
 หน้า   ๒๕ 
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  การกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

โดยที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
มีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน์  มิให้มี 
การดําเนินการใด ๆ  ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค  โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณา
อันมีลักษณะเป็นการค้ากําไรเกินควร  หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ  ดังนั้น  เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการกระทําที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ขึ้น   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๖)  และ  (๒๔)  และมาตรา  ๓๑  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  
มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงออกประกาศกําหนดการกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ดงันี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  การกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้  
หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน  

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ตามกฎหมายอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
มีผลใช้บังคับ  และให้รวมถึงผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ด้วย 



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ    ๑๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

“ผู้บริโภค”  หมายความว่า  บุคคลทั่วไปที่รับชมและรับฟังรายการผ่านกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์จากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  

“ผลิตภัณฑ์สุขภาพ”  หมายความว่า 
(๑) อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร   
(๒) ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา   
(๓) เครื่องสําอางตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสําอาง 
(๔) วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย   
(๕) วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท   
(๖) ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ   
(๗) เครื่องมือแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ 
(๘) สารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย 
“โฆษณา”  หมายความว่า  การโฆษณาตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการกํากับดูแลการโฆษณาที่คณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด  หรือการโฆษณา
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค  หรือการกระทําไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ  ให้ประชาชนได้เห็นหรือ
รับทราบสรรพคุณ  คุณประโยชน์  หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการแสวงหากําไรในทางธุรกิจ
ผ่านทางกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์  หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมาย 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ข้อ ๔ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ  

เพื่อเอาเปรียบผู้บริโภค  โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะที่เป็นการค้ากําไรเกินควร  
หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ 

ข้อ ๕ การดําเนินการในลักษณะดังต่อไปนี้  ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค  โดยอาศัยการใช้
เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากําไรเกินควร  หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ   

(๑) การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น ๆ  มีคําส่ังหรือคําวินิจฉัยว่าเป็นการดําเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

(๒) การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาที่ มี เนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจ   
ให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้า  โดยหลอกลวงหรือกระทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญ 
เก่ียวกับบริการหรือสินค้านั้น  หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ  สถิติ  หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริง  
หรือเกินความจริง 
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(๓) การกําหนดเงื่อนไขในการให้บริการที่มีลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม  หรือขัดต่อข้อกําหนดด้านสัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค  
หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๔) การกระทําโดยอาศัยอํานาจทางการตลาดเพื่อบังคับให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการของตน   
หรือของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์รายหนึ่งรายใดหรือหลายราย  อย่างไม่เป็นธรรม   

(๕) การกระทําใด ๆ  ที่มีลักษณะกีดกันมิให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้ตามปกติ  
อันเป็นเหตุให้ผู้บริโภคต้องรับภาระเพิ่มขึ้นในการเข้าถึงบริการกระจายเสียงหรือบริการโทรทัศน์ดังกล่าว 

(๖) การดําเนินการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์มากกว่าหนึ่งรายขึ้นไป   
ซ่ึงร่วมกันกําหนดเงื่อนไขการเข้าถึงบริการอันมีลักษณะบังคับให้ผู้บริโภคต้องเลือกใช้บริการของผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์นั้นรายใดรายหนึ่งหรือสร้างภาระเกินสมควรในการเข้าถึงบริการนั้น   

(๗) กระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการให้บริการ  หรือระงับหรือหยุดการให้บริการ 
โดยไม่แจ้งให้ผู้บริโภคทราบเป็นการล่วงหน้า  โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร 

(๘) การออกอากาศรายการโดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  
หรือบ่อยครั้งที่เป็นผลให้ผู้บริโภครับชมรายการอย่างไม่ต่อเนื่อง  

(๙) การออกอากาศรายการในลักษณะที่จัดให้มีข้อความหรือข้อมูล  ซ่ึงมีขนาดพื้นที่รวมกันเกิน
หนึ่งในแปดของขนาดพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์  อันเป็นการรบกวนการรับชมรายการของผู้บริโภคโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร 

(๑๐) การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาโดยใช้วิธีการเพิ่มเสียงดัง  เพื่อดึงดูดความสนใจ 
ของผู้บริโภค  ซ่ึงมีผลกระทบต่อผู้บริโภคในลักษณะเป็นการบังคับให้รับข้อมูลข่าวสาร  รายการ  หรือการโฆษณานั้น  
หรือเป็นมลพิษทางเสียง  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(๑๑) การออกอากาศรายการในลักษณะเชิญชวนให้ผู้บริโภคส่งข้อความหรือเน้นย้ําในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร   

(๑๒) กรณีอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร    
ข้อ ๖ การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาที่เป็นการหลอกลวงหรือกระทําให้เกิดความ

เข้าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค้าตามข้อ  ๕  (๒)  จะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้   
(๑) ทําให้ผู้บริโภคโดยทั่วไปเข้าใจผิดในข้อเท็จจริง  หรือคุณสมบัติ  หรือคุณลักษณะของสินค้า

หรือบริการ  และจากการเข้าใจผิดดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 
(๒) มีการใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ  หรือข้อมูลที่ถูกต้องแต่มีการปกปิดข้อมูลที่สําคัญหรือให้ข้อมูล 

ที่ไม่ชัดเจน  ไม่อาจเข้าใจได้  กํากวม  ไม่เหมาะสม  จนเป็นเหตุให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในบริการหรือสินค้านั้น   
(๓) การละเว้นการนําเสนอข้อมูลที่จําเป็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการหรือสินค้า  ซ่ึงหาก

ผู้บริโภคทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วย่อมตัดสินใจไม่เลือกใช้บริการหรือสินค้านั้น   



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ    ๑๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ข้อ ๗ กรณีที่มีผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์รายหนึ่งรายใดดําเนินการ
ในลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามประกาศนี้  ให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
มีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ 

ในกรณีที่ มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์รายใด
ดาํเนินการในลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามประกาศนี้  คณะกรรมการอาจสั่งให้มีการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวก็ได้ 

การตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบตามประกาศนี้  คณะกรรมการ
อาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการก็ได้ 

ข้อ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ดําเนินการใด ๆ  ในลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคแล้ว  ให้มีคําส่ังให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์นั้นระงับการดําเนินการดังกล่าวโดยทันที   

ข้อ ๙ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ได้รับคําส่ังตามข้อ  ๘  แล้วไม่ปฏิบัติตาม  
คณะกรรมการจะปรับทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท 

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งยังคงฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการต่อไป  
คณะกรรมการจะปรับทางปกครองอีกวันละไม่เกินหนึ่งแสนบาทตลอดเวลา  ที่ยังมิได้ปฏิบัติตามคําส่ังนั้น   

การพิจารณาส่ังลงโทษปรับทางปกครองตามประกาศนี้  ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนดตามมาตรา  ๖๒  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
พันเอก  นที  ศุกลรัตน์ 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์  ปฏิบัติหน้าที่แทน   
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 


