนอของ กสทช. เช่นประกาศฉบับน้ันอาจจะต้องมี
การทบทวน หรือตกไปหากผลการรับฟังจากที่ประชุมส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยต่อร่างประกาศฉบับน้ัน (มาตรา 28) 

 นอกจากน้ี กสทช. ยังมีอ านาจหน้าที่อ่ืนๆ ที่ส าคัญอีก ดังน้ี 

(๑) พิจารณาค าขอหรือค าร้องเรียนภายในเวลาอันสมควรตามแต่กรณี หากปฏิบัติหน้าที่ล่าช้ากว่าที่ก าหนดโดย
ไม่มีเหตุอันสมควร ด้วยการกระท าหรืองดเว้นการกระท าด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ให้ส านักงาน กสทช. รับผิดชดใช้ความเสียหายให้แก่บุคคลน้ัน (มาตรา 30)  

(๒) ตรวจสอบการด าเนินการของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ไม่ให้มีการด าเนินการที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้าก าไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด  และให้ กสทช. มีอ านาจส่ังระงับการด าเนินการดังกล่าวได้ 
(มาตรา 31) 

โดยอาศัยอ านาจตาม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ  กสทช. ได้ออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคในการ
ประกอบกิจการ Teleshopping ที่ส าคัญคือ ประกาศเรื่องการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์56 ซึ่งมีสาระส าคัญดังต่อไปน้ี 

(๑) ก าหนดนิยามค าว่าผู้บริโภคไว้ว่าให้หมายถึง บุคคลทั่วไปที่รับชมและรับฟังรายการผ่านกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศน์จากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (ข้อ ๓) 

(๒) ห้ามผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ท าการโฆษณา57 อันมีลักษณะที่เป็นการค้าก าไรเกินควรหรือก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนร าคาญ (ข้อ ๔) 

                                                           
56 ประกาศส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภ คใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕) 
57 การโฆษณา หมายถึง การโฆษณาตามหลักเกณฑ์ว่าดวยการก ากับดูแลการโฆษณาที่ กสทช. ก าหนด หรือการโฆษณาตามกฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครอง
ผู้บริโภค หรือการกระท าไม่ว่าดว้ยวิธีการใดๆ ให้ประชาชนได้เห็นหรือรับทราบสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการ
แสวงหาก าไรในทางธุรกิจผ่านทางกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๘๗- 

(๓) ก าหนดลักษณะของการเอาเปรียบผู้บริโภคไว้หลายประการ (ข้อ ๕) ได้แก่  

(๓.๑) การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ58 ที่เป็นการด าเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

(๓.๒) การโฆษณาที่มีเน้ือหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้า โดย
หลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้าน้ัน หรือโดยการใช้หรืออ้างอิง
รายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง ซึ่งมีเน้ือหาสาระดังน้ี (ข้อ ๖) คือ 

 ท าให้ผู้บริโภคโดยทั่วไปเข้าใจผิดในข้อเท็จจริง หรือคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะของสินค้าหรือ
บริการ และจากการเข้าใจผิดดังกล่าว ผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 

 มีการใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือข้อมูลที่ถูกต้องแต่มีการปกปิดข้อมูลที่ส าคัญ หรือให้ข้อมูลที่ไม่
ชัดเจน ไม่อาจเข้าใจได้ ก ากวม ไม่เหมาะสม จนเป็นเหตุให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในบริการหรือสินค้าน้ัน 

 การละเว้นการน าเสนอข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการหรือสินค้า ซึ่งหากผู้บริโภค
ทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว ย่อมตัดสินใจไม่เลือกใช้บริการหรือสินค้าน้ัน  

(๓.๓) การก าหนดเงื่อนไขในการให้บริการที่มีลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

(๓.๔) การกระท าโดยอาศัยอ านาจทางการตลาดเพื่อบังคับให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการของตนหรือของผู้
ประกอบกิจการโทรทัศน์รายหน่ึงรายใดหรือหลายรายการอย่างไม่เป็นธรรม 

(๓.๕) การกระท าในลักษณะกีดกันมิให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้ตามปกติ อันเป็นเหตุ
ให้ผู้บริโภคต้องรับภาระเพิ่มขึ้นในการเข้าถึงบริการ 

(๓.๖) การด าเนินการของผู้ประกอบกิจการสองรายขึ้นไปร่วมกันก าหนดเงื่อนไขการเข้าถึงบริการอันมี
ลักษณะบังคับให้ผู้บริโภคต้องเลือกใช้บริการของผู้ประกอบการน้ันหรือสร้างภาระเกินสมควรในการเข้าถึงบริการน้ัน 

(๓.๗) การออกอากาศรายการโดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด
หรือบ่อยครั้ง เป็นผลให้ผู้บริโภครับชมรายการอย่างไม่ต่อเน่ือง 

                                                           
58 ผลิตภัณฑ์สุขภาพหมายถึง อาหาร (ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร) ยา (ตามกฎหมายวา่ด้วยยา) เครื่องส าอาง (ตามกฎหมายวา่ด้วยเครื่องส าอาง) วัตถุอันตราย 
(ตามกฎหมายว่าดว้ยวัตถุอันตราย) วัตถทุี่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท) ยาเสพติดให้โทษ ((ตาม
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด) เครื่องมือแพทย์ (ตามกฎหมายว่าดว้ยเครื่องมือแพทย์) และสารระเหย (ตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย)  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๘๘- 

(๓.๘) การออกรายการหรือการโฆษณาโดยใช้วิธีการเพิ่มเสียงดัง เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ซึ่งมี
ผลกระทบต่อผู้บริโภคในลักษณะเป็นการบังคับให้รับข้อมูลข่าวสารรายากร หรือการโฆษณาน้ัน หรือเป็นมลพิษทาง
เสียง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยต้องมีระดับความดังเฉล่ียตามประกาศที่ก าหนดไว้59 

(๓.๙) การออกอากาศรายการในลักษณะเชิญชวนให้ผู้บริโภคส่งข้อความ หรือเน้นย้ าในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

(๓.๑๐) กรณีอ่ืนใดตามที่ กสทช. เห็นสมควร  

(๔) ก าหนดสิทธิร้องเรียนของผู้บริโภคต่อคณะกรรมการ (ข้อ ๗)   

(๕) ให้อ านาจ กสทช. ในการส่ังให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ระงับการด าเนินการในลักษณะเป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภค (ข้อ ๘) และหากไม่ปฏิบัติตาม ให้มีอ านาจส่ังปรับทางปกครองได้ไม่เกินห้าล้านบาท และหากยังคงฝ่าฝืนต่อไป 
ก็ปรับได้อีกวันละไม่เกินหน่ึงแสนบาทตลอดเวลาที่ยังคงไม่ปฏิบัติตามค าส่ังน้ัน (ข้อ ๙) 

โดยอาศัยอ านาจตามข้อ ๕ (๑๒) ของประกาศฯ ดังกล่าวที่ก าหนดให้ กสทช. เห็นสมควรว่ากรณีอ่ืนใดที่จะมี
ลักษณะของการเอาเปรียบผู้บริโภค ส านักงาน กสทช. ได้ออกประกาศมาสองฉบับ  

 ประกาศฉบับแรก60 ตามมติในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ก าหนดให้การกระท าของผู้รับใบอนุญาตซึ่งให้บริการโทรทัศน์โดยด าเนินการให้ปรากฏภาพประกอบบนแถบแสดง
ข้อมูลขณะเปล่ียนช่องรายการโทรทัศน์ ในลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ชมต้องรับข้อมูลที่น าเสนอโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้ 
และภาพประกอบดังกล่าวได้บดบังพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์บางส่วน อันเป็นการขัดขวางการรับชมรายการอย่างปกติทั่วไป
ที่ผู้บริโภคพึงคาดหมายได้จากการให้บริการของผู้ประกอบกิจการโดยทั่วไปพึงกระท าในการให้บริการ โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควรเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยการก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ  

                                                           
59 ประกาศส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามข้อ ๕ (๑๐) ของประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕  (ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘) 
60 ประกาศส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามข้อ ๕ (๑๒) ของประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕  (ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖) 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๘๙- 

 ประกาศฉบับที่สอง61 ตามมติของ กสทช. ว่าให้การกระท าต่อไปน้ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยการ
โฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้าก าไรเกินควร คือ การโฆษณาที่ผู้ให้บริการให้สิทธิการใช้บริการต่างๆ เป็นพิเศษแก่
ผู้สมัครใช้บริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายในห้วงเวลาใด โดยผู้ให้บริการคงสิทธิการใช้บริการเป็นพิเศษตามที่
โฆษณาน้ันไว้น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้โฆษณา  และ (๒) การโฆษณาด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อมูลที่
ส าคัญ หรือให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ไม่อาจเข้าใจได้ ก ากวม หรือละเว้นการน าเสนอข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง ที่ท าให้ผู้ใช้บริการเข้าใจผิดในข้อเท็จจริง คุณสมบัติ หรือคุณลักษณะ
ของบริการซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ 

 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “พรบ. 
การประกอบกิจการฯ”)  มีวัตถุประสงค์ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐที่จะจัดระบบส่ือภาครัฐ ส่ือภาคเอกชน และส่ือชุมชน
ให้เป็นส่ือสาธารณะอย่างแท้จริง และมีการใช้เครื่องมือส่ือสารของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ต่อ
การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชน และเพื่อให้เป็นการรองรับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระตาม “พรบ. องค์กร
จัดสรรคล่ืนฯ”) บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลการขายสินค้าทางไกลผ่านโทรทัศน์ (Teleshopping) มี
ดังน้ี 
 
2. การเปรียบเทียบกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโทรทัศน์การประกอบกิจการโทรทัศน์ 

กิจการโทรทัศน์ตามมาตรา ๔ แห่ง พรบ. การประกอบกิจการฯ  หมายถึง กิจการวิทยุโทรทัศน์ซึ่งให้บริการส่ง
ข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมและฟังการให้บริการน้ันๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบ
คล่ืนความถ่ี ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอ่ืนระบบใดระบบหน่ึง หรือหลายระบบรวมกัน หรือ
กิจการอื่นท านองเดียวกันที่ กสทช. ก าหนดให้เป็นกิจการโทรทัศน์  (ให้ถือความหมายตาม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ) 
ดังน้ัน จึงเห็นได้ว่ากิจการโทรทัศน์ที่อยู่ในการก ากับดูแลของ กสทช. ครอบคลุมถึงช่องทางการประกอบกิจการ ทั้งที่อยู่
ในรูปแบบภาคพื้นดิน (Terrestrial), ดาวเทียม (Satellite) และเคเบิล (Cable) 

                                                           
61 ประกาศส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามข้อ ๕ (๑๒) ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕  (ฉบับที่สอง) (ประกาศ ณ วันที่ 
๑๗ ธันวามคม ๒๕๕๘) 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๙๐- 

กฎหมายได้ก าหนดให้การประกอบกิจการโทรทัศน์มีได้ทั้งแบบที่ไม่ต้องขอรับและไม่ต้องขอรับการจัดสรรคล่ืน
ความถี่62  และยังก าหนดให้บริการโทรทัศน์ที่ต้องขอรับการจัดสรรคล่ืนความถึ่แบ่งออกเป็นสามประเภทคือ บริการ
สาธารณะ บริการชุมชน และบริการทางธุรกิจ  โดยเฉพาะยังแบ่งบริการธุรกิจออกเป็นบริการธุรกิจระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาคและระดับท้องถิ่นด้วย63  นอกจากน้ันยังก าหนดให้การประกอบกิจการโทรทัศน์ทั้งแบบที่ใช้คล่ืนและไม่ใช้คล่ืน 
ต้องได้รับใบอนุญาต (มาตรา 7) และไม่สามารถโอนใบอนุญาตให้ผู้อ่ืน (มาตรา ๙) แต่แบ่งเวลาให้ผู้อ่ืนด าเนินรายการได้ 
(มาตรา ๙ วรรคสอง)  

การแบ่งเวลาให้ผู้อ่ืนด าเนินรายการ64  ซึ่งหมายถึงการให้ผู้ที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตรายการหรือการน าเอา
รายการมาเพื่อเผยแพร่ผ่านทางการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของผู้รับใบอนุญาต ท าการเช่าเวลา หรือการให้
เวลาเพื่อด าเนินการอย่างใดๆ ที่มีลักษณะท านองเดียวกัน เพื่อให้บริการโทรทัศน์น้ัน ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ประกาศ กสทช.65 ได้ก าหนดไว้ดังต่อไปน้ี 

(๑) ต้องแบ่งเวลาให้ผู้อ่ืนด าเนินรายการไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละส่ีสิบของเวลาการให้ 
บริการโทรทัศน์ของผู้รับใบอนุญาต โดยต้องเฉล่ียให้อยู่ในแต่ละช่วงเวลาอย่างเหมาะสม 

(๒) ต้องค านึงถึงสัดส่วนและความหลากหลายของรายการตามประเภทการให้บริการโทรทัศน์ของแต่ละสถานี 
และไม่มีลักษณะเป็นการกระท าอันเป็นการผูกขาด ลด หรือจ ากัดการแข่งขันในการให้บริการโทรทัศน์และผู้ได้รับการ
แบ่งเวลาให้ด าเนินรายการจะน าเอาเวลาไปให้ผู้อ่ืนด าเนินการต่อมิได้ 

(๓) จะแบ่งเวลาให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ในประเภทเดียวกันมิได้ โดยผู้ได้รับการแบ่งเวลาให้ด าเนิน 
รายการจะต้องไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๔) จะมีค่าตอบแทนในลักษณะที่เป็นค่าเช่าหรือค่าตอบแทนในลักษณะอ่ืนใดก็ได้ โดยต้องเป็นไปอย่างสมเหตุ สม
ผล และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติอันมีผลกระทบต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยค่าตอบแทนการให้ด าเนินรายการ ให้ถือ
เป็นรายได้อ่ืนใดที่เกี่ยวเน่ืองกับการให้บริการของผู้รับใบอนุญาตตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม 

                                                           
62 “จัดสรรคลื่นความถี่” หมายความวา่ การอนุญาตให้สถานวีิทยกุระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ หรือสถานีวิทยุคมนาคม ใช้ความถี่วิทยุหรือช่องความถี่วิทยุ
ตามตารางก าหนดคลื่นความถี่หรือแผนความถี่ วิทยุเพื่อใช้งานภายใต้เง่ือนไขที่ กสทช. ก าหนด (มาตรา ๔ แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นฯ) 
63 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ืองการก าหนดลักษณะและประเภทของกจิการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ข้อ 3 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2555) และตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธกีารอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕” (ประกาศในราชกจิจา
นุเบกษา ลงวันที ่๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕)  
64  “รายการ” หมายความว่า เนื้อหาที่ผลิตขึ้นเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช่โฆษณา โดยผลิตขึ้นเองหรือจัดหาจากผู้อื่นผลิต  
65 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิเร่ือง หลักเกณฑ์การแบง่เวลาให้ผู้อื่นด าเนินรายการ พ.ศ. 
๒๕๕๖” (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)   



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๙๑- 

(๕) ผู้รับใบอนุญาตจะปฏิเสธการแบ่งเวลาให้ด าเนินรายการมิได้ เว้นแต่เป็นรายการที่มีเน้ือหาต้องห้ามตามที่
กฎหมายก าหนด หรือไม่สอดคล้องกับประเภทการให้บริการโทรทัศน์ของผู้รับใบอนุญาต ทั้งน้ี การปฏิเสธจะต้องแสดง
ข้อมูลและเหตุแห่งการปฏิเสธต่อผู้ขอแบ่งเวลาเพื่อด าเนินรายการอย่างชัดแจ้ง นอกจากน้ัน ก็จะเปล่ียนแปลงเวลาหรือ
งดการออกอากาศรายการที่ได้แบ่งเวลาให้ด าเนินรายการไว้แล้วไม่ได้ เว้นแต่ผู้ผลิตรายการยินยอมหรือมีเหตุภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน เหตุจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่ก็ต้องแจ้งให้ผู้ผลิตรายการทราบล่วงหน้า ภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม 

ทั้งน้ี ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลการแบ่งเวลาให้ด าเนินรายการต่อ กสทช. พร้อมผังรายการของ
สถานี โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่ประกาศก าหนดไว้ และมีหน้าที่ก ากับให้ผู้ได้รับการแบ่งเวลาให้ด าเนินรายการ 
ปฏิบัติตามกฎหมายประกาศ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และค าส่ังที่ กสทช. ก าหนดเพื่อการให้บริการโทรทัศน์ นอกจากน้ัน 
ประกาศฉบับน้ียังมีบทลงโทษทางปกครองด้วยคือ กสทช. อาจส่ังให้ผู้รับใบอนุญาตระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไข
ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือพักใช้
หรือเพิกถอนใบอนุญาตน้ันก็ได้ (ข้อ ๑๒)  

เมื่อสังเคราะห์ประเด็นด้านกฎหมาย และกฎระเบียบดังที่รวบรวมมาจากใน 6 ประเทศ ข้างต้น สามารถแยก
หัวข้อการสังเคราะห์ออกมาได้ดังต่อไปน้ี 

 
ก. ด้านเกี่ยวกับรูปแบบการออกใบอนุญาต 

ในประเทศญี่ปุ่น กระทรวงมหาดไทย และการส่ือสาร (Ministry of Internal Affairs and Communications, 
Japan) มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาออกใบอนุญาต (Approval) ส าหรับการการออกอากาศพื้นฐานผ่านทาง
คล่ืนวิทยุ (basic broadcasting) ครอบคลุมช่องทางการออกอากาศ 3 ช่องทางได้แก่ 

๑. การออกอากาศภาคพื้นดิน (Terrestrial) ได้แก่ โทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Terrestrial Television) คล่ืน
เอเอ็ม (AM) คล่ืนเอฟเอ็ม (FM) และการออกอากาศในชุมชน 

๒. การออกอากาศทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่ (Terrestrial Basic Broadcasting for 
Mobile Equipment) ได้แก่ V-High/V-Low และการออกอากาศผ่านทางระบบส่ือสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด 
(Multimedia Broadcast) 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๙๒- 

๓. การออกอากาศผ่านดาวเทียม (Satellite Basic Broadcasting) ผ่านดาวเทียม 2 ระบบได้แก่ 
ดาวเทียมเพื่อการออกอากาศ (Broadcasting Satellite – BS) และดาวเทียมเพื่อการส่ือสาร (Communication 
Satellite – CS) ต าแหน่ง 110o ลองจิจูดตะวันออก 

ส าหรับการออกอากาศประเภททั่วไป (General Broadcast) ซึ่งเป็นการออกอากาศทางช่องทางอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากการกระจายเสียงผ่านทางคล่ืนวิทยุ เช่น การออกอากาศผ่านเคเบิ้ลทีวีในขนาดพื้นที่ใหญ่ (Large Scale 
Cable TV) หรือ การออกอากาศผ่านดาวเทียมส่ือสารประเภททั่วไป (Satellite General Broadcast) ที่ 124o/128o 
ลองจิจูดตะวันอออกโดยใช้ดาวเทียมเพื่อการส่ือสาร (Communication Satellite – CS) ใช้รูปแบบการลงทะเบียน
ประกอบการ (Registration) โดยกระทรวงมหาดไทย และการส่ือสารเป็นผู้รับจดทะเบียน  

ส าหรับการเผยแพร่สัญญาณในพื้นที่จ ากัด โดยมีผู้ชมจ านวนน้อย อาทิเช่น เคเบิ้ลโทรทัศน์ในพื้นที่จ ากัด 
(Small-scale cable television) หรือ การเผยแพร่สัญญาณวิทยุผ่านระบบสาย (Wire Radio) ใช้ระบบการแจ้ง
ประกอบการ (Notification) โดยผู้ประกอบการต้องยื่นแจ้งการประกอบการมายังกระทรวงฯ เช่นกัน 

ผู้ประกอบการช่องรายการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์จ าเป็นต้องด าเนินการขอใบอนุญาต 
(Approval) ลงทะเบียนประกอบการ (Registration) หรือ แจ้งประกอบการ (Notification) ขึ้นอยู่กับช่องทางการ
ออกอากาศที่ตนเองต้องการ ส าหรับผู้ประกอบการขายสินค้าทางไกลในรูปแบบอ่ืนๆ ให้ใช้กฎหมาย และกฎระเบียบ
ของการโฆษณาเข้าไปก ากับ 

 
ในประเทศเกาหลีใต้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาเพื่ออนาคต (Ministry of 

Science and ICT development for the future) ก ากับใบอนุญาตการประกอบการช่องรายการขายสินค้าทางไกล ผ่าน
ทางโทรทัศน์ (ช่องโฮม ช้อปปิ้ง) โดยมีการก าหนดเงื่อนไข ขั้นตอนและมาตรฐานควบคุมอย่างเข้มงวด ช่องส าหรับขาย
สินค้าจะต้องออกอากาศตลอด 24 ช่ัวโมงต่อวัน และเป็นรายการแนะน าและจ าหน่ายสินค้าทั้งหมด โดยเงื่อนไขด้าน
เวลาที่อนุญาตส าหรับการโฆษณาไม่ถูกบังคับใช้ส าหรับช่องดังกล่าว ใบอนุญาตจะมีอายุคราวละ 6 ปี โดยเมื่อด าเนิน
ธุรกิจครบ 5 ปี จะต้องน าผลการด าเนินงาน ข้อผิดพลาด ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ มารายงานให้กับกระทรวงฯ เพื่อ
ขอรับการอนุมัติต่อใบอนุญาตในคราวต่อไปภายในปีที่ 6 (สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย), 2559) โดยใบอนุญาต
ประกอบช่องรายการขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์การครอบคลุมช่องทางการออกอากาศหลายช่องทางตั้งแต่การ
ออกอากาศทั้งภาคพื้นดิน (Terrestrial) ดาวเทียม (Satellite) เคเบิ้ลโทรทัศน์ (Cable) อินเทอร์เน็ต ( IPTV) และ
โทรศัพท์เคล่ือนที่ (Mobile) 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๙๓- 

ในสหราชอาณาจักร ส านักงานการส่ือสาร (Ofcom) มีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตส าหรับกิจการโทรทัศน์ 
โดยแบ่งใบอนุญาตส าหรับประกอบการออกอากาศโทรทัศน์จ านวน 3 ประเภท ซึ่งใบอนุญาตประเภทประเภทผู้ให้ 
บริการเน้ือหาที่ได้รับใบอนุญาต (Television Licensable Content Service – TLCS) มีการก าหนดลักษณะใบอนุญาต 
เฉพาะที่ครอบคลุมใบอนุญาตประกอบกิจการขายสินค้าทางไกล โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) ใบอนุญาตบริการเน้ือหาโทรทัศน์ (Television Licensable Content Service - TLCS) เป็นใบ 
อนุญาตส าหรับบริการเน้ือหาโทรทัศน์เพื่อการออกอากาศในช่องทางดาวเทียม (Satellite) โครงข่ายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic communications network) เช่น บริการอินเทอร์เน็ต และเคเบิ้ลโทรทัศน์ รวมถึงมัลติเพล็กส าหรับส่ง
สัญญาณวิทยุ (Radio Multiplexing) (Ofcom, 2016) โดยผู้ประกอบการที่ต้องการขอใบอนุญาตประเภทน้ีต้องประกอบ 
ธุรกิจตามเงื่อนไข (Business Criteria) ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1. การให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ของการผลิตเน้ือหา 
รายการโทรทัศน์ (ครอบคลุมรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ การโฆษณา อักษร ภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหว รวมถึง
บริการเสริม อาทิเช่น การแปลภาษา (Subtitle) การบรรยายด้วยเสียง (Audio-Description) หรือ การส่งเสริมรายการ 
โดยใช้ส่ือโต้ตอบ ( Interactive programme enhancements)) หรือ คู่มือรายการโทรทัศน์เชิงอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic programme guides) หรือ ทั้งสองบริการร่วมกัน และ 2. บริการดังกล่าวต้อง “เผยแพร่เพื่อการรับชม
ของสาธารณชน66 แต่ไม่รวมถึงบริการวีดิทัศน์ตามค าขอ (Video on demand)67 หากสาธารณชนสามารถรับชม
บริการจะถูกบรรจุอยู่ในใบอนุญาตประเภทดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการรับชมที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย (Free to air) สมัครค่า
สมาชิก (Paying for a subscription) หรือ ซื้ออุปกรณ์ส าหรับการรับชม (Buying a piece of receiving equipment) 
ลักษณะใบอนุญาตประเภทน้ีให้อนุญาตส าหรับบริการต่างๆ ที่ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องการประกอบธุรกิจ ดังน้ันหากผู้
ขอรับใบอนุญาตต้องการให้บริการ 3 ประเภท ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นขอใบอนุญาตจ านวน 3 ใบ โดยไม่มีข้อก าหนด ขั้น
สูงของจ านวนใบอนุญาตให้บริการที่บริษัทรายหน่ึงสามารถยื่นขอรับ โดยบริการที่ครอบคลุมประกอบไปด้วย 

(1.1) บริการเพื่อการประชาสัมพันธ์ตนเอง (A self-promotional service) ประกอบไปด้วยบริการ 
โฆษณา และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ ช่องสถานี 

(1.2) บริการการขายสินค้าทางไกล (Teleshopping) ประกอบไปด้วยบริการโฆษณาทางโทรทัศน์
ซึ่งรวมถึงการเสนอขายทางตรงแก่สาธารณชน 

                                                           
66 The service is "available for reception by members of the public. 
67 บริการวีดิทัศน์ตามค าขออยู่ภายใต้ใบอนุญาตประกอบการประเภทอื่น 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๙๔- 

ดังน้ันจะเห็นได้ว่าใบอนุญาตใบอนุญาตบริการเน้ือหาโทรทัศน์ครอบคลุมถึงบริการการขายสินค้าทางไกล 
(Teleshopping) ซึ่งผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตเน้ือหารายการในลักษณะดังกล่าวต้องด าเนินการยื่นขอใบอนุญาต
ตามเงื่อนไขดังน้ี 

(1.1) กรอกใบสมัคร โดยประกอบไปด้วย 

- ข้อมูลรหัสติดต่อส าหรับผู้ขอใบอนุญาต (License Contract) ซึ่งสามารถติดต่อขอรหัสน้ี
ได้ที่ส านักงานฯ  

- รายละเอียดด้านการเงิน/การวางบิล (Billing/Finance contact) ประกอบไปด้วยราย 
ละเอียดเกี่ยวกับวิธีการวางบิลช าระค่าใบอนุญาตแก่ส านักงานฯ  

- ข้อมูลการตลาด (Market Intelligence Data contact) ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ
รายงานด้านการตลาด อาทิเช่น ผลประกอบการจากการให้บริการดังกล่าว และรายละเอียดการผลิตรายการดังกล่าว
ภายในประเทศอ่ืนๆ ในทวีปยุโรป 

- รายละเอียดการติดต่อ (Public contact) ประกอบด้วยช่ือบริการ รายละเอียดของบริการ 
และบทสรุปของบริการ เพื่อให้ส านักงานฯ น าไปเผยแพร่แก่สาธารณชนบนเวบไซต์ของส านักงานฯ หลังจากที่ผู้ยื่น
ขอรับใบอนุญาตได้รับการพิจารณาใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว 

(1.2) ยื่นข้อเสนอบริการ (Proposed Service) โดยประกอบไปด้วย 

- ช่ือบริการที่ต้องการยื่นขอรับใบอนุญาต (Name of the licensed service) 

- รูปแบบการออกอากาศ (Methods of delivery) เน่ืองจากใบอนุญาตประเภท TLCS 
ครอบคลุมการออกอากาศทุกรูปแบบยกเว้นใบอนุญาตประเภท DTT ที่ให้บริการโดยไม่เสียค่ารับชม (Free View) 
ดังน้ันผู้ยื่นขอใบอนุญาตต้องก าหนดรูปแบบการออกอากาศในการยื่นขอรับใบอนุญาต อาทิเช่น ทางเคเบิ้ล ดาวเทียม 
อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคล่ือนที่ หรือ เทคโนโลยีอื่นๆ 

- การก าหนดเงื่อนไขการรับชม ครอบคลุม 3 ประเภท ได้แก่ รับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
(Free-to-air) การบอกรับสมาชิก (Subscription-based) และการชมที่เสียค่าใช้จ่ายรายครั้ง (Pay-per-view) 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๙๕- 

- มาตรฐานทางด้านเทคนิค (Technical Standard) ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตในการออกอากาศ 
ผ่านระบบดาวเทียม ต้องยื่นข้อเสนอด้านมาตรฐานทางด้านเทคนิคอัน ประกอบไปด้วย ระบบการถ่ายทอดสัญญาณที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน DVB ขององค์การมาตรฐานแห่งสหภาพยุโรป (European Standard Organization) 

(1.3) รายละเอียดบริการ (Nature of Service) โดยประกอบไปด้วย 

- ค าอธิบายบริการที่ขอรับใบอนุญาต (Description of the licensed service) โดยมี
ข้อมูลอธิบายรายละเอียดการบริการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกบรรจุในภาคผนวกแนบท้ายใบอนุญาต หากได้รับการอนุมัติ
โดยส านักงานฯ 

- รายละเอียดเกี่ยวกับบรรณาธิการ การขายสินค้าทางไกล และการโฆษณา (Editorial, 
teleshopping or self-promotional) โดยอธิบายรูปแบบการประกอบธุรกิจครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับบรรณาธิการ 
ซึ่งครอบคลุมการจัดผังรายการ การก าหนดเบรกโฆษณา และการจัดท าคู่มือรายการโทรทัศน์เชิงอิเล็กทรอนิกส์ การ
ขายสินค้าทางไกลซึ่งครอบคลุมบริการโฆษณาทางโทรทัศน์ซึ่งรวมถึงการเสนอขายทางตรงแก่สาธารณชน (ผู้ยื่นขอรับ
ใบอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถออกอากาศรายการประเภทอ่ืน เช่น ข่าว กีฬา ภาพยนตร์ สารคดี ฯลฯ ได้)  และการ
โฆษณาซึ่งหมายถึงบริการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ ช่องสถานี (ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตดังกล่าว ไม่
สามารถออกอากาศรายการประเภทอ่ืน เช่น ข่าว กีฬา ภาพยนตร์ สารคดี ฯลฯ ได้)  พร้อมก าหนดประเภทบริการที่
ต้องการยื่นขอรับใบอนุญาต 

- รายการที่เกี่ยวกับการพนัน (Transactional gambling services) จัดเป็นรายการขาย
สินค้าทางไกล 

โดยระเบียบก าหนดให้ส านักงานการส่ือสารควรพิจารณาใบอนุญาตดังกล่าวภายใน 25 วัน โดยเงื่อนไข
การพิจารณาจะอธิบายในส่วนถัดไป อย่างไรก็ตามในช่วงที่มีการขอรับใบอนุญาตจ านวนมาก ระยะเวลาการพิจารณา
อาจนานขึ้น ใบอนุญาตชนิดน้ีมีอายุ 1 ปี 

(2) บริการเน้ือหารายการส าหรับโทรทัศน์ดิจิตอล (Digital Television Programme Service - DTPS) 
และบริการเสริมโทรทัศน์ดิจิตอล (Digital Television Additional Service - DTAS) เป็นใบอนุญาตส าหรับบริการ
เน้ือหาโทรทัศน์เพื่อการออกอากาศในช่องดิจิตอลภาคพื้นดิน (Terrestrial Digital) และบริการโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน ที่
ไม่เสียค่าบริการ (Freeview Terrestrial Service) เป็นใบอนุญาตส าหรับบริการเน้ือหาโทรทัศน์เพื่อการออกอากาศใน
ช่องทางดิจิตอลภาคพื้นดินต่างๆ ซึ่งรวมถึงโฆษณา และบริการการขายสินค้าทางไกล (Teleshopping) ที่ออกอากาศ บน



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๙๖- 

ช่องทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินประเภทดิจิตอลอีกด้วย ซึ่งใบอนุญาตชนิดน้ีมีอายุ 1 ปีเช่นกัน โดยรายละเอียดของรูปแบบ
การออกใบอนุญาตคล้ายกับใบอนุญาตบริการเน้ือหาโทรทัศน์ (TLCS) ที่กล่าวมาข้างต้น  (Ofcom, 2016)  

(3) ใบอนุญาตประกอบการโทรทัศน์ท้องถิ่น (Local TV Licensing) หรือ ใบอนุญาตบริการเน้ือหารายการ 
ส าหรับโทรทัศน์ดิจิตอลท้องถิ่น (Local digital television programme services: L-DTPS) เป็นใบอนุญาตส าหรับ
ประกอบการโทรทัศน์ในท้องถิ่นประเภทไม่เสียค่ารับชม (Freeview) โดยส านักงานการส่ือสารจะก าหนดพื้นที่ที่มีการ
ออกใบอนุญาต ผู้สนใจยื่นขอรับใบอนุญาตต้องยื่นหนังสือแสดงความสนใจ (Expression of Interest) อันประกอบไป
ด้วย 1. ขอบเขตความครอบคลุมของบริการขั้นต่ าที่ออกอากาศ (Minimum coverage specification) 2. แผนการ
ก่อสร้างสถานีออกอากาศ (Station Build-Up Plan) และ 3. รายละเอียดการขอรับเงินทุนสนับสนุนตามเงื่อนไขที่ 
BBC ก าหนด (หากผู้สมัครขอรับใบอนุญาตต้องอาศัยเงินสนับสนุนจากกองทุน BBC) เท่าที่ผ่านมาส านักงานการส่ือสาร ได้
อนุมัติใบอนุญาตประกอบการโทรทัศน์ท้องถิ่นจ านวนทั้งส้ิน 34 ใบอนุญาต (Ofcom, 2016) 

 
ส าหรับในประเทศออสเตรเลีย ส านักงานการส่ือสาร และส่ือแห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian 

Communications and Media Authority - ACMA) มีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตออกอากาศโทรทัศน์แก่สาธารณชน 
ซึ่งครอบคลุมระบบ VHF UHF เคเบิ้ลโทรทัศน์ และดาวเทียม (ส าหรับใบอนุญาตสถานีบริการออกอากาศ (Broadcast 
service station)) โดยในประเทศออสเตรเลียมีใบอนุญาตทั้งส้ิน 6 ประเภท ดังต่อไปน้ี 

(1)  สถานีบริการออกอากาศ (Broadcast service station) ครอบคลุมถึงบริการออกอากาศที่ครอบคลุม 
พื้นที่ในชุมชน (Community) หรือ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercial) หรือ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ (National) 
โดยใช้คล่ืนความถ่ีดังต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี ๑๘   ประเภทช่อง และคลื่นความถี่ของใบอนุญาตสถานีบริการออกอากาศ (Broadcast Service 

Station Licence) 

ประเภทช่อง คลื่นความถี่ 

ช่อง VHF หมายเลข 0 (VHF television channel 0) ระหว่าง 45 ถึง 52 MHz (inclusive) 

ช่อง VHF หมายเลข 1 และ 2 (VHF television channels 
1 and 2) 

ระหว่าง 56 ถึง 70 MHz (inclusive) 

ช่อง VHF หมายเลข 3 (VHF television channel 3) ระหว่าง 85 ถึง 92 MHz (inclusive) 

ช่อง VHF หมายเลข 4 และ 5 (VHF television channels ระหว่าง 94 ถึง 108 MHz (inclusive) 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๙๗- 

ประเภทช่อง คลื่นความถี่ 
4 and 5) 

ช่อง VHF หมายเลข 5A (VHF television channel 5A) ระหว่าง 137 ถึง 144 MHz (inclusive) 

ช่อง VHF หมายเลข 6 ถึง 12 (VHF television channels 
6 to 12) 

ระหว่าง 174 ถึง 230 MHz (inclusive) 

ช่อง UHF หมายเลข 28 ถึง 69 (UHF television channels 
28 to 69) 

ระหว่าง 526 ถึง 820 MHz (inclusive) 

(Australian Communications and Media Authority, 2015) 
 

นอกจากน้ัน ใบอนุญาตสถานีบริการออกอากาศยังครอบคลุมถึงการออกอากาศผ่านทางระบบเคเบิ้ล
โทรทัศน์ และดาวเทียมอีกด้วย 

ใบอนุญาตสถานีบริการออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ (National) ก าหนดให้ใบอนุญาตแก่บรรษัท 
กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian Broadcasting Corporation - ABC) และเครือข่าย
รัฐสภา และข่าวของบรรษัทกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศออสเตรเลีย (The Parliamentary and News 
Network of the Australian Broadcasting Corporation) เท่าน้ัน 

สถานีบริการออกอากาศเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercial) ครอบคลุมถึงบริการออกอากาศที่มี
ลักษณะดังต่อไปน้ี 

1.1. การออกอากาศที่ให้บริการแก่สาธารณชน  

1.2. รับชมได้โดยอุปกรณ์รับชมที่หาได้โดยทั่วไป (Received by commonly available equipment) 
และรับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (Available free to the general public) 

1.3. สามารถได้รับเงินรายได้จากค่าโฆษณา (Funded by advertising revenue) 

1.4. ด าเนินธุรกิจ หรือ เป็นส่วนหน่ึงของวิสาหกิจที่แสวงหาผลก าไร (Operated for profit or as part 
of a profit-making enterprise) 

1.5. สอดคล้องกับข้อก าหนดในส่วนที่ 19 ของพระราชบัญญัติการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
ค.ศ. 1992 (Broadcasting Services Act 1992) ซึ่งให้อ านาจส านักงานการส่ือสาร และส่ือแห่งประเทศออสเตรเลีย ใน
การก าหนดประเภทใบอนุญาตประกอบการสถานีบริการออกอากาศ 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๙๘- 

สถานีบริการออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ในชุมชน (Community) ครอบคลุมถึงบริการออกอากาศที่มี
ลักษณะดังต่อไปน้ี 

1.1  การออกอากาศที่ให้บริการแก่สาธารณชน 

1.2  ได้รับเงินรายได้จากค่าสมัครสมาชิก (Payment of subscription fees) 

1.3  สอดคล้องกับข้อก าหนดในส่วนที่ 19 ของพระราชบัญญัติการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
ค.ศ. 1992 (Broadcasting Services Act 1992) ซึ่งให้อ านาจส านักงานการส่ือสาร และส่ือแห่งประเทศออสเตรเลีย ใน
การก าหนดประเภทใบอนุญาตประกอบการสถานีบริการออกอากาศ 

 
โดยผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ และบริการออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ในชุมชนต้อง

ยื่นเอกสารดังต่อไปน้ี 

o เงื่อนไขในการประกอบการที่สอดคล้องกับประเภทใบอนุญาต (Conditions that are to 
apply to the licence) 

o การวางแผนเชิงเทคนิค (Technical Planning Guideline) ครอบคลุมรายละเอียดของอุปกรณ์ 
ออกอากาศ และผลการทดสอบเชิงวิศวกรรมส าหรับสถานีออกอากาศ (Engineering tests for stations)  

o พื้นที่ที่ต้องการขอรับใบอนุญาต (Licence area) โดยก าหนดพื้นที่ที่ต้องการขอรับใบอนุญาต
ออกอากาศ ประชาชนผู้รับชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการออกอากาศ และพื้นที่การออกอากาศที่อาจทับซ้อนกับพื้ นที่
ออกอากาศภายใต้ใบอนุญาตอ่ืนๆ 

 
(2)  ใบอนุญาตกระจายเสียงในกระจายเสียงไปในรัศมีที่จ ากัด (Narrowcasting service station) เป็น

ใบอนุญาตประกอบการกระจายเสียงวิทยุในพื้นที่จ ากัด โดยใช้เทคโนโลยี LPON บนคล่ืนความถี่ 87.5–88.0 MHz 
band (จ าแนกคล่ืนความถ่ีออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 87.6, 87.8 and 88.0 MHz) 

(3)  ใบอนุญาตสถานีวิทยุคล่ืนความถี่แคบ (Narrowband area service station) เป็นใบอนุญาตส่ง
สัญญาณวิทยุฝ่ายเดียว (Transmit one-way radio transmission) แก่ผู้รับในระบบ NAS จ านวนอย่างน้อย 4 คน (At 
least four NAS receivers) และใช้คล่ืนความถ่ีไม่เกิน 4 MHz 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๙๙- 

(4)  ใบอนุญาตบริการสถานีระบบ HF ภายในประเทศ (HF domestic service station) ให้อนุญาตออก 
อากาศในระบบ HF ระหว่างคล่ืนความถี่ 2.3 MHz ถึง 26.1 MHz ภายในประเทศออสเตรเลีย และพื้นที่ภายใต้การ
ปกครองประเทศออสเตรเลีย 

(5)  ใบอนุญาตบริการสถานีระบบ HF ภายนอกประเทศ (HF overseas service station) ให้อนุญาต
ออกอากาศในระบบ HF ระหว่างคล่ืนความถี่ 5.9 MHz ถึง 26.1 MHz เพื่อออกอากาศไปนอกประเทศออสเตรเลีย 
ใบอนุญาตชนิดน้ีสงวนไว้ให้กับบรรษัทกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศออสเตรเลีย (ABC) เท่าน้ัน  

(6)  ใบอนุญาตบริการสถานีระบบ HF ระหว่างประเทศส าหรับต่างชาติ (HF overseas (IBL) service 
station) ให้อนุญาตออกอากาศในระบบ HF ระหว่างคล่ืนความถี่ 5.9 MHz ถึง 26.1 MHz เพื่อออกอากาศไปนอก
ประเทศออสเตรเลีย โดยผู้ประกอบการที่มิใช่นิติบุคคลสัญชาติออสเตรเลีย (Australian Communications and 
Media Authority, 2015) 

 
ส าหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการกลางก ากับกิจการส่ือสาร (The Federal Communications 

Commission - FCC) มีหน้าที่ก ากับการออกใบอนุญาตประกอบการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ ส าหรับกิจการโทรทัศน์ 
เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุด ทั้งในเชิงพาณิชย์ และประโยชน์สาธารณะจากคล่ืนความถี่ทั้งในระดับรัฐ (States) เขต (Counties) 
และรัฐบาลท้องถิ่น (Local Government) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างการรับชมที่น่าเช่ือถือ พร้อมทั้งเสริมสร้าง 
นวัตกรรมด้านการบริการ โดยแบ่งใบอนุญาตประกอบการโทรทัศน์ออกเป็น 2 ประเภท อันประกอบไปด้วย ใบอนุญาต 
เชิงพาณิชย์ (Commercial License) ซึ่งสามารถประกอบการโฆษณา และมีรายได้จากการโฆษณาได้ และใบอนุญาต
เพื่อการศึกษาโดยมิได้ประกอบการเชิงพาณิชย์ (Non-Commercial Educational License) ซึ่งไม่สามารถโฆษณา แต่
สามารถรับเงินค่าสมาชิกจากผู้ชมหรือเงินบริจาคจากผู้บริจาคได้ โดยก่อนที่ผู้ประกอบการจะได้รับใบอนุญาตออก 
อากาศ ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตก่อสร้างสถานีออกอากาศ (Construction permit) ซึ่งก าหนดเงื่อนไขทางเทคนิค ใน
การก่อสร้างสถานีเพื่อป้องกันมิให้เกิดคล่ืนสัญญาณรบกวนไปยังช่องอ่ืนๆ โดยทั่วไปใบอนุญาตก่อสร้างสถานีก าหนด 
ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี หลังจากน้ันผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานีต้องยื่นขอใบอนุญาตประกอบการ (License Approval) 
โดยแบ่งออกได้ตามรูปแบบการออกอากาศ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

(1) สถานีโทรทัศน์ครบวงจร (Full-service television stations) เป็นระบบการออกใบอนุญาตโดย 
FCC ส าหรับโทรทัศน์ก าลังส่งสัญญาณสูง (Full Power) (เครื่องส่งสัญญาณ 7,000-13,000 วัตต์ (7 ถึง 13 kW) 
ส าหรับการออกอากาศในระบบ VHF และ 14-51 กิโลวัตต์ ส าหรับการออกอากาศในระบบ UHF) อย่างไรก็ตาม



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๐๐- 

หลังจากเที่ยงคืนของวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 2009 FCC ได้ยกเลิกใบอนุญาตส าหรับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ และ
ก าหนดให้ผู้ขอใบอนุญาตเปล่ียนไปเป็นโทรทัศน์ดิจิตอล (Digital Television) แทน 

(2) โทรทัศน์ระดับ “เอ” (Class A Television) เป็นระบบการออกใบอนุญาตโดย FCC ส าหรับโทรทัศน์ 
ก าลังส่งสัญญาณต่ าในประเทศสหรัฐอเมริกา (เครื่องส่งสัญญาณไม่เกิน 3,000 วัตต์ (3kW) ส าหรับการออกอากาศใน
ระบบ VHF และไม่เกิน 15 กิโลวัตต์ ส าหรับการออกอากาศในระบบ UHF) ซึ่งก าหนดให้โทรทัศน์ก าลังส่งสัญญาณต่ า 
ประเภทผู้ออกอากาศโทรทัศน์ชุมชน (Community Broadcaster) ได้รับการปกป้องตาม พรบ. ผู้ออกอากาศชุมชน 
ค.ศ. 1998 (Community Broadcasters Act of 1998) โดยใบอนุญาตดังกล่าวเกิดจากการเรียกร้องของสมาคมผู้
ออกอากาศโทรทัศน์ชุมชน (Community Broadcasters Association) ซึ่งเรียกร้องให้มีการปกป้องสถานี โทรทัศน์ใน
ท้องถิ่นในยุคเปล่ียนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล ใบอนุญาตโทรทัศน์ระดับ “เอ” ได้รับการรับรองสถานะเป็นใบอนุญาต
บริการระดับแรก (Primary Status)  หมายความว่าใบอนุญาตดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาก่อนใบอนุญาต ประเภทอ่ืนใน
การเปล่ียนแปลงไปสู่ระบบดิจิตอล โดยผู้ให้บริการสถานีโทรทัศน์ครบวงจร (Full-service television stations) ไม่
สามารถเข้ามาทดแทนผู้ให้บริการโทรทัศน์ระดับ “เอ” ในคล่ืนความถ่ีดังกล่าวได้ FCC ก าหนดให้ผู้ประกอบ การภายใต้
ใบอนุญาตดังกล่าวต้องเปล่ียนไปขอใบอนุญาตประเภทโทรทัศน์ดิจิตอลภายในวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2015  

(3) โทรทัศน์ก าลังส่งสัญญาณต่ า (Low Power Television) หรือ LPTV เป็นระบบการออกอากาศที่พบ
ได้โดยทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย FCC ภายใต้อ านาจจาก พรบ. ผู้ออกอากาศชุมชน ค.ศ. 1998 (Community 
Broadcasters Act of 1998) ก าหนดให้ผู้ประกอบการดังกล่าวต้องใช้เครื่องส่งสัญญาณไม่เกิน 3,000 วัตต์ (3kW) 
ส าหรับการออกอากาศในระบบ VHF และไม่เกิน 15 กิโลวัตต์ ส าหรับการออกอากาศในระบบ UHF โดยผู้ประกอบการ 
LPTV อาจจะผลิตเน้ือหาเอง (ใช้ตัวอักษรย่อต่อท้ายใบอนุญาต -LP) หรืออาจเป็นผู้รับถ่ายทอดสัญญาณ (ใช้ตัวอักษร
ย่อต่อท้ายใบอนุญาต -TX)  โดย FCC ก าหนดให้ใบอนุญาตประเภท LPTV มีสถานะเป็นใบอนุญาตบริการระดับรอง 
(Secondary service) ซึ่งหมายความว่าผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวไม่ได้รับการปกป้องจากคล่ืนรบกวนหรือการยกเลิก
ใบอนุญาต  อีกทั้งผู้ประกอบการ LPTV ต้องยอมรับการรบกวนที่เป็นอันตราย (Harmful interference) จากผู้ให้ 
บริการสถานีโทรทัศน์ครบวงจร (Full-service television stations) แต่ไม่อาจออกอากาศที่เป็นการรบกวนที่เป็น
อันตรายต่อผู้ให้บริการสถานีโทรทัศน์ควบวงจรได้68 FCC ก าหนดให้ผู้ประกอบการภายใต้ใบอนุญาตดังกล่าวต้อง
เปล่ียนไปขอใบอนุญาตประเภทโทรทัศน์ดิจิตอลภายในวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2015 

(4) สถานีถ่ายทอดสัญญาณ (Translator stations) เป็นใบอนุญาตส าหรับสถานีโทรทัศน์ที่มิได้ผลิต
รายการของตนเอง แต่ถ่ายทอดสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์อ่ืนๆ ที่มีการผลิตรายการเพื่อน ามาออกอากาศต่อไป 

                                                           
68 FCC มีหน้าที่ในการก าหนดระดับของการรบกวนที่จัดเป็นระดับที่เป็น “การรบกวนที่เป็นอันตราย” (Harmful interference) 
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(5) โทรทัศน์ดิจิตอล (Digital Television - DT) เป็นลักษณะใบอนุญาตออกอากาศในเทคโนโลยีระบบ
ดิจิตอล FCC ก าหนดว่าตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ.  2009 เป็นต้นมา สถานีโทรทัศน์ครบวงจรทั่วประเทศสหรัฐ 
อเมริกาต้องเปล่ียนการออกอากาศมาสู่ระบบดิจิตอลให้หมด โดยผู้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบการโทรทัศน์ดิจิตอลต้อง
ยื่นข้อเสนอทางเทคนิค พร้อมแผนการออกอากาศเพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิตอล (On-air education 
campaign) แก่ FCC ทุกไตรมาส (Federal Communications Commission, 2008) 

(6) เคเบิ้ลโทรทัศน์ (Cable Operations) FCC มอบอ านาจในการอนุญาตการประกอบการเคเบิ้ลโทรทัศน์ 
ให้กับองค์กรท้องถิน่ในการให้อนุญาต (Local Licensing Authorities) โดยองค์กรฯ ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับมลรัฐ การ
ให้อนุญาตประกอบการเคเบิ้ลโทรทัศน์ต้องด าเนินการอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบของทั้งระดับมลรัฐ และ
ภายในของรัฐ โดยต้องด าเนินการดังต่อไปน้ี  

i. จัดท าประชาพิจารณ์ (Hold a public hearing) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ และ
ความสนใจจากชุมชนที่ให้บริการ   

ii. จัดท าแบบส ารวจในพื้นที่เทศบาล/ชุมชน (Conduct a municipality-wide survey)  

iii. ประชุมร่วมกับองค์กรในชุมชน (Meet with community organizations) อาทิเช่น โรงเรียน 
ศูนย์ผู้สูงวัย สถานีต ารวจ และสถานีดับเพลิง เป็นต้น เพื่อรับฟังความต้องการ 

iv. การตรวจสอบเงื่อนไข และข้อตกลงของใบอนุญาตประกอบการเคเบิ้ลโทรทัศน์ (Review the 
current license) เพื่อก าหนดประโยชน์ที่มีต่อชุมชน 

v. การตรวจสอบศักยภาพทางการเงินตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (Review the cable operator’s 
financial forms) 

vi. การตรวจสอบรายงานค าร้องของผู้บริโภค (ถ้ามี) (Review consumer complaint records) 

vii. จัดส่ง และตรวจสอบแผนที่การให้บริการ (Obtain and review a map of the service area) 
พร้อมถึงแผนที่ถนนเพื่อก าหนดพื้นที่ที่การบริการเคเบิ้ลโทรทัศน์เข้าไม่ถึง 

viii. การตรวจสอบภาคสนามสถานีเคเบิ้ลโทรทัศน์ (Tour the cable operator’s technical facilities) 
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-๑๐๒- 

ix. การตรวจสอบเปรียบเทียบกับใบอนุญาตเคเบิ้ลโทรทัศน์ท้องถิ่นอ่ืนๆ ภายในมลรัฐเดียวกัน 
(Review licenses granted by other communities within the same state) (Federal 
Communications Commission, 2014) 

 
นอกจากน้ันเพื่อให้การจัดสรร และใช้ประโยชน์จากคล่ืนความถี่มีประโยชน์สูงสุด FCC ได้จัดประมูลคล่ืน

ความถี่ ภายใต้โครงการประมูลเพื่อผลประโยชน์การออกอากาศ (Broadcast Incentive Auction) โดยเริ่มต้นประมูล
วันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2016 เพื่อจัดสรรคล่ืนความถี่โดยส่งเสริมให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยอมเสียสละสิทธิในการใช้คล่ืน
ความถ่ีของตน เพื่อแลกกับผลตอบแทน โดยคิดเป็นสัดส่วนของค่าประมูลใบอนุญาตที่ผู้ประกอบการรายใหม่ประมูลได้
ใบอนุญาตไป (Federal Communications Commission, 2016) อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าลักษณะการก าหนด
ใบอนุญาตน้ันใช้ลักษณะคล่ืนความถี่ และเทคโนโลยีการออกอากาศมาก าหนด ทั้งน้ี FCC มิได้มีใบอนุญาตเฉพาะส าหรับ 
กิจการโทรทัศน์ประเภทขายสินค้าทางไกล แต่อาศัยการพิจารณาเลือกรายการของผู้ได้รับใบอนุญาตในการออกอากาศ
ดังกล่าว ยกเว้นผู้ประกอบการเคเบิ้ลโทรทัศน์ท้องถิ่นที่ต้องออกอากาศรายการขายสินค้าทางไกลผ่านในเครือข่ายท้องถิ่น 
ของตนอีกด้วย 

 
หลังจากครบก าหนดใบอนุญาตประกอบการซึ่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาไม่เกิน 8 ปี ผู้ประกอบการสามารถ

ยื่นขอต่ออายุการออกอากาศได้ (License Renewal) โดยมีเงื่อนไขดังน้ี 

(1) ผู้ประกอบการยื่นรายงานต่างๆ ที่ก าหนด  

(2) เจ้าของกิจการ หรือ ผู้ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว มิได้มีปัญหาใดๆ ที่ยังมิได้รับการ
แก้ไขกับ FCC 

(3)  เจ้าของกิจการมีเงื่อนไขสอดคล้องกับข้อก าหนดภายใต้ พรบ. การส่ือสาร ค.ศ. 1934 และมิได้มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับรัฐบาลต่างประเทศ บริษัทต่างประเทศ และพลเมืองที่มิได้เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกัน 

(4) เจ้าของกิจการมิได้ถูกตัดสินโดยศาลว่าเป็นผู้กระท าผิดในคดีอาณา กฎหมายป้องกันการผูกขาด 
กฎหมายป้องกันการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม การให้ค าเท็จแก่หน่วยงานภายใต้รัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือ การกีดดันต่างๆ 

(5) ไม่มีการละเมิด พรบ. การส่ือสาร หรือ การตัดสินของ FCC ระหว่างช่วงเวลาที่ได้รับใบอนุญาต 

(6) ผู้รับใบอนุญาต หรือ เจ้าของกิจการ มิได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดียาเสพติด 
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(7) สถานีดังกล่าวออกอากาศภายใต้ความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านคล่ืนความถ่ีวิทยุ (Radiofrequency 
(“RF”) radiation exposure standards) 

(8) สถานีดังกล่าวมีการด าเนินการเก็บรักษาเอกสาร และเทปการออกอากาศภายใต้ระเบียบด้านการ
ตรวจสอบจากสาธารณะ (Public inspection file) 

(9) สถานีดังกล่าวมิได้งดการออกอากาศมากกว่า 12 เดือนภายใต้ใบอนุญาตฉบับเดิม และยังด าเนินการ 
ออกอากาศอยู่ในปัจจุบัน 

(10) สถานีได้ยื่นรายงานด้านโอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมในธุรกิจออกอากาศ (FCC Form 396, 
the Broadcast Equal Employment Opportunity Program Report) แก่ FCC 

(11) สถานีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านระยะเวลาการออกอากาศโฆษณาตามเงื่อนไขที่ก าหนดส าหรับรายการ 
เด็ก และเยาวชน โดยได้ยื่นรายงานที่จ าเป็นส าหรับรายการเด็ก และเยาวชน (Children’s Television Programming 
Reports) (Federal Communications Commission, 2008) 

 
ส าหรับในประเทศไทยการประกอบกิจการโทรทัศน์จะต้องได้รับใบอนุญาต ซึ่งมีเรื่องส าคัญที่ต้องศึกษาอยู่

สามเรื่องคือ รูปแบบของใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  

 ๑.  รูปแบบใบอนุญาต  

ตามมาตรา 10 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการฯ  ใบอนุญาตมีสามประเภท คือ  

(๑)  ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ซึ่งแบ่งออกเป็นสามประเภทคือประเภทที่หน่ึง ที่สอง 
และที่สาม  

(๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน 

(๓)  ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ  ซึ่งเป็นใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการตามวัตถุ  
ประสงค์ของผู้ประกอบกิจการเพื่อแสวงหาก าไรในทางธุรกิจ โดยให้อย่างน้อยแบ่งเป็นสามระดับ คือ ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ดังตารางข้างล่าง 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๐๔- 

ตารางท่ี ๑๙  ประเภทใบอนุญาต และเงื่อนไขการประกอบกิจการ 

วัตถุประสงค์ของกิจการ เงื่อนไขการประกอบกิจการ 

(ก) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับชาติ  
ส าหรับกจิการกระจายเสียงหรือกจิการโทรทัศน์ท่ีมีพื้นที่
ให้บริการครอบคลุมทุกภาคของประเทศ 
 
ข) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาค  
ส าหรับกิจการกระจายเสียงหรือกจิการโทรทัศน์ท่ีมีพื้นที่
การให้บริการในกลุ่มจังหวัด 
 
(ค) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับท้องถิ่น  
ส าหรับกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ท่ีมีพื้นที่
การให้บริการในจังหวัด 

-ต้องมีรายการข่าวสาร สารประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 (มาตรา 33) 
-หารายได้โดยการโฆษณาการบริการธุรกิจ การจัดเก็บค่า
สมาชิก หรือโดยวิธีอื่นใดได้ 
(แต่จะโฆษณาและการบริการธรุกจิได้ไมเ่กิน 12 นาที 30 
วินาที ต่อช่ัวโมง และรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ย
แล้วต้องไม่เกิน 10 นาทีต่อช่ัวโมงละสิบนาที (มาตรา 
23)) แต่ภายในห้าปีนับตั้งแต่พระราชบัญญัติฯ ใช้บังคับ 
ต้องมีการทบทวนระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการ
บริการธุรกิจ แต่ต้องไมเกินระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณา
และการบริการธุรกิจตามที่ก าหนดในมาตรา 23 วรรค
สอง (มาตรา 77) 
-ต้องน าสงเงินรายปเขากองทุนไมเกินรอยละสองของราย
ไดกอนหักรายจายที่ไดจากการโฆษณาทั้งทางตรงและ
ทางออมและรายไดอื่นที่เกี่ยว เนื่องกับการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามที่ไดรับอนุญาต 

 

ทั้งน้ี ผู้ขอรับในอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศ กสทช. และต้องมีข้อมูลสถานีระบบ และ
วิธีการที่จะใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งต้องเสนอแผนบริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ให้ กสทช. พิจารณาด้วย  (มาตรา ๑๖)  ซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์จะมีอายุไม่เกินสิบห้าปี และถ้า
ใบอนุญาตส้ินอายุ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตใหม่อย่างน้อยเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปีก่อนวันที่ใบอนุญาต
เดิมส้ินอายุ (มาตรา ๑๘)  

ตามประกาศ กสทช.69 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นค าขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตไว้  
โดยให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องระบุประเภทบริการ สถานที่ให้บริการ ระบบและวิธีการที่จะใช้ในการให้บริการโทรทัศน์ 
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด เอกสารหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๙70  พร้อมส าเนาเอกสารดังกล่าวและจัดท า

                                                           
69 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิเร่ือง หลักเกณฑ์และวธิีการอนุญาตการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕” ข้อ ๗ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕)   
70 ประกอบด้วยเอกสารหลกัฐานของผู้ขอรับใบอนุญาต เอกสารเกี่ยวกับสถานี ขอ้มูลด้านการบริหารจัดการสถานี ขอ้มูลแผนการให้บริการ ข้อมูลแผนประกอบ
กิจการ รูปแบบ ประเภทการให้บริการ ข้อมูลระบบหรือวิธกีารที่จะใช้เป็นช่องทางการให้บริการ ข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวก ขอบเขตพื้นทีก่ารให้บริการ 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๐๕- 

ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จ านวนอย่างละ ๑ ชุด ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ตอบรับ ณ ส านักงาน กสทช. และ
ต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตพร้อมช าระค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จในวันยื่นค าขอด้วย  

 
ข. ด้านเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต 

ในประเทศเกาหลีใต้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาเพื่ออนาคต (Ministry 
of Science and ICT development for the future) มีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตส าหรับช่องขายสินค้าทางไกล 
(Tele-shopping) ด้วยความเห็นชอบร่วมกับคณะกรรมการส่ือสารแห่งประเทศเกาหลี (Korea Communications 
Commission) โดยก าหนดให้ผู้ประกอบการที่ต้องการยื่นขอใบอนุญาตต้องเสนอแผนอนุมัติการขายสินค้าทางบ้านผ่าน
โทรทัศน์  (TV Home Shopping Approval Plan) ซึ่งก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ประกอบการประกอบการออก
ใบอนุญาต ประกอบไปด้วย 

๑. มูลค่าของเงินลงทุน 

ใบอนุญาตประกอบการช่องขายสินค้าทางไกล มีการก าหนดเงื่อนไขของทุนจดทะเบียนขั้ นต่ า โดย
มูลค่าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับใบอนุญาตแต่ละใบ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการที่เป็นรัฐวิสาหกิจจะมีข้อก าหนดด้านเงินทุน
จดทะเบียนที่ต่ ากว่าภาคเอกชนเน่ืองจากต้องมีเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตก าหนดประเภทของสินค้าที่สามารถจ าหน่าย
ได้ 

๒. มาตรฐานด้านอุปกรณ์ และการตรวจสอบคุณภาพ 

ผู้ประกอบการช่องจ าหน่ายสินค้าทางไกลต้องมีอุปกรณ์ และมาตรฐานคุณภาพในการออกอากาศ
ตามที่กระทรวงฯ ก าหนด โดยผู้ยื่นขอใบอนุญาตต้องมีรายละเอียดมาตรฐานอุปกรณ์ และการตรวจสอบคุณภาพประกอบ 
ในข้อเสนอโครงการ 

๓. มาตรฐานด้านจริยธรรม 

ทางกระทรวงฯ ร่วมกับคณะกรรมการส่ือสารแห่งประเทศเกาหลีก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องมีรายละเอียด 
ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องยื่นประกอบในข้อเสนอโครงการ 

 

                                                                                                                                                                                                   
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ข้อมูลแผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน ข้อมูลการประมาณการฐานะการเงินในอนาคต และขอ้มูลอื่นใดตามที่
คณะกรรมการก าหนด 
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-๑๐๖- 

๔. ระบบการด าเนินงาน 

เงื่อนไขด้านระบบการด าเนินงานครอบคลุมถึงประเด็นด้านกลไกการประกอบธุรกิจต่างๆ นอกเหนือ 
จากระบบการออกอากาศซึ่งมีความจ าเป็นในการรักษามาตรฐานของการจ าหน่ายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ อาทิ
เช่น ระบบการขนส่งโลจิสติกส์ ระบบศูนย์รับโทรศัพท์ และรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน (Call Center) และระบบการรับ
สินค้ากลับคืนมา (Product Return System) ในกรณีที่ผู้บริโภคปฏิเสธหรือต้องการคืนสินค้า 

๕. เงื่อนไขในการจ าหน่ายสินค้า 

การก าหนดเงื่อนไขในการจ าหน่ายสินค้าเป็นเงื่อนไขเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) และสินค้าเกษตรภายในประเทศเกาหลีใต้ เน่ืองจากวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเท่าเทียม และ
สร้างทางเลือกในการค้าปลีกให้กับผู้ประกอบการรายย่อย หลังจากธุรกิจค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้า (Department 
store) และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ (Hypermarket) มีอ านาจในการต่อรองมากจนผู้ประกอบการขนาดเล็กไม่สามารถ 
เข้าถึงช่องทางค้าปลีกดังกล่าวได้โดยสะดวก ทางรัฐบาลจึงต้องการสร้างช่องทางการกระจายสินค้าในรูปแบบใหม่ให้กับ
ผู้ประกอบการในประเทศ  ถึงแม้ว่าในระยะแรกยังไม่มีการก าหนดเงื่อนไขดังกล่าว แต่เมื่อมีผู้ประกอบการสนใจเพิ่ม
มากขึ้น กระทรวงฯ จึงได้ก าหนดเงื่อนไขการจ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นในภายหลัง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี ๒๐  เงื่อนไขประกอบใบอนุญาตประกอบการขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ในประเทศเกาหลีใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อองค์กร ปีท่ีจดทะเบียน เงื่อนไขประกอบใบอนุญาต 

GS Home shopping 1995 ไม่มีเงื่อนไข 

CJ O Shopping 1995 ไม่มีเงื่อนไข 

Hyundai Home shopping 2001 ไม่มีเงื่อนไข 

Lotte Home shopping 2001 สินค้า SME มากกว่าร้อยละ 65 

NS home shopping 2001 สินค้าเกษตรมากกว่าร้อยละ 60 

Home and shopping 2011 สินค้า SME มากกว่าร้อยละ 80 

Kongyoung Home shopping 2015 สินค้า SME และสินค้าเกษตรร้อยละ 100 
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-๑๐๗- 

ในสหราชอาณาจักร คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตบริการเน้ือหาโทรทัศน์ (Television Licensable 
Content Service - TLCS) และบริการเน้ือหารายการส าหรับโทรทัศน์ดิจิตอล (Digital Television Programme 
Service - DTPS) และบริการเสริมโทรทัศน์ดิจิตอล (Digital Television Additional Service - DTAS) ถูกก าหนดใน
ประกาศฉบับที่ ๒๐๑๐/๑๓/EU แห่งสภายุโรป และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ว่าด้วยการประสานงานด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบ หรือการบริหารของประเทศสมาชิกในด้านการให้บริการส่ือภาพ และเสียง ก าหนดให้ส านักงานการส่ือสาร
ในฐานะองค์กรที่มีอ านาจพิจารณาใบอนุญาตในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป มีอ านาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่น
ขอรับใบอนุญาตจากคุณสมบัติด้านที่ตั้งของส านักงานใหญ่ อ านาจในการตัดสินใจ สัดส่วนของการประกอบการดังน้ี 

(1) หากผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตมีส านักงานใหญ่ และอ านาจในการตัดสินใจเรื่องการบรรณาธิการเน้ือหา  
(Editorial Decision) อยู่ในประเทศดังกล่าว 

(2) หากการด าเนินการในสัดส่วนที่ส าคัญ (Significant Workforce) อยู่ในประเทศดังกล่าว 

(3) หากการด าเนินการในสัดส่วนที่ส าคัญ (Significant Workforce) ส านักงานใหญ่ หรืออ านาจในการ
ตัดสินใจเรื่องการบรรณาธิการเน้ือหา (Editorial Decision) ไม่อยู่ในประเทศดังกล่าว ให้พิจารณาจากการออกอากาศ
รายการครั้งแรกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ยื่นขอใบอนุญาตรายดังกล่าวต้องมีความเช่ือมโยงทางธุรกิจกับเศรษฐกิจ 
ของประเทศดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย (Stable and effective link with the economy of that Member 
State) 

 
ทั้งน้ีหากเจ้าของกิจการเข้าข่ายตามเงื่อนไขดังต่อไปน้ี ส านักงานการส่ือสารจะถือว่าผู้ยื่นขอใบอนุญาตไม่

ผ่านเงื่อนไขด้านข้อจ ากัดการเป็นเจ้าของกิจการ (Ownership Restriction)  

(1) เจ้าของกิจการเป็นรัฐบาลท้องถิ่น (Local Authority) 

(2) เจ้าของกิจการเป็นสถาบันการเมือง (Political Body) 

(3) เจ้าของกิจการเป็นสถาบันทางศาสนา (Religious Body) 

(4) บริษัทที่ยื่นขอใบอนุญาตบริหารโดยเจ้าของกิจการตามเงื่อนไขทั้ง 3 ประการข้างต้น หรือ บริหาร
โดยส านักงาน หรือ นิติบุคคลที่มีเจ้าของกิจการประเภทหน่ึงประเภทใดข้างต้น 

(5) บริษัทโฆษณา หรือ บริษัทที่ยื่นขอใบอนุญาตมีเจ้าของกิจการตามเงื่อนไขข้อ 1-3 ถือหุ้นในสัดส่วนที่
เกินร้อยละ 5 (Ofcom, 2016) 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๐๘- 

ทั้งน้ีส านักงานการส่ือสารจะพิจารณาใบอนุญาตให้กับผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตตามหลักการความเหมาะสม 
และความสมควร (Fit and Proper)71 ซึ่งพิจารณาจากพฤติกรรมในอดีตของผู้บริหาร และเจ้าของกิจการ โดยต้องไม่มี
คุณสมบัติดังน้ี 

(1) เคยถูกพิพากษาคดีอาญา (Criminal convictions) 

(2) ล้มละลาย และผิดนัดช าระหน้ี (Bankruptcy and insolvency) 

(3)  ถูกไล่ออกจากต าแหน่งบริหาร (Disqualified directions) 

(4) ถูกปลดออกจากสมาชิกองค์กรวิชาชีพ หรือ องค์การตัวแทนธุรกิจ (Removal from a professional 
or trade body) 

(5) ถูกพิจารณาปลดตามกฎหมาย (General statutory disqualifications)  

(6) ปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการออกอากาศ ((Previous broadcasting compliance history) 
เช่น การไม่ปฏิบัติตามใบอนุญาต การถูก ลงโทษ (Sanction)  (Ofcom, 2012) 

 
นอกจากน้ันส าหรับการต่อใบอนุญาต ส านักงานการส่ือสารยังมีการก าหนดเงื่อนไขอ่ืนๆ ประกอบ เช่น 

การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยโอกาสการจ้างาน และฝึกอบรมอย่างเท่าเทียม (Equal Opportunities and Training) 
ซึ่งก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่จ้างงานมากกว่า 20 คน และด าเนินธุรกิจมากกว่า 31 วันต่อปี ต้องส่งเสริมการฝึกอบรม 
และการจ้างงานอย่างเท่าเทียมทั้งในด้านเพศ เช้ือชาติ และความพิการ โดยต้องมีรายการประจ าปีน าเสนอแก่ส านักงานฯ 
อีกด้วย (Ofcom, 2016) 

 

ส าหรับกฎหมาย และระเบียบของประเทศไทยได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตไว้ว่าผู้รับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการโทรทัศน์ทางธุรกิจ ทั้งที่ใช้คล่ืนและไม่ใช่คล่ืน ต้องมีคุณสมบัติตามที่ พรบ. การประกอบกิจการฯ มาตรา ๘, 
๑๓, ๑๕, ๒๕ และตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์72 
ดังน้ี 

                                                           
71 พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้บริหาร และเจ้าของกิจการที่ยื่นขอรับใบอนุญาตว่ามีพฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสมในอดีตจนถึงปัจจุบันหรือไม่  
72 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิเร่ือง หลักเกณฑ์และวธิีการอนุญาตการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕” ข้อ ๗ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕)   



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๐๙- 

ตาม พรบ. การประกอบกิจการฯ 

(๑)  ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยและไม่อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
มาแล้วยังไม่ครบสามปี (มาตรา ๘) 

(๒)  ต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และหากเป็นธุรกิจระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่น ก็ต้อง
เป็นนิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนหรือที่ผู้ลงทุนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตภูมิภาคหรือท้องถิ่นน้ัน แล้ว 
แต่กรณี และต้องมีฐานะทางการเงินมั่นคง มีระบบการตรวจสอบบัญชี และมีลักษณะอ่ืนใด ซึ่งประกันความม่ันคงในการ 
ประกอบกิจการ  แต่ถา้เป็นธุรกิจระดับอ่ืน ก็ต้องเป็นรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (มาตรา๑๓) 

(๓)  ต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้มีสัญชาติไทยลงทุนหรือถือหุ้นอันเป็นทุนไม่น้อยกว่าสามในส่ีของทุน
ทั้งหมดของนิติบุคคลน้ัน และเป็นนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้มีสัญชาติไทยมีอ านาจตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับหรือตาม
ข้อตกลงในการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลน้ัน  
นอกจากน้ัน กรณ๊ที่เป็นบริษัท ก็ต้องให้กรรมการไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการผู้มีอ านาจ 
กระท าการผูกพันนิติบุคคลน้ัน เป็นผู้มีสัญชาติไทย73 หรือกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน 
ตัวหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการ ก็ต้องเป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยด้วย (มาตรา ๑๕)  

 
ตามประกาศ กสทช.  

(๔)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามค าส่ังศาล หรือถูกศาลมีค าส่ังให้ฟื้นฟูกิจการตาม
กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 

(๕)  กรรมการหรือบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายช่ืออยู่ใน
บัญชีรายช่ือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

(๖)  ผู้ขอรับใบอนุญาต กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาต ต้อง
ไม่เคยถูกศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่ามีโทษทางอาญาซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่า

                                                           
73 บุคคลผู้มีสัญชาติไทย หมายความว่า บคุคลที่มิใช่คนต่างด้าวตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว และหุ้นที่บุคคลที่มี 
สัญชาติไทยถืออยู่หรือลงทุนอยูจ่ านวนหนึ่งหุ้นนับเป็นเสียงหนึ่งในการลงคะแนน (มาตรา ๑๕ แห่ง พรบ. การประกอบกิจการฯ) 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๑๐- 

ด้วยการแข่งขันทางการค้า กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายว่าด้วยยาเสพ
ติด ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ภายในระยะเวลาสองปีก่อนการยื่นขอรับใบอนุญาต 

ทั้งน้ี ในการยื่นค าขอรับใบอนุญาต ต้องยื่นค าขอต่อ กสทช. ตามแบบที่ก าหนด โดยระบุประเภทบริการ 
สถานที่ให้บริการ ระบบและวิธีการที่จะใช้ในการให้บริการ และต้องช าระค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นค าขอ
หรือตามประกาศก าหนด  แต่ประกาศน้ีได้เปิดช่องให้ กสทช. เปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการเพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลหรือประโยชน์สาธารณะอื่นใด แต่จะต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้าด้วย (ข้อ ๘)  

 
ค. ด้านการเก็บค่าธรรมเนียม 

ในประเทศเกาหลีใต้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมด้านการประกอบการช่องรายการขายสินค้าทางไกลผ่าน
ทางโทรทัศน์ หรือ โฮม ช้อปปิ้งน้ัน จะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(Entry Fee) ซึ่งจัดเก็บจากผู้ประกอบการครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเมื่อมีการอนุมัติใบอนุญาต โดยมูลค่าของค่าธรรมเนียม
แรกเข้ามีมูลค่าแตกต่างกัน ผู้ประกอบการที่เป็นรัฐวิสาหกิจไม่จ าเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า แต่ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนจ าเป็นต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าซึ่งส าหรับใบอนุญาตบางใบมีมูลค่าสูงถึงหลายพันล้านวอน และ
ค่าธรรมเนียมจากผลการประกอบการโดยค านวณจากก าไรสุทธิของปีที่ผ่านมา อัตราที่ระบุไว้คือร้อยละ 15 ของผล
ก าไรสุทธิจากการประกอบการของผู้ประกอบการช่องโฮมช้อปปิ้ง โดยเงินดังกล่าวจะจัดเก็บเพื่อสมทบ “กองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม” ซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
พัฒนาเพื่ออนาคต  ได้แยกรายได้ออกเป็นสองส่วนหลักๆ คือ  

I. รายได้จากฝ่ังโทรคมนาคม คือ การที่รัฐบาลลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเรื่องเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์
และให้สัมปทานกับผู้ประกอบการน าไปให้บริการกับลูกค้าทั่วประเทศ   

II. รายได้จากฝ่ังโทรทัศน์ แบ่งเป็น 4 รูปแบบ ปรากฏรายละเอียดดังตารางดังต่อไปน้ี 
 
 
 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๑๑- 

ตารางท่ี ๒๑  อัตราค่าธรรมเนียมการประกอบการในประเทศเกาหลีใต้ 

ประเภทธุรกิจ 
/ ผู้ก ากบัดูแล 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาเพือ่อนาคต คณะกรรมการส่ือสารแห่งประเทศเกาหลี (KCC) 

เคเบิ้ลทีวี ทีวีดาวเทียม IPTV 
ช่องขายสินค้าทางไกล
(Home shopping) 

ฟรีทีว ี ทีวีช่องวาไรต้ี ทีวีช่องข่าว 

วิธีการ
พิจารณา 

ค านวณจากยอดรายได้ของธุรกิจที่มาจากการ
ให้บริการการออกอากาศของปีที่ผ่านมา 

ค านวณจากก าไรสุทธิ
ของปีที่ผ่านมา 

ค านวณจากยอดรายได้จากโฆษณาของปีที่ผ่านมา 

อัตราที่ระบุไว้
ตามกฎหมาย 

ร้อยละ 6 ร้อยละ 15 ร้อยละ 6 

อัตราที่เก็บจริง 
ร้อยละ
1~2.8 

ร้อยละ 1.33 ร้อยละ 0 ร้อยละ 13 
ร้อยละ

2.32~4.4 
ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 

 

ทั้งน้ี นโยบายส าคัญของประเทศเกาหลีใต้ด้านการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ คือสนับสนุนการเติบโต
อย่างยั่งยืน ดังน้ันการเก็บเงินสนับสนุนจะยืดหยุ่นตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่งพิจารณาเป็นรายปี หากเห็นว่า
ผู้ประกอบการยังไม่แข็งแรง หรือมีผลประกอบการขาดทุนอยู่ก็จะไม่เรียกเก็บ หรือในช่วงเริ่มต้น 5 ปีแรกของการเริ่ม
ธุรกิจประเภทใหม่ ทางกระทรวงฯ จะงดเว้นไม่เรียกเก็บ เพื่อให้บริษัทใหม่สามารถเติบโตได้ 

เงินที่เก็บเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมน้ันน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน
การพัฒนาโทรคมนาคม และกิจการโทรทัศน์ต่าง ๆ อาทิเช่น น าไปใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการ
โทรคมนาคมของประเทศ ซึ่งประเทศเกาหลีใช้วิธี รัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดเองและให้เอกชนมารับสัมปทาน 
ไปด าเนินธุรกิจ น าไปสนับสนุนการวางโครงข่ายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) น าไปใช้พัฒนาวิจัยด้านเทคโนโลยีโทรทัศน์ 
ที่ทันสมัย (เช่น ระบบ Full HD และระบบ Ultra HD)  หรือ น าไปสนับสนุนการผลิตรายการเพื่อการศึกษา (เช่น ช่อง 
Educational Broadcasting System หรือ EBS ซึ่งเป็นฟรีทีวีช่องการศึกษา) เป็นต้น (สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศ
ไทย), 2559) 

ในสหราชอาณาจักร ผู้ประกอบการโทรทัศน์เพื่อการขายสินค้าทางไกลจะได้รับใบอนุญาตภายใต้ประเภท
ผู้ให้บริการเน้ือหาที่ได้รับใบอนุญาต (Television Licensable Content Services) หรือ บริการเน้ือหารายการส าหรับ

โทรทัศน์ดิจิตอล (Digital Television Programme Service - DTPS) และบริการเสริมโทรทัศน์ดิจิตอล (Digital Television 
Additional Service - DTAS) ซึ่งเสียค่าธรรมเนียมส าหรับการยื่นแบบขอรับใบอนุญาต (Application Fee) อยู่ที่ 2,500 
ปอนด์ต่อค าขอใบอนุญาต 1 ฉบับ (ส าหรับใบอนุญาตทั้งหมด) และค่าธรรมเนียมส าหรับการประกอบการ (รายปี) 
ส าหรับบริการเน้ือหาที่ได้รับใบอนุญาต (TLCS) บริการเน้ือหารายการส าหรับโทรทัศน์ดิจิตอล (Digital Television 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๑๒- 

Programme Service - DTPS) และบริการเสริมโทรทัศน์ดิจิตอล (Digital Television Additional Service - DTAS) 
ก าหนดเป็นค่าธรรมเนียมคงที่อยู่ที่ 2,000 ปอนด์ต่อปีเท่ากันทุกประเภท74 (Ofcom, 2016)  

 
ในประเทศไทย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมก าหนดไว้ในมาตรา 19 และมาตรา ๒๖ แห่ง พรบ. การประกอบ 

กิจการฯ ก าหนดให้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นไปตามที่  กสทช. ประกาศก าหนด แต่ต้องไม่ก าหนดให้เป็นภาระแก่
ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บริการโดยไม่สมเหตุผล ทั้งน้ี ให้ กสทช. ค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ ความคุ้มค่า ความขาดแคลน 
และวิธีการจัดสรรทรัพยากร ซึ่ง กสทช. ได้ออกประกาศ75 ก าหนดให้การออกใบอนุญาตต้องมีค่าธรรมเนียมทั้งส้ินอยู่สอง 
เรื่องคือ ค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาต (ซึ่งจะไม่สามารถเรียกคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม) และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราย
ปีที่ต้องช าระเป็นรายปี (คือค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีรายปี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ 
รายปี) ในอัตรารวมทั้งส้ินไม่เกินร้อยละสองของรายได้  โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราดังต่อไปน้ี 

(๑)  ต้องเสียค่าธรรมเนียมเมื่อยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาต ในอัตรา ๕,๐๐๐ บาท ต่อค าขอใบอนุญาตหน่ึง
ฉบับ (ไม่สามารถเรียกคืนได้) 

(๒)  ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่รายปี 
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปี)  ตามอัตราที่ได้รับแจ้งจาก กสทช. แต่รวมทั้งส้ินอัตราต้องไม่เกิน
ร้อยละสองของรายได้เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีของผู้รับใบอนุญาต โดยให้ช าระปีละครั้ง ภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวัน
นับจากวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี พร้อมทั้งน าส่งเอกสารประกอบการพิจารณา76 

ทั้งน้ี หากไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าว ผู้รับใบอนุญาตจะต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
รายปีบวกกับเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่ค้างช าระ  โดยเศษของ
เดือนให้นับเป็นหน่ึงเดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบก าหนดช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีจนกว่าจะช าระครบถ้วน 
                                                           
74 For teleshopping services, there is a fixed annual fee. The current fixed fee for the charging year is £2,000 
75 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที ่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)   
76 เอกสารประกอบการพิจารณามีดังนี้ (ขอ้ ๖.๒) 

 ผู้รับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคล ให้น าส่งงบการเงินประจ าปีที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย และเปิดเผยรายได้ที่เกิดขึ้นจาก
การให้บริการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 กรณีผู้รับใบอนุญาตเป็นหน่วยตรวจรับตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ด าเนินการดังกล่าวขา้งต้นภายในสิบห้าวัน
นับจากวันที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงิน 

 กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถน าส่งงบการเงินประจ าปีที่ผา่นการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้
ผู้รับใบอนุญาตน าส่งงบทดลองแทน ทั้งนี้ เมื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายได้รับรองงบการเงินประจ าปีแลว้ ใหผู้้รับใบอนุญาตน าส่งงบการเงิน
ดังกล่าวภายในสิบหา้วัน นับจากวันที่ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายรับรอง  

 ผู้รับใบอนุญาตที่ไม่เป็นนิติบุคคล ให้น าส่งหลักฐานแสดงรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับรองความถูกต้องโดยผู้รับใบอนุญาต 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๑๓- 

นอกจากน้ัน หากว่ามีการเลิกประกอบกิจการ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ก็ยังต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
จนถึงวันที่เลิกประกอบกิจการหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตด้วย 

ประกาศฉบับน้ียังก าหนดหน้าที่แก่ส านักงาน กสทช. ในการสอบทานรายได้จากการประกอบกิจการที่
ผู้รับใบอนุญาต เพื่อน ามาใช้เป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเก้าสิบ
วันนับจากวันที่ส านักงานได้รับงบการเงินด้วย อีกทั้งยังให้อ านาจ กสทช. ในการก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้รับใบอนุญาต ที่
ไม่ช าระค่าธรรมเนียมให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ส านักงาน กสทช. ได้แจ้งให้ช าระไว้  

อย่างไรก็ตาม กสทช.อาจลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตได้ในกรณีที่เป็นการประกอบกิจการ 
โทรทัศน์ที่มีรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และอาจทบทวนโครงสร้าง อัตรา และวิธีการช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามความเหมาะสมต่อไปได้ด้วย  

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์มีอัตราที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ โดย
แบ่งเป็นค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาต ดังตารางข้างล่างน้ี77 

 
ตารางท่ี ๒๒  อัตราค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาต 

แบบใบอนุญาต 
ค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาต 

(บาท) 

1. กิจการบริการกระจายเสียง/โทรทัศน์ (Service Provider) ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของ
ตัวเอง 

5,000 

2. กิจการบริการกระจายเสียง/โทรทัศน์ (Service Provider) ที่มีโครงข่าย แต่ไม่ใช้คล่ืนความถ่ี 

2.1 ระดับท้องถิ่น 5,000 

2.2 ระดับภูมิภาค 50,000 

2.3 ระดับชาติ 250,000 

3. กิจการบริการกระจายเสียง/โทรทัศน์ (Service Provider) ที่มีโครงข่าย และใช้คล่ืนความถ่ี 

3.1 ระดับท้องถิ่น 10,000 

3.2 ระดับภูมิภาค 100,000 

                                                           
77 ตารางแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๑๔- 

แบบใบอนุญาต 
ค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาต 

(บาท) 

3.3 ระดับชาติ 500,000 

4. กิจการบริการโครงข่ายกระจายเสียง/โทรทัศน์ (Network Provider)  

4.1 ระดับท้องถิ่น 10,000 

4.2 ระดับภูมิภาค 100,000 

4.3 ระดับชาติ 500,000 

5. กิจการบริการส่ิงอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียง/โทรทัศน์ (Facility Provider)  

5.1 ระดับท้องถิ่น 5,000 

5.2 ระดับภูมิภาค 50,000 

5.3 ระดับชาติ 250,000 

6. กิจการบริการชุมชน 2,000 
 
 นอกจากน้ันยังมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีซึ่งจัดเก็บจากรายได้ในการประกอบการรายปี โดยมี
รายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียม ดังตารางข้างล่างน้ี 
 
ตารางท่ี ๒๓  อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 

รายได้ อัตราค่าธรรมเนียม 

0 ถึง 5 ล้านบาท ร้อยละ 1.5 

เกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป ร้อยละ 2.0 
 

มีข้อสังเกตว่า ค่าธรรมเนียมส าหรับกิจการโทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชิกระดับท้องถิ่น ได้ถูกก าหนดไว้
ต่างหากตามประกาศ กสทช. ดังต่อไปน้ี78 

(๑) เมื่อยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาต เสียในอัตรา ๕,๐๐๐ บาท ต่อค าขอใบอนุญาตหน่ึงฉบับ  

                                                           
78 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตการประกอบกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่ชั่วคราว (กิจการโทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชกิ) ระดับท้องถิ่น (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที ่31 สิงหาคม 2553)  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๑๕- 

(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ต้องช าระตามอัตราที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ  

(๓) ค่าธรรมเนียมท าส าเนาคู่ฉบับหรือใบแทนใบอนุญาต ๕๐๐ บาท ต่อใบอนุญาตหน่ึงฉบับ 

ทั้งน้ี หากผู้รับใบอนุญาตไม่ช าระหรือช าระไม่ครบตามก าหนดเวลา ก็จะต้องช าระค่าธรรมเนียมและเงิน
เพิ่มในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ า (MLR+๒) ของจ านวนวันที่ค้างช าระ โดยส านักงาน กสทช. มีหน้าที่ต้องออกหนังสือ
แจ้งเตือนให้มาช าระเงินเพิ่มภายในสิบห้าวัน ซึ่งหากพ้นก าหนดระยะเวลาตามที่ระบุในหนังสือเตือนดังกล่าว กสทช. 
อาจเพิกถอนใบอนุญาตได้ นอกจากน้ัน กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไม่ถูกต้องตามอัตราที่ก าหนด 
ในประกาศน้ี กสทช. มีอ านาจในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเท่ากับจ านวนที่ช าระขาดไปพร้อมเงินเพิ่มในอัตรา
ร้อยละ ๓๐ ของค่าธรรมเนียมที่ช าระขาดไปตามที่ กสทช. เห็นสมควร 

 
ง. ด้านการก ากับผังและเนื้อหารายการ 

ประเทศญี่ปุ่น การก ากับผังรายการด าเนินการโดยสมาคมผู้ประกอบกิจการโฆษณากระจายเสียงทางวิทยุ
หรือโทรทัศน์แห่งประเทศญี่ปุ่น (The Japan Commercial Broadcasters Association - JBA) ได้ก าหนดมาตรฐาน
ส าหรับรายการขายสินค้าทางไกล (Program Standards for Shopping Programs) โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ ค.ศ. 1950 (The Broadcast Act 1950) ส าหรับสมาชิก และผู้ประกอบการ
กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ที่ไม่ใช่สมาชิกควรปฏิบัติโดยอนุโลม (Mutatis Mutandis) ไว้ดังน้ี นอกจากน้ัน JBA ยังได้
ก าหนดระยะเวลาสูงสุดส าหรับการโฆษณา และการขายสินค้าทางไกลเพื่อเป็นระเบียบส าหรับสมาชิก (Fuji Media 
Holdings, 2015) ไว้ดังน้ี 

 
ตารางท่ี ๒๔  ระยะเวลาที่ให้อนุญาตส าหรับการโฆษณา และการขายสินค้าทางไกลในประเทศญี่ปุ่น 

ประเภทรายการ ช่องทางออกอากาศ (Broadcast 
Channels) 

ระยะเวลาสูงสุดที่อนุญาตส าหรับโฆษณา 
และขายสินค้าทางไกล 

โฆษณาทางโทรทัศน์ (TV 
Commercial) 

การกระจายเสียงทางโทรทัศน์ทั้ง
ภาคพื้นดิน (Terrestrial) และ

ดาวเทียม (Satellite) 

น้อยกว่าร้อยละ 18 ของเวลาออกอากาศ
รวม (Total Broadcasting Time) 

การขายสินค้าทางไกลทาง
โทรทัศน์ (TV Shopping) 

การกระจายเสียงทางโทรทัศน์ทั้ง
ภาคพื้นดิน (Terrestrial) และ

ดาวเทียม (Satellite) 

น้อยกว่าร้อยละ 18 ของเวลาออกอากาศ
รวม (Total Broadcasting Time) 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๑๖- 

ประเภทรายการ ช่องทางออกอากาศ (Broadcast 
Channels) 

ระยะเวลาสูงสุดที่อนุญาตส าหรับโฆษณา 
และขายสินค้าทางไกล 

การขายสินค้าทางไกลทาง
โทรทัศน์ (TV Shopping) 

ดาวเทียมประเภทออกอากาศ 
(Broadcasting Satellite - BS) 

น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของเวลาออกอากาศ
รวม (Total Broadcasting Time) 

การขายสินค้าทางไกลทาง
โทรทัศน์ (TV Shopping) 

โทรทัศน์เคเบิ้ล (Cable TV) ขึ้นอยู่กับระเบียบของหน่วยงานก ากับซึ่ง
โทรทัศน์เคเบิ้ลดังกล่าวเป็นสมาชิก 

แหล่งที่มา (Fuji Media Holdings, 2015) 
  

ในประเทศเกาหลีใต้ คณะกรรมการส่ือสารแห่งประเทศเกาหลี (Korea Communications Commission) 
ก าหนดเวลาที่อนุญาตให้ออกอากาศรายการโฆษณา และรายการขายสินค้าทางไกล โดยจ าแนกออกเป็น 3 ประเภท 
ปรากฏดังในรายละเอียดตามตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี ๒๕  ระยะเวลาที่ให้อนุญาตส าหรับการโฆษณา และการขายสินค้าทางไกลในประเทศเกาหลีใต้ 

ช่องทางการออกอากาศ ช่อง ระยะเวลาสูงสุดที่อนุญาตส าหรับโฆษณา 
และขายสินค้าทางไกล 

โทรทัศน์สาธารณะที่ไม่เก็บค่า
สมาชิก (Free TV) 

KBS 1 ไม่อนุญาตให้มีโฆษณาหรือรายการขาย
สินค้าทางไกล 

โทรทัศน์สาธารณะที่ไม่เก็บค่า
สมาชิก (Free TV) 

KBS2, MBC, SBS, EBS ไม่เกิน 10 นาที /ชม. 

เคเบิ้ลโทรทัศน์ จ านวนมากกว่า 100 ช่องทั่ว
ประเทศ 

ไม่เกินร้อยละ 20 ของเวลาออกอากาศ 
(เฉล่ีย 12 นาที /ชม.) 

(Korea Communications Commission, 2012) 
 

ประเภทสินค้าที่ห้ามออกอากาศทางรายการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ในประเทศเกาหลีใต้ตาม
ระเบียบว่าด้วยการพิจารณาการออกอากาศรายการแนะน าและจ าหน่ายสินค้า (โฮมช้อปปิ้ง) ฉบับแก้ไขลงวันที่ 6 
ธันวาคมปี 2012 บทที่ 5 ตอนที่ 64  วรรค 2 สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ห้ามจ าหน่ายผ่านรายการขายสินค้าทางไกลทาง
โทรทัศน์ (TV home shopping) รวมถึงเน้ือหาที่ห้ามออกอากาศ ดังต่อไปน้ี 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๑๗- 

1. บริการนักสืบ บริการสืบหาความลับส่วนบุคคล 

2. บริการจัดหาคู่ บริการแนะน าเพื่อนต่างเพศ  

3. การดูดวง โหราศาสตร์ ความเช่ือ การดูลายมือ หรือส่ิงที่เหนือธรรมชาติ ไสยศาสตร์  

4. อาวุธ เครื่องกระสุน หรือส่ิงที่สร้างขึ้นเลียนแบบอาวุธ  

5. การพนันหรือส่ิงที่เกี่ยวข้อง และน าไปสู่การพนัน  

6. บุหรี่ ซิการ์ หรือยาสูบ  

7. สุรา เครื่องดื่มมึนเมา ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือผลิตภัณฑ์ 
ชุมชน (OTOP) 

8. สินค้าอ่ืนใดที่กฎหมายห้ามโฆษณาทางโทรทัศน์79  

ส าหรับการก ากับดูแลเน้ือหาจะมีการควบคุมดูแลในลักษณะก ากับพฤติกรรม (Ex-post regulation) โดย
ผู้ประกอบการสามารถออกอากาศไปก่อนภายใต้เงื่อนไขการอนุญาต แล้วค่อยด าเนินการตรวจสอบภายหลัง  และให้มี
การรวมกลุ่มกันควบคุมดูแลกันเอง (Self-regulatory) ในปัจจุบันมีสมาคมทีวีโฮม ช้อปปิ้งเกาหลีเป็นหน่วยงานที่คอย
ประสานงานกับภาครัฐเป็นหลัก 

 
ในสหราชอาณาจักร การก ากับผังรายการขายสินค้าทางไกลด าเนินการโดยส านักงานการส่ือสาร (OfCom) 

ซึ่งได้ก าหนดมาตรการส าหรับผังรายการโฆษณาโทรทัศน์ (Code on the scheduling of television advertising) 
และใช้มาตรการฯ ดังกล่าวในการก ากับรายการขายสินค้าทางไกลด้วย โดยมาตรา 4 ก าหนดให้ระยะเวลาการโฆษณา 
และการขายสินค้าทางไกลในช่องใดช่องหน่ึงต้องไม่เกิน 12 นาทีต่อช่ัวโมง นอกจากน้ันยังมีข้อก าหนดดังต่อไปน้ี 

i) ในช่องโทรทัศน์เพื่อบริการสาธารณะ (on public service channels) ระยะเวลาการโฆษณา และ
การขายสินค้าทางไกลต้องไม่เกิน 

(a) ระยะเวลาเฉล่ียทั้งวันที่มีการออกอากาศ (Broadcasting Day) ต้องไม่เกิน 7 นาทีต่อช่ัวโมง 
และ 

                                                           
79 ระเบียบว่าด้วยการพิจารณาการออกอากาศรายการแนะน าและจ าหน่ายสินค้า (โฮมช้อปปิ้ง) ฉบับแก้ไขลงวันที่ 6 ธันวาคมปี 2012 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๑๘- 

(b) ในช่วงเวลา 18.00-23.00 นาฬิกา สามารถออกอากาศโฆษณา และการขายสินค้าทางไกลได้
ไม่เกิน 8 นาทีต่อช่ัวโมงโดยเฉล่ีย แต่ระยะเวลาการออกอากาศต้องไม่เกินที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 
(Ofcom, 2010) 

ii) ในช่องโทรทัศน์อ่ืนๆ ที่มิใช่ช่องเพื่อการบริการสาธารณะ ระยะเวลาการโฆษณา และการขายสินค้า
ทางไกลต้องไม่เกิน 12 นาทีต่อช่ัวโมงโดยค านวณจากระยะเวลาเฉล่ียทั้งวันที่มีการออกอากาศ 
(Broadcasting Day) โดยจากเวลาดังกล่าวห้ามมีการโฆษณาเกิน 9 นาทีต่อช่ัวโมง 

 
อย่างไรก็ตามในสหราชอาณาจักรได้มีการอนุญาตให้ช่องโทรทัศน์เพื่อวัตถุประสงค์การขายสินค้าทางไกล 

และการโฆษณาโดยเฉพาะ โดยในช่องดังกล่าวเงื่อนไขด้านเวลาในการโฆษณา และการขายสินค้าทางไกลไม่ต้องถูก
บังคับตามเงื่อนไขระยะเวลาสูงสุดตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 4 (b)  

 นอกจากน้ันประกาศข้อ 8 ยังก าหนดถึงผังรายการแนะน าขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ (Teleshopping 
Windows) ไว้ว่า รายการแนะน าขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ (Teleshopping Windows) คือ รายการขายสินค้าที่
มีระยะเวลาอย่างน้อย 15 นาที โดยไม่มีการค่ันรายการ  

 มาตรา 8 (a) ก าหนดให้การออกอากาศรายการประเภทการขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์บนช่องบริการ 
สาธารณะสามารถออกอากาศได้ระหว่างเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้าได้เท่าน้ัน โดยมาตรา 8 (b) อนุญาตให้ออกอากาศผ่าน
ทางช่องโทรทัศน์อ่ืนๆ ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เฉพาะส าหรับการขายสินค้าทางไกลได้โดยเฉพาะ (Teleshopping Channels) 
หากด าเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปน้ี 

i) จ านวนรายการแนะน าขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ไม่เกิน 8 รายการต่อวัน  

ii) จ านวนรวมของการออกอากาศรายการแนะน าขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ไม่เกิน 3 ช่ัวโมงต่อวัน 

iii) รายการแนะน าขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ไม่ควรมีรายการอ่ืนสอดแทรกระหว่างรายการ ทั้งการ
โฆษณา  การขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ที่ออกอากาศขนาดส้ัน  (Teleshopping Spots) หรือ 
บทบรรณาธิการเพื่อการขายสินค้า (Editorial) อย่างไรก็ตามโฆษณา และการขายสินค้าทางไกลทาง
โทรทัศน์ที่ออกอากาศขนาดส้ันอาจถูกบรรจุในช่องเวลาถัดไปได้ 

iv) รายการแนะน าขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ (Teleshopping windows) อาจประกอบไปด้วย 
รายการที่รวบรวมขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ที่ออกอากาศในระยะส้ันเหมือนการโฆษณา  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๑๙- 

(Teleshopping Spots) จ านวนมากมารวมเป็นรายการเดียวกัน แต่ให้น าเสนอว่าเป็นรายการ
แนะน าขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ (Teleshopping windows) รายการเดียวกัน และให้ปฏิบัติ
เฉกเช่นเดียวกัน  

v) ต้องมีตัวอักษร และค าพูดระบุประเภทรายการขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์อย่างชัดเจนเพื่อให้
ผู้รับชมทราบวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ของรายการดังกล่าว 

vi) รายการขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ต้องมีการระบุในช่องรายช่ือช่องรายการโดยต้องมีการตีพิมพ์
ช่องรายการดังกล่าว (Published programme listings)80 

 มาตรา 10 การโอนถ่ายเวลาการขายสินค้าทางไกล (Transfer of minutage) ก าหนดให้ผู้ออกอากาศที่
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเวลาโฆษณา และการขายสินค้าทางไกลได้เน่ืองจากไม่สามารถหารายการที่มีคุณภาพได้หรือ
เน่ืองจากความผิดพลาดทางเทคนิคหรือความผิดพลาดของมนุษย์ ผู้ออกอากาศอาจโอนถ่ายเวลาฯ ดังกล่าว เพื่อไปใช้
ประโยชน์ในการโฆษณาหรือการขายสินค้าทางไกลในช่วงวันอื่นภายในระยะเวลา 7 วัน ตราบใดที่ปฏิบัติตามระเบียบที่
ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 4 และไม่ละเมิดระเบียบที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 4(a) หรือ ย่อหน้า 4(b) ซึ่งหากผู้ออกอากาศ
ต้องการด าเนินการดังกล่าว ต้องขออนุญาตจาก Ofcom ก่อนทุกครั้ง ส าหรับการโอนถ่ายเวลาส าหรับการโฆษณาหรือ
การขายสินค้าทางไกลที่เกิน 12 นาทีต่อช่ัวโมงไม่ได้รับอนุญาตทุกกรณี 

 มาตรา 11 การก าหนดช่วงเวลา (เบรก) โฆษณา และการขายสินค้าทางไกล (Identification of advertising 
and teleshopping breaks) ก าหนดให้ผู้ออกอากาศต้องแสดงให้เข้าใจชัดเจน และแตกต่างจากรายการอ่ืนๆ โดยด าเนิน 
การผ่านภาพ (รวมถึงพื้นที่) และอาจใช้สัญญาณเสียงได้เช่นกัน  

 

                                                           
80 ประกาศขอ้ 8.1.2 (B) Teleshopping windows ... may be broadcast on channels not exclusively devoted to teleshopping subject to 
the following: 
(i) there may be no more than eight teleshopping windows per day; 
(ii) the overall duration of teleshopping windows may not exceed three hours per day; 
(iii) teleshopping windows of whatever length may not be interrupted by any other material, whether advertising or teleshopping 
spots or by editorial. Advertising and teleshopping spots may, however, be inserted between adjacent teleshopping windows; 
(iv) teleshopping windows may comprise a collection of separate teleshopping spots, provided that the window as a whole is 
presented as a single entity and identified as such in listings of any kind; 
(v) teleshopping windows must be identified both in vision and in sound at both the beginning and end of each window in a way 
which makes clear to viewers its commercial nature; 
(vi) teleshopping windows must be separately identified in published programme listings. (See also Section 2.1 Note (vi) on 
promotion of teleshopping material.) 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๒๐- 

ช่วงเวลา (เบรก) โฆษณา และการขายสินค้าทางไกลระหว่างรายการ (Advertising and teleshopping breaks 
during programmes)  

มาตรา 12 ก าหนดให้การบรรจุโฆษณาหรือการขายสินค้าทางไกลระหว่างในรายการ ผู้ออกอากาศทางโทรทัศน์ 
ต้องมั่นใจในศีลธรรมจรรยาบรรณของรายการโดยไม่มีอคติ ทั้งในด้านเน้ือหาของรายการ และระยะเวลาการออกอากาศ 
รวมถึงเมื่อมีเบรกเกดิขึ้นตามธรรมชาติของรายการ  

มาตรา 13 ก าหนดให้มีการป้องกันการตัดรายการอย่างฉับพลันระหว่างการออกอากาศรายการสดเกี่ยวกับ
รายการรัฐสภา และการโฆษณาที่เกิดขึ้นระหว่างเบรกโดยธรรมชาติของรายการ โดยผู้น าเสนอรายการไม่ว่าจะเป็นทาง
เสียงหรือภาพ ผู้ควบคุมรายการ/ผู้ตัดต่อรายการต้องใช้ความระมัดระวังในการน าเสนอรายการหรือยกเลิกเบรกเพื่อ
ป้องกันการขัดจังหวะรายการที่ออกอากาศสด ไม่ควรมีการเบรกรายการหากการตัดต่อไม่เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้ตัดต่อ ตัวอย่างเช่น ระหว่างรายการที่มีความส าคัญ หรืออ่อนไหวต่อความรู้สึก และ 

มาตรา 14 ก าหนดให้เบรกระหว่างรายการบนช่องโทรทัศน์บริการสาธารณะต้องไม่เกิน 3 นาที 50 วินาที 
โดยโฆษณาต้องไม่เกิน 3 นาที 30 วินาที 

 
ข้อจ ากัดด้านผังรายการ (Scheduling restrictions) 

มาตรา 16. ก าหนดเงื่อนไขในการบรรจุเบรกโฆษณา (Restrictions apply when inserting advertising 
breaks) ในรายการต่อไปน้ี 

 มาตรา 16. a) รายการภาพยนตร์ และข่าวสามารถบรรจุเบรกโฆษณา หรือการขายสินค้าทางไกลจ านวน 1 
เบรกต่อหน่ึงผังรายการที่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที 

 มาตรา 16. b) รายการส าหรับเยาวชน (นอกเหนือจากรายการของโรงเรียน) ภายในผังรายการ 30 นาทีหรือ
น้อยกว่า ไม่สามารถบรรจุเบรกโฆษณาหรือการขายสินค้าทางไกลได้ รายการส าหรับเยาวชนที่มีระยะเวลาเกิน 30 นาที 
สามารถบรรจุเบรกโฆษณาหรือการขายสินค้าทางไกลได้จ านวน 1 เบรก ส าหรับรายการของโรงเรียนไม่สามารถบรรจุเบรก 
โฆษณาหรือการขายสินค้าทางไกลภายในรายการได้ แต่สามารถบรรจุระหว่างคั่นรายการได้ (Between programmes) 

 มาตรา 16. c) รายการเกี่ยวกับบริการทางศาสนาไม่สามารถบรรจุเบรกโฆษณาหรือการขายสินค้าทางไกลใน
รายการได้  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๒๑- 

 มาตรา 16. d) การออกอากาศเกี่ยวกับรายการพิธีการของราชส านักอย่างเป็นทางการ (Broadcasts of a formal 
Royal ceremony) ไม่สามารถบรรจุเบรกโฆษณาหรือการขายสินค้าทางไกลระหว่างราชพิธีได้ 

 มาตรา 16. e) การออกอากาศรายการรัฐสภาไม่สามารถบรรจุเบรกโฆษณาและการขายสินค้าทางไกลได้ภาย 
ในรายการที่มีระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที  

 มาตรา 16. f) ในรายการสด (Live events) อาจมีเบรกเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในตารางต่อไปน้ี  
 

ตารางท่ี ๒๖  จ านวนเบรกที่ได้รับอนุญาตในรายการบนช่องบริการสาธารณะ (Public Service Channels) 

ระยะเวลาของรายการ จ านวนเบรก (ครั้ง) 

21-44 นาที 1 

45-54 นาที 2 

55-65 นาที 3 

66-85 นาที 4 

86-105 นาท ี 5 

106-125 นาที 6 
 

 ทั้งน้ีรายการโฆษณาหรือการขายสินค้าทางไกลบนช่องอ่ืนๆ ที่ไม่ไช่ช่องสาธารณะอาจมีจ านวนเบรกในรายการ
ภายในระยะเวลาที่ส้ันกว่า ซึ่งหมายถึงสามารถมีจ านวนเบรกในรายการเพิ่มมากข้ึน ดังรายละเอียดในตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี ๒๗  จ านวนเบรกที่ได้รับอนุญาตในรายการบนช่องอ่ืนๆ (Other Channels) 

ระยะเวลาของรายการ จ านวนเบรก (ครั้ง) 

< 26 นาที 1 

26-45 นาที 2 

46-65 นาที 3 

66-85 นาที 4 

86-105 นาท ี 5 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๒๒- 

ระยะเวลาของรายการ จ านวนเบรก (ครั้ง) 

106-125 นาที 6 
 

 อย่างไรก็ตาม การก าหนดจ านวนเบรกต้องด าเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปน้ี 

i) ระยะเวลาของกิจกรรม และองค์ประกอบของรายการ อยู่เกินความควบคุมของผู้จัดรายการ  

ii) ไมม่ีเวลาเพียงพอในระหว่างเบรกที่ได้รับอนุญาต ตามเบรกตามธรรมชาติที่ได้รับอนุญาตให้ท าการโฆษณา 

 มาตรา 16. g) การออกอากาศรายการสดจากต่างประเทศ (live programme feeds from an overseas 
broadcaster) อาจใช้เบรกตามที่ประเทศต้นทางก าหนด แต่การส่งผ่านสัญญาณ ( retransmitting the feed) จาก 
สหราชอาณาจักรต้องปฏิบัติตามมาตรการส าหรับผังรายการโฆษณาโทรทัศน์ และมาตรการมาตรฐานโฆษณาโทรทัศน์ 
(Television Advertising Standards Code) 

 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการกลางก ากับกิจการส่ือสาร (The Federal Communications Commission 
- FCC) มีหน้าที่ก ากับผังรายการ ในขณะเดียวกันยังท างานควบคู่กันกับคณะกรรมการกลางก ากับการค้า (Federal 
Trade Commission – FTC) ในการก ากับเน้ือหารายการ แต่โดย FCC มิได้มีเงื่อนไขก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้อง
ออกอากาศรายการในรูปแบบต่างๆ อย่างไรก็ตาม FCC มีหลักการที่เปิดโอกาสในผู้รับใบอนุญาตพิจารณาเลือกรายการ
ด้วยความรอบคอบ (Licensee Discretion) ผ่านความรับผิดชอบในการเลือกรายการที่ตอบสนองความต้องการ และ
ปัญหาของชุมชน อันประกอบไปด้วยส่วนผสมของรายการท้องถิ่น รายการข่าว เหตุการณ์สาธารณะ ศาสนา กีฬา บันเทิง 
และรายการประเภทอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม FCC จะไม่ด าเนินการเชิงบังคับให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเลือกรายการรูปแบบ
ใดรูปแบบหน่ึงซึ่งเป็นด าเนินการภายใต้หลักการของมาตรา 1 แห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 ซึ่ ง
ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก และทางศาสนา81 (Thomson Reuters, 2016) ยกเว้นรายการ
เกี่ยวกับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง และรายการเกี่ยวกับเด็ก และเยาวชนเท่าน้ัน (Federal Communications Commission, 
2008)  

                                                           
81 Religion and Expression. Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise 
thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the 
Government for a redress of grievances. 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๒๓- 

 ทั้งน้ีส าหรับการโฆษณา FTC มีการควบคุมเน้ือหาของโฆษณาโดยเน้นหลักการน าเสนอที่เป็นความจริง ไม่สร้าง
ให้เกิดความเข้าใจผิด และส่งเสริมให้มีการใช้ข้อมูลหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์สนับสนุนการโฆษณาดังกล่าวโดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปน้ี 

 
ความจริงในโฆษณา (Truth In Advertising) 

 คณะกรรมการกลางก ากับการค้า (FTC) มีหน้าที่ตามกฎหมายในการก ากับเน้ือหาในการโฆษณา และเน้ือหา
รายการขายสินค้าทางไกล โดยประเด็นส าคัญในด้านเน้ือหายึดหลักการก ากับที่เรียกว่าความจริงในการโฆษณา  (Truth 
in Advertising) ซึ่งหมายถึง เน้ือหาในการโฆษณาต้องตรงกับความจริง (Truthful) ไม่หลอกลวงให้เกิดการเข้าใจผิด 
(Not misleading) และโฆษณาควรได้รับการสนับสนุนโดยข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ในกรณีที่เหมาะสม (Backed 
by scientific evidence, when appropriate) โดย FTC อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติความจริงในการโฆษณาใน
การก ากับดูแลมาตรฐานในการโฆษณาในส่ือต่างๆ โดยการก ากับดูแลพิเศษในโฆษณาที่อ้างถึงประโยชน์ต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภค (Consumers’ health) อาทิเช่น อาหาร ยา อาหารเสริม เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และยาสูบ สินค้าเทคโนโลยี
ช้ันสูง และอินเทอร์เน็ต (High-tech products and the Internet) ในกรณีที่ FTC พบว่าในการโฆษณามีการหลอกลวง 
แก่ผู้บริโภค (Fraud perpetrated on consumers) ทางคณะกรรมการฯ จะยื่นฟ้องต่อศาลสหพันธรัฐ (Federal 
district court) เพื่อขอค าส่ังศาลฯ ในการบังคับให้หยุดการด าเนินการที่เป็นการหลอกลวงดังกล่าว หากผู้ประท าผิดยัง
มีการด าเนินการต่อเน่ือง ทางคณะกรรมการฯ มีอ านาจในการยึดทรัพย์ และชดเชยผู้เสียหายจากกรณีดังกล่าว (Federal 
Trade Commission, 2015) 
 

1. โฆษณาต้องเป็นความจริง และไม่หลอกลวง (Advertising must be truthful and non-deceptive) 

FTC มีค าแถลงการณ์ว่าด้วยการหลอกลวง (Policy Statement on Deception) ดังต่อไปน้ี 

1.1. การน าเสนอ การยกเว้นการน าเสนอ หรือการด าเนินการที่หลอกลวงให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด (Representation, 
omission or practice that is likely to mislead the consumer) รวมถึงการน าเสนอข้อมูลที่ผิดพลาดทั้งที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือค าพูด (False oral or written representations) การอ้างถึงราคาที่ท าให้หลงผิด (Misleading 
price claims) การขายสินค้าที่อันตรายหรือบกพร่อง โดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน (Sales of hazardous or 
systematically defective products or services without adequate disclosures) การไม่เปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็น



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๒๔- 

หากใช้รูปแบบการขายแบบพีรามิด (Failure to disclose information regarding pyramid sales)82 เทคนิคการ
โฆษณาที่บอกขายสินค้าหรือการให้บริการในราคาที่ถูก แต่เมื่อมีผู้ต้องการซื้อสินค้าหรือการบริการชนิดน้ัน ผู้ขายอ้างว่า
สินค้าหมดและเสนอขายสินค้าทดแทนที่มีราคาสูงกว่าแทนอย่างตั้งใจ (Bait and switch techniques) การบริการที่ไม่
ตรงกับสัญญา (Failure to perform promised services) และสินค้าที่ไม่ตรงกับการรับประกัน (Failure to meet 
warranty obligations) 

1.2. การตรวจสอบการรับรู้ต่อโฆษณาจากผู้บริโภคที่มีเหตุผล (Reasonable consumers) เป็นการ
พิจารณาการรับรู้จากผู้บริโภคที่มีเหตุผลต่อโฆษณาในบริบทหรือสถานการณ์น้ันๆ (Perspective of a consumer 
acting reasonably in the circumstances) หากการโฆษณาหรือรูปแบบธุรกิจส่งผลต่อกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง FTC จะ
พิจารณาเหตุผลจากการรับรู้ของกลุ่มดังกล่าว  

1.3. การโฆษณา การละเว้นหรือรูปแบบธุรกิจ (The representation, omission, or practice) ต้อง
เป็นประเด็นส าคัญ และสร้างให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคจากประเด็นดังกล่าว (Materiality) โดยพิจารณาจาก
ผลกระทบจากการโฆษณา การละเว้นข้อมูลหรือรูปแบบธุรกิจที่สร้างให้เกิดการรับรู้ของผู้บริโภคในประเด็นที่ส าคัญ 
โดยส่งผลให้เกิดการจูงใจให้ตัดสินใจเลือก หรือ ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกทางเลือกอ่ืนๆ จากผลของการกระท าดังกล่าว 
รวมถึงต้องส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภค  ส าหรับหลักการประเด็นส าคัญ และสร้างให้เกิดความเสียหายต้องมี
การพิสูจน์โดยมีหลักฐานประกอบ  

ดังน้ัน FTC จะพิจารณาว่าโฆษณาเป็นการหลอกลวงหากมีการโฆษณา การละเว้นหรือรูปแบบธุรกิจที่ส่งผล
ให้ลูกค้าที่มีเหตุผลตัดสินใจผิดพลาด รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภค (Federal Trade Commission, 1983) 

2. ผู้ประกอบการโฆษณาต้องหลักฐานสนับสนุนการกล่าวอ้าง (Advertisers must have evidence to back 
up their claims) 

ก่อนการโฆษณาใดๆ ก็ตาม ผู้ประกอบการต้องมี “หลักฐานที่มีเหตุผล” (Reasonable basis) สนับสนุน
โฆษณาดังกล่าว “หลักฐานที่มีเหตุผล” หมายถึง การมีหลักฐานที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่โน้มเอียง อาทิเช่น 
ผลการส ารวจที่น่าเช่ือถือ (Reliable survey) หรือ ระดับการพิสูจน์ (Level of proof) ที่เหมาะสมกับสินค้าดังกล่าว 
                                                           
82 รูปแบบการขายแบบพีรามิด (Pyramid Sales) หมายถึง โครงสร้างการขายที่สญัญาถึงผลก าไรจ านวนมากแก่ผู้บริโภคโดยการรับสมัครสมาชิกเข้ามาใน
โครงการ โดยที่ผลก าไรของโครงการมิได้มาจากการลงทุน หรือ การขายสินค้าแก่สาธารณชน ถึงแม้วา่การขายแบบพีรามิดบางชนิดอาจใชก้ารขายสินค้าเพื่อ
ปิดบังโครงสร้างแบบพีรามิด แต่มีลักษณะ 2 ประการที่ก าหนดคุณสมบัติของพีรามิด ได้แก่ 1. การบังคับให้สมาชกิซ้ือสินค้าเพื่อเป็นสินค้าคงคลัง (Inventory 
loading) และ 2. การขาดการค้าปลีก (Lack of retail sales) โดยการบังคับให้สมาชิกซ้ือสินค้าเป็นสินค้าคงคลังผ่านการจูงใจให้สมาชิกซ้ือสินค้าไปมากกว่า
ศักยภาพที่จะขายได้ และราคาซื้อมักจะเป็นราคาที่สูงกว่าปกติ (Inflated prices) หากการบังคับซื้อสินค้าเกิดขึ้นตลอดทุกระดับในระบบจัดจ าหน่ายสินค้า จะ
ส่งผลให้ผู้บริหารในระดับสูงได้รับผลตอบแทนมาก ถึงแม้วา่สินค้าอาจไม่สามารถจ าหนา่ยใหก้ับผู้บริโภคโดยทั่วไปในตลาดได้ โดยสมาชกิในระดับล่างของพีรา
มิดจะต้องสะสมสินค้าคงคลังแต่ไม่สามารถจ าหน่ายได้ในตลาดโดยทั่วไป  
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ยกตัวอย่างเช่น ทัศนคติของผู้เช่ียวชาญในสาขาดังกล่าว (Opinions of experts in the field) หรือ หลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ที่น่าเช่ือถือ และมาจากหน่วยงานที่มีความสามารถ (Competent and reliable scientific evidence) 
ซึ่งรวมถึงการทดสอบ การศึกษาหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากผู้เช่ียวชาญที่ได้รับการยอมรับในสาขาดังกล่าวว่ามี
ความถูกต้องแม่นย า อย่างไรก็ตามจดหมายแสดงความพึงพอใจจากลูกค้า (Letters from satisfied customers) ไม่
ถือว่ามีน้ าหนักเพียงพอในการใช้เป็นหลักฐานที่มีเหตุผลในกรณีที่ต้องการกล่าวอ้างในประเด็นด้านสุขภาพหรือความ
ปลอดภัยหรือประเด็นอ่ืนๆ ที่ต้องการการกล่าวอ้างบนพื้นฐานของความจริง  

 
ทั้งน้ี FTC จะให้ความส าคัญกับการกล่าวอ้างดังต่อไปน้ีเป็นพิเศษ 

2.1. โฆษณาที่กล่าวอ้างด้านความปลอดภัยด้านสุขภาพหรือความปลอดภัย (เช่น ลดความเส่ียงของการ
เกิดโรค... ลดผลกระทบจากสารเคมีในน้ าประปา ลดความเส่ียงจากอาการบาดเจ็บ ฯลฯ) 

2.2. โฆษณาที่กล่าวอ้างในประเด็นที่ผู้บริโภคมีปัญหาในการประเมิน (เช่น ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลด
ความเส่ือมของเครื่องจักร ปลอดภัยส าหรับโอโซน ฯลฯ) 

 
ส าหรับโฆษณาที่ใช้การกล่าวอ้างที่ไม่ต้องใช้เหตุผลแต่ใช้ความรู้สึก (Subjective Claims) หรือ การกล่าว

อ้างที่ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจด้วยตนเอง (อาทิเช่น “...รสชาติอร่อย”) จะไม่ค่อยได้รับความสนใจจาก FTC (Federal 
Trade Commission, 2001) 

3. โฆษณาต้องปราศจากความไม่ยุติธรรม (Advertisements cannot be unfair) 

ส่วนที่ 5 มาตรา 54 (a)(1) ของประมวลกฎหมายพาณิช และการค้า ซึ่งเป็นกฎหมายของที่ให้อ านาจแก่ 
FTA ก าหนดห้ามมิให้มีโฆษณาที่ “มีรูปแบบการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหรือที่ส่งผลต่อพาณิชยกรรม และไม่เป็นธรรม 
หรือ หลอกลวง หรือ วิธีปฏิบัติที่ส่งผลต่อพาณิชยกรรม จะถูกประกาศว่าผิดกฎหมาย”83  ทางคณะกรรมการกลาง
ก ากับการค้าจะพิจารณาปัจจัย 3 ข้อเพื่อพิสูจน์ว่าโฆษณาดังกล่าวไม่ยุติธรรมต่อผู้บริโภค โดยประกอบไปด้วยปัจจัย
ดังต่อไปน้ี  

3.1. การกระท าดังกล่าวละเมิดนโยบายรัฐ ทั้งทางด้านพระราชบัญญัติ (Statues) กฎหมายจารีตประเพณี 
(Common law) หรือ แนวคิดด้านความเป็นธรรมต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับกันมา (Established concept of unfairness) 
ถึงแม้ว่าก่อนหน้าน้ีจะไม่เคยถูกพิจารณาว่าผิดกฎหมาย  
                                                           
83 The operative sentence of Section 5 is "Unfair methods of competition in or affecting commerce, and unfair or deceptive acts or 
practices in or affecting commerce, are declared unlawful." 15 U.S.C. 45(a)(1). 
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-๑๒๖- 

3.2. การกระท าดังกล่าวผิดท านองคลองธรรม (Immoral) ผิดจริยธรรม (Unethical) สร้างความทุกข์ 
(Oppressive) หรือ ไม่ซื่อสัตย์ (Unscrupulous)  

3.3. สร้างให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภค คู่แข่ง หรือ นักธุรกิจอ่ืนๆ (Causes substantial injury to 
consumers or competitors or other businessmen) (Federal Trade Commission, 1980) 
 
 ทั้งน้ี คณะกรรมการกลางก ากับการค้า (FTC) ได้ก ากับโฆษณาดังต่อไปน้ีเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ โฆษณาที่มี
การรับรอง (Endorsement Advertising) โฆษณาที่อ้างประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อม (Environmental Marketing Claim) 
และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ (Health Claims) โดยออกแนวทางปฏิบัติ (Guides) ดังต่อไปน้ี 

1. แนวทางปฏิบัติด้านโฆษณาที่มีการรับรอง (The FTC’s Endorsement Guides) 

 มาตรา 255.0 วัตถุประสงค์ และนิยาม (§ 255.0 Purpose and definitions) 

 (a) แนวทางปฏิบัติน้ีแสดงถึงการตีความของคณะกรรมการกลางก ากับการค้า (FTC) เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามส่วนที่ 5 ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการกลางก ากับ
การค้า มาตรา 15 ประมวลกฎหมายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 45 (Section 5 of the FTC Act (15 U.S.C. 45) 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการโฆษณาประเภทการรับรอง และการบอกเล่าประสบการณ์ที่ดี (Endorsement and testimonials 
in advertising) โดยแนวทางปฏิบัติน้ีแสดงถึงการปฏิบัติตามอย่างสมัครใจ (Voluntary compliance) ส าหรับนักโฆษณา 
(Advertisers) และผู้ให้การรับรอง (Endorsers)  

 การปฏิบัติใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติน้ี อาจส่งผลให้คณะกรรมการกลางก ากับการค้า
ด าเนินการสืบสวน และแก้ไขตามส่วนที่ 5 ของพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว คณะกรรมการฯ มีเหตุผลควรเช่ือถือว่าการ
ปฏิบัติใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติฯ ฉบับน้ีเป็นการด าเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย  

 แนวทางปฏิบัติฯ น้ีก าหนดหลักการที่คณะกรรมการฯ จะประเมินโฆษณาประเภทการรับรอง และ
การบอกเล่าประสบการณ์ที่ดี (Endorsements and testimonials) โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อครอบคลุมทุกหลักการ
ที่เกี่ยวข้อง โดยการพิจารณาว่าโฆษณาดังกล่าวจัดเป็นโฆษณาที่หลอกลวง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโฆษณา
ดังกล่าวเป็นกรณีไป  

 (b) เพื่อวัตถุประสงค์ของแนวทางปฏิบัติฯ โฆษณาประเภทการรับรอง (รวมถึง ค าพูด การแสดง
ตัวอย่าง หรือ การแสดงช่ือ ลายเซ็น ความชอบ หรือ การแสดงอ่ืนๆ ที่แสดงถึงบุคลิกของปัจเจก หรือ ช่ือ หรือ ตรา
ประทับขององค์กร) ที่มีความเป็นไปได้ที่ลูกค้าจะเช่ือทัศนคติ ความเช่ือ ผลลัพธ์ หรือ ประสบการณ์ของบุคคลอ่ืนๆ 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๒๗- 

นอกเหนือจากผู้โฆษณา ถึงแม้ว่ามุมมองดังกล่าวอาจสอดคล้องกับผู้ลงโฆษณาหรือไม่ก็ตาม      
 
 โดยมีประเด็นส าคัญที่ก าหนดคุณลักษณะของโฆษณาที่มีการรับรอง (Endorsement) ดังต่อไปน้ี 

(1)  ความซื่อตรง ซึ่งก าหนดให้ทัศนคติ ผลลัพธ์ ความเช่ือ หรือ ประสบการณ์ของผู้รับรอง (Endorser) 
ต้องมีความซื่อตรง ไม่ประกอบไปด้วยการแสดงออกหรือการน าเสนอที่สร้างให้เกิดความรู้สึกหลอกลวงทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อม (มาตรา 255.1 (§ 255.1)) 

(2)  การรับรองโดยผู้บริโภคไม่ถือว่ามีความเพียงพอ และเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ดังน้ันผู้ลง
โฆษณาต้องมีข้อมูลที่เพียงพอ รวมถึง มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน เพื่อสนับสนุนการรับรองดังกล่าว (มาตรา 
255.2 การรับรองโดยผู้บริโภค (§ 255.2 Consumer endorsements)) 

(3)  การรับรองโดยผู้เช่ียวชาญ ก าหนดว่าหากโฆษณาดังกล่าวมีการอ้างทั้งทางตรงหรือทางอ้อมว่า
เป็นการรับรองโดยผู้เช่ียวชาญ โฆษณาดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องน าเสนอข้อมูลประวัติด้านคุณวุฒิของผู้เช่ียวชาญดังกล่าว 
และต้องด าเนินการรับรองโดยการเปรียบเทียบคุณสมบัติ รวมถึงการตรวจสอบ และทดสอบในเชิงวิทยาศาสตร์อย่าง
ครบถ้วนถ่องแท้ในระดับที่ผู้เช่ียวชาญอ่ืนๆ ควรด าเนินการ (มาตรา 255.3 การรับรองโดยผู้เช่ียวชาญ (§ 255.3 
Expert endorsements)) 

(4)  การรับรองโดยองค์กร FTC ให้น้ าหนักกับการรับรองโดยองค์กรมากกว่าปัจเจก โดยการรับรอง
โดยองค์กรต้องเป็นการตัดสินของกลุ่ม (Judgment of a group) ซึ่งมีประสบการณ์รวมกัน (Collective experience) 
มากกว่าประสบการณ์ของปัจเจก โดยปราศจากปัจจัยที่มาจากความรู้สึก (Subjective Factors) นอกจากน้ันยังต้องมี
กระบวนการที่เพียงพอในการวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่การตัดสินของกลุ่ม หากการรับรองขององค์กรดังกล่าวมีการแสดงออก 
ในโฆษณาว่าเป็นองค์กรเช่ียวชาญในด้านน้ันๆ จ าเป็นต้องมีกระบวนการประเมิน และทดสอบสินค้าเสมือนการรับรอง
โดยผู้เช่ียวชาญอีกด้วย  (มาตรา 255.4 การรับรองโดยองค์กร (§ 255.4 Endorsements by organizations)) 

(5)  การเปิดเผยความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ระหว่างผู้รับรอง และผู้โฆษณา โดย FTC ก าหนดว่า
หากมีความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ระหว่างกัน โดยผลประโยชน์ดังกล่าวอาจส่งผลถึงน้ าหนัก และความน่าเช่ือถือของ
การรับรองดังกล่าว ผู้โฆษณาต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวแก่สาธารณชน ยกตัวอย่างเช่น หากผู้รับรองปรากฏใน
โฆษณาโทรทัศน์ ผู้โฆษณาต้องแสดงให้ประชาชนเห็นอย่างชัดเจนว่าผู้รับรองดังกล่าวได้รับเงิน (Payment) ประโยชน์ 
(Benefits) หรือ สัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทน (Promise of Compensation) เพื่อแลกเปล่ียนกับการที่ผู้รับรองแสดง
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาดังกล่าว โดยประโยชน์ให้ครอบคลุมถึงการที่ผู้รับรองมีโอกาสในปรากฏตัวในรายการ



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๒๘- 

โทรทัศน์ (มาตรา 255.5 การเปิดเผยความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ระหว่างกัน (§ 255.5 Disclosure of material 
connections))  (Federal Trade Commission, 2009) 
 

2. แนวทางปฏิบัติส าหรับโฆษณาท่ีอ้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมหรือแนวทางปฏิบัติสีเขียว (Guides 
for the Use of Environmental Claims – Green Guide)  

มาตรา 255.0 วัตถุประสงค์ และนิยาม เป็นการก าหนดให้ผู้ประกอบการตลาดต้องด าเนินการให้
สอดคล้องกับหลักการของ FTC เมื่อด าเนินการโฆษณาที่อ้างประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อม (Environmental Claims) เพื่อ
ป้องกันการโฆษณาที่ไม่เป็นธรรม หลอกหลอง และละเมิดกฎหมายส่วนที่ 5 ของ พรบ. คณะกรรมการกลางก ากับการค้า 
(FTC) (§ 255.0 Purpose and definitions) ซึ่งครอบคลุมถึงการอ้างประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
สินค้า (Environmental attributes of a product) คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ (Environmental attributes of a 
package) หรือ บริการ (Environmental attributes of a service) ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การเสนอขาย หรือ การ
ขาย สินค้าหรือบริการดังกล่าวแก่ปัจเจก ทั้งยังรวมถึงธุรกรรมระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (Business-to-business transactions) 
โดยครอบคลุมถึงการอ้างประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อมในฉลาก (Labelling) โฆษณา (Advertising) เครื่องมือส่งเสริมการขาย 
(Promotional Materials) และการตลาดอ่ืนๆ ในส่ือทุกชนิด (All other forms of marketing in any medium) 
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะใช้ค าพูด สัญลักษณ์ โลโก้ การอธิบาย ช่ือของตราสินค้าหรืออ่ืนๆ (มาตรา 255.0 (c) 
(§ 255.0 (c))  

มาตรา 260.2 การแปลความหมาย และการยืนยันการอ้างประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อม (มาตรา 260.2 
(§ 260.2 Interpretation and Substantiation of Environmental Marketing Claims) อาศัยอ านาจตามกฎหมาย 
ส่วนที่ 5 ของ พรบ. คณะกรรมการกลางก ากับการค้า (FTC) ให้อ านาจแก่ FTC ในการห้ามการกระท าที่หลอกลวง และ
การกระท าที่ส่งผลต่อพาณิชยกรรม รวมถึงการน าเสนอ (Presentation) การละเว้น (Omission) หรือ การกระท าที่
หลอกลวง (Practice is deceptive) เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคที่ตัดสินใจภายใต้หลักเหตุผลเกิดการตัดสินใจที่ผิด และการ
ตัดสินใจดังกล่าวเกิดความเสียหาย84 โดยการก าหนดว่าโฆษณาดังกล่าวไม่หลอกลวง นักการตลาดต้องด าเนินการดังน้ี 

๑.๑ แสดงออกทั้งทางตรง และทางอ้อมถึงเน้ือหาที่มีเหตุผล (identify all express and implied 
claims that the advertisement reasonably conveys) 

                                                           
84 Section 5 of the FTC Act prohibits deceptive acts and practices in or affecting commerce. A representation, omission, or practice is 
deceptive if it is likely to mislead consumers acting reasonably under the circumstances and is material to consumers’ decisions. 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๒๙- 

๑.๒ การตีความในการอ้างอยู่บนหลักการของเหตุผล และเป็นความจริง (all reasonable interpretations 
of their claims are truthful) ไม่ชัดจูงให้เกิดความเข้าใจผิด (not misleading) และมีเหตุผลประกอบ (supported 
by a reasonable basis) ก่อนการอ้างใดๆ   

๑.๓ ดังน้ัน ในการอ้างประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อม หลักการของเหตุผลก าหนดให้การโฆษณาต้องประกอบ 
ไปด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเช่ือถือ (Reliable) และจากแหล่งที่มีความสามารถเพียงพอ (Competent) ซึ่ง
รวมถึงการทดสอบ (Tests) การวิเคราะห์ (Analyses) หรือ การศึกษา (Studies) ที่ด าเนินการขึ้นในหลักการเหตุผล 
(Objective manner) โดยผู้เช่ียวชาญที่มีคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ (Qualified persons) และได้รับการยอมรับในสาขา
วิชาชีพว่ามีผลลัพธ์ที่น่าเช่ือถือ และถูกต้อง โดยให้ความส าคัญกับการก ากับดังต่อไปน้ี 

2.3.1. การอ้างประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อมโดยทั่วไป (มาตรา 260.4 (a) (§ 260.4 General 
Environmental Benefit Claims (a)) ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือ บริการที่อ้างประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อม
โดยทั่วไปโดยทั่วไปเป็นการหลอกลวง85 

2.3.2. การอ้างประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อมด้านคาร์บอนออฟเซท86 (มาตรา 260.5 คาร์บอน
ออฟเซท (§ 260.5 Carbon Offsets)) ก าหนดให้การน าเสนอทั้งทางตรง และทางอ้อมว่าคาร์บอนออฟเซท หมายถึง 
การลดการปล่อยก๊าซที่เกิดขึ้นแล้ว หรือ ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เป็นการโฆษณาที่หลอกลวง โดย FTC มี
กฎเกณฑ์ก าหนดให้การอ้างประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อมด้านคาร์บอนออฟเซทต้องแสดงว่าการลดการปล่อยก๊าซจะเกิดขึ้น
อย่างน้อย 2 ปีข้างหน้าหรือหลังจากน้ัน (มาตรา 260.5 (b) (§ 260.5 Carbon Offsets (b))87 นอกจากน้ัน
ผู้ประกอบการยังไม่สามารถอ้างประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อมด้านคาร์บอนออฟเซทหากกฎหมายก าหนดให้ต้องด าเนินการ
ด้านคาร์บอนออฟเซท (มาตรา 260.5 (c) 

2.3.3. การอ้างประโยชน์ด้านการย่อยสลายได้เอง (มาตรา 260.7 (§ 260.7 Compostable 
Claims)) ก าหนดให้การโฆษณาที่น าเสนอทั้งทางตรง และทางอ้อมว่าสามารถย่อยสลายได้เองเป็นโฆษณาที่หลอกลวง 

                                                           
85 § 260.4 General Environmental Benefit Claims (a) It is deceptive to misrepresent, directly or by implication, that a product, 
package, or service offers a general environmental benefit. 
86 คาร์บอนออฟเซท คือ การซ้ือคาร์บอนเครดิตมาชดเชยกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
บริการ กระบวนการ หรอื เหตุการณ์ (ที่มา ผู้วิจยั) 
87 § 260.5 Carbon Offsets (b)) It is deceptive to misrepresent, directly or by implication, that a carbon offset represents 
emission reductions that have already occurred or will occur in the immediate future. To avoid deception, marketers should clearly 
and prominently disclose if the carbon offset represents 
emission reductions that will not occur for two years or longer. 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๓๐- 

ยกเว้นว่าจะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเช่ือถือ (Reliable) และจากแหล่งที่มีความสามารถเพียงพอ (Competent) 
ที่แสดงว่าวัสดุสามารถย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยหมักที่สามารถใช้งานได้ (Usable compost) (มาตรา 260.7 (b)88 

2.3.4. การอ้างว่าผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือ บริการปราศจากส่วนประกอบใดๆ (มาตรา 
260.9 (§ 260.9 Free-Of Claims)) ก าหนดให้การอ้างว่าผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือ บริการปราศจากส่วนประกอบ
ใดๆ ก็ตามเป็นโฆษณาที่หลอกลวง หากผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือ บริการดังกล่าวใช้ส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่เป็นอันตราย
ต่อส่ิงแวดล้อม (มาตรา 260.9 (b) (1) หรือ หากส่วนประกอบดังกล่าวมักไม่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าว (มาตรา 
260.9 (b) (2)89 

2.3.5. การอ้างว่าไม่เป็นพิษ (มาตรา 260.10 (§ 260.10 Non-Toxic Claims) ก าหนด 
ให้การอ้างว่าผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือ บริการไม่เป็นพิษ ต้องก าหนดคุณสมบัติอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการหลอกลวง 
โดยต้องมหีลักฐานทางวิทยาศาสตร์ประกอบจากแหล่งที่น่าเช่ือถือ (Reliable) และจากแหล่งที่มีความสามารถเพียงพอ 
(Competent) โดยต้องแสดงว่าผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือ บริการไม่เป็นพิษต่อทั้งมนุษย์ และส่ิงแวดล้อม  (มาตรา 
260.10 (b) (§ 260.10 (b))90 

2.3.6. การอ้างว่าปลอดภัย และเป็นมิตรต่อโอโซน (มาตรา 260.11 (§ 260.11 Ozone-
Safe and Ozone-Friendly Claims) ก าหนดให้การโฆษณาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือ บริการที่น าเสนอทั้งทางตรง 
และทางอ้อมว่าปลอดภัยหรือเป็นมิตรต่อโอโซนหรือช้ันบรรยากาศเป็นโฆษณาที่หลอกลวง91 

2.3.7. การอ้างว่าสามารถแปรสภาพใช้ใหม่ได้ (มาตรา 260.12 (a) (§ 260.12 Recyclable 
Claims (a)) ก าหนดให้การโฆษณาผลิตภัณฑ์ หรือ บรรจุภัณฑ์ ที่น าเสนอทั้งทางตรง และทางอ้อมว่าสามารถแปรสภาพ
ใช้ใหม่ได้เป็นโฆษณาที่หลอกลวง ยกเว้นในกรณีที่มีโครงการแปรสภาพผลิตภัณฑ์ หรือ บรรจุภัณฑ์ ดังกล่าวอัน

                                                           
88 § 260.7 Compostable Claims (b) A marketer claiming that an item is compostable should have competent and reliable scientific 
evidence that all the materials in the item will break down into, or otherwise become part of, usable compost (e.g., soil-conditioning 
material, mulch) in a safe and timely manner 
89 § 260.9 Free-Of Claims (b) A truthful claim that a product, package, or service is free of, or does not contain or use, a substance 
may nevertheless be deceptive if: (1) the product, package, or service contains or uses substances that pose the same or similar 
environmental risks as the substance that is not present; or (2) the substance has not been associated with the product category. 
90 § 260.10 (b)) A non-toxic claim likely conveys that a product, package, or service is non-toxic both for humans and for the 
environment generally. Therefore, marketers making non-toxic claims should have competent and reliable scientific evidence that the 
product, package, or service is non-toxic for humans and for the environment or should clearly and prominently qualify their claims 
to avoid deception 
91 § 260.11 Ozone-Safe and Ozone-Friendly Claims:  It is deceptive to misrepresent, directly or by implication, that a product, 
package, or service is safe for, or friendly to, the ozone layer or the atmosphere. 
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ประกอบด้วยการเก็บรวบรวม (Collected) การแบ่งแยกประเภท (Separate) หรือ การน าขยะกลับมา (Waste 
Recover) เพื่อใช้ในการผลิต หรือ ประกอบ92 อย่างไรก็ตามในชุมชนหรือในแหล่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ 60 
เป็นต้นไป มีการแปรสภาพขยะกลับมาใช้ใหม่ในพื้นที่อยู่แล้ว นักการตลาดไม่สามารถใช้การโฆษณาอ้างว่าสามารถแปร
สภาพใช้ใหม่พื้นที่ดังกล่าวได้ (มาตรา 260.12 (a) (1) (§ 260.12 Recyclable Claims (a) (1)) 

2.3.8. การอ้างว่าสามารถเติมได้ (มาตรา 260.14 (§ 260.14 Refillable Claims)) 
ก าหนดให้การโฆษณาบรรจุภัณฑ์ ที่น าเสนอทั้งทางตรง และทางอ้อมว่าสามารถเติมได้โฆษณาที่หลอกลวง ยกเว้นใน
กรณีที่นักการตลาดได้จัดหากระบวนการในรวบรวม และเติมบรรุจภัณฑ์หรือจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคสามารถเติม
สินค้าได้ในบรรจุภัณฑ์เดิม 

2.3.9. การอ้างเรื่องพลังงานทดแทน (มาตรา 260.15 (§ 260.15 Renewable Energy 
Claims) (a) ก าหนดให้การโฆษณาผลิตภัณฑ์ หรือ บรรจุภัณฑ์ ที่น าเสนอทั้งทางตรง และทางอ้อมว่าผลิตจากพลังงาน
ทดแทนหรือบริการใช้พลังงานทดแทนเป็นโฆษณาที่หลอกลวงหากการผลิตสินค้า หรือ บรรจุภัณฑ์ ดังกล่าวผลิตโดยใช้
พลังงานฟอสซิลหรือพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานฟอสซิล รวมถึงบริการที่ใช้พลังงานดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่
นักการตลาดสามารถใช้ใบรับรองพลังงานทดแทน (Renewable energy certificates) เพื่อชดเชยพลังงานฟอสซิลที่ใช้
ในการผลิตหรือบริการ93 

2.3.10. การอ้างเรื่องวัตถุดิบที่กลับมาใช้ใหม่ (มาตรา 260.16 (§ 260.16 Renewable 
Materials Claims)) ก าหนดให้การโฆษณาผลิตภัณฑ์ หรือ บรรจุภัณฑ์ ที่น าเสนอทั้งทางตรง และทางอ้อมว่าผลิตจาก
วัตถุดิบที่กลับมาใช้ใหม่เป็นโฆษณาที่หลอกลวงหากการผลิตสินค้า หรือ บรรจุภัณฑ์มิได้ใช้วัตถุดิบที่กลับมาใช้ใหม่ผลิต

                                                           
92 § 260.12 Recyclable Claims (a) It is deceptive to misrepresent, directly or by implication, that a product or package is recyclable. 
A product or package should not be marketed as recyclable unless it can be collected, separated, or otherwise recovered from the 
waste stream through an established recycling program for reuse or use in manufacturing or assembling another item. 
 
93 § 260.15 Renewable Energy Claims) (a) It is deceptive to misrepresent, directly or by implication, that a product or package is 
made with renewable energy or that a service uses renewable energy. A marketer should not make unqualified renewable energy 
claims, directly or by implication, if fossil fuel, or electricity derived from fossil fuel, is used to manufacture any part of the advertised 
item or is used to power any part of the advertised service, unless the marketer has matched such non-renewable energy use with 
renewable energy certificates. 
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ทั้งหมด การผลิตโดยวัตถุดิบที่กลับมาใช้ใหม่เป็นส่วนประกอบในสัดส่วนน้อย ไม่สามารถใช้โฆษณากล่าวอ้างว่าใช้
วัตถุดิบที่กลับมาใช้ใหม่ได้ (มาตรา 260.16 (c) (§ 260.16 (c))94 

2.3.11. การอ้างว่าใช้วัตถุดิบน้อยลง (มาตรา 260.17 (§ 260.17 Source Reduction 
Claims) ก าหนดให้การโฆษณาผลิตภัณฑ์ หรือ บรรจุภัณฑ์ ที่น าเสนอทั้งทางตรง และทางอ้อมว่าผลิตจากวัตถุดิบที่มี
น้ าหนัก ปริมาณ หรือ ความเป็นพิษน้อยลง นักการตลาดควรระบุถึงแหล่งที่ใช้วัตถุดิบน้อยลงเพื่อให้สามารถ
เปรียบเทียบได้95 (Federal Trade Commission, 2009) 
 

3. สินค้าที่มีการอ้างอึงประโยชน์ต่อสุขภาพ และความแข็งแรง (Health and Fitness Claims) 

FCC มีการก ากับสินค้าที่มีการอ้างอึงประโยชน์ต่อสุขภาพ และความแข็งแรงเป็นพิเศษ โดยครอบคลุม 
ถึงอาหารเสริม (Supplements) อาหาร และอุปกรณ์ส าหรับสุขภา และความแข็งแรง (Foods and devices in hopes 
of improving their health and fitness) โดยร่วมมือกับองค์กรอาหาร และยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (Food 
and Drug Administration) พร้อมกับรับฟังข้อเสนอแนะ และผลการวิจัยจากองค์การอ่ืนๆ สังกัดรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ที่มีความเช่ียวชาญ อาทิเช่น สถาบันสุขภาพแห่งประเทศ (National Institutes of Health) โดย FCC มีหน้าที่ยื่น
คัดค้าน (Challenge) การอ้างถึงประโยชน์ต่อสุขภาพ และความแข็งแรงในผลิตภัณฑ์ดังที่กล่าวมา (Federal Trade 
Commission, 2016) 

 
4. เนื้อหารายการลามก ไม่เหมาะสมและหยาบคาย (Obscene, indecent, and profane 

programming) 

FCC ให้ความส าคัญในการก ากับเน้ือหารายการลามก ไม่เหมาะสมและหยาบคาย (Obscene, indecent, 
and profane programming) โดยห้ามการออกอากาศรายการที่ลามก (Obscene Programming) ตลอดเวลา และ
ห้ามออกอากาศรายการที่ไม่เหมาะสม หรือใช้ภาษาหยาบคาย (indecent programming or profane language) 
ระหว่างเวลา 6 นาฬิกา ถึง 22 นาฬิกา ทุกวัน โดย FCC ตามอ านาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐสภา (Congress) ในการ
เพิกถอนใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์ (Revoke a station license) การเปรียบเทียบปรับ (Impose a monetary 
                                                           
94 § 260.16 Renewable Materials Claims) (a) It is deceptive to misrepresent, directly or by implication, that a product or package is 
made with renewable materials. (c) Marketers should also qualify any “made with renewable materials” claim unless the product or 
package (excluding minor, incidental components) is made entirely with renewable materials. 
95 § 260.17 Source Reduction Claims It is deceptive to misrepresent, directly or by implication, that a product or package has been 
reduced or is lower in weight, volume, or toxicity. Marketers should clearly and prominently qualify source reduction claims to the 
extent necessary to avoid deception about the amount of the source reduction and the basis for any comparison. 
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forfeiture) หรือ ประกาศเตือน (Issue a warning) หากสถานีดังกล่าวออกอากาศรายการดังกล่าว โดย FCC มีอ านาจ
ในการพิจารณาเน้ือหารายการลามก ไม่เหมาะสมและหยาบคายซึ่งมาจากการร้องทุกข์ของผู้ชม โดยกระบวนการในการ
ร้องทุกข์ต้องประกอบไปด้วยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเน้ือหาที่มีการสนทนาหรือภาพที่แสดงออกระหว่างการออกอากาศ 
ที่เพียงพอส าหรับการพิจารณา โดยการร้องทุกข์ที่แสดงหัวข้อรายการที่มีการออกอากาศเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอให้ 
FCC พิจารณาว่ารายการดังกล่าวเข้าข่ายลามก ไม่เหมาะสมและหยาบคาย(Federal Communications Commission, 
2015) 

 พระราชบัญญัติรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก ค.ศ. 1990 (The Children's Television Act of 
1990) ก าหนดให้ FCC มีอ านาจในการก าหนดระยะเวลาโฆษณาส าหรับรายการส าหรับเด็ก และเยาวชน96 ซึ่งมี 
ก าหนดเวลาที่อนุญาต ดังน้ี 

 
ตารางท่ี ๒๘  ระยะเวลาโฆษณาส าหรับรายการส าหรับเด็ก และเยาวชน 

ประเภทรายการ ระยะเวลาสูงสุดที่อนุญาตส าหรับโฆษณา และ
ขายสินค้าทางไกล 

วันจันทร์ถึงศุกร์ ไม่เกิน 12 นาที / ชม. 

วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดอ่ืนๆ ไม่เกิน 10½ นาที /ชม. 
(Federal Communications Commission, 2015) 

 
 ทั้งน้ี FCC มีนโยบายที่เข้มงวดในการก ากับโฆษณาแฝง (Tie-In Advertisement) ในรายการ โดยไม่
อนุญาตให้มีโฆษณาแฝงใดๆ ในรายการเลย มิฉะน้ันรายการดังกล่าวจะถูกจัดให้เป็นโฆษณา  ท าให้ระยะเวลาของ
รายการถูกจัดเป็นเวลาโฆษณาทั้งหมด และจะท าให้ระยะเวลาการโฆษณาเกินกว่าระยะเวลาสูงสุดที่อนุญาต โดย
สถานีโทรทัศน์แต่ละแห่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว และรายงานต่อ  FCC หากมีกรณี
ดังกล่าวเกิดข้ึนในรายการส าหรับเด็ก และเยาวชน ถึงแม้ว่ารายการดังกล่าวอาจออกอากาศผ่านเครือข่ายระดับประเทศ
ก็ตาม ทั้งน้ีผู้ประกอบการเคเบิ้ลโทรทัศน์จ าเป็นต้องบันทึกเทปรายการเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบตามที่กฎหมายก าหนด 
(Federal Communications Commission, 2015) 

 
 
                                                           
96 เด็ก และเยาวชน (Children) ตามพระราชบัญญัติรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก ค.ศ. 1990 (The Children's Television Act of 1990) ก าหนดอายุไว้ไม่
เกิน 12 ป ี
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สินค้าที่ห้ามโฆษณา 

 คณะกรรมการกลางก ากับกิจการส่ือสาร (FCC) ได้มีประกาศห้ามการโฆษณาบุหรี่ ซิการ์ และยาสูบไร้ควัน 
นอกจากน้ันผู้ประกอบการเคเบิ้ลโทรทัศน์ยังมีสิทธิปฏิเสธโฆษณา หรือ รายการที่ลามก (Obscenity) และไม่เหมาะสม 
(Indecency) ทั้งน้ีเน้ือหา ระดับ และเวลาส าหรับการออกอากาศส าหรับรายการฯ ในลักษณะดังกล่าวจะถูกก ากับโดย 
FCC อีกด้วย97 (Federal Communications Commission, 2015) 

 
ในการก ากับดูแลของประเทศไทย พรบ. การประกอบกิจการฯ ได้ให้อ านาจ กสทช. และพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้

หลายประการ (มาตรา 53-56) โดยเฉพาะอ านาจในการเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ประกอบการเพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระท าความผิด ค้นวัตถุที่ใช้ในการกระท าความผิด วัตถุที่มีไว้เป็นความผิด หรือวัตถุที่จะน าไปใช้
กระท าความผิด รวมทั้งมีก าหนดบทก าหนดโทษที่มีทั้งโทษทางปกครอง (มาตรา 57 -64) และ โทษอาญา ไว้ด้วย 
(มาตรา 66-72)  โดยให้อ านาจ กสทช. ก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรทัศน์ ทั้งในด้านการก ากับเน้ือหา และการ
โฆษณา รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการก ากับดูแลกันเองด้วย 

1.  การก ากับรายการของกิจการโทรทัศน์   

 พรบ. การประกอบกิจการฯ มาตรา ๒๗ ให้อ านาจ กสทช. ในการประกาศหลักเกณฑ์เพื่อก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คล่ืนความถี่ ไม่ว่าจะมีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บค่าบริการหรือไม่ ในเรื่องต่อไปน้ี
คือ ๑) สัดส่วนรายการและผังรายการ (๒) การหารายได้ และ (๓) การบันทึกรายการที่ออกอากาศไปแล้วและระยะ 
เวลาในการเก็บรักษาบันทึก 

พรบ. การประกอบกิจการฯ และประกาศคณะกรรมการฯ ก าหนดหน้าที่ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการทางธุรกิจ ในเรื่องสัดส่วนรายการและผังรายการ การหารายได้ และการบันทึกรายการ ดังต่อไปน้ี 

                                                           
97 ในปี ค.ศ. 1973 ศาลฎกีาแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ก าหนดเง่ือนไข 3 ประการในการก าหนดว่าค าพูดใดๆ เป็นสิ่งลามก ได้แก่ (1) การตีความจากคนปกติ 
(Average person) ตามมาตรฐานทางสังคมปัจจุบัน (Contemporary community standards) จะรู้สึกได้ว่าผลงานดังกล่าวโดยภาพรวมได้สร้างตัณหาราคา 
(Prurient interest); (2) ผลงานดังกล่าวน าเสนอหรืออธิบายการปฏบิัติทางเพศ (Sexual conduct) อยา่งน่ารังเกียจ ตามที่กฎหมายในระดับรัฐก าหนด; และ 
(3) ผลงานดังกล่าว โดยภาพรวม ปราศจากคุณค่าทางวรรณคดี (Literary) ศิลปะ (Artistic) การเมือง (Political) หรือ วิทยาศาสตร์ (Scientific value) โดยใน
ปี ค.ศ. 1978 ศาลฎกีาได้ระบุวา่ผลงานใดๆ ที่ “สร้างความรังเกียจแก่สาธารณะ” (“Patently offensive”) จะตอ้งถูกก าหนดเนื้อหา ระดับ และเวลาส าหรบั
การออกอากาศ (Context, degree and time of broadcast) 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๓๕- 

(๑)  จัดท าผังรายการ98  โดยต้องมีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ99 
ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า (มาตรา ๓๓ (๓) แห่ง พรบ. การประกอบกิจการฯ) และถ้าเป็นการประกอบกิจการระดับ
ภูมิภาคและระดับท้องถิ่น ก็ต้องมีรายการที่ผลิตเองในสัดส่วนที่คณะกรรมการประกาศก าหนดด้วย (มาตรา ๓๓ วรรคสอง)  

(๒)  การจัดผังรายการ ต้องจัดให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาต และ
ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ประกาศก าหนดส าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท  

(๓)  เสนอผังรายการให้ กสทช. อย่างน้อยสิบห้าวันก่อนวันเริ่มให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ (พรบ. การประกอบกิจการฯ มาตรา ๓๔)  ซึ่งตามประกาศ100 ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาต (ทั้งแบบให้บริการ
เป็นการทั่วไปและแบบบอกรับสมาชิก) ต้องจัดท าและเสนอผังรายการ และสัดส่วนรายการของสถานีที่จะให้บริการใน
แต่ละประเภทใบอนุญาตต่อ กสทช. ก่อนเริ่มให้บริการอย่างน้อยสิบห้าวัน และต้องจัดท าและเสนอผังรายการหลักอย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้งเสนอต่อ กสทช. ก่อนออกอากาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน (ข้อ ๑๒)  โดยต้องจัดท าผังรายการให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตส าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท (ข้อ ๕) โดยเฉพาะ
ส าหรับผู้รับใบอนุญาตที่ใช้คล่ืนความถี่ในกิจการทางธุรกิจ จะต้องให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า โดยกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นต้องที่มีรายการที่
ผู้รับใบอนุญาตผลิตเองในสัดส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบของเวลาออกอากาศทั้งหมด (ข้อ ๖ (๓))  

(๔)  จัดท าผังรายการให้สอดคล้องกับระดับความเหมาะสมของรายการ รวมถึงก าหนดช่วงเวลาการออกอากาศ 
ตามความเหมาะสมของรายการแต่ละประเภทด้วย (ประกาศฯ ข้อ ๘) โดยช่วงเวลาในการออกอากาศส าหรับรายการใน
ระดับ ฉ (รายการเฉพาะส าหรับผู้ใหญ่ ซึ่งเด็กและเยาวชนไม่ควรรับชม) ว่าห้ามมิให้ออกอากาศในช่วงเวลาก่อน ๒๔.๐๐ 
น. ของทุกวัน และให้ออกอากาศได้จนถึงเวลา ๐๕.๐๐ น. ของวันถัดไป ซึ่งรวมถึงรายการที่มีการกล่าวอ้างหรือจูงใจให้
เช่ือว่าบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมีอ านาจพิเศษหรือความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ หรือมีการช้ีน า
หรือให้ข้อมูลหรือแสดงออกเพื่อจูงใจหรือสนับสนุนให้เกิดการเล่นการพนันด้วย (ข้อ ๑๑)   

                                                           
98 “ผังรายการ” หมายความว่า ข้อมูลแสดงวันและเวลาออกอากาศรายการส าหรบัการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัที่ ๒ และ ฉบบัที่ ๓) 
99 รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หมายความรวมถงึรายการข่าวสาร รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การให้ความรู้ความเขา้ใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม (มาตรา ๓๓ วรรคท้าย แห่ง พรบ. การประกอบกิจการฯ) 
100 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การจดัท าผังรายการส าหรับการใหบ้ริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ และ ฉบับที่ ๓  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๓๖- 

(๕)  ต้องไม่จัดให้มีขึ้น หรือตรวจสอบ หรือ ระงับการออกอากาศรายการที่มีเน้ือหาสาระอันก่อให้เกิดการ
ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของ
รัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระท าซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบ
ต่อการให้เกิดความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง   (พรบ. การประกอบกิจการฯ มาตรา ๓๗) 

(๖)  จัดให้มีการบันทึกรายการที่ได้ออกอากาศไปแล้ว โดยอาจบันทึกไว้ในเทปหรือวัสดุโทรทัศน์อย่างอ่ืน 
หรือด้วยวิธีการใด ๆ ที่สามารถถ่ายทอดกลับมาเป็นรายการน้ันได้ และเก็บรักษาไว้เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการ
ตรวจสอบได้ รายการที่ต้องจัดให้มีการบันทึกและระยะเวลาในการเก็บรักษาการบันทึกน้ัน ให้เป็นไปตามที่ กสทช. 
ประกาศก าหนด โดยระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันและต้องไม่เป็นภาระแก่ผู้รับใบอนุญาตเกินความ
จ าเป็น  (พรบ. การประกอบกิจการฯ มาตรา ๓๘) 

(๗)  แต่งตั้งผู้อ านวยการสถานี101 ซึ่งมีสัญชาติไทย เป็นผู้อ านวยการประจ าแต่ละสถานี เพื่อท าหน้าที่ก ากับ
รายการของกิจการโทรทัศน์ และเพื่อควบคุมดูแลให้มีการออกอากาศให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งผู้รับผิดชอบ
ดูแลการจัดรายการ การด าเนินรายการ และการออกอากาศของสถานีให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและประกาศ
ต่างๆ ของคณะกรรมการ (พรบ. การประกอบกิจการฯ มาตรา ๒๙) โดยผู้รับใบอนุญาตยังต้องรับผิดในการกระท าของ
ผู้อ านวยการสถานีที่ได้กระท าไปในการควบคุมดูแลและบริหารกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เสมือนเป็นการ
กระท าของตนเอง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท าดังกล่าว ตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วยและได้ใช้ความระมัดระวังใน
การป้องกันตามสมควรแล้ว  (พรบ. การประกอบกิจการฯ มาตรา ๓๐)  

(๘)  ต้องน าส่งเงินรายปีเข้ากองทุน ตามอัตราที่ กสทช. ประกาศก าหนด ซึ่งต้องไม่เกินร้อยละสองของรายได้ 
ก่อนหักรายจ่ายที่ได้จากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม และรายได้อ่ืนที่เกี่ยวเน่ืองกับการประกอบกิจการโทรทัศน์  
ส่วนกรณีที่เป็นการประกอบกิจการทางธุรกิจแบบบอกรับเป็นสมาชิก ให้ค านวณเงินรายปีจากค่าสมาชิก รายได้จากการ
โฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อมและค่าบริการอ่ืนที่เกี่ยวเน่ืองกับการให้บริการสมาชิกที่เรียกเก็บก่อนหักรายจ่าย ทั้งน้ี 
ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ประกาศก าหนด (พรบ. การประกอบกิจการฯ มาตรา ๒๒) 

 
นอกจากน้ัน กฎหมายยังให้อ านาจแก่ กสทช. ไว้หลายประการคือ 

(๑)  ประกาศก าหนดช่วงเวลาของการออกอากาศรายการบางประเภทได้ (พรบ . การประกอบกิจการฯ
มาตรา ๓๔)  
                                                           
101   “สถาน”ี หมายความวา่ สถานที่ที่ใช้ส าหรับท าการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ไม่วา่จะ
เป็นการส่งผ่านโครงข่ายของตนเองหรือของผู้อื่นก็ตาม (มาตรา ๔ แห่ง พรบ. การประกอบกิจการฯ ) 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๓๗- 

(๒)  ส่ังให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขผังรายการให้ถูกต้อง หากว่าผังรายการน้ันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. 
ประกาศก าหนด (พรบ. การประกอบกิจการฯ มาตรา ๓๔)  

(๓)  ส่ังด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีเน้ือหาสาระอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 
๓๗ น้ันได้ทันที  โดยให้ กสทช. สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยพลัน และหากพบว่าผู้รับใบอนุญาตละเลยไม่
ปฏิบัติตาม กสทช. ก็มีอ านาจส่ังให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขตามที่สมควร หรืออาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ก็ได้ (พรบ. การประกอบกิจการฯ มาตรา ๓๗)  

(๔)  จัดให้มีการประเมินความมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิของการประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อประโยชน์
แก่การส่งเสริมและการพัฒนากิจการโทรทัศน์  ซึ่งรวมทั้งประเมินโอกาสในการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่
ด้วย ประเมินคุณภาพรายการด้วย (พรบ. การประกอบกิจการฯ มาตรา ๕๑) 

(๕)  ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนส าหรับรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือสมควรส่งเสริมให้มี
การผลิตรายการ ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ประกาศก าหนด (พรบ. การประกอบกิจการฯ  มาตรา ๕๒) 

ข้อสังเกต กสทช. ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดหมวดหมู่และการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่
ไม่ใช้คล่ืนความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องจัดหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คล่ืนความถี่ไว้
หลายหมวดหมู่ ซึ่งครอบคลุมถึงหมวดเรื่องบริการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมอาชีพด้วย (ข้อ ๔ (๔)) 
  

๒.  การโฆษณา  

 พรบ. การประกอบกิจการฯ ก าหนดว่าการประกอบกิจการทางธุรกิจ ให้ด าเนินการหารายได้โดยการโฆษณา 
การบริการธุรกิจ การจัดเก็บค่าสมาชิก หรือโดยวิธีอ่ืนใดได้ (มาตรา ๒๓) โดยต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะ 
กรรมการประกาศ102 เกี่ยวกับลักษณะและระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริการธุรกิจ แต่ทั้งน้ีจะก าหนดการ
โฆษณาและการบริการธุรกิจได้ไม่เกินช่ัวโมงละสิบสองนาทีครึ่ง โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉล่ียแล้วต้องไม่
เกินช่ัวโมงละสิบนาที  

ในการหารายได้จากการโฆษณาและบริการธุรกิจ  ส าหรับประกอบกิจการโทรทัศน์ (ทั้งที่ไม่ใช้และที่ใช้คล่ืน
ความถ่ี) ที่มีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บค่าบริการอ่ืน ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดออกประกาศก าหนดระยะ 

                                                           
102 ในการประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้ กสทช. ค านึงถึงต้นทุนในการให้บริการและการให้ความเป็นธรรมในการแข่งขันระหว่างผู้รับใบอนุญาตประเภทต่างๆ 
และการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้รับใบอนญุาตกับผู้บริโภคประกอบด้วย (มาตรา ๒๓ วรรคท้าย แห่ง พรบ. การประกอบกิจการฯ) 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๓๘- 

เวลาสูงสุด103 ได้ไม่เกินช่ัวโมงละหกนาที โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจ ตลอดทั้งวันเฉล่ียแล้วต้องไม่
เกินช่ัวโมงละห้านาที  (พรบ. การประกอบกิจการฯ มาตรา ๒๘)   

นอกจากน้ัน กรณีที่มีการน ารายการมาออกอากาศซ้ า ตามประกาศส านักงาน กสทช.104 จะโฆษณาบริการ
หรือสินค้าและการบริการธุรกิจได้ไม่เกินช่ัวโมงละหกนาที และเมื่อรวมเวลาโฆษณาบริการหรือสินค้าและการบริการ
ธุรกิจตลอดทั้งวันเฉล่ียแล้วต้องไม่เกินช่ัวโมงละห้านาที  ทั้งน้ี กฎหมายให้อ านาจ กสทช. ในการปรับทางปกครองไม่เกิน
ห้าล้านบาท และปรับอีกวันละไม่เกินหน่ึงแสนบาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามค าส่ังให้ระงับการกระท าที่เป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภคดังกล่าวด้วย 

 
 ๓. การส่งเสริมการก ากับดูแลกันเอง  

 พรบ. การประกอบกิจการฯ มาตรา ๓๙ ก าหนดให้ กสทช. ด าเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต 
ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์ ให้เป็นองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อท า
หน้าที่จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
กันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม โดยต้องค านึงถึงการคุ้มครองการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะของประชาชน 
และการคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพขององค์กร  

ในการควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพขององค์กรดังกล่าว  ให้แต่ละองค์กรจัดตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมจริยธรรมขึ้น โดยมีองค์ประกอบและให้ค านึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพ 
นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรน้ัน ที่มีการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม  

ข้อสังเกต กฎหมายให้อ านาจ กสทช. ในการส่งเสริมการก ากับดูแลกันเองจากกองทุนตามมาตรา ๕๒ ได้
ด้วย (มาตรา ๓๙) 

 

                                                           
103 ให้ กสทช. ค านึงถึงการคุ้มครองผู้บริโภค สภาพการแข่งขันของตลาด ต้นทุนในการประกอบกิจการ และการให้ความเปน็ธรรมระหว่างผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่ใช้คลื่นความถี่กับผู้รับใบอนุญาตประกอบกจิการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ประกอบดว้ย (มาตรา ๒๓ ประกอบมาตรา ๒๘) 
104 ประกาศส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การก ากบัดูแลการโฆษณาบริการหรือสินค้า
ของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และผู้ให้บรกิารโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๖ พฤศจกิายน 
๒๕๕๘ ได้ประกาศให้ทราบถึงมติการประชุมว่าก าหนดให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชกิ หรอืผู้ให้บรกิารโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบดิจิตอล ที่
น าบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดจิิตอล มาเผยแพร่ออกอากาศซ้ าในหมวดหมู่หรือล าดับบริการอื่นนอกเหนือจากหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการ
ทั่วไป (Must Carry) 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๓๙- 

จ. ประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองผู้บริโภค การคัดเลือกสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ) 

ในประเทศญี่ปุ่นการคุ้มครองผู้บริโภคใช้อ านาจตามกฎหมาย 4 ฉบับได้แก่ 

(1) พระราชบัญญัติผู้บริโภคพื้นฐาน (Consumer Basic Act) 

พระราชบัญญัติผู้บริโภคพื้นฐาน ผ่านการรับรองจากรัฐสภาญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2004 
เป็นการปรับปรุงจากพระราชบัญญัติปกป้องผู้บริโภคพื้นฐาน (Consumer Protection Fundamental Act) ซึ่ง
ประกาศใช้ตั้งแต่ ค.ศ. 1968 โดยมีประเด็นส าคัญของการปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไปจากกฎหมายเดิม
ดังน้ี 

(i)  สิทธิของผู้บริโภคได้รับการยอมรับว่าเป็นพื้นฐานของนโยบายคุ้มครองผู้บริโภค โดยต้องมีการ
ด าเนินการพัฒนาให้ผู้บริโภคมีอิสระ  

(ii)  ผู้ประกอบการเอกชนต้องให้ข้อมูลที่จ าเป็น อย่างชัดเจน และง่ายในการท าความเข้าใจ โดยต้อง
มีการด าเนินการเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจ (Voluntary codes of conduct) อย่างสมัครใจเพื่อก ากับดูแล
กันและกัน 

(iii)  สัญญากับผู้บริโภคต้องมีการปรับปรุงเพื่อส่งเสริมหลักการภายใต้ พรบ.ฯ ฉบับน้ี ประกอบกับ
การให้ข้อมูลอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับสัญญาแก่ผู้บริโภค  

(iv)  คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Council) ได้เปล่ียนช่ือไปเป็น 
คณะกรรมการนโยบายผู้บริโภค (Consumer Policy Council) เพื่อส่งเสริมระบบการคุ้มครองผู้บริโภค 

(v)  คณะกรรมการนโยบายผู้บริโภค (Consumer Policy Council) มีหน้าที่ในการร่างแผนผู้บริโภค
ฉบับพื้นฐาน (Consumer Basic Plan) เพื่อให้รัฐบาลรับรอง และน าไปปฏิบัติต่อไป 

 
(2) พระราชบัญญัติสัญญาผู้บริโภค (Consumer Contract Act) 

พระราชบัญญัติสัญญาผู้บริโภค ผ่านสภาเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2000 และบังคับใช้เมื่อเดือน
เมษายน ค.ศ. 2001 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดกฎเกณฑ์ในการแก้ไขความขัดแย้งจากสัญญาระหว่างผู้ประกอบการ 
และผู้บริโภค โดยครอบคลุมถึงระเบียบในการยกเลิกสัญญาหากผู้บริโภคเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจกิจกรรมหน่ึงกิจกรรมใด



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๔๐- 

ของธุรกจิดังกล่าว และกฎระเบียบในการส่งเสริมให้ผู้บริโภคยกเลิกสัญญาบางส่วนหรือทั้งหมดในกรณีที่สัญญาดังกล่าว
ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค  

 
(3) พระราชบัญญัติการประกันความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ (Product Liability Act) 

พระราชบัญญัติการประกันความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์เริ่มบังคับใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1995 
โดยก าหนดให้มีการปกป้องชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายหรืออันตรายจากสินค้าที่
บกพร่อง กฎหมายฯ ดังกล่าวก าหนดให้ผู้ผลิตต้องชดเชยความเสียหายดังกล่าว อาศัยอ านาจจากกฎหมายฯ ดังกล่าว 
กลไกในการแก้ไขความขัดแย้งนอกเหนือจากกลไกด้านตุลาการในระบบศาล (Alternative dispute resolution 
procedures outside the court system) ได้ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมกับการพัฒนาระบบการตรวจสอบสาเหตุของความ
บกพร้อง (Cause investigation system) การสร้างกลไกในการเก็บรวบรวมข้อมูล และประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
(Strengthening the collection and provision of information) ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ และมาตรฐาน
ความปลอดภัยของสินค้า 

 
(4) พระราชบัญญัติปกป้องผู้แจ้งเหตุ (Whistleblower Protection Act) 

พระราชบัญญัติปกป้องผู้แจ้งเหตุได้ผ่านการรับรองของรัฐสภาเมื่อเดือน มิถุนายน ค.ศ. 2004 เพื่อ
ปกป้องผู้แจ้งเหตุเกี่ยวกับการกระท าที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค อาทิเช่น การติดฉลากที่ไม่ถูกต้องบนสินค้าอาหาร การ
ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับความบกพร่องของรถยนต์ ฯลฯ เน่ืองจากในอดีตมีความพยายามของผู้เกี่ยวข้องในการปกปิดข้อมูล
ดังกล่าว ดังน้ันกฎหมายฯ ฉบับน้ี จึงก าหนดให้มีมาตรการปกป้องผู้แจ้งเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค โดยมี
ประเด็นส าคัญดังน้ี 

(i)  แรงงานต้องได้รับการปกป้องจากความเสียหายต่างๆ จากการแจ้งเหตุที่เกี่ยวพันกับประโยชน์
สาธารณะ 

(ii)  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้แจ้งเหตุน าเสนอครอบคลุมถึงความผิดด้านอาญา และกิจกรรมผิดกฎหมาย
ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบถึงชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของผู้บริโภค  

(iii)  ผู้แจ้งเหตุที่รายงานข้อมูลภายในบริษัท สถาบัน หรือ องค์กรอ่ืนๆ ภายนอกจะได้รับการปกป้อง 
โดยเงื่อนไขในการปกป้องขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่มีการแจ้งเหตุ (Consumer Affairs Agency, Japan, 2006) 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๔๑- 

(5) พรบ. ป้องกันของรางวัลที่แสดงเหตุผลไม่ได้ และการโฆษณาที่หลอกลวง  (Act Against Unjustifiable 
Premiums and Misleading Representations)  

พรบ. ป้องกันของรางวัลที่แสดงเหตุผลไม่ได้ และการโฆษณาที่หลอกลวงก าหนดมาตรฐานทางธุรกิจ
ของผู้ประกอบการในการโฆษณาสินค้า ฉลาก และของแจกของแถม ดังต่อไปน้ี 

(5.1) ฉลากที่เป็นธรรม (Fair Labelling) ก าหนดให้ฉลากสินค้าต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ 
และราคาสินค้า โดยห้ามมิให้มีการอธิบายฉลากสินค้าอย่างไม่ถูกต้อง (Untrue Descriptions) และการแสดงรายละเอียด 
สินค้าอย่างไม่ถูกต้อง (Misrepresentation) เพื่อให้การก ากับดูแลเป็นไปอย่างทั่วถึงกฎหมายได้ให้อ านาจกับสมาคม
ธุรกิจหรือการค้าในการก าหนด “เครื่องหมายการค้าที่เป็นธรรม” (“Kousei (fairness) mark”) ภายใต้การอนุมัติของ
ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Affairs Agency) และคณะกรรมการการแข่งขันอย่างเป็นธรรม (Fair Trade 
Commission) โดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวสามารถน าเครื่องหมายการค้าที่เป็นธรรมติดบนฉลากสินค้า
หรือสามารถโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับรู้ว่าบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าว  โดยมีตัวอย่างเครื่องหมาย 
การค้าที่เป็นธรรม” (“Kousei (fairness) mark”) ดังต่อไปน้ี 
 
ภาพที่ ๒  ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่เป็นธรรม” (“Kousei (fairness) mark”) 

 
(Consumer Affairs Agency, 2015) 

 
(5.2) ห้ามการแจกของแถมที่มากเกินไป (Excessive Premium) ทั้งในรูปแบบของของรางวัล 

(Prize) หรือ บริการเสริม (Service Addition) (Consumer Affairs Agency, 2015) 

 
ในประเทศไทยนอกจากผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครองตามประกาศฯ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม พรบ . 

องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ แล้ว พรบ. การประกอบกิจการฯ มาตรา ๔๐ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับความเสียหายอันเน่ืองจาก
รายการที่ออกอากาศเป็นเท็จหรือละเมิดสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว
ของบุคคลน้ัน มีสิทธิร้องเรียนต่อ กสทช. ได้  และเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ให้ กสทช. ส่งเรื่องพร้อมความเห็นของ 
กสทช.  ให้องค์กรควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา ๓๙ เพื่อให้ด าเนินการเยียวยาให้แก่ผู้เสียหาย



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๔๒- 

โดยเร็ว และให้ กสทช. ติดตามผลการด าเนินการขององค์กรควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา ๓๙ เมื่อ
องค์กรควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา ๓๙  ได้แจ้งผลการด าเนินการให้ กสทช. ทราบแล้ว ให้แจ้งผู้
ร้องเรียนทราบผลการด าเนินการโดยเร็ว 

 นอกจากน้ัน กสทช. ยังได้ออกประกาศ105 ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาค าขอหรือ
ค าร้องเรียนไว้ ดังน้ี  

 (๑) ก าหนดเรื่องที่สามารถน ามาร้องเรียนได้  ประกอบด้วย  (ข้อ ๗)  

(๑.๑) เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติและการประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศน์  

(๑.๒) เรื่องการใช้คล่ืนความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์    

(๑.๓) เรื่องการรบกวนการรับส่งหรือแพร่สัญญาณเสียงหรือภาพของผู้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  

(๑.๔) เรื่องการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์  

(๑.๕) เรื่องการกระท าการอันเป็นการผูกขาดการประกอบกิจการส่ือมวลชนหลายประเภทในกิจการ
เดียวกัน  หรือครองสิทธิข้ามส่ือ  

(๑.๖) เรื่องการโฆษณาหารายได้ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์    

(๑.๗) เรื่องเน้ือหารายการและผังรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์    

(๑.๘) เรื่องการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้าก าไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนร าคาญในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค  

(๑.๙) เรื่องการออกอากาศที่เป็นเท็จ หรือละเมิดสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัว หรือ
ความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลที่ได้รับความเสียหาย 

 

                                                           
105 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาแลว้เสร็จในการ
พิจารณาค าขอหรือค าร้องเรียน ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์    



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๔๓- 

(๒) ก าหนดเรื่องวิธีการยื่นค าร้องเรียน  ประกอบด้วย   

     (๒.๑) ต้องเป็นค าขอตามรูปแบบหรือมีรายละเอียดถูกต้อง  และครบถ้วนตามแบบที่ กสทช. ก าหนดไว้
ส าหรับการยื่นค าขอในเรื่องน้ันๆ เป็นการเฉพาะ (ข้อ ๙) 

(๒.๒) ต้องท าค าขอเป็นหนังสือ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบุช่ือและ นามสกุลจริงของผู้ยื่นค าร้องเรียน 
หรือด้วยวาจา หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดตามที่ส านักงาน  กสทช. ก าหนด การยื่นค าร้องเรียนเป็นหนังสือ  ให้ยื่นด้วยตนเอง
หรือไปรษณีย์ตอบรับลงทะเบียนก็ได้  (ข้อ ๑๑) 

(๒.๓) ให้ส านักงาน กสทช. ส่งค าขอหรือค าร้องเรียนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบภายใน ๑ วันท าการ  นับแต่
วันที่ได้รับค าขอหรือค าร้องเรียน และให้กลุ่มงานในส านักงาน กสทช. ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามค าขอหรือค า
ร้องเรียนภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่หน่วยงานน้ันได้รับค าขอหรือค าร้องเรียน  เพื่อก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
(ข้อ ๑๓) 

     (๒.๔) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบน้ัน แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ยื่นค าขอหรือค าร้องเรียนให้ทราบภายใน ๕ วัน
ท าการ นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับค าขอหรือค าร้องเรียนดังกล่าว (ในเรื่องการรับค าขอหรือค าร้ องเรียน 
ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาค าขอหรือค าร้องเรียน พร้อมรายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหมายเลข
โทรศัพท์) รวมทั้งให้แจ้งเหตุความบกพร่องของค าขอหรือค าร้องเรียนไปยังผู้ยื่นค าขอหรือค าร้องเรียนน้ันด าเนินการ
แก้ไขภายในเวลาไม่เกิน ๑๕  วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งโดยชอบ หากผู้ยื่นไม่ด าเนินการแก้ไขความบกพร่อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอหรือค าร้องเรียนน้ันไม่ประสงค์ที่จะด าเนินการตามค าขอหรือค าร้องเรียน
ดังกล่าวต่อไป  และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอหรือค าร้องเรียนทราบภายใน  ๑๕  วัน นับแต่
วันที่พ้นก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ ทั้งน้ี  ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ยื่นค าขอหรือค าร้องเรียน ที่จะยื่นค าขอหรือค าร้องเรียน
ใหม่  (ข้อ ๑๔) 

     (๒.๕) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ และรวบรวมข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมายและ พยานห ลักฐานที่
เกี่ยวข้อง  พร้อมความเห็นเสนอต่อ กสทช. ภายในระยะเวลาที่สมควรแต่ต้องไม่เกิน  ๔๕ วัน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบได้รับค าขอหรือค าร้องเรียนที่ถูกต้องครบถ้วน (ข้อ ๑๕)  

     (๒.๖) กรณีที่ค าขอหรือค าร้องเรียนต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ  ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมายและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  พร้อมความเห็นและเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสมควรแต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอหรือค าร้องเรียน
ที่ถูกต้องครบถ้วน  และให้คณะอนุกรรมการพิจารณาค าขอหรือค าร้องเรียน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน  ๖๐  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๔๔- 

วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องไว้พิจารณา เว้นแต่ค าร้องเรียนเรื่องการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้าก าไรเกินควร หรือ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ให้พิจารณาค าร้องเรียนให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน  ๓๐  วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องไว้พิจารณา กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือคณะอนุกรรมการจัดท าค าขอ เพื่อขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน  ๒  ครั้งๆ ละไม่
เกิน ๑๕  วัน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอค าขอหรือค าร้องเรียนพร้อมความเห็นของคณะอนุกรรมการ ต่อ กสทช. 
ภายในระยะเวลาไม่เกิน  ๑๔  วันท าการนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการมีมติ (ข้อ ๑๖) 

(๒.๗) กรณีที่ค าขอหรือค าร้องเรียนใดต้องมีการพิจารณาของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ ยวข้องก่อน  ให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือคณะอนุกรรมการแล้วแต่กรณีด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยาน  หลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
ส่งให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ภายใน  ๑๕  วันท าการ  นับแต่วันที่ได้รับค าขอ หรือค าร้องเรียน  ทั้งน้ี  การ
พิจารณาให้ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ถือเป็นก าหนดระยะเวลา ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
หรือคณะอนุกรรมการ กรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือคณะอนุกรรมการไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือคณะอนุกรรมการจัดท าค าขอตามข้อ  ๒๐  เพื่อขอขยายระยะเวลา  ในการ
ด าเนินการก่อนครบก าหนดระยะเวลา ทั้งน้ี  การขยายระยะเวลาให้กระท าได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน  ๑๕  วัน 
เมื่อได้รับความเห็นของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องแล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาค า
ขอหรือค าร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ  ๑๕  หรือข้อ ๑๖ วรรคหน่ึง แล้วแต่กรณี  และให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอค าขอหรือค าร้องเรียนพร้อมความเห็นของคณะอนุกรรมการต่อ กสทช. ภายในระยะเวลาอัน
สมควรแต่ต้องไม่เกิน  ๑๔  วันท าการนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการมีมติ   (ข้อ ๑๗) 

(๒.๘)  เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอค าขอหรือค าร้องเรียน  ให้ กสทช. พิจารณาค าขอหรือค าร้องเรียน
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร  แต่ต้องไม่เกิน  ๑๕  วันท าการ  เว้นแต่มีเหตุอันสมควร  กสทช. อาจขยาย
ระยะเวลาการพิจารณาได้ไม่เกิน  ๗  วันท าการ (ข้อ ๑๘) และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค า
ขอหรือค าร้องเรียนทราบ เป็นหนังสือภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ  (ข้อ ๑๙) 

(๒.๙) การขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ยื่นค าขอต่อเลขาธิการ กสทช. เพื่อพิจารณา  
และการขอขยายระยะเวลาของคณะอนุกรรมการให้เสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณา ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งการ
ขยายระยะเวลาในการพิจารณาค าขอหรือค าร้องเรียน  พร้อมเหตุผล ให้ผู้ยื่นค าขอหรือค าร้องเรียนทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  ภายใน  ๓  วันท าการนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ ให้ขยายระยะเวลา เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนอาจ
แจ้งการขยายระยะเวลาทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  โทรศัพท์  หรือโทรสารก่อนแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ 
(ข้อ ๒๐) 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๔๕- 

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 

กฎหมายน้ีมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ 

(๑) เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจที่ใช้วิธีการท าตลาดเชิงรุกในลักษณะ
ที่เข้าถึงผู้บริโภค  โดยการเสนอขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ท างานของผู้บริโภค
หรือของบุคคลอื่น หรือสถานที่อ่ืนที่ไม่ใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระ และ โดยการอธิบายหรือการสาธิตสินค้า
ผ่านผู้จ าหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรง  เน่ืองจากการเสนอขายสินค้าหรือบริการในลักษณะดังกล่าว  ผู้บริโภคมักอยู่
ในสภาวการณ์ที่ไม่อาจตัดสินใจซื้อสินค้าหรือรับบริการได้อย่างอิสระและรอบคอบ ท าให้อาจตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ
และก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่สงบสุขในสังคมได้ 

(๒) เพื่อก ากับดูแลการประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้าหรือบริการในลักษณะของการส่ือสารข้อมูลเพื่อเสนอขาย
สินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภค  

(๓) เพื่อควบคุมการโฆษณาสินค้าหรือบริการจากการท าตลาดขายตรงและตลาดแบบตรง อันมี ลักษณะไม่ตรง
กับค ากล่าวอ้างตามที่ได้โฆษณาไว้   

(๔) เพื่อควบคุมการใช้วิธีการชักชวนและจัดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในธุรกิจดังกล่าว โดยตกลง
จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วมเครือข่าย ซึ่งค านวณจากจ านวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น อันมี
ลักษณะเป็นการหลอกลวงประชาชน  

กฎหมายน้ีมีการแบ่งบทบัญญัติออกเป็น ๗ หมวด คือ หมวด ๑ คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 
หมวด ๒ การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (ประกอบด้วยส่วนที่ ๑ การประกอบธุรกิจขายตรง ส่วนที่ ๒ 
การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง หมวด ๓  การคุ้มครองผู้บริโภค หมวด ๔ การจดทะเบียน หมวด ๕ นายทะเบียน 
หมวด ๖ การอุทธรณ์  และหมวด ๗ บทก าหนดโทษ 

 
๑. ความหมายของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง  

การประกอบธุรกิจ Teleshopping ถือว่าเป็นการท า “ตลาดแบบตรง” (Direct Marketing) ตามความหมาย 
ของมาตรา 3 ที่ว่าคือ “การท าตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการส่ือสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการ
โดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๔๖- 

ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงน้ัน” อีกทั้งกฎหมายฉบับน้ีก็ไม่ได้มุ่งเน้นบังคับใช้กับตลาดแบบตรงที่ท าขึ้นในต่างประเทศ  
ดังน้ัน จึงมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับตลาดแบบตรงในประเทศไทยเท่าน้ัน   

 แม้ว่าไม่มีนิยามค าว่า “ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง” ไว้ในพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 
พ.ศ. 2545  แต่เมื่อพิจารณาค านิยามของค าว่า “ผู้บริโภค” ในมาตรา ๓ และการให้น ากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
การโฆษณามาใช้บังคับด้วย ในมาตรา ๒๙ จึงสรุปได้ว่า ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง มีความหมายที่กว้างมาก ครอบคลุม 
ถึงบุคคลต่อไปน้ี คือ ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้ส่ังหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย หรือผู้ซื้อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้า 
หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วย (มาตรา ๒๙ ให้น ากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
การโฆษณามาใช้บังคับ ประกอบกับมาตรา ๓ ของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งให้นิยามค าว่าผู้ประกอบธุรกิจ) 

 เมื่อพิจารณาประกอบกับค านิยามว่าผู้บริโภคหมายถึงผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้จ าหน่ายอิสระ ตัวแทน
ขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจขายตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้
จ าหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ 
(อนุโลมจากมาตรา ๓ ค านิยามผู้บริโภค) 

อีกทั้ง เมื่อพิจารณาตามมาตรา 3 ที่ได้บัญญัติค านิยามของค าว่า “ซื้อ” และ “ขาย” ไว้เป็นพิเศษว่า “ซื้อ” 
หมายความรวมถึง เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน” 
และ “ขาย” หมายความรวมถึง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใดๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือ
ผลประโยชน์อย่างอ่ืน ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกล่าวด้วย ก็เห็นว่าการเป็นผู้ประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรงหรือ Teleshopping น้ัน ข้อส าคัญคือผู้ประกอบกิจการทั้งหลายดังกล่าวได้มีการเสนอหรือชักชวนเพื่อให้ซื้อ
สินค้าหรือบริการโดยในลักษณะของการส่ือสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดย
ระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงน้ัน 
อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่าตามค านิยามในมาตรา 3 ก าหนดไว้เพียงนิยามค าว่า “สินค้า” และ “บริการ” เท่าน้ัน106 แต่
ไม่ได้ก าหนดว่าสินค้าหรือบริการใดบ้างที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติน้ี  

ทั้งน้ี ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงจะต้องมีการจดทะเบียนธุรกิจด้วย  (มาตรา ๒๗) แต่ไม่มีกฎหมายจ ากัด
ว่าต้องเป็นนิติบุคคลเท่าน้ัน ดังน้ัน บุคคลธรรมดาก็ย่อมประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงได้ 

ในประเทศไทย สามารถแยกประเภทของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงได้สามประเภท ดังน้ี  

                                                           
106 มาตรา 3  “สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อขาย 
“บริการ” หมายความวา่ การรับจัดท าการงาน การให้สิทธิใดๆ หรือการให้ใช้หรอืให้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่น แต่ไม่รวมถึงการจ้างแรงงานตามกฎหมายแรงงาน” 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๔๗- 

(ก) Direct Response Television – DRTV  เป็นผู้ประกอบกิจการที่มีรูปแบบการจ าหน่ายสินค้า
ทางโทรทัศน์แบบตอบรับโดยทันที โดยใช้สปอตโฆษณาในช่องสถานีโทรทัศน์ทุกประเภท  (ในประเทศไทยมีผู้ประกอบ
กิจการประเภทน้ีคือ TV Direct, Lenso Direct, Small SMEs) 

(ข) Infomercial Marketing เป็นผู้ประกอบกิจการที่มีรูปแบบเป็นการแนะน าสินค้า โดยการน าเสนอ 
ข้อมูลของสินค้าหรือบริการในรูปแบบรายการโทรทัศน์มาตรฐานทั่วไป อันมีความยาวประมาณ 25-30 นาที เพื่อความ
เหมาะสมกับผังรายการของสถานีโทรทัศน์ทั่วโลก ในประเทศไทยมีผู้ประกอบกิจการประเภทน้ีคือ TV Direct, Lenso 
Direct, 1577 Home Shopping) 

(ค) Home Shopping Channel เป็นผู้ประกอบกิจการที่มีรูปแบบเป็นช่องจ าหนายสินค้าตลอด 24 
ช่ัวโมง ซึ่งจะมีการแสดง การสาธิต ให้เห็นว่าสินค้าหรือบริการมีรายละเอียด องค์ประกอบ และคุณค่าอย่างไร ซึ่งส่วน
ใหญ่มักจะอยู่ในเครือข่ายเคเบิลทีวี (Cable TV Network) หรือระบบเครือข่ายดาวเทียม (Satellite Ecryption) หรือ 
เปย์ทีวี (Pay TV) ในประเทศไทยมีผู้ประกอบกิจการประเภทน้ีคือ TVD Shopping, O Shopping, True Select, High 
shopping, Shop Channel 

 ผู้ประกอบธุรกิจทั้งสามประเภทดังกล่าว จึงต้องถูกก ากับโดยผู้ซื้อ (ผู้บริโภค) ผู้ให้บริการช่องสถานี (ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรทัศน์)  กสทช. (ถูกก ากับด้านจัดผังรายการ เน้ือหารายการ และการโฆษณาด้วย) 
นอกจากน้ัน เมื่อเป็นผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง  จึงต้องถูกก ากับดูแลโดย สคบ. ด้วย  

 
๒. การจดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง  

 ในการควบคุมการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง  กฎหมายวางข้อก าหนดว่าให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวต้อง
จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต่อ สคบ. ซึ่งท าหน้าที่เป็นนายทะเบียน (มาตรา 27)107 และหากมีการ
ประกอบธุรกิจโดยไม่ท าการยื่นขอจดทะเบียน จะมีโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาทหรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ (มาตรา 47) 

 มาตรา 39 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นค าขอจดทะเบียนไว้ว่าอย่างน้อยต้องมีรายการดังน้ีคือ 
(1) ชื่อของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง (2) ภูมิล าเนาของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง (3) ประเภทหรือชนิดของสินค้าหรือบริการ (4) วิธีการขายสินค้าหรือบริการ 

                                                           
107 ข้อสังเกต การจดทะเบียนนี้ใช้บังคับส าหรับผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเท่านั้น ไม่รวมถึงผู้ผลิตสินค้าหรือบริการซ่ึงไม่ใช่เป็นผู้ด าเนินการประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงด้วยตนเองด้วย  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๔๘- 

 เมื่อได้รับค าขอจดทะเบียน นายทะเบียนจะตรวจสอบในเรื่องแผนการจ่ายผลตอบแทน  ลักษณะของสินค้า
หรือบริการตามที่เสนอขาย และรายการของสัญญา ซึ่งหากมีความถูกต้องครบถ้วน นายทะเบียนจะต้องรับจดทะเบียน
ให้พร้อมแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าของทราบภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอจดทะเบียน (มาตรา ๔๑) แต่หาก
ปรากฏภายหลังว่ามีการประกอบธุรกิจไม่เป็นไปตามกฎหมายน้ี ก็ให้นายทะเบียนมีอ านาจเพิกถอนการจดทะเบียนได้
โดยแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุให้ผู้ประกอบธุรกิจน้ันทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีค าส่ังเพิกถอน (มาตรา ๔๒)   

 
๓.  หน่วยงานก ากับดูแล (คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง)  

 กฎหมายน้ีก าหนดให้จัดตั้ง “คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง” ขึ้น (มาตรา 8) ซึ่งมีที่มาจากทั้ง
ภาคส่วนราชการ ภาคผู้ประกอบการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่ึงในจ านวนน้ันมาจากสมาคม
เกี่ยวกับธุรกิจตลาดแบบตรงด้วย โดยให้งานธุรการของคณะกรรมการ มี สคบ. ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นผู้รับผิดชอบ และให้ สคบ. มีหน้าที่รับค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงด้วย รวมทั้ง
ติดตามสอดส่องพฤติการณ์ในการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (มาตรา 18) 

อ านาจของคณะกรรมการฯ มีหลายประการ ดังต่อไปน้ี 

(๑) ออกประกาศในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ก าหนดอัตราเบี้ยปรับ (มาตรา 36)  ก าหนดเรื่องค า
รับประกันสินค้าหรือบริการ (มาตรา 37) ก าหนดการเปรียบเทียบปรับ (มาตรา 55) เป็นต้น  

(๒) ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้ (มาตรา 14) 
ส่ังให้บุคคลมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงเอกสารประกอบการพิจารณา (มาตรา 16)  แต่ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาหรือ
สงสัย และต้องไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อ ผู้บริโภค ผู้จ าหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงด้วย 
(มาตรา 17)   

(๓) อ านาจตามมาตรา ๑๓ อาทิ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายอันเน่ืองมาจากการกระท าของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง108  การแจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเส่ือมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค และการก ากับดูแล ติดตามสอดส่อง
พฤติการณ์ในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง รวมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการ
ในการก ากับดูแล รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เป็นต้น 

 
                                                           
108 มีข้อสังเกตว่า คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงไม่มีอ านาจฟ้องร้องด าเนินคดีหรือร้องเรียนแทนผู้บริโภคจากการตลาดแบบตรงแต่อยา่งใด 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๔๙- 

๔. หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง  

 ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดหน้าที่ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรงไว้หลายประการดังต่อไปน้ี 

๔.1  หน้าที่ต้องส่งมอบเอกสารการซื้อขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภค (มาตรา 30) 

เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่อ่านเข้าใจง่าย ระบุช่ือผู้ซื้อและผู้ขาย วันที่ซื้อขายและ
วันที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการ รวมทั้งสิทธิของผู้บริโภคในการเลิกสัญญา ซึ่งสิทธิเลิกสัญญาด้วยตัวอักษรที่เห็นเด่นชัด
กว่าข้อความทั่วไป ทั้งน้ีตามประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงก าหนดรายละเอียดในเอกสารการซื้อ
ขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปน้ี 

 รายละเอียดตามมาตรา 30 (ช่ือผู้ซื้อและผู้ขาย วันที่ซื้อขายและวันที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการ 
รวมทั้งสิทธิของผู้บริโภคในการเลิกสัญญา) 

 ก าหนดเวลา สถานที่ และวิธีการในการช าระหน้ี และในการส่งมอบสินค้าหรือบริการ 

 วิธีการเลิกสัญญา และวิธีการคืนสินค้า 

 การรับประกันสินค้า  

 การเปล่ียนสินค้าในกรณีมีความช ารุดบกพร่อง 

ข้อสังเกต หากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไม่จัดท าหรือไม่ส่งมอบเอกสารการซื้อขาย หรือจัดท า
เอกสารการซื้อขายที่มีรายละเอียดไม่ครบตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ก็จะมีผลให้การซื้อขายน้ันไม่มีผลผูกพันผู้บริโภค 
(มาตรา 32) ซึ่งหมายถึงการที่ผู้บริโภคจะมีสิทธิในการเลือกปฏิบัติตามสัญญาหรือไม่ก็ได้  

 
๔.2  หน้าที่ต้องแสดงค ารับประกันสินค้า (Warranty)  

ผู้ประกอบกิจการต้องแสดงไว้ในเอกสารการซื้อขายอย่างชัดเจน (มาตรา 31 (6)) ถึงค ารับประกัน
สินค้า ซึ่งเป็นหน้าที่เพิ่มเติมจากหน้าที่ของผู้ขายตามสัญญาซื้อขายสินค้าโดยทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ในเรื่องการรอนสิทธิ และความช ารุดบกพร่องของสินค้า ทั้งน้ีกฎหมายให้อ านาจคณะกรรมการฯ ในการประกาศ
รายละเอียดเกี่ยวกับค ารับประกันสินค้าหรือบริการได้ (มาตรา 37 วรรค 2) โดยต้องจัดท าค ารับประกันเป็นภาษาไทย
และระบุถึงสิทธิของผู้บริโภคในการเรียกร้องตามค ารับประกันที่ชัดเจนและสามารถเข้าใจได้ถึงเงื่อนไขที่ระบุไว้ (มาตรา 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๕๐- 

37 วรรคแรก) แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันก็ยังไม่มีการประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับค ารับประกันตามมาตราน้ีแต่อย่าง
ใด  

 
๔.3  หน้าที่คืนเงินเต็มจ านวนเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาของผู้บริโภค   

ภายหลังจากได้รับแจ้งเป็นหนังสือขอบอกเลิกสัญญาของผู้บริโภคตามมาตรา 33 คือสิทธิในการเลิก
สัญญาฝ่ายเดียวและขอคืนสินค้าหรือบริการแล้ว  ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต้องคืนเงินเต็มจ านวนที่ผู้บริโภคจ่าย
ไปเพื่อการซื้อสินค้าหรือบริการน้ันภายในก าหนดเวลา 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญา หากผู้
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงใดไม่คืนเงินตามจ านวนและภายในก าหนด ผู้น้ันจะต้องช าระเบี้ยปรับตามอัตราที่
คณะกรรมการประกาศก าหนดให้แก่ผู้บริโภค และหากฝ่าฝืนค าส่ังไม่ยอมจ่ายค่าปรับตามประกาศฯ สคบ. (ในฐานะฝ่าย
ธุรการของคณะกรรมการฯ) ย่อมมีอ านาจตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 57 
ในการยึดหรืออายัดทรัพย์ของผู้ประกอบการน้ันได้ และผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงก็ย่อมมีสิทธิตามพระราชบัญญัติ
ฉบับน้ีในการอุทธรณ์ค าส่ังทางปกครองได้ตามมาตรา 44-46 

 
๔.๔  หน้าที่ในการเสนอขายสินค้าหรือบริการ สื่อสารข้อมูล   ต้องให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการ

คุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา (มาตรา 28 และ ๒๙)  

 
๕. สิทธิของผู้บริโภค  

 ผู้บริโภคตามกฎหมายน้ีมีความหมายกว้างคือเป็นผู้ที่ซื้อ ผู้รับบริการ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้ได้รับการเสนอหรือ
ชักชวนให้ซื้อ และผู้ได้สินค้าด้วยประการใดโดยมีค่าตอบแทน จากผู้จ าหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง ประกอบธุรกิจขาย
ตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้จ าหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู้
ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ (มาตรา 3) 

ผู้บริโภคมีสิทธิหลายประการ ดังต่อไปน้ี 

๕.1  สิทธิด้านการโฆษณา   

จากการที่มาตรา 29 ก าหนดให้น าบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการ
โฆษณามาใช้บังคับแก่การส่ือสารข้อมูล เพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยอนุโลม 
ท าให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองด้านการโฆษณา ด้านการรับข้อมูลข่าวสาร และด้านการพรรณาคุณภาพของสินค้าหรือ



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๕๑- 

บริการ  (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 4) โดยข้อความโฆษณาต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรม
ต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม (ข้อความเกี่ยวกับแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ
หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ (พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22)  

 
๕.2  สิทธิในการเลิกสัญญาฝ่ายเดียวและขอคืนสินค้าหรือบริการ  

ผู้บริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาฝ่ายเดียวได้โดยไม่จ าเป็นต้องแสดงเหตุผลของการใช้สิทธิเลิกสัญญาน้ัน109  
แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าได้ส่งหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญาภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ ไปยังผู้
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ซึ่งเป็นการใช้สิทธิตามหลัก Cooling-off period (มาตรา 33) และภายหลังจากส่ง
หนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญาแล้ว ผู้บริโภคต้องด าเนินการตามมาตรา 34 คือ (ก) ส่งคืนสินค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรง หรือ (ข) เก็บรักษาสินค้าไว้ตามสมควรภายในเวลา 21 วันนับแต่วันที่ใช้สิทธิเลิกสัญญาเพื่อยึดหน่วง
สินค้าไว้ได้จนกว่าจะได้รับการคืนเงิน และเพื่อส่งคืนหรือให้มารับกลับไปภายหลัง110   

มีข้อสังเกตว่ากฎหมายฉบับน้ีเน้นการคุ้มครองผู้บริโภค จึงก าหนดหน้าที่ความรับผิดรวมไปถึงโทษ
อาญาแก่ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงด้วย จึงถือว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งคู่กรณี
จะตกลงเป็นอ่ืนที่ท าให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบไม่ได้  

 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2541 และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2556   

 กฎหมายฉบับน้ีมีเจตนารมณ์ส าคัญคือ 

(๑) คุ้มครองผู้บริโภคสินค้าหรือบริการในยุคที่มีการส่งเสริมการค้าทางการตลาดและการโฆษณา ซึ่งอาจท าให้
ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบเพราะไม่ทราบภาวะตลาดและความจริงเกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินค้าและ
บริการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องทันท่วงที รวมทั้งคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าและบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค 
และมาตรการเกี่ยวกับการให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บหรือเรียกคืนสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค 

                                                           
109 มีข้อสังเกตว่า มาตรา 37 วรรคสอง ได้จ ากัดสิทธิของผู้บริโภคในการเลิกสัญญาฝ่ายเดียว ว่าจะกระท าไม่ได้ส าหรับการซ้ือสินค้าหรือบริการในประเภท 
ราคาหรือชนิดของสินค้าหรือบริการตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา แต่ในปจัจุบันยังไม่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาแต่อยา่งใด  
110 เว้นแต่สินค้านั้นเป็นของเสียง่ายโดยสภาพไม่อาจเกบ็รักษาได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้เก็บรกัษาตามเวลาและวธิีการอันสมควรแก่สภาพ เมื่อพ้น
ก าหนดนั้นแลว้ผู้บริโภคจะเก็บรักษาสินค้านั้นไว้หรือไม่ก็ได้ 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๕๒- 

(๒) เพิ่มช่องทางสะดวกและประหยัดในการฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือผู้ประกอบธุรกิจ
โฆษณา  

(๓) ก าหนดหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาต่อผู้บริโภคเพื่อให้ความเป็นธรรม
ตามสมควรแก่ผู้บริโภค  

(๔) ให้มีองค์กรของรัฐ เพื่อตรวจตราดูแล และประสานงานการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในการให้
ความคุ้มครองผู้บริโภค และท าหน้าที่ไกล่เกล่ียหรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคอันจะ
เป็นการช่วยลดปริมาณคดีที่จะไปสู่ศาลได้ รวมทั้งให้มูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองมีสิท ธิในการ
ด าเนินคดีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเช่นเดียวกับสมาคม  

กฎหมายน้ีมีการแบ่งบทบัญญัติออกเป็น ๔ หมวด คือ หมวด ๑ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หมวด ๒ การ
คุ้มครองผู้บริโภค  (ประกอบด้วยส่วนที่ ๑ การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา ส่วนที่ ๒ การคุ้มครองผู้บริโภคใน
ด้านฉลาก ส่วนที่ ๒ ทวิ การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา และส่วนที่ ๓ การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านอื่นๆ)  หมวด ๓  
การอุทธรณ์  และหมวด ๔ บทก าหนดโทษ 
 

๑. หน่วยงานก ากับดูแล 

 กฎหมายน้ีก าหนดให้จัดตั้ง “คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” ประกอบด้วยข้าราชการระดับสูงในหลาย
กระทรวงและผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง (มาตรา ๙) โดยให้มีอ านาจหน้าที่หลายประการ อาทิ พิจารณา
เรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ไกล่เกล่ียหรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ด าเนินการ
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริ โภค รวมทั้งด าเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคที่
คณะกรรมการเห็นสมควรหรือมีผู้ร้องขอ (มาตรา ๑๐) 

 นอกจากน้ัน กฎหมายยังก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอีกสามคณะ คือ คณะกรรมการว่า
ด้วยการโฆษณา คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก และคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา (มาตรา ๑๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ 
คณะกรรมการทกคณะดังกล่าว มีอ านาจส่ังให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดส่งเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์หรือ
เรื่องอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคมาพิจารณาได้ ในการน้ีจะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาช้ีแจงด้วยก็ได้  
(มาตรา ๑๗)  และมีหน้าที่ต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาหรือสงสัยว่ากระท าการอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 
เพื่อช้ีแจงข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นตามสมควร เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นและเร่งด่วน ทั้งน้ีคณะกรรมการต้อง
ค านึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจด้วย (มาตรา ๑๘)  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๕๓- 

กฎหมายยังก าหนดให้จัดตั้ง “ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” (สคบ.) ท าหน้าที่ด้านธุรกิจให้แก่
คณะกรรมการ (มาตรา ๑๙-๒๐)  

ในการบังคับใช้กฎหมาย คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอาจแต่งตั้งพนักงานอัยการหรือข้าราชการของ 
สคบ. เข้าด าเนินคดีแทนผู้บริโภคเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ไม่ว่าจะมีผู้บริโภคร้องเรียนหรือไม่ก็ตาม หรือ
คณะกรรมการอาจให้ค ารับรองสมาคมที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคหรือต่อต้านการแข่งขันไม่เป็นธรรมทาง
การค้าฟ้องคดีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคได้ด้วย (มาตรา 39) 

ทั้งน้ี เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค กฎหมายให้อ านาจคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจใน
การออกค าส่ัง เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ Teleshopping ปฎิบัติตาม ในเรื่องดังต่อไปน้ี 

 ส่ังให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าในกรณีมีข้อสงสัยว่าสินค้าน้ันอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
และหากผลการทดสอบปรากฏว่าสินค้าน้ันอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และไม่สามารถที่จะต้องป้องกันอันตรายได้ 
คณะกรรมการฯ อาจส่ังให้ผู้ประกอบธุรกิจน้ันห้ามขายสินค้า เก็บหรือเรียกคืนสินค้า แก้ไข เปล่ียนแปลง หรือปรับปรุง
สินค้า ส่งสินค้าคืนไปยังประเทศที่น าเข้า ท าลายสินค้า หรือปิดประกาศ แจ้ง หรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับอันตรายของ
สินค้าน้ันให้ผู้บริโภคทราบ (มาตรา 36)    

 ส่ังให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์บริการในกรณีมีข้อสงสัยว่าบริการน้ันอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
และหากผลการทดสอบปรากฏว่าสินค้าน้ันอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ให้คณะกรรมการส่ัง ให้ผู้ประกอบธุรกิจปิด
ประกาศ แจ้ง หรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับอันตรายของการบริการน้ันให้ผู้บริโภคทราบ หรือให้แก้ไข เปล่ียนแปลง หรือ
ปรับปรุงวิธีการให้บริการไม่ให้เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค หรือห้ามให้บริการอีกต่อไป (มาตรา 38) 

 
๒. หน้าทีข่องผู้ประกอบธุรกิจ 

จากค านิยามมาตรา 3 แห่งกฎหมายฉบับน้ีได้กล่าวถึง “ผู้ประกอบธุรกิจ” ให้หมายถึง ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย 
ผู้ส่ังหรือน าเข้าสินค้าเพื่อขายต่อ หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วย จึงเห็นได้ว่า
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับน้ีใช้บังคับกับผู้ประกอบกิจการ Teleshopping ด้วย โดยที่กิจการดังกล่าวเป็นขาย
สินค้าโดยการน าเสนอผ่านทางโทรทัศน์ ไม่ว่าการน าเสนอดังกล่าวจะเป็นในลักษณะของการออกอากาศระยะส้ัน เป็น
รายการแนะน าขายสินค้าที่มีระยะเวลาอย่างน้อย 15 นาที โดยไม่มีการคั่นรายการ หรือเป็นช่องส าหรับขายสินค้า
โดยเฉพาะ และไม่ว่าจะน าเสนอขายสินค้าที่ผลิตในประเทศหรือน าเข้ามาจากต่างประเทศ หรือเป็นผู้ผลิตสินค้าเอง  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๕๔- 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการ Teleshopping ผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่ตามกฎหมายน้ีหลายประการ
ดังต่อไปน้ี 

๒.๑  หน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา 

ในการโฆษณาสินค้าน้ัน ผู้ประกอบกิจการ Teleshopping มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
ค าส่ังของคณะกรรมการโฆษณา ดังต่อไปน้ี  

๒.๑.๑ ต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือใช้ข้อความที่จะส่งให้เกิดผลเสียต่อ
สังคมเป็นส่วนรวม (มาตรา 22) (ไม่ว่าจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้า
หรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้า หรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบการจัดหา หรือการใช้
สินค้าหรือบริการ) อันได้แก่ข้อความในท านองดังต่อไปน้ีคือ 

 ข้อความที่ไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริง (หากเป็นการใช้ถ้อยค าที่บุคคลทั่วไปสามารถมี
เหตุสงสัยว่าเป็นข้อความเท็จหรือเกินความจริง คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจออกค าส่ังให้ผู้กระท าการ
โฆษณาพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงได้ 

 ข้อความที่มีลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในส่วนที่เป็นสาระส าคัญของสินค้าหรือ
บริการ 

 ข้อความที่เป็นการสนับสนุนให้มีการกระท าผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือท าให้เกิดการ
แตกแยก หรือเส่ือมเสียความสามัคคี  (รวมทั้งขัดต่อนโยบายทางสังคม ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมของชาติด้วย) 

 ข้อความอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง (มาตรา ๒๒ (๕)  

 ทั้งน้ี กฎหมายให้อ านาจคณะกรรมการโฆษณาในการส่ังผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ผู้บริโภคไว้ด้วย อาทิ 

 ให้ต้องแสดงถึง สภาพ ฐานะ และรายละเอียดอย่างอ่ืนเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจไว้ในการ
โฆษณาด้วย หากเห็นว่าเป็นสินค้าประเภทที่ผู้บริโภคจ าเป็นต้องทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว (มาตรา 25) 

 ให้ก าหนดให้ข้อความในการโฆษณาโดยมีถ้อยค าช้ีแจงก ากับให้ประชาชนทราบว่าข้อความ
ดังกล่าวเป็นการโฆษณา (มาตรา 26)  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๕๕- 

 ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการ
โฆษณา ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการน้ันในการโฆษณา หรือให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภค ใน
กรณีที่ผู้ประกอบการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย (มาตรา 27) 

 ให้ผู้ท าการโฆษณากระท าการพิสูจน์ความจริงในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อความใดที่
ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริง (มาตรา 28)  

 ส่ังห้ามใช้หรือให้แก้ไขข้อความ หรือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด าเนินคดีต่อผู้โฆษณาได้)  

 ก าหนดให้การโฆษณาโดยทางส่ือโฆษณาที่มีข้อความที่มุ่งหมายเพื่อการโฆษณา ต้องมี
ถ้อยค าช้ีแจงก ากับให้ประชาชนทราบว่าข้อความดังกล่าวเป็นการโฆษณา  

นอกจากน้ัน ส าหรับกิจการ Teleshopping ที่มีการโฆษณาว่าจะจัดให้มีการให้ของแถม หรือให้สิทธิ
หรือประโยชน์โดยให้เปล่า ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง111 และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา112 ดังต่อไป 
น้ีคือ 

(ก) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือข้อก าหนดในการให้ของแถม หรือให้สิทธิหรือประโยชน์ (ต้องมี
รายละเอียดข้องข้อความโฆษณา เงื่อนไขและข้อก าหนดในการให้ต้องชัดเจน (เชิงอรรถถือว่าไม่ชัดเจน)    

(ข) หากเป็นการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ข้อความโฆษณาที่ก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นของการให้ของ
แถม ให้สิทธิหรือประโยชน์ จะปรากฏเป็นภาพหรือเป็นเสียงอย่างใดอย่างหน่ึงก็ได้ แต่ข้อความส้ินสุดระยะเวลาต้อง
ปรากฏในทั้งสองส่วน (ส าหรับการโฆษณาทางโทรทัศน์ต้องมีข้อความก าหนดเวลาส้ินสุดของการให้ของแถมฯ เป็นภาพ
และเสียง แต่เวลาเริ่มต้นของการให้ของแถมฯ อาจเป็นเสียงหรือภาพก็ได้)  

(ค) ในการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ผู้ประกอบกิจการ Teleshopping ต้องระบุมูลค่ารวมของของ
แถม สิทธิหรือประโยชน์ทุกประเภทไว้ด้วย (แต่โฆษณาทางโทรทัศน์จะไม่ระบุมูลค่าของของแถม สิทธิหรือประโยชน์ทุก
ส่ิงก็ได้ โดยจะระบุเฉพาะส่ิงที่มีมูลค่าแตกต่างไปจากความเข้าใจโดยทั่วไปของผู้บริโภคและมีมูลค่าที่ไม่อาจทราบได้
โดยทั่วไปเท่าน้ันก็ได้)  

                                                           
111 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และ ๒๒ (๕) 
112  ประกาศคณะกรรมการวา่ด้วยการโฆษณา เร่ือง การโฆษณาขายสินค้าหรือบริการโดยการให้ของแถม สิทธิหรอืประโยชน์โดยให้เปล่า (ซ่ึงมิใช่การเสี่ยง
โชค) (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 มกราคม ๒๕๒๓)  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๕๖- 

(ง) เขตหรือถิ่นที่จัดให้มีการให้ของแถม ให้สิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่า เว้นแต่กรณีที่เป็นการจัด
ให้มีข้ึนทั่วประเทศ  

(จ) สถานที่ที่ก าหนดไว้ให้ผู้บริโภคมารับของแถม หรือสิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่า  

นอกจากน้ัน ผู้ประกอบกิจการต้องตกลงล่วงหน้ากับร้านที่จัดให้มีการให้ของแถมฯ ให้เป็นที่เข้าใจ
รว่มกันได้ในทางปฎิบัติไม่ให้มีปัญหา และกรณีที่ผู้ประกอบการรู้หรือควรรู้ว่าร้านค้าที่ให้ของแถมฯ ได้หลอกลวงหรือไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ก็ต้องรีบแก้ไขข้อผิดพลาด และหากแก้ไขไม่ได้ก็ต้องระงับการโฆษณาทันที ซึ่งประกาศฯ 
น้ีเพียงข้อแนะน าเท่าน้ัน ไม่มีสภาพบังคับให้ต้องปฏิบัติตาม และหากมีข้อสงสัยก็ให้ขอค าปรึกษาไปที่ สคบ. ได้ และให้
อ านาจเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ และให้จัดท าหรือเก็บหลักฐานเพื่อส่งหลักฐานตามค าส่ังคณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ 

ส าหรับการโฆษณาสินค้าหรือบริการโดยการจัดให้มีการเส่ียงโชคด้วยการแถมพกหรือรางวัล 
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาได้ออกประกาศ113 ก าหนดว่าแม้การโฆษณาเช่นว่าน้ีจะต้องขออนุญาตตามกฎหมาย
การพนันแล้ว ผู้ประกอบกิจการน้ันยังต้องปฏิบัติตามข้อแนะน าในท านองเดียวกันกับการโฆษณาที่จัดให้มีการให้ของ
แถม หรือให้สิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่าที่ไม่ใช่เป็นการเส่ียงโชค 

 
๒.๑.๒ ต้องไม่ใช้วิธีการโฆษณาที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย และจิตใจ หรือก่อให้เกิดความ

ร าคาญแก่ผู้บริโภค ทั้งน้ี ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 23) แต่ปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดวิธีการเหล่าน้ีไว้เป็น
กฎกระทรวง จึงอาจตีความว่าน่าจะหมายถึงการโฆษณาโดยใช้เสียงดังเกินควรหรือแสงไฟแรงเกินควร หรือการโฆษณา
ซ้ าแล้วซ้ าอีกหลายครั้ง เป็นต้น 

ทั้งน้ี กฎหมายให้อ านาจคณะกรรมการโฆษณาหากเห็นว่าการโฆษณาอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
และสินค้าน้ันเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ด้วยการส่ังให้การโฆษณาต้องกระท าไปพร้อมกับค าแนะน าหรือค าเตือนเกี่ยวกับ
วิธีใช้หรืออันตราย และอาจส่ังให้จ ากัดการใช้ส่ือโฆษณาหรือห้ามการโฆษณาสินค้าดังกล่าวก็ได้ (มาตรา 24) 

ผู้ประกอบธุรกิจใดสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ผู้ประกอบธุกิจน้ันอาจขอให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาที่พิจารณาให้ความเห็นใน
เรื่องน้ันก่อนท าการโฆษณาได้ ในกรณีน้ีคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะต้องให้ความเห็น และแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับค าขอ ถ้าไม่แจ้งภายในระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาให้ความ
เห็นชอบ (มาตรา 29)  อย่างไรก็ดี การให้ความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ไม่ถือว่าเป็นการตัดอ านาจที่
                                                           
113 ประกาศคณะกรรมการว่าดว้ยการโฆษณา เร่ือง การโฆษณาขายสินค้าหรือบริการโดยการจัดให้มกีารเสี่ยงโชคด้วยการแถมพก หรือรางวัล (ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๓ 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๕๗- 

จะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอ่ืนเมื่อมีเหตุอันสมควร   

กฎหมายน้ียังก าหนดความผิดทางอาญาแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้กระท าตามความเห็นของ
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาด้วย 

บทสันนิษฐานของกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา 

กรณีที่ผู้กระท าการโฆษณาไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเป็นความจริงตามที่ตน
ได้อ้างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรองของสถาบันหรือ บุคคลอ่ืนใด หรือยืนยันข้อเท็จจริงอันใด
อันหน่ึงในการโฆษณา ให้ถือว่าผู้กระท าการโฆษณา รู้หรือควรได้รู้ ข้อความน้ันเป็นความเท็จ 

 
๒.๒  หน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก 

ตามนิยามศัพท์เฉพาะในมาตรา ๓ ก าหนดให้ฉลากหมายความรวมถึงการท าให้ปรากฏข้อความ
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ รวมทั้งการจัดท าเอกสารหรือคู่มือส าหรับใช้ประกอบกับสินค้าหรือบริการ ป้ายที่ติดตั้งหรือ
แสดงไว้ที่สินค้าหรือหีบห่อด้วย  เมื่อพิจารณาประกอบกับมาตรา ๓๐ ที่ก าหนดให้สินค้าควบคุมฉลากเป็นสินค้าที่ผลิต
เพื่อขาย หรือสินค้าที่ส่ังหรือน าเข้า ยกเว้นสินค้าที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  ท าให้เห็นได้ว่าสินค้าหรือบริการส่วน
ใหญ่เป็นสินค้าหรือบริการที่ควบคุมฉลาก 

ผู้ประกอบกิจการ Teleshopping มีหน้าที่ตามที่มาตรา ๓๑ ก าหนดไว้คือ  

(๑) ข้อความของฉลากต้องเป็นความจริงและไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้า 

(๒) ต้องระบุช่ือหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า สถานที่ผลิตหรือสถานที่ประกอบ
ธุรกจิน าเข้า รวมทั้งข้อความที่แสดงให้เข้าใจได้ว่าสินค้าน้ันคืออะไร หากเป็นการน าเข้าสินค้าต้องระบุประเทศผู้ผลิตด้วย 

(๓) ต้องมีข้อความจ าเป็นที่แสดงราคา ปริมาณ วิธีใช้ ข้อแนะน า ค าเตือน วัน เดือน ปีที่หมดอายุ 

การก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการ Teleshopping อันเกี่ยวข้องกับการก าหนดข้อความของฉลากน้ัน 
โดยหลักแล้วต้องไม่เป็นการท าให้ผู้ประกอบการต้องเปิดเผยความลับทางการผลิต แต่หากว่าเป็นเรื่องจ าเป็นอันเกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้ว คณะกรรมการว่าด้วยฉลากอาจให้ผู้ประกอบกิจการต้องใส่ข้อความ
น้ันไว้บนฉลากด้วย (มาตรา 32)  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๕๘- 

ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากพบว่าผู้ประกอบปฏิบัติการฝ่าฝืนไม่ก าหนดข้อความที่ควรมีไว้
บนฉลากแล้วอาจส่ังให้มีการเลิกใช้ฉลากน้ัน หรือส่ังให้มีการแก้ไขฉลากให้ถูกต้องก็ย่อมได้ อน่ึง เมื่อผู้ประกอบกิจการ
ร้องขอในกรณีมีข้ออันควรสงสัยว่าฉลากสินค้าอาจฝ่าฝืนกฎหมาย ก็ให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากพิจารณาให้ความเห็น
ต่อฉลากน้ันก่อนได ้

 
๒.๓ หน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 

เน่ืองจากลักษณะของการประกอบกิจการ Teleshopping กับความคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา
มีความเก่ียวพันกันอยู่บ้าง เพราะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการขายสินค้า อย่างไรก็ดี ในส่วนที่เกี่ยวพันกับการขายสินค้าก็จะ
เป็นในเรื่องของการรับประกัน ซึ่งถือว่าเป็นการท าสัญญาประเภทหน่ึง โดยกฎหมายก าหนดให้ต้องมีการลงลายมือช่ือ
ของผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้แทน และต้องส่งมอบใบรับประกันให้แก่ผู้บริโภคพร้อมกับสินค้าด้วย (มาตรา 35 สัตต)  

โดยหลักการแล้ว ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ข้ันตอนก่อนท าสัญญา (Pre-purchase phrase) 
เช่น กรณีมีสินค้าใดที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและไม่มีกฎหมายใดควบคุมเป็นการเฉพาะ ก็ให้คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจส่ังให้ทดสอบหรือพิสูจน์ความปลอดภัยได้ และในกรณีที่ปรากฏว่าสินค้าน้ันอาจเป็นอันตรายที่
ไม่อาจป้องกันได้โดยการก าหนดฉลากหรือโดยวิธีการอ่ืน ก็มีอ านาจส่ังห้ามขายสินค้าน้ันได้ (มาตรา 36) หรือการ
ควบคุมการโฆษณา ฉลาก เป็นต้น  ขั้นตอนการท าสัญญาหรือขั้นตอนการขาย (purchase phrase) เช่นเรื่องข้อสัญญา
อันไม่เป็นธรรม หรือ วิธีการขาย เป็นต้น และขั้นตอนหลังสัญญา (Post purchase phrase) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรับ
ผิดในความช ารุดบกพร่องของสินค้าหรือบริการ และการเยียวยาความเสียหาย เป็นต้น 

คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอ านาจที่จะก าหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการเป็น
ธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินได้ โดยในหลักฐานการรับเงินต้องมีรายการและใช้ข้อความที่จ าเป็น และ
ต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ทั้งน้ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา 
(มาตรา 35 เบญจ) คือ ก าหนดให้ธุรกิจต่อไปน้ีเป็นกิจการที่ต้องควบคุมรายการหลักฐานการรับเงิน คือ ธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตประจ าวันของผู้บริโภค หรือธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจมีอ านาจต่อรองเหนือกว่าผู้บริโภค หรือ
ธุรกิจที่หากมีการก าหนดรายการในหลักฐานการรับเงินแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภค (มาตรา 3) และ
ในการก าหนดลักษณะของหลักฐานการรับเงินต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระเกินควรแก่การประกอบธุรกิจ และรายการน้ัน
สามารถกระท าได้โดยสภาพ และสามารถคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภคได้ (มาตรา 4) 114 

                                                           
114 พระราชกฤษฎกีาก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธกีารในการก าหนดธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินและลักษณะของหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 
2542 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๕๙- 

๒.๔ หน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายอ่ืน 

กฎหมายที่ก าหนดหน้าที่ให้ผู้ประกอบกิจการ Teleshopping ในส่วนที่เกี่ยวกับการขายสินค้าหรือ
บริการยังมีอีกมากตามลักษณะและประเภทของสินค้าหรือบริการน้ันด้วย อาทิ 

 สินค้ายา ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.  2518 
และ พ.ศ. 2522 รวมทั้งตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)115 เรื่องหลักเกณฑ์การโฆษณา
อาหาร พ.ศ. 2551 ในเรื่องการโฆษณายา ที่จะต้องไม่เป็นการโอ้อวดสรรพคุณยาเกินความจริง ไม่ใช้วิธีการโฆษณาที่
ไม่สุภาพหรือแสดงความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย หรือโดยวิธีแถมพกหรือออกสลากรางวัล อีกทั้งการโฆษณาดังกล่าวห้าม
น าบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมาเป็นผู้แสดงแบบ แนะน า หรือรับรอง และห้ามเปรียบเทียบหรือทับถม
ผลิตภัณฑ์ของผู้อ่ืนด้วย เป็นต้น 

 สินค้าอาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่องการโฆษณาอาหาร รวมทั้งตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องหลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2551 ที่จะต้องมีการ
ตรวจสอบและขออนุญาตการโฆษณาส าหรับอาหารบางประเภทที่เกี่ยวกับคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของ
อาหาร รวมทั้งต้องไม่เป็นการโฆษณาอันเป็นเป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเช่ือโดยไม่สมควร โดยเฉพาะหาก
การโฆษณาน้ันได้กระท าทางโทรทัศน์ ก็จะต้องให้ผู้อนุญาตตรวจข้อความที่จะโฆษณาก่อนและได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะ
ท าการโฆษณาได้ เป็นต้น  

 สินค้าเครื่องส าอาง ตามพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2535 เรื่องการโฆษณาที่ต้องไม่ใช้
ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งน้ี ไม่ว่าข้อความ
ดังกล่าวน้ันจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือ บริการ ตลาดจนการส่ง
มอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ โดยเฉพาะต้องไม่เป็นข้อความเท็จหรือเกินความจริง ข้อความที่จะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือ บริการ ไม่ว่าจะกระท าโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ 
สถิติ หรือส่ิงใด ส่ิงหน่ึงอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม นอกจากน้ันกรณีที่เป็นข้อความเกี่ยวกับการ

                                                           
115 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มหีน้าที่ในการติดตาม ก ากับ และดูแลการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่อยู่
ในความรับผิดชอบ มีกฎหมายเกีย่วกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผดิชอบ 8 ฉบับ แบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผลิตภัณฑ์ที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องยื่นขออนุญาตก่อนท าการโฆษณาได้แก่  ยา  อาหาร  และเครื่องมือแพทย ์กลุ่มที ่2 ผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายมิได้ก าหนดให้ต้องยื่นขออนุญาต แต่
จะต้องโฆษณาอยู่ในขอบเขตกฎหมาย ได้แก่  ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง  และวัตถอุันตราย กลุ่มที ่3 ผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายห้ามท าการโฆษณาเพื่อการค้าต่อ
ประชาชนทั่วไป เว้นแต่เป็นการโฆษณาซ่ึงกระท าโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชพีเวชกรรม วิชาชีพทันตกรรม หรือวิชาชีพเภสัชกรรม หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรค
สัตว์ชั้นหนึ่ง ได้แก ่ ผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษ  และวัตถุทีอ่อกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

 
 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๖๐- 

แถมพกหรือรางวัลด้วยการเส่ียงโชค จะต้องแสดงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของรายการในการโฆษณาให้ครบถ้วน
ด้วย 

 
๓.  สิทธิของผู้บริโภค 

 ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทย ภายใต้หลักการส าคัญของรัฐธรรมนูญ ซึ่งก าหนดสิทธิขั้น
พื้นฐานไว้ต้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งเป็นฉบับช่ัวคราว พ.ศ. 
๒๕๕๗ ก็ยังมีบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคไว้เช่นเดิม ดังปรากฏในมาตรา 4 ให้สิทธิที่ชนชาวไทยเคยได้รับการ
คุ้มครองตามประเพณีการปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
กล่าวคือย่อมน าบทบัญญัติในมาตรา ๖๑ ของรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้ในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในการ
ได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง มีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อ
พิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค นอกจากน้ัน ยังก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องจัดให้มี “องค์กรเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค” ให้เป็น
องค์กรอิสระ เพื่อท าหน้าที่เป็นตัวแทนผู้บริโภคท าหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐใน
การตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎและให้ความเห็นในการก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้ง
ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย  

จากการพิจารณานิยามค าว่า “ผู้บริโภค” เห็นได้ว่า ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบกิจการ Teleshopping 
เป็นผู้บริโภคตามกฎหมายน้ี (มาตรา ๓) จึงย่อมได้รับความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคซึ่งก าหนดไว้ส่ีประการคือ   

1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ  

2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าและบริการ  

3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ  

๔. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา   

๕. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย  

 ในการคุ้มครองผู้บริโภคน้ัน หากมีบทกฎหมายที่ก าหนดเกี่ยวกับเรื่องน้ัน ๆ ไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้น า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายน้ีไปใช้เท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายเฉพาะน้ัน (มาตรา 21)  เช่น หากสินค้าที่ผู้ประกอบกิจการ 
Teleshopping เป็นเครื่องส าอาง หรืออาหารเสริม หรืออาหารที่ควบคุมน้ าหนัก ก็ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะ
กฎหมายอาหารและยา เป็นต้น (ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในส่วนหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการ)  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๖๑- 

นอกจากน้ัน ผู้บริโภคยังมีสิทธิตามกฎหมายเฉพาะอ่ืนอีก โดยเฉพาะมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย
โดยตรงต่อผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ116  ได้ด้วย ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่
ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปน้ี 

(๑) ผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยมีสิทธิฟ้องร้องต่อผู้ประกอบการได้ในกรณีต่อไปน้ี 

 เป็นการซื้อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ผลิตหรือน าเข้าเพื่อขาย รวมทั้งผลิตผลเกษตรกรรมที่ยังไม่ได้
ผ่านกระบวนการผลิต และกระแสไฟฟ้า ยกเว้นสินค้าตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 4) 

 เป็นความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจหรือทรัพย์สิน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงความ
เสียหายต่อตัวสินค้าที่ไม่ปลอดภัยน้ัน (มาตรา 4) 

(๒) ให้อ านาจคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสมาคมที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรอง ในการ
ฟ้องด าเนินคดีเรียกค่าเสียหายแทนผู้เสียหายได้ (มาตรา 10) 

อย่างไรก็ดี กฎหมายก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ประกอบการไว้บางประการด้วย คือ กรณีที่สินค้า
น้ันมิได้เป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย หรือผู้เสียหายได้รู้อยู่แล้วว่าสินค้าน้ันเป็นสินค้าไม่ปลอดภัย หรือ ความเสียหายเกิดขึ้น
จากการใช้หรือเก็บรักษาสินค้าไม่ถูกต้องตามวิธีใช้วิธีเก็บ รักษา ค าเตือน หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ผู้ประกอบการได้
ก าหนดไว้อย่างถูกต้องและชัดเจนตามสมควรแล้ว (มาตรา 7) 

ผู้บริโภคยังได้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องบังคับคดีหลายประการตามพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 อาทิ  

 ฟ้องร้องด้วยตนเองด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ หรือผ่านผู้มีอ านาจฟ้องคดีผู้บริโภคก็ได้ 

 ศาลต้องจัดให้มีการน่ังพิจารณาคดีต่อเน่ือง โดยไม่เล่ือนคดีแต่หากมีเหตุจ าเป็น ศาลจะมีค าส่ัง
เล่ือนคดีได้ครั้งละไม่เกิน 15 วัน และการพิจารณาคดีมี 2 ช้ันศาล คือศาลช้ันต้น และศาลอุทธรณ์ ท าให้คดียุติได้เร็วขึ้น 

 ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม เช่น ค่าข้ึนศาล ค่าป่วยการพยาน ค่าทนายความ ฯลฯ 

                                                           
116 ผู้ประกอบการ ได้แก่ ผู้ผลิตหรือผู้วา่จา้งให้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขายสินค้าที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผูน้ าเข้าได้ และผู้ซ่ึงใช้ชื่อ ชื่อทางการ
ค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายขอ้ความ หรือแสดงด้วยวธิีใด ๆ อันมีลักษณะอันให้เกิดความเข้าใจได้วา่เป็นผู้ผลิต ผู้ว่าจา้งให้ผลิตหรือผู้น าเข้า (มาตรา 4) 
ซ่ึงผู้ประกอบการทุกคนต้องร่วมกันรับผดิชอบต่อผู้เสียหายในความเสียหายที่เกดิจากสินค้าที่ไม่ปลอดภยั และสินค้านั้นได้มีการขายใหแ้ก่ผลบริโภคแล้ว ไม่วา่
ความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการหรือไม่ก็ตาม โดยภาระการพิสจูน์เป็นของผู้ประกอบการ (มาตรา 5)  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๖๒- 

 ได้รับประโยชน์เกี่ยวกับอายุความในการฟ้องร้องคดีที่ยาวกว่าอายุความคดีละเมิดทั่วไป คือ
ฟ้องร้องได้ภายในก าหนดสามปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ประกอบการที่ต้องรับผิด แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่
มันที่ขายสินค้าดังกล่าวน้ัน (มาตรา 12) หรือหากเป็นกรณีที่เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัย 
โดยสารที่สะสมอยู่ในร่างกายของผู้เสียหายที่ต้องใช้เวลานานในการแสดงออก  (มาตรา 13)  

 ไม่ต้องพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการผลิต การประกอบการออกแบบ การให้บริการหรือการ
ด าเนินการใด ๆ ที่ข้อเท็จจริงอยู่ในความรู้เห็นโดยเฉพาะของผู้ประกอบธุรกิจ (มาตรา 29) 

 ในคดีที่ผู้บริโภคเป็นโจทก์ ศาลมีอ านาจก าหนดจ านวนค่าเสียหายที่เรียกร้องให้ถูกต้องหรือ
ก าหนดวิธีการ บังคับให้เหมาะสมได้ แม้จะเกินกว่าค าขอบังคับก็ตาม (มาตรา 39) 

 หากศาลเช่ือว่าความช ารุดบกพร่องดังกล่าวมีอยู่ในขณะส่งมอบสินค้าน้ันและไม่อาจแก้ไขให้
กลับคืนสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติหรือถึงแม้จะแก้ไขแล้วแต่หากน าไปใช้บริโภคแล้วอาจเกิดอันตรายแก่ร่างกาย 
สุขภาพ หรืออนามัยของผู้บริโภคที่ใช้สินค้าน้ัน ให้ศาลมีอ านาจพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจเปล่ียนสินค้าใหม่ให้แก่
ผู้บริโภคแทนการแก้ไขซ่อมแซมสินค้าที่ช ารุดบกพร่องน้ันก็ได้ (มาตรา 41) 

 
3. การก าหนดทางเลือกของแนวทางในการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล ในประเด็น

เกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การเก็บค่าธรรมเนียม การก ากับผังและเนื้อหารายการ และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ในต่างประเทศ 

หากพิจารณาแนวทางการก ากับดูแลรายการประเภทการขายสินค้าทางไกลระหว่าง 6 ประเทศที่มีการศึกษา
เปรียบเทียบพบว่าส าหรับในประเด็นด้านการออกใบอนุญาต การเก็บค่าธรรมเนียม และการก ากับผังและเน้ือหา
รายการพบว่าสามารถแบ่งแยกระดับการก ากับดูแลได้หลายระดับตั้งแต่การก ากับดูแลที่ปล่อยไปตามกลไกตลาด 
(Laissez faire approach) ไปจนถึงการที่รัฐก ากับดูแล (Government Intervention) โดยประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น
ตัวอย่างส าคัญส าหรับการที่รัฐค่อนข้างปล่อยให้กลไกตลาดเกิดการแข่งขันอย่างเสรี การก ากับดูแลเป็นไปตามกลไก
ตลาดโดยภาครัฐจะก ากับพฤติกรรมทางธุรกิจที่มีเหมาะสม และส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในประเด็นหลักๆ อาทิเช่น 
การโฆษณา และการขายสินค้าทางไกลที่ต้องมีข้อมูลที่เป็นความจริง โดยให้ความส าคัญกับการก ากับโฆษณาที่มีการ
รับรอง (Endorsement Advertising) โฆษณาที่อ้างประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อม (Environmental Marketing Claim) 
และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ (Health Claims) เป็นต้น 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๖๓- 

อย่างไรก็ตาม ประเทศเกาหลีใต้ใช้แนวทางการก ากับดูแลที่แตกต่างกัน โดยเลือกใช้แนวทางที่รัฐเข้ามาก ากับ
ดูแล โดยก าหนดจ านวนใบอนุญาต และเงื่อนไขในการประกอบการอย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมถึงประเภทสินค้า  และ
สัดส่วนของสินค้าที่อนุญาตให้จ าหน่ายได้ภายในช่องรายการขายสินค้าทางไกล เป็นการแสดงถึงมุมมองต่อทรัพยากรที่
จ ากัดของประเทศ และความจ าเป็นในการบริหารจัดการทรัพยากรดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
4. โครงสร้างของหน่วยงานก ากับและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานก ากับกับผู้ประกอบกิจการ และสมาคม/การ

รวมกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 

ข้อมูลในส่วนน้ีแสดงถึงหน่วยงานก ากับดูแลต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก ากับดูแล และส่งเสริมการ
ประกอบการด้านการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ ทั้งในแง่มุมด้านการอนุญาต การก าหนดนโยบาย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในกลุ่มผู้ประกอบการ รวมถึงบทบาทหน้าที่ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานก ากับ และสมาคมหรือการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทการขาย
สินค้าทางไกล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
ประเทศญี่ปุ่น 

โครงสร้างของหน่วยงานก ากับที่เกี่ยวข้องกับกิจการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ ในประเทศญี่ปุ่น 
ประกอบไปด้วยรูปแบบของหน่วยงาน 3 รูปแบบ อันประกอบไปด้วย หน่วยงานภาครัฐ สมาคมที่เกิดจากการรวมกลุ่ม
ผู้ประกอบการภาคเอกชนเพื่อวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลกันเอง และองค์กรความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน
ที่เป็นองค์กรอิสระเพื่อการพัฒนากิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ ประกอบไปด้วยหน่วยงานดังต่อไปน้ี 

 
กระทรวงมหาดไทย และการสื่อสาร (Ministry of Internal Affairs and Communications - MIC) 

เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการบริหารโครงสร้างการปกครองของประเทศญี่ปุ่น ทั้งในระดับส่วนกลาง ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น รวมถึงบริหารจัดการระบบจัดการภัยพิบัติ อัคคีภัย และเหตุด่วนเหตุร้ายอ่ืนๆ รวมถึงก ากับกิจการโทรคมนาคม 
และกิจการกระจายเสียงวิทยุ และโทรทัศน์อีกด้วย กระทรวงฯ มีอ านาจตามกฎหมายพระราชบัญญัติกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน์ ค.ศ. 1950 (The Broadcast Act 1950) จนถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พรบ. หมายเลข 65 ณ วันที่ 3 ตุลาคม 
ค.ศ. 2010 โดยมีส านักงานข้อมูล และการส่ือสาร (Information and Communications Bureau) เป็นส านักงานใน
สังกัดที่มีหน้าที่โดยตรงในการก าหนดนโยบาย รวมถึงการก ากับดูแล บริหารจัดการ และส่งเสริมการกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน์ของประเทศ โดยผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อความสามารถในการแข่งขันใน
ระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นกลไกในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเท่าเทียม ทั้งน้ีกระทรวงฯ มีหน้าที่ในการอนุมัติใบอนุญาต



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๖๔- 

ประกอบการการออกอากาศพื้นฐาน (basic broadcasting) ส าหรับการออกอากาศวิทยุ และจดทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบการประเภทการออกอากาศประเภททั่วไปส าหรับการประกอบการออกอากาศทางโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ดาวเทียม เคเบิ้ลโทรทัศน์ และการเผยแพร่สัญญาณเสียงวิทยุตามระบบสาย (Wired Radio) อีกด้วย (General 
Broadcast)  (Ministry of Internal Affairs and Communications, 2009) 

 
ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค สังกัดรัฐบาลญี่ปุ่น (Consumer Affairs Agency, Government of Japan) มี

หน้าที่ตามกฎหมายในการปกป้องคุ้มครองผู้บริโภค โดยการด าเนินการตามหน้าที่ 8 ประการ ดังต่อไปน้ี 

1. พัฒนานโยบายด้านการปกป้องคุ้มครองผู้บริโภค และตรวจสอบนโยบายดังกล่าว  

2. ปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตราย 

3. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

4. ก าหนดระบบการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคอย่างบูรณาการ 

5. ให้การศึกษา และความรู้แก่ผู้บริโภค 

6. ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของราคาสินค้าพื้นฐาน และให้ข้อมูล 

7. ประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่น และกลุ่มตัวแทนผู้บริโภคในการพัฒนาประสิทธิภาพของนโยบายปกป้อง
คุ้มครองผู้บริโภค และ 

8. หน้าที่ อ่ืนๆ อาทิเช่น ปกป้องข้อมูลความลับของผู้บริโภค ปกป้องผู้แจ้งเหตุเกี่ยวกับปัญหาในการ
คุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศ  

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๖๕- 

ภาพที่ ๓  หน้าที่ของส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค 

 
(Consumer Affairs Agency, 2015) 

 
นอกจากน้ัน ส านักงานฯ ยังมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันของรางวัลที่แสดงเหตุผลไม่ได้ และการ

โฆษณาที่หลอกลวง (Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations 1962) ในการก ากับ
ดูแลการโฆษณา และการส่งเสริมการขายประเภทต่างๆ รวมถึงการสืบสวน และแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคในกรณีที่
เกี่ยวข้อง 

 
สมาคมผู้ประกอบกิจการโฆษณากระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์แห่งประเทศญี่ปุ่น (The Japan 

Commercial Broadcasters Association - JBA) เปล่ียนช่ือมาจากสมาคมผู้ประกอบกิจการโฆษณากระจายเสียง
ทางวิทยุหรือโทรทัศน์แห่งชาติ (National Association of Commercial Broadcaster - NAB) เมื่อวันที่ ๑ เมษายน 
ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) โดยมีสมาชิกประกอบไปด้วยผู้ประกอบการโฆษณาทางวิทยุ และโทรทัศน์จ านวนรวม 206 
รายทั่วประเทศญี่ปุ่น  JBA มีสถานะเป็นสมาคมไม่แสวงหาก าไร (Non-profit incorporated association) ก่อตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495) มีหน้าที่ในการก ากับดูแลโฆษณาทางวิทยุหรือโทรทัศน์ ตามข้อ 3 
ของวัตถุประสงค์การก่อตั้ง (Article of Incorporation) ก าหนดให้มีหน้าที่ “เพื่อวัดระดับการพัฒนาทางจริยธรรมของ
การออกอากาศ การออกอากาศ และส่งเสริมสวัสดิการประชาชนผ่านการประกอบการ รวมถึงเพื่อการพัฒนา และสร้าง



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๖๖- 

กระบวนการให้สมาชิกสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ร่วมกันฉัน
มิตร117  (The Japan Commercial Broadcasters Association (JBA), 2015) 

 
องค์กรจริยธรรมการออกอากาศ และการพัฒนารายการ (Broadcasting Ethics and Program 

Improvement Organization - BPO) เป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร และไม่สังกัดรัฐบาล (Non-profit, non-
governmental organization) มีหน้าที่พัฒนาคุณภาพการออกอากาศ และส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม โดยค านึงถึง
เสรีภาพในการพูด และการแสดงออก (Freedom of speech and expression) รวมถึงปกป้องสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน
ของผู้ชม (Audience’s basic human right) ในเชิงสมัครใจร่วมกับสมาชิก (Voluntary standpoint) โดยด าเนินการ
เกี่ยวกับการสืบสวนข้อร้องเรียน และปัญหาด้านจริยธรรมกับรายการที่มีปัญหา รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ และทัศนคติ
ผู้ประกอบการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง องค์กรดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง NHK 
NAB และผู้ประกอบการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ โดยสมาชิกต้องจ่ายค่าสมาชิก โดย BPO ประกอบไปด้วย
คณะกรรมการจ านวน ๓ คณะได้แก ่

๑. คณะกรรมการสืบสวนจริยธรรมด้านการออกอากาศ (Committee for the Investigation of 
Broadcasting Ethics) มีหน้าที่พัฒนาคุณภาพของการออกอากาศโดยตรวจสอบรายการ และสืบสวนรายการที่
ออกอากาศด้วยข้อมูลเท็จ/ข้อมูลที่แต่งเติมขึ้น (Investigate falsified/fabricated programs) 

๒. คณะกรรมการออกอากาศ และสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิอ่ืนๆ (Broadcast and Human Rights / 
Other Related Rights Committee - BRC) มีหน้าที่สนับสนุนประชาชนหรือกลุ่มต่างๆ ที่ถูกละเมิดสิทธิผ่านรายการที่
มีการออกอากาศ 

๓. คณะกรรมการก ากับการออกอากาศรายการส าหรับเยาวชน (Broadcast Committee for Youth 
Programming) มีหน้าที่พัฒนารายการส าหรับเยาวชนที่มีการออกอากาศโดยจัดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อรายการ 
และการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

หากคณะกรรมการหน่ึงคณะกรรมการใดพบว่ารายการที่มีการออกอากาศมีปัญหาด้านจริยธรรม สมาชิกของ 
BPO ซึ่งเป็นผู้ประกอบการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ที่ถูกกล่าวหาจ าเป็นต้องยื่นรายงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยรายงานดังกล่าวทาง BPO จะเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป (Broadcasting Ethics 
& Program Improvement Organization, 2016) 
                                                           
117 Article 3 “to measure the improvement of broadcasting ethics level, broadcasting and to promote public welfare through 
business, as well as sake of its advancement, and processes for the members to solve common problem with an objective to be 
made compatible with the mutual friendship together” 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๖๗- 

สมาคมผู้ประกอบการตลาดทางตรงญี่ปุ่น (Japan Direct Marketing Association – JADMA) ถูกจัดตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 1983 โดยการอนุมัติจากกระทรวงเศรษฐกิจ พาณิชย์ และอุตสาหกรรม (Ministry of 
Economy, Trade and Industry - METI)118 ซึ่งในสมัยน้ันยังเรียกว่ากระทรวงการค้าระหว่างประเทศ และ
อุตสาหกรรม (Ministry of International Trade and Industry - MITI) มีหน้าที่จัดการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของ
ผู้บริโภคที่มีต่อผู้ประกอบการธุรกิจตลาดทางตรง และประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการต่างๆ โดยมีสมาชิก
ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการตลาดทางตรงทั้งประเภทการขายสินค้าทางบ้าน (Door-to-Door Sales) การขายสินค้า
ผ่านแคตาล็อค (Catalogue Sales) การขายสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Sales) และการขาย
สินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ (TV Shopping) ภายหลังจากการแก้ไขกฎหมายการขายสินค้าทางบ้าน ฉบับปี ค.ศ. 
1988 (Revision of Law Concerning Door-to-Door Sales) JADMA ได้รับการยกสถานะเป็นองค์กรตามกฎหมาย
ที่มีหน้าที่แนะน า และควบคุมสมาชิกในธุรกิจเดียวกันภายใต้หลักการก ากับตนเอง (Self-Regulation) โดยด าเนินการ
ประสานงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้บริโภค และด าเนินการร่วมกับสมาชิกในการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าว โดย 
JADMA มีการด าเนินกิจกรรมดังต่อไปน้ี 

 การพัฒนามาตรฐานจริยธรรมด้านพาณิชยกรรมในธุรกิจตลาดทางตรง 

 การส่งเสริมการประกอบการธุรกิจที่เป็นธรรม 

 การปกป้องคุ้มครองผู้บริโภค 

 กระบวนการจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้บริโภค 

 
ประเทศเกาหลีใต้ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวางแผนอนาคต (Ministry of Science, ICT and 
Future Planning) เป็นหน่วยงานหลักส าคัญของประเทศที่รับผิดชอบด้านการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของประเทศที่มีพื้นฐานจากการสร้างสังคม และเศรษฐกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (Science & Technology) การวิจัยพัฒนา (Research & Development) การหลอมรวมของเทคโนโลยี
สารสนเทศ การส่ือสาร และการออกอากาศ (Convergence of the information/communication and 
                                                           
118 กระทรวงเศรษฐกิจ พาณิชย์ และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry - METI) ถูกจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2001 โดยการปฏิรูป
รัฐบาลกลางแห่งปี ค.ศ. 2001 ซ่ึงด าเนินการรวมภารกิจของกระทรวงการค้าระหว่างประเทศ และอุตสาหกรรม (Ministry of International Trade and 
Industry - MITI) กับภารกิจดา้นการวางแผนทางเศรษฐกิจของส านักงานวางแผนเศรษฐกิจ (Economic Planning Agency) เข้าไว้ด้วยกันภายใต้กระทรวง
ใหม่ 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๖๘- 

broadcasting) และการน านโยบายไปปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจในแนวทาง
ดังกล่าว กระทรวงฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระยะเวลา 20 ปี ที่ใช้เป็น
แนวทางในการก ากับดูแล และส่งเสริมการพัฒนารายสาขาต่างๆ โดยมีรายละเอียดของความรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้อง
กับการกระจายเสียงวิทยุ และโทรทัศน์ของประเทศดังน้ี   

(1) การประสานความร่วมมือในระดับระหว่างประเทศ และรับผิดชอบด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์/การส่ือสาร 

(2) การก าหนดแผนพัฒนาพื้นฐานส าหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีพื้นฐานจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ข้อมูลสารสนเทศ และการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ 

(3) การศึกษาวิเคราะห์ก าหนด และวางแผนพัฒนาส าหรับการเติบโตในอนาคต และก าหนดแผนการพัฒนา
เพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโต 

(4) วางแผน และบริหารงานวิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ 

(5) วางแผนพัฒนา และสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Basic research) การพัฒนาเทคโนโลยีหลัก (Core 
technology) และเทคโนโลยีผสม (Fusion technology) ในด้านที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

(6) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และระบบพาณิชยกรรมรองรับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของ
เทคโนโลยี ผ่านการสนับสนุนชุมชนการวิจัย (Research communities) 

(7) ก าหนดเป้าหมายระยะกลาง และเป้าหมายระยะไกลของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  

(8) ส่งเสริมนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศ/การส่ือสาร และการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ 
(Information/communication and broadcasting) และพัฒนาบุคลากร และสร้างงานจากภาคส่วนดังกล่าว 

(9) ส่งเสริมการพัฒนาส่ือใหม่ในการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ (Stimulation of new media 
broadcasting) และการพัฒนาไปสู่การออกอากาศแบบดิจิตอล (Conversion to digital broadcasting) 

(10) การก าหนดนโยบายส่งเสริมการบริหารจัดการคล่ืนความถี่ (Radio wave promotion policy) การ
แจกแจงความถ่ี และการจัดสรรคล่ืนความถ่ี (Frequency distribution and allocation) รวมถึงการให้อนุญาต และ
ตรวจสอบสถานีวิทยุ (Approval/inspection of radio station) (Ministry of Science, ICT and Future Planning, 
2015) 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๖๙- 

คณะกรรมการสื่อสารแห่งประเทศเกาหลี (Korea Communications Commission - KCC) เป็นองค์กร
กลางในระดับรัฐมนตรี (Ministerial-level central administrative organization) ภายใต้อ านาจการก ากับดูแลของ
ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ (Authority of the President) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อการหลอมรวมของ
เทคโนโลยีดิจิตอลในด้านการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม สร้างให้เกิดอิสระ เสรีภาพ ปกป้องประโยชน์
สาธารณะในด้านการออกอากาศ และเพื่อพัฒนาอย่างสมดุลในด้านการออกอากาศ และโทรคมนาคม เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

คณะกรรมการส่ือสารแห่งประเทศเกาหลีก่อตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการจัดตั้ง และการด าเนินการของ
คณะกรรมการส่ือสารแห่งประเทศเกาหลี (Act on the Establishment of and Operation of the KCC) โดยคณะ
กรรมการฯ มีหน้าที่ก ากับการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อปกป้องผู้ใช้งาน (Ensuring user 
protection) และสร้างให้เกิดอิสระในการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting independence) หน้าที่ส าคัญของ
คณะกรรมการส่ือสารแห่งประเทศเกาหลีรวมถึง  

(1) การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการออกอากาศภาคพื้นดิน (Terrestrial broadcasting) ช่องรายการ
ทั่วไป (General programming channel) และช่องส าหรับรายการข่าวโดยเฉพาะ (All news channel)  

(2) การสืบสวน และก าหนดมาตรการลงโทษ (Investigating and imposing sanctions) แก่ผู้ออกอากาศ
ที่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

(3) การวางแผน และด าเนินนโยบายเพื่อปกป้องผู้ใช้งาน และความเป็นส่วนตัว (Privacy) และ 

(4) ป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย และเป็นอันตรายในระบบอินเทอร์เน็ต  

คณะกรรมการฯ ยังมีหน้าที่ก าหนดนโยบายด้านการโฆษณา และการตรวจสอบรายการ (Broadcast advertising 
and programming evaluation) การเสริมสร้างความหลากหลายของส่ือ (Media diversity) การเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลีทั้งสองประเทศ และในระดับนานาชาติด้านการส่ือสาร (Inter- Korean exchanges and 
international cooperation in communications) (Korea Communications Commission, 2014) 

 
คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเกาหลีใต้ (Korean Fair Trade Commission - KFTC) เป็นองค์กร

กลางในระดับรัฐมนตรี (Ministerial-level central administrative organization) ภายใต้อ านาจการก ากับดูแลของ
นายกรัฐมนตรี (Authority of the Prime Minister) และยังมีหน้าที่เป็นองค์กรกึ่งตุลาการ (Quasi-judiciary body) 
คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ก าหนดนโยบายด้านการแข่งขันทางการค้า และน านโยบายดังกล่าวไปบังคับใช้  รวมถึงตัดสิน



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๗๐- 

คดี และจัดการคดีที่เกี่ยวข้องกับการผูกขาด โดยการปฏิบัติงานเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงจากหน่วยงานภาครัฐ
อ่ืนๆ  

คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเกาหลีใต้ประกอบไปด้วยคณะกรรมการจ านวน 9 กรรมการ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่มอี านาจตัดสินใจในประเด็นด้านการแข่งขันทางการค้า และการคุ้มครองผู้บริโภค และส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการ 
แข่งขันทางการค้าเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการปฏิบัติการสนับสนุน ประธาน และรองประธานคณะกรรมการ
แข่งขันทางการค้าเกาหลีใต้ได้รับการเสนอแนะโดยนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี ในขณะที่สมาชิก
คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเกาหลีใต้ที่เหลือจะได้รับการแนะน าโดยประธานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
เกาหลีใต ้และแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี  

ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเกาหลีใต้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการน าเสนอนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า การตรวจสอบประเด็นด้านการผูกขาด และน าเสนอประเด็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการฯ 
เพื่อให้พิจารณา รวมถึงน าผลการพิจารณาดังกล่าวไปปฏิบัติ และบังคับใช้ 

คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเกาหลีใต้มีหน้าที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1. การส่งเสริมการแข่งขันทาง
การค้า 2. การปกป้องสิทธิของผู้บริโภค 3. การสร้างสภาพแวดล้อมในการแข่งขันที่เป็นประโยชน์ต่อวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) และ 4. การป้องกันการมีอ านาจเหนือตลาด โดยหน้าที่ดังกล่าวเป็นหน้าที่ตากฎหมาย
จ านวน 12 ฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติระเบียบป้องกันการผูกขาด และการค้าที่เป็นธรรม (Monopoly 
Regulation and Fair Trade Act (MRFTA) (Korea Fair Trade Commission, 2015) 

 
คณะกรรมการตรวจสอบโฆษณาแห่งเกาหลีใต้ (The Korea Advertising Review Board - KARB) ก่อตั้ง 

ขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 1991 เป็นองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบโฆษณาในประเทศเกาหลี โดยเป็น
องค์กรก ากับดูแลกันเอง (Self-regulation) ซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลการโฆษณาตามมาตรฐานด้านจริยธรรมโฆษณา ปี ค.ศ. 
1990 (Ethics on advertising in 1990) สมาชิกเกิดจากการรวมตัวของสมาคมต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
โฆษณา โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบโฆษณา (Advertising Review Board) ซึ่งมีอ านาจในการตัดสินใจ และ
พิจารณา ประเด็นด้านที่เกี่ยวข้องกับโฆษณา และคณะอนุกรรมการอิสระ (Autonomous subcommittee) ซึ่งมี
หน้าที่ศึกษา วิจัย และสืบสวนประเด็นต่างๆ รวมถึงเตรียมผลการศึกษาเพื่อน าเสนอแก่คณะกรรมการฯ ต่อไป   

ในระยะแรกก่อตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบโฆษณาแห่งเกาหลีใต้ประกอบไปด้วยสมาชิกจ านวน 12 สมาคม 
หลังจากด าเนินการจนถึงปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 16 องค์กร อันประกอบไปด้วย 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๗๑- 

(1) สมาคมโฆษณา และภาพลักษร์ตราสินค้าแห่งประเทศเกาหลี (Korea Association of Advertising 
and Brand Image) 

(2) สมาคมส่ือโฆษณาภายนอกแห่งประเทศเกาหลี (Korea Outdoor Advertising Association) 

(3) สมาคมผู้ถ่ายภาพโฆษณาแห่งประเทศเกาหลี (Advertising Photographers Association of Korea) 

(4) สมาคมผู้ประกอบการเคเบิ้ลโทรทัศน์แห่งประเทศเกาหลี (Korea Cable TV Association) 

(5) สมาคมผู้ออกอากาศส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้าง ตรวจจับ และควบคุมแสงแห่งประเทศเกาหลี 
(Optoelectronic Broadcasting Association of Korea) 

(6) สมาคมหนังสือพิมพ์ และวิชาชีพหนังสือพิมพ์แห่งประเทศเกาหลี (Korea Association of Newspapers 
and professional) 

(7) สมาคมนิตยสารแห่งประเทศเกาหลี (Korea Magazine Association) 

(8) ชมรมส่ือแห่งประเทศเกาหลี (Korea Society of Media) 

(9) ชมรมโฆษณาแห่งประเทศเกาหลี (Korea Advertising Society) 

(10) สมาคมผู้ประกอบการออกอากาศแห่งประเทศเกาหลี (Korea Broadcasting Association) 

(11) สมาคมโฆษณา และส่ือสารมวลชนแห่งประเทศเกาหลี (Korea Association for Advertising and 
Public Relations) 

(12) ชมรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศเกาหลีใต้ (South Korea PR Society) 

(13) สมาคมส่ือภายนอกแห่งประเทศเกาหลี (Korea Outdoor Advertising Association) 

(14) สมาคมผู้ผลิตยาแห่งประเทศเกาหลี (Korea Pharmaceutical Manufacturers Association) 

(15) สมาคมเครื่องส าอาง (Cosmetics Association) 

(16) สมาคมตราสินค้าแห่งประเทศเกาหลีใต้ (South Korea Brand Associations) (Korea Advertising 
Review Board, 2015) 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๗๒- 

สมาคมนักการตลาดแห่งเกาหลีใต้ (Marketers Society of Korea - MASOK) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 
1985 เพื่อเป็นเครือข่ายด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดในประเทศเกาหลีผ่านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตลาด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาการตลาดในประเทศ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก  

ในปัจจุบัน สมาคมนักการตลาดแห่งเกาหลีใต้มีการจัดพิมพ์วารสารสมาคมนักการตลาดแห่งเกาหลีใต้ (Journal 
of Korean Marketing Association - JKMA) วารสารการตลาดเอเชีย (Asia Marketing Journal - AMJ) และจัด
สัมมนาวิชาการทุกฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง เพื่อการพัฒนาทฤษฎี และการศึกษาด้านการตลาดที่มีคุณภาพสูง 
นอกจากน้ันสมาคมนักการตลาดแห่งเกาหลีใต้ยังมีการมอบรางวัลแก่ธุรกิจ และนักธุรกิจที่มีความส าเร็จด้านการตลาด
ประจ าปี ด้วยรางวัลพรมแดนการตลาด (Marketing Frontier Awards) และรางวัลประธานบริหารประจ าปี (This 
Year's CEO Awards) เพื่อการพัฒนา และการสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรม(Marketers Society of Korea, 
2015) 

 
สมาคมผู้ประกอบการขายตรงเกาหลีใต้ (Korea Direct Selling Association - KDSA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 

ค.ศ. 1988 โดยเป็นสมาคมที่เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการธุรกิจขายตรง และการตลาดทางตรง มีหน้าที่
ก ากับการขายตรงภายในประเทศเกาหลี โดยมีการก าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณ (Code of Ethics) ส าหรับธุรกิจขาย
ตรง และการตลาดทางตรง ไว้ดังน้ี 

(1) ภารกิจในการส่งเสริมชีวิตที่ดีของผู้บริโภคผ่านสินค้าที่มีคุณภาพ  

(2) การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเก่ียวกับผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคเพื่อให้สามารถตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 

(3) ปฏิเสธการขายสินค้าบกพร่อง ด้อยคุณภาพ และส่งผลเสียต่อผู้บริโภค โดยสร้างให้เกิดการขายตรง 
และการตลาดทางตรงที่ดีต่อผู้บริโภค  

(4) ปฏิเสธการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ เกินความจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ องค์กร หรือ กิจกรรมใดๆ รวมถึงไม่
โจมตีผู้ประกอบการรายอื่นๆ  

(5) ด าเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมในกรณีที่การประกอบการธุรกิจใดๆ ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค 

(6) ตระหนักว่าการขายตรง และการตลาดทางตรงเป็นโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมผ่าน
ทางสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม และยืดมั่นในหลักการเสริมสร้างโอกาสในการจ้างงานให้กับประชาชน 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๗๓- 

(7) การมีส่วนร่วมในการบริการสังคม และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate social 
responsibility) 

(8) สร้างให้เกิดการค้าที่เป็นธรรม ตามกฎหมาย และระเบียบ 

(9) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายตรง และการตลาดทางตรง 

(10) มีความร่วมมือระหว่างประเทศตามมาตรฐานจรรยาบรรณ (Code of Ethics) ในฐานะเป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์ขายตรงโลก (World Federation of Direct Selling) (Korea Direct Selling Association, 2015) 

 
สมาคมทีวี โฮม ช้อปปิ้งเกาหลี (KOTA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 11 มิถุนายน 2011 ปัจจุบันมีประธานบริษัท Lotte 

Home Shopping ด ารงต าแหน่งเป็นประธานสมาคม  ทางสมาคมฯ ได้ร่วมมือกับภาครัฐเพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของประเทศเกาหลีในหลายมิติเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการ
ด าเนินการดังต่อไปน้ี 

1. การสร้างกองทุนเพื่อผู้ประกอบการ SME ร่วมกับธนาคารต่างๆ ของเกาหลีใต้  กล่าวคือเมื่อบริษัท 
SME ต้องการสภาพคล่องสามารถน าเอกสารสรุปยอดจ าหน่ายสินค้าผ่านโฮม ช้อปปิ้งมาใช้ขอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าจาก
กองทุนได้ 

2. ส่งเสริมการส่งออกสินค้า SME ผ่านเครือข่ายของธุรกิจโฮม ช้อปปิ้งในสาขาต่างประเทศ โดยมีระบบ
บริหารจัดการแบบครบวงจรเพื่อให้ ผู้ประกอบการ SME ไม่ต้องลงทุนหรือมีภาระเพิ่ม  

3. ส่งเสริมสินค้า SME ด้วยการโฆษณาทางทีวีและช่องทางออนไลน์แบบไม่มีเสียค่าใช้จ่าย เมื่อสินค้าน้ัน
เป็นที่รู้จักแล้วส่งผลให้ยอดขายในตลาดค้าปลีกปกติ (Offline) มียอดสูงขึ้นตามไปด้วย  

4. มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการท าตลาด การสร้างตราสินค้า การพัฒนาสินค้าและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ (สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย), 2559) 

 
ประเทศออสเตรเลีย  

ส านักงานการสื่อสาร และสื่อแห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian Communications and Media 
Authority - ACMA) เป็นองค์กรที่มีอ านาจตามกฎหมายในระดับรัฐบาลกลางสหพันธรัฐประเทศออสเตรเลีย 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๗๔- 

(Federal Government) โดยสังกัดอยู่ในหน่วยงานของรัฐบาลกลางด้านการส่ือสาร และศิลปะ (Federal 
government portfolio of Communications and the Arts) โดยมีหน้าที่ในการก ากับกิจการด้านการกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting) กิจการอินเทอร์เน็ต (Internet) กิจการส่ือสารวิทยุ (Radio communications) และ
กิจการโทรคมนาคม (Telecommunications) 

ส านักงานการส่ือสาร และส่ือแห่งประเทศออสเตรเลียก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 เมื่อส านักงาน
การส่ือสารแห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian Communications Authority - ACA) ได้ควบรวมภารกิจเข้ากับ
ส านักงานกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian Broadcasting Authority - ABA) โดยมี
หน้าที่ก ากับ และบังคับใช้พระราชบัญญัติการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ค.ศ. 1992 (Broadcasting Services 
Act 1992) พระราชบัญญัติการส่ือสารทางวิทยุ ค.ศ. 1992 (Radiocommunications Act 1992) พระราชบัญญัติ
โทรคมนาคม ค.ศ. 1997 (Telecommunications Act 1997) พระราชบัญญัติโทรคมนาคม (การปกป้องคุ้มครอง
ผู้บริโภค และมาตรฐานบริการ) ค.ศ. 1999 (Telecommunications (Consumer Protection and Service Standards) 
Act 1999) พระราชบัญญัติ ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ค.ศ. 2003 (Spam Act 2003) พระราชบัญญัติห้ามการ
จดทะเบียนการโทร ค.ศ. 2006 (Do Not Call Register Act 2006) พระราชบัญญัติการพนันผ่านส่ือเชิงโต้ตอบ 
ค.ศ. 2001 (Interactive Gambling Act 2001) และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยส านักงานฯ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ
ข้อร้องเรียน และด าเนินการบังคับใช้กฎหมายตามหน้าที่ และอ านาจ (Australian Communications and Media 
Authority, 2015) 

 
สหราชอาณาจักร  

ส านักงานการสื่อสาร (OfCom) เป็นองค์กรก ากับการส่ือสารของสหราชอาณาจักร ซึ่งครอบคลุมถึงโทรทัศน์ 
วิทยุ วีดิทัศน์ตามค าขอ (Video on demand) โทรคมนาคมระบบสาย (Fixed line telecoms) โทรศัพท์เคล่ือนที่ 
(Mobiles) บริการไปรษณีย์ (Postal services) และคล่ืนความถี่ส าหรับอุปกรณ์ไร้สายต่างๆ (Airwaves over which 
wireless devices operate) เพื่อสร้างให้ประชาชนในสหราชอาณาจักรสามารถได้รับบริการส่ือสารที่ดีที่สุด และได้รับ
การปกป้องจากการประกอบการที่ผิดกฎหมาย และเพื่อสร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมในการแข่งขันที่เป็นธรรม 

ส านักงานการส่ือสารปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติจากรัฐสภาสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราช 
บัญญัติการส่ือสาร ค.ศ. 2003 (Communications Act 2003) ซึ่งกรอบอ านาจหน้าที่ของส านักงานฯ ได้รับรองจาก
กฎหมายของประเทศ และมีรายได้จากค่าธรรมเนียมซึ่งเก็บจากผู้ประกอบการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และโครงข่าย
โทรคมนาคม รวมถึงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๗๕- 

พระราชบัญญัติการส่ือสาร ค.ศ. 2003 ก าหนดให้หน้าที่ของส านักงานการส่ือสารมีหน้าที่หลักในการปกป้อง
ผลประโยชน์ของประชาชน และผู้บริโภค พร้อมกับส่งเสริมการแข่งขันที่เสรีอย่างเป็นธรรม โดยการปฏิบัติหน้าที่ในด้าน
ดังกล่าวทางส านักงานฯ ด าเนินการร่วมกับส านักงานการแข่งขัน และตลาด (Competition and Markets Authority) 
โดยส านักงานฯ มีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อรัฐสภา ซึ่งครอบคลุมถึงรายงานผลการบังคับใช้กฎหมายใน
สาขาที่ส านักงานฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ ในด้านต่อไปน้ี 

(1) การด าเนินการเพื่อพัฒนาบริการด้านโทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลายครอบคลุม รวมถึง
บริการความเร็วสูง อาทิเช่น บรอดแบนด์  

(2) การพัฒนารายการโทรทัศน์ และวิทยุคุณภาพสูง ซึ่งตอบสนองต่อรสนิยม และความสนใจที่หลากหลาย 

(3) การส่งเสริมให้บริการโทรทัศน์ และวิทยุด าเนินการโดยองค์กรที่แตกต่างหลากหลาย 

(4) การป้องกันผู้ชมรายการโทรทัศน์ และผู้ฟังวิทยุจากเน้ือหารายการที่เป็นอันตรายหรือน่ารังเกียจ 

(5) การปกป้องความเป็นธรรมในรายการโทรทัศน์ และวิทยุ รวมถึงความเป็นส่วนตัวของประชาชน 

(6) การปกป้องผู้ชมวีดิทัศน์ตามค าขอจากเน้ือหารายการที่เป็นอันตราย 

(7) การให้บริการไปรษณีย์อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ในสหราชอาณาจักร โดยให้บริการอย่างน้อย 6 
วันต่อสัปดาห์ และมีอัตราค่าบริการอัตราเดียวกันทั่วประเทศ 

(8) การบริหารจัดการคล่ืนความถ่ีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

อย่างไรก็ตาม ส านักงานการส่ือสารไม่มีหน้าที่ในการก ากับเน้ือหาในโฆษณาโทรทัศน์ และวิทยุ รวมถึงเรื่องราว
ร้องเรียนในรายการของบรรษัทแพร่ภาพกระจายเสียงอังกฤษ (British Broadcasting Corporation – BBC) กิจการ
หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร ซึ่งความรับผิดชอบในการก ากับเน้ือหาโฆษณาอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของส านักงาน
มาตรฐานโฆษณา ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป (Ofcom, 2015) 

 
ส านักงานมาตรฐานโฆษณา (Advertising Standards Authority - ASA) เป็นหน่วยงานก ากับโฆษณา

อิสระของสหราชอาณาจักร ครอบคลุมการก ากับโฆษณาในส่ือทุกประเภท โดยการบังคับใช้จรรยาบรรณโฆษณา 
(Advertising Codes) ของคณะกรรมการก ากับการปฏิบัติในการโฆษณา (Committees of Advertising Practice) 
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงการด าเนินการต่อข้อร้องเรียน และตรวจสอบส่ือเพื่อป้องกันโฆษณาที่สร้างให้หลงผิด 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๗๖- 

(Misleading) เป็นอันตราย (Harmful) หรือ น่ารังเกียจ (Offensive advertisements) โดยมียุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน
ดังต่อไปน้ี 

(1) การท าความเข้าใจ (Understanding) การศึกษาท าความเข้าใจความห่วงใย และข้อกังวลของสังคม
เพื่อปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสภาวะที่ เปล่ียนแปลง และด าเนินการจัดการกับปัญหาอย่างรวดเร็วทันท่วงที โดย
เป็นธรรม โดยอาศัยหลักฐาน และใช้หลักเหตุผล  

(2) การสนับสนุน (Support) การให้การสนับสนุนผู้ประกอบการโฆษณาเพื่อสร้างให้เกิดโฆษณาที่มีความ
รับผิดชอบ โดยการให้การแนะน า และฝึกอบรมแก่ธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล และการสนับสนุนต่างๆ ที่
จ าเป็น  

(3) ผลกระทบ (Impact) โดยการให้ความส าคัญกับประเด็นการโฆษณาที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในวง
กว้าง หรือส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม (Vulnerable)  

(4) การปฏิบัติงานเชิงรุก (Proactive) โดยการท างานอย่างบูรณาการในเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อ
แก้ไขปัญหา และเสริมสร้างโฆษณาที่มีความรับผิดชอบ 

(5) การสร้างความตระหนัก (Awareness) โดยการท างานร่วมกับภาคประชาชน สังคม และผู้ประกอบ 
การเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในโฆษณาที่มีความรับผิดชอบ และบทบาทหน้าที่ของส านักงานฯ  

โดยมีรายละเอียดปรากฏในรูปภาพต่อไปน้ี 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๗๗- 

ภาพที่ ๔  เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของส านักงานมาตรฐานโฆษณา (Advertising Standards Authority) 

 

(Advertising Standards Authority Ltd., 2015) 
 

หน้าที่ในการร่วมก ากับการโฆษณาที่มีการออกอากาศ (Co-regulation of broadcast advertising) 

นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกา ค.ศ. 2004 เป็นต้นมา ส านักงานมาตรฐานโฆษณาได้รับหน้าที่ในการก ากับมาตรฐาน
ในการโฆษณาครอบคลุมทั่วสหราชอาณาจักร โดยส านักงานฯ มีสถานะเป็นองค์กรอิสระจากรัฐบาล และจากผู้ประกอบการ 
ก่อนหน้าความรับผิดชอบของส านักงานฯ การก ากับดูแลโฆษณาที่มิได้มีการออกอากาศ (Non-broadcast advertising) 
อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของระบบการก ากับดูแลกันเองของผู้ประกอบการ (Self-regulatory CAP/ASA system) 
และการก ากับโฆษณาที่ออกอากาศ (Broadcast advertising) อยู่ภายใต้การก ากับของส านักงานการส่ือสาร (OfCom)  
ซึ่งหน้าที่ทั้งสองประการได้ถูกโอนถ่ายมาให้กับส านักงานฯ ท าให้ส านักงานฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก ากับการ
โฆษณาในส่ือทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ โปสเตอร์ วิทยุ และอ่ืนๆ  ถึงแม้ว่าหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษา
มาตรฐานในการโฆษณาที่ออกอากาศจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของส านักงานการส่ือสาร อย่างไรก็ตาม หลักการ
กฎหมายด้านการพัฒนาการก ากับให้ดียิ่งขึ้น (Better regulation principles) ภายใต้ พรบ. การส่ือสาร ค.ศ. 2003 
ได้ให้อ านาจแก่ส านักงานการส่ือสารในการเลือกใช้มาตรการก ากับดูแลที่เหมาะสม ซึ่งในปี ค.ศ. 2004 ทางส านักงาน
การส่ือสารได้ใช้อ านาจตาม พรบ.ฯ ดังกล่าวในการจัดตั้งหน่วยงานก ากับร่วมในกิจการด้านการโฆษณา 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๗๘- 

ดังน้ันส านักงานมาตรฐานโฆษณาจึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก ากับเน้ือหาของโฆษณาต่างๆ ภายใต้
จรรยาบรรณโฆษณาแห่งสหราชอาณาจักร (UK Code of Broadcast Advertising) ซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับ 
ระเบียบปฏิบัติโฆษณาออกอากาศ (Broadcast Committee of Advertising Practice - BCAP) โดยอ านาจในการ
อนุมัติจรรยาบรรณฯ ดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของส านักงานการส่ือสาร ซึ่งรวมถึงอ านาจในการเปล่ียนแปลง 
จรรยาบรรณฯ ให้เหมาะสม อย่างไรก็ตามส านักงานการส่ือสารมิได้ใช้อ านาจดังกล่าวบ่อยครั้ง โดยมักให้อิสระแก่คณะ
กรรมการฯ ในการก าหนดจรรยาบรรณฯ เพื่อบังคับใช้กันเอง (Advertising Standards Authority Ltd., 2015) 

 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

คณะกรรมการกลางก ากับกิจการสื่อสาร (The Federal Communications Commission - FCC) เป็น
องค์การอิสระระดับสหพันธรัฐของรัฐบาลกลางแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Independent U.S. Government 
Agency) ซึ่งมีหน้าที่ก ากับการส่ือสารด้วยวิทยุ โทรทัศน์ ระบบสาย ดาวเทียม และเคเบิ้ล ภายใน 50 รัฐ เขตปกครอง
พิเศษโคลัมเบียหรือวอชิงตัน ดี.ซี.  (District of Columbia) และพื้นที่ในการปกครองของสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการฯ 
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐสภาสหรัฐฯ โดยมีอ านาจตามกฎหมายการก ากับการส่ือสาร การออกระเบียบ และการ
ส่งเสริมนวัตกรรมด้านการส่ือสาร โดยมีหน้าที่ดังต่อไปน้ี  

(1) ส่งเสริมการแข่งขัน นวัตกรรม และการลงทุนในบริการบรอดแบนด์ และที่เกี่ยวข้อง 

(2) สนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศโดยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการแข่งขันเพื่อพัฒนานวัตกรรม
ด้านการส่ือสาร 

(3) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์สูงสุดของคล่ืนความถี่ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ 

(4) ปรับปรุงการก ากับดูแลส่ือเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมกับรักษาความหลากหลาย และ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น  

(5) เป็นผู้น าในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบสาธารณูปโภคด้านการส่ือสาร 

คณะกรรมการกลางก ากับกิจการส่ือสารประกอบไปด้วยสมาชิกคณะกรรมการจ านวน 5 คน ซึ่งแต่งตั้งโดย
ประธานาธิบดี และรับรองโดยรัฐสภาของประเทศสหรัฐอเมริกา ประธานคณะกรรมการฯ มาจากการแต่งตั้งโดย
ประธานาธิบดีจากกรรมการคนใดคนหน่ึงของคณะกรรมการดังกล่าว โดยกรรมการจ านวนไม่มากกว่า 3 คนสามารถมา
จากพรรคการเมืองเดียวกัน และห้ามมิให้กรรมการมีผลประโยชน์ในธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๗๙- 

คณะกรรมการฯ ต าแหน่งในคณะกรรมการกลางฯ มีวาระ 5 ปี ยกเว้นการด ารงต าแหน่งทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง ซึ่งผู้
เข้ารับต าแหน่งดังกล่าวจะด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ 

ส านักงานคณะกรรมการกลางก ากับกิจการส่ือสารแบ่งออกเป็นส านักงานต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังน้ี  

(1) พัฒนาโครงการเพื่อการก ากับดูแล 

(2) ด าเนินการรับสมัครใบอนุญาตประกอบการ และการยื่นเอกสารต่างๆ  

(3) สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริการส่ือสาร 

(4) ตรวจสอบ สืบสวน และวิเคราะห์ข้อร้องเรียน 

(5) เสริมสร้างความปลอดภัย และมั่นคงแก่ประชาชน และประเทศ 

(6) การให้ข้อมูล และการศึกษาแก่ผู้บริโภค (Federal Communications Commission, 2015) 

 
คณะกรรมการกลางก ากับการค้า (Federal Trade Commission – FTC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 

ค.ศ. 1914 เมื่อประธานาธิบดีวูดโรว์ วิลสันอนุมัติกฎหมายจัดตั้งคณะกรรมการกลางก ากับการค้า และเริ่มด าเนินการ
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1915 โดยมีภารกิจเพื่อปกป้องผู้บริโภค และส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า เพื่อสร้างให้
เกิดนวัตกรรม และเศรษฐกิจที่มีพลวัต  

คณะกรรมการฯ พัฒนานโยบาย และการวิจัยผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็น การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และการจัดสัมมนา โดยร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทั่วประเทศ และทั่วโลกในการพัฒนาการปกป้องคุ้มครองผู้บริโภค 
และการแข่งขัน โดยมีภารกิจดังต่อไปน้ี  

(1) เพื่อป้องกันพฤติกรรมธุรกิจที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน หลอกลวง หรือ ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค  

(2) เพื่อส่งเสริมการตัดสินใจของผู้บริโภคอย่างมีเหตุผล และบนพื้นฐานของข้อมูล รวมถึงเสริมสร้างความ
เข้าใจของผู้บริโภคต่อกระบวนการแข่งขัน 

(3) เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กล่าวมาทั้งสองประการ โดยไม่เป็นภาระมากเกินไปต่อการประกอบการ 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๘๐- 

คณะกรรมการฯ มีวิสัยทัศน์ ดังต่อไปน้ี 

“เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการแข่งขันอย่างแข็งแรงระหว่างผู้ผลิต โดยที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่ถูกต้อง ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพในราคาถูก และส่งเสริมประสิทธิภาพ นวัตกรรม และทางเลือกของผู้บริโภค”119 

 
โดยมีเป้าหมายส าคัญ 3 ประการ ได้แก่  

(1) ปกป้องผู้บริโภค (Protect Consumers) จากการโกง การหลอกลวง และการปฏิบัติทางธุรกิจที่ไม่
เป็นธรรม 

(2) รักษาการแข่งขัน (Maintain Competition) ป้องกันการควบรวมกิจการ และพฤติกรรมธุรกิจอ่ืนๆ ที่
เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันอย่างเสรีที่เป็นธรรมในตลาด 

(3) พัฒนาสมรรถภาพ (Advance Performance) ขององค์กร ปัจเจก และการบริหารจัดการสู่ความเป็น
เลิศ(Federal Trade Commission, 2016) 

  

                                                           
119 “A U.S. economy characterized by vigorous competition among producers and consumer access to accurate information, 
yielding high-quality products at low prices and encouraging efficiency, innovation, and consumer choice.” 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๘๑- 

บทท่ี ๕  
ผลสรุปการเก็บข้อมูลปฐมภูม ิ

 

ผลการศึกษาในบทน้ีประกอบไปด้วยผลลัพธ์ของการเก็บข้อมูลปฐมภูมิทั้งในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมทั้งการ
จัดประชุมร่วมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ และการประชุมร่วมกับส านักงาน กสทช. ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ การจัด
ประชุมกลุ่ม (Focus Group) และผลการส ารวจแบบสอบถามผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ในด้านความเหมาะสมของ
การประยุกต์ใช้การก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ในต่างประเทศกับประเทศ
ไทย และข้อเสนอแนะต่อรูปแบบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกติกาในการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขาย
สินค้าทางไกล (Tele-shopping) ที่เหมาะสมกับประเทศไทย จ านวน 400 ตัวอย่างครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ นอกจากน้ันยังครอบคลุมถึงผลการจัดประชุมและการสัมภาษณ์เชิงลึก
หน่วยงานก ากับดูแล สมาคมซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ และ/หรือ ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภท
การขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ในประเทศตัวอย่างกรณีศึกษาจ านวน ๒ ประเทศ ได้แก่ประเทศญี่ปุ่น และ
ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
๑. การจัดประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และการประชุมร่วมกับส านักงาน กสทช. ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 

ผลการจัดประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ และการประชุมร่วมกับส านักงาน กสทช.  มีความเห็น
เสนอแนะเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางการศึกษาให้ที่ปรึกษาเน้นหนัก และด าเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนว
ทางการก าหนดคุณสมบัติด้านใบอนุญาต เงื่อนไขประกอบใบอนุญาต ประเด็นด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และป้องกัน
พฤติกรรมทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในสังคม อาทิเช่น การรักษาคุณภาพ การ
ป้องกันการโฆษณาเกินจริง รูปแบบสินค้า/บริการที่เหมาะสมส าหรับการจ าหน่ายในรายการขายสินค้าทางไกลทาง
โทรทัศน์ ฯลฯ 

อีกทั้ง ที่ประชุมยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวัง และตรวจสอบรายการ
ขายสินค้าทางไกลอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ  

นอกจากน้ันที่ประชุม ยังเห็นว่าควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาส่งเสริมให้การขายสินค้าทางไกลเป็นกลไกทาง
การค้าประเภทหน่ึงในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และบริการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆ ของประเทศไทย  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๘๒- 

๒. การจัดประชุมและการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานก ากับดูแล สมาคมซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ 
และ/หรือ ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ในประเทศตัวอย่าง
กรณีศึกษาจ านวน ๒ ประเทศ 

ผลการจัดประชุม และการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
ในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 
พ.ศ. 2559 ได้รับข้อมูลดังต่อไปน้ี 

 
ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่นมีผู้ประกอบการโทรทัศน์รายใหญ่จ านวน 5 ช่อง เป็นผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดินแบบดิจิตอล 
ได้แก่ 1. นิปปอนทีวี (Nippon TV) 2. ทีวีอาซาฮี (TV Asahi) 3. ทีบีเอส (TBS) 4. ฟูจิทีวี (Fuji TV) และ 5. ทีวีโตเกียว 
(TV Tokyo) ผู้รับชมสามารถรับชมช่องรายการดังกล่าวโดยไม่เสียค่าสมาชิก แต่มีการโฆษณาสินค้าเป็นแหล่งรายได้ของ
ผู้ประกอบการ ในช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดิน พบรายการขายสินค้าทางไกลในลักษณะสปอต มีระยะเวลาส้ันๆ เพียง 30 -
40 วินาที และรายการประเภท Infomercial ซึ่งเป็นรายการแนะน าสินค้าระยะเวลาประมาณ 30-45 นาที แต่ไม่มี
ช่องรายการส าหรับการขายสินค้าทางไกลโดยเฉพาะในระบบการออกอากาศภาคพื้นดิน โดยรายการขายสินค้าทางไกล
ที่เป็นสปอตน้ันมักจัดอยู่ในช่วงที่ไม่ใช่เวลาที่มีคนรับชมโทรทัศน์มากที่สุด (Prime Time) เน่ืองจากราคาค่าออกอากาศ
จะสูงมากในช่วงดังกล่าว ส่วนใหญ่รายการขายสินค้าทางไกลประเภทสปอตจะออกอากาศหลัง 9.00 นาฬิกา ไปจนถึง
ช่วงบ่าย และออกอากาศอีกครั้งหลังเที่ยงคืน ส าหรับรายการประเภท Infomercial น้ันนิยมออกอากาศช่วงระหว่าง 
9.00-10.30 น. และหลังเที่ยงคืนเช่นกัน 

นอกจากน้ันประเทศญี่ปุ่นยังมีการออกอากาศผ่านระบบดาวเทียม และระบบเคเบิ้ลโทรทัศน์ประจ าท้องถิ่น 
ส าหรับการออกอากาศประเภทดาวเทียมในประเทศญี่ปุ่นประกอบไปด้วยดาวเทียม 2 ระบบได้แก่ ดาวเทียมเพื่อการ
กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting Satellite – BS) โดยในระบบดังกล่าวมีผู้ให้บริการส าคัญคือ องค์การกระจาย 
เสียงแห่งประเทศญี่ปุ่น (NHK) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเน้ือหารายการส าคัญของชาติ ผู้ชมที่ต้องการชมรายการของ NHK จ าเป็น 
ต้องสมัคร และเสียค่าสมาชิกเป็นรายเดือนหรือรายปี เน่ืองจากรายการต่างๆ ผลิตมาเพื่อให้ความรู้ และความบันเทิง
อย่างมีสาระแก่ประชาชน ประกอบกับรายการที่ออกอากาศของ NHK ไม่มีโฆษณาในรายการ  นอกจากน้ันพบว่าในช่อง
ดาวเทียม BS ยังมีรายการจากผู้ให้บริการรายอ่ืนๆ แต่ส่วนใหญ่ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเน่ืองจากช่องรายการส่วน
ใหญ่มักเป็นรายการที่มีระดับการจัดอันดับรายการ (Rating) ไม่สูงมากนัก ท าให้ราคาค่าโฆษณาไม่สูงตามไปด้วย โดย
พบช่องรายการขายสินค้าทางไกลตลอด 24 ช่ัวโมงที่ออกอากาศผ่านระบบ BS อีกด้วย อีกช่องทางการออกอากาศใน



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๘๓- 

ประเทศญี่ปุ่นคือดาวเทียมเพื่อการส่ือสาร (Communication Satellite - CS) เป็นการรับสัญญาณแบบเสียค่าสมาชิก 
โดยมีผู้ประกอบการส าคัญจ านวน 1 รายได้แก่ สกายเพอร์เฟคทีวี ! (Sky Perfect TV!) ซึ่งมีช่องรายการหลากหลายทั้ง
ช่องเพื่อความบันเทิง สารคดี กีฬา รวมถึงช่องขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์อีกจ านวนหน่ึง อย่างไรก็ตามรายการ
ที่ออกอากาศผ่านทางช่องดาวเทียมเพื่อการส่ือสารไม่สามารถเผยแพร่โฆษณาได้ ช่องทางการเผยแพร่สัญญาณประเภท
สุดท้ายคือเคเบิ้ลโทรทัศน์ซึ่งจ ากัดพื้นที่การให้บริการในระดับท้องถิ่นประจ าจังหวัดหรือเมืองต่างๆ ส่วนใหญ่เคเบิ้ล
โทรทัศน์จะให้บริการเน้ือหารายการที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ทั้งยังเป็นช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าในท้องถิ่น
เน่ืองจากอัตราค่าโฆษณาจะถูกกว่าการออกอากาศช่องทางอ่ืนๆ โดยเป็นการให้บริการแบบบอกรับสมาชิก ซึ่งผู้ชมต้อง
เสียค่าสมาชิกเพื่อติดตั้งระบบเคเบิ้ลโทรทัศน์ไปยังครัวเรือนของตน ในเคเบิ้ลโทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่นพบช่องรายการ
ขายสินค้าทางไกลอยู่จ านวนมากเน่ืองจากผู้บริโภคในท้องถิ่นมักไม่มีช่องทางในการซื้อสินค้าจึงอาศัยช่องทางดังกล่าวใน
การบริโภค 

ในประเทศญี่ปุ่นมีผู้ประกอบการขายสินค้าทางไกลจ านวนมากกว่า 20 ราย โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่จ านวน 
7 รายซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดรวมเกินครึ่งหน่ึงของธุรกิจ ประกอบไปด้วย สหภาพสหกรณ์ผู้บริโภคแห่งประเทศญี่ปุ่น 
(Japan Consumers Cooperative Union – CO-OP) ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิกซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่ม
ผู้บริโภคในระบบสหกรณ์ สมาชิกต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นสมาชิก โดยสหกรณ์จะเป็นผู้จัดหาสินค้าที่จ าเป็นใน
การบริโภคในชีวิตประจ าวัน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าจ าพวกอาหารซึ่งจัดส่งโดยตรงถึงครัวเรือนของผู้บริโภค  นอกจากน้ัน 
CO-OP ยังมีร้านค้าปลีก บริการส่ังสินค้าผ่านทางแคตาล็อก และจ าหน่ายสินค้าทางระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตอีก
ด้วย โดยสินค้าที่จ าหน่ายมักจะมาจากเกษตรกรโดยตรงผ่านระบบสหกรณ์การเกษตรซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรในท้องถิ่น  

ส าหรับผู้ประกอบการส าคัญอีกรายคือบริษัท จูปีเตอร์ช้อปแชนนอล จ ากัด (Jupiter Shop Channel Co.,Ltd.) 
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ.1996 ผ่านการร่วมทุนของบริษัท จูปีเตอร์เทเลคอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด ( Jupiter 
Telecommunications Co., Ltd.) ถือหุ้นร้อยละ 50 ซูมิโตโมคอร์ปอร์เรช่ันปาเซนโต (Sumitomo Corporation 
Pasento) ถือหุ้นร้อยละ 45 และบริษัท เคดีดีไอ อาร์แอนด์ดี จ ากัด (KDDI R & D Co., Ltd.) ถือหุ้นร้อยละ 5 ด าเนิน
ธุรกิจด้านการขายสินค้าทางไกลผ่านทางช่องรายการทางเคเบิ้ลโทรทัศน์ (CATV broadcasting)  ดาวเทียม (satellite 
broadcasting) อินเทอร์เน็ต และแคตาล็อก ภายใต้ตราสินค้าช้อปแชนนอล  

ผู้ประกอบการส าคัญรายที่สามคือ บริษัท คิววีซีเจแปน (QVC Japan Inc) เป็นบริษัทลูกของบริษัท คิววีซี 
จ ากัด ซึ่งมีส านักงานใหญ่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีประสบการณ์ด้านการค้าปลีกสินค้าผ่านทางช่องรายการ
ขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ และทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มายาวนานกว่า 27 ปี ในประเทศญี่ปุ่น คิววีซีเจ
แปน เริ่มต้นด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์เมื่อปี ค.ศ. 2001 และได้พัฒนาช่องทางจ าหน่ายที่
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หลากหลายครอบคลุมระบบขายสินค้าผ่านทางแคตาล็อก และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย โดยการออกอากาศช่อง
จ าหน่ายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ครอบคลุมช่องทางเคเบิ้ลโทรทัศน์ (Cable stations) ระบบดาวเทียมเพื่อการ
ส่ือสาร (CS) ของสกายเพอร์เฟคทีวี ระบบดาวเทียมเพื่อการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์แบบดิจิตอล (BS digital) และ
ออกอากาศผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Broadband broadcast) 

ผู้ประกอบการส าคัญรายอ่ืนๆ รวมถึงบริษัทเจแปนเน็ต ทาคาตะ จ ากัด (Japanet Takata Co Ltd) บริษัท ไดนอส 
ซิซีล จ ากัด (Dinos Cecile Co Ltd)  บริษัท เบลลูนา จ ากัด (Belluna Co Ltd) และบริษัท นิสเซ็น จ ากัด (Nissen Co Ltd) 

การพัฒนาการที่ส าคัญอีกประการหน่ึงในการออกอากาศของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงการออกอากาศของช่อง
รายการขายสินค้าทางไกลคือการออกอากาศผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต (OTT TV) ซึ่งในปัจจุบันเริ่มได้รับความแพร่ 
หลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับชมผ่านทางแทเบล็ต (Tablet) โดยในปัจจุบันมีผู้ประกอบการจ านวน 12 
ช่องซึ่งให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

ส าหรับการก ากับการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ ประเทศญี่ปุ่นมิได้มีการก ากับการขายสินค้าทางไกล
ผ่านทางโทรทัศน์เป็นพิเศษ ไม่มีการอนุญาตเฉพาะส าหรับการขายสินค้าทางไกล แต่หากเป็นการออกอากาศโดยมีช่อง
การออกอากาศในระบบคล่ืนความถ่ีของตนเองจะต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้กับรัฐ อย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบการขาย
สินค้าทางไกลมิได้มีคล่ืนความถี่ในการออกอากาศก็มิต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ แต่ให้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเสมือน
องค์กรภาคเอกชนโดยทั่วไป กระทรวงมหาดไทย และการส่ือสาร (Ministry of Internal Affairs and Communications) 
มีหน้าที่ก ากับการจดทะเบียน (Registration) ของผู้ประกอบการ และก าหนดให้มีระบบการเผยแพร่รายการ 
(Publication System of Broadcast Programs) อย่างเป็นอิสระภายใต้หลักการ 2 ประการได้แก่ 

1. มาตรฐานการออกอากาศควรต้องมีความเหมาะสมกับผู้ชม 

2. การออกอากาศด้วยความกลมกลืน (Principle of Maintaining Harmony among the Broadcast 
Programs) ระหว่างรายการประเภทต่างๆ อาทิเช่น รายการวัฒนธรรม การศึกษา ข่าว ข้อมูล ความบันเทิง และรายการ 
ประเภทอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงรายการขายสินค้าทางไกล อีกด้วย หลักการออกอากาศด้วยความกลมกลืน ครอบคลุมถึงการ
ออกอากาศผ่านทางระบบภาคพื้นดิน และดาวเทียม โดยการก ากับภายใต้หลักการออกอากาศด้วยความกลมกลืน
ครอบคลุม 4 ประเด็นได้แก่ 1. เป้าหมายรายการที่มีการออกอากาศต้องมีความกลมกลืน 2. มาตรฐานการจัดประเภท
รายการ 3. ระยะเวลา และสัดส่วนการออกอากาศของรายการประเภทต่างๆ ต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และ 4. การออกอากาศรายการต่างๆ ต้องสอดคล้องกับที่ก าหนดในเป้าหมายรายการ 
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นอกจากน้ันสมาคมผู้ประกอบกิจการโฆษณากระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์แห่งชาติ (National Association 
of Commercial Broadcaster - NAB) หรือในปัจจุบันคือสมาคมผู้ประกอบกิจการโฆษณากระจายเสียงทางวิทยุหรือ
โทรทัศน์แห่งประเทศญี่ปุ่น (The Japan Commercial Broadcasters Association - JBA) ได้มีการก ากับระยะเวลา
การโฆษณา ซึ่งรวมถึงการขายสินค้าทางไกล นอกจากน้ันประเทศญี่ปุ่นยังใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีส านักงาน
คุ้มครองผู้บริโภคแห่งประเทศญี่ปุ่น (National Consumer Affairs Center of Japan) เป็นผู้ก ากับดูแล กฎหมาย
อาหาร และยา รวมถึงกฎหมายการตลาดทางตรงในการควบคุมการประกอบการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์  

 
ประเทศเกาหลีใต้ 

 ประเทศเกาหลีใต้ มีโครงสร้างของการประกอบการธุรกิจการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ที่แตกต่างจาก
ประเทศญี่ปุ่น ทั้งในด้านจ านวนผู้ประกอบการที่มีจ านวนน้อยกว่า โดยในประเทศเกาหลีใต้มีจ านวนผู้ประกอบการเพียง 
7 ราย ซึ่งมี 5 รายเป็นบริษัทเอกชน อาทิเช่น บริษัท จีเอส โฮมช้อปปิ้ง จ ากัด (GS Homeshopping Co Ltd) กลุ่ม
บริษัทล็อตเต้ (Lotte Group) บริษัท ฮุนได ดีพาร์เม้นสโตร์ จ ากัด (Hyundai Department Store Co Ltd) บริษัท ซี
เจ โอ ช้อปปิ้ง จ ากัด (CJ O SHOPPING Co Ltd)  และบริษัท โฮม แอนด์ ช้อปปิ้ง จ ากัด (Home & Shopping Co 
Ltd) โดยผู้ประกอบการขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์อีก 2 รายเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรายหน่ึงบริหารงานโดยกระทรวง
เกษตร และสหกรณ์การเกษตร และอีกรายหน่ึงบริหารงานโดยสหกรณ์การเกษตรของประเทศเกาหลีใต้ ช่องการขาย
สินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีตัวอย่างเช่น นองซูซาน โฮมช้อปปิ้ง (Nongsusan Homeshopping) 
ซึ่งเน้นหนักสินค้าภาคการเกษตร และประมง ทั้งยังเป็นช่องทางส าคัญส าหรับเกษตรกร และชาวประมงในการจ าหน่าย
สินค้าอีกด้วย 

อีกประเด็นที่มีความแตกต่างคือประเด็นด้านการก ากับดูแล ซึ่งประเทศเกาหลีใต้มีกฎหมายเฉพาะส าหรับการ
ก ากับการขายสินค้าทางไกลก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการก ากับดูแลการขายสินค้าทางไกลคือกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวางแผนอนาคต (Ministry of Science, ICT and Future Planning)  และมี
การก าหนดจ านวนใบอนุญาตการประกอบการขายสินค้าทางไกลอย่างจ ากัด ส่วนหน่ึงมีสาเหตุจากการจัดช่องรายการที่
คั่นระหว่างช่องการออกอากาศภาคพื้นดิน และสาเหตุส าคัญอีกประการหน่ึงคือการก าหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการ
ต่างๆ ทั้งในประเด็นด้านเงินลงทุน มาตรฐานอุปกรณ์ เครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานด้านจริยธรรมการ
ประกอบการ รวมถึงระบบสนับสนุนการด าเนินงานต่างๆ อาทิเช่น ระบบโลจิสติกส์ ระบบศูนย์รับโทรศัพท์ (ศูนย์ Call 
center) และการประกันสินค้า ใบอนุญาตประกอบการส าหรับบางช่องอาจมีเงื่อนไขพิเศษแนบท้ายอีกด้วย เช่น จ ากัด
ให้ช่องดังกล่าวขายเฉพาะสินค้าจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือ ขายเฉพาะสินค้า
ประเภทอาหาร โดยมีการใช้ระบบการประมูลใบอนุญาตเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่ดีตามที่กฎหมายก าหนด และ



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๘๖- 

ใบอนุญาตแต่ละใบมีการจ ากัดเวลา โดยมีอายุของใบอนุญาตระยะเวลา 3-5 ปี อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติดังที่กล่าวมาใช้
ส าหรับช่องรายการขายสินค้าทางไกลเท่าน้ัน ส าหรับผู้ประกอบการด้านการผลิตสปอต (Teleshopping spot) และ
รายการประเภทแนะน าสินค้า (Infomercial) ก าหนดคุณสมบัติไม่สูงมาก 

อัตราค่าธรรมเนียมในการประกอบการ ประกอบไปด้วย ค่าใบอนุญาตประกอบการแรกเข้า (Entry license 
fee)  และค่าธรรมเนียมจากผลการด าเนินการ อัตราเริ่มต้นที่ร้อยละ 13 ของก าไรสุทธิ แต่อัตราอาจเปล่ียนแปลงได้ใน
แต่ละปีขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ ตัวอย่างของค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบการภาคเอกชนรายหน่ึงในเกาหลีใต้ พบว่า
กระทรวงฯ ก าหนดให้มีจ านวนทุนจดทะเบียนอย่างต่ า 45,000 ล้านวอน และต้องเสียค่าใบอนุญาตประกอบการแรก
เข้า (Entry license fee) มูลค่า 5,000 ล้านวอน ซึ่งเป็นค่าแรกเข้า และเก็บครั้งเดียวเมื่อได้รับใบอนุญาตให้เริ่ม
ประกอบกิจการ นอกจากน้ันผู้ประกอบการรายดังกล่าวต้องเสียค่าธรรมเนียมซึ่งคิดจากผลการด าเนินการที่อัตราเริ่มต้น
ที่ร้อยละ 13 ของก าไรสุทธิ ส าหรับผู้ประกอบการที่เป็นรัฐวิสาหกิจ (เช่นรัฐวิสาหกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และรัฐวิสาหกิจของสหกรณ์ประเทศเกาหลีใต้) ไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่าใบอนุญาตประกอบการ แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
จากผลประกอบการ อัตราเริ่มต้นที่ร้อยละ 13 ของก าไรสุทธิเช่นกัน โดยใบอนุญาตประกอบการครอบคลุมทุกช่องทาง
การออกอากาศทั้งภาคพื้นดิน (Terrestrial) ดาวเทียม (Satellite) เคเบิ้ลโทรทัศน์ (Cable) อินเทอร์เน็ต (IPTV) และ
โทรศัพท์เคล่ือนที่ (Mobile) 

ส าหรับบทลงโทษกรณีที่ผู้ประกอบการท าผิดเงื่อนไขประกอบใบอนุญาต แบ่งการลงโทษออกเป็น 3 ระดับ 
อาทิเช่น ในครั้งแรกหากมีการกระท าผิด เช่น การขายสินค้าไม่ตรงกับหมวดที่ไม่ได้รับอนุญาต ทางกระทรวงฯ จะออก
จดหมายแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ประกอบการรายดังกล่าว หากยังกระท าผิดซ้ าทางกระทรวงฯ สามารถ
เรียกปรับโดยค่าปรับสูงสุดอยู่ที่ 75 ล้านวอน และหากยังกระท าผิดซ้ าอีกทางกระทรวงฯ สามารถเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบการได้ 

กฎหมาย และกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่ก ากับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการขายสินค้าทางไกลผ่านทาง
โทรทัศน์ ได้แก่ ระเบียบของคณะกรรมการส่ือสารแห่งประเทศเกาหลี (Korea Communications Commission) ที่
ก าหนดให้ผู้ประกอบการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ต้องบันทึกเทปรายการที่มีการออกอากาศเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 6 เดือนเพื่อให้คณะอนุกรรมการจริยธรรมโฆษณาตรวจสอบได้ 

นอกจากน้ันยังมีระเบียบอ่ืนๆ ที่ก ากับพฤติกรรมของผู้ประกอบการขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ อาทิเช่น 
ระเบียบด้านการส่งเสริมการตลาดที่ควบคุมการลดราคา มีหลักเกณฑ์ก าหนดไม่ให้ลดราคาเกินเหตุอันสมควร รวมถึง
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ก าหนดระยะเวลาการคืนสินค้า (Cooling-off period) ไว้เป็นระยะเวลา 7 วัน โดย



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๘๗- 

ผู้ประกอบการต้องคืนเงินทันที และระเบียบก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องมีกลไกในการรับสินค้าที่ ลูกค้าต้องการคืน
ให้กับบริษัทฯ  

 
๓. ผลการการส ารวจ จัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และการจัดประชุมเตรียมการส ารวจและการเก็บข้อมูล 

จ านวน ๔ ภาค โดยแบ่งเป็น 

ข้อมูลในส่วนน้ีเป็นการเก็บข้อมูลเชิงปฐมภูมิในประเทศไทย ทั้งผลการจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) จ านวน 
๔ ครั้งในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวนรวม 76 คนทั้งจาก
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตัวแทนกลุ่มปกป้องคุ้มครองผู้บริโภค ตัวแทนส่ือสารมวลชน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่าย 
ภาคประชาชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ และผลการส ารวจแบบสอบถามผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ในด้าน
ความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้การก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ใน
ต่างประเทศกับประเทศไทย และข้อเสนอแนะต่อรูปแบบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกติกาในการก ากับดูแลช่อง
รายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

ก. ผลการจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group)  

การจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) จัดจ านวน 4 ครั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ จัดที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 
9.00-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมจ านวน 18 คน 

ครั้งที่ 2 ภาคกลาง จัดที่โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 
13.00-16.00 น. มีผู้เข้าร่วมจ านวน 22 คน 

ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่โรงแรมทอแสง จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 
2559 เวลา 9.00-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมจ านวน 18 คน 

ครั้งที่ 4 ภาคใต้ จัดที่โรงแรมบุรี ศรีภู อ าเภอสงขลา จังหวัดสงขลา ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 
9.00-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมจ านวน 18 คน 

โดยมีผลการจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๘๘- 

1.  การจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) 

๑.๑ ท่านคิดว่าการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-Shopping) ในประเทศ
ไทยมีสถานการณ์อย่างไร อะไรเป็นปัญหาของการประกอบกิจการบ้าง 

ส าหรับสถานการณ์กิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-Shopping) ในประเทศไทยน้ัน 
ในช่วงที่ผ่านมาถือได้ว่ามีอัตราการการเจริญเติบโตสูง ซึ่งมีมูลค่ากว่า 6 ,000 ล้านบาท ซึ่งมีผลมาจาการขยายช่อง
รายการของเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม อีกทั้งพฤติกรรมการส่ังซื้อของจากบ้านผ่านส่ือดังกล่าวมากขึ้น ส่งผลให้กระแส
ตลาดขายสินค้าทางไกล (Home Shopping) ตื่นตัวมากยิ่งขึ้น ส าหรับปัญหาที่ส าคัญน้ันส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวกับการค้า
ก าไรเกินควรโดยกลยุทธ์โฆษณาชวนเช่ือต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ของการตั้งราคาที่สูงเกินความเป็นจริงแล้วมีการลด
แลกแจกแถมเพื่อจูงใจในการหลอกลวงผู้บริโภคให้ซื้อสินค้า โฆษณาเกินจริงไม่มีหน่อยงานรับรองโฆษณาไม่มีการ
ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ไม่มีการบริการหลังการขายในกรณีที่สินค้าที่ซื้อไปน้ันๆมีปัญหา การแถมสินค้าที่ไม่เป็น
ที่ต้องการ ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีถือได้ว่าเป็นปัญหาส าคัญที่ ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง ส่วนปัญหาที่ส่งผลต่อ
ผู้ประกอบการน้ันจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการขอใบอนุญาต ควรมีการจัดการอบรมเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้
เกี่ยวกับทางขายสินค้าทางไกล  รวมถึงการบังคับใช้ข้อกฎหมายที่ต้องบังคับใช้ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตาม
บทลงโทษซึ่งควรปฏิบัติอย่างเสมอภาคในกรณีมีผู้กระท าความผิด ทั้งน้ีเพื่อให้ผู้ประกอบการรายอ่ืนเกิดความเกรงตัวต่อ
การกระท าความผิด   

 
๑.๒ ขอบเขตของการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ใน

ประเทศไทยครอบคลุมถึงประเภทใดบ้าง และในแต่ละประเภทมีปัญหาของการประกอบกิจการอย่างไร 

ในประเทศไทยพบว่าการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ครอบคลุม 3 
รูปแบบส าคัญได้แก ่

1.  Direct Response Television รูปแบบการจ าหน่ายสินค้าทางทีวีแบบตอบรับโดยทันที โดยใช้สปอต
โฆษณาความยาว 60-120 วินาที ซึ่งจะสามารถโฆษณาในช่องสถานีโทรทัศน์ทุกประเภท 

2.  Infomercial Marketing เป็นรายการแนะน าสินค้า เป็นการน าเสนอข้อมูลของสินค้าและบริการใน
รูปแบบรายการโทรทัศน์มาตรฐานทั่วไป โดยมีความยาว 25 -30 นาที เพื่อความเหมาะสมกับผังรายการของสถานี 
โทรทัศน์ทั่วโลก 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๘๙- 

3.  Home Shopping Channel ช่องจ าหน่ายสินค้า 24 ช่ัวโมง โดยใช้การสาธิต แสดงให้เห็นว่าสินค้า
หรือบริการมีคุณค่าอย่างไร โดยมากจะอยู่ใน Cable TV Network หรือ ระบบ Satellite Encryption Network หรือ 
Pay TV 

โดยลักษณะปัญหาที่พบมักจะเป็นปัญหาด้านการขายสินค้าที่หล่อแหลมกับจริยธรรม สินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ 
เน้ือหาที่ใช้ประกอบการโฆษณาที่โอ้อวด แสดงสรรพคุณหรือส่ือให้หลงผิด โดยช่องทางที่พบส่วนใหญ่มักเป็นรูปแบบ
รายการประเภทสปอตแบบ Direct Response Television หรือ รายการประเภท Infomercial Marketing ซึ่ง
ออกอากาศผ่านดาวเทียมหรือเคเบิ้ลในต่างจังหวัดเน่ืองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์อาจจัดส่งเทปรายการดังกล่าวไปให้กับ
ผู้ประกอบการดาวเทียมหรือเคเบิ้ลในต่างจังหวัด โดยที่ผู้ประกอบการดังกล่าวอาจไม่มีการตรวจสอบเน้ือหารายการ 
ประกอบกับการขาดความรู้ในการตรวจสอบเน้ือหารายการที่เหมาะสม ท าให้รายการลักษณะดังกล่าวอาจเล็ดรอด
ออกมาให้เห็นเป็นประจ า  

 
๑.๓ รูปแบบของสมาคม และ/หรือการรวมกลุ่มผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล 

(Tele-shopping) เป็นอย่างไร มีความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มผู้ประกอบอย่างไร 

ส าหรับการรวมกลุ่มผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ในประเทศ
ไทย ได้มีการจัดตั้งสมาคมทีวีโฮม ช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) โดยการรวมกลุ่มดังกล่าวเบื้องต้นมีสมาชิกสมาคม 5 บริษัท 
ประกอบด้วย 1.บริษัท ทรู จีเอส จ ากัด ผู้ด าเนินธุรกิจโฮมช็อปปิ้ง ช่องทรู ซีเล็คท์ 2.บริษัท จีเอ็ม เอ็ม ซีเจ โอ ช็อปปิ้ง 
จ ากัด ช่องโอช็อปปิ้ง 3.บริษัท ช็อป โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากัด ช่องช็อป ชาแนล 4.บริษัท ทีวีดี ช็อปปิ้ง จ ากัด ช่อง
ทีวีดี ช็อป และ 5.บริษัท ทีวี ไดเร็ค จ ากัด (มหาชน) ซึ่งถือได้ว่าเป็นการรวมกลุ่มที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากเพราะ
มาจากผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตรายใหญ่มารวมกัน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อผลักดันธุรกิจประเภทการขายสินค้า
ทางไกลสามารถเดินหน้าไปสู่ความส าเร็จและสามารถต่อรองกับทางสมาคมเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อันพึงได้ที่ทาง
ผู้ประกอบการควรได้รับ  

 
2. แนวทางในการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล ในประเด็นเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การ

เก็บค่าธรรมเนียม การก ากับผังและเนื้อหารายการ และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ผลการจัดประชุมกลุ่มพบความคิดเห็นในประเด็นด้านแนวทางการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้า
ทางไกล ในประเด็นเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การเก็บค่าธรรมเนียม การก ากับผังและเน้ือหารายการ และประเด็นอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปน้ี 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๙๐- 

๒.๑ แนวทางในการก ากับดูแลด้านเกี่ยวกับรูปแบบการออกใบอนุญาต 

เรื่องของการก ากับดูแลเกี่ยวกับรูปแบบการออกใบอนุญาตน้ัน ทางด้าน กสทช. ควรมีก าหนดเวลาให้ชัดเจน
เกี่ยวกับการใบอนุญาตรายการทีวีทางไกล ว่ามีการด าเนินงานภายในกี่วัน เพื่อให้ผู้ประกอบการน้ันสามารถรู้ผลว่าช่องที่ท า
เสมอขอใบอนุญาตน้ันสามารถออกอากาศได้หรือไม่และการขอใบอนุญาตน้ันผู้ประกอบการจะต้องเข้ามาเป็นสมาชิกที่ทาง 
กสทช. สามารถตรวจสอบดูแลได้ ซึ่งอีกประเด็นที่ส าคัญของการออกใบอนุญาตน้ัน คือจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทาง กสทช. ต้อง
ร่วมมือกับทาง สคบ. ในการก ากับดูแลและออกกฎหมายให้คลอบคลุมในทุกกรณีการท าผิด โดยเฉพาะกรณีที่เกิดจากการ
หลอกลวงของผู้บริโภคในการโฆษณาเกินจริง ควรมีบทลงโทษให้ชัดเจน ซึ่งโดยเฉพาะการโฆษณาเกินจริง อย่างเช่น
ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนและอาหารเสริมในรูปแบบต่างๆ หรือแม้กระทั้งผลิตภัณฑ์เสริมความงาม อื่นๆ ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี
ควรผ่านการรับรองจาก อย. มอก. หรือสถาบันที่มีความน่าเช่ือถือในการออกใบอนุญาต โดยตรวจสอบคุณภาพของสินค้ามี
การก ากับดูแลการส่ังซื้อ การก ากับดูแลเกี่ยวกับการช าระเงินรวมถึงเรื่องของการการรับประกันสินค้าน้ันๆเพื่อการการันตรี
ในตัวสินค้า  จุดประสงค์เพื่อให้ทางผู้บริโภคได้เกิดความม่ันใจในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการซื้อ และการออกใบอนุญาตน้ันควร
แยกประเภท ว่าจะออกอากาศผ่านสัญญาณดาวเทียมหรือทางเคเบิ้ลทีวีต้องมีความชัดเจนและการแยกหมวดหมู่ให้ชัดเจน
ถึงการออกรายการขายสินค้าไม่ควร ออกใบอนุญาตให้กับทางช่องรายการออกสินค้าที่ไม่แยกประเภทสินค้า ก็เพื่อป้องกัน
การแข่งขันกันเองและเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ทุกช่อง อีกทั้งเพื่อเป็นการก ากับดูแลที่ทั่วถึงของ กสทช. ซึ่งจ าเป็นต้อง
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งคัดเพื่อเป็นการปราบปรามความผิดจากการขายสินค้าทางไกล 

 
๒.๒ แนวทางในการก ากับดูแลด้านเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต 

ส าหรับแนวทางในการก ากับดูแลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตน้ันผู้ที่ได้รับใบอนุญาตน้ันจ าเป็นจะต้อง
เป็นสมาชิกช่องออกอากาศทีวีทางไกลที่ขึ้นตรงกับทาง กสทช.ที่สามารถเข้ามาตรวจสอบดูแลได้ของผู้ได้รับใบอนุญาตใน
การออกอากาศขายสินค้าทีวีทางไกล ซึ่งคุณสมบัติที่ส าคัญของผู้มีสิทธ์ได้รับใบอนุญาตน้ันจะต้องไม่เป็นช่องของรัฐเข้ามามี
ส่วนร่วม (ช่อง 3, 5, 7, 9, ไทยพีบีเอส) ในการขายสินค้าทีวีทางไกล ผู้เช่ียวชาญอาทิเช่น หมอ เภสัชกร พยาบาลไม่ควร
เข้ามามีส่วนร่วมกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ และที่ส าคัญทาง กสทช. น้ันจะต้องเป็นผู้ประเมินคุณสมบัติของทุกๆ ผู้ประกอบ 
การที่มีขอใบอนุญาตอย่างระเอียดและรอบคอบ ไม่ควรเลือกปฏิบัติผู้ขอใบอนุญาตรายใดรายหน่ึงอย่างพิเศษ เมื่อเกิดปัญหา 
เกิดขึ้นจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดซึ่งอาจท างานประสานกับทาง สคบ. ในการเข้ามาตรวจสอบและดูแล 
และเมื่อมีความผิดที่มีความร้านแรงน้ันขึ้นขั้นส่ังระงับหรือยกเลิกใบขออนุญาต จะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
เพื่อให้ทางผู้ประกอบการอ่ืนๆที่มีใบอนุญาตได้ตระหนักถึงการกระท าน ามาซึ่งความผิดและปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๙๑- 

๒.๓ แนวทางในการก ากับดูแลด้านการเก็บค่าธรรมเนียม  

ส าหรับแนวทางของการก ากับดูแลน้ัน อาจจะใช้โมเดลของประเทศเกาหลีมาเป็นต้นแบบของการเก็บค่าธรรมเนียม 
ซึ่งทางประเทศเกาหลีน้ันถือได้ว่าเป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจการขายสินค้าทางไกลประเทศหน่ึง ไม่แพ้ทาง
อเมริกาหรือญี่ปุ่น ซึ่งทางประเทศเกาหลีน้ันจะเก็บค่าธรรมเนียมจากฐานก าไรของผู้ประกอบการ ซึ่งทั้งน้ีในส่วนของ
นโยบายเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการล้มในกรณีของการประกอบกิจการอันไม่ก่อให้เกิดก าไรเท่าที่ควร ซึ่งถือได้ว่าโมเดล
น้ีจะช่วยให้ทั้งทางรัฐบาลได้เงินอุดหนุนจากค่าธรรมเนียมการออกอาการตามสัตส่วนก าไร และท าให้ช่องรายการสามารถ
ด าเนินรายอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

 
๒.๔ แนวทางในการก ากับดูแลด้านการก ากับผังและเนื้อหารายการ 

ส าหรับแนวทางของการก ากับดูแลด้านการก ากับผังและเน้ือหารายการน้ัน ทางด้าน กสทช. หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
น้ันควรมากับกับดูแลพังรายการรวมถึงเน้ือหาอย่างใกล้ชิด ส าหรับผังรายการน้ันควรการตลาดเชิงรุก โดยเฉพาะการวางผัง
เวลาในการออกอากาศเพื่อขายผลิตภัณฑ์สินค้าให้เจาะกลุ่มลูกค้า อย่างกลุ่มพ่อบ้านหรือแม่บ้าน มีรายการแนะน าสินค้าที่
เกี่ยวข้องและเวลาอาจเป็นช่วงกลางวัน กลุ่มวัยรุ่นอาจมีการแนะน าพวก Health & Beauty อย่างรายการ Beauty Versus 
ที่มีการออกอากาศขายสินค้าจ าพวกเสริมความงามด้วย ซึ่งออกอากาศในเวลากลางคืน ซึ่งกลยุทธ์การวางผังน้ันควรมีการ
ออกรายการแบบสดๆ และเต็มรูปแบบมากขึ้น มีการออกอากาศสด โชว์สินค้า ข้อมูลสินค้า ให้ข้อมูลติดต่อ เช่น ช่อง
ทางการโทรศัพท์หรือเบอร์ติดต่อ บอกราคาชัดเจน ส่ิงที่ผู้ชมจะได้รับจากการส่ังซื้อสินค้ามีอะไรบ้าง รวมไปถึงการ
รับประกันสินค้าที่และค านึงความถี่ในการออกอากาศเพราะเป็นเทคนิคที่ได้ผล หากออกอากาศบ่อยๆ ยอดส่ังซื้อก็มากขึ้น
ตามไปด้วย เพราะถ้าช่องออกอากาศสร้างก าไลที่มหาศาลน้ันก็หมายถึงรายรับที่ได้ก็จะมากขึ้นตามไปด้วย อีกประเด็น
เกี่ยวกับทางด้านเน้ือหาน้ัน ทางด้าน กสทช. จะต้องร่วมมือกับ สคบ. ในการการดูแล ปราบปราม ในกรณีที่มีการโฆษณา
สินค้าเกินจริงที่เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคให้หลงเช่ือซื้อสินค้า รวมถึงการดูแลเกี่ยวกับการพิสูจน์สินค้าพิสูจน์และมีการ
ออกใบรับรองก่อนน าเสนอขายผ่านทางช่องทีวีทางไกล และที่ส าคัญที่สุดคือควรมีหน่วยงานรับรองโฆษณาแบบเป็น
รูปธรรม รวมถึงการควรคุมกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดที่ไม่ผิดหลักจริยธรรม 

 
๒.๕ แนวทางในการก ากับดูแลประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองผู้บริโภค การ

คัดเลือกสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ) 

ส าหรับแนวทางในการก ากับดูแลอ่ืนๆน้ันอย่างเช่น หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองผู้บริโภค การคัดเลือกสินค้า/
ผลิตภัณฑ์ คุ้มครองผู้บริโภคน้ันทางด้าน กสทช จะต้องร่วมมือกับทาง สคบ. ในการก ากับดูแล ป้องกันและปราบปราม ใน



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๙๒- 

กรณีที่ มีผู้บริโภคมาร้องเรียนเกี่ยวกับทางด้านผลิตภัณฑ์จะต้องออกกฎหมายบทลงโทษให้ชัดเจนในกรณีที่โฆษณาเกินจริง 
สินค้าไม่มีคุณภาพ ไม่มีบริการหลังการขาย หรือสินค้าไม่สามารถเปล่ียนคืนได้ตามเวลาที่ก าหลดอย่างเช่น มีการประกัน
สินค้าสามารถเรียกคืนเงินใน 7 วัน ก็ต้องมีหน่วยงานเข้ามาก ากับดูแลควรมีกลไกระดับพื้นที่ เรื่องการคัดเลือกสินค้าน้ัน
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผ่านการรับรองและตรวจสอบสินค้า อย. มอก. หรือสถาบันที่มี ความน่าเช่ือถือในการออก
ใบอนุญาตรวจก่อนออกอากาศ และควรมีสายด่วนร้องเรียนผู้บริโภคย้อนหลังเมื่อสินค้าที่ส่งให้ถึงมือผู้บริโภคน้ันไม่มี
คุณภาพ ส่วนทางด้านเรื่องอ่ืนๆน้ัน ควรท างานประสานกันขององค์กรที่มีความเกี่ยวข้อง สคบ. สภาหอการค้า สภา
อุตสาหกรรม กลุ่มผู้บริโภค และองค์กรด้านส่ือ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ความชัดเจนในการคุ้มครองทั้งผู้บริโภค และ
เจ้าของสินค้าที่ท าการออกอากาศเสนอขายผ่านทางทีวีทางไกล ซึ่งการท างานประสานกันถือว่าเป็นส่ิงที่ส าคัญอย่างยิ่ง 

 

๒.๖ โครงสร้างของหน่วยงานก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกลในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
และควรพัฒนาต่อไปอย่างไรบ้าง 

 การก ากับดูแลควรพัฒนาไปสู่ความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานในระดับพื้นที่เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เน่ืองจากลักษณะเน้ือหาของการขายสินค้าทางไกลได้แฝง
ไปอยู่ในรายการหลากหลายประเภทมากขึ้น ประกอบกับช่องทางในการออกอากาศที่หลากหลายจ านวนหลายร้อยช่อง อีก
ทั้งประเด็นด้านคุณภาพ และประเภทของสินค้าที่มีการออกอากาศ ท าให้ประเด็นเรื่องร้องเรียนทวีจ านวนมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
หน่วยงานก ากับอย่างเช่น กสทช. หรือ สคบ. เองอาจไม่มีทรัพยากรในการตรวจสอบ และพิจารณาเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 
โดยหน่วยงานก ากับในระดับจังหวัดควรท างานร่วมกับส านักงาน กสทช. ในระดับเขต และในส่วนกลางเพื่อพิจารณา และ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเชิงรุกต่อไป 

 
๒.๗ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานก ากับกับผู้ประกอบกิจการ และสมาคม/การรวมกลุ่มผู้ประกอบกิจการ

โทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ในปัจจุบันเป็นอย่างไร และควรพัฒนาต่อไปอย่างไรบ้าง 

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานก ากับกับผู้ประกอบกิจการ และสมาคม/การรวมกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์
ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ในปัจจุบันน้ันคือว่าดีอย่างมากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของช่องรายการ
ใหญ่ๆที่อยู่ในกทม. จะมีความใกล้ชิดกับทางสมาคมเป็นอย่างดี และทางสมาคนน้ันถือได้ว่าท าหน้าที่ในการก ากับดูแลผู้
ประกอบกิจการได้ดีเช่นกัน ทางสมาคมควรน าหลักธรรมาธิบาลเข้าในการก ากับดูแลผู้ประกอบการทีวีทางไกล ไม่ว่าจะเป็น
ในของการใช้คุณธรรมหลักนิติธรรมเข้าในการปกครองและการออกกฎหมายอย่างเป็นธรรมเมื่อเกิดการกระท าความผิดขึ้น 
รวมถึงการมีส่วนกับทางผู้ประกอบการประสานงานในเรื่องต่างๆ การตรวจสอบที่มีความโปร่งใส และเมื่อเกิดปัญหาขึ้น



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๙๓- 

ภายในสมาชิกน้ันก็มีการเรียกประชุมร่วมรับฟังและหาทางทางออกร่วมกันเพื่อให้ทางผู้ประกอบการน้ันสามารถด าเนิน
ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ส าหรับแนวทางในการพัฒนาต่อไปน้ันก็ควรพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจาก
ผู้ประกอบการฝากในสมาคมเองน้ันควรสร้างความสัมพ้นธ์กับผู้ประกอบการจากต่างประเทศให้ดียิ่งๆขึ้นไปทั้งน้ีทั้งน้ันเพื่อ
ประโยชน์ของสมาคมกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกลน้ันเอง  

 
3.  การประยุกต์ใช้รูปแบบของต่างประเทศที่เหมาะสมกับประเทศไทยควรเป็นอย่างไร 

ผลการจัดประชุมกลุ่มในด้านความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้รูปแบบการก ากับดูแลของต่างประเทศกับ
ประเทศไทยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
๓.๑ การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง รวมถึงข้อดี-ข้อเสียของรูปแบบการก ากับ

ดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ในต่างประเทศ และในประเทศไทย 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่างของรูปแบบการก ากับดูแลรายการประเภทการ
ขายสินค้าทางไกลในต่างประเทศ และประเทศไทยพบว่ามีความแตกต่างด้านลักษณะการก ากับดูแลระหว่างประเทศ
ไทยกับต่างประเทศอาทิเช่น ประเทศเกาหลีใต้ เน่ืองจากในประเทศดังกล่าวมีการก าหนดจ านวนผู้ประกอบการช่องขาย
สินค้าทางไกลตามลักษณะใบอนุญาตอย่างชัดเจนเน่ืองจากต้องการให้การก าหนดช่องรายการดังกล่าวคั่นอยู่ระหว่าง
ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน โดยในปัจจุบันมีผู้ประกอบการจ านวน 7 ช่อง โดยแบ่งเป็นผู้ประกอบการภาคเอกชน
จ านวน 5 ช่อง และรัฐวิสาหกิจจ านวน 2 ช่อง ในขณะที่ประเทศไทยมีช่องส าหรับการขายสินค้าทางไกลอยู่จ านวนมาก 
และกระจายอยู่ในหลายส่ือ ท าให้การก ากับดูแลเป็นไปได้โดยยาก 

 
๓.๒ การก าหนดทางเลือกของแนวทางในการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล ใน

ประเด็นเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การเก็บค่าธรรมเนียม การก ากับผังและเนื้อหารายการ  และประเด็นอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในต่างประเทศ 

ส าหรับการออกใบอนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์การให้บริการช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกลน้ัน พบว่า
ควรที่จะให้ผู้ประกอบการต้องขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของทางสมาคมเพื่อ เกิดความสะดวกในการควบคุมการ
ออกอากาศและรวมถึงการตรวจสอบได้ ทั้งบัญชีรายรับรายจ่ายของทางผู้ประกอบการ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควบคุม
เช่ือโฆษณาเกินจริง ส่วนในเรื่องของการการเก็บค่าธรรมเนียม มีความแตกต่างกันมาก เพราะประเทศไทยมีการคิด



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๙๔- 

ค่าธรรมเนียมจากยอดขาย ไม่ใช่คิดค่าธรรมเนียมจากก าไรบริษัท ดังน้ัน กสทช. ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนอีกค่าครั้งในการ
ออกใบอนุญาตว่าจะคิดค่า ธรรมเนียมรูปแบบใด และคงคิดค่าธรรมเนียมแบบทีวีดิจิตอลไม่ได้ จะต้องออกหลักเกณฑ์
ที่มาควบคุมการขายสินค้าทางไกลควรคู่กับโฆษณาด้วยเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน ส่วนเรื่องของก ากับผังและ
เน้ือหารายการน้ัน ทาง กสทช. จะควบคุมอย่างใกล้ชิดรวมถึงท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อย่าง สคบ. สภาหอการค้า 
สภาอุตสาหกรรม องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค องค์กรด้านส่ือเป็นต้น ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับทางด้านผังรายการ ความ
เหมาะสมของเน้ือหาที่ออกอากาศ ไม่ให้โฆษณาหรือการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ควรออกกฎหมายและมีบทลงโทษที่
มีความคลอบคุมในส่วนของการกระท าความผิด ทั้งน้ีทั้งน้ันต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส าคัญ  และสุดท้าย
ประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศน้ันจ าเป็นที่จะต้องไปศึกษาดูงานกับทางต่างประเทศและน าเอาจุดแข็งและจุดเด่น
ของช่องอออกอากาศในต่างประเทศมาปรับปรุงแก้ไขให้กิจการขายสินค้าทางไกลดียิ่งๆขึ้นไป 

 
๓.๓ ความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้การก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-

shopping) ในต่างประเทศกับประเทศไทย 

ส าหรับความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้การก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล ใน
ต่างประเทศกับประเทศไทยน้ัน ถือว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่ง อย่างปัจจุบันน้ีธุรกิจ ขายสินค้าทางไกลน้ันก็มีการร่วม
ทุนกับประเทศญี่ปุ่นในการแนะน าขายสินค้า ดังน้ันนอกจากการร่วมทุนแล้วควรศึกษาดูงานอย่างประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี 
อเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาธุรกิจขายสินค้าทางไกลโดยการน าเอาโมเดลต้นแบบที่ต่างประเทศใช้
แล้วประสบความส าเร็จมาประยุกต์ใช้ให้เพราะสมกับหลักเกณฑ์ในประเทศไทย อย่างเช่นการก ากับควบคุมดูแล
เกี่ยวกับผังรายการและเน้ือหาของรายการต่างๆ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม กลยุทธ์ทางการตลาดในขายสินค้า ไม่ว่าจะ
เป็นกลยุทธ์เรื่อง ราคา ของแถม ของสมนาคุณต่างๆ เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้ซื้อผลิตภัณฑ์แต่ต้องอยู่
ภายใตก้ฎเกณฑ์ของทางสมาคมด้วยเช่นกัน 

 
๓.๔ รูปแบบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกติกาในการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้า

ทางไกล (Tele-shopping) ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

ส าหรับรูปแบบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกติกาในการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล 
(Tele-shopping) ที่เหมาะสมในประเทศไทยน้ัน ในการออกกฎหมาย ต้องออกในเชิงของนโยบาย ในการก าลับดูแล
เพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภคในเชิงลึก เมื่อเกิดข้อร้องเรียนเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโฆษณาที่เกินจริง การ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า การประกันสินค้าเมื่อถึงลูกค้า จะต้องออกกฏหมายที่มีความครอบคุมในทุกกรณีเมื่อเกิดเป็น



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๙๕- 

คดีความฟ้องร้องเกิดขึ้น และในส่วนของการปรับปรุงกฎหมายน้ันแน่นอนที่สุดจะต้องท าการเปล่ียนรายการประเภท
การขายสินค้าทางไกล ควบคู่กับการโฆษณา เพราะถือว่ารายการทั้ง 2 ประเภทน้ีมีความใกล้เคียงกันมาก จะต้องน ามา
ตีความและหาข้อสรุปให้สอดคล้องกันแล้วถึงออกเป็นข้อกฎหมายมาบังคับใช้ ซึ่งหลักเกณฑ์ ในการก ากับดูแลน้ันทาง 
กสทช. จ าเป็นจะต้องเป็นหัวเรือใหญ่ในการก ากับดูแลผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาต ควบคู่ไปกับองค์กรและสมาคมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สคบ. สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม กลุ่มตัวแทนคุ้มครองผู้บริโภค องค์กรด้านส่ือ และทุก
ฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมาประชุมหาข้อสรุปไม่ว่าจะเป็นทางสมาคมหรือทางผู้ประกอบการเพื่อก าหนดและ
สร้างกติการ่วมกันที่เกิดจากทุกฝ่ายต่างลงฉันทามติร่วมกัน 

 
ข. ผลการส ารวจแบบสอบถามผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ในด้านความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้

การก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ในต่างประเทศกับประเทศไทย และ
ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกติกาในการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้า
ทางไกล (Tele-shopping) ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

ผลการส ารวจแบบสอบถามผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป จ านวน 400 ตัวอย่างจากภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ด าเนินการเก็บข้อมูลช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม พ.ศ. 2559 โดย
สอบถามข้อมูล 3 ส่วนได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลด้านประสบการณ์การรับชมรายการขายสินค้าทางไกลผ่านทาง
โทรทัศน์ (Tele-shopping) และข้อมูลในด้านความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้การก ากับดูแลช่องรายการประเภท
การขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ในต่างประเทศกับประเทศไทย และข้อเสนอแนะต่อรูปแบบของกฎหมาย 
หลักเกณฑ์ และกติกาในการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 

๑.๑ อายขุองผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างจากผลการส ารวจส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.3 อันดับที่สองคือ
กลุ่มอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.5 อันดับที่สามคือกลุ่มอายุระหว่าง 26 -30 ปี คิดเป็นร้อยละ 19 
อันดับที่ส่ีคือกลุ่มอายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 11 อันดับที่ห้าคือกลุ่ม 18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.8 และ
อันดับที่หกคือกลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2.5 โดยมีรายละเอียดปรากฏดังในแผนภูมิต่อไปน้ี 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๙๖- 

แผนภูมิที ่3  อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

๑.๒ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 51 และมีเพศชายคิดเป็นร้อยละ 49 

แผนภูมิที ่4  เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๙๗- 

๑.๓ อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 32.8 อันดับที่สองประกอบอาชีพรับจ้าง 
คิดเป็นร้อยละ 11.5 อันดับที่สามเป็นกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 9.3 อันดับที่ส่ีประกอบอาชีพพนักงาน
เอกชน คิดเป็นร้อยละ 8.8 อันดับที่ห้าประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 8.3 อันดับที่หกประกอบอาชีพเกษตรกร 
คิดเป็นร้อยละ 5.8 อันดับที่เจ็ดประกอบอาชีพเจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 5.5 อันดับที่แปดประกอบอาชีพวิชาชีพ
พิเศษ คิดเป็นร้อยละ 5.5 อันดับที่เก้าประกอบอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 2.8 (โดยประกอบไปด้วยอาชีพลูกจ้างส่วน
ราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ) และอันดับที่สิบประกอบอาชีพเกษียณ คิดเป็นร้อยละ 2.5 โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ดังในแผนภูมิต่อไปน้ี 

แผนภูมิที ่5  อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๙๘- 

๑.๔ ระดับรายได้ส่วนตัว (บาท/เดือน) 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับรายได้ส่วนตัวระหว่าง 10,001 -20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 
30.5 อันดับสองของกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ส่วนตัวระหว่าง 20,001 -30,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 27.8 
อันดับสามของกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ส่วนตัว 10,000 บาทหรือน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 20.5 อันดับส่ีของกลุ่มตัวอย่าง
มีรายได้ส่วนตัวระหว่าง 30,001-40,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 11 และอันดับห้าของกลุ่มตัวอย่างรายได้
ส่วนตัวระหว่าง 40,001-50,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 5.5 โดยมีรายละเอียดปรากฎดังในแผนภูมิต่อไปน้ี 

แผนภูมิที ่6  ระดับรายได้ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

2. ประสบการณ์การรับชมรายการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ (Tele-shopping) 

๒.๑ ประสบการณ์ในการรับชมรายการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 83.3 เคยมีประสบการณ์ในการรับชมรายการขายสินค้าทางไกลผ่าน
ทางโทรทัศน์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างอีกเพียงร้อยละ 16.8 ที่ไม่เคยมีประสบการณ์รับชม จากกลุ่มตัวอย่างที่เคยมี
ประสบการณ์รับชมรายการฯ พบว่า ทีวีไดเร็ค (TV Direct) เป็นรายการขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ที่มีกลุ่มตัวอย่าง



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๑๙๙- 

รับชมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.7 อันดับที่สองคือ ทรูซีเล็คท์ (True Select) คิดเป็นร้อยละ 10.7 และอันดับสาม
คือ โอช้อปปิ้ง (O Shopping) คิดเป็นร้อยละ 7.3 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแผนภูมิต่อไปน้ี 

แผนภูมิที ่7  ประสบการณ์รับชมรายการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ และผู้ประกอบการที่เคยรับชม 

 

๒.๒ ช่องทางการรับชมรายการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมรายการขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ผ่านทางช่องทางการออกอากาศแบบ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม คิดเป็นร้อยละ 41.3 อันดับสองคือการรับชมผ่านทางเคเบิ้ลทีวี คิดเป็นร้อยละ 36.8 และ
อันดับที่สามคือการรับชมผ่านทางโทรทัศน์ภาคพื้นดิน คิดเป็นร้อยละ 28 โดยมีรายละเอียดปรากฏดังแผนภูมิต่อไปน้ี 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๐๐- 

แผนภูมิที ่8  ช่องทางการรับชมรายการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ 

 

๒.๓ ประสบการณ์ในการซื้อสินค้าที่ออกอากาศทางรายการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 62.8 ไม่เคยมีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าที่ออกอากาศทางรายการ
ขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 37.3  ที่เคยมีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าที่
ออกอากาศทางรายการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ เคยมีประสบการณ์ซื้อสินค้ามากเป็นอันดับที่หน่ึงคือสินค้า
ประเภทเส้ือผ้า/รองเท้า (Apparel and Footwear) คิดเป็นร้อยละ 14.3 อันดับที่สองคือสินค้าอาหารเสริม/ผลิตภัณฑ์ 
เพื่อสุขภาพ (Consumer Healthcare) คิดเป็นร้อยละ 12.8 และอันดับสามคือสินค้าผลิตภัณฑ์ความงาม (เครื่องส าอาง /
บ ารุงผิว/น้ าหอม/อ่ืนๆ) (Beauty and Personal Care) คิดเป็นร้อยละ 11.8 โดยมีรายละเอียดปรากฏดังในแผนภูมิ
ต่อไปน้ี 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๐๑- 

แผนภูมิที ่9  ประสบการณ์ในการซื้อสินค้าที่ออกอากาศทางรายการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ 

 

 

๒.๔ ความพึงพอใจจากประสบการณ์ซื้อสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างได้รับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 17.8 มีประสบการณ์ค่อนข้างพึงพอใจจากประสบการณ์ซื้อสินค้า
ทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ที่ได้รับ โดยมีกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 12.8 มีประสบการณ์ระดับปานกลางจากประสบการณ์
ซื้อสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ที่ได้รับ และกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 3.8 มีประสบการณ์ระดับพึงพอใจมากจาก
ประสบการณ์ซื้อสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ที่ได้รับ โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ที่ 3.6 (S.D. = 0.789) หรือ
สามารถแปลความหมายว่าระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดปรากฏดังใน
ตารางต่อไปน้ี 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๐๒- 

ตารางท่ี ๒๙  ระดับความพึงพอใจจากประสบการณ์ซื้อสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างได้รับ 

ระดับความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (mean) S.D. แปลค่า 

ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง 1 .3 

3.6 0.789 

ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปาน

กลาง ค่อนข้างไม่พึงพอใจ 10 2.5 

ปานกลาง 51 12.8 

ค่อนข้างพึงพอใจ 71 17.8 

พึงพอใจอย่างยิ่ง 15 3.8 
 

3. ด้านความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้การก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-
shopping) ในต่างประเทศกับประเทศไทย และข้อเสนอแนะต่อรูปแบบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกติกา
ในการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

๓.๑ ประเด็นด้านใดที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ที่ควรมีการก ากับดูแลเป็นพิเศษ 

กลุ่มตัวอย่างภาคประชาชน และผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการก ากับการขายสินค้าทางไกลผ่านทาง
โทรทัศน์ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปน้ีเป็นพิเศษ 

อันดับหน่ึง การโฆษณาสินค้าที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง คิดเป็นร้อยละ 81.8 

อับดับสอง การโอ้อวดสรรพคุณรักษาป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยได้อย่างหายขาด คิดเป็นร้อยละ 74.0% 

อันดับสาม การใช้ข้อความ/สัญลักษณ์ส่ือให้เข้าใจผิด คิดเป็นร้อยละ 55.0% 

อันดับส่ี คุณภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐาน  คิดเป็นร้อยละ 34.5% 

อันดับห้า การรับประกันสินค้า   คิดเป็นร้อยละ 32.5% 

 

โดยมีรายละเอียดของประเด็นด้านการก ากับที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญดังปรากฏในแผนภูมิต่อไปน้ี 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๐๓- 

แผนภูมิที ่10  ประเด็นด้านใดที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ที่ควรมีการก ากับดูแลเป็นพิเศษ 

 

 

๓.๒ สมควรมีใบอนุญาตส าหรับการประกอบการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ผ่านทางโทรทัศน์
เพื่อการก ากับดูแลเป็นพิเศษหรือไม่ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อความเหมาะสมส าหรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบการขายสินค้า
ทางไกล (Tele-shopping) ผ่านทางโทรทัศน์เพื่อการก ากับดูแลเป็นพิเศษว่ามีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 98.8 
โดยมีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 1.3 คิดว่าไม่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดปรากฏดังในแผนภูมิต่อไปน้ี 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๐๔- 

แผนภูมิที่ 11   ทัศนคติต่อความเหมาะสมส าหรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบการขายสินค้าทางไกล (Tele-
shopping) ผ่านทางโทรทัศน์เพื่อการก ากับดูแลเป็นพิเศษหรือไม่ 

 

 

๓.๓ ประเด็นใดที่ทาง กสทช. ควรให้ความส าคัญในการออกใบอนุญาตช่องรายการขายสินค้าทางไกล 
(Tele-shopping) ผ่านทางโทรทัศน์ (เรียงล าดับตามความส าคัญ จาก 1 ส าคัญท่ีสุด ไปจนถึง 7 ไม่ส าคัญเลย) 

จากทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างประชาชน และผู้บริโภคพบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีทัศนคติว่า 
กสทช. ควรให้ความส าคัญมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ได้แก่ คุณภาพของสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่น ามาเสนอในรายการ คิด
เป็นร้อยละ 29.5 อันดับสองคือ คุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต คิดเป็นร้อยละ 23.8 อันดับสาม คือ มาตรการในการ
คุ้มครองผู้บริโภค คิดเป็นร้อยละ 19 อันดับส่ี คือ ประเภทสินค้า และแหล่งผลิต คิดเป็นร้อยละ 18.8 และอันดับห้า 
คือ การก าหนดจ านวน และประเภทของผู้รับใบอนุญาต คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดปรากฏใน
ตารางดังต่อไปน้ี 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๐๕- 

ตารางท่ี ๓๐  ล าดับความส าคัญในการออกใบอนุญาตช่องรายการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ผ่านทาง
โทรทัศน์ 

อับดับที่ คุณภาพของ
สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ที่

น ามาเสนอใน
รายการ 

คุณสมบัติ
ของผู้ได้รับ
ใบอนุญาต 

มาตรการใน
การ

คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ประเภท
สินค้า และ
แหล่งผลิต 

การก าหนด
จ านวนและ

ประเภท
ของผู้รับ

ใบอนุญาต 

อัตราและ
หลักเกณฑ์ใน

การช าระ
ค่าธรรมเนียม 

อ่ืนๆ 
โปรดระบุ 

อันดับที่ 1 29.5 23.8 19.0 18.8 6.8 1.3 

 อันดับที่ 2 24.8 8.3 27.0 13.8 3.5 7.0 .5 

อันดับที่ 3 16.3 14.5 18.0 22.0 5.8 5.3 

 อันดับที่ 4 7.8 18.3 6.8 28.3 8.5 9.3 1.0 

อันดับที่ 5 3.3 7.0 9.5 7.5 19.3 30.3 .5 

อันดับที่ 6 3.3 10.0 2.0 3.8 33.0 24.8 

 อับดับที่ 7 
  

.5 .5 .5 

 

36.0 

ไม่ตอบ 15.3 18.3 17.3 5.5 22.8 22.3 62.0 
 

๓.๔ ท่านคิดว่าสมควรหรือไม่ที่ผู้ประกอบการจะมีการก ากับดูแลกันเอง (Self-Regulation) โดยการ
ตรวจสอบการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ในประเด็นที่อ่อนไหวต่างๆ 

ส าหรับในประเด็นด้านความเหมาะสมของการที่ผู้ประกอบการจะมีการก ากับดูแลกันเอง (Self-Regulation) 
โดยการตรวจสอบการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ในประเด็นที่อ่อนไหวต่างๆ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิด
เป็นร้อยละ 62.8 คิดว่าประเด็นดังกล่าวมีความสมควร ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 36 คิดว่าไม่สมควร เน่ืองจาก
เหตุผลต่างๆ อาทิเช่น อาจเกิดการกล่ันแกล้งทางธุรกิจ อาจฮ้ัวหรือร่วมมือกันในทางมิชอบ อาจท าให้ผู้บริโภคไม่ได้รับ
ข้อมูลที่เพียงพอ ต้องการให้รัฐเข้ามามีบทบาทร่วมในการก ากับดูแล อาจเกิดความไม่โปร่งใส ฯลฯ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
อีกร้อยละ 1.3 ซึ่งเลือกที่จะไม่ตอบค าถามดังกล่าว รายละเอียดปรากฏดังในแผนภูมิต่อไปน้ี 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๐๖- 

แผนภูมิที ่12   ท่านคิดว่าสมควรหรือไม่ที่ผู้ประกอบการจะมีการก ากับดูแลกันเอง (Self-Regulation) โดยการ
ตรวจสอบการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ในประเด็นที่อ่อนไหวต่างๆ 

 

 

 

  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๐๗- 

บทท่ี ๖  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และข้อเสนอแนะ 

 

ผลจากการส ารวจสาระส าคัญของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ 
(Teleshopping) ดังกล่าวมาข้างต้น ประกอบกับการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิจากการจัดประชุมร่วมกับผู้ทรง 
คุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ และการประชุมร่วมกับส านักงาน กสทช. ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ การจัดประชุมและการจัดประชุม 
และสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศตัวอย่างกรณีศึกษาจ านวน ๒ ประเทศ ได้แก่ประเทศญี่ปุ่น และ
ประเทศเกาหลีใต้ รวมถึงผลการการส ารวจ จัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และการจัดประชุมเตรียมการส ารวจและการ
เก็บข้อมูล จ านวน ๔ ภาค โดยแบ่งเป็น การจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) จ านวน ๔ ครั้งในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ และผลการส ารวจแบบสอบถามผู้บริโภค และประชาชนทั่วไปจ านวน 
๔๐๐ ตัวอย่าง น ามาสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะในประเด็นส าคัญ จ าแนกออกเป็น 4 ประเด็น 
ดังต่อไปน้ีคือ 

(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ (Teleshopping) ประกอบด้วย 3 ส่วนย่อย 
ได้แก่ รูปแบบการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

(๒) การก ากับผังรายการและเน้ือหารายการของผู้ประกอบกิจการ Teleshopping 

(๓) การคุ้มครองผู้บริโภค  (ทั้งก่อนท าสัญญา ขณะท าสัญญา และหลังท าสัญญา เช่น การโฆษณาสินค้าหรือบริการ 
คุณภาพของสินค้าหรือบริการที่เสนอขาย  

(๔) การก ากับดูแลกันเอง รวมทั้งประมวลจริยธรรมผู้ประกอบการ  

ในการวิเคราะห์จะได้ท าการเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศควบคู่กันไป พร้อมกับเสนอแนะ 
แนวทางในการปรับเพิ่มกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 

 
๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ (Teleshopping) 

เห็นได้ว่ามีการประกอบกิจการ Teleshopping ต้องมีการจดทะเบียนในฐานะที่เป็นการประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรง (ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545) ต่อ สคบ. แต่ไม่ต้องมีใบอนุญาตในการ
ประกอบกิจการ แต่หากผู้ประกอบกิจการอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะจัดรายการเอง หรือแบ่ง



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๐๘- 

เวลาให้ผู้อ่ืนด าเนินรายการ ก็ต้องได้รับใบอนุญาต (พรบ. การประกอบกิจการฯ) จาก กสทช. อย่างไรก็ดี พรบ. การ
ประกอบกิจการฯ  ไม่ได้ก าหนดไว้โดยเฉพาะถึงการประกอบกิจการ Teleshopping  ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกัน
แล้ว ก็เห็นได้ว่า เป็นธุรกิจคนละประเภทกัน และมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน  ดังจะเห็นได้จากการนิยามความหมายของ
ค าว่าผู้ประกอบกิจการตลาดแบบตรง ว่ามีความหมายเฉพาะผู้ที่มีการเสนอหรือชักชวนเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือบริการโดย
ในลักษณะของการส่ือสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวัง
ให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงน้ัน  ซึ่งจะเป็นการใช้วิธีการ
ส่ือสารในทางใดก็ได้ที่อยู่ห่างโดยระยะทาง  แต่ส าหรับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ตาม พรบ . การประกอบกิจการฯ จะ
เน้นการให้บริการด้วยวิธีการส่งผ่านข้อมูลด้วยระบบโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการบริการในทุกรูปแบบ ไม่ใช่เฉพาะการขาย
สินค้าหรือบริการเท่าน้ัน ซึ่งโดยทั่วไปก็จะเน้นเรื่องการจัดหารายได้จากการโฆษณามากกว่าการขายสินค้า  

หากพิจารณาผลการวิเคราะห์กฎหมายต่างประเทศ และผลการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิจากแหล่งต่างๆ แล้ว 
พบว่าประเทศ เช่น เกาหลีใต้ และในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป รวมถึงสหราชอาณาจักร มีการก าหนดลักษณะใบอนุญาต 
เฉพาะส าหรับการประกอบธุรกิจ Teleshopping เพื่อความชัดเจนในการก ากับดูแล อาทิเช่น ใบอนุญาตการประกอบ 
การช่องรายการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ซึ่งอนุญาตโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การพัฒนาเพื่ออนาคต (Ministry of Science and ICT development for the future) ในประเทศเกาหลีใต้ ที่มีอายุ
คราวละ 6 ปี โดยเมื่อส้ินสุดปีที่ 5 ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตต้องผลการด าเนินงาน ข้อผิดพลาด ปัญหา และ
อุปสรรคต่างๆ มารายงานให้กับกระทรวงฯ เพื่อขอรับการอนุมัติต่อใบอนุญาตในคราวต่อไป  หรือ ใบอนุญาตบริการ
เน้ือหาโทรทัศน์ (Television Licensable Content Service - TLCS) และใบอนุญาตบริการเน้ือหารายการส าหรับ
โทรทัศน์ดิจิตอล (Digital Television Programme Service - DTPS) ซึ่งอนุญาตโดยส านักงานการส่ือสาร (Ofcom) 
ของสหราชอาณาจักร อันเป็นการก าหนดรูปแบบ และเงื่อนไขในการประกอบการ  โดยใบอนุญาตทั้ง 2 ประเภทที่
อนุมัติโดยส านักงานการส่ือสารน้ันมีอายุ 1 ปี โดยการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตใช้ผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ส านักงานการส่ือสารมาประกอบการพิจารณาต่ออายุ นอกจากน้ันผลลัพธ์การเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิแสดงให้
เห็นว่าการก าหนดประเภทใบอนุญาตเฉพาะดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มประชาชน และผู้บริโภคที่
ต้องการให้หน่วยงานก ากับ เช่น กสทช. สามารถจ าแนกการขายสินค้าทางไกลออกจากการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์
ได้อย่างชัดเจน โดยผลการส ารวจปรากฎว่ากลุ่มประชาชน และผู้บริโภคซึ่งกว่าร้อยละ 98 เห็นสมควรให้มีใบอนุญาต
ส าหรับการประกอบการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ผ่านทางโทรทัศน์เพื่อการก ากับดูแลเป็นพิเศษ อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับผลข้อมูลจากการจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) ซึ่งมีทัศนะว่าการขายสินค้าทางไกลควรมีการแบ่งแยก
อย่างชัดเจน และมีใบอนุญาตพิเศษเพื่อการก ากับดูแลอย่างเหมาะสม 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๐๙- 

ดังน้ันจึงเสนอแนะว่า    

๑. ควรมีการออกใบอนุญาตส าหรับการประกอบธุรกิจ Teleshopping โดยเฉพาะ โดยให้อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของ กสทช. ซึ่งมีกฎหมายให้อ านาจในการก ากับการประกอบกิจการโทรทัศน์อยู่แล้ว 

๒. ใบอนุญาตในการประกอบการควรมีการก าหนดระยะเวลาส้ินสุดอย่างชัดเจน เช่น 5-7 ปี เพื่อให้ กสทช. 
สามารถใช้ผลการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อ
ร้องเรียนจากผู้บริโภค มาพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตได้  

3. กสทช. ควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเรื่อง “การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์” ที่ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ไว้เกี่ยวกับการกระท าต่างๆ ของผู้ประกอบกิจการอัน ลักษณะการค้า
ก าไรเกินควรหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ   โดยเพิ่มเติมค านิยามค าว่า “ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์” ให้
หมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการ Teleshopping  และเพิ่มเติมหน้าที่และความรับผิดของ “ผู้อ านวยการสถานี” ใน
การตรวจสอบเรื่องการด าเนินรายการของผู้ประกอบกิจการ Teleshopping ด้วย เพราะกฎหมายให้อ านาจ กสทช. ท า
ได้ในการคุ้มครองผู้บริโภค ตามมาตรา ๓๑ แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 

 
๑.๑ รูปแบบการออกใบอนุญาต  

การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ไม่ได้ใช้ระบบออกใบอนุญาต แต่ใช้ระบบการจดทะเบียน ต่อ สคบ. เท่าน้ัน 
และไม่มีการก าหนดแบ่งแยกประเภทของธุรกิจตลาดแบบตรงไว้แต่อย่างใด ดังน้ัน ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจ 
Teleshopping ประเภทใด คือ Direct Response Television – DRTV, Infomercial Marketing  หรือ Home 
Shopping Channel  ก็จะต้องท าการจดทะเบียนก่อนด าเนินธุรกิจทั้งส้ิน มิฉะน้ันจะต้องโทษอาญาในเรื่องการจ าคุก
หรือปรับ โดยที่การจดทะเบียนก็ไม่ได้มีรูปแบบยุ่งยากแต่อย่างใด เพียงให้ผู้ประกอบการยื่นค าขอจดทะเบียนพร้อม
แสดงรายการอย่างน้อย (1) ช่ือของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง (2) ภูมิล าเนาของผู้
ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง (3) ประเภทหรือชนิดของสินค้าหรือบริการ (4) วิธีการขาย
สินค้าหรือบริการ เท่าน้ัน โดยให้นายทะเบียนออกใบส าคัญเพื่อแสดงว่าได้รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบ
ตรง ซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานที่แสดงให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคและผู้จ าหน่ายอิสระได้เห็นอย่างประจักษ์ 

ส่วนการออกใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์ซึ่งเป็นกิจการทางธุรกิจน้ัน มีการแบ่งรูปแบบ
ออกเป็นสามระดับคือระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น และก าหนดอายุใบอนุญาตไว้ไม่เกินสิบห้าปี และถ้า



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๑๐- 

ใบอนุญาตส้ินอายุ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตใหม่อย่างน้อยเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปีก่อนวันที่ใบอนุญาต
เดิมส้ินอายุ  

หากพิจารณาผลการวิเคราะห์กฎหมายต่างประเทศ และผลการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิจากแหล่งต่างๆ แล้ว 
พบว่า 

การก าหนดรูปแบบใบอนุญาตในต่างประเทศมีการก าหนดจ าแนกออกเป็น 2 รูปแบบได้แก่ ใบอนุญาต
ประกอบการช่องโทรทัศน์เพื่อการขายสินค้าทางไกล เช่น ใบอนุญาตการประกอบการช่องรายการขายสินค้าทางไกล
ผ่านทางโทรทัศน์ซึ่งอนุญาตโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาเพื่ออนาคตของประเทศ
เกาหลีใต้ โดยใบอนุญาตดังกล่าวครอบคลุมช่องทางการออกอากาศตั้งแต่การออกอากาศทั้งภาคพื้นดิน (Terrestrial) 
ดาวเทียม (Satellite) เคเบิ้ลโทรทัศน์ (Cable) อินเทอร์เน็ต (IPTV) และโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Mobile) และใบอนุญาต
ส าหรับการผลิตเน้ือหา เช่น ใบอนุญาตบริการเน้ือหาโทรทัศน์ (TLCS) ส าหรับการบริการเน้ือหาโทรทัศน์เพื่อการ
ออกอากาศในช่องทางดาวเทียม (Satellite) โครงข่ายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic communications 
network) เช่น บริการอินเทอร์เน็ต และเคเบิ้ลโทรทัศน์ และ (2) ใบอนุญาตประเภทการผลิตเน้ือหารายการ เช่น 
ใบอนุญาตบริการเน้ือหารายการส าหรับโทรทัศน์ดิจิตอล (DTPS) ส าหรับการผลิตเน้ือหารายการขายสินค้าทางไกลเพื่อ
ออกอากาศในช่องดิจิตอลภาคพื้นดิน (Terrestrial Digital) และบริการโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินที่ไม่เสียค่าบริการ 
(Freeview Terrestrial Service) ซึ่งอนุญาตโดยส านักงานการส่ือสาร (Ofcom) ของสหราชอาณาจักร 

 
ดังน้ันจึงเสนอแนะว่า  

๑. กสทช. ควรออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตส าหรับการประกอบธุรกิจ 
Teleshopping เพราะกฎหมายให้อ านาจ กสทช. ท าได้ ตามมาตรา ๒๗ แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 

๒. รูปแบบใบอนุญาตควรมีการก าหนดให้สอดคล้องกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์คือ 
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น แต่ควรให้ใบอนุญาตมีอายุเพียงแค่ห้าถึงเจ็ดปี โดยใช้ผลการตรวจสอบผล
การด าเนินงาน และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และกฎระเบียบในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตถัดไป 

๓. ควรก าหนดให้เงื่อนไขส าคัญของการออกใบอนุญาตเพื่อเป็นเครื่องมือของภาครัฐในการก ากับดูแลกิจการฯ  
และเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งเพื่อเป็นกระบวนการส าคัญในการสร้างเงื่อนไขการเข้าสู่ตลาด 
(Market access) และในการคัดสรรผู้ที่มีความเหมาะสมต่อการประกอบกิจการ 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๑๑- 

๑.๒  คุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต  

การประกอบกิจการตลาดแบบตรง กฎหมายไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติไว้เป็นกรณีพิเศษ แม้แต่เป็นบุคคลธรรมดา
ก็ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงได้  

ส่วนการออกใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์ มีข้อก าหนดที่เคร่งครัดมากกว่า เพราะนอกจาก
ต้องมีคุณสมบัติตาม  พรบ. การประกอบกิจการฯ แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติตามประกาศ กสทช. ด้วย กล่าวคือ เน้นเรื่อง
การมีสัญชาตไิทย เรื่องสัดส่วนผู้ถือหุ้นและทุน กรรมการนิติบุคคล และการเป็นบุคคลต้องห้ามเน่ืองจากล้มละลายหรือ
ท าผิดกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญาทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

  
หากพิจารณาผลการวิเคราะห์กฎหมายต่างประเทศ และผลการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิจากแหล่งต่างๆ แล้ว 

พบว่า 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาเพื่ออนาคต (Ministry of Science and ICT 
development for the future) ร่วมกับความเห็นชอบร่วมกับคณะกรรมการส่ือสารแห่งประเทศเกาหลี (Korea 
Communications Commission) ก าหนดคุณสมบัติ 5 ประการส าหรับผู้ได้รับใบอนุญาตอันประกอบไปด้วย 1. 
มูลค่าของเงินลงทุน 2. มาตรฐานด้านอุปกรณ์ และการตรวจสอบคุณภาพ 3. มาตรฐานด้านจริยธรรม 4. ระบบการ
ด าเนินงาน และ 5. เงื่อนไขในการจ าหน่ายสินค้า นอกจากน้ันส านักงานการส่ือสาร (Ofcom) ยังก าหนดหลักการด้าน
ข้อจ ากัดการเป็นเจ้าของกิจการ (Ownership Restriction) มิให้รัฐบาลท้องถิ่น สถาบันการเมือง สถาบันทางศาสนา 
นิติบุคคลที่มีเจ้าของกิจการประเภทหน่ึงประเภทใดข้างต้นหรือนิติบุคคลที่มีเจ้าของกิจการประเภทใดประเภทหน่ึง
ข้างต้นถือหุ้นเกินร้อยละ 5 เข้ามาขอใบอนุญาตประกอบการ Teleshopping อีกทั้งยังมีการน าหลักการความเหมาะสม 
และความสมควร (Fit and Proper) เข้ามาใช้ก ากับโดยห้ามผู้บริหาร และเจ้าของกิจการที่เคยถูกพิพากษาคดีอาญา 
ล้มละลาย และผิดนัดช าระหน้ี ถูกไล่ออกจากต าแหน่งบริหาร ถูกปลดออกจากสมาชิกองค์กรวิชาชีพ หรือ องค์การ
ตัวแทนธุรกิจ ถูกพิจารณาปลดตามกฎหมาย หรือ มีปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการออกอากาศเพื่อใช้
ประกอบในการพิจารณาใบอนุญาตอีกด้วย 

 
ดังน้ันจึงเสนอแนะว่า คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ Teleshopping 

๑. ควรก าหนดให้สอดคล้องกับหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการซึ่งไม่ได้อยู่ต่อหน้าผู้บริโภค ความชัดเจนด้านสินค้า
หรือบริการที่เสนอขาย ที่ผลิต ด้านที่ตั้งของส านักงานขาย เป็นต้น  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๑๒- 

๒. ควรก าหนดให้ต้องจัดท ามาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคให้ชัดเจนในวันยื่นค าขอรับใบอนุญาต เช่น การจัด
ให้มี Call center และมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ศูนย์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอขายและเกี่ยวกับผู้ประกอบกิจการ ระบบการรับสินค้าที่ได้รับการร้องเรียนกลับมา 
(Return System) เป็นต้น  

๓. ควรก าหนดให้ต้องจัดท าแผนการคุ้มครองผู้บริโภค เหมือนดังเช่นของญี่ปุ่นและเกาหลี 

๔. ควรก าหนดให้ผู้รับอนุญาตท าข้อเสนอที่ชัดเจนในเรื่องการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจสังคม (Socio-
economic distribution) เช่น การพัฒนาสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 
หรือ OTOP เป็นต้น 

๕. ควรก าหนดเงื่อนไขการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กสทช. และองค์กรอ่ืนๆ ประกอบการพิจารณาต่ออายุ
ใบอนุญาต 

 
๑.๓ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

ในการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ไม่มีข้อก าหนดเรื่องค่าธรรมเนียมไว้ คงมีแต่เพียง
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์ตามหลักการทั่วไปเท่าน้ัน   

ส่วนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์น้ัน มีอยู่สองเรื่องคือ ค่าพิจารณาค าขอ
ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่ต้องช าระเป็นรายปี ในอัตรารวมทั้งส้ินไม่เกินร้อยละสองของรายได้ โดย
ต้องเสียค่าธรรมเนียมเมื่อยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาต ในอัตรา ๕,๐๐๐ บาท ต่อค าขอใบอนุญาตหน่ึงฉบับ และ 

ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ตามอัตราที่ได้รับแจ้งจาก กสทช. แต่รวมทั้งส้ินอัตราต้องไม่เกินร้อยละ
สองของรายได้เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีของผู้รับใบอนุญาต โดยให้ช าระปีละครั้ง ภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับจาก
วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี  นอกจากน้ัน หากเป็นกิจการโทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชิกระดับท้องถิ่น ก็จะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมเพิ่มคือค่าธรรมเนียมท าส าเนาคู่ฉบับหรือใบแทนใบอนุญาต ๕๐๐ บาท ต่อใบอนุญาตหน่ึงฉบับ 

มีข้อสังเกตว่า กฎหมายของ กสทช. ก าหนดบทลงโทษทางปกครองไว้ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมหรือช าระไม่ครบถ้วนตามก าหนดเวลา โดยต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ า (MLR+๒) ของ
จ านวนวันที่ค้างช าระ และหากยังคงฝ่าฝืนค าเตือนของ กสทช. อีก ก็ต้องเสียเพิ่มเติมเท่ากับจ านวนที่ช าระขาดไปพร้อม
เงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าธรรมเนียมที่ช าระขาดไปด้วย 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๑๓- 

หากพิจารณาผลการวิเคราะห์กฎหมายต่างประเทศ และผลการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิจากแหล่งต่างๆ แล้ว 
พบว่า 

การเก็บค่าธรรมสามารถแบ่งแยกออกเป็น 2 แนวทางได้แก่ 1. การเก็บค่าธรรมเนียมโดยคิดเป็นสัดส่วนจาก
ผลประกอบการ เช่น ในประเทศเกาหลีใต้เก็บค่าธรรมเนียมประกอบการช่องขายสินค้าทางไกล (Home shopping) 
อัตราสูงสุดร้อยละ 15 และอัตราที่เก็บจริงร้อยละ 13 ค านวณจากก าไรสุทธิของปีที่ผ่านมา และ 2. เก็บค่าธรรมเนียม
คงที่รายปี เช่น ในสหราชอาณาจักรเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นแบบขอรับใบอนุญาต (Application Fee) อยู่ที่ 2,500 
ปอนด์ต่อค าขอใบอนุญาต 1 ฉบับ ค่าธรรมเนียมส าหรับการประกอบการ (รายปี) คงที่อยู่ที่ 2,000 ปอนด์ 

 
ดังน้ันจึงเสนอแนะว่า  

๑. ควรก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ยืดหยุ่นโดยแบ่งตามระดับของการประกอบกิจการ ขนาดของกิจการ 
และพื้นที่ความครอบคลุมของการออกอากาศ 

๒. ควรก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม โดยค านึงถึงหลักการเก็บค่าธรรมเนียมที่สะท้อนผลประกอบการของกิจการ
ขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ 

 
๒. การก ากับผังและเนื้อหารายการของการประกอบกิจการ Teleshopping  

ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ไม่มีข้อก าหนดให้อ านาจ สคบ. ในการก ากับเรื่อง
ผังและเน้ือหารายการของผู้ประกอบการตลาดแบบตรงไว้แต่อย่างใด คงมีเพียงก าหนดให้ สคบ. มีอ านาจในการก ากับ
เฉพาะเรื่อง “การเสนอขาย” และการส่ือสารข้อมูลเพื่อการโฆษณา เท่าน้ัน  

ส่วนการประกอบกิจการโทรทัศน์น้ัน พรบ. การประกอบกิจการฯ ได้ให้อ านาจ กสทช. ในการก ากับดูแลไว้ ทั้ง
ในเรื่องสัดส่วนรายการและผังรายการ การหารายได้ และการบันทึกรายการที่ออกอากาศไปแล้วและระยะเวลาในการ
เก็บรักษาบันทึก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ านาจในการก าหนดช่วงเวลาการออกอากาศรายการที่มีการกล่าวอ้างหรือจูงใจให้
เช่ือว่าบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมีอ านาจพิเศษหรือความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ หรือมีการช้ีน า
หรือให้ข้อมูลหรือแสดงออกเพื่อจูงใจหรือสนับสนุนให้เกิดการเล่นการพนันด้วย นอกจากน้ัน  กสทช. ยังมีอ านาจในการ
ก ากับเน้ือหาสาระของรายการโดยการระงับการออกอากาศรายการที่เข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการ
ให้เกิดความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง รวมทั้งก าหนดช่วงเวลาของการออกอากาศ
รายการบางประเภทได้  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๑๔- 

ทั้งน้ี มีข้อสังเกตว่า กสทช. อาจใช้อ านาจในการจัดหมวดหมู่บ่ริการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมอาชีพได้ด้วย ซึ่งเท่ากับ
เป็นการเปิดช่องทางให้เข้าไปก ากับดูแลให้รายการโทรทัศน์ประเภทเคเบิลหรือดาวเทียมต้องจัดให้มีการ ส่งเสริมอาชีพ
ส าหรับชุมชนในสินค้า OTOP ส าหรับการประกอบกิจการ Teleshopping ได้ด้วย 

 
หากพิจารณาผลการวิเคราะห์กฎหมายต่างประเทศ และผลการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิจากแหล่งต่างๆ แล้ว 

พบว่า 

การก าหนดระยะเวลาในการออกรายการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ในช่องรายการอ่ืนๆ ยกเว้นช่องที่
ได้รับอนุญาตเพื่อประกอบการขายสินค้าทางไกลตลอด 24 ชั่วโมง มีการก ากับระยะเวลาดังน้ี 
 
ตารางท่ี ๓๑  ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาสูงสุดที่อนุญาตส าหรับการขายสินค้าทางไกล 

ประเทศ ระยะเวลาสูงสุดที่อนุญาตส าหรับการขายสินค้าทางไกล 

ญี่ปุ่น (i) การขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ (TV Shopping) ผ่านการกระจายเสียงทางโทรทัศน์ทั้ง
ภาคพื้นดิน (Terrestrial) และดาวเทียม (Satellite) น้อยกว่าร้อยละ 18 ของเวลา
ออกอากาศรวม (Total Broadcasting Time) 

(ii) การขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ (TV Shopping) ผ่านดาวเทียมประเภทออกอากาศ 
(Broadcasting Satellite - BS) น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของเวลาออกอากาศรวม (Total 
Broadcasting Time) 

(iii) การขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ (TV Shopping) ผ่านโทรทัศน์เคเบิ้ล (Cable TV) 
ขึ้นอยู่กับระเบียบของหน่วยงานก ากับซึ่งโทรทัศน์เคเบิ้ลดังกล่าวเป็นสมาชิก 

เกาหลีใต้ (i) การขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ (TV Shopping) ผ่านโทรทัศน์สาธารณะที่ไม่เก็บค่า
สมาชิก (Free TV) ช่อง KBS 1 ไม่อนุญาตให้มีรายการขายสินค้าทางไกล 

(ii) การขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ (TV Shopping) ผ่านโทรทัศน์สาธารณะที่ไม่เก็บค่า
สมาชิก (Free TV) ช่อง KBS2, MBC, SBS, EBS ไม่เกิน 10 นาที /ชม. 

(iii) การขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ (TV Shopping) ผ่านเคเบิ้ลโทรทัศน์ ไม่เกินร้อยละ 20 
ของเวลาออกอากาศ (เฉล่ีย 12 นาที /ชม.) 

สหราช
อาณาจักร 

(i) ช่องเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ไม่เกิน 12 นาทีต่อช่ัวโมง 
(ii) ช่องโทรทัศน์เพื่อบริการสาธารณะไม่เกิน 7 นาทีต่อช่ัวโมง แต่ในช่วงเวลา 18.00-23.00 

นาฬิกา สามารถออกอากาศขายสินค้าทางไกลได้ไม่เกิน 8 นาทีต่อช่ัวโมงโดยเฉล่ีย แต่



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๑๕- 

ประเทศ ระยะเวลาสูงสุดที่อนุญาตส าหรับการขายสินค้าทางไกล 
ระยะเวลาการออกอากาศต้องไม่เกินที่ก าหนดไว้ในข้อ i 

(iii) ส าหรับรายการแนะน าขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ (Teleshopping Windows) ซึ่งเป็น
รายการขายสินค้าที่มีระยะเวลาอย่างน้อย 15 นาที โดยไม่มีการค่ันรายการ ต้องมจี านวน
รายการแนะน าขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ไม่เกิน 8 รายการต่อวัน และจ านวนรวมของ
การออกอากาศไม่เกิน 3 ช่ัวโมงต่อวัน เป็นต้น 

สหรัฐอเมริกา ค่อนข้างปล่อยเสรีในการก าหนดผังรายการ และเวลาสูงสุดในการขายสินค้าทางไกล แต่ส าหรับ
รายการส าหรับเด็ก และเยาวชน ห้าม 
(i) วันจันทร์ถึงศุกร์ ห้ามออกอากาศการขายสินค้าทางไกลเกิน 12 นาที / ชม. 
(ii) วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดอ่ืนๆ ห้ามออกอากาศการขายสินค้าทางไกลเกิน 10½ นาที /ชม. 

 
 อีกทั้งพบว่าในหลายประเทศยังมีการก าหนดประเภทสินค้าที่ห้ามออกอากาศในรายการขายสินค้าทางไกลหรือ
ในบางประเทศมีการก าหนดประเภทของรายการขายสินค้าทางไกลที่ควรมีการก ากับดูแลเป็นพิเศษเน่ืองจากความ
อ่อนไหว และความเส่ียงที่รายการดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลของผู้บริโภค อาทิเช่น 
 
ตารางท่ี ๓๒  ประเภทสินค้าที่ห้ามออกในรายการขายสินค้าทางไกลหรือควรมีการก ากับเป็นพิเศษ 

ประเทศ สินค้าที่ห้ามออกในรายการขายสินค้าทางไกลหรือควรมีการก ากับเป็นพิเศษ 

เกาหลีใต้ 1. บริการนักสืบ บริการสืบหาความลับส่วนบุคคล 
2. บริการจัดหาคู่ บริการแนะน าเพื่อนต่างเพศ  
3. การดูดวง โหราศาสตร์ ความเช่ือ การดูลายมือ หรือส่ิงที่เหนือธรรมชาติ ไสยศาสตร์  
4. อาวุธ เครื่องกระสุน หรือส่ิงที่สร้างขึ้นเลียนแบบอาวุธ  
5. การพนันหรือส่ิงที่เกี่ยวข้อง และน าไปสู่การพนัน  
6. บุหรี่ ซิการ์ หรือยาสูบ  
7. สุรา เครื่องดื่มมึนเมา ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
8. สินค้าอ่ืนใดที่กฎหมายห้ามโฆษณาทางโทรทัศน์ 

สหรัฐอเมริกา 1. โฆษณา (รวมถึงการขายสินค้าทางไกล) ต้องเป็นความจริง และไม่หลอกลวง และต้อง
หลักฐานสนับสนุนการกล่าวอ้าง โดยควรเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเช่ือถือ และมา
จากหน่วยงานที่มีความสามารถ (Competent and reliable scientific evidence) โดยมี



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๑๖- 

ประเทศ สินค้าที่ห้ามออกในรายการขายสินค้าทางไกลหรือควรมีการก ากับเป็นพิเศษ 
การก ากับโฆษณาที่มีการรับรอง (Endorsement Advertising) โฆษณาที่อ้างประโยชน์ต่อ
ส่ิงแวดล้อม (Environmental Marketing Claim) และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ (Health 
Claims) เป็นพิเศษ 

2. ห้ามการออกอากาศรายการที่มีเน้ือหาลามก (Obscene Programming) ตลอดเวลา 
3. ห้ามออกอากาศรายการที่ไม่เหมาะสม หรือใช้ภาษาหยาบคาย (indecent programming 

or profane language) ระหว่างเวลา 6 นาฬิกา ถึง 22 นาฬิกา ทุกวัน 
4. ห้ามการโฆษณาบุหรี่ ซิการ์ และยาสูบไร้ควัน 
5. ผู้ประกอบการเคเบิ้ลโทรทัศน์ยังมีสิทธิปฏิเสธโฆษณาที่ลามก (Obscenity) 

 
ดังน้ันจึงเสนอแนะว่า  

๑. เมื่อได้มีการออกประกาศ กสทช. เรื่องใบอนุญาตการประกอบกิจการ  Teleshopping ก็ให้มีบทบัญญัติให้
น าอ านาจของ กสทช. ในการก ากับผังและเน้ือหารายการ ตาม พรบ. การประกอบกิจการฯ และตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผั ง
รายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ และ ฉบับที่ ๓ 
มาใช้บังคับด้วย 

๒. ควรก าหนดให้ชัดเจนถึงองค์ประกอบในหน้าที่และความรับผิดของ “ผู้อ านวยการสถานี” ในการก ากับ
รายการของกิจการ Teleshopping ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดทั้งในด้านผังรายการ สัดส่วนรายการ เน้ือหา
รายการ  

๓. ควรก าหนดให้การจัดผังรายการในการประกอบกิจการ Teleshopping  ต้องมีช่วงเวลาของการส่งเสริม
อาชีพด้วย เพราะ กสทช. มีอ านาจในการจัดหมวดหมู่บริการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมอาชีพในรายการโทรทัศน์ประเภท
เคเบิลหรือดาวเทียม  ซึ่งเท่ากับเป็นการเปิดช่องทางให้ ส่งเสริมอาชีพส าหรับชุมชนในสินค้าประเภทสินค้า SMEs 
วิสาหกิจชุมชน OTOP หรือสินค้าหรือบริการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น 

 

 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๑๗- 

๓. การคุ้มครองผู้บริโภค 

ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 
2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556  มีบทบัญญัติอันเป็นการ
คุ้มครองผู้บริโภคไว้หลายประการ โดยคุ้มครองตั้งแต่ก่อนมีการท าสัญญาไปจนถึงภายหลังท าสัญญาแล้ว โดยการ
ก าหนดหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไว้หลายประการ โดยเฉพาะต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ด้วยการ
มีข้อความค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะมีอิสระในการ
เลือกหาสินค้าและบริการน้ันๆ โดยเฉพาะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก าหนดไว้ด้วย  

 
๓.๑ ก่อนมีการท าสัญญา   

ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าหรือบริการ Teleshopping ได้รับความคุ้มครองในด้านการโฆษณา โดยการ
ก าหนดเรื่องข้อความและวิธีการโฆษณาดังต่อไปน้ี 

(๑)  ข้อห้ามผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการใช้ข้อความ และวิธีการโฆษณา 

 ต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค  

 ต้องไม่ใช้ข้อความที่จะส่งให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม  

 ต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริง ที่มีลักษณะอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในส่วน
ที่เป็นสาระส าคัญของสินค้าหรือบริการ  

 ต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการสนับสนุนให้มีการกระท าผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือท าให้เกิด
การแตกแยก หรือเส่ือมเสียความสามัคคี (รวมทั้งขัดต่อนโยบายทางสังคม ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมของชาติด้วย 

 ต้องไม่ใช้วิธีการโฆษณาที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย และจิตใจ หรือก่อให้เกิดความ
ร าคาญแก่ผู้บริโภค เช่น โฆษณาโดยใช้เสียงดังหรือแสงไฟแรงเกินควร หรือการโฆษณาซ้ า 

(๒)  ข้อบังคับผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการต้องใช้ข้อความ  

 ต้องแสดงสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอย่างอ่ืนเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจไว้ในการโฆษณาด้วย 

 ต้องมีถ้อยค าช้ีแจงก ากับให้ประชาชนทราบว่าข้อความดังกล่าวเป็นการโฆษณา 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๑๘- 

 ต้องแสดงให้ชัดเจนในเรื่องต่อไปน้ี กรณีเป็นการโฆษณาที่จัดให้มีของแถมหรือให้รางวัลอื่นใด ไม่ว่าจะ
มีลักษณะเป็นการเส่ียงโชคหรือไม่ก็ตาม คือ (๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขของการให้ของแถมฯ (๒) ก าหนดระยะเวลา
เริ่มต้นของการให้ของแถมหรือสิทธิประโยชน์ไว้ด้วยเสียงหรือภาพ แต่ระยะเวลาส้ินสุดของการให้ของแถมฯ ต้อง
โฆษณาด้วยเสียงและภาพด้วย (๓) มูลค่าของของแถมฯ (๔) เขตหรือถ่ินที่จัดให้มีของแถมฯ (๕) สถานที่รับของแถมฯ  

 กรณีที่เป็นการโฆษณาสินค้าประเภทยา อาหาร เครื่องส าอาง ฯลฯ ก็ต้องมีการโฆษณาตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยการน้ันก าหนดไว้ด้วย  

 
เมื่อเปรียบเทียบกับ พรบ. การประกอบกิจการฯ  ก็พบว่าได้ให้อ านาจ กสทช. ในการก ากับกิจการโทรทัศน์

ด้านการโฆษณาไว้ในท านองเดียวกันกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง  ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการออกอากาศที่เป็นเท็จ หรือละเมิดสิทธิ  เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว  หรือความเป็นอยู่
ส่วนตัวของบุคคลที่ได้รับความเสียหาย และตามประกาศ กสทช. ที่ก าหนดห้ามการกระท าในลักษณะกีดกันมิให้
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้ตามปกติ อันเป็นเหตุให้ผู้บริโภคต้องรับภาระเพิ่มข้ึนในการเข้าถึงบริการ  
อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคร้องเรียนมายัง กสทช. ได้โดยตรงด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายน้ีมีลักษณะพิเศษ
ตรงที่มีก าหนดระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริการธุรกิจ ไว้ด้วย ซึ่งหากผู้ประกอบกิจการใดฝ่าฝืน ก็จะต้อง
โทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาทและปรับอีกวันละไม่เกินหน่ึงแสนบาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตาม
ค าส่ังให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคดังกล่าวด้วย 

(๑) ระยะเวลาการโฆษณา  

 การประกอบกิจการโทรทัศน์เป็นการทั่วไป ระยะเวลาสูงสุดต้องไม่เกินช่ัวโมงละสิบสองนาทีครึ่ง แต่
รวมตลอดทั้งวันเฉล่ียแล้วต้องไม่เกินช่ัวโมงละสิบนาที  

 การประกอบกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ระยะเวลาสูงสุดต้องไม่เกินช่ัวโมงละหกนาที แต่รวม
ตลอดทั้งวันเฉล่ียแล้วต้องไม่เกินช่ัวโมงละห้านาที   

 กรณีน ามาออกอากาศซ้ า ก็จะโฆษณาได้ไม่เกินช่ัวโมงละหกนาที แต่รวมตลอดทั้งวันเฉล่ียแล้วต้องไม่
เกินช่ัวโมงละห้านาที     
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(๒) การออกอากาศอันมีลักษณะของการเอาเปรียบผู้บริโภค 

 การออกรายการที่มีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดหรือบ่อยครั้ง 
เป็นผลให้ผู้บริโภครับชมรายการอย่างไม่ต่อเน่ือง 

 การออกรายการหรือการโฆษณาโดยใช้วิธีการเพิ่มเสียงดัง เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ซึ่งมี
ผลกระทบต่อผู้บริโภคในลักษณะเป็นการบังคับให้รับข้อมูลข่าวสารรายากร หรือการโฆษณาน้ัน หรือเป็นมลพิษทาง
เสียง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยต้องมีระดับความดังเฉล่ียตามประกาศที่ก าหนดไว้ 

 การออกรายการในลักษณะเชิญชวนให้ผู้บริโภคส่งข้อความ หรือเน้นย้ าในเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร  

 การออกรายการให้ปรากฏภาพประกอบบนแถบแสดงข้อมูลขณะเปล่ียนช่องรายการ ในลักษณะเป็น
การบังคับให้ผู้ชมต้องรับข้อมูลที่น าเสนอโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้ และภาพประกอบดังกล่าวได้บดบังพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์
บางส่วน อันเป็นการขัดขวางการรับชมรายการอย่างปกติทั่วไปที่ผู้บริโภคพึงคาดหมายได้จากการให้บริการของผู้
ประกอบกิจการโดยทั่วไปพึงกระท าในการให้บริการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรการก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ 

 การโฆษณาที่ผู้ให้บริการให้สิทธิการใช้บริการต่างๆ เป็นพิเศษแก่ผู้สมัครใช้บริการ เพื่อเป็นการส่งเสริม
การขายในห้วงเวลาใด โดยผู้ให้บริการคงสิทธิการใช้บริการเป็นพิเศษตามที่โฆษณาน้ันไว้น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่
วันที่ได้โฆษณา   

 การโฆษณาด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อมูลที่ส าคัญ หรือให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ไม่อาจเข้าใจได้ 
ก ากวม หรือละเว้นการน าเสนอข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง ที่
ท าให้ผู้ใช้บริการเข้าใจผิดในข้อเท็จจริง คุณสมบัติ หรือคุณลักษณะของบริการซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ 

 
หากพิจารณาผลการวิเคราะห์กฎหมายต่างประเทศ และผลการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิจากแหล่งต่างๆ แล้ว 

พบว่า 

ในสหรัฐอเมริกา มี FTC ท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งครอบคลุมถึงการก ากับดูแลการแข่งขันทางการค้าด้วย 
โดยการคุ้มครองผู้บริโภคจากการกระท าอันไม่เป็นธรรมทางการค้า (Unfair practices) หรือการหลอกลวง (Deceptive 
practices) ซึ่ง FTC ได้ออกค าแนะน า (Guides)  ที่มีสภาพบังคับให้การฝ่าฝืนค าแนะน าเป็นการท าผิดกฎหมายด้วย 
เช่น แนวทางปฏิบัติส าหรับโฆษณาที่มีการรับรอง (Endorsement Advertising Guide) แนวทางปฏิบัติส าหรับโฆษณา
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ที่อ้างประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อมหรือแนวทางปฏิบัติสีเขียว (Guides for the Use of Environmental Claims – Green 
Guide) แนวทางปฏิบัติส าหรับโฆษณาล่อ (Guides against bait advertising) แนวทางปฏิบัติส าหรับโฆษณาที่มีการ
รับประกันสินค้า (Guides for the advertising of warranties and guarantees) เป็นต้น  รวมทั้ง FTC ยังมีอ านาจ
ในการก ากับดูแลและฟ้องร้องเพื่อระงับการกระท าที่เป็นการโฆษณาอันเป็นเท็จด้วย (False advertisement) (ตาม 
United Stated Code Title 15 Section ๕๓ Article 1๒-๑๕)  

สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลียไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการจ าแนกรายการเรื่อง “การแนะน าสินค้า” “การขาย
สินค้าทางไกล” กับเรื่อง “การโฆษณา” ออกจากกัน แต่ญี่ปุ่นถึงแม้ว่าในกฎหมายไม่มีการก าหนดนิยามการขายสินค้า
ทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ แต่สมาคมผู้ประกอบการตลาดทางตรงญี่ปุ่น (JADMA) มีการก าหนดแนวทางการประกอบ 
การขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ (Guideline for TV Shopping) เพื่อจ าแนกการขายสินค้าทางไกลทางโทรทัศน์ 
(TV Shopping) ออกจากการโฆษณาโดยทั่วไป ขณะที่เกาหลีใต้ (ผ่านกฎหมายเช่น พรบ. ประกอบธุรกิจโทรคมนาคม 
ค.ศ. 2010 เป็นต้น) ซึ่งก าหนดว่ารายการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ต้องมีลักษณะ “เนื้อหาการออกอากาศ
รายการเพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะน า และจ าหน่ายสินค้า” และสหภาพยุโรป รวมถึง สหราชอาณาจักร มีการก าหนด 
(ผ่านประกาศฉบับที่ ๒๐๑๐/๑๓/EU แห่งสภายุโรป และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ว่าด้วยการประสานงานด้าน
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือการบริหารของประเทศสมาชิกในด้านการให้บริการส่ือภาพ และเสียง เป็นต้น) ให้มีการ
จ าแนกออกจากกันอย่างชัดเจนระหว่างการโฆษณา (Advertising) และการขายสินค้าทางไกล (Teleshopping) โดย
การขายสินค้าทางไกลต้องมีลักษณะ “การเสนอขายทางตรงแก่สาธารณชน” 

 
ดังน้ันจึงเสนอแนะว่า กสทช. ควรออกประกาศ ก าหนดเรื่องต่อไปน้ี 

๑. ควรก าหนดให้มีการจ าแนกรายการแนะน าสินค้ากับการโฆษณาออกจากกัน  ดังเช่นที่ประเทศเกาหลีใต้ได้
ก าหนดไว้ เพราะจะท าให้ง่ายและสะดวกต่อการก ากับดูแลด้านการโฆษณาและการควบคุมผังรายการ ซึ่งควรก าหนดให้
เห็นถึงอ านาจจ าแนก (Differentiated power) ระหว่างการก ากับด้านการโฆษณาและด้านเน้ือหารายการ ถึงขนาดที่
ต้องท าให้ผู้ชมรายการสามารถรู้ได้ว่ามีตัวสินค้าหรือบริการน้ันๆ อยู่ในเน้ือหารายการด้วย 

๒. ควรมีข้อก าหนดที่ชัดเจนถึงเน้ือหารายการ ว่ากรณีใดเป็นการโฆษณาระยะส้ัน (Spot) หรือเป็นการโฆษณา
คั่นเวลาระหว่างรายการ (Window) 

๓. ควรมีข้อก าหนดที่ชัดเจนเรื่องการโฆษณาแฝง (Surreptitious advertising) ไม่ว่าจะเป็นแบบ Product 
placement (การมีหรืออ้างถึงสินค้าหรือบริการในเน้ือหารายการโดยมีลักษณะเชิงพาณิชย์ ซึ่งผู้จัดรายการจะได้รับ
ค่าตอบแทน) หรือ Prop placement (มีลักษณะเดียวกับ Product placement เพียงแต่เจ้าของสินค้าหรือบริการที่
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น ามาโฆษณาแฝงไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน) ว่าจะอนุญาตให้โฆษณาแฝงได้เฉพาะรายการออกอากาศใดและต้องมีลักษณะ
อย่างไร 

๔. ควรมีข้อก าหนดเรื่อง Sponsorship ซึ่งมีลักษณะเป็นการโฆษณาแฝง เพราะการประชาสัมพันธ์ผู้สนับสนุน
รายการมีความเช่ือมโยงกับสินค้าหรือบริการ แต่ไม่เป็นลักษณะของการจัด Spot โฆษณาและมักจะไม่นับว่าเป็นการ
โฆษณา 

๕. ควรก าหนดให้การก ากับดูแลการโฆษณาเริ่มต้นจากการก ากับดูแลกันเอง (Self regulation)  อย่างโปร่งใส 
(Transparency)  ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนดไว้ด้วย  

๖. ควรก าหนดให้มีระบบการตรวจสอบวิธีการและรูปแบบการโฆษณาทั้งก่อนและหลังการโฆษณา ซึ่งอาจเป็น
การตรวจสอบขององค์กรภายในกันเองหรือองค์กรภายนอกที่เป็นผู้เช่ียวชาญ 

๗. ควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่ากรณีใดเป็น “การโฆษณาเกินจริง” และกรณีใดเป็น “การส่งเสริม
การขาย” ที่ไม่ได้โฆษณาเกินจริงแต่จูงใจผู้ซื้อให้ต้องรีบตัดสินใจก่อนที่จะมีเวลาไตร่ตรอง ซึ่งมีลักษณะคล้ายเป็นวิธีการ
ขายแบบยัดเยียด (Inertia selling) 

๘. กสทช. ควรพิจารณาเป็นพิเศษเรื่องเน้ือหาของส่ือทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นส่ือวิทยุ โทรทัศน์ หรือ
โทรคมนาคม โดยไม่มีความจ าเป็นต้องแบ่งแยกรายการหรือรูปแบบของเน้ือหาว่าผู้บริโภคจะมีวิธีการชมอย่างไร และ
เมื่อไร รวมทั้งผู้บริโภคที่อยู่ในวัยใด เพราะปัจจุบันเน้ือหาเดียวกันสามารถเข้าถึงได้ทุกส่ือแล้ว และโดยผลของโลก
อินเตอร์เน็ต ท าให้ข้อจ ากัดเรื่องการเข้าถึงเน้ือหาไม่สามารถท าได้โดยง่ายแล้ว  

 
๓.๒  ขณะท าสัญญาและหลังท าสัญญา    

ผู้บริโภคได้รับสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา การปฏิบัติการช าระหน้ีตามสัญญา โดยผู้
ประกอบธุรกิจ Teleshopping ต้องส่งมอบเอกสารการซื้อขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภค มิฉะน้ันมีผลให้การซื้อขาย
น้ันไม่มีผลผูกพันผู้บริโภค นอกจากน้ันยังต้องแสดงค ารับประกันสินค้าหรือบริการไว้อย่างชัดเจนด้วย (ตามหลักทั่วไปใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545) ขณะเดียวกัน
ผู้บริโภคก็ยังได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ให้เรื่องการบริโภค
สินค้าที่เป็นอันตราย โดยกฎหมายได้ให้อ านาจคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการออกค าส่ังที่เกี่ยวกับสินค้าที่เป็น
อันตรายว่าให้ผู้ประกอบกิจการต้องทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ด้วย อย่างไรก็ดี กฎหมาย
เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ ของ กสทช. ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคขณะท าสัญญาแต่อย่างใด 
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หลังจากซื้อขายสินค้าหรือบริการเสร็จส้ินแล้ว ภายหลังจากน้ัน ผู้บริโภคยังมีสิทธิเลิกสัญญาฝ่ายเดียวได้ 
และมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ รวมทั้งมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความ
เสียหาย โดยที่การเลิกสัญญาฝ่ายเดียวน้ันก็ไม่จ าเป็นต้องแสดงเหตุผลของการใช้สิทธิเลิกสัญญา เพียงแต่ให้ส่งหนังสือ
แสดงเจตนาเลิกสัญญาภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ ไปยังผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ซึ่งเป็นการ
ใช้สิทธิตามหลัก Cooling-off period  ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต้องคืนเงินเต็มจ านวนที่ผู้บริโภคจ่ายไปเพื่อ
การซื้อสินค้าหรือบริการน้ันภายในก าหนดเวลา 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญาฝ่ายเดียวและขอ
คืนสินค้าหรือบริการ หากไม่คืนเงินตามจ านวนและภายในก าหนด ก็จะต้องช าระเบี้ ยปรับตามอัตราที่ก าหนดให้แก่
ผู้บริโภค  นอกจากน้ัน ผู้บริโภคยังมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายโดยตรงต่อผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงได้อีกตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 

ส าหรับกฎหมายก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ กฎหมายเพียงก าหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภค
มายัง กสทช. ได้  

 
หากพิจารณาผลการวิเคราะห์กฎหมายต่างประเทศ และผลการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิจากแหล่งต่างๆ แล้ว พบว่า 

กฎหมายในทุกประเทศให้การคุ้มครองผู้บริโภคขั้นต่ าเอาไว้ เช่น สิทธิของผู้ซื้อในการเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้อง
แสดงเหตุผล (Cooling - off period) และเรื่องการท าสัญญากับลูกค้าอย่างเป็นธรรมโดยกฎหมายคุ้มครองให้สัญญา
ดังกล่าวเป็นโมฆะ นอกจากน้ันหลายประเทศให้ความส าคัญกับการก ากับพฤติกรรมของผู้ประกอบการโทรทัศน์ประเภท
การขายสินค้าทางไกลทั้งทางด้านการเสนอขายให้มีความน่าเช่ือถือ ให้มีระบบการด าเนินงานตั้งแต่ระบบศูนย์รับ
โทรศัพท์ รับเรื่องราวร้องเรียน มีตราสินค้าคุณภาพเพื่อรับประกันคุณภาพของสินค้าซึ่งจัดท าผ่านการร่วมรับรองโดย
สมาคมหรือองค์กรที่เกิดจากการรวมกลุ่มผู้ประกอบการด้วยกันเอง และมีระบบการน าสินค้าที่ลูกค้าไม่พอใจกลับมา  

อีกทั้งในบางประเทศมีการก าหนดลักษณะสินค้าอย่างชัดเจนว่าห้ามจ าหน่ายผ่านระบบการขายสินค้าทางไกล
ผ่านทางโทรทัศน์เพื่อป้องกันความเสียหายแก่ผู้บริโภค รวมถึงก าหนดว่าสินค้าที่สามารถออกอากาศได้ควรมีการพิสูจน์
เชิงวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นเหตุผลสนับสนุนอีกด้วย 

ดังน้ันจึงเสนอแนะว่า กสทช. ควรออกประกาศ ดังต่อไปน้ี 

 ๑. ควรก าหนดว่าในขณะมีการเสนอขายสินค้าหรือบริการทางโทรทัศน์ว่าให้ผู้ซื้อตัดสินใจโทรศัพท์ไปภายใน
เวลาที่จ ากัดน้ัน ผู้ประกอบกิจการ Teleshopping ได้มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับระบบที่น่าเช่ือถือไว้อย่างไรต่อการ
ตรวจสอบระยะเวลาโทรศัพทส่ั์งซื้อ 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๒๓- 

 ๒. ควรก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการ Teleshopping มีหน้าที่ต้องจัดระบบการตอบรับยืนยันการส่ังซื้อ (Confirm) 
ด้วยวิธีการที่ก่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ซื้อในการเข้าถึงข้อมูลการตอบรับยืนยันได้ทันที อีกทั้งควรก าหนดให้การตอบรับ
ยืนยันน้ันพ่วงภาพถ่ายและรายละเอียดสินค้าหรือบริการที่ตกลงส่ังซื้อไว้ให้ชัดเจนด้วย  

 ๓. ควรก าหนดก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการ Teleshopping มีหน้าที่ต้องจัดระบบการช าระเงินค่าส่ังซื้อสินค้า
หรือบริการที่น่าเช่ือถือได้และปลอดภัย  

 ๔. ควรก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการ Teleshopping มีหน้าที่ต้องจัดให้มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่
ตนได้เสนอขาย ที่สามารถตรวจสอบได้ เข้าถึงได้โดยสะดวก 

 ๕. ส าหรับสินค้าหรือบริการบางประเภท ควรก าหนดให้ต้องมีหน่วยงานรับรองสินค้าหรือบริการน้ันๆ ก่อนน า
ออกโฆษณาแนะน า (ควรก าหนดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของศูนย์เฝ้าระวังสินค้าไม่ปลอดภัยของ สคบ. (UPVAT)) 

 ๖.  ส าหรับสินค้าบางประเภทที่มีความอ่อนไหว เกี่ยวข้องกับความเช่ือและศรัทธา เช่น วัตถุมงคล เครื่องราง
ของขลัง สินค้ามหัศจรรย์ ฯลฯ ควรให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการน้ันเข้ามาก ากับดูแลในเบื้องต้นก่อนที่จะมี
การเสนอขาย โดยอาจใช้หลักการพิสูจน์เชิงวิทยาศาสตร์เข้ามาประกอบการก ากับดูแลประเภทสินค้าที่ควรได้รับอนุญาต 

 ๗. ควรก าหนดให้ประกอบกิจการ Teleshopping มีหน้าที่ต้องแจ้งสิทธิของผู้ซื้อในการเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้อง
แสดงเหตุผลภายในเวลา ๗ วัน (Cooling - off period) พร้อมกับแจ้งถึงวิธีการในการใช้สิทธิดังกล่าวโดยต้องให้สามารถ 
ใช้สิทธิตามวิธีการน้ันๆ ได้โดยสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย (Certain means of communication) 

๘.  ควรก าหนดให้องค์กรก ากับดูแลกันเอง จัดท าเครื่องหมายรับรองความน่าเช่ือถือ (Trust mark) ในสินค้า
หรือบริการ  

๙. ควรมีข้อก าหนดให้เปิดช่องทางการร้องเรียนให้มากข้ึนกว่าปัจจุบัน เช่นการให้ร้องเรียนผ่านอินเตอร์เนตหรือ 
เวบไซต์ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

10. ควรมีการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการขายสินค้าทางไกลให้ทราบถึงกฎระเบียบ 
ของ กสทช. และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการทดสอบที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบความรู้ โดยในระยะแรกให้มี
ประกาศนียบัตรแสดงการผ่านการฝึกอบรมเป็นเชิงสมัครใจ และภายหลังพัฒนาการก ากับไปสู่การใช้ประกาศนียบัตรฯ 
ดังกล่าวในการรับรองคุณภาพของรายการขายสินค้าทางไกลให้สามารถออกอากาศได้ผ่านช่องทางต่างๆ โดยก าหนดให้
ผู้ประกอบกิจการบริการกระจายเสียง/โทรทัศน์ทั้งที่มีโครงข่ายหรือไม่มีโครงข่าย และใช้คล่ืนความถี่ และไม่ใช้คล่ืน
ความถ่ีเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพของรายการขายสินค้าทางไกลที่มีใบประกาศนียบัตรดังกล่าวรับรอง 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๒๔- 

๔. การก ากับการดูแลกันเอง และประมวลจริยธรรมผู้ประกอบกิจการ 

ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ไม่ได้มีข้อก าหนดให้มีการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
เพื่อการก ากับดูแลกันเอง แต่เมื่อพิจารณาตาม พรบ. การประกอบกิจการฯ  ก็เห็นได้ว่า กสทช. มีอ านาจหน้าที่ในการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ซึ่งรวมถึงผู้ผลิตรายการได้ด้วย  โดยให้มีการจัดตั้งองค์กรขึ้นท า
หน้าที่จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
กันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม อีกทั้งยังให้อ านาจ กสทช. ในการพิจารณาส่งเสริมการรวมกลุ่มโดยใช้เงินจาก
กองทุนได้ด้วย 

จากการส ารวจข้อมูล พบว่าได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมทีวีโฮมช๊อปปิ้ง (ประเทศไทย) (TV Home Shopping 
Association (Thailand)) หรือ THA ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประกอบด้วยสมาชิกสามัญนิติบุคคลและ
สมาชิกกิตติมศักดิ์ โดยมีการก าหนดค่าสมาชิกแรกเริ่มและรายปีด้วย ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกสามัญนิติบุคคลอยู่เพียง ๖ 
รายคือ (TV Direct PCL, True GS Co.Ltd., GMM Cl. O Shopping Co. Ltd., TVD Shopping Co. Ltd. และ 
Ghigh Shopping Co. Ltd. มีวัตถุประสงค์ส าคัญอยู่หลายประการ โดยเฉพาะในการดูแลผู้บริโภคให้ได้รับสิทธิอันชอบ
ธรรมจากการใช้บริการโฮมช๊อปปิ้งและยกระดับการประกอบการธุรกิจโฮมช๊อปปิ้งไทยให้มีประสิทธิภาพและจริยธรรม  

สมาคมฯ ยังได้ออกข้อบังคับสมาคมและประมวลจริยธรรม (Code of conduct) ซึ่งวางหลักการส าคัญไว้หลาย 
ประการ ได้แก่ ข้อตกลงพื้นฐาน (Basic Agreement) การคุ้มครองผู้ชมและผู้บริโภค (Viewers and Consumers 
Protection) ข้อตกลงด้านการออกอากาศ (Broadcasting Agreement) การจัดจ าหน่ายสินค้ามีคุณภาพ (Quaility 
Product Distribution) สร้างการค้าที่เป็นธรรมกับเจ้าของสินค้า (Generating Fair Trade for Product Owneres) 
และค าม่ันสัญญาของผู้ประกอบการทีวีโฮมช๊อปปิ้ง (Pledge of TV Hove Shoping Operators) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาคมฯ ได้ออกข้อก าหนดด้านการตรวจสอบและบทลงโทษไว้ด้วย โดยการจัดตั้งคณะกรรมการ 
ควบคุมจริยธรรม และคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมกับก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ด้วย  

น่าสนใจที่สมาคมฯ ได้มีข้อเสนอต่อ กสทช. ในเรื่องต่อไปน้ี 

 เสนอให้มีการก ากับดูแลโดยใช้กฎหมายค้าปลีก 

 เสนอให้มีการออกใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์ส าหรับการจ าหน่ายสินค้า (Home shopping channel) 
โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตสถานี Home shopping เพื่อเป็นการควบคุมทั้งจ านวนและคุณภาพของ
ผู้ประกอบการในคราวเดียวกัน 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๒๕- 

 เสนอให้แยกประเภทรูปแบบการขายสินค้าในสถานี Home shopping ออกจากนิยามการโฆษณา 

 เสนอให้มีการก ากับดูแลโดยใช้หลัก ๔ ระดับคือ Self regulatory, Code of conduct, Industry best 
practices และ Customer protection bill 

 เสนอให้มีข้อก าหนด้านจ านวนใบอนุญาตภายใต้กลไกของ สคบ. และด้านคุณภาพ โดยใช้กลไกการสนับสนุน 
ส่งเสริมผู้ประกอบการที่ดีมีมาตรฐาน 

 เสนอให้ภาครัฐใช้กฎหมาย สคบ. ควบคุมใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และให้ออกใบอนุญาต 
สถานีโทรทัศน์ชนิด Home shopping นอกจากให้ใช้กฎหมายค้าปลีกและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในการก ากับดูแล
สถานีโทรทัศน์ Home shopping 

 
หากพิจารณาผลการวิเคราะห์กฎหมายต่างประเทศ และผลการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิจากแหล่งต่างๆ แล้ว 

พบว่าบางประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกันเองอย่างมาก โดยสมาคมที่เกิดจากการรวม 
กลุ่มผู้ประกอบการสามารถร่วมกันก าหนดประมวลจริยธรรม (Code of conduct) หรือ แนวทางการประกอบการ 
(Guideline) เพื่อการบังคับใช้กับสมาชิก อีกทั้งยังมีสภาพควรปฏิบัติโดยอนุโลม (Mutatis Mutandis) กับผู้ประกอบ 
การรายอื่นๆ ที่ไม่ใช่สมาชิกอีกด้วย 

 
ดังน้ันจึงเสนอแนะว่า 

เสนอแนวทางให้องค์กรวิชาชีพเข้ามามีบทบาทในการควบคุมดูแลการโฆษณาและการประกอบธุรกิจ Home 
shopping  ตามแนวคิดเก่ียวกับเสรีภาพในการโฆษณา ซึ่งมีแนวคิดที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจมีการควบคุมกันเอง  

มีข้อสังเกตว่าสมาคมโฆษณามีบทบาทและให้ความส าคัญในเรื่องน้ีด้วย  

ปัญหาความซ้ าซ้อนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สคบ. กสทช. และหน่วยงานเฉพาะการก ากับดูแล
ผลิตภัณฑ์หรือบริการอ่ืนๆ เช่น อย. กระทรวงไอซีที ฯลฯ ถือว่าเป็นจุดอ่อนของการคุ้มครองผู้บริโภค เสนอแนะว่าควร
แก้ไขเรื่องหน่วยงานก ากับดูแล ที่ยังคงมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้อง กสทช. จึงควรจะค านึงถึงวิธีการให้ผู้ จัดท าเน้ือหา
และผู้ประกอบกิจการท าการตรวจสอบกันเองหรือก ากับดูแลกันเอง (Self-regulation) และเปิดเวทีให้สังคมแสดงออก
ถึงความรู้สึกที่มีต่อเน้ือหาของส่ือต่างๆ เพื่อให้สังคมน้ันๆ ตรวจสอบและก ากับดูแลสื่อเหล่าน้ันอีกทางหน่ึง  โดย กสทช. 
ควรเป็นเจ้าภาพในการน าวิธีการเหล่าน้ีมาใช้  และค านึงถึงหลักการส าคัญคือ ความเป็นสากลที่สามารถสร้างการยอมรับ 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๒๖- 

และการสนับสนุนจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ (Universality) การมีกองทุนสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ (Effective 
funding) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (Effective administration) การมีข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่มี
ประสิทธิภาพ (Effective codes of conduct)  นอกจากน้ันจะต้องผลักดันให้มีการจัดท าแนวทาง (Guideline) 
ส าหรับการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดการรวดเร็ว ชัดเจน และสร้างความมั่นใจต่อทุกฝ่าย ประกอบกับการจัดการฝึกอบรม 
และประชาสัมพันธ์แนวทางส าหรับการด าเนินงานให้ผู้จัดท าเน้ือหา และผู้ประกอบการทั้งหลายมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง 
เท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรต้องผลักดันให้ก าหนดคณะท างานหรือคณะท างานที่รับเรื่องร้องเรียนและพิจารณา
เรื่องร้องเรียน ที่ได้รับความเช่ือถือจากสังคม และมีอิสระในการด าเนินการอย่างแท้จริง โปร่งใส และตรวจสอบความ
รับผิดชอบได้ 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก   แบบสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานก ากับดูแล สมาคมซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ 
และ/หรือ ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล ( Tele-
shopping) 

ภาคผนวก ข   แบบค าถามส าหรับการจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group)  

ภาคผนวก ค   รูปภาพและใบลงทะเบียน การจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) จ านวน ๔ ครั้งในพื้นที่ 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 

ภาคผนวก ง   แบบสอบถามผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป  
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ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานก ากับดูแล สมาคมซึ่งเกิดจาก    การ
รวมกลุ่มผู้ประกอบการ และ/หรือ ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์

ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึกโครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการ 
ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 

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

 
 

ส่วนที่ เนื้อหา เวลา (นาที) 
๑ แนะน ำวัตถุประสงค์ของโครงกำร ๕ 
๒ สถำนกำรณ์ของกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์ประเภทกำรขำยสินค้ำทำงไกล 

(Tele-Shopping) ในประเทศไทย 
๓๐ 

๓ แนวทำงในกำรก ำกับดูแลช่องรำยกำรประเภทกำรขำยสินค้ำทำงไกล ในประเด็น
เกี่ยวกับกำรออกใบอนุญำต กำรเก็บค่ำธรรมเนียม กำรก ำกับผังและเนื้อหำ
รำยกำร และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๓๐ 

๔ กำรประยุกต์ใช้รูปแบบของต่ำงประเทศท่ีเหมำะสมกับประเทศไทยควรเป็นอย่ำงไร ๒๐ 
๕ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ๑๐ 
 รวมเวลาที่ใช้ ๙๕ 

 
(รวมเวลาที่ใช้ประมาณ ๙๕ นาที โดยประมาณ) 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๓๗- 

๑) แนะน าวัตถุประสงค์ของโครงการ (๕ นาที) 
๑.๑ ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ในยุทธศาสตร์ที่ ๕.๒ 

ก าหนดให้ กสทช. ต้องก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้เป็นประโยชน์ในมิติ
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยการก ากับดูแลการประกอบกิจการในด้านเน้ือหาให้มีคุณภาพ เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ ก ากับดูแลโฆษณามิให้ละเมิดสิทธิและเอาเปรียบผู้บริโภค ทั้งน้ี ได้ก าหนดแนวทาง
ส าคัญเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ดังกล่าวน้ี ได้แก่ การก าหนดหลักเกณฑ์และกติกาในการก ากับดูแลด้านเน้ือหา 
และการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโฆษณาอันเป็นลักษณะการค้าก าไรเกินควร การหลอกลวงผู้บริโภค 
หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญอย่างไรก็ตาม จากผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
ส านักงาน กสทช.พบว่า มีช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ที่มีแนวโน้มขยายตัว
และเพิ่มจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งกลุ่มที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการแล้ว และกลุ่มที่อยู่ระหว่างการยื่นขอ
ใบอนุญาต ขณะที่ทางส านักงาน กสทช.เองยังไม่มีหลักเกณฑ์และกติกาที่ชัดเจนส าหรับการก ากับดูแลช่อง
รายการประเภทดังกล่าว เน่ืองจากเน้ือหาของช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกลมีลักษณะที่คาบเกี่ยว
ระหว่าง ส่วนที่เป็นเน้ือหารายการ กับเน้ือหาการโฆษณา กรณีดังกล่าวจึงนับเป็นความ   ท้าทายองค์กรก ากับ
ดูแลอย่าง กสทช. ทั้งในมิติระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกฎหมายที่มีอยู่ รวมตลอดถึงองค์ความรู้และประสบการณ์
ด้านการก ากับดูแลที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพอุตสาหกรรมของส่ือ
โทรทัศน์ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ส านักงาน กสทช. จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ
และแนวทางการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-Shopping) เพื่อน า
ประสบการณ์ ผลการศึกษาและองค์ความรู้ที่ได้มาสร้างเป็นหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแล และใช้เป็นแนวทาง
ในการท างานของ กสทช. ต่อไป 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
๑ เพื่อศึกษารูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-Shopping) จาก

ตัวอย่างในต่างประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา 
๒ เพื่อศึกษาแนวทางในการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล ในประเด็นเกี่ยวกับการออก

ใบอนุญาต การเก็บค่าธรรมเนียม การก ากับผังและเน้ือหารายการ และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 ๓ เพื่อน าองค์ความรู้และผลการศึกษาที่ได้ มาพัฒนาเพื่อก าหนดเป็นหลักเกณฑ์และกติกาในการก ากับดูแลช่อง
รายการประเภทการขายสินค้าทางไกล เพื่อใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช.ในอนาคต 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๓๘- 

๒) สถานการณ์ของการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-Shopping) ในประเทศ
ไทย (๓๐ นาที) 
๑.๑ ท่ำนคิดว่ำกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-Shopping) ในประเทศไทยมี

สถานการณ์อย่างไร อะไรเป็นปัญหาของการประกอบกิจการบ้าง 
๑.๒ ขอบเขตของกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์ประเภทกำรขำยสินค้ำทำงไกล (Tele-shopping) ในประเทศไทย

ครอบคลุมถึงประเภทใดบ้ำง และในแต่ละประเภทมีปัญหำของกำรประกอบกิจกำรอย่ำงไร 
๑.๓ รูปแบบของสมำคม และ/หรือกำรรวมกลุ่มผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์ประเภทกำรขำยสินค้ำทำงไกล 

(Tele-shopping) เป็นอย่ำงไร มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มผู้ประกอบอย่ำงไร 

 
๓) แนวทางในการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล ในประเด็นเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การ

เก็บค่าธรรมเนียม การก ากับผังและเนื้อหารายการ และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (๓๐ นาท)ี 
๑.๑ แนวทำงในกำรก ำกับดูแลด้ำนเกี่ยวกับรูปแบบกำรออกใบอนุญำต 
๑.๒ แนวทำงในกำรก ำกับดูแลด้ำนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญำต 
๑.๓ แนวทำงในกำรก ำกับดูแลด้ำนกำรเก็บค่ำธรรมเนียม 
๑.๔ แนวทำงในกำรก ำกับดูแลด้ำนกำรก ำกับผังและเนื้อหำรำยกำร 
๑.๕ แนวทำงในกำรก ำกับดูแลประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น หลักเกณฑ์ในกำรคุ้มครองผู้บริโภค กำรคัดเลือก

สินค้ำ/ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ) 
๑.๖ โครงสร้ำงของหน่วยงำนก ำกับดูแลช่องรำยกำรประเภทกำรขำยสินค้ำทำงไกลในปัจจุบันเป็นอย่ำงไร และควร

พัฒนำต่อไปอย่ำงไรบ้ำง 
๑.๗ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำนก ำกับกับผู้ประกอบกิจกำร และสมำคม/กำรรวมกลุ่มผู้ประกอบกิจกำร

โทรทัศน์ประเภทกำรขำยสินค้ำทำงไกล (Tele-shopping) ในปัจจุบันเป็นอย่ำงไร และควรพัฒนำต่อไป
อย่ำงไรบ้ำง 
 

๔) การประยุกต์ใช้รูปแบบของต่างประเทศที่เหมาะสมกับประเทศไทยควรเป็นอย่างไร (๒๐ นาที) 
๑.๑ กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง รวมถึงข้อดี-ข้อเสียของรูปแบบกำรก ำกับดูแลช่อง

รำยกำรประเภทกำรขำยสินค้ำทำงไกล (Tele-shopping) ในต่ำงประเทศ และในประเทศไทย 
๑.๒ กำรก ำหนดทำงเลือกของแนวทำงในกำรก ำกับดูแลช่องรำยกำรประเภทกำรขำยสินค้ำทำงไกล ในประเด็น

เกี่ยวกับกำรออกใบอนุญำต กำรเก็บค่ำธรรมเนียม กำรก ำกับผังและเนื้อหำรำยกำร และประเด็นอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในต่ำงประเทศ 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๓๙- 

๑.๓ ควำมเหมำะสมของกำรประยุกต์ใช้กำรก ำกับดูแลช่องรำยกำรประเภทกำรขำยสินค้ำทำงไกล (Tele-
shopping) ในต่ำงประเทศกับประเทศไทย 

๑.๔ รูปแบบของกฎหมำย หลักเกณฑ์ และกติกำในกำรก ำกับดูแลช่องรำยกำรประเภทกำรขำยสินค้ำทำงไกล 
(Tele-shopping) ที่เหมำะสมกับประเทศไทย 

 
 
๕) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (๑๐ นาที) 

 
 

ขอขอบพระคุณมำกนะครับส ำหรับข้อมูลอันมีค่ำ 
จบกำรสัมภำษณ์ 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๔๐- 

In-Depth Interview Question Guideline 
The Study on Tele-shopping Regulation Approaches 

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

๖) Background of the study 
๑.๑ The 1st Broadcasting Master Plan (2012-2016) stated in strategy number 5.2 that National 

Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) must regulate broadcasting to 
bring economic, social, and security benefits.  The regulation covered the supervision of 
content to ensure that the content has quality, benefit to the public, and ensure that 
advertisement does not violate consumers’ right and being exploitative.  Moreover, there 
were regulations on content supervision and evaluation guidelines for advertisements with 
exorbitant price, consumer fraud, or causing nuisance.  However, the NBTC’s operational 
experience found out that there have been increasing numbers of tele-shopping channels 
among operators with already approved licenses and those operators awaiting license 
approval.  NBTC does not have clear guideline to regulate these operators as tele-shopping 
channels have some overlapping characteristics between content provision and 
advertisement.  This case proves challenging for NBTC’s regulation in term of order, 
guidelines, application of existing laws, as well as knowledge and experience to supervise 
these operators in such way that the regulation should be improved in accordance to 
modern improvement of fast-changing television industry.    
Given the underlying reasons mentioned earlier, NBTC foreseen the importance and 
necessity to study the regulatory patterns and approaches to supervise tele-shopping 
channels by adopting best practice experiences, result of the study, and knowledge gain 
from this study to be adopted as regulatory approaches for NBTC in the future.   
 

๑.๒ Objectives 
1. To study the tele-shopping industry from international examples such as Japan, South Korea, 

Australia, Europe, and United States of America,  
2. To study regulatory approaches in term of license approval, fee, broadcasting schedule, and 

content, as well as other related topics,  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๔๑- 

3. To apply the knowledge from result of this study to set NBTC’s guideline and rule to supervise 
tele-shopping channels in the future. 

 

๗) Situation of Tele-Shopping Industry in your country 
๑.๑ Please explain the current situation of Tele-Shopping Industry in your country (e.g. market size, 

market growth, main players, market share, product assortments, etc.)?  And what are the problems 
facing the industry in your country?  

๑.๒ What are the scopes for coverage of tele-shopping industry in your country (e.g. terrestrial 
broadcast, satellite broadcast, cable TV, and other media)?  In each media, what are the 
problems facing the industry? 

๑.๓ What are the patterns of operators’ association or networking in your country?  How strong 
can the private-sector association regulate members’ behaviors?   

 

๘) Regulatory guideline  
๑.๑ Regulatory guideline on license approval 
๑.๒ Regulatory guideline on qualification of operators 
๑.๓ Regulatory guideline on fee for operation 
๑.๔ Regulatory guideline on broadcasting schedule and content supervision 
๑.๕ Regulatory guideline on other issues (e.g. consumer protection, products/services selection, 

etc.) 
๑.๖ What is the current structure for supervisory body on tele-shopping industry?  How should it 

be further improved?  
๑.๗ What is the relationship between regulatory body and private-sector association/network? 

What should be improved?   
 
๙) Other suggestions 

 
Thank you very much for your valuable information 

-End of Interview- 
  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๔๒- 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
แบบค าถามส าหรับการจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group)  

 
 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๔๓- 

แบบค าถามส าหรับการจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) 
โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 

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

 
 

ส่วนที่ เนื้อหา เวลา (นาที) 
๑ แนะน ำวัตถุประสงค์ของโครงกำร ๕ 
๒ สถำนกำรณ์ของกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์ประเภทกำรขำยสินค้ำทำงไกล 

(Tele-Shopping) ในประเทศไทย 
๓๐ 

๓ แนวทำงในกำรก ำกับดูแลช่องรำยกำรประเภทกำรขำยสินค้ำทำงไกล ในประเด็น
เกี่ยวกับกำรออกใบอนุญำต กำรเก็บค่ำธรรมเนียม กำรก ำกับผังและเนื้อหำ
รำยกำร และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๓๐ 

๔ กำรประยุกต์ใช้รูปแบบของต่ำงประเทศท่ีเหมำะสมกับประเทศไทยควรเป็นอย่ำงไร ๒๐ 
๕ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ๑๐ 
 รวมเวลาที่ใช้ ๙๕ 

 
(รวมเวลาที่ใช้ประมาณ ๙๕ นาที โดยประมาณ) 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๔๔- 

๑)  แนะน าวัตถุประสงค์ของโครงการ (๕ นาที) 
๑.๑   ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ในยุทธศาสตร์ที่ 

๕.๒ ก าหนดให้ กสทช. ต้องก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้เป็น
ประโยชน์ในมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง โดยการก ากับดูแลการประกอบกิจการในด้านเน้ือหา
ให้มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ก ากับดูแลโฆษณามิให้ละเมิดสิทธิและเอาเปรียบผู้บริโภค ทั้งน้ี ได้
ก าหนดแนวทางส าคัญเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ดังกล่าวน้ี ได้แก่ การก าหนดหลักเกณฑ์และกติกาในการก ากับ
ดูแลด้านเน้ือหา และการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโฆษณาอันเป็นลักษณะการค้าก าไรเกินควร การ
หลอกลวงผู้บริโภค หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญอย่างไรก็ตาม จากผลการด าเนินงานตามแผน
แม่บทในช่วงเวลาที่ผ่านมา ส านักงาน กสทช.พบว่า มีช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-
shopping) ที่มีแนวโน้มขยายตัวและเพิ่มจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งกลุ่มที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
แล้ว และกลุ่มที่อยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาต ขณะที่ทางส านักงาน กสทช.เองยังไม่มีหลักเกณฑ์และ
กติกาที่ชัดเจนส าหรับการก ากับดูแลช่องรายการประเภทดังกล่าว เน่ืองจากเน้ือหาของช่องรายการประเภท
การขายสินค้าทางไกลมีลักษณะที่คาบเกี่ยวระหว่าง ส่วนที่เป็นเน้ือหารายการ กับเน้ือหาการโฆษณา กรณี
ดังกล่าวจึงนับเป็นความท้าทายองค์กรก ากับดูแลอย่าง กสทช. ทั้งในมิติระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกฎหมายที่
มีอยู่ รวมตลอดถึงองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการก ากับดูแลที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพอุตสาหกรรมของส่ือโทรทัศน์ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ส านักงาน กสทช. จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการศึกษาเกี่ยวกับ
รูปแบบและแนวทางการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-Shopping) เพื่อน า
ประสบการณ์ ผลการศึกษาและองค์ความรู้ที่ได้มาสร้างเป็นหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแล และใช้เป็น
แนวทางในการท างานของ กสทช. ต่อไป 

 
๑.๒   วัตถุประสงค์ 

๑ เพื่อศึกษารูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-Shopping) จากตัวอย่าง
ในต่างประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา 

๒ เพื่อศึกษาแนวทางในการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล ในประเด็นเกี่ยวกับการ
ออกใบอนุญาต การเก็บค่าธรรมเนียม การก ากับผังและเน้ือหารายการ และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๓ เพื่อน าองค์ความรู้และผลการศึกษาที่ได้ มาพัฒนาเพื่อก าหนดเป็นหลักเกณฑ์และกติกาในการก ากับดูแล
ช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล เพื่อใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช.ในอนาคต 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๔๕- 

๒)  สถานการณ์ของการประกอบกิจการโทรทศัน์ประเภทการขายสินคา้ทางไกล (Tele-Shopping) ในประเทศไทย (๓๐ 
นาที) 
๒.๑   ท่ำนคิดว่ำกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-Shopping) ในประเทศไทยมี

สถานการณ์อย่างไร อะไรเป็นปัญหาของการประกอบกิจการบ้าง 
๒.๒   ขอบเขตของกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์ประเภทกำรขำยสินค้ำทำงไกล (Tele-shopping) ในประเทศไทย

ครอบคลุมถึงประเภทใดบ้ำง และในแต่ละประเภทมีปัญหำของกำรประกอบกิจกำรอย่ำงไร 
๒.๓   รูปแบบของสมำคม และ/หรือกำรรวมกลุ่มผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์ประเภทกำรขำยสินค้ำทำงไกล 

(Tele-shopping) เป็นอย่ำงไร มีควำมเข้มแข็งของกำรรวมกลุ่มผู้ประกอบอย่ำงไร 

 
๓)  แนวทางในการก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล ในประเด็นเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต 

การเก็บค่าธรรมเนียม การก ากับผังและเนื้อหารายการ และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (๓๐ นาที) 
๓.๑  แนวทำงในกำรก ำกับดูแลด้ำนเกี่ยวกับรูปแบบกำรออกใบอนุญำต 
๓.๒  แนวทำงในกำรก ำกับดูแลด้ำนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญำต 
๓.๓  แนวทำงในกำรก ำกับดูแลด้ำนกำรเก็บค่ำธรรมเนียม 
๓.๔  แนวทำงในกำรก ำกับดูแลด้ำนกำรก ำกับผังและเนื้อหำรำยกำร 
๓.๕  แนวทำงในกำรก ำกับดูแลประเด็นอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (เช่น หลักเกณฑ์ในกำรคุ้มครองผู้บริโภค กำรคัดเลือก

สินค้ำ/ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ) 
๓.๖  โครงสร้ำงของหน่วยงำนก ำกับดูแลช่องรำยกำรประเภทกำรขำยสินค้ำทำงไกลในปัจจุบันเป็นอย่ำงไร และ

ควรพัฒนำต่อไปอย่ำงไรบ้ำง 
๓.๗  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำนก ำกับกับผู้ประกอบกิจกำร และสมำคม/กำรรวมกลุ่มผู้ประกอบกิจกำร

โทรทัศน์ประเภทกำรขำยสินค้ำทำงไกล (Tele-shopping) ในปัจจุบันเป็นอย่ำงไร และควรพัฒนำต่อไป
อย่ำงไรบ้ำง 

 
๔)  การประยุกต์ใช้รูปแบบของต่างประเทศที่เหมาะสมกับประเทศไทยควรเป็นอย่างไร (๒๐ นาที) 

๔.๑   กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง รวมถึงข้อดี-ข้อเสียของรูปแบบกำรก ำกับดูแลช่อง
รำยกำรประเภทกำรขำยสินค้ำทำงไกล (Tele-shopping) ในต่ำงประเทศ และในประเทศไทย 

๔.๒   กำรก ำหนดทำงเลือกของแนวทำงในกำรก ำกับดูแลช่องรำยกำรประเภทกำรขำยสินค้ำทำงไกล ในประเด็น
เกี่ยวกับกำรออกใบอนุญำต กำรเก็บค่ำธรรมเนียม กำรก ำกับผังและเนื้อหำรำยกำร และประเด็นอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในต่ำงประเทศ 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๔๖- 

๔.๓   ควำมเหมำะสมของกำรประยุกต์ใช้กำรก ำกับดูแลช่องรำยกำรประเภทกำรขำยสินค้ำทำงไกล (Tele-
shopping) ในต่ำงประเทศกับประเทศไทย 

๔.๔   รูปแบบของกฎหมำย หลักเกณฑ์ และกติกำในกำรก ำกับดูแลช่องรำยกำรประเภทกำรขำยสินค้ำทำงไกล 
(Tele-shopping) ที่เหมำะสมกับประเทศไทย 

 
๕)  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (๑๐ นาที) 

 
 

ขอขอบพระคุณมำกนะครับส ำหรับข้อมูลอันมีค่ำ 
จบกำรสัมภำษณ์ 

 
  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๔๗- 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รูปภาพและใบลงทะเบียน การจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) 

จ านวน ๔ ครั้ง ในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคกลาง                        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๔๘- 

ครั้งที่ 1  ภาคเหนือ 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559  
เวลา 08.30 – 13.00 น.  
สถานที่  ห้องเม็งราย 2 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์  จ.เชียงใหม่ 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม    13  คน 
 
ภาพประกอบ 
 

 
 

  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๔๙- 

ใบลงทะเบียน 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๕๐- 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๕๑- 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๕๒- 

ครั้งที่ 2  ภาคกลาง 
วันที่ 1 มีนาคม 2559  
เวลา 12.00 – 16.30 น.  
สถานที่  ห้องคริสตัล 1  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม    23  คน 
 
ภาพประกอบ 
 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๕๓- 

 

 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๕๔- 

ใบลงทะเบียน 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๕๕- 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๕๖- 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๕๗- 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๕๘- 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๕๙- 

ครั้งที่ 3  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันที่ 11 มีนาคม 2559  
เวลา 08.30 – 13.00 น.  
สถานที่  ห้องกุ้ยหลิน  โรงแรมทอแสง ซิตี้  จ.อุบลราชธานี 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม    17  คน 
 
ภาพประกอบ 

 
 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๖๐- 

 
 

 
 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๖๑- 

ใบลงทะเบียน 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๖๒- 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๖๓- 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๖๔- 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๖๕- 

ครั้งที่ 4  ภาคใต ้
วันที่ 16 มีนาคม 2559  
เวลา 08.30 – 13.00 น.  
สถานที่  ห้องทานตะวัน โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม    18  คน 
 
ภาพประกอบ 
 

 
 

 
 
 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๖๖- 

 
 

ลงข่าวในเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ 
 

 
 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๖๗- 

ใบลงทะเบียน 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๖๘- 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๖๙- 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๗๐- 

  



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๗๑- 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถำมผู้บริโภค และประชำชนทั่วไป 

 
 
 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๗๒- 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภท 

การขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
 

แบบสอบถามผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป 
 

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

๑๐) ความเป็นมาของการศึกษา 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (กสทช.) พบว่ำ มีช่องรำยกำรประเภทกำร
ขำยสินค้ำทำงไกล (Tele-shopping) ที่มีแนวโน้มขยำยตัวและเพิ่มจ ำนวนมำกขึ้นเรื่อยๆ ท้ังกลุ่มที่ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรแล้ว และ
กลุ่มที่อยู่ระหว่ำงกำรยื่นขอใบอนุญำต ขณะที่ทำงส ำนักงำน กสทช.  ยังไม่มีหลักเกณฑ์และกติกำที่ชัดเจนส ำหรับกำรก ำกับดูแลช่อง
รำยกำรประเภทดังกล่ำว เนื่องจำกเนื้อหำมีลักษณะที่คำบเกี่ยวระหว่ำง ส่วนท่ีเป็นเนื้อหำรำยกำร กับเนื้อหำกำรโฆษณำ กรณีดังกล่ำวจึง
นับเป็นควำมท้ำทำยองค์กรก ำกับดูแลอย่ำง กสทช. ในกำรก ำกับดูแล ด้วยเหตุผลดังกล่ำว ส ำนักงำน กสทช. จึงเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญ
และควำมจ ำเป็นในกำรศึกษำเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทำงกำรก ำกับดูแลช่องรำยกำรประเภทกำรขำยสินค้ำทำงไกล (Tele-Shopping) เพื่อ
น ำประสบกำรณ์ ผลกำรศึกษำและองค์ควำมรู้ที่ได้มำสร้ำงเป็นหลักเกณฑ์ในกำรก ำกับดูแล และใช้เป็นแนวทำงในกำรท ำงำนของ กสทช. 
ต่อไป โดยมอบหมำยให้วิทยำลัยพำณิชยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำเป็นผู้ด ำเนินกำรศึกษำ 

ข้อมูลประกอบกำรส ำรวจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรศึกษำฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถำมควำมคิดเห็นจำกผู้บริโภค และ
ประชำชนท่ัวไปเกี่ยวกับช่องรำยกำรประเภทกำรขำยสินค้ำทำงไกล (Tele-shopping) และกำรก ำกับดูแลที่เหมำะสม ข้อมูลของผู้ตอบแบบ
ส ำรวจทั้งหมดถือเป็นควำมลับทำงกำรวิจัย และจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล และบุคคลรอบข้ำงทั้งหมด นอกจำกนี้ในกำร
น ำเสนอผลกำรวิจัยจะเป็นกำรน ำเสนอในภำพรวมเท่ำน้ัน 

 
 

๑๑) ข้อมูลส่วนบุคคล 

๑.๑ ท่านเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือไม่  เป็น   ไม่เป็นบุคคลสญัชำตไิทย (จบกำรสัมภำษณ์ ขอบคุณ) 
๑.๒ อาย ุ

 ต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ (จบกำรสัมภำษณ์ ขอบคุณ)  18-25 ป ี   26-30 ป ี

 31-40 ป ี   41-50 ป ี   51-60 ป ี   61 ปีข้ึนไป 

๑.๓ เพศ     ชำย    หญิง  
๑.๔ อาชีพ (เลือกเพียงข้อเดียวที่เหมาะสมที่สุด)    

 พนักงำนเอกชน  รับรำชกำร   เจ้ำของกิจกำร   ค้ำขำย 

 วิชำชีพพิเศษ (แพทย์ พยำบำล เภสัชกร ฯลฯ)  นักเรียน/นักศึกษำ   

 อำชีพอิสระ   รับจ้ำง   เกษตรกร   ปศุสัตว์/ประมง 

 แม่บ้ำน/พ่อบ้ำน  เกษียน   อำชีพอ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................................... 
 
 

หมายเลขแบบสอบถาม ................... 

ช่ือ/สกุลผู้สัมภำษณ์.............................. 

จังหวัด.................................................. 

ภาค (เลือกเพียงข้อเดียว) 

 ภำคเหนือ 
 ภำคกลำง 
 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ภำคใต้ 

 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๗๓- 

๑.๕ ระดับรายได้ส่วนตัว (บาท/เดือน) 
 10,000 หรือน้อยกว่ำ   10,001-20,000  20,001-30,000  30,001-40,000 

 40,001-50,000  50,001-60,000  60,001-70,000  70,001-80,000 

 80,001-90,000  90,001-100,000  มำกกว่ำ 100,000 

 

๑๒) ประสบการณ์การรับชมรายการขายสินค้าทางไกลผ่านทางโทรทัศน์ (Tele-shopping) 

๑.๑ ท่ำนเคยรับชมรำยกำรขำยสินคำ้ทำงไกลผำ่นทำงโทรทัศน์หรือไม่   เคย   ไม่เคย (ข้ำมไปตอบส่วนท่ี 4) 
๑.๒ ผู้ประกอบกำรรำยกำรสินค้ำทำงไกลผ่ำนทำงโทรทัศน์ท่ีท่ำนเคยรับชม (เลือกได้หลำยข้อ ตำมประสบกำรณร์ับชม) 

 ทีวีไดเร็ค (TV Direct)  ทรูซีเล็คท ์(True Select)    โอช้อปปิ้ง (O Shopping) 

 ช้อป แชนแนล (Shop Channel)    ทีวีดีช้อป (TVD Shop)  ดีทีวี (DTV) 

 ผู้ประกอบกำรรำยอื่น โปรดระบุ ................................. 
 

๑.๓ ช่องทำงกำรออกอำกำศที่ท่ำนเคยรับชมรำยกำรขำยสินค้ำทำงไกลผำ่นทำงโทรทัศน์ในข้อ 3.2 (เลือกได้หลำยข้อ) 
 โทรทัศน์ภำคพื้นดิน  โทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม  เคเบิ้ลทีว ี

 

๑.๔ ท่ำนเคยซื้อสินคำ้ที่ออกอำกำศทำงรำยกำรขำยสินค้ำทำงไกลผำ่นทำงโทรทัศน์หรือไม ่

 เคย   ไม่เคย (ข้ำมไปตอบส่วนท่ี 4) 
 

๑.๕ สินค้ำประเภทใดท่ีท่ำนเคยซื้อทำงรำยกำรขำยสินค้ำทำงไกลผ่ำนทำงโทรทัศน์ (เลือกได้หลำยข้อ ตำมควำมประสบกำรณ์ซื้อ) 
 เสื้อผ้ำ/รองเท้ำ (Apparel and Footwear) 
 ผลิตภัณฑ์ควำมงำม (เครื่องส ำอำง/บ ำรุงผิว/น้ ำหอม/อื่นๆ) (Beauty and Personal Care) 
 อำหำรเสริม/ผลิตภัณฑเ์พื่อสุขภำพ (Consumer Healthcare)  อำหำร และเครื่องดื่ม (Food and Drink) 
 ของใช้ส่วนตัว (อัญมณี/เครื่องประดับ/นำฬิกำ/เครื่องเขียน/ปำกกำ/อื่นๆ) (Personal Accessories and Eyewear) 
 เครื่องใช้ไฟฟ้ำ (เครื่องซักผ้ำ/ตู้เยน็/เตำรีด/ไมโครเวฟ/เครื่องปรับอำกำศ/อื่นๆ) (Consumer Appliances) 
 ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์/โทรทัศน์/เครื่องเสียง/ปรินเตอร์/อุปกรณส์วมใส่อิเล็กทรอนิกส์/อื่นๆ) (Consumer 

Electronics) 
 ผลิตภัณฑ์ใช้ในบ้ำน (น้ ำยำท ำควำมสะอำด ปรับผ้ำนุ่ม ลำ้งจำน/ผงซักฟอก/สเปรย์ปรับกลิ่น/อื่นๆ) (Home Care) 
 อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้ำน/อุปกรณภ์ำยในสวน (Home Improvement and Gardening) 
 เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้ำน (Housewares and Home Furnishings) 
 อำหำร/อุปกรณ์ดูแลสตัว์เลี้ยง (Pet Care) 
 วิดีโอเกมส์ (Media Products)   ฮำร์ดแวร์ส ำหรับวิดโีอเกมส์ (Video Games Hardware) 
 ของเล่น และเกมส์ (ที่ไม่ใช่วิดีโอเกมส์) (Traditional Toys and Games) 
 สินค้ำอ่ืนๆ (Other Homeshopping) โปรดระบุ ........................ 

 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๗๔- 

๑.๖ จำกประสบกำรณ์ดังกลำ่วโปรดใหค้ะแนนประสบกำรณ์ของท่ำนจำกกำรซื้อสินค้ำทำงไกลผ่ำนทำงโทรทัศน์ที่ท่ำนได้รับ 

1 ไม่พึงพอใจอย่ำงยิ่ง 2 ค่อนข้ำงไม่พึงพอใจ 3 ปำนกลำง 4 ค่อนข้ำงพึงพอใจ 5 พึงพอใจอย่ำงยิ่ง 

     

= ไปข้อ 3.7 = ไปส่วนที่ 4 

 

๑.๗ (หำกตอบไม่พอใจอย่ำงยิ่ง (1)-ค่อนข้ำงไม่พึงพอใจ (2)) กรุณำอธิบำยประสบกำรณ์ที่ท่ำนได้รับ ............................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 

๑๓) ด้านความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้การก ากับดูแลช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ใน
ต่างประเทศกับประเทศไทย และข้อเสนอแนะต่อรูปแบบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกติกาในการก ากับดูแลช่องรายการ
ประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

๑.๑ ท่ำนคิดว่ำประเด็นดำ้นใดที่เกี่ยวขอ้งกับกำรขำยสินค้ำทำงไกล (Tele-shopping) ที่ควรมีกำรก ำกับดแูลเปน็พิเศษ (ตอบได้หลำย
ข้อ ตำมควำมเหมำะสม) 

 อวดอ้ำงสรรพคณุเกินจริง  โอ้อวดสรรพคุณรักษำป้องกันโรคหรือควำมเจบ็ป่วยได้อย่ำงหำยขำด  

 โฆษณำเปรียบเทียบ   ข้อควำม/สญัลักษณ์สื่อให้เข้ำใจผดิ  ข้อควำมสร้ำงควำมร ำคำญต่อผูบ้ริโภค 

 ข้อควำมไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค  กำรส่งเสริมกำรตลำด (ลดรำคำ ของแถม ฯลฯ) มำกเกินสมควร   

 กำรก ำหนดจ ำนวนลูกค้ำ/ช่วงเวลำที่ได้รับกำรส่งเสรมิกำรตลำด (เช่น “โทรเข้ำมำ 15 คนแรก/จะได้รบัสิทธิพิเศษ...”) 
 คุณภำพสินค้ำไม่ได้มำตรฐำน  กำรรับประกันสินค้ำ   สินค้ำท่ีไดร้ับไม่ตรงกับท่ีโฆษณำ 

 สินค้ำล่อแหลมต่อศลีธรรม  เงื่อนไขกำรผ่อนช ำระ   กำรคืนสินค้ำ    

 บริกำรหลังกำรขำย   กำรรักษำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ำ  สัญญำของสินค้ำ/บริกำร 

 ด้ำนอื่นๆ โปรดระบุ ................................................... 
 

๑.๒ ท่ำนคิดว่ำสมควรมีใบอนุญำตส ำหรับกำรประกอบกำรขำยสินค้ำทำงไกล (Tele-shopping) ผ่ำนทำงโทรทศัน์เพื่อกำรก ำกับดูแล
เป็นพิเศษหรือไม่  

 สมควร    ไม่สมควร (ข้ำมไปตอบข้อ 4.4) 
กรุณำระบุเหตุผล .............................................................................................................................................................. 
 

๑.๓ ในกำรออกใบอนุญำตช่องรำยกำรขำยสินค้ำทำงไกล (Tele-shopping) ผ่ำนทำงโทรทัศน์ ท่ำนคิดว่ำประเด็นใดที่ทำง กสทช. ควร
ให้ควำมส ำคญั (เรียงล ำดับตำมควำมส ำคญั จำก 1 ส ำคัญทีสุ่ด ไปจนถึง 7 ไม่ส ำคัญเลย) 

 คุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญำต 

 มำตรกำรในกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

 คุณภำพของสินค้ำและผลติภณัฑท์ี่น ำมำเสนอในรำยกำร 

 ประเภทสินค้ำ และแหล่งผลติ 

 อัตรำและหลักเกณฑ์ในกำรช ำระค่ำธรรมเนียม 



                      
 

โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele-shopping) 
-๒๗๕- 

 กำรก ำหนดจ ำนวนและประเภทของผู้รับใบอนุญำต 

 อื่นๆ โปรดระบุ ......................................................................... 
 

๑.๔ ท่ำนคิดว่ำสมควรหรือไม่ทีผู่้ประกอบกำรจะมีกำรก ำกับดูแลกันเอง (Self-Regulation) โดยกำรตรวจสอบกำรขำยสินคำ้ทำงไกล
ผ่ำนทำงโทรทัศน์ในประเด็นที่อ่อนไหวต่ำงๆ  

 สมควร    ไม่สมควร 

 กรุณำระบเุหตผุล .............................................................................................................................................................. 
 

 

- ขอขอบพระคุณส ำหรับข้อมูลอันมีค่ำ - 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


