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๑. หลักการและเหตุผล 

 โดยท่ี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายไวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเม่ือวันท่ี 
๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในสวนของการสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศวา รัฐบาลไดกําหนดนโยบายใหมี
การสงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอยางจริงจังซ่ึงจะทําใหทุกภาค
เศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหม ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมตอินุมัติหลักการและ
ไดผานความเห็นชอบตอรางกฎหมายชุดเศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเม่ือวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
และวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมี รางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี…) พ.ศ. … เปนรางกฎหมายท่ีสําคัญ
ท่ีสุดฉบับหนึ่งท่ีไดรับความสนใจติดตามและวิพากษวิจารณกันอยางกวางขวาง 
 รางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี …) พ.ศ. … ไดรับขอคิดเห็นและขอ ทักทวงหลายประการจาก
ภาคเอกชน สาเหตุหลักมาจากการท่ีคณะผูจัดทํารางไดรับฟงความคิดเห็นจากผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของเพียง
บางสวนซ่ึงไมสะทอนขอเท็จจริงตามสมควรของปญหา จนเกิดกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐหลายฝายออกมาทักทวง
ใหรับฟงความคิดเห็นใหรอบดาน นอกจากนี้ คณะผูจัดทํารางยังไมไดรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย
ภายนอกเลย และปรากฏวามีกลุมบุคคลและผูท่ีคาดวาอาจไดรับผลกระทบ  อาทิ เครือขายกลุมบุคคลผูพิการ 
ผูดอยโอกาสทางสังคม  กลุมเครือขายสื่อเพ่ือเด็กเยาวชนและครอบครัว และองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน ไดยื่น
หนังสือและแสดงความคิดเห็น ผานสื่อมวลชนมาอยางตอเนื่อง ลาสุดในวันท่ี  ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ไดจัดประชุมรับฟงความเห็นแบบเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับรางพระราชบัญญัตินี้ แต
ภายหลังก็ปรากฏวาไดมีการปรับปรุงแกไขเพียงเล็กนอยเทานั้น และยั งไมไดคํานึงถึงขอคิดเห็นและขอทักทวง
ของบุคคลภายนอกเทาท่ีควรจะเปน 
 โดยท่ีเปนเรื่องท่ีเก่ียวของ และสงผลตอแนวทางการปฏิรูปสื่อท่ี คณะกรรมาธิการปฏิรูปการ คุมครอง
ผูบริโภค  รับผิดชอบอยู จึงมีความจําเปนท่ีจะตองทําการ ศึกษาเพ่ือจัดทําขอเสนอเพ่ือการปฏิรูปการคุมครอง
ผูบริโภคกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนกิจการโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล  เพ่ือใชเปนขอมูลในการ
ทํางานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุมครองผูบริโภคตอไป 
 

๒. สภาพปญหา 
 
ท่ีผานมาแม กสทช . ไดดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของผูบริโภค แต ท่ีไดรับการแกไข เปน

เพียงเรื่องรองเรียนท่ีเปนความสนใจของสื่อมวลชน เชน กรณีผูแขงขันหญิงเปลือยหนาอกวาดภาพในรายการ 
Thailand Got Talent หรือรายการตอบโจทย เปนตน  ท่ีจริงแลวหนวยงานคุมครองผูบริโภคภายใ ตบังคับ
บัญชาของหนวยงานกํากับ ไมสามารถทําหนาท่ีคุมครองผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะการละเมิดสิทธิ
ของผูบริโภคหลายกรณีเกิดจากการท่ีหนวยงานกํากับดูแลไมทําหนาท่ี ท้ังในระดับหนวยงานปฏิบัติการและใน
ระดับนโยบาย อาทิ ปญหาการคิด คาบริการเกินกวาอัตราข้ั นสูง ๙๙ สตางคตอนาที ,ปญหาคาบริการ 3G ไม
ลดลง ๑๕% เปนตน ดังนั้น กลไกการคุมครองผูบริโภคซ่ึงเปนสวนหนึ่งในสํานักงาน กสทช . จึงไมสามารถ
ดําเนินงานคุมครองผูบริโภคไดอยางตรงไปตรงมา เพราะจะเปนการขัดแยงกันภายในหนวยงาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งตองขัดแยงกับผู บังคับบัญชาท่ีสามารถใหคุณใหโทษไดโดยตรง นอกจากนี้ ยังมีกรณีท่ี
คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคฯ มีความเห็นไมสอดคลองกับสํานักงาน กสทช . อาทิ เรื่องการทําความ
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เขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีกรณีผูประกอบกิจการโทรคมนาคมจะตั้งสถานีวิทยุคมนาคม หรือ การคิดคา
โทรศัพทโดยปดเศษวินาทีเปนหนึ่งนาที เปนตน 

อยางไรก็ดีปญหาการคุมครองผูบริโภคไมใชประเด็นเฉพาะเรื่องรองเรียนท่ีไมไดรับการแกไขเทานั้น 
แตเปนปญหาเชิงโครงสรางของการกํากับดูแล ตั้งแตความเปนผูเชี่ยวชาญของ กสทช . ไมเปนไปตามท่ี
เจตนารมณของกฎหมายตองการ แตได ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมโดด ๆท่ีไมมีความเขาใจเรื่องธุรกิจ ได
ผูเชี่ยวชาญดานกิจการกระจายเสียงท่ีมีประสบการณเพียงแคเคยจัดรายการวิทยุ และไดผูเชี่ยวชาญดาน
กิจการโทรคมนาคมไปกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง เปนตน  เม่ือมี กสทช . เปนแกนกลางของโครงสรางนี้  
และมีผูประกอบกิจการเปนฝายท่ีมีอํานาจตอรองมากกวา  ผูบริโภคจึงไมสามารถทําอะไรไดหาก กสทช . ไม
ดําเนินการเปนแกนหลัก เชนกรณีตอไปนี้  

- กสทช. เห็นวาปญหาเรื่องรองเรียนเปนหนาท่ีของผูบริโภคตองแจงยกเลิกสัญญาเอง  
- กสทช. เห็นวาการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนของผูรับใบอนุญาตไมเก่ียวของกับผูบริโภค  
- กสทช . ใหใบอนุญาตชองรายการโดยไมพิจารณาวามีประวัติขอรองเรียนเก่ียวกับการโฆษณา

อาหารและยา และไมกําหนดเง่ือนไขใดๆ 
(รายละเอียดปญหาดูในเอกสารแนบ) 

เชนนี้แลว  ผูบริโภคก็จะไมไดรับการคุมครองใดๆท้ังสิ้น เพราะเปนขอจํา กัดเชิงโครงสรางของระบบ
และกระบวนการทางกฎหมาย อยูเอง ท่ีผูบริโภคก็จะไมสามารถดําเนินการหรือมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจมาก
พอท่ีจะดําเนินการในชองทางกฎหมายอ่ืน 

คณะ อนุกรรมาธิการ ปฏิรูปการคุมครองผูบริโภคกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนกิจการ
โทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล  ไดประชุมปรึกษาหารือ แลวเห็นวาปญหาของการไมมีประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานของ กสทช . โดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค เปนปญหาท่ีตองไดรับการแกไขใน
ระดับโครงสราง จึงสรุปสภาพปญหาดังนี้   

๒.๑ กสทช. โดยรวมไมใชผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถในกิจการท่ีเก่ียวของ 
๒.๒ กสทช. โดยรวมไมทําหนาท่ีในกรอบอํานาจหนาท่ีและขาดธรรมภิบาล  
๒.๓ กสทช. ไมเปดโอกาสใหประชาชน มีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการทํางาน และไมนํา

ความคิดเห็นผูบริโภคไปพิจารณา 
๒.๔ กสทช. ดําเนินการไมอยูบนพ้ืนฐานผลการศึกษาและงานวิจัย 
๒.๕ กสทช. ไมไดดําเนินงานคุมครองผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ เกิดสภาพปญหาคอขวดของเรื่อง

รองเรียน 
 

๓. ประเด็นการพิจารณา 
 
โดยหลักการกํากับดูแลสากลหนวยงานกํากับดูแลอาจแสดงใหเห็นความสัมพันธกับหนวยงานอ่ืนๆได

ตามภาพ 
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จากสภาพปญหาประกอบกับหลักการกํากับดูแลท่ีดีสากล (OECD Principles for the Governance 

of Regulators) ซ่ึงประกอบดวย 
- ความขัดเจนในบทบาทหนาท่ีของหนวยงานกํากับดูแล (Role clarity) 
- การปองกันไมใหอยูภายใตอิทธิพลท่ีไมเหมาะสมและการดํารงรักษาไวซ่ึงความไวเนื้อเชื่อใจแก

สาธารณะ (Preventing undue influence and maintaining trust) 
- การตัดสินใจตามองคความรูและองคประกอบของหนวยงานกํากับดูแลท่ีเปนอิสระ (Decision-

making and governing body structure for independent regulators) 
- ความโปรงใสตรวจสอบได (Accountability and transparency) 
- การมีสวนรวมของประชาชน (Engagement) 
- การมีแหลงเงินทุนท่ีชัดเจน (Funding) 
- การประเมินผลการดําเนินงาน (Performance Evaluation) 
 
คณะ อนุกรรมาธิการ ปฏิรูปการคุมครองผูบริโภคกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนกิจการ

โทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล ไดประชุมปรึกษาหารือและสรุปประเด็นการพิจารณาดังนี้ 
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๓.๑ หลักการกํากับดูแลดวยผูเชี่ยวชาญ  
๓.๒ หลักความเปนอิสระของหนวยงานกํากับดูแล  
๓.๓ หลักการกํากับดูแลการแขงขันเสรีอยางเปนธรรม 
๓.๔ หลักวินัยการเงินการคลัง 
๓.๕ หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๓.๖ หลักการคุมครองผูบริโภค 
๓.๗ บทบัญญัติท่ีมีการเพ่ิมเติมใน รางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี…) พ.ศ. … ฉบับเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) เพ่ือพิจารณาในวันพุธท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพ่ือประโยชนสวน
ตนของใครคนใดคนหนึ่ง 
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๔. แนวทางในการพิจารณา 
 

๔.๑ พิจารณาเปรียบเทียบ พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (พรบ .กสทช .๒๕๕๓ ) กับราง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี…) พ.ศ. … ฉบับเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) เพ่ือพิจารณา
ในวันพุธท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ราง พรบ.กสทช.๒๕๕๘) 

๔.๒ พิจารณาเสนอแกไขปรับปรุงบทบัญญัติใน ราง พรบ.กสทช.๒๕๕๘ 
๔.๓ หากพบวาการแกไขปรับปรุงในราง พรบ.กสทช. ๒๕๕๘ ไมสงผลท่ีดีกวา และไมมีขอเสนอใหม 

ใหกลับไปใช บทบัญญัติเดิมตาม พรบ.กสทช.๒๕๕๓ 
 

๕. สรุปผลการพิจารณา 
 

คณะอนุกรรมาธิการฯไดพิจารณาและสรุปวาการคุมครองผูบริโภคเปนภารกิจเชิงโครงสรางท่ีตอง
จัดทําเปนยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการปฏิรูปโดยมีคลื่นความถ่ีซ่ึงเปนทรัพยากรสาธารณะของชาติเปน
แกนกลางและจําเปนตองตองแกไขใน ๔ ดานพรอมๆกันตามรูป 
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ภารกิจท้ัง ๔ สวนประกอบดวย  
(๑) การปรับปรุงแกไข พรบ.กสทช. 
(๒) การปรับปรุงแกไข การกํากับดูแลวิชาชีพสื่อ 
(๓) การปรับปรุงแกไข การมีสวนรวมของภาคประชาชน 
(๔) การปรับปรุงแกไข การคุมครองผูบริโภค 
คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดพิจารณาและสรุปวาในรายงานจะไดดําเนินการใน ๒ ภารกิจหลักไดแก การ

ปรับปรุงแกไข พรบ.กสทช.๒๕๕๓ และการคุมครองผูบริโภค โดยมีประเด็นปญหาตาม พรบ.กสทช.๒๕๕๓ ท่ี
เก่ียวของกับการคุมครองผูบริโภคกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนกิจการโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล
ท้ังหมด ๗ ประการไดแก 

 
๕.๑ หลักการกํากับดูแลดวยผูเช่ียวชาญ 

 

๕.๑.๑ คุณสมบัติและลักษณะตองหามของ กสทช. 
 
เปนความจริงท่ีวาการกําหนดคุณสมบัติผูเชี่ยวชาญในแตละดานเพ่ือใหไดผูทรงคุณวุฒิในแตละดานมา

ทํางานรวมกันดังท่ีปรากฏมาแลวใน พรบ.กสทช.๒๕๕๓ มีสวนทําใหไมไดผูท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมอยางแทจริง
มารับหนาท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบัญญัติในมาตรา ๗ (๑๒) ท่ีหามไมใหผูท่ีมีประสบการณเคยเปนผูบริหารใน
กิจการท่ีเก่ียวของมาในระยะเวลา ๑ ปกอนไดรับการเสนอชื่อ ทําใหขาดผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีกวาและ
เหมาะสมกวามาเปน กสทช .ในชุดท่ีผานมา แตกลายเปนไดผูเชี่ยวชาญเฉพาะด านวิศวกรรมโดดๆท่ีไมมีความ
เขาใจเรื่องธุรกิจ ไดผูเชี่ยวชาญดานกิจการกระจายเสียงท่ีมีประสบการณเพียงแคเคยจัดรายการวิทยุ และได
ผูเชี่ยวชาญดานกิจการโทรคมนาคมไปกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง เปนตน 

 

พรบ.กสทช.๒๕๕๓ ราง พรบ.กสทช.๒๕๕๘ 

- กิจการกระจายเสียง ๑ คน 
- กิจการโทรทัศน ๑ คน 
- กิจการโทรคมนาคม ๒ คน  
- ดานกฎหมายกิจการกระจายเสียงฯ ๑ คน และกิจการ

โทรคมนาคมจํานวน ๑ คน  
- ดานเศรษฐศาสตรกิจการกระจายเสียงฯ ๑ คน และกิจการ

โทรคมนาคม ๑ คน 
- ดานการคุมครองผูบริโภค ในกิจการกระจายเสียงฯ ๑ คน และ

กิจการโทรคมนาคม ๑ คน  
- ดานการศึกษาวัฒนธรรมหรือการพัฒนาสังคม ๑ คน 

กสทช .จํานวน ๗ คน ซ่ึงแตงตั้งจากผูมี
ความรูความเชี่ยวชาญดานกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม 
ดานวิศวกรรม กฎหมาย เศรษฐศาสตรการ
คุมครองผูบริโภค ท้ังนี้ท่ีจะยังประโยชนตอ
การปฏิบัติหนาท่ีของ กสทช 

 
จากตารางขางตนจะเห็นไดวา รางพรบ.กสทช.๒๕๕๘ จึงพยายามแกไขใหมีการกําหนดคุณสมบัติท่ีผอน

คลายมากข้ึน แตการผอนคลายดังกลาว ไมใชทางแกของปญหาเรื่องนี้แตอยางใด มิหนําซํ้า รางพรบ .กสทช .
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๒๕๕๘ ยังกําหนดใหคณะกรรมการสรรหาไปกําหนดคุณสมบัติท่ีตองการในรายละเอียดอีกชั้นหนึ่ง จึงยิ่งเปนการ
บิดเบือนหลักการท่ีตองการสรรหาผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูความเขาใจมากํากับดูแลกิจการดานนี้ เพราะไมสามารถ
ลวงรูไดเลยคณะกรรมการสรรหาจะกําหนดคุณสมบัติอะไร  

 

พรบ.กสทช.๒๕๕๓ ราง พรบ.กสทช.๒๕๕๘ 

อายุไมต่ํากวา ๓๕ ปบริบูรณ 
แตไมเกิน ๗๐ ปบริบูรณ 

อายุไมต่ํากวา ๔๕ ป แตไมเกิน ๖๕ ป 
เพ่ิมคุณสมบัติท่ัวไป ดังนี้  
(๓) เปนหรือเคยเปนขาราชการพลเรือน พนักงานในหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจ ท่ีดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาสวนราชการตั้งแตระดับกรม
ข้ึนไป หรือหัวหนาหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ  

(๔) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไปหรือเปนหรือเคย
เปนนายทหารหรือนายตํารวจท่ีมียศตั้งแตพลโท พลอากาศโท พลเรือโท 
หรือพลตํารวจโท ข้ึนไป หรือ  

(๕) เปนหรือเคยเปนผูบริหารมาแลวไมนอยกวา ๓ ป ในตําแหนงไมต่ํากวารอง
กรรมการผูจัดการใหญในบริษัทมหาชนจํากัดท่ีมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา
๑,๐๐๐ ลานบาท หรือ  

(๖) มีประสบการณทํางานดานการคุมครองผูบริโภคมาแลวไมนอยกวายี่สิบป 
 
จากตารางขางตนจะเห็นไดวา รางพรบ.กสทช.๒๕๕๘ จึงพยายามแกไขใหมีการกําหนดคุณสมบัติสวนตัว

เพ่ิมมากข้ึน แตกําหนดคุณสมบัติท่ีเพ่ิมมากข้ึนดังกลาวไมใชเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับภารกิจของ กสทช . ใดๆท้ังสิ้น 
จึงไมใชทางแกของปญหาเรื่องนี้แตอยางใด อยางไรก็ดีมีขอดีอยูบางท่ีกําหนดใหมีผูบริหารและผูมีประส บการณ
คุมครองผูบริโภคแตเง่ือนไขระยะเวลาประสบการณก็ไมไดสัดสวนและไมสามารถแกปญหาขางตนได 

คณะอนุกรรมาธิการฯจึงเสนอใหมีการแกไขตาม รางพรบ.กสทช.แนบทายรายงาน 
 

๕..๑.๒ กระบวนการสรรหา กสทช. 
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รางพรบ.กสทช.๒๕๕๘ ไดพยายามแกไขกระบวนการสรรหา กสทช.ซ่ึงไมใชประเด็นปญหาหลักของการ

ไดมาซ่ึงผูเชี่ยวชาญ แตก็มีความเห็นในทิศทางเดียวกันวาจะเปนประโยชนในการปรับปรุงแกไขใหดีข้ึนดวยการตัด
กระบวนการไดมาซ่ึงรายชื่อผูมีคุณสมบัติโดยวิธีการคัดเลือกกันเองขอ งหนวยงานดานตางๆ ใหเหลือเพียงการ
คัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาเพียงสวนเดียว  

อยางไรก็ดีรางพรบ.กสทช.๒๕๕๘ ยังเปลี่ยนแปลงหนวยธุรการของการสรรหาจากสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาเปนสํานักงาน กสทช.ซ่ึงจะสรางปญหาใหมเพราะท่ีผานมาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถดําเนินการ
ไดดีตามสมควรอยูแลว แมมีขอโตแยงติดขัดเรื่องใดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็ยังคงดําเนินการใหกระบวนการ
สรรหาดําเนินไปได หากเปลี่ยนมาเปนสํานังาน กสทช .ซ่ึงเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรงตอการไดมาซ่ึงรายชื่อผูมี
คุณสมบัติไดรับเลือกเปน กสทช.ก็อาจมีขอยุงยากหลายประการตามมา 

คณะอนุกรรมาธิการฯจึงเสนอใหมีการแกไขตาม รางพรบ.กสทช.แนบทายรายงาน 
 

๕.๑.๓ คณะกรรมการสรรหา กสทช. 
 

รางพรบ.กสทช.๒๕๕๘ ไดพยายามแกไขกระบวนการสรรหา กสทช.ซ่ึงไมใชประเด็นปญหาหลักของการ
ไดมาซ่ึงผูเชี่ยวชาญ โดยในสวนท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการสรรหา กสทช .ไดถูกปรับเปลี่ยนองคประกอบของ
คณะกรรมการสรรหาใหมท้ังหมด โดยไมมีเหตุผลแนชัดวาเพราะอะไร มิหนําซํ้าองคประกอบใหมท่ีเปนกรรมการ
สรรหาไมใชผูท่ีมีความรูความเขาใจในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนหรือกิจการโทรคมนาคมใดๆท้ังสิ้น 
จึงไมอาจเขาใจไดวาองคประกอบดังกลาวจะสามารถนํามาซ่ึงผูเชี่ยวชาญตามหลักการไดอยางไร อีกท้ังตัวแทน
จากองคกรอิสระเชน ปปช . คตง. และผูตรวจการแผนดิน ตามตารางขางลาง ก็ไมมีความเหมาะสมท่ีจะเปน
กรรมการสรรหา เพราะจะขัดตอภารกิจของทานเหลานั้นเองท่ีจะตองเปนผูตรวจสอบ  

เชนนี้แลวยอมไมเปนผลดีท่ีจะเปลี่ยนแปลงองคประกอบของคณะกรรมการสรรหา และเม่ือไมมีขอเสนอ
ท่ีดีกวา คณะอนุกรรมาธิการฯจึงเสนอให กลับไปใชตามเดิมใน พรบ .กสทช .๒๕๕๓ อยางไรก็ดีมีองคประกอบ
เดิมบางสวนท่ีสิ้นสภาพไปแลวจึงปรับปรุงรายชื่อตาม รางพรบ.กสทช.แนบทายรายงาน 

รายช่ือ

การคดัเลอืก

กนัเองของ

หนว่ยงานด้าน

ตา่ง ๆ

การคดัเลอืก

ของ

คณะกรรมการ

สรรหา

หน่วยธุรการ

ของการ

คดัเลือก

สาํนักงาน 

กสทช.

สาํนักงาน

เลขาธิการ

วุฒสิภา
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พรบ.กสทช.๒๕๕๓ ราง พรบ.กสทช.๒๕๕๘ 

- ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
- ประธานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต ิ
- ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
- ปลัดกระทรวงกลาโหม  
- ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
- ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

และคอมพิวเตอรแหงชาต ิ
- นายกสภาวิศวกร 
- ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแหง

ประเทศไทย  
- นายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตรและการ

สื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย 
- นายกสมาพันธสมาคมวิชาชีพ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
- ประธานคณะกรรมการประสานงา นองคกร

พัฒนาเอกชน 
- ประธานกรรมการสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย  
- ประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน

ไทย 
- ประธานสหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ 
- ประธานสหพันธองคกรผูบริโภค 

- ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
- ประธานศาลฎีกา 
- ประธานศาลปกครองสูงสุด 
- ประธานคณะกรรมการปองกันและปราบป ราม

การทุจริตแหงชาต ิ
- ประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
- ประธานผูตรวจการแผนดินและพิทักษสิทธิ

มนุษยชน 
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• คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

Policy Maker

• กสทช.

Regulator

• THCOM, ADVANC, DTAC, TRUE

Service Providers

๕.๒ หลักความเปนอิสระของหนวยงานกํากับดูแล 

 

 

การมีหนวยงานอิสระกํากับดูแลและบังคับใชกฎเกณฑทําใหรัฐสามารถกําหนดนโยบายอันเปน

ประโยชนของชาติโดยปราศจากขอขัดแยงทางผลประโยชน (conflict of interests) ระหวางการปฏิบัติหนาท่ี 

3 บทบาท ไดแก  

- หนาท่ีผูกําหนดนโยบาย (Policy Development) 

- หนาท่ีในการบังคับใชกฎเกณฑ (Regulation) และ 

- หนาท่ีผูใหบริการ (Network Operations / Service Provision)  

ซ่ึงจะทําใหรัฐบาลสามารถริเริ่มนโยบายการแขงขันท่ีมีประสิทธิภาพปราศจากขอคํานึงถึงผลประโยชน

เฉพาะของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง และหนวยงานกํากับดูแลก็สามารถดําเนินตามนโยบายดวย ความเปน

กลางไดอยางแทจริง ท้ังในเรื่องการแขงขัน และการเชื่อมตอโครงขาย อันจะเปนการสรางความม่ันใจใหกับ

ตลาดถึงความเปนกลางของคําวินิจฉัยจากหนวยงานกํากับดูแล ท่ีจะชวยดึงดูดผูใหบริการรายใหมเขาสูตลาด

ไดอีกทางหนึ่ง 0

1 

อยางไรก็ดีท่ีผานมามีปญหาเรื่อง ความสัมพันธระหวาง กสทช . ในฐานะท่ีเปนหนวยงานกํากับดูแล 

และรัฐบาลในฐานะท่ีเปนผูกําหนดนโยบายหลายประการ รางพรบ.กสทช.๒๕๕๘ จึงไดพยายามแกไขเพ่ือใหเกิด

ความชัดเจนในความสัมพันธดังกลาว ยกตัวอยางเชน 

- ราง พรบ.กสทช.๒๕๕๘ มาตรา ๒๗ (๑) กําหนดให กสทช. ตองจัดทําแผนแมบทท่ีสอดคลองกับแผน

และนโยบายระดับชาต ิซ่ึงแตเดิมไมไดกําหนดไว อยางไรก็ดี มีปญหาวาแผนแมบทนี่เปนแผนระดับ

นโยบายเดียวกันกับแผนและนโยบายระดับชาติหรือไมอยางไร ซ่ึงท่ีจริงแลว แผนของหนวยงาน

                                                           
1 Hank Intven, Telecommunication Regulation Handbook, (Washington: infoDev Program of The 

World Bank, 2000), p.1-5 
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กํากับดูแล อยางมากท่ีสุดก็คือ แผนและนโยบายการกํากับดูแล (regulatory policy) ไมใช แผน

และนโยบายระดับชาติ (national policy) 

- ราง พรบ .กสทช .๒๕๕๘ มาตรา ๒๗ /๑ กําหนดใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปญหาวาการ

ดําเนินการของกสทช. สอดคลองกับแผนและนโยบายระดับชาติหรือไม ซ่ึงขอนี้เปนสิ่งท่ีขัดกับหลัก

ความเปนอิสระของหนวยงานกํากับดูแลอยางรายแรง เพราะเปนการเปดโอกาสใหคณะกรรมการ

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สามารถปรับปรุงแกไขแผนและนโยบายท่ีตนเองกําหนดไว

กอนหนาผานกลไกนี้ และมีผลบังคับแก กสทช. ซ่ึงท่ีจริงแลว หากเห็นวาการดําเนินการของ กสทช. 

ไมสอดคลองกับแผนและนโยบายระดับชาติก็จะตองดําเนินการตามกฎหมายและเอาผิดฐานกระทํา

หรือละเวนการกระทําในหนาท่ี ซ่ึงมีชองทางอยูมากมายอยูแลว เชน การประเมินผลการทํางาน

เฉพาะเรื่องของโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล หรือกระบวนการยุติธรรมทางศาล

ปกครอง หรือศาลยุติธรรมแลวแตกรณี  

คณะอนุกรรมาธิการฯจึงเสนอให กลับไปใชหลักการเดิมตาม พรบ .กสทช.๒๕๕๓ โดยปรับปรุงถอยคํา
ใหสอดคลองกับเจตนาของรัฐบาลตาม รางพรบ.กสทช.แนบทายรายงาน 
 

๕.๓ หลักการกํากับดูแลการแขงขันเสรีอยางเปนธรรม 
 

ปจจุบันกิจการโทรคมนาคมของไทยไดถูกปฏิรูปในเชิงโครงสรางตลาดเพ่ือรองรับการเปดตลาดและ

สงเสริมการแขงขันท่ีมีเอกชนหลายรายเปนผูประกอบการภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานท่ีเปนอิสระ 

ประเด็นการคุมครองการแขงขันเปนประเด็นท่ีสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือตลาดโทรคมนาคมเปนตลาดท่ี

ผูกขาดโดยธรรมชาติ (natural monopoly) กลาวคือ มีผูใหบริการรายใหญ (major suppliers) ท่ีมีอํานาจ

เหนือตลาด (Market dominance) ประกอบกิจการดานโทรคมนาคมอยูกอนท่ีจะมีการปฏิรูปโครงสรางตลาด 

จึงมีความจําเปนตองกํากับดูแลพฤติกรรมของผูใหบริการท่ีมีอํานาจเหนือต ลาดท่ีอาจอาศัยความไดเปรียบ

ดังกลาว กฎหมายเฉพาะ (Sector-Specific Laws) สําหรับภาคโทรคมนาคมจึงมีข้ึนเพ่ือกํากับดูแลธุรกิจ

โทรคมนาคมเชนเดียวกับท่ีเกิดข้ึน ในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา  สหภาพยุโรป ญี่ปุน ออสเตรเลีย เปน

ตน 

พรบ .กสทช .๒๕๕๓ , พระราชบัญญัติการประกอ บกิจการโทรคมนาคม พ .ศ.๒๕๔๔ และ

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ .ศ.๒๕๕๑ จึงมีข้ึนเพ่ือรองรรับการ

ปฏิรูประบบตลาดดังกลาว อยางไรก็ดีแมมีการตรากฎหมายใหมดังกลาวแลว ท่ีผานมา กสทช .ยังคงดําเนินการ

ในลักษณะท่ีบิดเบือนตลาดและไมเปนไปในทิศ ทางท่ีสงเสริมการแขงขันหลายประการ เชน ปญหาการขยาย

อายุสัมปทานกรณีซิมดับ 1

2 ปญหาของ Must-carry และ Must-have Rules 2

3 และปญหาการออกใบอนุญาต

ประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารท่ีตําแหนง ๑๒๐ องศาตะวันออก 3

4 เปนตน 

                                                           
2 รายงานสรุปผลการเสวนาเฉพาะประเด็น “ปญหาทางกฎหมายกรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่น 1800 MHz และ

แนวทางการแกไขปญหา” จัดโดย โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร 
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หลักการท่ีสําคัญของการกํากับดูแลระบบตลาดท่ีอาจสรุปพอสังเขปในท่ีนี้ก็คือ “หลักเสรีภาพในการ
ประกอบกิจการ ขอหามใดๆท่ีอาจมีข้ึนมาเปนขอยกเวน ” หรือท่ีเรียกกันวา “free market approach” ซ่ึง
แตกตางจาก หลักการควบคุมตลาดโดยรัฐท่ี “หามเปนหลัก อนุญาตเปนขอยกเวน ” หรือท่ีเรียกกันวา 
“command and control” ดังจะเห็นไดจากการอางอิงฐานอํานาจของ กสทช . จากพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ ซ่ึงเปนระบบควบคุมแบบเดิมท่ีไมใชฐานอํานาจของ กสทช. และจะตองถูกยกเลิกไปแลว
ตั้งแต พรบ.กสทช.๒๕๔๓  

ยิ่งไปกวานั้นรางพรบ.กสทช.๒๕๕๘ ยังไดพยายามขยายอํานาจของ กสทช. ใหเปนการควบคุมโดยรัฐใน
มาตรา ๒๗ (๔) มิหนําซํ้ายังใหอํานาจนี้แกสํานักงาน กสทช . ซ่ึงเปนเพียงหนวยงานธุรการมาใชอํานาจอยางไม
เหมาะสม 

นอกจากนั้นในรางพรบ.กสทช.๒๕๕๘ ยังไดเพ่ิมเติมถอยคําในมาตรา ๔๑ และ ๔๕ เพ่ือแกไขการประมูล
คลื่นความถ่ีไมใหคํานึงถึงราคาแตเพียงอยางเดียวซ่ึงเปนการบิดเบือนกลไกตลาด ท้ังท่ีจริงแลว ขอคํานึงตางๆท่ีพึง
จะมีนั้นควรตองกําหนดไวในข้ันตอนกอนการประมูล เชน คุณสมบัติและเง่ือนไขการเขารวมประมูล ไมใช
กําหนดใหประมูลโดยไมคํานึงถึงราคาเชนนี ้

คณะอนุกรรมาธิการฯจึงเสนอให กลับไปใชหลักการเดิมตาม พรบ .กสทช.๒๕๕๓ โดยปรับปรุงถอยคํา
ใหสอดคลองกับเจตนาของรัฐบาลตาม รางพรบ.กสทช.แนบทายรายงาน 
 

๕.๔ หลักวินัยการเงินการคลัง 

 
เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบการสงเงินรายไดตามท่ีกฎหมายฉบับตางๆกําหนดพบวาเปนไปตามภาพ

ดังตอไปนี ้
 

                                                                                                                                                                                     
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับสวนงาน กสทช. ประวิทย ลี่สถาพรวงศา (สํานักงาน กสทช.), วันจันทรท่ี 29 กรกฎาคม 
พ.ศ.2556 ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร, จันทจิรา เอ่ียมมยุรา บรรณาธิการและเรียบเรียง 

3 บริษัท อารเอส อินเทอตเนช่ันแนว บรอดคาสติ้ง แอนด สปอรต แมเนจเมนท จํากัด v. สํานักงาน กสทช., ศาลปกครอง
กลางคดีหมายเลขแดงท่ี ๕๓๐ / ๑๕๕๗ 

4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช., “การศึกษาระบบกฎหมายเพ่ือการอนุญาตประกอบ
กิจการดาวเทียมเพ่ือการสื่อสาร,” โครงการจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบเรื่องท่ีสําคัญและอยูในความสนใจ (ดานกิจการ
โทรคมนาคม) โดยสถาบันเพ่ือการวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มีนาคม 2558) 
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จากภาพขางบนจะเห็นไดวารางพรบ .กสทช.๒๕๕๘ และรางพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.... ไดจัดตั้งกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและกําหนดใหมีการสงเงินเขา
กองทุนจํานวนมาก จากเดิมท่ีเคยเปนเงินของกองทุน กทปส. ซ่ึงแตเดิมมีไวเพ่ือภารกิจการใหบริการอยางท่ัวถึง
เปนหลัก และปจจุบันยังคงมีปญหาวาไมสามารถดําเนินการไดตามเจตนารมณ 
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เรื่องนี้มีปญหาตามหลักวินัยการเงินการคลัง เพราะตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตอกรณี พรบ .
เงินกู ๒ ลานลานแลว โดยมีมติเอกฉันทวา พรบ. ดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญ และในคําวินิจฉัยนี้ไดวางหลักการ
สําคัญเก่ียวกับ “เงินแผนดิน” เอาไว 

๑. การใชจายเงินแผนดินตองดําเนินการตามกฎหมาย ๔ ฉบับ ไดแก กฎหมายวาดวยงบประมาณ
รายจาย, กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ, กฎหมายวาดวยการโอนงบประมาณ หรือกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลัง ยกเวนกรณีจําเปนเรงดวน 

๒. การใชจายเงินแผนดินอยูภายใตกรอบวินัยการเงินการคลังตามรัฐธรรมนูญ  
ซ่ึงตามแนวทางของ คําวินิจฉัยนี้ การใชจายเงินตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลผานทาง กองทุนพัฒนา

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมโดยไมผานวิธีงบประมาณตามปรกติยอมทําไมได อีกท้ังนโยบายนี้เปนนโยบายหลัก
ของรัฐบาลโดยตรงยอมไมเปนการสมควรท่ีจะใชชองทางกองทุนดําเนินการ แตกตางจากเจตนารมณของกองทุน 
กทปส.ท่ีไมใชนโยบายหลักของรัฐบาลแตเปนภารกิจตาม พรบ .กสทช.๒๕๕๓ มาตรา ๕๒ ซ่ึงเห็นวาจําเปนและ
ควรตองดําเนินการไดแก  

(๑) ดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคม อยางท่ัวถึง ตลอดจนสงเสริมชุมชนและสนับสนุนผูประกอบกิจการบริการชุมชนตามมาตรา ๕๑ 

(๒) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาดานกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม รวมท้ังความสามารถในการรูเทาทันสื่อเทคโนโลยีดานการใชคลื่น
ความถ่ี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่ งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ ผูสูงอายุ หรือผูดอยโอกาส 
ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน  กิจการ
โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดําเนินการขององคกรซ่ึงทําหน าท่ีจัดทํามาตรฐานทาง
จริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน 

(๔) สนับสนุน สงเสริม และคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคม 

(๕) สนับสนุนการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรคโดยจัดสรร
เงินใหแกกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค 

 
นอกจากนี้รางพรบ.กสทช.๒๕๕๘ มาตรา ๕๓ วรรคสองยังกําหนดใหใชเงินกองทุน กทปส .โดยไมเนน

การใหบริการอยางท่ัวถึงเหมือนท่ีกําหนดไวใน พรบ.กสทช.๒๕๕๓ ท้ังท่ีเปนภารกิจหลักท่ีสําคัญมาก 
คณะอนุกรรมาธิการฯจึงเสนอใหกลับไปใชหลักการเดิมตาม พรบ .กสทช.๒๕๕๓ โดยใหกองทุนดิจิทัล

ฯดําเนินการตามวิธีงบประมาณจากรายไดแผนดินตามภาพตอไปนี้ และปรับปรุงถอยคําใหสอดคลองกับเจตนา
ของรัฐบาล ตาม รางพรบ .กสทช .แนบทายรายงาน  พรอมเสนอใหมีการจํากัดวงเงินงบประมาณประจําปของ
สํานักงาน กสทช. ไมเกินครึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมท้ังหลายท่ีสํานักงานจัดเก็บไดในแตละป 
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๕.๕ หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

พรบ.กสทช.๒๕๕๓ ราง พรบ.กสทช.๒๕๕๘ 

- ดานกิจการกระจายเสียง ๑ คน  
- ดานกิจการโทรทัศน ๑ คน 
- ดานกิจการโทรคมนาคม ๑ คน 
- ดานการคุมครองผูบริโภค ๑ คน 
- ดานการสงเสริมสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน ๑ คน 
- มาตรา ๗๑ คาตอบแทนและคาใชจายอ่ืนใน

การสรรหาและการปฏิบัติงานของกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานใ ห
เปนไปตามระเบียบท่ี กสทช . กําหนด 
ประธานสหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ 

- มาตรา ๒๒ เม่ือปรากฏวา กสทช. ไมปฏิบัติ
หนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดอยางมี

- ผูแทนกระทรวงการคลัง เปนประธาน
กรรมการ 

- ผูแทนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม  

- ผูแทนสํานักงบประมาณ  
- ผูแทน ปปช.  
- ผูแทน สตง 
- มาตรา ๗๐ ใหม ใหสํานักงาน กสทช . จัดให

มีบุคคลากรท่ีทําหนาท่ีเลขานุการและ
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกแก
คณะกรรมการกํากับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน พรอมท้ังจัดสรรงบประมาณให
ตามท่ีจําเปนตามทีคณะกรรมการกํากับการ
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ประสิทธิภาพ สส . สว .หรือ ผูบริโภค 
สามารถรองขอตอประธานวุฒิสภาเพ่ือให
วุฒิสภามีมติให กสทช . พนจากตําแหนงท้ัง
คณะ โดยใชคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ 
ของจํานวนสมาชิกเทาท่ีมีอยู 

ประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอ 
- มาตรา ๒๒ ใหม ยังคงหลักการเดิม เพียงแต

แกไขถอยคําในสวนของ รายงานของ กตป . 
เปน รายงานของคณะกรรมการกํากับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
เปนท่ีทราบดีวาคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช . หรือท่ีเรียกวา “กตป.” 

ประสบปญหาในการทํางานเปนอยางมากเนื่องจากการไมใหความรวมมือของ สํานักงาน กสทช . ดวยเหตุท่ี 
พรบ.กสทช.๒๕๕๓ กําหนดใหโครงสรางการทํางานของ กตป .ตองพ่ึงพิงสํานักงาน กสทช .เปนหลัก ภารกิจการ
ติดตามตรวจสอบจึงไมสามารถจะดําเนินการไดอยางท่ีควรจะเปน  

รางพรบ.กสทช.๒๕๕๘ จึงพยายามแกไขปญหาเรื่องนี้ แมจะใหความเปนอิสระเพ่ิมมากข้ึนโดย 
- กําหนดผูแทนจากหนวยงานภายนอกเปนกรรมการ 
- กําหนดใหมีทรัพยากรและบุคลากรท่ีจําเปนภายในสํานักงาน กสทช. 
- กําหนดใหรายงานผลการประเมินแก กสทช. เพ่ือทราบ 
แตกลับแกไขโดยการเปลี่ยนแปลง กตป. ใหเปนหนวยงานประเมินภายใน (internal audit) สํานักงาน 

กสทช. แมโดยหลักสากลของก ารประเมินผลการกํากับดูแลจะสามารถใชกระบวนการประเมินผลงานภายใน
หนวยงานกันเองได แตประสบการณท่ีผานมาทางปฏิบัติบงชี้วาการประเมินผลภายในยอมไมเพียงพอและไม
อาจจะบรรลุวัตถุประสงคไปได 

นอกจากนี้รางพรบ .กสทช.๒๕๕๘ ยังเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการ กตป .ไปเปนชื่อ “คณะกรรมการ
กํากับการประเมินผลการปฏิบัติงาน” แมจะเขาใจไดวาเพ่ือใหสะทอนกับภารกิจท่ีนอยลง แตทําใหการยกราง
พรบ.กสทช.ใหมมีความซับซอนโดยไมจําเปน จึงไมใชสาระท่ีควรแกการแกไข 

คณะอนุกรรมาธิการฯจึงเสนอให แกไขโครงสรางของ กตป .ใหเปนหนวยงานประเมินภายนอก  
(external audit) โดยสมบูรณโดยมีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปนหนวยธุรการ และให กตป .มีสถานะคลาย
กับคณะกรรมาธิการชุดหนึ่งในวุฒิสภา และปรับปรุงถอยคําใหสอดคลองกับเจตนาของรัฐบาล ตาม ราง
พรบ.กสทช.แนบทายรายงาน 

 
๕.๖ หลักการคุมครองผูบริโภค 
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เปนท่ีทราบดีวาปญหาเรื่องรองเรียนของผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคม ถูกละเลยและไมไดรับความสนใจ จนเกิดเปนปญหาคอขวดของเรื่องรองเรียนจํานวนมาก 
ขณะเดียวกันผูบริโภคก็ไมมีแรงจูงใจเพียงพอท่ีจะดําเนินการทางคดีดวยตนเองตามกระบวน การอ่ืนๆ แมท่ีผาน
มาจะมีพัฒนาการของหนวยงานรับเรื่องรองเรียนมาโดยตลอด ตั้งแตสถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคมซ่ึงถือวาประสบความสําเร็จคอนขางมาก แตตอมาถูกยุบรวมเปนสวนหนึ่งของสํานักงาน กสทช . 
ตามภาพขางตน ทําใหเรื่องรองเรียนท้ังหลายตองติดปญ หาคอขวดรอการพิจารณาจากคณะกรรมการ กสทช . 
(ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ) ท้ังท่ีจริงแลวหาก กสทช.มีภารกิจมากก็สามารถมอบหมายอํานาจใหสวนงานใด
ดําเนินการแทนก็ไดเพ่ือประสิทธิภาพในการแกไขปญหา แตก็ไมไดมีการดําเนินการแตอยางใด รางพรบ .กสทช.
๒๕๕๘ ก็ไมไดปรับปรุงแกไขในเรื่องนี้ 

คณะอนุกรรมาธิการฯจึงเสนอให มีการมอบหมายอํานาจการวินิจฉัยเรื่องรองเรียนใหแก กสทช .คนใด
คนหนึ่งเพ่ือแกไขปญหาคอขวดของเรื่องรองเรียนดังกลาว และปรับปรุงถอยคํา ตาม รางพรบ .กสทช.แนบทาย
รายงาน 

 
๕.๗ การปรับปรุงถอยคําอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและตัดบทบัญญัติท่ีไมมีสาระอันควรแกการแกไขเพ่ิมเติม 

 
ในรางพระราชบัญญัติท่ีคณะอนุกรรมาธิการฯเสนอแนบทายนี้มีการปรับปรุงแกไขถอยคําใน

บทบัญญัติท้ังหลายของรางพรบ.กสทช.๒๕๕๘ เพ่ือความเหมาะสมและสอดคลองกันของบทบัญญัติ เชน 

กสทช. 2543

กสทช.

สถาบนัคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค

กสทช. 2553

กสทช. + สาํนัก

คุม้ครองผูบ้ริโภคฯ

เสนอใหม่

กสทช.

การมอบหมายหนา้ที่

เฉพาะเร่ืองรอ้งเรียน

ของผูบ้ริโภค
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- ปรับปรุงไมใหมีการแบงแยกการกํากับดูแลระหว างกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคม
ใหสอดคลองกับการรวมคณะกรรมการ กสทช. 

- ระบุยกเลิก พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ.๒๔๙๘ ใหชัดเจนเพ่ือแกไขปญหาการใชอํานาจ
หามและควบคุมตลาดเกินสมควร 

- ปรับปรุงถอยคําเก่ียวกับแผนและนโยบายการกํากับดูแล (regulatory policy) เพ่ือใหสะทอน
ภารกิจของ กสทช. ท่ีไมใชแผนและนโยบายระดับชาติ (national policy) 

- ปรับปรุงถอยคําเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ กสทช. ใหมีความชัดเจน 
- ปรับปรุงถอยคําเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีใหเปนไปตามหลักวิชา 
- ปรับปรุงถอยคําอ่ืนๆตามท่ีคณะอนุกรรมาธิการเห็นสมควร 

 
นอกจากนี้ยังมี บทบัญญัติท่ีมีการเพ่ิมเติมในรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี…) พ.ศ. … ฉบับเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) เพ่ือพิจารณาในวันพุธท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพ่ือประโยชนสวน
ตนของใครคนใดคนหนึ่งอยางไมเหมาะสม เชน 

 
มาตรา ๔๔ /๒ ใหรองเลขาธิการ กสทช . หรือผูเชี่ยวชาญตามสัญญาจางของ

สํานักงาน กสทช. ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงดํารงตําแหนง
และปฏิบัติหนาท่ีรองเลขา ธิการ กสทช . หรือผูเชี่ยวชาญ แลวแตกรณี ตอไปจนกวาจะครบ
กําหนดตามสัญญาจาง 

ใหรองเลขาธิการ กสทช. หรือผูเชี่ยวชาญตามวรรคหนึ่ง หรือผูซ่ึงเคยดํารงตําแหนง
รองเลขาธิการ กสทช . หรือผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงมิไดเปนพนักงาน กสทช . กอนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยัง ไมมีเหตุท่ีจะตองพนสภาพการเปนพนักงาน กสทช . กลับ
เขาเปนพนักงานของสํานักงาน กสทช . โดยใหนับระยะเวลาการเปนพนักงาน กสทช . 
ตอเนื่องจากวันท่ีผูนั้นพนสภาพการเปนพนักงาน กสทช. 

 
มาตรา ๔๓/๔ ใหผูซ่ึงไดรับการวาจางตามสัญญาจางการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติง านของสํานักงาน กสทช . ซ่ึงไดทําสัญญาจางไวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใช
บังคับและสัญญาจางนั้นยังไมครบระยะเวลาจาง ยังคงปฏิบัติงานตอไปจนครบกําหนด
ระยะเวลาในสัญญาจางนั้น 
 
คณะอนุกรรมาธิการฯจึงเสนอใหมีการปรับปรุงถอยคําของบทบัญญัติท้ังหลาย และให ตัดบทบัญญัติ ท่ี

ไมมีสาระอันควรออกจากรางกฎหมายตาม รางพรบ.กสทช.แนบทายรายงาน 
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๖. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบับท่ี…) พ.ศ…. 

 
ราง 

พระราชบัญญัติ 

แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ  

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบับท่ี…) 

พ.ศ…. 

                    

  

………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

…………………………………………………….. 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ

กิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติองคกร

จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ .ศ.

๒๕๕๓ (ฉบับท่ี…) พ.ศ….” 

 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน

ตนไป 

 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ใหยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

(๒) พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืน ในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซ่ึงขัด

หรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน” 

 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ เรียกโดยยอวา “กสทช.” จํานวนเจ็ดคน ประกอบดวย 

(๑) ผูท่ีมีผลงานหรือมีความรู และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน จํานวนหนึ่งคน 

(๒ ) ผูท่ีมีผลงานหรือมีความรู และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกิจการ

โทรคมนาคม จํานวนหนึ่งคน 

(๓) ผูท่ีมีผลงานหรือมีความรู และมีความเชี่ย วชาญหรือประสบการณดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร จํานวนหนึ่งคน 

(๔) ผูท่ีมีผลงานหรือมีความรู และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานกฎหมายท่ี

เก่ียวของ จํานวนหนึ่งคน 

(๕) ผูท่ีมีผลงานหรือมีความรู และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานเศรษฐศาสตรท่ี

เก่ียวของ จํานวนหนึ่งคน 

(๖) ผูท่ีมีผลงานหรือมีความรู และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานการสื่อสารมวลชน 

จํานวนหนึ่งคน 

(๗) ผูท่ีมีผลงานหรือมีความรู และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานการคุมครอง

ผูบริโภค จํานวนหนึ่งคน 

ใหเลขาธิการ กสทช. เปนเลขานุการ กสทช.” 

 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความใน ก. คุณสมบัติท่ัวไป ของมาตรา ๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ก. คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ แตไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 

(๓) มีประสบการณในดานท่ีเก่ียวของตามคุ ณสมบัติในมาตรา ๖ อยางใดอยางหนึ่งหรือ

รวมกันเปนเวลาอยางนอยสิบป โดยมีผลงานเปนท่ีประจักษในดานท่ีไดรับเลือกอยางนอย ๕ ป” 

 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกสวนท่ี ๒ การไดมาซ่ีงรายชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการโดยวิธีการ

คัดเลือกกันเ อง ของหมวด ๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ มาตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๓ 
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มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในวรรคแรกของมาตรา ๑๔ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔ เม่ือมีเหตุท่ีตองมีการเลือกและแตงตั้งกรรมการ ใหมีคณะกรรมการสรรหา

กรรมการคณะหนึ่ง ทําหนาท่ีคัดเลือกผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการ ประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(๒) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(๓) ปลัดกระทรวงกลาโหม 

(๔) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(๕) นายกสภาวิศวกร 

(๖) ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย 

(๗) นายกสมาพันธสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

(๘) ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน 

(๙) ประธานกรรมการสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(๑๐) ประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย 

(๑๑) ประธานสหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ 

(๑๒) ประธานสหพันธองคกรผูบริโภค” 

 

 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕ ในการดําเนินการคัดเลือกกรรมการ ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประกาศ

การเปดรับสมัครบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๖ ใหทราบเปนการท่ัวไปผานทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกสอยางนอยสามสิบวันติดตอกัน 

เม่ือพนกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแลว ใหคณะกรรมการสรรหาพิ จารณาคัดเลือก

ผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะเปนกรรมการใหไดจํานวนสองเทาของจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีในแตละดานตาม

มาตรา ๖ ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรายชื่อจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกใหเปนไปตามท่ีเลขาธิการวุฒิสภากําหนด โดยใหผู ไดรับ

คะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับเปนผูไดรับการคัดเลือก 

ผูท่ีไดรับความเสียหายจากการคัดเลือก อาจยื่นคําฟองตอศาลปกครองได แตไมเปนเหตุให

ตองระงับหรือชะลอการดําเนินการใดๆท่ีไดดําเนินไปแลว เวนแตศาลปกครองจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปน

อยางอ่ืน  ท้ังนี้ หาก ศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใดๆอันเปนผลใหบุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกขาด

คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือไดรับการคัดเลือกโดยไมชอบดวยกฎหมาย ใหผูท่ีไดรับการคัดเลือกนั้น

พนจากตําแหนงนับแตวันท่ีศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง” 

 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“มาตรา ๑๖ เม่ือไดรายชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการจากการสรรหาตามสวนท่ี ๓ 

แลว ใหเลขาธิการวุฒิสภาจัดทํารายชื่อผูสมควรไดรับเลือกและเสนอบัญชีรายชื่อพรอมท้ังประวัติและผลงาน

ของบุคคลดังกลาว ซ่ึงตองระบุใหชัดเจนหรือมีหลักฐานแสดงใหเห็นวาเปนบุคคลท่ีมีความเหมาะสมตามมาตรา 

๖ ตอประธานวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรายชื่อมาตรา ๑๕ เพ่ือนําเสนอใหวุฒิสภาพิจารณา

และมีมติเลือกตอไป 

ในกรณีท่ีวิธีการสรรหาตามสวนท่ี ๓ ไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จภา ยในกําหนดเวลาตาม

มาตรา ๑๕ ใหเลขาธิการวุฒิสภานํารายชื่อผูสมควรไดรับเลือกเปนกรรมการท่ีคณะกรรมการสรรหาดําเนินการ

แลวเสร็จภายในกําหนดเวลา พรอมท้ังประวัติและผลงานของบุคคลดังกลาว ซ่ึงตองระบุใหชัดเจนหรือมี

หลักฐานแสดงใหเห็นวาเปนบุคคลท่ีมีความเหมาะสมตามมาตรา ๖ เสนอตอประธานวุฒิสภาภายในสามสิบวัน

นับแตเม่ือพนกําหนดระยะเวลาคัดเลือกตามมาตรา ๑๕ เพ่ือนําเสนอใหวุฒิสภาพิจารณาและมีมติเลือกตอไป” 

 

 

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๒๐ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให กรรมการเทาท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปไดและใหถือวา 

กสทช. ประกอบดวยกรรมการเทาท่ีเหลืออยู แตท้ังนี้จะตองมีจํานวนไมนอยกวาสี่คน” 

 

มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก

ท้ังหมดเทาท่ีมีอยู โดยในการลงมตินั้นตองนํารายงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ท่ีไดสงมายังวุฒิสภาตามมาตรา ๗๑ และ ๗๒ มาพิจารณาประกอบดวย” 

 

มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๒๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑) จัดทําแผนแมบทการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการ

โทรคมนาคม ซ่ึงรวมถึง การบริหารคลื่นความถ่ี ตารางกําหนดคลื่นความถ่ี แผนเลขหมายโทรคมนาคม และ

ประเด็นการกํากับดูแลอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของ โดยสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” 

 

มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๒๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๔) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชคลื่นความถ่ีและเครื่องวิทยุคมน าคมในการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

เก่ียวกับการอนุญาต เง่ือนไข หรือคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว ท้ังนี้ กสทช . อาจใชมาตรการทาง

ทะเบียน มาตรฐานทางเทคนิค หรือการเปดเสรี แลวแตกรณี เพ่ือการกํากับดูแลท่ี มีประสิทธิภาพแทนการให

อนุญาตลวงหนาก็ได” 
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มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๒๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๕) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใชคลื่นความถ่ีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง

สภาพการใชคลื่นความถ่ีท่ีเปน การใชงานเฉพาะตน การใชงานรวมกัน หรือการใชงานโดยเสรี ตามพัฒนาการ

ของเทคโนโลยี ท้ังนี้ตองปราศจากการรบกวนซ่ึงกันและกัน ท้ังในกิจการประเภทเดียวกันและระหวางกิจการ

แตละประเภท” 

 

มาตรา ๑๕ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน (๑๒/๑) ของมาตรา ๒๗  

“(๑๒/๑) เรียกคืนคลื่นความถ่ีท่ีไมไดใชประโยชนหรือใชประโยชนไมคุมคาหรือนํามาใช

ประโยชนใหคุมคายิ่งข้ึน ตามท่ีกําหนดไวในแผนตาม (๑) ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี กสทช . กําหนด 

โดยอาจมีเง่ือนไขการชดเชยประโยชนของผูท่ีถูกเรียกคืนคลื่นความถ่ีตามแตละกรณีดวยก็ได” 

 

มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความใน (๑๔) ของมาตรา ๒๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑๔) สนับสนุนการดําเนินงานของรัฐบาล คณะทํางาน หรือคณะผูแทนของประเทศ ในการ

ประสานงานเก่ียวกับการบริหารคลื่นความถ่ีระหวางประเทศ รวมถึงงานอ่ืนใดท่ีเก่ีย วของท่ีไดรับมอบหมาย

จากรัฐบาล” 

 

มาตรา ๑๗ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน (๒๒/๑) ของมาตรา ๒๗  

“(๒๒/๑) ใหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการของ กสทช. และผูประกอบการท่ีไดรับอนุญาตจาก 

กสทช. ท้ังหมด ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรองขอเพ่ือใชวิเคราะห

และจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” 

 

มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๑ และใหใชความตอไปนี้แทน  

“มาตรา ๓๑ เพ่ือประโยชนในการคุมครองผูบริโภคมิใหถูกเอาเปรียบจากผูประกอบกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ใหมีคณะ อนุกรรมการ คุมครองผูบริโภคในกิจการ

กระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมประกอบดวย  ผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณอัน เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของ กสทช . ในการคุมครองผูบริโภคโดยใหมีอํานาจหนาท่ี

ในการรับเรื่องและวินิจฉัยเรื่องรองเรียน ตรวจสอบการกระทําท่ีเปนการเอาเปรียบผูบริโภค ในกิจการกระจาย

เสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมตามหลักเกณฑ และวิธีการท้ังหลาย ท่ี กสทช. ประกาศ กําหนด  

และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆตามท่ี กสทช. กําหนด 

เม่ือมีคําวินิจฉัยแลว ใหคณะ อนุกรรมการ คุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการ

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมออกเปนคําสั่งของคณะอนุกรรมการใหผูประกอบกิจการกระทําหรือระงับการ

กระทําอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน  และในกรณีท่ีเห็นสมควรอาจมีคําสั่งใหเยียวยาความเสียหาย
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ของผูบริโภคดวยตามท่ีเปนจริง ในการนี้ใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจหนาท่ีในการเรียกบุคคลใดๆมาใหถอยคํา 

หรือใหสงเอกสาร ขอมูล เพ่ื อประกอบการพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูบริโภค ในกรณีท่ีประเด็นขอรองเรียน

จําเปนตองพิสูจนถึงขอเท็จจริงท่ีอยูในความรูเห็นโดยเฉพาะของคูกรณีฝายท่ีเปนผูประกอบกิจการกระจาย

เสียงกิจการโทรทัศนหรือกิจการโทรคมนาคม ใหคณะ อนุกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยเรื่องร องเรียนโดยใหผู

ประกอบกิจการมีภาระการพิสูจน 

ในกรณีท่ีผูประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนหรือกิจการโทรคมนาคมไมปฏิบัติ

ตามคําสั่งของคณะ อนุกรรมการ  ใหเลขาธิการ กสทช . พิจารณากําหนดคาปรับทางปกครองตามกฎหมายวา

ดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ซ่ึงตองไมต่ํากว าสองหม่ืนบาทตอวัน ในกรณีท่ีผูประกอบกิจการยังเพิกเฉย

ไมปฏิบัติการใหถูกตองภายในเวลาอันสมควร ให กสทช. พิจารณาพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตได 

ในกรณีท่ีผูประกอบกิจการไมเห็นดวยกับคําสั่งของคณะอนุกรรมการตามวรรคกอน ผู

ประกอบกิจการอาจอุทธรณคําสั่งเพ่ือ ให กสทช . พิจารณาไดและให กสทช . วินิจฉัยคํารองอุทธรณภายใน 30 

วัน หากพนระยะเวลาดังกลาวแลวไมมีคําวินิจฉัยใดๆของ กสทช . เปนอยางอ่ืนใหถือวาคําสั่งของ

คณะอนุกรรมการเปนท่ีสุด” 

 

“มาตรา ๓๑ เพ่ือประโยชนในการคุมครองผูบริโภคมิใหถูกเอาเปรียบจากผูประกอบกิจก าร

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ใหมี คณะกรรมการ กสทช . มอบหมายให กสทช . คน

หนึ่งมีหนาท่ี ในการรับเรื่องและวินิจฉัยเรื่องรองเรียน ตรวจสอบการกระทําท่ีเปนการเอาเปรียบผูบริโภค ใน

กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมตามหลักเกณฑ และวิธี การท้ังหลาย ท่ี กสทช . 

ประกาศกําหนด และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆตามท่ี กสทช. กําหนด 

เม่ือ กสทช . ท่ีไดรับมอบหมาย มีคําวินิจฉัยแลว ใหออกเปนคําสั่ง  กสทช . ดานการคุมครอง

ผูบริโภค ใหผูประกอบกิจการ กระทําหรือ ระงับการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน  และใน

กรณีท่ีเห็นสมควรอาจมีคําสั่งใหเยียวยาความเสียหายของผูบริโภคดวยตามท่ีเปนจริง ในการนี้ให  กสทช . ท่ี

ไดรับมอบหมายมีอํานาจหนาท่ีในการเรียกบุคคลใดๆมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร ขอมูล เพ่ือประกอบการ

พิจารณาเรื่องรองเรียนของผูบริโภค ในกรณีท่ีประเด็นขอร องเรียนจําเปนตองพิสูจนถึงขอเท็จจริงท่ีอยูใน

ความรูเห็นโดยเฉพาะของคูกรณีฝายท่ีเปนผูประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนหรือกิจการ

โทรคมนาคม ให กสทช. พิจารณาและวินิจฉัยเรื่องรองเรียนโดยใหผูประกอบกิจการมีภาระการพิสูจน 

ในกรณีท่ีผูประกอบกิจการกระ จายเสียงกิจการโทรทัศนหรือกิจการโทรคมนาคมไมปฏิบัติ

ตามคําสั่ง กสทช . ดานการคุมครองผูบริโภค ใหเลขาธิการ กสทช . พิจารณากําหนดคาปรับทางปกครองตาม

กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ซ่ึงตองไมต่ํากวาสองหม่ืนบาทตอวัน ในกรณีท่ีผูประกอบกิจการ

ยังเพิกเฉยไมป ฏิบัติการใหถูกตองภายในเวลาอันสมควร ให กสทช . พิจารณาพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอน

ใบอนุญาตได 

ในกรณีท่ีผู ประกอบกิจการไมเห็นดวยกับ คําสั่ง กสทช . ดานการคุมครองผูบริโภค ตามวรรค

กอน ผูประกอบกิจการอาจอุทธรณคําสั่งเพ่ือให กสทช . พิจารณาไดและให กสทช . วินิจฉัยคํา รองอุทธรณ
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ภายใน 30 วัน หากพนระยะเวลาดังกลาวแลวไมมีคําวินิจฉัยใดๆของ กสทช . เปนอยางอ่ืนใหถือวาคําสั่ง  

กสทช. ดานการคุมครองผูบริโภคเปนท่ีสุด” 

 

มาตรา ๑๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๒ และใหใชความตอไปนี้แทน  

“มาตรา ๓๒ เพ่ือประโยชนในการคุมครองผูบริโภคมิใหถูกเอาเปรียบจากผูประกอบกิจการ

กระจายเสียงกิจการโทรทัศนหรือกิจการโทรคมนาคม และเพ่ือประโยชนในการคุมครองสิทธิในความเปน

สวนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกัน ให กสทช . มีอํานาจกําหนดมาตรการคุมครองผูบริโ ภคและ

คุมครองสิทธิของผูใชบริการเก่ียวกับ ขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึง

กัน  

ในกรณีท่ีผูประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนหรือกิจการโทรคมนาคม ดําเนินการ

ใดๆในประการท่ีนาจะเปนการเอาเปรียบผูบริโภค โดยอาศัยการใชเครือข ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเปน

การคากําไรเกินควร หรือกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ ไมวาดวยวิธีการใดตามหลักเกณฑท่ี กสทช . กําหนด 

ให กสทช. มีอํานาจสั่งระงับการดําเนินการดังกลาวได 

ในกรณีท่ีมีการกระทําความผิดโดยการดักรับไว ใชประโยชน หรือเปดเผยขอความขาวสาร

หรือขอมูลอ่ืนใดท่ีมีการสื่อสารโดยไมชอบดวยกฎหมาย ใหถือวา กสทช . เปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเก่ียวของเปนผูกระทําความผิดตามวรรคสอง 

หรือรูวามีการกระทําความผิดตามวรรคสอง แตเพิกเฉยหรือไมดําเนิ นการตามกฎหมายภายในเวลาอันสมควร 

ให กสทช. มีอํานาจสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการนั้นได” 

 

มาตรา ๒๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๓ และใหใชความตอไปนี้แทน  

“มาตรา ๓๓ ให กสทช . มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตา มท่ี กสทช . 

มอบหมายไดตามความจําเปนและเหมาะสมสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีของ กสทช.  

การแตงตั้งคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งเปนสิทธิหนาท่ีเฉพาะตัวจะมอบหมายใหบุคคลอ่ืน

ดําเนินการแทนไมได การสั่งการใดๆตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจะตองรายงานให กสทช . ทราบตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ี กสทช. กําหนด 

อนุกรรมการตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ ข. (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) 

(๑๐) และ (๑๑)” 

 

มาตรา ๒๑ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน มาตรา ๓๓/๑  

“มาตรา ๓๓ /๑ กสทช . อาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติหน าท่ีตาม

พระราชบัญญัตินี้ไดตามความจําเปนและเหมาะสมสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีของ กสทช . โดยพนักงาน

เจาหนาท่ีนั้นตองรายงานการปฏิบัติหนาท่ีให กสทช. ทราบตามหลัพเกณฑและวิธีการท่ี กสทช. กําหนด”  



- ๒๘ - 

 
 

 

 

มาตรา ๒๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน  

“มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให กสทช . และคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีอํานาจสั่งหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใดใหชี้แจงขอเท็จจริง มาให

ถอยคําหรือสงเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของเพ่ือประกอบการพิจารณาได”  

 

มาตรา ๒๓ ใหยกเลิกสวนท่ี ๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และ

สวนท่ี ๒ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ของหมวด ๒ การกํากับดูแลการประกอบกิจการ มาตรา ๓๕ ถึง

มาตรา ๔๐ 

 

มาตรา ๒๔ ใหยกเลิกสวนท่ี ๓ การกํากับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ของหมวด 

๒ การกํากับดูแลการประกอบกิจการ มาตรา ๔๑ ถึงมาตรา ๔๔ และใหใชความตอไปนี้แทน  

“มาตรา ๔๑ ผูใดประสงคจะใชคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนหรือ

กิจการโทรคมนาคมตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีท่ีทรัพยากรคลื่นความถ่ีมีอยูอยางจํากัด

ไมสามารถใหอนุญาตเปนการท่ัวไปได ใหดําเนินการคัดเลือกผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีโดยวิธีการท่ีมี

ความโปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ และสามารถตรวจสอบได อันจะทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ตามแตสภ าพการณของกิจการและเทคโนโลยีโดยคํานึงถึง ความม่ันคงของรัฐ ประโยชนสาธารณะ และ

ประโยชนท่ีผูบริโภคจะไดรับ 

การยื่นคําขออนุญาต และการอนุญาตทุกกรณี ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี กสทช . 

ประกาศกําหนดไวลวงหนา การประกอบกิจการทางธุรกิจใหเปนไปตามท่ีกําหนดเพ่ิมเติมในวรรคหก 

ใหถือวาการยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีตามวรรคหนึ่งเปนการยื่นคําขออนุญาต

ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนหรือกิจการโทรคมนาคมในคราวเดียวกันแลวแตกรณีตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนหรือกิจการโทรคมน าคม และเม่ือ 

กสทช. อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีแลวใหถือวาไดอนุญาตใหประกอบกิจการนั้นดวย และใหถือวาไดรับอนุญาต

ใหมีและใชเครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับ

เครื่องวิทยุคมนาคมท่ีระบุไวในคําขออนุญาต 

การอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนหรือกิจการ

โทรคมนาคม ตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับทองถ่ิน ในดาน

การศึกษา วัฒนธรรม ความม่ันคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอ่ืน รวมท้ังการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม

และตองดําเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใชประโยชนโดยท่ัวถึงในกิจการดานตางๆโดยเฉพาะดานการ

บริการสาธารณะแกประชาชน เพ่ือใหเหมาะสมแกการเปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

ในกรณีของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพ่ือประโยชนในการสงเสริมรายการวิทยุ

และรายการโทรทัศนท่ีมีเนื้อหาสรางสรรคสังคมหรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชน ให กสทช . กําหนด



- ๒๙ - 

 
 

 

เง่ือนไขในการอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตตองจัดเวลาใหรายการดังกลาวไดออกอากาศในชวงเวลาท่ี เหมาะสม

สําหรับกลุมเปาหมาย 

การอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีซ่ึงเปนการประกอบกิจการทางธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนหรือกิจการโทรคมนาคมแลวแตกรณีในวรรคกอน ใหคัดเลือก

โดยวิธีการประมูล ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลาและเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศกําหนด 

การกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารวมประมูลคลื่นความถ่ีตามวรรคหก ใหคํานึงถึง

ประโยชนในการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถ่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา การปองกันการผูกขาด 

การสงเสริมการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม การใหบริกา รอยางมีประสิทธิภาพ ภาระของผูบริโภคและการ

คุมครองสิทธิของผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับทองถ่ิน 

การอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีท่ีกอใหเกิดหรืออาจเกิดการรบกวนหรือทับซอนกับคลื่นความถ่ี

ท่ีไดรับอนุญาตอยูกอน แลวจะกระทํามิได 

เงินท่ี ไดจากการประมูลคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเม่ือหัก

คาใชจายในการประมูลเทาใดใหนําสงเขากองทุนตามมาตรา ๕๒ สวนเงินท่ีไดจากการประมูลคลื่นความถ่ีใน

กิจการโทรคมนาคมเม่ือหักคาใชจายในการประมูลเทาใดใหนําสงเปนรายไดแผนดิน 

  

มาตรา ๔๒  ให กสทช . มีอํานาจกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนหรือกิจการโทรคมนาคมแลวแตกรณี 

โดยแยกเปนคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี และคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ ซ่ึงตอง

ชําระเม่ือได รับใบอนุญาตและตองชําระเปนรายปในอัตราท่ีเหมาะสมกับประเภทของใบอนุญาตตามกฎหมาย

วาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนหรือกิจการโทรคมนาคมแลวแตกรณี เวนแต

คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการทางธุรกิจ ใหถือวาเงินท่ีไดจากการ ประมูลตาม

มาตรา ๔๑ วรรคหกเปนคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีซ่ึงตองชําระเม่ือไดรับใบอนุญาต 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งซ่ึงตองชําระเปนรายป ให กสทช . กําหนด โดย

คํานึงถึงรายจายในการกํากับดูแลการใชคลื่นความถ่ีและการกํากับดูแลการ ประกอบกิจการอยางมี

ประสิทธิภาพในอัตรารวมท้ังสิ้นไมเกินรอยละสองของรายไดกอนหักคาใชจายของผูรับใบอนุญาต และใหนําสง

เปนรายไดของสํานักงาน กสทช. 

บรรดาหนวยงานท่ีไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ต องเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งดวย แต 

กสทช. จะลดหยอนใหตามท่ีเห็นสมควรก็ได โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของกิจการของหนวยงานนั้น 

  

มาตรา ๔๓  ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนหรือ

กิจการโทรคมนามเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูไดรับใบอนุญาตท่ีตองประกอบกิจการดวยตนเอง จะมอบสิทธิการใช

คลื่นความถ่ีท้ังหมดหรือบางสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออมใหบุคคลอ่ืนเปนผูมีสิทธิใชคลื่นความถ่ีแทนมิได 



- ๓๐ - 

 
 

 

การใหบุคคลอ่ืนเชาเวลาหรือความจุหรือบริการอ่ืนใดของโครงขายการใหบริการท่ีไมเขา

ลักษณะเปนการใหผูอ่ืน ใชคลื่นความถ่ีแทนตามวรรคกอนอาจกระทําไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี 

กสทช. กําหนดสําหรับกิจการแตละประเภท 

  

มาตรา ๔๔  ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน

หรือกิจการโทรคมนาคม ท่ีมิไดประกอบกิจการท่ีใชคลื่นความถ่ีนั้นภายในระยะเวลา ท่ี กสทช . กําหนดหรือนํา

คลื่นความถ่ีไปใชในกิจการนอกวัตถุประสงค หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการประกอบกิจการท่ีใชคลื่นความถ่ี 

หรือกระทําการอันมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในมาตรา ๒๗ (๑๑) และ (๑๗) หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 

๔๓ ให กสทช . ดําเนินการเพ่ือ ใหมีการแกไขใหถูกตองหรือมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีนั้น

ท้ังหมดหรือบางสวน 

 

มาตรา ๒๕ ใหยกเลิกสวนท่ี ๔ การกํากับกิจการโทรคมนาคม ของหมวด ๒ การกํากับดูแล

การประกอบกิจการ มาตรา ๔๕ ถึงมาตรา ๔๗ 

 

มาตรา ๒๖ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนวรรคหาของมาตรา ๕๐ 

“ในการดําเนินการตามแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือ

สังคมตามวรรคหนึ่ง กสทช. จะมีมติมอบหมายใหหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีไมใชรัฐวิสาหกิจท่ีประกอบกิจการทาง

พาณิชยท่ีเก่ียวของ เชน สวนราชการหรือหนวยงานระดับทองถ่ิน เปนตน ดําเนินการแทนก็ไดโดยโอนเงินเรียก

เก็บไดตามวรรคสามและท่ีกําหนดไวตามวรรคสี่ใหแกหนวยงานดังกลาวเพ่ือดําเนินการตอไป” 

 

มาตรา ๒๗ ใหยกเลิกความใน (๖) ของมาตรา ๕๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย ประกาศคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๘๐/๒๕๕๗ เรื่องการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ

กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม ลงวันท่ี ๙ กรกฎาคม 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๖) สนับสนุนใหเกิ ดการใชคลื่นความถ่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมตลอดท้ังการ

สนับสนุนในการเรียกคืนคลื่นท่ีมีผูไดรับอนุญาตไปเพ่ือนํามาจัดสรรใหมและสนับสนุนการชดเชยการถูกเรียก

คืนคลื่นแกผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีท่ีไดคลื่นความถ่ีมาโดยเสียคาตอบแทนเทานั้น” 

 

มาตรา ๒๘ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๕๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“การเก็บรักษา การนําเงินของกองทุนไปลงทุน การใชจาย การจัดทําบัญชี และระบบบัญชี 

ใหคํานึงถึงการบริหารความเสี่ยงและเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด” 
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มาตรา ๒๙ ใหยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๕๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๒) จัดทํางบประมาณรายจายประจําปของสํานักงาน กสทช . เพ่ือเสนอ กสทช . อนุมัติโดย

รายจายประจําปของสํานักงาน กสทช. ใหหมายความรวมถึงรายจายใดๆอันเก่ียวกับการดําเนินการตามอํานาจ

หนาท่ีของ กสทช . และสํานักงาน กสทช . งบประมาณรายจายประจําปดังกลาวตองจัดทําโดยคํานึงถึงความ

คุมคา การประหยัด และประสิทธิภาพ รายการหรือโครงการใดท่ีตั้งงบประมาณไวแลวมิไดเริ่มดําเนินการ

ภายในเกาเดือนนับแตวันใชงบประมาณนั้น ใหรายการหรือโครงการนั้นเปนอันพับไป” 

 

มาตรา ๓๐ ใหยกเลิกความใน (๗) ของมาตรา ๕๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๗) การจางและการแตงตั้งบุคคลเพ่ือเปนผูเชี่ยวชาญหรือเปนผูชํานาญการเฉพาะดานอัน

จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของ กสทช . รวมท้ังจํานวนและอัตราคาตอบแทนของตําแหนงดังกลาว 

ท้ังนี้ โดยใหคํานึงถึงการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานของตําแหนงนั้นดวย” 

 

มาตรา ๓๑ ใหยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๕๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๔) รายละเอียดของอัตราคาตอบแทนกร รมการ และจํานวนและอัตราคาตอบแทนของ

คณะอนุกรรมการและท่ีปรึกษาท่ี กสทช. แตงตั้งเปนรายบุคคล” 

 

มาตรา ๓๒ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖๐ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๐ ใหสํานักงาน กสทช. มีเลขาธิการ กสทช . คนหนึ่งรับผิดชอบการป ฏิบัติงานของ

สํานักงาน กสทช . ข้ึนตรงตอประธานกรรมการ และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสํานักงาน 

กสทช. ในการนี้ กสทช. อาจพิจารณาแตงตั้งพนักงานของสํานักงาน กสทช . เปนรองเลขาธิการ กสทช . ไดตาม

จํานวนและภารกิจท่ี กสทช. กําหนด” 

 

มาตรา ๓๓ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนวรรคสี่ของมาตรา ๖๙  

“ในเวลาใดๆท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจพบวาการใชจายเงินและทรัพยสินของ

สํานักงาน กสทช . ไมเกิดประสิทธิผล หรือเปนการฟุมเฟอยเกินสมควร หรือการดําเนินการใดไมถูกตองตรง

ตามแผน หรือจะกอใหเกิดความเสียหาย ตอประโยชนสวนรวม ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินแจงให 

กสทช. ดําเนินการปรับปรุงแกไขหรือระงับการดําเนินการตามควรแกกรณีโดยเร็ว” 

 

มาตรา ๓๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๐ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๐  ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผ ลการปฏิบัติงานคณะหนึ่ง

ประกอบดวยผูแทนหนึ่งคนจากแตละหนวยงานดังตอไปนี้ 

(๑) ผูแทนกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ 
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(๒) ผูแทนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(๓) ผูแทนสํานักงบประมาณ 

(๔) ผูแทนสภาวิชาชีพสื่อ 

(๕) ผูแทนองคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค 

ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งไดรับคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตามหลักเกณฑของ

กรรมาธิการของวุฒิสภา 

วิธีการประชุม และการลงมติของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให

เปนไปตามหลักเกณฑของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา 

ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทําหนาท่ีเปนหนวยธุรการในการดําเนินการของ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และไดรับเงินสนับสนุนจากสํานักงาน กสทช . เปนจํานวน

ไมเกินรอยละหนึ่งของรายไดตอปของสํานักงาน กสทช.” 

 

มาตรา ๓๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๑ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๑    ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีอํานาจหนาท่ี 

ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช . ท้ังคณะและรายบุคคล รวมถึง

คาตอบแทน สิทธิประโยชน และขอมูลทรัพยสินของ  กสทช . และท่ีปรึกษา อยางนอยปละหนึ่งครั้ง และ

รายงานผลการประเมินเสนอตอรัฐสภาเพ่ือเปดเผยแกสาธารณะ 

(๒) ดําเนินการใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สํานักงาน กสทช . และเลขาธิการ 

กสทช. รวมถึง รายไดและรายจายของสํานักงาน คาตอบแทนของอนุกรรมการเปนรายบุคคล การจัดซ้ือจัดจาง 

สิทธิประโยชนตางๆ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานผลการประเมินเสนอตอรัฐสภาเพ่ือเปดเผยแก

สาธารณะ 

(๓) เสนอรายงานตอประธานวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๒๑ หรือ ๒๒ 

แลวแตกรณี 

(๔) เสนอรายงานตอ กสทช. เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๖๓ (๗) 

(๕) เรียกให กสทช . เลขาธิการ กสทช . และสํานักงาน กสทช . สงขอมูลหรือเอกสารใดๆท่ี

จําเปนแกการปฏิบัติงานของคณะกรรมการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามสมควร 

(๖) ในกรณีท่ีจําเปนเรงดวน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอาจเสนอ

รายงานเฉพาะเรื่องตอ ประธานวุฒิสภา หรือ กสทช . เพ่ือพิจารณาดําเนินการแลวแตกรณี และเปดเผยแก

สาธารณะ 

ในกรณีท่ีรายงานของคณะกรรมการมี ขอทวงติง ขอซักถาม หรือขอเสนอแนะใดๆ ให กสทช . 

หรือสํานักงาน กสทช . แลวแตกรณี ชี้แจงและตอบ ขอทวงติง ขอซักถาม หรือขอเสนอแนะนั้นภายในเกาสิบ

วันนับจากวันท่ีไดคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานไดสงรายงานตามวรรคกอน 
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การประเมินตามวรรคหนึ่งตองอยูบนพ้ืนฐานขอเท็จจริงและขอมูลตางๆ และตองมีการรับฟง

ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียประกอบดวย และในกรณีท่ีสํานักงาน กสทช . ไดจัดทํารายงานใดๆเก่ียวกับการ

ประเมินผล การปฏิบัติงานภายในสํานักงาน ใหสํานักงาน กสทช . เสนอรายงานดังกลาวแกคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือใชประกอบเปนขอมูล 

ในการดําเนินการตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการจัดใหมีบุคคลหรือคณะบุคคลหรือ

หนวยงานท่ีเปนอิสระ ท่ีมีประสบการณความรูและความเชี่ยวช าญในการประเมินผลงานท่ีเก่ียวกับอํานาจ

หนาท่ีของ กสทช . เปนผูรวบรวมขอมูล วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานแลวทํารายงานเสนอตอ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน” 

 

มาตรา ๓๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๒ รายงานตามมาตรา ๗๑ อยางนอยจะตองมีเนื้อหาดังตอไปนี้ 

(๑) ผลการปฏิบัติงานท่ีบงชี้ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกํากับดูแลกิจการกระจาย

เสียงกิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนา

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ผลการปฏิบัติงานท่ีบงชี้ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการแขงขันอยางเสรีและเปน

ธรรมในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

(๓) ผลการปฏิบัติงานท่ีบงชี้ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการคุมครองผูบริโภคและ

สงเสริมสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคของประชาชนในการเขาถึงและใชประโยชนคลื่นความถ่ีในกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

(๔) ผลการปฏิบัติงานท่ีบงชี้ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชงบประมาณ” 

 

มาตรา ๓๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๓ 

 

มาตรา ๓๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๔ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๔ ในการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี กสทช . ตองดําเนินการใหสอดคลองกับ

นโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภา และโดยสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนา

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” 

 

มาตรา ๓๙ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา ๙๕ 

“บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งใดอางถึง คณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียงและกิ จการโทรทัศน และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรร

คลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ใหถือวาบทบัญญัติแหง
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กฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งนั้น อางถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทั ศนและ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ” 

 

มาตรา ๔๐ ใหดําเนินการสรรหาและแตงตั้งกรรมการ กสทช . ท้ังคณะตามพระราชบัญญัติ

องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ตั้งแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ให

กรรมการ กสทช. ซ่ึงดํารงตําแหนงอยู ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีจําเปนไปพลางกอน จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการ 

กสทช . คณะใหมแลวเสร็จ แลวจึงใหกรรมการ กสทช . เดิมพนจากตําแหนงโดยใหถือวาเปนการพนจาก

ตําแหนงตามวาระ 

 

มาตรา ๔๑ ให กสทช . จัดใหมี หรือปรับปรุงระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ

สํานักงาน กสทช . ใหสอดคลองกับมาตรา ๖๐ ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 

มาตรา ๔๒  ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดําเนินการใหมีคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันท่ี

พระราชบัญญัติใชบังคับ ใหพนว าระจากตําแหนงเม่ือมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามวรรคแรกแลวเสร็จ โดยใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ และใหสงมอบงานท่ีทําเสร็จ

แลวและท่ียังดําเนินการอยูใหแกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคแรกภายในสิบ

หาวันนับจากวันท่ีครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคแรก 

ใหผูซ่ึงไดรับการวาจางตามสัญญาจางตามภารกิจของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานในวรรคสองซ่ึงไดทําสัญญาจางไวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับและสัญญาจางนั้นยัง

ไมครบระยะเวลาจาง ยังคงปฏิบัติงานตอไปจนครบกําหนดระยะเวลาในสัญญาจางนั้น 

 

มาตรา ๔๓ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

………………………………………… 

นายกรัฐมนตรี 
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๗. เอกสารแนบ 

รายงานเรื่องการคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน: โครงสรางและกลไกการดําเนินงาน 

ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

โสภิดา วีรกุลเทวัญ 
สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค 

อนุกรรมาธิการปฏิรูปการคุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 กิจการกระจายเสียงและเศรษฐกิจดิจิตอล สภาปฏิรูปแหงชาติ 

๑. บทนํา 
ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการคุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม 

กิจการกระจายเสียงและเศรษฐกิจดิจิตอลใหจัดทํารางรายงานการคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน เพ่ือใชเปนสวนหนึ่งประกอบการพิจารณาจัดทําแนวทางและขอเสนอแนะเพ่ื อพัฒนากลไก 
โครงสรางและกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียงและเศรษฐกิจ
ดิจิตอลใหมีความทันสมัยและเปนธรรม รายงานฉบับนี้ประกอบดวย ๓ หัวขอ คือ สภาพการคุมครองผูบริโภค
ในกิจการกระจายเสียง โครงสรางและกลไกการทํางานท่ีผานมา ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน รวมท้ัง
บทสรุปและขอเสนอแนะเพ่ือคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

 
๒. สภาพการคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียง 

๒.๑ โครงสรางและกฎหมายเกี่ยวของ 
มาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  ๒๕๕๐ บัญญัติวา  
 

"คลื่นความถ่ีท่ีใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคมเปนทรัพยากรสื่อสารของ
ชาติเพ่ือประโยชนสาธารณะ  

ใหมีองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาท่ีจัดสรรคลื่นความถ่ีตามวรรคหนึ่ง และกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถ่ิน  

ท้ังในดานการศึกษา  วัฒนธรรม ความม่ันคงของรัฐ  ประโยชนสาธารณะอ่ืน  และการแขงขันโดยเสรีอยางเปน
ธรรม  รวมท้ังตองจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ 

การกํากับการประกอบกิจการตามวรรคสองตองมีมาตรการเพ่ือปองกันมิใหมีการควบรวม การครอง
สิทธิขามสื่อ หรือการครอบงํา ระหวางสื่อมวลชนดวยกันเองหรือโดยบุคคลอ่ืนใด ซ่ึงจะมีผลเปนการขัดขวาง
เสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือปดก้ันการไดรับขอมูลขาวสารท่ีหลากหลายของประชาชน” 

 

จากมาตรา ๔๗ ดังกลาว จึงเปนท่ีมาของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (หรือ กสทช .) จัดตั้งข้ึนเปนองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระ ตามพระราชบัญญัติองค กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยไดมีการจัดตั้งสํานักงาน กสทช . ข้ึนกอนเม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ระหวางท่ีการแตงตั้ง 
คณะกรรมการ กสทช. ยังไมแลวเสร็จ และเม่ือวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงไดพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
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แตงตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กสทช . 
จํานวน ๑๑ ทาน เขามาดํารงตําแหนง กสทช. มีอํานาจเต็มในการกํากับดูแลกิจการสื่อสารของประเทศไทย  

กฎหมายฉบับนี้ ยังไดกําหนดใหมีคณะกรรมการยอย ๒ คณะ ปฏิบัติการแทน กสทช. โดยให 
“คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.)” ปฏิบัติการแทนในสวนภารกิจเก่ียวกับการ
กํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และ “คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือ (กทค.)” 
ปฏิบัติการแทนในสวนภารกิจเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม แตการกําหนดนโยบายและตัดสินใจ
ในเรื่องสําคัญๆ ยังเปนการตัดสินใจรวมกันของคณะกรรมการ กสทช.ท้ัง ๑๑ คน  

สําหรับการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนนั้น เปนไปตาม
พระราชบัญญัติการประก อบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ .ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีตราข้ึน
โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ จัดระบบสื่อของภาครัฐ สื่อภาคเอกชนและสื่อชุมชนใหเปนสื่อสาธารณะอยางแทจริง 
และมีการใชเครื่องมือสื่อสารของรัฐเพ่ือประโยชนสาธารณะและประโยชนตอการศึกษาทางการเมืองแก
ประชาชน  

ในการปฏิบัติภารกิจใหลุลวงตามกฎหมายท้ัง ๒ ฉบับนี้ สํานักงาน กสทช. มีเลขาธิการ กสทช. ซ่ึงเปน
เลขานุการของ กสทช . เปนผูรับผิดชอบ ทําหนาท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจ การกํากับดูแลการประกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ 

 
 ๒.๒ กฎหมายกับโครงสรางในการกํากับดูแลในการคุมครองผูบริโภค 
   

ก. พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  

กฎหมายฉบับนี้ไดใหความสําคัญกับการคุมครองผูบริโภคอยางยิ่งโดยกําหนดใหมีกลไกการคุมครอง
ผูบริโภคโดยตรง ๓ ประเด็นในมาตรา ๖(๔) มาตรา ๑๔(๑๕) และมาตรา ๓๑ วรรคสอง สนับสนุนการมีสวน
รวมของภาคประชาชนอีก ๒ ประเด็นในมาตรา ๒๘  และสงเสริม ภาคประชาชนใหใชคลื่นความถ่ีเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะ ๒ ประเด็นในมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ รวมท้ังหมด ๖ ประเด็น ดังนี้ 
 

(๑) องคประกอบของ กสทช. ในมาตรา ๖ ไดกําหนดใหองคประกอบของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กสทช. จํานวน ๑๑ คน ประกอบดวยผูท่ี
มีผลงานหรือมีความรู และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานตางๆ  คือ 

- กิจการกระจายเสียงจํานวน ๑ คน ดานกิจการโทรทัศน จํานวน ๑ คน 

- ดานกิจการโทรคมนาคม จํานวน ๒ คน  
- ดานกฎหมาย ดานเศรษฐศาสตร อันเปนประโยชนตอการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ดานละ ๒ คน 

- ดานการคุมครองผูบริโภคหรือดานการสงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอันเปน
ประโยชนตอการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน จํานวน  ๑ คน และการ
กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม จํานวน ๑ คน  

- ดานการศึกษา วัฒนธรรม  หรือการพัฒนาสังคม อันเปนประโยชนตอการกํากับดูแลกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม จํานวน ๑ คน 
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 การกําหนดองคประกอบของ กสทช . ในลักษณะเชนนี้ยอมแสดงใหเห็นเจตนารมณอยางชัดเจน
ของกฎหมายฉบับนี้วาอยูท่ีการคุมครองผูบริโภค และตองการให มีหลักประกันวากรรมการใน กสทช. ตองเปน
ผูท่ีมีประสบการณในงานคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ๑ คนและกิจการ
โทรคมนาคม ๑ คน 

(๒) การสรรหาคณะกรรมการ กสทช . ตามมาตรา ๑๔ เม่ือมีเหตุท่ีตองมีการเลือกและแตงตั้ง
กรรมการ กสทช. โดยการสรรหา ใหมีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งซ่ึงมีจํานวนสิบหาคนทําหนาท่ีคัดเลือกผู
สมควรไดรับเลือกเปนกรรมการ ในกระบวนการสรรหานี้ ไดกําหนดให “ประธานสหพันธองคกรผูบริโภค” 
เปนหนึ่งในสิบหาของคณะกรรมการสรรหา 

 
(๓) การจัดใหมีกลไกคุมครองผูบริโภคในรูปคณะอนุกรรมการ ตามมาตรา ๓๑ ระบุชัดเจนวา

ตองการปกปองผูบริโภคมิใหถูกเอาเปรียบจากผูประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม ให กสทช . มีหนาท่ีตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม มิใหมีการดําเนินการใด ๆ ในประการท่ีนาจะเปนการเอาเปรียบผูบริโภค   
 ท้ังนี้ โดยให กสทช . แตงตั้งคณะอนุกรรมการข้ึน ๒ คณะ ประกอบดวยผู ท่ีมีความรู ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณอันเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของ กสทช . ในการคุมครองผูบริโภคดาน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนและในการคุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม มีอํานาจหนาท่ี
ในการพิจารณาและเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องรองเรียนและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน  ท้ังนี้ ตามท่ี กสทช. กําหนด  

ดังนั้น โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๑ ดังกลาว จึงนํามาสูการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนข้ึนในปจจุบัน ซ่ึงจะเห็นไดวาเปนการใหอํานาจท่ี
ระบุไวอยางเฉพาะเจาะจง ซ่ึงแตกตางจากการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางานชุดอ่ืนท่ีกฎหมายระบุไว
กวางๆ โดยใหอํานาจกระทําไดในมาตรา ๓๓  

นอกจากนี้  มาตรา ๓๑ วรรคสอง ยังระบุดวยวา 
 

“ในกรณีท่ีผูประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคมดําเนินการใด ๆ ใน
ประการท่ีนาจะเปนการเอาเปรียบผูบริโภคโดยอาศัยการใชเครือขาย หรือการโฆษณาอันมีลักษณะเปนการคา
กําไรเกินควร หรือกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ ไมวาดวยวิธีการใดตามหลักเกณฑท่ี กสทช . กําหนด  ให 
กสทช. มีอํานาจสั่งระงับการดําเนินการดังกลาวได” 

 
(๔) การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชน ในมาตรา ๒๘  ระบุให กสทช. จัดใหมี

การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไปเพ่ือนําความคิดเห็นท่ีไดมาประกอบการพิจารณา
กอนออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เก่ียวกับการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมท่ีมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป และเก่ียวของกับการแขงขันในการประกอบ
กิจการหรือมีผลกระทบตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ โดยตองใหขอมูลเก่ียว กับความเปนมา เหตุผล ความ
จําเปนและสรุปสาระสําคัญเก่ียวกับเรื่องท่ีจะรับฟงความคิดเห็น ตลอดจนประเด็นท่ีตองการรับฟงความคิด 
เห็น  ท้ังนี้ ระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นตองไมนอยกวาสามสิบวัน เวนแตในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมี
ความจําเปนเรงดวน กสทช. อาจกําหนดระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นใหนอยกวาระยะเวลาท่ีกําหนดได 
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(๕) สัดสวนการใชคล่ืนความถี่เพ่ือประโยชนสาธารณะ ของภาคประชาชน  ตามมาตรา ๔๙  ให 
กสทช. จัดใหมีแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม เพ่ือใช
เปนแนวทางในการดําเนินการระยะหาป โดยในแผนดังกลาวตองสอดคลองกับแผนแมบทการบริหารคลื่น
ความถ่ีและอยางนอย ตองมีแนวทางการพัฒนาและการสงเสริมแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมระหวางผู
ประกอบกิจการแนวทางการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี และการอนุญาตใหประกอบกิจการ โดยในสวนกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ตองจัดใหภาคประชาชนไดใชคลื่นความถ่ีเพ่ือประโยชนสาธารณะ และไม
แสวงหากําไรในทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการชุมชนไมนอยกวารอยละ ยี่สิบของคลื่นความถ่ีในแตละ
พ้ืนท่ีของการอนุญาตประกอบกิจการ  
 ตาม มาตรา ๕๑  ให กสทช . กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสงเสริมชุม ชนท่ีมีความพรอม
ใหเปนผูมีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน ประเภทบริการ
ชุมชน การหารายได และการสนับสนุนผูประกอบกิจการบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ  
 ท้ังนี้ รายไดของผูประกอบกิจการบริการชุมชนตองเปนรายไดจากการบริจาค การอุดหนุนสถานี
หรือรายไดทางอ่ืนซ่ึงมิใชการโฆษณาหรือการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน  
 สวนการสนับสนุนผูประกอบกิจการบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพตองเปนการอุดหนุนการดําเนินการ
ของสถานีมิใชเปนการสนับสนุนรายการใดโดยเฉพาะ และมีสัดสวนไมเกินก่ึงหนึ่งของรายไดท้ังหมดของผู
ประกอบกิจการบริการชุมชน รวมท้ังตองจัดใหมีการประเมินผลคุณภาพการใหบริการและประสิทธิภาพในการ
ใช จายเงินท่ีไดรับการอุดหนุนเพ่ือใชประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนใน แตละคราว 

(๖)   กองทุนวิจัยและพัฒนาเพ่ือประโยชนสาธารณะ ตามมาตรา ๕๒  ใหจัดตั้งกองทุนข้ึนในสํานักงาน 
กสทช . เรียกวา “กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ
ประโยชนสาธารณะ ” โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ ดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการดานกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม อยางท่ัวถึง ตลอดจนสงเสริมชุมชนและสนับสนุนผูประกอบกิจการ
บริการชุมชน  รวมถึงการ สนับสนุน สงเสริม และคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม 

ข. พระราชบัญญัติประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑  
กฎหมายฉบับนี้ มีวัตถุประสงคหลักมุงสนับสนุนใหมีการ ประกอบกิจการ กระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน ท่ีเปนธรรมแกผูประกอบธุรกิจภาคเอกชน ในขณะเดียวกันก็มุงสงเสริมใหมีการ ประกอบกิจการ เพ่ือ
บริการสาธารณะจากหนวยงานภาครัฐ และสงเสริมการประกอบกิจการบริการชุมชนดวยการจัดสรรคลื่น
ความถ่ีใหภาคประชาชน ตลอดจนสงเสริมและคุมครองสิทธิของคนพิการและคนดอยโอกาส 

ในภาพรวม กฎหมายฉบับนี้ จึงมิไดใหความสําคัญกับการคุมครองผูบริโภคโดยตรง แตในมาตรา ๓๙ 
กําหนดไววาตองสงเสริมใหมีการรวมกลุมของผูรับใบอนุญาต ผูผลิตรายการและผูประกอบวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนท่ีเก่ียวกับ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เปนองคกรในรูปแบบตางๆ และองคกรนี้ให
ทําหนาท่ีควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใตมาตรฐานทางจริยธรรม ซ่ึ งการจัดทํามาตรฐาน
ทางจริยธรรมขององคกรใหคํานึงถึงการคุมครองการไดรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะของประชาชนและการ
คุมครองผูบริโภคจากการ ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  รวมท้ังการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของผูประกอบอาชีพและวิชาชีพขององคกร 

สํานักงาน กสทช. ไดจัดใหมี “คูมือจริยธรรมและการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน” เพ่ือใหเปนแนวทางการกํากับดูแลกันเองสําหรับผูรับใบอนุญาต ผูผลิตรายการและนักจัด
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รายการ ผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีเก่ียวกับ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน   เนื้อหาในคูมือ
เลมนี้ครอบคลุมถึงแนวทางการคุมครองผูบริโภคจากการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
ไวดวย 

 
๒.๓ กฎหมายในฐานะเครื่องมือในการกํากับดูแลในการคุมครองผูบริโภค 
 
   ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  หรือ

ประกาศ กสทช . ตามกฎหมายหลักนับเปนเครื่องมือสําคัญในการกํากับดูแลการคุมครองผูบริโภคตลอด
ชวงเวลาสามปครึ่งท่ีผานมาของการดําเนินงานภายใต การดําเนินงานคุมครองผูบริโภค ภายใต กสทช . ชุดนี้ 
นอกจากจักทําประกาศ กสทช . แลว ยังไดมีการนํามติท่ีประชุม บันทึกขอตกลงความรวมมือ (หรือ MOU) มา
ใชเปนเครื่องมือผลักดันภารกิจในการคุมครองผูบริโภคใหลุลวงตามแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ซ่ึงพอสรุปเปน ๓ กลุม ไดดังนี้ 

 
ก. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

(๑) เรื่องการกระทําท่ีเปนการเอาเปรียบผูบริโภคในกิจ การกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(๒) เรื่องหลักเกณฑและวิธีการรวบรวมขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําความผิดในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศนท่ีมีโทษทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(๓) เรื่องการกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาแลวเสร็จในการพิจารณาคําขอ หรือคํารองเรียน ดาน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

(๔) เรื่องมาตรฐานของสัญญาการใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(๕) หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๕ (๓ ฉบับ) 
(๖) เรื่องหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหบริการโครงขายกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๕ 
(๗) เรื่องหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกดานกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(๘) เรื่องหลักเกณฑการจัดทําผังรายการสําหรับการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ .ศ. 

๒๕๕๖ (๒ ฉบับ) 
(๙)  เรื่องแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศนฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(๑๐)  เรื่องหลักเกณฑการกําหนดหมวดหมูและจัดลําดับบริการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(๑๑)  เรื่องหลักเกณฑการจัดลําดับบริการโทรทัศนฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(๑๒)  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการรวบรวมขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําความผิดฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(๑๓)  เรื่องแนวทางการพิจารณาเก่ียวกับการประทําท่ี เปนการเอาเปรียบผูบริโภคตามขอ  ๕ (๑๐) 

(ระดับเสียง) 
 

ข. เง่ือนไขใบอนุญาตชองรายการ/โครงขาย/ส่ิงอํานวยความสะดวก 

บันทึกขอตกลง 
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(๑) MOU ระหวางสํานักงาน กสทช .  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภค และ กองบงัคบัการปราบปรามการกระทาํความผดิเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค (บก. ปคบ.) 

(๒) MOU ระหวางสํานักงาน กสทช .  มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค  และองคกรผูบริโภคระหวางประเทศ 
(Consumer International (CI)) โดยใหปรับปรุงขอตกลงใหเปนการดําเนินการในขอบเขตของภารกิจกระจายเสียง
และโทรทัศนและอํานาจหนาท่ีของ กสท.ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(๓) MOU ชองการเมือง ๗ ชองรายการ  
(๔) การสงเสริมการรวมกลุมและพัฒนาศักยภาพเครือขายผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงฯ (กลุมชาติ

พันธุ) 
(๕) การพัฒนาเนื้อหารูเทาทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน 

แนวปฏิบัต/ิแนวทาง 

• แนวทางการพิจารณาอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน เพ่ือใหบริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน (กิจการไมใชคลื่นความถ่ี) ใหมในกรณีท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง 

• แนวทางการใหบริการตามมติท่ีประชุม กสท . ครั้งท่ี 21/2557 เม่ือวันพุธท่ี 28 พฤษภาคม 2557 การ
ยืนยนัการใหบริการโครงขาย (ความรับผิดชอบของโครงขายตอการจัดการชองรายการ) 

• แนวทางการกํากับดูแลการใหบริการโทรทัศนท่ีไมใชคลื่นความถ่ี (โทรทัศนดาวเทียมและโทรทัศน
เคเบิล) กรณีปรากฏขอเท็จจริงเก่ียวกับการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑสุขภาพท่ีผิดกฎหมาย 

• มติ กสท . ให เพ่ิมเติมเง่ือนไขแนบทายใบอนุญาตวา กรณีชองรายการท่ีเปนภาษาตางประเทศ  หาก
สํานักงาน กสทช .จําเปนตองเรียกตรวจสอบเนื้อหารายการ ใหจัดสงเนื้อหารายการพรอมคํา
แปลภาษาไทยดวย 

• แนวปฏิบัติทางเทคนิคและการดําเนินการเก่ียวกับระดับความดังของเสียง (Audio Loundness) 
• แนวทางการกํากับดูแลการใหบริการโทรทัศนท่ีไมใชคลื่นความถ่ี (โทรทัศนดาวเทียมและโทรทัศน

เคเบิล ) กรณีปรากฏขอเท็จจริงเก่ียวกับการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑสุขภาพท่ีผิ ดกฎหมาย  
โดยกําหนดเปนเง่ือนไขใบอนุญาตเพ่ิมเติม  

• แนวทางการคุมครองผูบริโภคดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน กรณีการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลนิติบุคคลของบริษัท จีเอ็มเอ็มบี จํากัด 
 

ค. กลุมท่ีอยูระหวางดําเนินการ 
 

• ประกาศ เรื่อง การสงเสริมและคุมครองสิทธิของคนพิการใหเขาถึง  หรือรับรูและใชประโยชนจากรายการ
ของกิจการโทรทัศนฯ 

• หลักการพักหรือหยุดการใหบริการ หรือการเลิกประกอบกิจการ ของผูไดรับอนุญาตประกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน เพ่ือใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน สําหรับกิจกา รท่ีใชคลื่นความถ่ี ไมใชคลื่นความถ่ี และ
ผูไดรับอนุญาตประกอบกิจการโครงขายกระจายเสียงหรือโทรทัศน 

• ประกาศท่ีเก่ียวกับการกํากับการโฆษณาฯ 

• ประกาศท่ีเก่ียวกับชองรายการ Shopping 
 

๓. การดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคในการนําหลักเกณฑการคุมครองผูบริโภคไปปฏิบัต ิ
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ดังไดกลาวแลววา การคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ไดรับการรับรองให
เปนหนึ่งในภารกิจหนาท่ี ท่ีสําคัญตามกฎหมายของ กสทช . กฎหมายไดกําหนดใหมีกลไกการทํางานโดยการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาเรื่องรองเรียนตางๆ และกําหนดหลักเกณฑ
เพ่ือการคุมครองผูบริโภคโดยตรงในรูปประกาศ กสทช . การท่ี กสทช . จัดใหมีการทําบันทึกขอตกลงรวมกับ
หนวยงานบังคับใชกฎหมาย รวมถึงมีการนํามติของคณะกรรมการ กสท . เขามาใช ตลอดจนสนับสนุนการ
ดําเนินการเหลานี้ในชวงสามปครึ่งท่ีผานมา สงผลใ หเกิดกลไกและโครงสรางการทํางานคุมครองผูบริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน สภาพการณการคุมครองผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีกาวหนา
กวาเดิมมาก  ท้ังนี้ ตองยอมรับวาประกาศ กสทช . อยางนอย ๓ ฉบับ เปนหัวใจสําคัญในการปฏิบัติงาน
คุมครองผูบริโภคท่ีผานมา  ไดแก 

๑. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง การกระทําท่ีเปนการเอาเปรียบผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประกาศฉบับนี้ ไดนําขอความในมาตรา ๓๑ วรรคสองมาใชเปนขอ ๔ ดังนี้   
“ขอ ๔ หามมิใหผูประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  หรือกิจการโทรคมนาคมดําเนินการ

ดวยวิธี ใดเพ่ือเอาเปรียบผูบริโภค โดยอาศัยการใชเครือขายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเปนการคากําไรเกิน
ควร หรือกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ”  

สวนขอ ๕ เปนการขยายความ วาการดําเนินการใ นลักษณะใดท่ีถือวาเปนการ เอาเปรียบผูบริโภค โดย
อาศัยการใชเครือขายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเปนการคากําไรเกินควรหรือกอใหเกิดความเดือดรอน
รําคาญ  ซ่ึงระบุ หลักเกณฑ ไวรวมท้ังหมด ๑๒ ขอ ท้ังนี้ ขอแรกคือ ขอ ๕ (๑) มีขอความท่ีมีความเฉพาะ
แตกตางจากขออ่ืน เนื่องจากระบุชัดเจนสําหรับ  “การออกอากาศรายการหรือ การโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ” 
ดังนี้ 

ขอ ๕ (๑) การออกอากาศรายการหรือ การโฆษณา ผลิตภัณฑสุขภาพ ท่ีมีเจาหนาท่ีผูมีอํานาจตาม
กฎหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพนั้นๆ มีคําสั่งหรือคําวินิจฉัยวาเปนการดําเนินการโดยไมชอบดวยกฎหมาย  

สวนขออ่ืนๆ นั้น มิไดมีการระบุชัดเจนวาเปนการเอาเปรียบผูบริโภค เม่ือมีการใชบริการหรือสินคาใด
เปนการเฉพาะ แตก็ทําใหการพิจารณาวาการดําเนินการลักษณะใดถือวาเปนการเอาเปรียบผูบริโภค มีแนวทาง
ท่ีชัดเจนและเปนไปในแนวทางเดียวกัน  เชน  

ขอ ๕ (๗)  กระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในการใหบริการ หรือระงับ หรือหยุดการ
ใหบริการโดยไมแจงใหผูบริโภคทราบเปนการลวงหนาโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร 

ขอ ๕ (๘) การออกอากาศโดยมีการโฆษณาบริการหรือสิ นคาเกินกวาระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด
หรือบอยครั้งท่ีเปนผลใหผูบริโภคชมรายการไมตอเนื่อง 

ขอ ๕ (๙) การออกอากาศรายการในลักษณะท่ีจัดใหมีขอความหรือขอมูล ซ่ึงมีขนาดพ้ืนท่ีรวมกันเกิน
หนึ่ง 
ในแปดของขนาดพ้ืนท่ีหนาจอโทรทัศน อันเปนการรบกวนการชมรายการของผูบริ โภคโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร 

ขอ ๕ (๑๐) การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาโดยวิธีการเพ่ิมเสียงดังเพ่ือดึงดูดความสนใจของ
ผูบริโภคซ่ึงมีผลกระทบตอผูบริโภคในลักษณะเปนการบังคับใหรับขอมูลขาวสาร รายการหรือการโฆษณานั้น
หรือเปนมลพิษทางเสียงโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

ขอ ๕ (๑๑) การออกอากาศในลักษณะเชิญชวนใหผูบริโภคสงขอความหรือเนนย้ําในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
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... 
เปนตน 
สําหรับขอ ๖ เปนการขยายความวาการดําเนินการในลักษณะใดท่ีถือวาเปนการ หลอกลวงหรือกระทํา

ใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือ สินคานั้น ตาม ขอ ๕ (๒) เชน การใชขอมูลท่ีเปนเท็จ 
กํากวม ขอความไมเหมาะสม การละเวนการนําเสนอขอมูลท่ีจําเปนตอการตัดสินใจ เปนตน 

ประกาศฉบับนี้ ยังระบุดวยวาผูบริโภคท่ีไดรับความเสียหายมีสิทธิรองเรียนตอ  กสทช. ได และเม่ือได
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลว กสทช . สามารถออกคําสั่งใหผูประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนท่ีมี
การกระทําท่ีเปนการเอาเปรียบผูบริโภค การหลอกลวง การกระทําใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับ
บริการหรือสินคานั้น รวมถึงการ โฆษณา ท่ีมีคําวินิจฉั ยแลววาผิดกฎหมายอาหารและยาระงับการกระทํา
ดังกลาวไดทันที และหากฝาฝน ไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว กสทช . อาจพิจารณาสั่งลงโทษปรับทางปกครอง
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

๒. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  
เรื่องการกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาแลวเสร็จในการพิจารณาคําขอหรือคํารองเรียนดานกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน  ประกาศฉบับนี้มีความสําคัญมากเพราะระยะเวลาในการแกปญหาขอรองเรียนถือ
เปนแกนกลางการดําเนินงาน ของ กสทช . รวมท้ัง สํานักท่ีดูแลเรื่องรองเรียนและ การคุมครองผูบริโภค ดวย 
ประกาศฉบับนี้มีสาระสําคัญดังนี้ 

• ประเภทคํารองเรียนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  แบงออกเปน ๙ ประเภทดวยกัน 
ไดแก ๑.คํารองเรียนเก่ียวกับการตรวจสอบคุณสมบัติและการประกอบกิจการของผูรับใบอนุญาต , ๒.
คํารองเรียนเก่ียวกับการใชคลื่นความถ่ี , ๓.คํารองเรียนเก่ียวกับการรบกวนการรับสงหรือแพร
สัญญาณเสียงหรือภาพของผูรับใบอนุญาตฯ, ๔.คํารองเรียนเก่ียวกับการใชและเชื่อมตอโครงขายฯ , ๕.
คํารองเรียนเก่ียวกับการกระทําการอันเปนการผูกขาดการประกอบกิจการสื่อมวลชนหลายประเภทใน
กิจการเดียวกันหรือครองสิทธิขามสื่อ, ๖.คํารองเรียนเก่ียวกับการโฆษณาหารายไดของผูรับใบอนุญาต
, ๗.คํารองเรียนเก่ียวกับเนื้อหารายการและผั งรายการ , ๘.คํารองเรียนเก่ียวกับการใชเครือขายหรือ
การโฆษณาอันมีลักษณะเปนการคากําไรเกินควรหรือกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญในประการท่ี
นาจะเปนการเอาเปรียบผูบริโภค และ ๙.คํารองเรียนเก่ียวกับการออกอากาศท่ีเปนเท็จ หรือละเมิด
สิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลท่ีไดรับความ
เสียหาย 

• วิธีการย่ืนคํารองเรียนใหทําเปนหนังสือ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสซ่ึงระบุชื่อและนามสกุลจริงของผู
ยื่นคํารองเรียน หรือดวยวาจา ซ่ึงในกรณีนี้พบวา เรื่องรองเรียนไมครบองคประกอบเนื่องจากผูร องไม
ยินยอมท่ีจะเปดเผยชื่อนามสกุลจริง 

• ระยะเวลาในกระบวนการพิจารณาคํารองเรียน หรือคําขอใหครบถวนนั้นจะใชเวลาราว ๑๕ วัน ใน
การแกไขขอบกพรองของคํารองเรียนใหมีความสมบูรณ โดยชวงเวลาดังกลาวยังไมนับเปนกําหนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เม่ือคําขอครบ ถวนแลว ในประกาศกําหนดใหเจาหนาท่ี
รวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมายและพยานหลักฐานพรอมเสนอความเห็นตอคณะกรรมการใน
ระยะเวลาไมเกิน ๔๕ วัน ท้ังนี้ในกรณีท่ีคํารองเรียนตองผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ ตอง
เสนอภายใน ๑๕ วัน และคณะอนุกรรมการจะมีเวลาในการพิจารณาใหเสร็จภายใน ๖๐ วัน อยางไรก็
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ตามหากไมสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลายังสามารถยื่นคําขอขยายเวลาไดอีกครั้งละไมเกิน 
๑๕ วัน จํานวนไมเกิน ๒ ครั้ง  ภายใตกระบวนการพิจารณาคํารองเรียนจนกระท่ังถึงการมีมติในกรณี
ท่ีตองผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจึงตองใชเวลาราว ๗๕-๑๐๕ วัน  

๒.๑ สถิติเรื่องรองเรียนดานกระจายเสียงฯ  
 สืบเนื่องจากคํารองเรียนท่ีแบงออกเปน ๙ ประเภทตามท่ีปรากฏในประกาศฉบับนี้ พบวา ในป 
๒๕๕๕ มีเรื่องรองเรียน จํานวน ๗๖๔ เรื่อง , ป ๒๕๕๖ จํานวน ๔๔๕ เรื่อง , ป ๒๕๕๗ จํานวน ๕๑๖ 
เรื่อง, ในป ๒๕๕๘ (ระหวางเดือนมกราคม -เมษายน ) จํานวน ๗๓ เรื่อง ท้ังนี้เรื่องรองเรียนท่ีเขามาจะถูก
สงไปยังสํานักท่ีรับผิดชอบ จากการเรียงลําดับจํานวนเรื่องรองเรียนมากท่ีสุด (จํานวนเรื่องรองเรียนตั้งแตป 
๒๕๕๕- เดือนเมษายน ๒๕๕๘) จํานวนเรื่องรองเรียนสูงสุดสามอันดับแรกพบดังนี้ 

• สํานักคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน  จํานวน ๘๓๐ เรื่อง 

• สํานักกํากับการใชคลื่นความถ่ีฯ จํานวน ๔๗๓ เรื่อง 

• สํานักกํากับผังรายการและเนื้อหาและพัฒนาผูประกาศฯ จํานวน ๓๔๙ เรื่อง 
ในท่ีนี้จะพิจารณาเฉพาะท่ีเก่ียวของกับประเด็นของผูบริโภคโดยตรง ไดแก คํารองเรียนเนื้อหารายการ
และผังรายการ และ คํารองเรียนในสวนท่ีเก่ียวกับการโฆษณาท่ีเอาเปรียบผูบริโภค  

๒.๑.๑ เรื่องรองเรียนดานเนื้อหาและผังรายการท่ีมีบทลงโทษทางปกครอง  

เรื่องรองเรียนผั งและเนื้อหารายการท่ีผานมานั้น โดยสวนใหญ กสท . ไดมีผลการพิจารณาใหยุติเรื่อง
เนื่องจากเม่ือพิจารณาแลวเนื้อหานั้นๆ มิไดเขาข ายเปนเนื้อหาตองหามตามมาตรา ๓๗ แหง พ .ร.บ. การ
ประกอบกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน พ .ศ. ๒๕๕๑ โดยในบางกรณีท่ีเปนเนื้อหาไมเ หมาะสม เชน 
ใชคําพูดหยาบคาย อาจขอความรวมมือผูรับใบอนุญาตใหปรับปรุงรายการ เปนตน ดานกรณีเรื่องรองเรียน
ดานเนื้อหารายการท่ีปรากฏขอเท็จจริงวาสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีถูกรองเรียนไมไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการโดยชอบดวยกฎหมาย กสท . ไดมอบหมายใหหนวยงานท่ี เก่ียวของดําเนินการตามกฎหมายตอไป ท้ังนี้ 
ท่ีผานมา มีเรื่องรองเรียนเนื้อหารายการ จํานวน ๗ กรณี (ขอมูลถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๘) ท่ี กสท. พิจารณา
แลวเห็นวาเปนเนื้อหารายการท่ีผิดกฎหมาย จึงใชอํานาจตามมาตรา ๕๙ (๓) แหง พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ .ศ. ๒๕๕๑ ลงโทษปรับทางปกครอง ชั้น ๒ ตั้งแตหาหม่ืนบาท แตไมเกิน
หาแสนบาท ตอผูรับใบอนุญาต ไดแก 
ป ๒๕๕๕ รายการ Thailand Got talent 2012 ของชอง 3 กรณีผูแขงขันหญิงเปลือยหนาอกวาดภาพ
เขาขายลามกอนาจาร ตามมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๑ ลงโทษปรับหาแสนบาท 
ป ๒๕๕๖  

• กรณีการออกอากาศรายการปากโปง ทางชอง 8 ของบริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) 
มีลักษณะเปนการออกอากาศท่ีมีเนื้อหาท่ีมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของปร ะชาชน 
หรือมีผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจของประชาชนอยางรายแรง  กําหนดโทษปรับทาง
ปกครองหาแสนบาท 

• กรณีการออกอากาศภาพยนตรการตูนเรื่องเคนชีโร ทางชองรายการ Gang Cartoon ของบริษัท 
โรส มีเดีย แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ผานจานสัญญาณดาวเทียม PSI นําเสนอภาพการตูน
หญิงเปลือย และฉากท่ีแสดงถึงการรวมเพศ  มีลักษณะเปนการออกอากาศท่ีมีเนื้อหาท่ีมีผลกระทบตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการกระทบซ่ึงเขาลักษณะลามกอนาจาร 
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หรือมีผลกระทบตอการใหเกิดความเสือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย างรายแรง   
กําหนดโทษปรับทางปกครอง หนึ่งแสนบาท 

 
ป ๒๕๕๗  

• กรณีไทยแลนดกอททาเลนท 2013 ชวง “สิทธัตถะ เอมเมอรัล ”เปนเนื้อหารายการท่ีมีผลกระทบ
ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อม
ทรามทางจิตใจอยางรายแรง ปรับหาแสนบาท 

• กรณีชองรายการ M-Channel ของบริษัทเมเจอร กันตนา บอรดแคสติ้ง จํากัด  นําเสนอภาพยนตร
เรื่องวันนรกกัดไมเหลือซาก มีเนื้อหาสาระท่ีมีผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจของ
ประชาชนอยางรายแรง จึงเห็นควรลงโทษปรับเปนจํานวนเงินหาหม่ืนบาท 

• เรื่องรองเรียนกรณีขอใหตรวจสอบความไมเหมาะสมของซีรี่ยเรื่อง Dexter ของชอง Fox Crime  
  มีเนื้อหาสาระท่ีมีผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจของประชาชนอยางรายแรง จึงเห็น
ควรลงโทษปรับเปนจํานวนเงิน หาหม่ืนบาท ชองรายการ FOX Crime ของบริษัท จีเอ็มเอ็ ม บี จํากัด 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท ซีทีเอช เคเบิลทีวี จํากัด 

• กรณีรายการตอบโจทยประเทศไทย ตอน สถาบันพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ  เปนเนื้อหา
รายการท่ีตองหามตามมาตรา ๓๗ และองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
ไมไดใชความระมัดระวังในการตรวจสอบหรือระงับการออกอากาศดังกลาว  เห็นควรกําหนดโทษปรับ
ทางปกครอง องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย เปนเงินจํานวนหาหม่ืน
บาท  

 

๓.ประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง 
มาตรฐานของสัญญาการใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก พ .ศ. ๒๕๕๖  ประกาศฉบับนี้เก่ียวของ
โดยตรงกับการเปนสมาชิกของผูบริโภคในกิจการโทรทัศนท้ังเคเบิ้ลและดาวเทียม  สามารถใชพิจารณา สิทธิใน
การสิ้นสุดหรือเปลี่ยนแปลงสัญญา การชดเชยในกรณีท่ีบริการมีปญหา เปนตน หรืออาจกลาวโดยรวมวาเปน
เรื่องท่ีเก่ียวของกับคุณภาพของการบริการ  

 

อยางไรก็ตาม เม่ือมีการนําประกาศท้ัง ๓ ฉบับไปปฏิบัติในชวงท่ีผานมา พบวาเกิดปญหาและอุปสรรค
การดําเนินงาน ในหลายกรณี  และพบดวยวาบางกรณี เปนปญหาขอกฎหมายระดับนโยบายท่ีอาจนําไปสูการ
ปรับแกไขสาระในกฎหมายและประกาศ กสทช. ตอไป    

ในท่ีนี้ ขอยกตัวอยางปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคจากการดําเนินงานท่ี
ผานมา พอสังเขป ดังนี้ 
 
กรณีศึกษาท่ี ๑ การยกเลิกสัญญาท้ังท่ีชําระคาบริการลวงหนา แตถูกตัดสัญญาณ  

ผูบริโภคไดรองเรียนเรื่องการเอาเปรียบจากบริษัทเคเบิลทีวีแหงหนึ่ง  เนื่องจากมีการตัดสัญญาณโดย
ไมแจงลวงหนา ท้ังท่ีได ชําระคาบริการลวงหนา แกตัวแทนฝายขายแลว โดยมีสาเหตุมาจากความบกพรองทาง
บัญชีและการบริหารจัดการตัวแทนฝายขายของบริษัทแหงนี้ เม่ือทราบขอเท็จจริง ผูบริโภครายนี้แสดง
เจตจํานงท่ีจะขอยกเลิกสัญญา การยกเลิกสัญญานี้กลายเปนประเด็นท่ีนํามาสู การตีความประกาศท่ีเก่ียวของ
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กับมาตรฐานสัญญาของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  (หรือ กสท.) โดยท่ีกรรมการ
สวนหนึ่งตีความวาสัญญาควรสิ้นสุดลงเม่ือผูบริโภคไดแสดงเจตนารมณในการยกเลิกสัญญากับผูใหบริการ และ
สํานักงาน กสทช . แลว ขณะท่ีกรรมการ บางสวนเห็นวา ผูรับบริการตอง ทําหนังสือ แจงเปนหนังสือเพ่ือ บอก
ยกเลิกสั ญญาตามวิธีการท่ีกําหนดไวในประกาศ กสทช . เรื่องมาตรฐานสัญญาฯ โดยท่ีสํานักงาน  กสทช .
สามารถแจงใหผูรองเรียนทราบถึงสิทธิตามสัญญาวาผูรับ บริการมีสิทธิแจงยกเลิกสัญญาตามกระบวนการและ
วิธีการดังกลาว ท้ังท่ีในสถานการณท่ีเกิดข้ึน ผูรองเรียนรายนี้มิไดทําสัญญาเปนหนังสือระหวางผูใหบริการและ
ผูรับบริการแตอยางใด  มีเพียงการซ้ือบริการและการชําระคาบริการเทานั้น  ดังนั้น การยกเลิกสัญญาดวยการ
ทําหนังสือแจงไปยังผูใหบริการและถือเปนวันยกเลิกสัญญายอมสรางภาระแกผูรับบริการ และหากถือเอาวันท่ี
สงหนังสือเปนวันสิ้นสุดสั ญญาเพ่ือท่ีจะนํามาคํานวณเงินคาบริการท่ีตองชําระคืนแกผูรับบริการก็ยอมไมเปน
ธรรมตอผูรับบริการเพราะเหตุแหงการสิ้นสุดสัญญามาจากการตัดสัญญาของผูใหบริการ 

ในทางกลับกัน พบวาผูใหบริการสามารถใชวิธีการสงขอความท่ีเปนตัวอักษรวิ่งบนหนาจอของ
ผูรับบริการเพ่ื อแจงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของชองรายการหรือลดจํานวนชองรายการท่ีรับชมลงได ท้ังนี้
เนื่องจากประกาศมาตรฐานสัญญาฯ กําหนดวาใหแจงเปนลายลักษณอักษรเทานั้น  มิไดระบุวาผูใหบริการตอง
ทําเปนหนังสือแจงแกผูรับบริการ 

ตัวอยางเชนนี้ แสดงใหเห็นถึงปญหาในการตีความท่ีแตกตางกันเปนสองมาตรฐาน ทําให กระบวนการ
บังคับใชกฎหมา ยท่ีมีกลไกการคุมครองผูบริโภคและ ประกาศท่ีเก่ี ยวของกับมาตรฐานสัญญาบริการ และ
สํานักงาน กสทช . รับเรื่องรองเรียน แลว ตองสงเรื่องใหพิจารณาตีความมาตรฐานสัญญาใหม กระบวนการ
เยียวยาจากการถูกเอาเป รียบของผูบริโภคลาชา ตองเลื่อนออกไปจนกวาจะไดรับผลการพิจารณาตีความของ
ฝายกฎหมาย กสทช4

5  
 

กรณีศึกษาท่ี ๒ การเปล่ียนแปลงผูถือหุนใหมของผูประกอบกิจการท่ีอาจสงผลกระทบตอผูบริโภค 

กรณีนี้เกิดข้ึนเม่ือบริษัทเคเบิลและโทรทัศนดาวเทียมแหงหนึ่งไดแจงแก กสท ช . วาไดมีการ
เปลี่ยนแปลงผูถือหุนใหม ซ่ึง การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลตอการบริหารจัดการและการกําหนดนโยบาย
ทางการตลาดของบริษัทฯ  และทําใหมีอีกบริษัทหนึ่งเขามาดูแลรับผิดชอบบริการสวนหนึ่ง สวนบริษัทเดิมคง
ความรับผิดชอบในการดูแลบริการอีกสวนหนึ่ง โดยในชวงตน บริษัทเดิมจะทําหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนและสง
ตอเรื่องรองเรียนท่ีเปนความรับผิดชอบของบริษัทใหมใหไปพลางกอน การสงตอความรับผิดชอบในลักษณะ
บางสวนเชนนี้ ยอมสรางภาระและความสับสนใหแกผูบริโภคท่ีเปนผูรับบริการและทําใหกระบวนการคุมครอง
ผูบริโภคของ กสทช. ไมมีประสิทธิภาพและไมมีความหมาย ดังจะเห็นไดวาการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนของ
บริษัทนี้ในรอบปท่ีผานมา ลาชา ไมเปนระบบและยังมีเรื่องรองเรียนจํานวนมากท่ีไมไดรับการแกไข 

อยางไรก็ดี  กสทช . ยอมรับการเปลี่ยน แปลงและอนุญาตใหมีการเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตโดยผูถือหุน
ใหมเรียบรอยแลว โดยท่ีผานมามิไดนําประเด็นผลกระทบตอผูบริโภคเขามาพิจารณารวมดวย 

  

กรณีศึกษา ท่ี ๓ การคุมครองผูบริโภคกรณีโฆษณาผลิตภัณฑอาหารและยา และสุขภาพอ่ืน ๆ ท่ีผิด
กฎหมาย 
 

การออกอากาศรายการและกา รโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีผิดกฎหมายนั้น พบวาเปน ปญหาสําคัญมา
อยางยาวนาน ดังนั้นเม่ือ กสทช . ถือกําเนิดข้ึนมา จึงเปนความคาดหวังของหนวยงานบังคับใชกฎหมาย 
ผูบริโภคและประชาชนท่ัวไป ซ่ึงปรากฏวา กสทช. และสํานักคุมครองผูบริโภคฯ มีนโยบายชัดเจนในการแกไข
                                                           
5 บันทึกเปดเผยความเห็น ของประธาน กสท. ในการประชุม กสท.ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 



- ๔๖ - 

 
 

 

ปญหาดังกลาว โดยไดจัดใหมีโครงสรางและกลไกการทํางานเรื่องนี้จากสวนกลางถึงระดับภูมิภาคอยางชัดเจน 
โดยมีสํานักคุมครองผูบริโภคฯ ทําหนาท่ีเปนแกนกลางประสานงานรวมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาแลว ยังสนับสนุนใหมีการขยายความรวมมือสูการประสานความรวมมือระหวาง กสท ช. ภาค และ กสทช . 
เขตและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ัวประเทศดวย  

นอกจากนี้ กสทช. ยังสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพนักรองเรียนใหแกมูลนิธิเพ่ือผูบริโภค
และเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพท่ีทํางานกับมูลนิธิเพ่ือผูบริโภคดวย เชน มูลนิธิสาธารณสุขกับการ
พัฒนา แผนงานพัฒนากลไกเฝาระวังระบบยา (กพย.)  คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อยางไรก็ตาม ปญหาท่ีสําคัญมากท่ีสุดอยูท่ีการดําเนินงานตรวจสอบ ติดตามและเฝาระวัง การ
ปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคท่ีผานมาตั้งรับมากกวาการปฏิบัติงานเชิงรุ ก  สวนการบังคับใชกฎหมายยังทําได
จํากัดมาก พบวาการดําเนินงานถึงข้ันท่ีมีการลงโทษปรับทางปกครองพบนอยมาก ในการแกไขปญหาเหลานี้ 
จําเปนตองเพ่ิมระดับการประสานงานรวมกับหนวยบังคับใชกฎหมายท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังแกไข
ประเด็นขอกฎหมายท่ีเปนจุดออนในกระบวนการคุมครองผูบริโภค 

ปญหาขาดการประสานงานกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายภายนอก โดยเฉพาะขาดการประสานงาน
อยางใกลชิดกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยานั้น พบวามีมาตั้งแตชวงกอนหนาท่ีคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช .) จะเขามาปฏิรูปการปกครองประเทศ การเขามาของ คสช . สงผลใหมีการจัดระเบียบการ
ออกอากาศของโทรทัศนดาวเทียมข้ึนใหม ผูประกอบกิจการโทรทัศนดาวเทียมตองขออนุญาตพรอมทําสัญญา
ท่ีมีเง่ือนไขตอทายสัญญาวาจะไมกระทําการใดๆ ท่ีเขาขายเปนการฝาฝนกฎหมายอาหารและยา นับเปนโอกาส
ดีของการเริ่มตนใหมของระบบอนุญาตในการออกอา กาศกระจายเสียงทางวิทยุและการเผยแพรภาพทาง
โทรทัศนดาวเทียม  

อยางไรก็ตาม พบวามีชองรายการทางโทรทัศนดาวเทียมจํานวนหนึ่งเทานั้นท่ีถูกพิจารณาตรวจสอบวามี
การกระทําท่ีเขาขายผิดกฎหมายอาหารและยา ท้ังนี้เพราะบุคลากรของ กสทช . ท่ีมีศักยภาพในการตรวจสอบ
เฝาระวังการโ ฆษณาท่ีผิดกฎหมายอาหารและยามีจํานวนนอยมาก และในชวงเวลานั้น สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาไมสามารถใหการชวยเหลือดูแลจัดการในประเด็นนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผล
ทําใหปญหาการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาท่ีเขาขายผิดกฎหมายอาหารและยาท้ังทางวิทยุและ
โทรทัศนกลับ สูงเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ท้ังท่ีปญหานี้ไดเคยลดลงถึงข้ันหายไปในชวงตนท่ีคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) เขามาปฏิบัติงาน  

ปญหาขอกฎหมายท่ีสําคัญยังอยูท่ีการตีความวิธีการดําเนินการเอาผิดตามกฎหมายดวย ดังท่ีมีการ
กําหนดแนวปฏิบัติวาให สํานักงาน กสทช . ดําเนินการข้ันตอนตอไปไดเม่ือผานข้ันตอนการเปรียบเทียบปรับ
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรียบรอยแลว กลาวคือ หากพบวามีการฝาฝนคําสั่งระงับการ
ดําเนินการท่ีผิดกฎหมายอาหารและยา กสทช . สามารถนํามาตรการการลงโทษปรับทางปกครองมาใชได 
ในทางกลับกัน ซ่ึงตรงกับขอเท็จจริงว าสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไมสามารถดําเนินการใหมีการ
เปรียบเทียบปรับไดอยางรวดเร็ว ทําใหพบการโฆษณาท่ีผิดกฎหมายวนเวียนอยูในชองรายการเดิม ท้ังนี้อาจ
สามารถแกปญหานี้ไดโดยการกําหนดใหมีการพิจารณาประวัติการกระทําความผิดกฎหมายและการชําระ
คาปรับเปนเง่ือนไขในการตอใบอนุญาต 
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กรณีศึกษาท่ี ๔  ปญหาขาดการบูรณาการงานคุมครองผูบริโภคกับกระบวนการพิจารณาใบอนุญาต
5

6  

ในกระบวนการพิจารณาอนุมัติผังรายการหลัก ประจําป ๒๕๕๘ ของผูรับอนุญาตชองรายการ พบวา
ชองรายการท่ีเคยมีประวัติการกระทําท่ีเขาขายเปนการเอาเปรียบผูบริโภคและชองรายการท่ีเคยมีประวัติขอ
รองเรียนเก่ียวกับการโฆษณาอาหารและยา  ไมถูกนําประวัติท่ีเคยมีการกระทําผิดมาพิจารณา   พรอมกันนี้
กลับมีขอเสนอใหผานการพิจารณาเห็นชอบกับชองเหลานี้ไปกอ น แลวคอยติดตามเฝาระวังอยางใกลชิดใน
ภายหลัง  ซ่ึงเห็นไดชัดวาเปนวิธีคิดท่ีขาดการบูรณาการงานคุมครองผูบริโภคกับกระบวนการออกใบอนุญาต  
ดังท่ีมีการออกใบอนุญาตใหกับชองรายการท่ีเขาขาย มีประวัติการกระทําผิดมากอน   เชน  ชองรายการ Asian 
Film TV ของบริษัท ไทย แซทเทิลไลท ทีวี จํากัด และชองรายการมงคล แชนแนล ของบริษัท ไทย มงคล 
มัลติมีเดีย จํากัด ท้ังสองชองรายการพบวามีประวัติการกระทําท่ีฝาฝนพระราชบัญญัติอาหาร พ .ศ. ๒๕๒๒ 
ฐานโฆษณาประโยชนคุณภาพอาหารโดยไมไดรับอนุญาตและอาจมีลักษณะหลอกลวงใหหลงเชื่อโดยไมสมควร 
อันมีโทษตามกฎหมาย สวนชองรายการ H Plus Channel ของบริษัท เอช พลัส แชนแนล คอรปอเรชั่น 
จํากัด ท่ีออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับไสยศาสตร เหนือธรรมชาติท่ีอาจมีผลใหผูบริโภคตกเปนเหยื่อ
ถูกหลอกลวงจากการขายสินคาท่ีโออวดเกินจริงเปนตน 

กสทช. สุภิญญา กลางณรงค ไดใหขอคิดเห็นตอประเด็นนี้ไววา  
 

“ควรกํากับดูแลกอนจะเกิดเหตุซํ้าซาก ในกรณีของชองรายการท่ีมีประวัติเขาขายการกระทําท่ีเปน
การเอาเปรียบผูบริโภค โดยสงผังรายการใหคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของหรือสํานักท่ีเก่ียวของพิจารณาให
ความเห็นกอนการนําเสนอใหบอรดพิจารณาเห็นชอบอนุมัติผังรายการ หรืออยางนอยควรให ผูประกอบกิจการ
ทําหนังสือยืนยันวาไมมีการขายสินคาหรือมีเนื้อหาท่ีเคยมีความผิดนั้นแลวในผังรายการประกอบ” 

 

เม่ือกระบวนการพิจารณาใบอนุญาตในปท่ี ๒ ยังคงเปนการตรวจสอบตามเอกสารหลักฐานชุดเดิม 
มิไดเชื่อมโยงขอมูลกับ ขอมูลของ สํานักอ่ืนๆ หรือมิไดขอใหสํานักอ่ืนชวยกลั่นกรองขอมูลให รวมถึงเม่ือขาด
แนวคิดในการนําประวัติการกระทําผิด มาใชเปนกลไกในการ พิจารณาใหความ เห็นชอบหรือไมเห็นชอบ ในการ
ตอใบอนุญาต ยอมทําใหไมสามารถนําระบบการอนุญาตมาใชเปนเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูประกอบการ สวนสํานักท่ีดูแลการคุมครองผูบริโภคคงตองรับภาระหนักในการติดตามตรวจสอบเพ่ือใหรูเทา
ทันผูประกอบการท่ีจงใจฝาฝนกฎหมายตอไป  ส วนผูบริโภค ก็ไมสามารถแยกความแตกตางระหวาง
ผูประกอบการท่ีดีและไมดีได  

 
๓. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

จากการประเมินสภาพการคุมครองผูบริโภคใน กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน โครงสรางและ
กลไกการทํางาน ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีผานมานั้น  พอสรุปไดวาความสําเร็จในงาน
คุมครองผูบริโภคท่ีเกิดข้ึนไดเพราะมีจุดแข็งอยางนอย ๓ ประการ  

โดยเห็นไดชัดวาจุดแข็งประการแรกของการคุมครองผูบริโภคนั้นอยูท่ีตัวบทกฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโ ทรทัศน 

                                                           
6 บันทึกเปดเผยความเห็น ของ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค มตท่ีิประชุม กสท.ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
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และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ ดังท่ีไดนําเสนอในชวงแรกแลววากฎหมายฉบับนี้ไดวางแนวทางท่ีเปน
รากฐานหรือโครงสรางและกลไกในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคไวในประเด็นสําคัญๆ อยางนอย ๖ เรื่อง 
ไดแก (๑) การกําหนดใหองคประกอบของ กสทช . ประกอบดวยผูท่ีมีค วามรู ความเชี่ยวชาญดานการคุมครอง
ผูบริโภคหรือการสงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอันเปนประโยชนตอการกํากับดูแลกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมอยางละ ๑ คน (๒) องคประกอบของการสรรหา กสทช . ใหมี
ประธานสหพันธองคกรผูบริโภครวมดวย (๓) การจัดใหมีกลไกคุมครองผูบริโภคในรูปคณะอนุกรรมการ (๔) 
การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไปประกอบการพิจารณากอนออกระเบียบ ประกาศ
หรือคําสั่งในการกํากับดูแลการประกอบกิจการฯ (๕) ในแผนแมบทฯ ตองจัดใหประชาชนไดใชคลื่นความถ่ีเพ่ือ
ประโยชนสาธ ารณะในกิจการบริการชุมชนไมนอยกวารอยละ ๒๐ และ (๖) วัตถุประสงคขอหนึ่งของกองทุน
วิจัยและพัฒนาใหสนับสนุน สงเสริม และคุมครองผูบริโภค 

ประการท่ีสอง ผูนําใน กสทช . มีนโยบายและวิสัยทัศนในการคุมครองผูบริโภคท่ี ชัดเจน จึงไดพัฒนาให
เกิดเครื่องมือ คือ ประกาศ กสทช. บันทึกขอตกลง แนวปฏิบัติและแนวทางการดําเนินงานเพ่ือใชผลักดันงาน
คุมครองผูบริโภคใหขับเคลื่อนไปในทิศทางตามแผนแมบทท่ีชัดเจน เกิดเปนประโยชนแกสาธารณะ 

ประการท่ีสาม การท่ีสํานักคุมครองผูบริโภคฯ ปฏิบัติงานอยางเขมแข็ง มีบทบาทประสานและเชื่อมโยง
กับหนวยงานภายนอกอยางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมท้ังหนวยงานภายนอกอ่ืนๆ ไดทําให
เห็นผลงานท่ีสําเร็จเปนรูปธรรมหลายเรื่องแมวาตองปฏิบัติงานภายใตขอจํากัดดานขาดบุคลากรท่ีมีความรู
ความเชี่ยวชาญดานกฎหมายอาหารและยาและมีกําลังบุคลากรท่ีปฏิบัติงานไดจริงเพียง ๒-๔ คนเทานั้น 

อยางไรก็ดี การท่ีงานคุมครองผูบริโภคขับเคลื่อนภารกิจตามแผนแมบทไดเพียงบางสวนและขับเคลื่อน
ดวยความยากลําบากดวยจุดออนอยางนอย ๔ ประการ 

ประการแรก ความเขาใจตอแนวคิด หลักการและวิธีทํางานคุมครองผูบริโภคภายใน กสทช . มีความ
แตกตางกันมากตั้งแต ระดับกรรมการ อนุกรรมการ รวมท้ังผูปฏิบัติงาน ความเขาใจท่ีแตกตางกันนี้สงผล
กระทบตอการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคอยางเห็นไดชัด ตั้งแตองคประกอบของอนุกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคท่ีเขามาโดยโควตาของ กสทช . หลายทานขาดความรูความเชี่ยวชาญดานงานคุมครองผูบริโ ภค 
ตลอดจนเขาใจผิดวางานคุมครองผูบริโภคนั้นเปนอุปสรรคตอการประกอบธุรกิจ จึงสงผลใหการบริหารจัดการ
และการตีความกฎหมายในบางครั้งกลายเปนอุปสรรคตอการผลักดันงานคุมครองผูบริโภค 

ประการท่ีสอง การออกแบบระบบและสวนงานภายในของ กสทช . ยังมีลักษณะแยกสวน แยกงาน แ ยก
คนทําใหไมสามารถนําขอมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันได ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดมาจากระบบการออก
ใบอนุญาตไมไดเชื่อมโยงกับประวัติท่ีมีการเอาเปรียบผูบริโภคหรือการกระทําความผิดตามกฎหมายอาหารและ
ยาทําใหชองรายการท่ีมีประวัติดังกลาวไดรับอนุญาต ระบบการอนุญาตไมมี ผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูประกอบการ ระบบงานท่ีไมเชื่อมโยงขอมูลในลักษณะนี้จึงเปนการสรางภาระใหสํานักคุมครองผูบริโภคฯ 
โดยเฉพาะเม่ือยังไมมีหนวยงานใดท่ีรับผิดชอบการติดตาม ตรวจสอบและเฝาระวังอยางตอเนื่อง ในท่ีสุดอาจ
สงผลกระทบตอการบังคับใชกฎหมาย ทําใหขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย 

ประการท่ีสาม ความไมสามารถดําเนินงานตามกฎหมายไดในประเด็นการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน แมวาเปนหลักการท่ีระบุไวในกฎหมายก็ตาม การขาดการมีสวนรวมของผูบริโภคท่ีผ านมาพบตั้งแต
ข้ันตอนการ ศึกษาผลกระทบของการออกประกาศ ยก ตัวอยางไดจากกรณีการจัดทําประกาศท่ีเก่ียวของกับ
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มาตรฐานสัญญาฯ พบวาในระหวางการรับฟงความคิดเห็นไมมีตัวแทนผูบริโภคเขารวมแสดงความเห็น มีเพียง
ผูประกอบการเขารวม ตอมาเม่ือผานชั้นรับฟงความคิดเห็น ไดมีการตัดสาระสําคัญบางประการ  เชน มีการ
ระบุเรื่องการคืนอุปกรณแตไมมีการกําหนดระยะเวลา เปนตน  

 

ประการท่ีสี่ ความไมสามารถดําเนินงานตามกฎหมายไดในประเด็นการเปดเผยขอมูลการดําเนินงานสู
สาธารณะ โดยเฉพาะขอมูลใบอนุญาตประกอบกิจการของผูไดรับใบอนุญาตพรอมท้ังเง่ือนไขท่ีกําหนด รวมท้ัง
รายการเรื่องรองเรียน ความคืบหนาและผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูบริโภคและผูรับใบอนุญาต 
ประเด็นเหลานี้แมจะถูกกําหนดไวในมาตรา ๕๙ แตในทางปฏิบัติกลับไมสามารถคนควาขอมูลเหลานี้ไดชัดเจน 
หรือปรับใหเปนขอมูลท่ีทันสมัยทันตอสถานการณ  การไมเปดเผยขอมูลเหลานี้ ทําใหท้ั งผูบริโภคและ
ผูประกอบการตองอยูในความเสี่ยง ไมสามารถคุมครองตนเองได ดังเชน ในกรณีของชองรายการท่ีเผยแพร
เนื้อหาท่ีฝาฝนกฎหมายอาหารและยา ควรเปดเผยผานเวบไซต เพ่ือใหผูรับใบอนุญาตโครงขายในกิจการไมใช
คลื่นสามารถตรวจสอบไดวา จะยินยอมใหชองรายการดํา เนินการหรือไม อยางไร เปนตน อยางไรก็ตาม 
กสทช .อาจกําหนดใหมีชั้นความลับไดในกรณีท่ีมีความจําเปนหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบท่ีรายแรงตอสังคม
เทานั้น  

สําหรับขอเสนอแนะเบื้องตนสําหรับการปฏิรูปงาน คุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนนั้น ควรธํารงรักษาจุดแข็งท้ังสามประการและสงเสริมใหเกิดการไขปญหาเพ่ือลดจุดออนท้ังสี่ประการ 
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