
สรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็สาธารณะ 
ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทศัน์ 

ระหว่างวนัท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ - ๒๘  กนัยายน ๒๕๕๕  
และเวทีรบัฟังความคิดเหน็สาธารณะจดัขึน้ในวนัท่ี ๒๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ณ อาคารหอประชุมชัน้ ๒ ส านักงาน กสทช. 
 

ประเดน็ ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการด าเนินการ 
การก าหนดนิยาม 
"ผูร้บัใบอนุญาต" หมายถงึผูร้บั
ใบอนุญาตประกอบกจิการกระจาย
เสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์ ตาม
กฎหมายว่าดว้ยการประกอบกจิการ
กระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์  
  
“รายได้” หมายถึง รายได้จากการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กจิการโทรทศัน์ก่อนหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ด้
จากการโฆษณาทั ้งทางตรงและ
ทางออ้ม การบรกิารธุรกจิ การจดัเกบ็
ค่าสมาชกิ และรายไดอ้ื่นทีเ่กีย่วเนื่อง
กบัการประกอบกจิการกระจายเสยีง
หรือกิจการโทรทัศน์ตามที่ ได้รับ
อนุญาต 

ผูป้ระกอบการเคเบลิทวี ี/โทรทศัน์ดาวเทยีม 
๑. รายไดท้ีน่ ามาค านวณคา่ธรรมเนียมควรจะเป็นรายได้หลงัจากหกัภาษ ีณ ที่
จ่ายทีจ่ะตอ้งน าสง่กรมสรรพากรแลว้ จงึน ามาคดิคา่ธรรมเนียมต่อไป 
๒. เสนอใหพ้จิารณาทบทวนการค านวณคา่ธรรมเนียมรายปีบนฐานรายไดห้ลงั
การหกัภาษนีิตบิุคคล 
๓. เสนอใหผู้ร้บัใบอนุญาตสามารถน าตน้ทุน/คา่ใชจ้่ายทีเ่ป็นปจัจยัในการ
ใหบ้รกิารและจา่ยใหแ้กผู้ร้บัใบอนุญาตรายอืน่ๆ มาหกัลดหยอ่นออกจากรายได้
กอ่นการค านวณคา่ธรรมเนียมรายปี ๒ % หรอืตอ้งไมม่กีารคดิคา่ธรรมเนียม
ซ ้าซอ้น 

นิยาม "ผู้รบัใบอนุญาต" – คงเดิม 
เหตุผล 
ไมม่คีวามเหน็ในประเดน็นี้ 
 
นิยาม "รายได้" – ปรบัแก้เป็น “รายได้” หมายถึง รายได้
ก่อนหกัค่าใช้จ่ายจากการให้บริการของผู้รบัใบอนุญาต ค่า
สมาชิก ค่าการโฆษณาทัง้ทางตรงและทางอ้อม หรือรายได้
อ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการให้บริการของผู้รบัใบอนุญาต 
เหตุผล 
๑) เป็นไปตามมาตรา ๔๒ แหง่ พ.ร.บ. องคก์รจดัสรรคลื่น
ความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒) สอดคลอ้งกบัรา่งประกาศ กสทช. เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารอนุญาตการใหบ้รกิารกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์ 
 

ผูป้ระกอบการ Free TV 
นิยาม “รายได้” ค าว่า รายได้อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการควร
ก าหนดใหช้ดัเจน เพือ่แยกในการจดัท าทางบญัช ี
ผูป้ระกอบการวทิยกุระจายเสยีง 
รายไดท้ีน่ ามาค านวณคา่ธรรมเนียมควรจะเป็นหลงัจากหกัคา่ใชจ้่ายแลว้ 
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ประเดน็ ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการด าเนินการ 
อตัราค่าธรรมเนียม 

๑) ค่าพจิารณาค าขอใบอนุญาต เป็นไป

ตามอัตราแนบท้ายประกาศนี้ ที่

คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ 

๒) ประเภทค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

แบ่งออกเป็น 

ขอ้ ๕.๒ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้

ใชค้ลื่นความถีร่ายปี เป็นค่าตอบแทน

การใชค้ลื่นความถีท่ีผู่ใ้ชค้ลื่นความถี่

ตอ้งช าระเป็นรายปีตาม

พระราชบญัญตัวิทิยุคมนาคม พ.ศ. 

๒๔๙๘ 

ขอ้ ๕.๓ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ประกอบกจิการรายปี เป็น

ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็เพื่อเป็น

ค่าใชจ้่ายในการก ากบัดแูลการ

ประกอบกจิการกระจายเสยีงและ

กจิการโทรทศัน์ 

ขอ้ ๕.๔ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราย

ปี หมายถงึค่าธรรมเนยีมใบอนุญาต

ตาม ๕.๒ และ ๕.๓ ทีผู่ร้บัใบอนุญาต

ตอ้งช าระเป็นรายปีในอตัรารอ้ยละ

กลุ่มองคก์าร / สมาคมดา้นกจิการกระจายเสยีงและโทรทศัน์ 
๑. ขอใหท้บทวนคา่ธรรมเนียมใหม ่สงูเกนิไป 
๒. ขอใหแ้ยกประเภทการจ่ายอตัราคา่ธรรมเนียม ไมค่วรใหเ้สยีคา่ธรรมเนียม
เทา่กนั เชน่ กจิการโทรทศัน์ และ กจิการวทิยุกระจายเสยีง  

ปรบัปรงุอตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจากร้อยละ ๒ ของ
รายได้ เป็นอตัราก้าวหน้า ดงัน้ี 
รายได้ ๐ - ๕ ล้านบาท อตัราค่าธรรมเนียม ร้อยละ ๑.๕ 
รายได้เกิน ๕ ล้านบาท อตัราค่าธรรมเนียม ร้อยละ ๒.๐ 
เหตุผล 
- เพือ่สง่เสรมิผูป้ระกอบการรายเลก็ 
- สอดคลอ้งกบัหลกัการเรยีกเกบ็ภาษขีองกรมสรรพากร 
 

“ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี” – ปรบัแก้เป็น  
"ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี เป็นค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตท่ีต้องช าระเป็นรายปีตามตารางแนบท้าย
ประกาศน้ีในอตัรารวมทัง้ส้ินไม่เกินร้อยละสองของรายได้ 
ประกอบด้วย 
(๑) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีรายปี  
(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปี" 
เหตุผล 

- สอดคลอ้งกบัมาตรา ๔๒ แหง่ พ.ร.บ. องคก์รจดัสรรคลื่น

ความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยุ

โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

- เพือ่ใหเ้ขา้ใจงา่ยและชดัเจนขึน้  

 

 

ผูป้ระกอบการเคเบลิทวี ี/ โทรทศัน์ดาวเทยีม 
๑. ผูป้ระกอบการเคเบลิทวีมีคีวามสบัสนวา่จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมอะไรและ
อยา่งไร ควรก าหนดใหช้ดัเจนจะไดไ้มส่บัสนว่าจะตอ้งเสยีตามขอ้ไหนในอตัรา
คา่ธรรมเนียมใบอนุญาต 
๒. เสนอใหพ้จิารณาทบทวนการค านวณคา่ธรรมเนียมรายปี ใหส้ะทอ้นตาม
ฐานรายไดแ้ละขนาดของธุรกจิของผูป้ระกอบการแต่ละรายในอตัราขัน้บนัได 
แต่ไมเ่กนิอตัรารอ้ยละ ๒ ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
๓. เสนอใหพ้จิารณาลดอตัราคา่ธรรมเนียมลง หรอืไมเ่กบ็คา่ธรรมเนียมเลย 
๔. เสนอใหเ้กบ็คา่ธรรมเนียมค าขอ ๕,๐๐๐ บาท และคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต
คดิเพยีงยอดเดยีว โดยก าหนดตามขนาดผูข้อ ขอบขา่ยการใหบ้รกิาร ตัง้แต่ 
๕,๐๐๐ – ๒๕,๐๐๐ บาท 
๑. สมาคมโทรทศัน์ดาวเทยีมยนิดทีีจ่ะจา่ยคา่แรกเขา้ คา่อนุมตั ิ๕,๐๐๐ บาท 
และจ่ายเป็นรายปี ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาทเทา่กนัหมด  
๒. เสนออตัราคา่ธรรมเนียมแบบขัน้บนัได และมขี ัน้ต ่าทีจ่ะไมต่อ้งเสยี
คา่ธรรมเนียม 
ผูป้ระกอบการ Free TV 
มกีารเกบ็ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีม่รีายละเอยีดแยกย่อยมากไป ควรจะเกบ็ครัง้
เดยีว ตัง้แต่ค่าพจิารณาค าขอใบอนุญาตไม่ควรแยกเป็นค่าใบแทนค่าส าเนาอกี 
เพราะเป็นการเพิม่ภาระค่าใชจ้่ายใหก้บัผูป้ระกอบการ และควรลดค่าพิจารณา
ลงมาอกี 
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ประเดน็ ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการด าเนินการ 
สองของรายได ้โดยเมื่อไดช้ าระ

ค่าธรรมเนียมนี้แลว้ใหถ้อืว่าไดช้ าระ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่น

ความถีร่ายปีตาม ๕.๒ และ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ

กจิการรายปีตาม ๕.๓ ดว้ย  

ขอ้ ๕.๕ ค่าใบแทนใบอนุญาต เป็น

ค่าธรรมเนียมทีผู่ร้บัใบอนุญาตจะตอ้ง

ช าระเมื่อมกีารขอท าใบแทน

ใบอนุญาต ในอตัราฉบบัละ ๑,๐๐๐ 

บาท 

๓) อตัราค่าใบแทนใบอนุญาต ฉบบั

ละ ๑,๐๐๐ บาทและค่าส าเนา

ใบอนุญาต ฉบบัละ ๕๐๐ บาท  

 

 

ประชาชนทัว่ไป 
ควรเปิดเผยแนวความคดิในการก าหนดจ านวนคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต หรอืคา่
พจิารณาค าขอ เพราะการก าหนดวงเงนิสงูเกนิไปจะเป็นตน้ทนุในการประกอบ
ธุรกจิทีผู่ร้บัใบอนุญาตตอ้งผลกัภาระมาทีผู่บ้รโิภค 

ค่าใบแทนใบอนุญาต และค่าส าเนาใบอนุญาต - ตดัออก 

เหตุผล 
เป็นเงนิทีเ่รยีกเกบ็เฉพาะกรณี และมกี าหนดในประกาศที่
เกีย่วขอ้งโดยตรงแลว้ 
 
ตารางแนบท้ายค่าพิจารณาค าขอ - ปรบัแก้ค าว่า “วิทยุ
ชุมชน” เป็น “กิจการบริการชุมชน”  
เหตุผล 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และครอบคลุมถงึผูใ้หบ้รกิาร
โทรทศัน์ 
 

ผูป้ระกอบการวทิยกุระจายเสยีง 
๑. ควรจะพจิารณาตามความเหมาะสมหรอืรายไดข้องสถาน ี
๒. กรณีผูป้ระกอบการยืน่ขอใบอนุญาตส าหรบักจิการทีใ่ชค้ลื่นความถีห่ลายใบ 
จะคดิคา่ธรรมเนียมนี้จะคดิต่อใบอนุญาตหรอืไม ่หรอืรวมทัง้หมด 
ผูป้ระกอบการโทรคมนาคม  
๒. ควรก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นแบบขัน้บนัได โดยอตัรา

คา่ธรรมเนียมฯ  แบ่งตามชว่งรายไดข้องผูข้อรบัใบอนุญาตฯ  

๓. อตัราคา่ธรรมเนียมรายปีส าหรบัผูใ้หบ้รกิารระดบัทอ้งถิน่ ระดบัภมูภิาค และ

ระดบัชาต ิควรลดหลัน่ตามขนาดพืน้ทีใ่หบ้รกิาร 

นกัวชิาการ 
การคิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุชุมชน จะเป็นการเพิ่มภาระให้แก่
ผูป้ระกอบการ นอกจากนี้ควรมกีารระบุถึงค่าธรรมเนียมของกจิการโทรทศัน์
ชมุชนดว้ย 

หลักเกณฑ์และวิ ธีการช าระ

ค่าธรรมเนียมรายปี 

ก าหนดให้ช าระค่าธรรมเนียมปีละ 

๒ ครัง้ ครัง้ทีห่นึ่ง ภายในวนัที่ ๓๑ 

ผูป้ระกอบการวทิยกุระจายเสยีง 
๑. ควรจัดให้มีการจัดส่งใบเตือน ให้ช าระค่าธรรมเนียมรายปี ให้แก่
ผูป้ระกอบการวทิยลุ่วงหน้าอยา่งน้อย ๑ เดอืน เพือ่จะไดน้ าสง่เงนิคา่ธรรมเนียม
ตามทีก่ าหนดไว ้
๒. เสนอใหเ้กบ็คา่ธรรมเนียมเป็นรายปีไปเลยครัง้เดยีว 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการช าระค่าธรรมเนียมรายปี - ปรบัแก้
ดงัน้ี 
(๑) การช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ช าระปีละครัง้  
(๒) ให้ผู้รบัใบอนุญาตช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวัน นับจากวันส้ินรอบระยะเวลา
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ประเดน็ ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการด าเนินการ 
กรกฎาคม ของทุกปี โดยค านวณ

จากรายได้ประมาณการของช่วง

เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน

ของปีเดียวกัน และครัง้ที่สอง 

ภายในวนัที ่๓๑ มกราคม ของทุก

ปี โดยค านวณจากรายไดป้ระมาณ

การของทัง้ปีกอ่นหน้า 

ผูป้ระกอบการเคเบลิทวี ี/ โทรทศัน์ดาวเทยีม 
๑. เสนอใหพ้จิารณาทบทวนขยายระยะเวลาการช าระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต
รายปีจากเดมิภายใน ๓๐ วนั เป็น ๑๒๐ วนั เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการไดร้บัช าระ
เงนิทีร่ายไดจ้รงิกอ่นน าสง่คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีใหก้บั กสทช. 
๒. เสนอใหก้ าหนดใหช้ าระคา่ธรรมเนียมภายในวนัที ่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี 

บญัชี  
เหตุผล 
เพือ่ลดภาระของผูป้ระกอบการในการน าสง่คา่ธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปีและลดภาระการจดัเตรยีมขอ้มลู 
 

การก าหนดให้ผู้ร ับใบอนุญาต

น าส่งข้อมลูงบการเงิน 

๑) ก าหนดใหผู้ร้บัใบอนุญาตน าส่งงบ

ทดลองเพื่อเป็นฐานในการค านวณ

ค่าธรรมเนียม พร้อมกับการช าระ

ค่าธรรมเนียม  

๒)  ก าหนดให้น าส่ ง งบ การ เงิน
ประจ าปีที่น าส่งต้องผ่านการรบัรอง
จากผู้ สอบบัญชีรับอ นุญาตตาม
กฎหมาย และเ ปิด เผยรายได้ที่
เกดิขึน้จากการให้บรกิารตามทีไ่ดร้บั
อนุญาตไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน 
นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ี 
๓) ส านักงานมหีน้าทีส่อบทานรายได้

จ ากก ารป ระกอบกิจ กา รที่ ผู้ ร ับ

ผูป้ระกอบการเคเบลิทวี ี/ โทรทศัน์ดาวเทยีม 
๑. การก าหนดใหม้กีารแสดงงบการเงนิอาจเป็นการเพิม่ภาระใหก้บั
ผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการระดบัทอ้งถิน่ 
๒. เสนอใหส้ง่งบการเงนิปีละครัง้ตอนสิน้ปี 

การก าหนดให้ผู้รบัใบอนุญาตน าส่งข้อมลูงบการเงิน 

- ปรบัแก้ให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการช าระ
ค่าธรรมเนียมรายปี โดยให้น าส่งหลกัฐานแสดงรายได้ท่ี
เกิดขึน้จากการให้บริการ พร้อมกบัการช าระค่าธรรมเนียม
ปีละครัง้ 
เหตุผล 
- เพือ่ลดภาระของผูป้ระกอบการในการจดัเตรยีมและน าส่งเอกสาร 
- เพือ่ใหส้ามารถสอบทานคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีทีช่ าระได้ 

ผูป้ระกอบการ Free TV  
๑. ควรก าหนดใหเ้หมาะสมกบับรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยด์ว้ย  
๒. งบครึง่ปีตอ้งผา่นการตรวจสอบของ สตง.เขา้บอรด์ 
ผูป้ระกอบการวทิยกุระจายเสยีง 
ควรจดัอบรมการท างบการเงนิใหแ้กผู่ป้ระกอบการวทิยุ 
ผูป้ระกอบการโทรคมนาคม  
๑. รายไดท้ีใ่ชใ้นการค านวณเป็นไปตามงบทดลอง ไมม่คีวามน่าเชือ่ถอื อาจท า
ใหช้ าระคา่ธรรมเนียมสงูหรอืต ่าไป ไมเ่ป็นธรรมต่อผูป้ระกอบการ 
๒. เสนอใหใ้ชห้ลกัเกณฑน์ าส่งงบการเงนิประจ าปีทีผ่่านการรบัรองจากผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาตตามกฎหมาย และค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีทีพ่งึ

ช าระภายในหนึ่งรอ้ยหา้สบิวนั นับจากวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ส าหรบัผูร้บั
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ประเดน็ ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการด าเนินการ 
ใบอนุญาตน ามาใช้เป็นฐานในการ

ค า น ว ณ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ร า ย ปี 

เปรียบเทยีบกบัรายได้ตามที่ปรากฏ

ในงบทดลองและรายไดต้ามทีป่รากฏ

ในงบการ เงินประจ า ปีของผู้ ร ับ

ใบอนุญาตทีผ่่านการรบัรองจากผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาตตามกฎหมาย โดย

ส านักงานจะสอบทานให้แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาเก้าสิบวนั นับจาก

วนัทีส่ านกังานไดร้บังบการเงนิ  

ใบอนุญาตทกราย เวน้แต่ สตง. ตรวจสอบนานเกนิกว่า ๑๕๐ วนั ใหด้ าเนินการ

ดงักล่าวขา้งตน้ ภายในสบิหา้วนั นับจากวนัทีส่ านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ

รบัรองงบการเงนิ 

๓. ในขอ้ ๗.๗ เหน็ควรเพิม่ขอ้ความ กสทช. จะคนืเงนิคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต
ฯ สว่นทีช่ าระไวเ้กนิ ภายใน ๓๐ วนันบัแต่วนัทีส่ านกังาน กสทช. มหีนงัสอืแจง้
ใหผู้ร้บัใบอนุญาตช าระหรอืรบัคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตในสว่นทีไ่ดช้ าระไวไ้ม่
ครบหรอืเกนิจ านวนทีพ่งึช าระ 
๔. หากบรษิทัตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมทัง้ในสว่นกจิการโทรคมนาคมและกจิการ
กระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์ จะตอ้งแยกรายไดแ้ละตน้ทนุบรกิารแต่ละสว่น ซึง่
ในทางปฏบิตัทิ าไดย้ากและเป็นภาระมาก 

ก า ร ล ดห ย ่อ นห ร ือ ย ก เ ว ้น

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แก่

ผู้รบัใบอนุญาต 

คณะกรรมการอาจลดหย่อนหรือ

ยกเวน้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหแ้ก่

ผู้รบัใบอนุญาต หากผู้รบัใบอนุญาต

แ ส ด ง ใ ห้ เ ป็ น ที่ ป ร ะ จั ก ษ์ แ ก่

คณะกรรมการว่าการประกอบกจิการ

กระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์ของ

ตนมรีายการข่าวสารหรอืสาระที่เป็น

ประ โยช น์ ต่อสาธารณะเกินกว่ า

ผูป้ระกอบการเคเบลิทวี ี/ โทรทศัน์ดาวเทยีม 
เสนอใหบุ้คคลทีค่วรไดร้บัการลดหยอ่น ไดแ้ก ่ผูร้บัใบอนุญาตทีอ่ยูใ่นพืน้ทีร่อบ
นอก ไมส่ามารถรบัขอ้มลูขา่วสารได,้ ผูร้บัใบอนุญาตทีม่ทีีต่ ัง้อยูใ่นพืน้ทีร่อบ
นอก และผูร้บัใบอนุญาตเกบ็คา่บรกิารไมเ่กนิ ๕๐ บาท มผีูร้บับรกิารไมเ่กนิ 
๑๐๐ ราย 

การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แก่
ผู้รบัใบอนุญาต – คงเดิม 
เหตุผล 
อยูร่ะหว่างการจดัท ารา่งระเบยีบการลดหย่อนหรอืยกเว้น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหแ้ก่ผูร้บัใบอนุญาต และจะได้น า
ขอ้คดิเหน็ไปประกอบการพจิารณาจดัท าร่างระเบยีบฯ 
ต่อไป 

ผูป้ระกอบการ Free TV  
ควรก าหนดหลกัเกณฑใ์หช้ดัเจนเพือ่น าไปสูก่ารปฏบิตั ิ
ผูป้ระกอบการวทิยกุระจายเสยีง 
ควรก าหนดให้ชัดเจนว่า “หรือหน่วยงานใดที่เป็นผู้ควรได้ร ับการยกเว้น
คา่ธรรมเนียมใบอนุญาต หรอือาจจะเป็นผูป้ระกอบการใดทีไ่ดร้บัการยกเวน้” 
พนกังาน กสทช. (กลุ่มงาน อส.) 
๑. ไม่ควรใชป้ระโยคทีว่่าคณะกรรมการอาจลดหย่อนหรอืยกเวน้ค่าธรรมเนียม
ควรเปิดช่องว่า การขอลดหย่อนหรอืยกเว้นค่าธรรมเนียมนัน้ มไีวส้ าหรบัผูร้บั
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ประเดน็ ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการด าเนินการ 
สดัสว่นของรายการทีเ่ป็นขา่วสารหรอื

สาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

ตามทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการตาม

วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการก าหนด 

ใบอนุญาตทีย่ืน่ค าขอลดหย่อน พรอ้มทัง้แสดงใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ว่าไดใ้หบ้รกิาร
ทีเ่ป็นประโยชน์สาธารณะเป็นสดัสว่นเทา่ไหร ่ซึง่ควรเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั 
และสมัพนัธก์นักบัประกาศบรกิารสาธารณะ ซึง่มกี าหนดไวแ้ลว้ 
๒. กจิการเพื่อบรกิารชุมชนและสาธารณะควรยกเวน้การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียม 
หรอืก าหนดในอตัราทีต่ ่ากว่าบรกิารทางธุรกจิ 
ประชาชนทัว่ไป 
๑. เหน็ด้วยกบัการลดหย่อนหรอืยกเวน้ แก่ผูป้ระกอบกจิการสาธารณะ โดยมี
หลกัเกณฑล์ดหย่อนหรอืยกเวน้ เพื่อมใิหเ้กดิความแตกต่างของการใชดุ้ลพนิิจ
และความเหลื่อมล ้าในทางปฏบิตั ิ
๒. วทิยุชุมชน วทิยุสาธารณะทีเ่ป็นประโยชน์สงัคมควรสนับสนุน และไม่ควร
เกบ็คา่ธรรมเนียม 
ผูป้ระกอบการโทรคมนาคม  
ควรก าหนดหลกัเกณฑ์ใหช้ดัเจนว่า สดัส่วนของแต่ละรายการที่เป็นข่าวสาร
หรอืสาระประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นเท่าใด จะไดร้บัการลดหย่อนเป็นสดัส่วน
เทา่ใด เพือ่ป้องกนัการเปิดชอ่งในการใชดุ้ลยพนิิจ 
องคก์รวชิาชพีสือ่มวลชน  
มหีลกัเกณฑใ์ดก าหนดว่าเป็นประโยชน์เพื่อประชาชน และทีจ่ะเขา้หลกัเกณฑ์
การลดหยอ่นได ้
 

ภาพรวม นกัวชิาการ 
ร่างประกาศฯ ฉบบันี้ ไม่ได้ระบุไว้ว่าผูใ้ช้คลื่นความถีต่อ้งไดร้บัใบอนุญาตก่อน
หรอืไม ่

เป็นประเด็นข้อคิดเห็นที่ไม่อยู่ ในร่างประกาศนี้  จะรับไว้
พจิารณาในประกาศทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

มลูนิธ ิ
เหน็สมควรใหใ้ชถ้อ้ยค าใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ.การประกอบกจิการกระจาย
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ประเดน็ ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการด าเนินการ 
เสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ไมใ่ห้
สบัสน และค าว่า ชมุชน มคีวามหมายทีเ่คยก าหนดไวช้ดัเจน อยูแ่ลว้  
กลุ่มองคก์าร / สมาคมดา้นกจิการกระจายเสยีงและโทรทศัน์ 
กรณีการทดลอง/ทดสอบการออกอากาศชัว่คราวจ่ายค่าธรรมเนียมอนุญาต 
๑๒,๕๐๐ บาทไปแล้ว วทิยุทัว่ประเทศต้องจ่ายตรงนี้ก่อนหรอืไม่ ค่อยมาเสยี
คา่ธรรมเนียมออกอากาศถาวรหรอืไม่ 
พนกังาน กสทช. (กลุ่มงาน อส.) 
๑. นิยาม “ใบอนุญาต” “ผูร้บัใบอนุญาต” ควรสอดคลอ้งกบัประกาศก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละประเภทของกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ และ
สอดคลอ้งกบัประกาศหลกัเกณฑก์ารอนุญาตประกอบกจิการ  
๒. อตัราคา่ธรรมเนียม ๒% ต่อปีนี้ ผูป้ระกอบการสามารถน าไปหกัลดหยอ่น
ภาษไีดห้รอืไม ่
ผูป้ระกอบการเคเบลิทวี ี
หากจะตอ้งขออนุญาต ๑ ใบอนุญาตต่อ ๑ เขตอ าเภอ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายอยา่ง
มากในการขอ  
ผูป้ระกอบการโทรคมนาคม 

๑. ผูใ้หบ้รกิาร Service Provider  ควรสามารถเลอืกใชโ้ครงขา่ยแบบใชค้ลื่น

ความถี ่หรอืไมใ่ชค้ลื่นความถีก่ไ็ด ้และผูใ้หบ้รกิาร Service Provider  ทีใ่ช้

โครงขา่ยทัง้แบบใชค้ลื่นความถี ่หรอืไมใ่ชค้ลื่นความถีไ่มค่วรตอ้งเสยีค่า

พจิารณาค าขอทัง้สองแบบ 

๒. ผูร้บัใบอนุญาตทีไ่มใ่ชค้ลื่นความถี ่ไมค่วรมภีาระตอ้งรบัผดิชอบ

คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี ่เนื่องจากกอ่ใหเ้กดิความไมเ่ป็นธรรม

และไมส่ง่เสรมิการแขง่ขนั  
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ประเดน็ ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการด าเนินการ 
๓.การใหบ้รกิาร Service Provider ควรครอบคลุมการใหบ้รกิารสิง่อ านวยความ

สะดวกดา้นกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์ดว้ย มฉิะนัน้จะเป็นการคดิคา่ธรรมเนียม

ซ ้าซอ้น 

๔. ไมม่คีวามชดัเจนของการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตฯ รายปี  

๕. อตัราคา่พจิารณาค าขอควรก าหนดไวท้ีฉ่บบันี้แหง่เดยีวเพือ่ป้องกนัการสบัสน 

อ่ืนๆ กลุ่มองคก์าร / สมาคมดา้นกจิการกระจายเสยีงและโทรทศัน์ 
๑. กสทช. ควรพจิารณาอนุญาตผูป้ระกอบการวทิยุทีด่ าเนินการก่อนปี ๒๕๕๓ 
โดยผูป้ระกอบการหลงัจากนัน้ สรา้งปญัหาในการใชค้วามถีท่บัซอ้น 
๒. ขอใหย้ืน่ค าขอเป็นแบบแสดงตน 

เป็นประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการอนุญาตหรอือืน่ๆ 

ผูป้ระกอบการโทรทศัน์ดาวเทยีม 
๑. เสนอการแบ่งการขอใบอนุญาตเป็น ๓ ระดบั 
   - ใบอนุญาตประกอบกจิการ (ชอ่งรายการ)  
   - ใบอนุญาต Service Provider  + ชอ่งรายการ 
   - ใบอนุญาต Network Provider  + Service + ชอ่งรายการ 
๒. เสนอให้สมาคมเป็นผู้ช่วย กสทช. ในการรวบรวมค าขอใบอนุญาต โดย 
กสทช. ปรบัลดคา่ธรรมเนียมลดตามตน้ทนุใหมข่อง กสทช. 
ผูป้ระกอบการเคเบลิทวี ี
๑. ควรใหผู้เ้กีย่วขอ้งกบัการออกกฎหมายฉบบันี้ ไดเ้ขา้ไปเป็นคณะกรรมการ
เพือ่เสนอและแกไ้ข  
๒. การยืน่แบบประสงคข์อใบอนุญาตไมน่่าจะก าหนดหลกัเกณฑใ์หม้ากเกนิไป 
เอกสารทีข่อมากเกนิความจ าเป็น รวมทัง้ก าหนดใหแ้น่นอนลงไปว่ามอีะไรบา้ง
ทีจ่ าเป็นตอ้งแนบเอกสารในการยืน่ครัง้แรกหรอืครัง้ต่อไปในปีถดัไป 



- ๙ – 
  

   

ประเดน็ ความคิดเหน็สาธารณะ แนวทางการด าเนินการ 
ผูป้ระกอบการวทิยกุระจายเสยีง 
๑. ฝากเรือ่งการจดัระเบยีบคลื่นวทิยุชุมชนรายใหม่ทีเ่ปิดมาแลว้ทบัซอ้นคลื่นที่
เปิดมากอ่น 
๒. วิทยุชุมชนที่ไม่มใีบทดลองออกอากาศ (๓๐๐ วัน) จะมวีิธีบรหิารจัดการ
อยา่งไร น าเขา้สูร่ะบบไดห้รอืไม่ 
๓. การออกประกาศควรใหม้กีารจดั Focus Group ในแต่ละเรือ่งเป็นการ
เฉพาะๆไป 
๔. มาตรการในการควบคมุเรือ่งเครือ่งวทิยสุ าหรบัวทิยทุอ้งถิน่ ก าลงัสง่ออ่น 
เป็นอยา่งไร 
ผูป้ระกอบการอืน่ๆ  
ควรมตีวัอยา่งประเภทกจิการหรอืบรกิารใหเ้ขา้ใจไดง้า่ย 
สมาคมโทรทศัน์ดาวเทยีม 
ค าว่า "ประโยชน์สาธารณะ" ต้องชดัเจน และเป็นการยอมรบัของประชาชน
ไม่ใช่รฐับาล ในการท างานอย่ามองทีส่าธารณะอย่างเดยีว อยากใหม้องการท า
รายการดว้ย 
องคก์รวชิาชพีสือ่มวลชน 
๑. วทิยชุมุชนกว่า ๑,๐๐๐ สถานี ทีไ่มม่ใีบอนุญาตตอ้งเขา้ระบบนี้ดว้ยหรอืไม ่
๒. กองทนุวจิยัและพฒันาสือ่มแีลว้หรอืไม ่หากไมม่จีะเกบ็คา่ธรรมเนียมไดไ้ม ่

 


