
๑ 

 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ 
ร่าง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง แนวทางการก ากับดูแลอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ..... 

ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ล าดับ ร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการก ากับดูแลอัตราค่าบริการ 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ..... 

ความคิดเห็นสาธารณะ ข้อวิเคราะห์ 

๑       โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการก ากับดูแลอัตรา
ค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพ่ือก ากับดูแลอัตรา
ค่าบริการในตลาดกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่กลไกตลาดไม่
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีการแข่งขันหรือแข่งขันน้อย หรอื
การแข่งขันดังกล่าวน าไปสู่ผลกระทบเชิงลบต่อตลาดหรือต่อผู้ใช้บริการให้
สอดคล้องตามหลักวิชาการและแนวทางการก ากับดูแลตามมาตรฐานสากลมี
ความเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ โดยค านึงถึง
ประโยชน์สาธารณะ ภาระของผู้บริโภค ความสอดคล้องกับต้นทุนการ
ให้บริการ ความคุ้มค่า และการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
      อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๘) (๙) และ (๒๔) มาตรา ๒๙ และ
มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการ
ประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ 
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นพระราชบัญญัติ
ที่มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง
หลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงก าหนดแนวทางการก ากับ
ดูแลอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... ดังนี้  

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 



๒ 

 

ล าดับ ร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการก ากับดูแลอัตราค่าบริการ 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ..... 

ความคิดเห็นสาธารณะ ข้อวิเคราะห์ 

๒       ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย แนวทางการก ากับ
ดูแลอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .....” 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 

๓       ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 

๔       ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่มี
ก าหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้
แทน 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 

๕       ข้อ ๔ ในประกาศนี้  
   “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์     
   “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
   “ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ และให้หมายความรวมถึงส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น
ของรัฐ ผู้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์อยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ  
   “ผู้ใช้บริการปลายทาง” หมายความว่า ผู้ใช้บริการในกจิการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์จากการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง
ผู้ใช้บริการที่เป็นผู้รับใบอนุญาตซึ่งน าบริการแบบประยุกต์ บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หรือบริการสิ่งอ านวย

บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
   เสนอแก้ไข ดังนี้ 
   “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ 
   “ผู้ใช้บริการปลายทาง” หมายความว่า ผู้ใช้บริการในกิจการ
กระจายเสียง... ประกอบกิจการอีกทอดหนึ่ง และไม่รวมถึง
ผู้ใช้บริการซึ่งผู้รับใบอนุญาตแบ่งเวลาให้เช่าเพ่ือด าเนิน
รายการ     
   “อัตราค่าบริการ” – ไม่เห็นด้วย เพราะผู้ที่มีความคิดเห็น
แตกต่าง สามารถร้องเรียนคัดค้านได้อย่างกว้างขวางไร้
ข้อจ ากัด อาจเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจเกินสมควร มี
แนวโน้มปิดกั้นการพัฒนารูปแบบการให้บริการ การแข่งขัน
เสนอบริการ และขัดต่อสภาพที่แท้จริงของการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ซึ่งมีหลายบริการที่กลไก
ตลาดได้แข่งขันอย่างสมบูรณ์แล้ว 

เห็นควรปรับปรุงบางส่วน 
เจตนารมณ์ของประกาศ คือ การ

ก ากับดูแลอัตราค่าบริการให้มีความ
เหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรมต่อ
ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ โดย 

๑. หากกิจการมีกลไกตลาดที่แข่งขัน
สมบูรณ์ คณะกรรมการ จะไม่มีการเข้า
มาแทรกแซงอยู่แล้ว 

๒. การออกกฎหมาย จ าเป็นต้อง
ครอบคลุมส าหรับผู้ใช้บริการทุกราย  
โดยเจตนาต้องการก ากับเฉพาะในกรณี
ที่มีปัญหาเท่านั้น ซึ่งหากการใช้บริการ
ใดที่ไม่มีปัญหา ย่อมไม่ได้รับผลกระทบ
จาก ร่างประกาศฉบับนี้ 

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและ
ป้องกันความสับสนของถ้อยค า เห็น



๓ 

 

ล าดับ ร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการก ากับดูแลอัตราค่าบริการ 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ..... 

ความคิดเห็นสาธารณะ ข้อวิเคราะห์ 

ความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือน าไปประกอบกิจการอีกทอด
หนึ่ง  
   “บริการระหว่างผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า การให้บริการระหว่างผู้รับ
ใบอนุญาตด้วยกันในการให้บริการแบบประยุกต์ บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ การให้บริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หรือการให้บริการอ่ืนใดตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
   “บริการแบบบอกรับสมาชิก” หมายความว่า การให้บริการในกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยผู้ให้บริการที่ไม่ประสงค์จะให้บริการเป็น
การทั่วไป โดยจะมีเง่ือนไขหรือไม่ก็ตาม  
   “อัตราค่าบริการ” หมายความว่า ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าบริการ 
ค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่ผู้รับใบอนุญาตเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ อัน
เนื่องมาจากใช้บริการในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 
   “ผู้ใช้บริการปลายทาง” - ผู้ใช้บริการ ควรระบุถึงคนที่มีผล
ต่อการช าระเงิน มิใช่ครอบคลุมผู้รับชมหรือรับบริการทุกราย 
เนื่องจากร่างประกาศฯ ต้องการก าหนดแนวทางการก ากับ
ดูแลค่าบริการ จึงสมควรใช้บังคับเฉพาะผู้ใช้บริการที่มีการ
ช าระค่าบริการเท่านั้น 
   “บริการระหว่างผู้รับใบอนุญาต” ควรตัดออก 
   “บริการแบบบอกรับสมาชิก” - บริษัทฯ เห็นว่า ควรแก้ไข
ให้สอดคล้องกับประกาศอ่ืนๆ ของ กสทช. 
   “อัตราค่าบริการ” – บริษัทฯ เห็นว่าควรใช้ค าว่า 
“ค่าบริการ” แทนค าว่า “อัตราค่าบริการ” เพ่ือให้สอดคล้อง
กับค าจ ากัดความด้านหลัง 
 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
   ควรก าหนดนิยามของค าว่า “ผู้ใช้บริการ” ให้ชัดเจน เนื่อง
ไม่ชัดเจนว่าเป็นการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการปลายทาง และ/
หรือ เรียกเก็บจากผู้รับใบอนุญาตที่ให้บริการระหว่างผู้รับ
ใบอนุญาตด้วยกัน 

ควรแก้ไขค านิยาม ดังนี้  
 “ผู้ใช้บริการปลายทาง” 

หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีใช้บริการใน
กิจการกระจายเสียง หรือกิจการ
โทรทัศน์ จากการให้บริการของผู้รับ
ใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึงผู้บริโภคท่ีเป็น
ผู้รับใบอนุญาตซึ่งน าบริการแบบ
ประยุกต.์.. 
 เพ่ิมนิยาม “ผู้ใช้บริการ” 

หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตหรือ
ผู้ใช้บริการปลายทาง 
 “บริการแบบบอกรับสมาชิก” 

แก้ไขเป็น “บริการปลายทาง” ซ่ึง
หมายถึง การให้บริการระหว่างผู้รับ
ใบอนุญาตกับผู้ใช้บริการปลายทางใน
การให้บริการแบบประยุกต์ บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
หรือการให้บริการอ่ืนใดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๖       ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องเรียกเก็บอัตราค่าบริการจากผู้ใช้บริการอย่าง
เป็นธรรม สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการ ไม่เป็นภาระต่อผู้ใช้บริการโดยไม่
สมเหตุสมผล 

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด 
   ขอเพ่ิมค าว่า “หรือสะท้อนสภาวะตลาด” 
 

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 ไม่เพ่ิมค าว่า “หรือสะท้อน

สภาวะตลาด” เนื่องจากเนื้อหาในร่าง



๔ 
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บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
   เสนอเพ่ิมเติมอีก ๓ วรรค คือ  
วรรคสอง เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ จักมี
ผู้ใช้บริการต่อเมื่อคณะกรรมการได้ด าเนินการให้มีผู้รับอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล ดังนั้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่ต้อง
ให้มีจ านวนผู้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล สอดคล้องสัมพันธ์กับ
ศักยภาพของผู้ได้รับอนุญาตเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่
ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  
วรรคสาม ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับตัง้แต่ประกาศ กสทช. 
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ คณะกรรมการต้องด าเนินการให้มีจ านวน
ผู้รับใบอนุญาต ๒ ประเภทนี้ สอดคล้องสัมพันธ์กัน และ
ภายใน ๖๐ วัน ต้องด าเนินการให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถีแ่ละประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล เป็นผู้ใช้บริการที่ช าระค่าบริการให้แก่ผู้ได้รับอนุญาต
เพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล ระดับชาติ 
วรรคสี่ ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถด าเนินการดังกล่าว
ข้างต้นได้ตามก าหนดเวลา คณะกรรมการจะต้องรับภาระใน
ส่วนที่ไม่มีการใช้บริการเสมือนเป็นผู้ใช้บริการ และกรณีที่ผู้รับ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลได้รับอนุญาตให้พัก หยุด หรือเลิก

ประกาศ ครอบคลุมประเด็นดังกล่าว 
อีกท้ังร่างประกาศฉบับนี้ เป็นการ
อ้างอิงมากจากประกาศด้านการ
แข่งขัน ๒ ฉบับ ได้แก่ ประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาก าหนดผู้
มีอ านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส าคัญ
ในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ และ
มาตรการเฉพาะเพ่ือป้องกันมิให้มีการ
กระท าอันเป็นการผูกขาดหรือ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
แข่งขัน พ.ศ. ๒๕๕๗ (Ex-ante) และ 
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาและก าหนดมาตรการเฉพาะ
เพ่ือแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอัน
เป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่
เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๗ (Ex-post)  

 ส าหรับกรณบีริการโครงข่าย ซ่ึง
ในการให้บริการและการใช้บริการ 
จ าเป็นต้องได้รับใบอนุญาตจาก
ส านักงาน กสทช. นั้น การด าเนินการ
ดังกล่าวเป็นเรื่องของการประกอบ
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กิจการก่อนสิ้นสุดอายุใบอนุญาต คณะกรรมการจะต้อง
รับภาระในส่วนที่ไม่มีการใช้บริการเสมือนเป็นผู้ใช้บริการ 
นับตั้งแต่วันแรกที่คณะกรรมการอนุญาตจนถึงวันที่มี
ผู้ใช้บริการรายใหม่เกิดข้ึนทดแทน 

ธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการควรตระหนัก
และรับทราบถึงความเสี่ยงของการ
ประกอบกิจการก่อนที่จะมาขอ
ใบอนุญาตจากส านักงาน กสทช. อยู่
แล้ว ซึ่งหน่วยงานภาครัฐไม่มีหน้าที่ใน
การรับผิดชอบในความเสี่ยงจากการ
ด าเนินการทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้น 

๗       ข้อ ๖ คณะกรรมการอาจก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตท่ีอยู่ในตลาดที่ไม่มีการ
แข่งขันหรือมีการแข่งขันน้อย หรือเป็นผู้มีแนวโน้มหรือถูกพิจารณาให้เป็นผู้มี
อ านาจเหนือตลาด หรือกรณีอ่ืนใดที่ส่งผลกระทบต่อเชิงลบต่อตลาดหรือต่อ
ผู้ใช้บริการอย่างมีนัยส าคัญ ให้จัดส่งข้อมูลตามรูปแบบและวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนดภายในวันที่ ๓๑ มกราคมของทุกปี เพ่ือประโยชน์ในการ
ก ากับดูแลอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  โดย  
   ๑.บริการแบบบอกรับสมาชิก จะต้องจัดส่งข้อมูลอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
จ านวนผู้ใช้บริการ อัตราที่เรียกเก็บในแต่ละรูปแบบการให้บริการ พ้ืนที่การ
ให้บริการ หรือข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการก าหนด  
   ๒.บริการระหว่างผู้รับใบอนุญาต จะต้องจัดส่งข้อมูลอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย จ านวนผู้ใช้บริการ อัตราที่เรียกเก็บในแต่ละรูปแบบการ
ให้บริการ เงื่อนไขการให้บริการ หรือข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการก าหนด 
พร้อมส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงการใช้หรือการเชื่อมต่อโครงข่าย  สัญญาหรือ
ข้อตกลงการใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวก สัญญาหรือข้อตกลงการใช้
บริการอ่ืนใดที่คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้ในการด าเนินการเริ่มแรกตาม
ประกาศฉบับนี้ให้ผู้รับใบอนุญาตท่ีคณะกรรมการก าหนดจัดส่งข้อมูลภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับจากวันที่คณะกรรมการก าหนด 

บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
   เสนอเป็น ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี และ 
   ๒.บริการระหว่างผู้รับใบอนุญาต เสนอให้ตัดค าว่า “หรือ
ข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการก าหนด” และ “สัญญาหรือ
ข้อตกลงการใช้บริการอ่ืนใดที่ 
คณะกรรมการก าหนด" 
 

หจก. ศรีสะเกษ ส.การไฟฟ้า 
   เสนอเป็น ๙๐ วัน คือภายในวันที่ ๓๑ มีนาคมของทุกปี 
 

หจก. เมืองนครพนม เคเบิลเน็ทเวิร์ค / หจก. นรินทร์ธร 
(เทียนชัยเคเบิล) 
   ต้องการให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการนั้นๆ 
 

บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 
 เสนอให้ กสทช. ก าหนดข้อมูลที่ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดส่ง

เป็นข้อมูล ณ วันสิ้นปีปฏิทิน และขอเสนอให้ขยายระยะเวลา
การจัดส่งข้อมูล เป็นภายในวันที ่๓๑ มีนาคมของทุกปี 

เห็นควรปรับปรุงบางส่วน 

 การปรับแก้ระยะเวลาการจัดส่ง
ข้อมูลสามารถท าได้ เพ่ือให้ผู้รับ
ใบอนุญาตมีระยะเวลาจัดเตรียมข้อมูล
ที่สมบูรณ์และถูกต้องเพ่ือน าส่งให้
ส านักงาน 

เห็นควรปรับแก้เป็น ขอให้จัดส่ง
ข้อมูลภายในวันที่ ๓๑ มีนาคมของทุก
ปี โดยเป็นข้อมูล ณ วันสิ้นปีปฏิทิน
ของปีล่าสุด  

 ไม่ตัดค าว่า “หรือข้อมูลอื่นใด
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด” 
เนื่องจากส านักงานอาจมีความ
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลอื่นเพ่ิมเติม ซึ่ง
นอกเหนือจากข้อมูลที่ระบุไว้ในร่าง
ประกาศ 
 ตัดการส่งส าเนาสัญญาฯ ในข้อ ๖
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 เสนอตัด “ข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการก าหนด” 
เนื่องจากเห็นว่าการก าหนดดังกล่าวกว้างเกินไป จึงขอเสนอให้
ตัดข้อความดังกล่าว 
 เสนอตัดการส่งส าเนาสัญญาฯ ในข้อ ๖(๒) ของร่าง

ประกาศฯ โดยให้ผู้รับใบอนุญาตยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
ที่จัดส่งนั้น น่าจะเพียงพอต่อการก ากับดูแลแล้ว และหากกรณี
ผู้รับใบอนุญาตเข้าข่ายกระท าการที่มีลักษณะที่มีการก าหนด
อัตราค่าบริการที่ไม่เป็นธรรมแล้ว กสทช. ค่อยขอข้อมูล
ดังกล่าวก็อาจด าเนินการได้ จึงไม่ควรก าหนดหลักเกณฑ์ที่จะ
เป็นการสร้างภาระเกินสมควรแก่ผู้รับใบอนุญาตโดยไม่มีความ
จ าเป็น อีกท้ังในการท าสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ โดยปกติ
คู่สัญญาจะถูกจ ากัดไม่ให้เปิดเผยสัญญาต่อบุคคลที่สาม  

(๒) ของร่างประกาศฯ ตามท่ีผู้รับ
ใบอนุญาตเสนอ เนื่องจากส านักงาน 
กสทช. ได้มีการก าหนดให้ผู้รับ
ใบอนุญาตน าส่งเอกสารดังกล่าวตาม
ประกาศ กสทช. ฉบับอ่ืนอยู่แล้ว 
(ประกาศเก่ียวกับการขอใบอนุญาต) 

๘       ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๖ รายใด มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ 
สัญญาหรือข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับอัตราค่าบริการ  ให้แจ้ง
รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อส านักงานเพื่อทราบ ตามรูปแบบ
และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการลงนาม
หรือการเปลี่ยนแปลงนั้น 

เห็นด้วย เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 

๙       ข้อ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อมูลหรือได้รับการร้องเรียนด้านอัตรา
ค่าบริการจากผู้ใช้บริการปลายทางหรือผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน โดยมีการแสดง
หลักฐานเป็นที่ประจักษ์ หรือกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอัตราค่าบริการ
ของผู้รับใบอนุญาตรายใดรายหนึ่งมีลักษณะไม่เป็นธรรม หรอืไม่สอดคล้องกับ
ต้นทุนการให้บริการ หรือเป็นภาระต่อผู้ใช้บริการโดยไม่สมเหตุผล หรือมีการ
กีดกันทางการค้าอันจะมีผลเป็นการจ ากัดการแข่งขันด้านราคาหรือขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการมีอ านาจในก าหนดแนวทาง วิธีการ 

สมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี 
   การจัดส่งข้อมูล/เอกสารตามที่คณะกรรมการก าหนด ควร
ก าหนดเฉพาะข้อมูลเท่าที่จ าเป็น 
หจก. ศรีสะเกษ ส.การไฟฟ้า 
   ควรตักเตือนก่อน และหากไม่ท าตามระเบียบ ค่อยปฏิบัติ
ตามข้ันตอน 
 

เห็นควรปรับปรุงบางส่วน 
 ปรับแก้ “ผู้ใช้บริการปลายทาง

หรือผู้รับใบอนุญาตรายอื่น” เป็น 
“ผู้ใช้บริการ” เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แก้ไขนิยามข้างต้น 

 ข้อมูล/เอกสาร ที่คณะกรรมการ
ก าหนดไว้ในร่างประกาศ ถือเป็น



๗ 
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โครงสร้าง สมมติฐานการค านวณอัตราค่าบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรม และ
อาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตจัดส่งข้อมูลตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด  อย่าง
น้อยต้องประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้  
   (๑) รูปแบบหรือลักษณะของบริการ จ านวนผู้ใช้บริการ และอัตราที่เรียกเก็บ
ในแต่ละรูปแบบให้บริการ  
   (๒) หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณอัตราค่าบริการ  
   (๓) สมมติฐานที่ใช้ในการค านวณ  
   (๔) ข้อมูลต้นทุนในการให้บริการ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ  
   (๕) รายละเอียดที่เก่ียวกับต้นทุนทางการเงินและผลการด าเนินงานทาง
การเงิน  
   (๖) บุคคลที่ติดต่อได้ 
   ทั้งนี ้ให้ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว จัดส่งข้อมูลและรายงานที่ถูกต้องครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดให้ส านักงานภายในหกสิบวันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และ
ให้ส านักงานเสนอรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาภายในสี่สิบห้าวัน อย่างไร
ก็ตามหากส านักงานได้รับข้อมูลไม่เพียงพอ ส านักงานมีอ านาจประมาณค่า 
ตามวิธีการและสมมติฐานที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์
หรือพิจารณาอัตราค่าบริการ  
  ในระหว่างด าเนินการคณะกรรมการอาจก าหนดระยะเวลา ระงับ ยกเลิก 
หรือก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอัตราค่าบริการนั้นเป็นการชั่วคราวตาม
ความเหมาะสมและเท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือคุ้มครองผู้ใช้บริการพลางก่อนได้ 

บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
วรรคแรก เสนอให้ตัดข้อมูลข้อ (๔) และ (๕) 
วรรคสอง เสนอให้ตัด “หากส านักงานได้รับข้อมูลไม่เพียงพอ 
ส านักงานมีอ านาจประมาณค่า ตามวิธีการและสมมติฐานที่
เหมาะสมตามหลักวิชาการ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์หรือ
พิจารณาอัตราค่าบริการ” 
วรรคสาม ไม่เห็นด้วย เนื่องจากอาจมีผลให้ผู้รับใบอนุญาตซึ่ง
ถูกร้องเรียน ประสบความเสียหายทางธุรกิจโดยไม่ได้รับความ
เป็นธรรม และมีความเสี่ยงที่จะท าให้ธุรกิจของใบอนุญาต
ประกอบกิจการประเภทนั้นๆเสียหายทั้งระบบได้  จึงเป็นการ
ไม่ถูกต้องที่ให้คณะกรรมการใช้อ านาจ โดยผลการตรวจสอบ
ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
   ข้อมูลที่จะก าหนดให้จัดส่ง ควรก าหนดให้ส่งเท่าท่ีจ าเป็นแก่
การก ากับดูแลอัตราค่าบริการเท่านั้น ไม่เป็นภาระเกินควรแก่
ผู้รับใบอนุญาต และไม่ควรเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ภายในทางธุรกิจ ทั้งนี้ กสทช. ควรมีมาตรการในการเก็บรักษา
ข้อมูลของผู้รับใบอนุญาตเพื่อมิให้เกิดผลกระทบในทางธุรกิจ
ด้วย 
 

บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 
 เสนอเพ่ิมกระบวนการสอบสวนและรับฟังความคิดเห็น

จากผู้ถูกร้องเรียน บริษัทฯ เห็นว่าข้อก าหนดดังกล่าวยังขาด
กระบวนการสอบสวนและการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องเรียนได้

ข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการวิเคราะห์
ด้านอัตราค่าบริการ 

 เห็นควรให้มีการตักเตือนก่อน 
โดยปรับเพิ่มเนื้อหาดังกล่าว ได้แก่ 
คณะกรรมการ อาจเรียกผู้รับ
ใบอนุญาตที่เก่ียวข้องเข้ามาชี้แจงต่อ
ส านักงาน และมีอ านาจในก าหนด
แนวทาง... 
 ในประเด็นการอุทธรณ์และเรื่อง

ร้องเรียน ไม่เพ่ิมเติม เนื่องจากอยู่ใน
ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

 เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถูก
ร้องเรียนได้ชี้แจงแสดงหลักฐานก่อนที่
คณะกรรมการจะตัดสิน และเพ่ือให้
คณะกรรมการสามารถก าหนด
มาตรการเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน เห็น
ควรแก้ไขถ้อยค าในวรรคสุดท้ายเป็น 
“ในระหว่างด าเนินการคณะกรรมการ
อาจก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
อัตราคา่บริการนั้น....” 
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ชี้แจงแสดงหลักฐาน จึงขอเสนอให้เพ่ิมกระบวนการสอบสวน
และรับฟังความคิดเห็นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องเรียนได้ชี้แจง
แสดงหลักฐานในก่อนที่ กสทช. จะตัดสินว่าผู้รับใบอนุญาต
ดังกล่าวเข้าข่ายกระท าการที่มีลักษณะที่มีการก าหนดอัตรา
ค่าบริการที่ไม่เป็นธรรมและตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกต่อไป 
 เสนอปรับปรุงข้อมูลที่ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดส่งและขอ

เสนอเพ่ิมมาตรการรักษาความลับของข้อมูล บริษัทฯ เห็นว่า
การก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าผู้รับใบอนุญาตต้องส่งข้อมูลทั้ง ๖ 
ประการทั้งที่อาจไม่มีความจ าเป็นต่อการพิจารณาในเรื่องนั้น 
จะกลายเป็นการสร้างภาระเกินสมควรแก่ผู้รับใบอนุญาต ควร
ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตส่งข้อมูลเท่าที่จ าเป็นในแต่ละกรณี
เท่านั้น  
   นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเสนอให้ กสทช. เพ่ิมมาตรการรักษา
ความลับต่อข้อมูลที่ กสทช. ได้รับ  
 เสนอให้เพ่ิมหลักเกณฑ์การพิจารณาประเด็นคุ้มครอง

ชั่วคราวในข้อ ๘ วรรคสาม บริษัทฯ เห็นว่าการก าหนด
มาตรการชั่วคราวดังกล่าว เป็นการตัดสินลงโทษผู้รับ
ใบอนุญาตก่อนได้รับการพิสูจน์ว่าผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว
กระท าการที่เข้าข่ายมีลักษณะการก าหนดอัตราค่าบริการท่ีไม่
เป็นธรรมจริง ทั้งนี ้กสทช. ควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาและกรอบการใช้ดุลยพินิจที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า เช่น 
จะต้องเป็นกรณีท่ีจะเกิดความเดือดร้อนเสียหายจนไม่อาจ
เยียวยาได ้หาก กสทช. ไม่ก าหนดมาตรการชั่วคราวดังกล่าว 
เป็นต้น นอกจากนี้ ควรก าหนดให้ผู้ที่ถูกก าหนดมาตรการ
ชั่วคราวสามารถขออุทธรณ์การก าหนดมาตรการ และสามารถ
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แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพ่ือขอให้ยกเลิกมาตรการ
ชั่วคราวได้ 
 เสนอให้เพ่ิมมาตรการในกรณีข้อร้องเรียนที่มีลักษณะ

เดียวกันกับที่ก าลังพิจารณาหรือเรื่องที่ถูกพิจารณาเสร็จสิ้น
แล้ว - ผู้ถูกร้องเรียนอาจถูกร้องเรียนในกรณีเดียวกันจากผู้รับ
ใบอนุญาตรายอื่น หรือจากผู้ใช้บริการ หรือจากผู้ร้องเรียนใดๆ 
หรืออาจเป็นกรณีที่ กสทช. เคยพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าวไปแล้ว จึงขอเสนอให้เพ่ิมข้อความว่า “กรณีการ
ร้องเรียนการกระท าที่เข้าข่ายที่มีลักษณะที่มีการก าหนดอัตรา
ค่าบริการที่ไม่เป็นธรรมของผู้รับใบอนุญาตที่อยู่ในขั้นตอนการ
ตรวจสอบ หรือการร้องเรียนในกรณีท่ี กสทช. เคยตรวจสอบ
เสร็จสิ้นแล้วนั้น กสทช. อาจพิจารณาแจ้งผู้ร้องเรียนถึงการ
ด าเนินการหรือผลการพิจารณาได้แล้วแต่กรณี” 
 เสนอให้เพ่ิมสิทธิโต้แย้งของผู้รับใบอนุญาตที่ถูกตัดสินใน

ข้อ ๘ ก่อนที่ กสทช. จะตัดสินว่าผู้รับใบอนุญาตรายใดราย
หนึ่งกระท าการที่เป็นการเรียกเก็บอัตราค่าบริการที่ไม่เป็น
ธรรม 

๑๐       ข้อ ๙ ในกรณีที่คณะกรรมการพบว่าผู้รับใบอนุญาตรายใดมีการเรียกเก็บ
อัตราค่าบริการที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการ หรือ
เป็นภาระต่อผู้ใช้บริการโดยไม่สมเหตุผล หรือเป็นการกระท าที่มีลักษณะเป็น
การกีดกันทางการค้าอันจะมีผลจากัดการแข่งขันด้านราคาในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์หรือขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ
อาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามแนวทางการก าหนดอัตราค่าบริการท่ี
เหมาะสมและเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ สภาพการแข่งขันใน

บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
   ไม่เห็นด้วย เพราะต้องให้มีการยื่นอุทธรณ์ค าสั่ง และควร
ขยายเวลาเป็นเก้าสิบวัน เพ่ือให้โอกาสในการชี้แจงข้อมูล
เพ่ิมเติม 
 
บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด 
   ขอเพ่ิมค าว่า “หรือไมส่ะท้อนสภาวะตลาด” 

เห็นควรปรับปรุงบางส่วน 
เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

เห็นควรปรับแก้ไขถ้อยค า ดังนี้  

 วรรคแรก ตัด “และอาจก าหนด
มาตรการเยียวยาอื่นใดที่เหมาะสม” 

 วรรคสอง ปรับแก้ไขเป็น “ผู้รับ
ใบอนุญาตรายใดไม่ปฏิบัติตามแนว
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ตลาด ภาระของผู้ใช้บริการ ความสอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการ ความ
คุ้มค่าและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและอาจก าหนดมาตรการ
เยียวยาอื่นใดที่เหมาะสม และให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานผลการปฏิบัติตาม
ค าสั่งให้คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  
   ผู้รับใบอนุญาตรายใดไม่ปฏิบัติตามแนวทางการก าหนดอัตราค่าบริการตามที่
คณะกรรมการก าหนด คณะกรรมการมีอ านาจระงับการด าเนินการเพื่อ
คุ้มครองผู้ใช้บริการ หรือก าหนดบทลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ทางการก าหนดอัตราค่าบริการตามที่
คณะกรรมการก าหนด คณะกรรมการ
อาจก าหนดบทลงโทษตาม
พระราชบัญญัติประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ หรือก าหนดมาตรการเยียวยา
เพ่ือคุ้มครองผู้ใช้บริการ” 

๑๑       ข้อ ๑๐ ในกรณีที่สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งส่งผลให้อัตราค่าบริการที่ถูก
ก ากับดูแลตามประกาศนี้ไม่เหมาะสม คณะกรรมการอาจพิจารณาปรับปรุง
โครงสร้างและอัตราค่าบริการที่ถูกก ากับดูแลให้เหมาะสมก็ได้ ทั้งนี ้การ
พิจารณาปรับปรุงอัตราค่าบริการที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างตลาด พฤติกรรม
การแข่งขัน หรือสวัสดิการของสังคมอย่างมีนัยส าคัญ จะต้องจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย โดยค านึงถึงประโยชน์
สาธารณะและประโยชน์ของผู้ใช้บริการ การจัดสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรมทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 

เห็นด้วย เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 

๑๒       ข้อ ๑๑ คณะกรรมการอาจพิจารณาหรือทบทวนแนวทางการก ากับดูแล
อัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์อื่นใดท่ีเหมาะสม
ต่อไปได้ 
 
                                       ประกาศ ณ วันที่ ..................................  
                                           พันเอก  
                                                        (นที ศุกลรัตน์)  

เห็นด้วย เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 



๑๑ 

 

ล าดับ ร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการก ากับดูแลอัตราค่าบริการ 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ..... 

ความคิดเห็นสาธารณะ ข้อวิเคราะห์ 

                        ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
                         ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  
                              กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

๑๓ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด  
หลักการทั่วไป  
   ไม่เห็นด้วยกับร่างประกาศฉบับนี้ เนื่องจาก  
๑) บริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์มีรูปแบบการ
ให้บริการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปของผู้บริโภค เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของการให้บริการ 
บริการรูปแบบใหม่ที่เกิดข้ึนในตลาด ประกอบกับบริการ
กระจายเสียงและบริการโทรทัศน์บางประเภทมีคุณสมบัติและ
คุณลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างจากรูปแบบการ
ขายสินค้าและให้บริการโดยทั่วไป กล่าวคือ บริการมีลักษณะ
เป็น two-sided market เช่น ตลาดโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิกท่ีมีทั้งตลาดโฆษณาท่ีขึ้นอยู่กับฐานผู้ชมหรือฐานสมาชิก 
และตลาดบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกเอง แต่แนวทาง
การก ากับดูแลอัตราค่าบริการตามร่างประกาศฯ ฉบับนี้ กลับมี
การพิจารณาเพียงตลาดบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
เพียงด้านเดียว แม้ว่าตลาดโฆษณาท่ีขึ้นอยู่กับฐานผู้ชมหรือ
ฐานสมาชิกจะไม่สะท้อนเป็นอัตราค่าบริการที่ผู้ใช้บริการ
ปลายทางต้องรับภาระโดยตรง แตต่ลาดโฆษณาดังกล่าวก็มีผล
ต่อการก าหนดอัตราค่าบริการของผู้ประกอบการไม่มากก็น้อย  
นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นว่าบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
และบริการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (“Free TV”) มี
การแข่งขันกันทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในตลาดโฆษณาและ
ตลาดการให้บริการโทรทัศน์เอง ซ่ึงปัจจุบันการแข่งขันในตลาด

เนื่องจากประกาศ กสทช. ด้านการ
แข่งขันท้ัง ๒ ฉบับ ไม่ได้มีการก าหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ หรือ
วิธีการในการก ากับดูแลด้านอัตรา
ค่าบริการ จึงมีการออกประกาศฉบับนี้
มาเพ่ือให้มีกระบวนการในการก ากับ
ดูแลด้านอัตราค่าบริการที่ครบถ้วน
มากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้ครอบคลุมใน
ส่วนของกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนด้าน
อัตราค่าบริการมายังส านักงาน กสทช. 
โดยตรง 



๑๒ 

 

ล าดับ ร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการก ากับดูแลอัตราค่าบริการ 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ..... 

ความคิดเห็นสาธารณะ ข้อวิเคราะห์ 

การให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
ปลายทางมีความรุนแรงอยู่แล้ว และผู้ประกอบการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิกก็ถูกก ากับดูแลเพียงฝ่ายเดียวอยู่แล้วตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาก าหนดผู้มี
อ านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส าคัญในตลาดที่เก่ียวข้องใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะ
เพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. 2557 (“ประกาศแข่งขัน 
Ex-Ante”) ที่ก าหนดนิยามตลาดค้าปลีกบริการเพียงตลาด
เดียว คือตลาดค้าปลีกบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 
บริษัทฯ จึงเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องออกประกาศเพ่ือก ากับ
ดูแลเพิ่มเติมอีก  
๒) การก าหนดอัตราค่าบริการถือเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขัน
ทางธุรกิจอย่างหนึ่ง โดยค านึงถึงผลประโยชน์ระยะยาวในเชิง
ธุรกิจมากกว่าต้นทุนการให้บริการ บริษัทฯ เห็นว่าร่างประกาศ
ฯ ฉบับนี้ ยึดเพียงหลักการก าหนดอัตราค่าบริการท่ีเป็นธรรม 
และสอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถ
สะท้อนการก าหนดอัตราค่าบริการอันเนื่องมาจากการแข่งขัน
ได้  
๓) จากร่างประกาศฯ กสทช. มีจุดมุ่งหมายในการก ากับดูแล
อัตราค่าบริการที่ก าหนดโดยผู้รับใบอนุญาตเท่านั้น แต่ไม่
รวมถึงผู้เล่นรายอ่ืนที่ให้บริการที่เหมือนกันหรือคล้ายกันกับ
ผู้รับใบอนุญาต จึงเป็นร่างประกาศฯ ที่ไม่ครอบคลุม และไม่
เป็นธรรม กล่าวคือ ปัจจุบันรูปแบบการให้บริการเนื้อหา
รายการมีความหลากหลายผ่านช่องทางเทคโนโลยีทางเลือก 
ซึ่งอาจเป็นการให้บริการโดยผู้ที่ไม่ใช่ผู้รับใบอนุญาต ดังนั้นการ



๑๓ 

 

ล าดับ ร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการก ากับดูแลอัตราค่าบริการ 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ..... 

ความคิดเห็นสาธารณะ ข้อวิเคราะห์ 

ก าหนดอัตราค่าบริการโดยผู้ให้บริการดังกล่าวจะไม่อยู่ภายใต้
ร่างประกาศฯ นี้ ซึ่งเป็นการสร้างความไม่เป็นธรรม  
๔) บริษัทฯ เห็นว่าตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาและก าหนดมาตรการเฉพาะเพ่ือแก้ไขผลที่เกิดจาก
พฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
2557 (“ประกาศแข่งขัน Ex-post”) นั้น ก าหนดมาตรการเพื่อ
แก้ไขเยียวยาผลจากการกระทาหรือพฤติกรรมของผู้รับ
ใบอนุญาตที่มีลักษณะที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมการ
เลือกปฏิบัติทางด้านอัตราค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมอยู่แล้ว 
จึงเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องมีมาตรการในการก ากับดูแล
อัตราค่าบริการระหว่างผู้รับใบอนุญาตอีก 
 

บริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี จ ากัด 
   การใช้กติกาในการก ากับอันเดียวกัน อาจท าให้เกิดความไม่
เท่าเทียมกันโดยรายใหญ่อาจได้เปรียบมากกว่ารายเล็ก 
 

บริษัท เอบีทีวี จ ากัด 
   มีความกังวลกับการก ากับดูแลผู้รับใบอนุญาตประเภท
โครงข่าย เนื่องจากมีต้นทุนที่สูง และมีรายละเอียดของการ
ประกอบกิจการที่แตกต่างจากบริการแบบบอกรับสมาชิก อาจ
เกิดความไม่เป็นธรรมในการให้บริการ อยากให้มีการแยกกลุ่ม
ผู้ให้บริการที่ชัดเจน 

 


