
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ 
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด าเนินรายการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
 

สาระส าคัญ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด าเนินรายการ 
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

 
๑.หลักการและ
เหตุผลในการ   
ออกประกาศ 

        
        โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้
ผู้อื่นด าเนินรายการ  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยค านึงถึงการ
ส่งเสริมเสรีภาพในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชนที่หลากหลายและมีคุณภาพ  อย่างเท่าเทียมและ
รู้เท่าทัน และก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ให้มีการแข่งขันได้อย่างเสรี  ภายใต้
หลักเกณฑ์ที่เป็นธรรม  เนื้อหารายการที่มีคุณภาพ  
หลากหลาย  และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้ง
คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ  

อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๒๗ (๓) (๔) (๕) (๖) (๘) 
(๙) (๑๐) (๑๑) (๑๓) (๑๗) (๑๘) และ (๒๔) และมาตรา 
๓๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕ มาตรา ๗ 
มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ 
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ 

 
ยืนยันตามร่างเดิม 

 
ยืนยันตามร่างเดิม 



สาระส าคัญ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด าเนินรายการ 
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ 
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ 
มาตรา ๓๗ และมาตรา  ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. 
๒๕๕๑ อันมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา  
๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ และ
มาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติ
ให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่ง
เวลาให้ผู้อ่ืนด าเนินรายการไว้ดังต่อไปนี้  กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงก าหนดหลักเกณฑ์การ
จัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ ดังนี้ 

 
 

๒.ชื่อประกาศ 
        
         ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง “หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้
ผู้อื่นด าเนินรายการ 
 

 
ยืนยันตามร่างเดิม 

 
ยืนยันตามร่างเดิม 



สาระส าคัญ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด าเนินรายการ 
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

 
๓.วันที่มีผลบังคับ 

 

  
          ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

 
ยืนยันตามร่างเดิม 

 
ยืนยันตามร่างเดิม 

 
๔.ค านิยาม 

         
           ข้อ ๓. ในประกาศนี้  
“ผู้รับใบอนุญาต ” หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตตาม
ประกาศคณะกรรมการ  กิจการกระจายเสียง  กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
ไม่รวมถึงผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์กิจการบริการชุมชน 

ความคิดเห็นสาธารณะ   
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 
คุณจิตรลดา เองยศมาก จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ 

- -ควรแยกกิจการเคเบิ้ลกับทีวีดาวเทียมออกจาก
ประกาศนี้  
- ถ้าเป็นผู้รับใบอนุญาต ฯ ไปจ้างผู้อ่ืนผลิตถือว่า
เป็นการแบ่งเวลาให้ผู้อื่นหรือไม่ 

-  
 

ผลการปรับปรุงแก้ไข จากการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 
แก้ไขให้บังคับใช้กับ “กิจการที่ใช้คลื่นความถี่”เท่านั้น 
โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้ 
       “ผู้ได้รับใบอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการ  
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตการให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์        
ที่ใช้คลื่นความถ่ี  ไม่รวมถึงผู้รับใบอนุญาตให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์กิจการบริการชุมชน” 



สาระส าคัญ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด าเนินรายการ 
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

   
“การแบ่งเวลาให้ด าเนินรายการ” หมายความว่า การให้เช่า
เวลา การให้เวลาร่วมผลิตรายการ  หรือการให้เวลาเพื่อ
ด าเนินการอย่างใด  ๆ ที่มีลักษณะท านองเดียวกัน  เพ่ือ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
 
 
 
         
 
 
 
“ผู้ได้รับการแบ่งเวลาให้ด าเนินรายการ ” หมายความว่า    
นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์  ในการผลิตรายการ  หรือการ
น าเอารายการมาเพ่ือเผยแพร่ผ่านทางการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ของผู้รับใบอนุญาตตามประกาศ
ฉบับนี้ 
 
 
 
 

 
ความคิดเห็นสาธารณะ   

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 

คุณสนธิ  ชยาวิโรจน์ อสมท. 
-ค านิยาม “การให้เวลาร่วมผลิตรายการ ” กับ   
“การผลิต ” มีความหมายซับซ้อนกันหรือไม่      
เข้าลักษณะ time sharing (การร่วมผลิตรายการ 
แล้วแบ่งประโยชน์กัน ไม่ใช่เป็นการซื้อ/เช่าเวลา) 
หรือไม่ ซึ่งควรจะระบุให้ชัดเจนเพื่อให้สอดคล้อง
กับลักษณะการประกอบกิจการ  
 
 

ความคิดเห็นสาธารณะ   
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 
คุณสนธิ  ชยาวิโรจน์ อสมท. 
-การก าหนดการแบ่งเวลาให้เฉพาะนิติบุคคล จะไป
เป็นการจ ากัดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ หรือไม่ บุคคล
ธรรมดาก็มีสิทธิเช่นกัน 
 
 
 

 
ผลการปรับปรุงแก้ไข จากการรับฟังความคิดเห็น

สาธารณะ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕ 
 

ตัดค าว่า “การให้เวลาร่วมผลิตรายการ” ออกไป  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการปรับปรุงแก้ไข จากการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕ 

 
ปรับแก้จาก “ นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ .....”         
เป็น  “ผู้ที่มีวัตถุประสงค.์....” 
 
 
 
 
 



สาระส าคัญ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด าเนินรายการ 
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

        
  “รายการ” หมายความว่า  เนื้อหาที่ผลิตขึ้นเพื่อให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ที่ไม่ใช่โฆษณา  โดยผลิตขึ้นเอง
หรือจัดหาจากผู้อ่ืนผลิต 
 
   “การผลิต” หมายความรวมถึง  การซื้อรายการ  การจ้าง
ผลิตรายการ  การร่วมผลิตรายการ  รวมถึงการตกลงกับ
เจ้าของลิขสิทธิ์เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเผยแพร่เสียงและ /
หรือการเผยแพร่ภาพ ในการออกอากาศทางสื่อทุกชนิดและ
ทุกประเภทของกิจการ 
 
          
 
 
 
“คณะกรรมการ ” หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
“พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า  ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้ 

 
ยืนยันตามร่างเดิม 

 
 
 
 

ความคิดเห็นสาธารณะ   
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 
คุณโกสน ช่อง 7 
- นิยามค าว่า การผลิต ท าไมถึงรวมถึงการซื้อ
รายการด้วย 
- การซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดรายการ ไม่ควรถือเป็น
การแบ่งเวลา(เช่นการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดกีฬา) 
มิฉะนั้นจะเกิน ร้อยละ ๒๕ 
 
 

  ยืนยันตามร่างเดิม 
                         
 
 

ยืนยันตามร่างเดิม 
 
                           

 
                   ยนืยนัตามร่างเดมิ 

 
 
 

 
ผลการปรับปรุงแก้ไข จากการรับฟังความคิดเห็น

สาธารณะ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕ 
 
ตัดค านิยามค าว่า “การผลิต” ออกไป  
 
 
 
 
 
 
                               

ยืนยันตามร่างเดิม 
 
 
 
                      ยนืยนัตามร่างเดมิ 
        



สาระส าคัญ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด าเนินรายการ 
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

 
 
๕.หลักเกณฑ์การ
แบ่งเวลาให้ผู้อื่น
ด าเนินรายการ 

        

         ข้อ ๔. ผู้รับใบอนุญาตจะต้องให้บริการ        

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ด้วยตนเอง  การแบ่งเวลา         

ให้ผู้อื่นด าเนินรายการ  ให้กระท าได้ตามหลักเกณฑ์       

และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ 

 
 
         
                  ยนืยนัตามร่างเดมิ 
 

 
 
 

ยืนยันตามร่างเดิม 
 

    
         ข้อ ๕. ให้ผู้รับใบอนุญาตจะต้องแบ่งเวลาให้ผู้อื่น
ด าเนินรายการไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อย
ละยี่สิบห้าของเวลาการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ของผู้รับใบอนุญาต  โดยการแบ่ง  ให้ด าเนินรายการต้องมี
การเฉลี่ยให้อยู่ในแต่ละช่วงเวลาอย่างเหมาะสม 
 การแบ่งเวลาให้ด าเนินรายการตามวรรคหนึ่งต้อง
ค านึงถึงสัดส่วนและความหลากหลาย  ของรายการตาม
ประเภทการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์           
ของแต่ละสถานี  และไม่มีลักษณะเป็นการกระท า  อันเป็น
การผูกขาด  ลด หรือจ ากัดการแข่งขันในการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์และผู้ได้รับการแบ่งเวลา  ให้
ด าเนินรายการจะน าเอาเวลาไปให้ผู้อื่นด าเนินการต่อมิได้ 
 

 
ความคิดเห็นสาธารณะ   

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 

ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ 
- การแบ่งช่วงเวลา อยากให้มีการขยายมากขึ้นเป็น 
๔๐-๕๐% เพราะต้องให้บริการกับหน่วยงานของ
รัฐมาเช่าเวลารายการ ท าให้ช่องทางมีการเผยแพร่
มากยิ่งขึ้นมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
- งบประมาณไม่เพียงพอในการผลิตรายการด้วย
ตนเองถึง ๗๕ % อาจท าให้คุณภาพของรายการ    
ไม่มีคุณภาพได้  
 
คุณโกสน ช่อง ๗ 
-การซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดรายการ ไม่ควรถือเป็นการ
แบ่งเวลา (เช่นการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดกีฬา) 

 
ผลการปรับปรุงแก้ไข                                    

จากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ                  
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 
แก้ไขจาก “ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๑๐ แต่ต้องไม่เกินกว่า
ร้อยละ ๒๕” เป็น “ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๑๐ แต่ต้องไม่
เกินกว่าร้อยละ ๔๐” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระส าคัญ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด าเนินรายการ 
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

มิฉะนั้นจะเกิน ร้อยละ ๒๕ แน่นอน 
 
พ.อ. ณัฐ เทียงทองดี (ช่อง๕) 
-การก าหนดขั้นต่ า สูง ขอเสนอให้มากกว่า  
๒๐-๒๕% เพราะถ้ามีการแบ่งเวลาให้คนอื่นมาก
ขึ้นก็จะท าให้อุสาหกรรมเจริญเติบโตมากขึ้น 
 
คุณสุวรรณา  
-การแบ่งเวลา ๒๕ % มีสัดส่วนมากเกินไป ถ้าไม่
สามารถประกอบกิจการด้วยตนเองได้ ก็ไม่ควร
ขอรับใบอนุญาต 
 
คุณปราโมทย์ นายกสมาคมดิจิตอลบันเทิง 
-โครงสร้างการท าโทรทัศน์ของแต่ละรายจะ
แตกต่างกัน ควรก าหนดขั้นสูงมาอย่างเดียว โดยไม่
ต้องก าหนดขั้นต่ า  
 
คุณสุวรรณา วิทยุจุฬา 
-ไม่ควรแบ่งแยกให้หลายมาตรฐาน เพราะจะมีการ
เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการแข่งขัน 
 
คุณจิตรลดา เองยศมาก จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ 
-ในค านิยามไม่ได้แยกกิจการใช้คลื่นกับไม่ใช้คลื่น 
ท าให้กิจการไม่ใช้คลื่น(ทีวีดาวเทียม) อาจมีปัญหา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระส าคัญ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด าเนินรายการ 
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ปัญหาในการแบ่งเวลา เนื่องจากมีการซื้อช่อง
รายการมาทั้งช่อง ตลอด ๒๔ ชม. จะปฏิบัติตาม
ประกาศเป็นไปได้ยาก  
 

ความคิดเห็นสาธารณะ   
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ 

 
สมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
-เสนอสัดส่วนการแบ่งเวลาเป็น “ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๒๐ แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ ๕๐” 
 
กองทัพบกช่อง๕ 
-เสนอสัดส่วนการแบ่งเวลาเป็น “ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๒๐ แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ ๕๐ ”เพ่ือให้มี
ความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
 
อสมท. 
-สนับสนุนสัดส่วนการแบ่งเวลาเป็น “ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐ แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ ๕๐ ”เพ่ือให้
มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 
 
 

 
 
 
 

ผลการปรับปรุงแก้ไข                                    
จากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ                  

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ ๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระส าคัญ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด าเนินรายการ 
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

        
          ข้อ ๖. การแบ่งเวลาให้ด าเนินรายการ  จะแบ่งเวลา
ให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ใน
ประเภทเดียวกันมิได้  โดยผู้ได้รับการแบ่งเวลาให้ด าเนิน
รายการจะต้องไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม  ตามท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 
ความคิดเห็นสาธารณะ   

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
  

คุณ รุ่งรัตน์ RS 
-ถ้าเป็นผู้รับใบอนุญาตทีวีดาวเทียม แล้วเอา
รายการของตัวเองไปออกทางฟรีทีวี โดยการเช่า
เวลาของฟรีทีวี จะเข้าลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ๖ 
หรือไม ่
 
 

 
ผลการปรับปรุงแก้ไข                                    

จากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ                 
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 
ปรับแก้ให้มีผลบังคับใช้กับ “กิจการที่ใช้คลื่นความถี่”
เท่านั้น 

         
          ข้อ ๗ การแบ่งเวลาให้ด าเนินรายการ                  
จะมีค่าตอบแทนในลักษณะที่เป็นค่าเช่าหรือค่าตอบแทน  
ในลักษณะอ่ืนใดก็ได้  โดยต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล  
และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติอันมีผลกระทบต่อการแข่งขัน  
อย่างเป็นธรรม 
          ค่าตอบแทนการให้ด าเนินรายการตามประกาศ
ฉบับนี้ ให้ถือเป็นรายได้อ่ืนใดที่เก่ียวเนื่อง  กับการให้บริการ
ของผู้รับใบอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม 

 
ความคิดเห็นสาธารณะ   

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕  
 

คุณ สนธิ ชยาวิโรจน์ อสมท. 
-การจ่ายค่าตอบแทนสามารถจ่ายเป็นอย่างอ่ืนได
หรือไม่ นอกจากเป็นตัวเงิน  
 
กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง ๑๑ 
-ตามข้อ ๕ ค่าตอบแทนการแบ่งเวลาให้ด าเนิน
รายการ ลักษณะค่าตอบแทนไม่ได้แบ่งเป็น

 
ผลการปรับปรุงแก้ไขจากการรับฟังความคิดเห็น

สาธารณะ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 
 
อธิบายว่า “ค่าตอบแทน” หมายความถึง ค่าตอบแทนใน
ลักษณะใดก็ได้ แต่ค่าตอบแทนนั้นจะต้องสามารถ
ประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ เพื่อที่จะน ามาใช้คิดค านวณ
ค่าธรรมเนียมรายปี  



สาระส าคัญ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด าเนินรายการ 
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ผลประโยชน์ก าไร  แต่มีการสนับสนุนเป็นทางอ่ืน
ได้หรือไม่ เช่น ช่วยเผยแพร่สปอต (spots) 
 

           
  ข้อ ๘ ให้ผู้รับใบอนุญาต แจ้งข้อมูลการแบ่งเวลาให้
ด าเนินรายการต่อคณะกรรมการพร้อมผังรายการของ
สถานี โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  

(๑) รายชื่อผู้ที่ได้รับการแบ่งเวลาให้ด าเนินรายการ 
(๒) ชื่อรายการ ประเภทรายการ  
(๓) จ านวนเวลาที่แบ่งให้ด าเนินรายการในแต่ละราย 
(๔) สรุปสัดส่วนเวลาที่แบ่งเวลาให้ด าเนินรายการของ

สถานีเป็นรายเดือน 
(๕) ค่าตอบแทนการแบ่งเวลาให้ด าเนินรายการของแต่ละ
รายเป็นรายเดือน 
(๖) สัญญาการแบ่งเวลาให้ด าเนินรายการในกรณีที่
คณะกรรมการร้องขอ 
 

ความคิดเห็นสาธารณะ   
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕  

 
องค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน 
ข้อ๘(๖)  เกรงว่าบทบัญญัติดังกล่าวจะไปขัดแย้ง
กับกฎหมายที่คุมครองความลับของบริษัท หาก
บริษัทจ าเป็นต้องส่งสัญญาการแบ่งเวลาให้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 

ความคิดเห็นสาธารณะ   
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖  

 
การที่คณะกรรมการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้ง
ข้อมูลการแบ่งเวลาให้ด าเนินรายการโดยมีรายละเอียด
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๘ นั้น เป็นไปโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเท่านั้น อีกทั้งข้อก าหนดดังกล่าวไม่
เป็นการกระทบต่อการประกอบกิจการของ          
ผู้รับใบอนุญาตแต่อย่างใด บทบัญญัติดังกล่าวจึงไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายคุ้มครองความลับทางการค้า        
ของบริษัท 

        
         ข้อ ๙ ผู้รับใบอนุญาตจะปฏิเสธการแบ่งเวลาให้
ด าเนินรายการมิได้  เว้นแต่ เป็นรายการที่มีเนื้อหาต้องห้าม
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  หรือไม่สอดคล้องกับประเภทการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ของผู้รับใบอนุญาต  

    
 
                 ยนืยนัตามร่างเดมิ 

 
 
                    ยนืยนัตามร่างเดมิ 



สาระส าคัญ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด าเนินรายการ 
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ทั้งนี้ การปฏิเสธจะต้องแสดงข้อมูลและเหตุแห่งการปฏิเสธ
ต่อผู้ขอแบ่งเวลา เพ่ือด าเนินรายการ อย่างชัดแจ้ง 
 

            
          ข้อ  ๑๐ การเปลี่ยนแปลงเวลาหรืองดกา ร
ออกอากาศรายการที่ได้แบ่งเวลาให้ด าเนินรายการ           
ไว้แล้วจะกระท ามิได้ เว้นแต่  
               (๑) ผู้ผลิตรายการยินยอม  
               (๒) มีเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน  เหตุจ าเป็นเร่งด่วน  
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  ในการเปลี่ยนแปลงเวลาหรือ       
งดการออกอากาศรายการตามวรรคแรก  ผู้รับใบอนุญาต
จะต้องแจ้งให้ผู้ผลิตรายการทราบล่วงหน้า                
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 
ความคิดเห็นสาธารณะ   

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕  
 

ช่อง ๗  
การเปลี่ยนแปลงผังรายการ ตามข้อ ๑๐ (๒) อาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเหตุอ่ืน อีก เช่นการ
ถ่ายทอดการแข่งขันกีฬา เป็นต้น และให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการภายใน ๗ วัน นับแต่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
 

 
 
 
 
                    ยนืยนัตามร่างเดมิ 

        
         ข้อ ๑๑ ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ก ากับให้ผู้ได้รับ
การแบ่งเวลาให้ด าเนินรายการปฏิบัติ  ตามกฎหมาย  
ประกาศ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และค าสั่งที่คณะกรรมการ
ก าหนดเพ่ือการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์   
 
 
 

 
 
 

ยืนยันตามร่างเดิม 

 
 
 

ยืนยันตามร่างเดิม 



สาระส าคัญ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด าเนินรายการ 
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

    
     ข้อ ๑๒ กรณีท่ีผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์  หรือเงื่อนไขที่ก าหนด  ไว้ในประกาศนี้  
คณะกรรมการอาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตระงับการกระท าที่
ฝ่าฝืน หรือแก้ไขปรับปรุง  หรือปฏิบัติ  ให้ถูกต้องหรือ
เหมาะสมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หรือตักเตือนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้นก็ได้      

 
ความคิดเห็นสาธารณะ   

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕  
 

คุณจิตรลดา เฮงยศมาก จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ 
-การก าหนดโทษรวมกัน ไม่มีล าดับของการกระท า
ผิด อาจจะเป็นการเปิดช่องทางได้ อยากให้มีการ
ก าหนดโทษล าดับชั้นเหมือนโทษทางปกครอง  
 

 
ผลการปรับปรุงแก้ไขจากการรับฟังความคิดเห็น

สาธารณะ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 
 
                  ยนืยนัตามร่างเดมิ 

      
 ข้อ ๑๓ ให้ผู้ทดลองประกอบกิจการตามประกาศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ประเภทกิจการทางธุรกิจแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด าเนินรายการ
โดยถือปฏิบัติตามประกาศนี้โดยอนุโลม 

 

 
 
 

ยืนยันตามร่างเดิม 

 
 
 

ยืนยันตามร่างเดิม 

 

 

 


