สรุปผลการรับฟังความคิ ดเห็นสาธารณะ
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื"อง กําหนดลักษณะและประเภทของกิ จการกระจายเสียงและกิ จการโทรทัศน์
ระหว่างวันพุธที" 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันพุธที" 20 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2555 และ
เวทีรบั ฟังความคิ ดเห็นสาธารณะวันจันทร์ที" 18 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2555 เวลา 13.00 – 16.30 น. หอประชุมชัน: 2 สํานักงาน กสทช.
ประเด็น
อํานาจหน้ าที" ของ กสทช.

ความคิ ดเห็นสาธารณะ
วิ ทยุชุมชน
ตามร่ า งประกาศ ทีกํ า หนดลัก ษณะการให้บ ริก ารโครงข่ า ยและการ
ให้บริการสิง อํานวยความสะดวก อยากทราบว่าการกําหนดในลักษณะ
ดังกล่าวถือว่าอยู่ในขอบเขตและอํานาจของ กสทช. ในส่วนของกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือไม่
นาย เกียรติ บุญยโพ
1. คณะกรรมการฯ ไม่ม ีอํา นาจตามกฎหมาย ในการกํา หนดลักษณะ
กิจการทีต อ้ งได้รบั การอนุ ญาตตามร่างข้อ 5 สําหรับลักษณะของการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 4 ลักษณะ
2. ลักษณะของการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์
4 ลักษณะ ตามรายละเอียดในร่างข้อ 2 และกําหนดตามร่างข้อ 5 ว่าผูใ้ ด
ประสงค์ จ ะประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งหรื อ กิจ การโทรทัศน์ ต าม
ลักษณะและประเภททีกําหนดไว้ในประกาศนี6 ต้องได้ร บั ใบอนุ ญาตจาก
คณะกรรมการนัน6 ในพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ไม่ม ีการกําหนดและรายละเอียดใดๆ เลย

แนวทางดําเนิ นการ
- อํ า นาจในการกํา หนดลัก ษณะและประเภทกิจ การ
กระจายเสีย งและกิจ การโทรทัศ น์ เ ป็ น ไปตามมาตรา
27(3) แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืนความถีแ ละ
กํ า กับ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ
โทรทัศ น์ และกิจ การโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และ
มาตรา 7 ของพระราชบัญ ญัติ ก ารประกอบกิจ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
- ประกาศฯ นี6เป็ นการกําหนดลักษณะและประเภทการ
ให้บริการตามมาตรา 27 (3) ของพระราชบัญญัตอิ งค์กร
จั ด สรรคลื น ความถี แ ละกํ า กับ การประกอบกิ จ การ
วิ ท ยุ ก ระ จ าย เสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ ล ะกิ จ กา ร
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ส่ว นการกํา หนดหลักเกณฑ์
การอนุ ญาตประกอบกิจการเป็ น การอาศัย อํานาจตาม

ประเด็น

ความคิ ดเห็นสาธารณะ
สํา หรับ การอนุ ญ าตการประกอบกิจ การฯ ใน สีล ัก ษณะ ตามร่ า ง
ดังกล่าว
ไม่ออกนาม
ก่อนทีจะมีประกาศนั น6 ควรจะต้องมีความชัดเจนในอํานาจหน้ าที แต่ ใน
การดําเนินการในขณะนี6 ทีอ า้ งว่าเป็ นไปตามมาตรา 4 และมาตรา 27(3)(24)
แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืนความถีแ ละกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 นัน6
ผู้ให้ความเห็นมองว่ า ตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 47
ทีระบุ ว่ าให้ม ีองค์กรของรัฐทีเป็ นอิสระองค์กรหนึ งทําหน้ าทีจ ัดสรรคลืน
ความถีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม โดยต้ องคํ านึ งถึงประโยชน์ สู งสุ ดของประชาชน
ในระดับชาติและระดับท้องถิน ทัง6 ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมันคง

ของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอืน และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็ นธรรม รวมทัง6
ต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการสือมวลชนสาธารณะ
ซึง ตามบทบัญญัตดิ งั กล่าวเป็ นหน้าทีท ี กสทช. ต้องดําเนินการ โดยประเด็น
ทีส าํ คัญอีกประการหนึงคือการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ ดังนัน6 ควรบอกได้ว่ามี
กฎหมายใดทีให้อํานาจดังกล่าวเนืองจากกฎหมายทีให้จํากัดสิทธิเสรีภาพ
ส่วนมากจะเป็ นการจํากัดตามกฎหมายความมันคง
 ความสงบเรียบร้อย
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนัน6 ไม่ใช่ว่ าจะออกกฎหมายใดก็สามารถ
กระทําได้โดยไม่คาํ นึงถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

แนวทางดําเนิ นการ
มาตรา 27(6) ซึง คณะกรรมการจะประกาศหลักเกณฑ์
ในลําดับต่อไป
การจัด ทํ า ร่ า งประกาศฉบับ นี6 ได้ อ าศัย อํ า นาจตาม
พระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืนความถีแ ละกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจ การโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 โดยกฎหมายฉบับ
ดัง กล่ า วมีฐ านอํ า นาจในการบัญ ญัติจ ากรัฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

ประเด็น
คํานิ ยาม/วัตถุประสงค์

ความคิ ดเห็นสาธารณะ

แนวทางดําเนิ นการ

มูลนิ ธิเสียงธรรม
1. ขอสอบถามถึ ง ภาคผนวก สํ า หรั บ บริ ก ารชุ ม ชนนั 6 น เหตุ ใ ด 1. ไม่มคี วามแตกต่างกัน ยังคงความหมายเดิม
วัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 10(2) กับภาคผนวกนัน6 จึงไม่
ตรงกัน ด้ว ยเหตุ ผลใดจึงตัด คํา ว่ า “ทีม ีว ัต ถุ ประสงค์เ ช่น เดีย วกับ ”
การประกอบกิจการบริการสาธารณะออกไป การตัดออกไปจะทําให้
ความหมายเปลีย นไปจากกฎหมายหรือไม่
2. ใบอนุ ญาตบริการสาธารณะทีแ บ่งออกเป็ น 3 ประเภท อยากทราบว่า 2. เป็ นไปตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ทีกําหนดให้
บริการชุมชนก็มวี ตั ถุประสงค์ 3 ประเภทเช่นเดียวกันหรือไม่ เพือจะ
วัตถุประสงค์ของกิจการบริการชุมชนมีวตั ถุประสงค์
ได้ประกอบการตัดสินใจพิจารณายืน ขอใบอนุญาต
เช่นเดียวกับกิจการบริการสาธารณะ
ไม่ออกนาม
1. ในส่ ว นของคํ า นิ ย ามของ “การให้ บ ริ ก ารสิ ง อํ า นวยความสะดวก 1. รับทีจ ะแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และเพิม เติมคําว่า
“สิง ปลูกสร้าง”
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ” หากหมายรวมถึง อาคารแล้วน่ าจะ
ให้ ค ลุ ม ถึ งที ดิ น ด้ ว ย เพือ ให้ เ กิด ความครบถ้ ว นในการกํ า กับ ดู แ ล
ในอนาคต รวมถึงน่ าจะเพิมนิ ยามให้รวมถึงสายอากาศ (Antenna)
ด้ วย เพือในทางปฏิ บ ัติสายอากาศจะอยู่ ทีเสา และในส่ ว นสุ ดท้า ย
ที กํ า หนดว่ า “หรื อ สิ ง อื น ในทํ า นองเดี ย วกั น ” ไม่ ม ี ค วามชั ด เจน
ดังนัน6 น่ าจะแก้เป็ น “ตามทีคณะกรรมการกําหนด” เพือให้ในอนาคต
หากเทคโนโลยี ม ีก ารเปลี ย นแปลงคณะกรรมการอาจจะประกาศ
เพิม เติมได้

ประเด็น

ความคิ ดเห็นสาธารณะ
แนวทางดําเนิ นการ
2. ไม่ ค วรใช้ ภ าษาอัง กฤษในประกาศฉบั บ นี6 ดัง นั 6น จึ ง ขอเสนอให้ 2. รับทีจ ะแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ตัดภาษาอังกฤษหลังคํานิยาม
นาย เกียรติ บุญยโพ
1. รายละเอียดของนิยามบางคําไม่มคี าํ อธิบายทีใ ห้ความหมายและไม่สามารถ 1. การให้คํานิยามในร่างประกาศ จะเป็ นการกําหนด
เฉพาะคําทีจะนํ าไปใช้ในร่างประกาศเท่านัน6 ซึงได้
อ้างอิงได้จากพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืนความถีและกํากับการ
กําหนดไว้อย่างเพียงพอแล้ว
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ตัวอย่างเช่น “การให้บริการสือประสม (Multimedia)”
เป็ นต้น ควรมีคํานิยามเฉพาะสําหรับกลุ่มคําทีม กี ารให้นิยามเพิม เติมจาก
กฎหมายดังกล่าวด้วย
2. การแบ่งแยกเป็ นบริการ 4 ลักษณะตามร่างข้อ ๒ นัน6 ตรงตามนิยาม 2. ตรงตามคํา นิ ย ามของกิจ การกระจายเสีย งกิจ การ
โทรทัศน์ ตามทีก ฎหมายกําหนด
ของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ สมบูรณ์ ตามเจตนารมย์
ของกฎหมายหรือไม่
ไม่ออกนาม
หากยังไม่กําหนดคํานิยามชุมชน จะขัดกับพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรร เป็ นไปตามพระราชบัญญัติองค์กรจัด สรรคลืนความถี
คลืนความถีแ ละกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
และกิจ การโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ทีกํา หนดคํา นิ ย ามของชุ ม ชนไว้ วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
หรือไม่ ควรต้องกําหนดว่าตรงกับนิยามทีใ ห้ไว้ตรงนี6เลยหรือไม่

ประเด็น
ความเหมาะสมของการกําหนด
ลักษณะและประเภท

ความคิ ดเห็นสาธารณะ
ธนกร สุกใส (Thai PBS)
หากกล่าวถึงผูใ้ ห้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Service Provider)
ตาม ร่ า งป ระ กา ศฉ บั บ นี6 จ ะต้ อ ง มี เ ครื อ งวิ ท ยุ ค ม นา คม แ ต่ ใ น
พระราชบัญญัตวิ ทิ ยุคมนาคม พ.ศ. 2498 การจะเป็ นวิทยุคมนาคมอย่าง
สมบู ร ณ์ ไ ด้ นั น6 จะต้ อ งประกอบไปด้ ว ย ตัว เครือ งวิท ยุ ค มนาคมและ
สายอากาศ หากตัดส่วนใดส่วนหนึงออก จะทําให้ขาดความสมบูรณ์ ตาม
พระราชบัญญัตไิ ด้ โดยผูใ้ ห้บริการโครงข่าย (Network Provider) เองนัน6
ก็จ ะต้ อ งมาขอใบอนุ ญ าตด้ ว ย จึ ง ดู ซ6ํ า ซ้ อ นกัน โดยเฉพาะอย่ า งยิง
สิง อํานวยความสะดวก (Facility) เช่น ตัวอาคารนัน6 ก็น่าจะเป็ นหน้าทีข อง
ผู้ตัง6 สถานี เป็ น ผู้ ข ออนุ ญ าตหรือ ไม่ เพราะจะมีเ รือ งของการขยาย
โครงข่ายเข้ามาร่วมด้วย อาจก่อให้เกิดอุปสรรคได้
ไม่ออกนาม
การกํ า หนดลัก ษณะของกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทัศ น์
ทัง6 4 ลักษณะ นัน6 ในกรณีทเี ป็ นผูใ้ ห้บริการโครงข่าย (Network Provider)
ซึงต้องการขยายโครงข่ายนัน6 ในการดําเนินการต้องคํานึงถึงพื6นทีด้วย
โดยรวมถึงตัวอาคารหรือเสาส่ง มีขอ้ กังวลคือหากอาคารหรือเสาส่งยัง
ไม่ได้รบั ใบอนุ ญาตการให้บริการสิง อํานวยความสะดวกแล้วจะทําให้เกิด
อุปสรรคหรือความล่าช้าได้
นาย เกียรติ บุญยโพ
การกําหนดลักษณะลักษณะของกิจการฯ ตามร่างข้อ 2 บางส่วน ได้แก่
ข้อ 2.1, ข้อ 2.2 และ ข้อ2.4 เป็ นกําหนดการอนุ ญาตให้ประกอบกิจการฯ
เพิม เติม จากพระราชบัญ ญัติองค์กรจัด สรรคลืน ความถีแ ละกํา กับ การ

แนวทางดําเนิ นการ
ประกาศฉบับนี6เป็ นการกําหนดลักษณะและประเภทที
ถือ เป็ น การประกอบกิจ การกระจายเสีย งและกิจ การ
โทรทัศน์ ส่วนในเรืองการขอใบอนุ ญาตจะได้มกี ารออก
ประกาศหลักเกณฑ์ทเี กียวข้องกับการออกใบอนุ ญาต
ต่อไป

- การกําหนดลักษณะและประเภทในประกาศนี6เป็ นการ
กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ตามพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรร

ประเด็น

ห่วงโซ่การประกอบกิ จการ

ความคิ ดเห็นสาธารณะ
แนวทางดําเนิ นการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ค ลื น ค ว า ม ถี แ ล ะ กํ า กั บ ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียงและ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ทีจ ะเชือมโยงกับร่างในข้อ 5 ทีก าํ หนดให้ผทู้ ี พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติ การประกอบกิจ การ
มีรายการต่าง ๆ ตามลักษณะดังกล่าวและประสงค์ประกอบกิจการฯ ต้อง กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
ขออนุ ญาตจากคณะกรรมการนัน6 อาจจะมีลกั ษณะเป็ นการสร้างขัน6 ตอน - มาตรา 7 ของพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจาย
โดยไม่จําเป็ นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร และเป็ น เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 กํ าหนดให้การ
การออกกฎ คําสังหรื
 อการกระทําอืนใดเนืองจากกระทําโดยไม่มอี ํานาจ ประกอบกิจการต้องได้รบั ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือนอกเหนืออํานาจหน้าที อาจจะทําให้เกิดคดีพพิ าทในอนาคตได้
สุวรรณา สมบัติรกั ษาสุข
1. ในจํานวน 6 กลุ่มตามห่วงโซ่การประกอบกิจการนัน6 มีการรวมกลุ่ม 1. มีก ารรวมกลุ่ ม ในห่ ว งโซ่ ข องการประกอบกิจ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยนํ ามากําหนด
ไหนเข้าด้วยกันหรือไม่ โดยในแต่ละประเภทมีการจัดลักษณะการ
เป็ นลั ก ษณะการให้ บ ริ ก าร 4 ลั ก ษณะตามร่ า ง
ดําเนินการอย่างไร
ประกาศ
2. ขอให้อธิบ ายเรืองการให้บ ริการโครงข่า ย การให้บ ริการสิงอํา นวย
ความสะดวก การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ว่าอยู่ในส่วน 2. การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ คือ
ส่วนทีเ ป็ น Multiplexer และ service provider
ใดของห่วงโซ่
(เฉพาะใน pay tv) เท่านัน6
3. การให้บ ริการสิงอํา นวยความสะดวกด้า นกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ คือ Content Distributor
4. การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ คือ Content
Aggregator

ประเด็น
การกําหนดลักษณะและประเภทของ
กิ จการกระจายเสียงและกิ จการ
โทรทัศน์ เพิ" มเติ ม

การปรับปรุงภาคผนวกให้ครอบคลุม
การให้บริ การในทุกลักษณะ

กําหนดการรับฟังความคิ ดเห็น

ความคิ ดเห็นสาธารณะ
นาย เกียรติ บุญยโพ
ตามร่างประกาศ ข้อ 4 กําหนดว่า “คณะกรรมการอาจกําหนดลักษณะและ
ประเภทของกิจ การกระจายเสีย งและกิจ การโทรทัศ น์ เ พิ ม เติ ม ได้ ”
เห็นว่าเป็ นอํานาจของคณะกรรมการอยูแ่ ล้ว ไม่จาํ เป็ นจะต้องกําหนดไว้ใน
ประกาศก็ได้
คณะกรรมการมีอาํ นาจและหน้าทีท จี ะกําหนดลักษณะและประเภทของกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว การกําหนดข้อความ
ดังกล่าว จะเป็ นช่องทางทีไ ม่จาํ เป็ นและอาจจะทําให้คณะกรรมการฯ สามารถ
กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการฯทีจ ะมีใหม่ในอนาคตได้โดยไม่ต้อง
มีการทําประชาพิจารณ์ อกี จึงมีความเห็นทีไ ม่เห็นด้วยทีจ ะให้มขี อ้ ความนี6
เพือทีจะให้การกําหนดลักษณะและประเภทกิจการฯ ใหม่ๆ ในอนาคตจะ
ต้องมีการทําประชาพิจารณ์ทกุ ครัง6 ไป
บมจ. อสมท.
อยากให้ปรับปรุงภาคผนวกให้ครอบคลุมตามทีไ ด้อธิบายแนวความคิด
โดยให้มคี รบทุกบริการทีก าํ หนดมา
ไม่ออกนาม
ภาคผนวก ควรมีรายละเอียดประเภทกิจการทัง6 หมดตามทีร ะบุไว้ในร่าง
ประกาศ ข้อ 1 และ 2
นาย เกียรติ บุญยโพ
กําหนดการรับฟงั ความคิดเห็นเพิม เติมได้ถงึ เมือ ไหร่

แนวทางดําเนิ นการ
1. กําหนดไว้เพือ ความชัดเจน
2. ตามพระราชบัญญัติองค์ กรจัดสรรคลืนความถีและ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 28 ได้กาํ หนดให้
กสทช. จัดให้มกี ารรับฟงั ความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียและ
ประชาชนทัว ไปเพือประกอบการพิจารณาออกระเบียบ
ประกาศ หรือคําสังที
 เ กีย วกับการกํากับดูแลอยูแ่ ล้ว

ภาคผนวกของร่างประกาศฯ มีวตั ถุประสงค์เพืออธิบาย
ประเภทกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ซงึ ต้อง
ขอรับการจัดสรรคลืนความถีเ ท่านัน6 ตามมาตรา 10 ของ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจ การกระจายเสีย งและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551
20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประเด็น
อื"นๆ

ประเด็นอื"นๆ
หลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัติผ้ทู ี" จะได้รบั
อนุญาตและระยะเวลา

ใบอนุญาต

ความคิ ดเห็นสาธารณะ
รศ. ปิ ยกุล เลาวัณย์ศิริ
แสดงความคิดเห็นว่า หลักการในการพิจารณาร่างประกาศ อยากให้ยดึ
กรอบทีว ่า การกําหนดลักษณะและประเภทดังกล่าวนี6ครอบคลุมกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทงั 6 หมดหรือยัง ส่วนเรืองอืนๆ จะต้องไป
ดูประกาศอืน ๆ ต่อไป

แนวทางดําเนิ นการ

พิ ชยั พุดซา (เลขาสภาวิ ชาชีพวิ ทยุโทรทัศน์ ภาคเอกชนแห่งชาติ
จ.สระบุรี)
1. อยากให้ กสทช. ระบุ คุ ณ สมบัติข องผู้ร ับ ใบอนุ ญ าตในภาคผนวก
เพือให้ทราบว่าการแบ่งแยกแต่ละประเภทมีคุณสมบัตอิ ย่างไร จะได้
ดําเนินการได้ถกู ต้อง
2. ถ้าร่างประกาศ ผ่านการพิจารณาแล้ว อยากทราบว่าจะใช้ระยะเวลา
เท่าใดในการประกาศใช้เป็ นกฎหมาย
3. ภายหลัง จากทีป ระกาศออกไปแล้ ว จะใช้ร ะยะเวลาเท่ า ใดในการ
ดําเนินการเพือ ออกใบอนุญาต

สมาคมนักข่าววิ ทยุและโทรทัศน์ ไทย
จากทีอธิบ ายว่า ทีมาของการกํา หนดลักษณะและประเภทเกิด จากการ
วิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรม จึงอยากให้อธิบายเพิม เติมว่า จะแยก
อย่างไรเนืองจากในปจั จุบนั 3 5 7 9 11 Thai PBS มีทุกอย่างอยู่แล้ว

คุณสมบัติของผู้รบั ใบอนุญาต
ในส่ ว นของคุ ณ สมบัติ ข องผู้ ร ับ ใบอนุ ญ าต จะมีก าร
พิจารณาออกประกาศทีเ กีย วข้องกับการออกใบอนุ ญาต
ภายหลังจากทีร ่างประกาศฉบับนี6ประกาศใช้บงั คับแล้ว
ซึง จะกําหนดคุณสมบัตทิ สี อดคล้องและรายละเอียดการ
เป็ นผูร้ บั ใบอนุญาตต่อไป
ระยะเวลา
ขณะนี6 อ ยู่ ร ะหว่ า งการจั ด ทํ า ร่ า งประกาศการออก
ใบอนุ ญาตซึงรายละเอีย ดเกีย วกับ ระยะเวลาการออก
ใบอนุญาตจะกําหนดไว้ในร่างประกาศฉบับดังกล่าว

ประเด็น

ความคิ ดเห็นสาธารณะ
(การให้ บ ริ ก ารโครงข่ า ย การให้ บ ริ ก ารสิ ง อํ า นวยความสะดวก
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ) นอกจากนี6 กลุ่ มโทรคมนาคม
รวมถึงผู้ประกอบการรายย่ อย วิทยุ โ ทรทัศน์ ท้องถิน จะต้อ งเข้ามาขอ
อนุญาตในประเภทไหน
สุวรรณา สมบัติรกั ษาสุข
1. ในฐานะเป็ น ผู้ป ระกอบกิจ การ อยากทราบว่ า จะขอรับ ใบอนุ ญ าต
ลัก ษณะใดได้ บ้ า ง รวมอะไรไว้ ด้ ว ยกัน เช่ น เสาส่ ง เครือ งส่ ง
สายเคเบิล กล่องดํา
2. ประเภทของใบอนุ ญาตควรจะมีการระบุให้ชดั เจนว่าผู้ประกอบการ
ต้องเตรียมตัวอย่างไรเพือ ยืน คําขอ ต้องขอรับใบอนุญาตประเภทไหน
ไม่ออกนาม
1. การให้บริการสิง อํานวยความสะดวก จะออกใบอนุ ญาตให้กรี าย และ
จะต้องมีการประมูลหรือไม่
2. การออกใบอนุ ญาตบริการทางธุรกิจ จะออกใบอนุ ญาตได้กรี าย และ
จะต้องมีการประมูลหรือไม่
บมจ. อสมท.
1. ในกรณี ผู้ป ระกอบกิจ การทีไม่ ได้ใ ช้โ ครงข่า ยของตัว เอง ก็ไม่ต้อ ง
ขอรับใบอนุ ญาตใช่หรือไม่ และในกรณีผปู้ ระกอบกิจการทําโครงข่าย
แล้วใช้เองโดยไม่ให้คนอืน ใช้ ก็ไม่ตอ้ งขอรับใบอนุญาตใช่หรือไม่
2. การให้บ ริก ารกระจายเสีย งและโทรทัศ น์ ซ้ อ นกับ คํ า นิ ย ามผู้ ร ับ
ใบอนุ ญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือไม่
ถ้าได้รบั ใบอนุญาตผูป้ ระกอบการแล้วยังต้องขอใบอนุญาตอีกหรือไม่

แนวทางดําเนิ นการ

จะมีการออกประกาศหลักเกณฑ์ทเี กีย วข้องกับการออก
ใบอนุญาต ซึง จะครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณสมบัติ และใบอนุญาตในภายหลัง

1. จะมีการออกประกาศหลักเกณฑ์ทเี กีย วข้องกับการ
ออกใบอนุ ญาต ซึงจะครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณสมบัติ และใบอนุญาตในภายหลัง
2. ผูป้ ระสงค์จะได้รบั ใบอนุ ญาตต้องขอใบอนุ ญาตตาม
ประกาศหลั ก เกณฑ์ ที เ กี ย วข้ อ งกั บ การออก
ใบอนุญาต

ประเด็น

ความคิ ดเห็นสาธารณะ

แนวทางดําเนิ นการ

Thai PBS
1. ตามกฎหมายได้มกี ารกําหนดสัดส่วนการบริการชุมชนไว้ 20% เช่นนี6 1. ยังไม่มกี ารกําหนด
ได้ม ีการกํา หนดสัด ส่ว นการบริการสาธารณะ และบริการธุ ร กิจ ไว้
หรือไม่ว่าเป็ นกี %
2. กรณีบริการสาธารณะนัน6 จะมีการแยกประเภทย่อยลงมาหรือไม่ เช่น 2. ในการกํ า หนดลั ก ษณะและประเภทได้ อิ ง ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจ การกระจายเสีย ง
ในกรณีธุรกิจมีระดับชาติ ภูมภิ าค ท้องถิน
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยข้อคิดเห็นนี6จะ
นํ า ไปประกอบการพิจ ารณาออกประกาศอืน ๆ ที
เกีย วข้องต่อไป
3. การบริการธุรกิจเป็ นระดับชาติ ระดับภูมภิ าค และระดับท้องถิน นัน6 3. เป็ น ไปตามพระราชบัญ ญัติก ารประกอบกิจ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
เป็ นการแบ่งตามเขตบริการทางเทคนิคหรือแบ่งตามขอบเขตจังหวัด
4. จะต้องเป็ นไปตามประกาศทีเกียวข้องกับการออก
4. Thai PBS จะขอใบอนุญาตทัง6 4 ประเภทได้หรือไม่
ใบอนุญาต
ธนกร สุกใส (Thai PBS)
1. เมือแบ่ งประเภทผู้ประกอบการไว้ 4 ประเภท ใครเป็ น ผู้ขอใช้คลืน จะต้ อ งเป็ น ไปตามประกาศทีเ กีย วข้อ งกับ การออก
ใบอนุญาต
ความถีเ พือ การประกอบกิจการ
2. ใครเป็ น ผู้ ข อใบอนุ ญ าตเครือ งวิ ท ยุ ค มนาคม และตัง6 สถานี วิ ท ยุ
คมนาคม ตามพระราชบัญญัตวิ ทิ ยุคมนาคม พ.ศ. 2498

ประเด็น
มาตรการเยียวยาวิ ทยุที"ถกู จับกุม

ความคิ ดเห็นสาธารณะ
วิ ทยุสภาธุรกิ จเพื"อประชาชนเพื"อประชาธิ ปไตย
ในระหว่างทีร ่างประกาศทีเ กีย วกับหลักเกณฑ์ เงือนไขการได้รบั อนุ ญาต
ยังมิได้ประกาศใช้บงั คับ ข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีวทิ ยุหลายคลืนถูกจับกุม
ถูกปิ ด อยากทราบว่าจะมีวธิ ีการเยียวยาอย่างไรบ้าง เนืองจากเป็ นการ
อ้างตามพระราชบัญญัตวิ ทิ ยุคมนาคม พ.ศ. 2498
เครื"องส่งและนโยบายการใช้สิ"งอํานวย โทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิ จแห่งประเทศไทย
1. สอบถามการบริการโครงข่า ยและการให้บ ริการกระจายเสีย งและ
ความสะดวกร่วมกัน
โทรทัศ น์ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งไร (ประเด็ น เครื อ งส่ ง ควรจะขอรับ
ใบอนุญาตประเภทไหน)
2. อยากทราบว่าในส่วนของทีต งั 6 โครงข่าย กสทช. มีแนวนโยบายในการ
ใช้ทตี งั 6 โครงข่ายร่วมกันหรือไม่
เครื"องส่งวิ ทยุคมนาคมและเครื"องส่ง
วิ ทยุกระจายเสียง

นิ คม บุญวิ เศษ (ผู้ประกอบกิ จการวิ ทยุ)
เครือ งส่งวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัตวิ ทิ ยุคมนาคม พ.ศ. 2498 กับ
เครืองส่งวิทยุกระจายเสียงนัน6 เป็ นตัวเดียวกันหรือไม่ เพราะมีการแก้ไข
พระราชบัญญัตวิ ทิ ยุคมนาคมในปี 2535 ดังนัน6 การจับปิ ดวิทยุคมนาคม
จึงไม่น่าทีจ ะกระทําได้
ไม่ออกนาม
ถ้ า วิท ยุ ก ระจายเสีย งคือ วิท ยุ ค มนาคม ใครเป็ น ผู้ ม ีอํ า นาจดู แ ลวิ ท ยุ
คมนาคม (กทค. หรือ กสท.) เพราะว่าวิทยุคมนาคมนัน6 คนดูแลคือ กทค.

แนวทางดําเนิ นการ
เป็ นประเด็นนอกเหนือจากร่างประกาศ กสทช. เรือง
กํา หนดลักษณะและประเภทของกิจ การกระจายเสีย ง
และกิจ การโทรทัศน์ จะรับไปพิจารณาในประเด็น ที
เกีย วข้องต่อไป
1. เครือ งส่งจะอยูท่ โี ครงข่าย โดยผูร้ วบรวมช่องรายการ
(ให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ) จะทําหน้าที
ส่งต่อมายังโครงข่ายเพือ นําไปเผยแพร่ต่อไป
2. แนวนโยบายการใช้สงิ อํานวยความสะดวกร่วมกัน
ถือเป็ นแนวนโยบายของ กสทช. ซึงจะดําเนินการ
ออกประกาศหลักเกณฑ์ขน6ึ มาในภายหลัง
ในการแก้ ไขพระราชบัญญั ติ วิ ท ยุ คมนาคมในปี 2535
เ ค รื อ ง วิ ท ยุ ค ม น า ค ม นั 6 น ไ ม่ ร ว ม ถึ ง เ ค รื อ ง รั บ
วิทยุกระจายเสียง เครืองรับวิทยุโทรทัศน์ แต่ยงั คงหมาย
รวมถึงเครือ งส่งในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ประเด็น
การประมูลคลื"นความถี"

ความคิ ดเห็นสาธารณะ
แนวทางดําเนิ นการ
นิ คม บุญวิ เศษ (ผู้ประกอบกิ จการวิ ทยุ)
พระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืนความถีและกํากับการประกอบกิจการ การดําเนิ นการของ กสทช. ต้องเป็ น ไปตามกฎหมาย
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ได้ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทเี กีย วข้อง
ร่างขึ6นตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 47 ซึงกําหนดว่ า
คลืนความถีท ใี ช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม
เป็ นทรัพยากรสือสารของชาติเพือประโยชน์ สาธารณะ ให้ม ีองค์กรของรัฐ
ทีเ ป็ นอิสระองค์กรหนึงทําหน้าทีจ ดั สรรคลืนความถี และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึง ก็คอื กสทช.
ซึง กสทช.ต้องจัดสรรคลืนความถีอ ย่างเสรีและเป็ นธรรมซึง ตามพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลืนความถีแ ละกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 41(6) ได้กาํ หนดให้ใช้วธิ ี
คัดเลือกโดยวิ ธีการประมู ลคลื นความถี เช่ นนั 6น จะขัดรัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยหรือไม่ การประมูลจะทําให้การจัดสรรคลืนความถีเ กิดขึน6 ได้
โดยเสรีเป็ นธรรมหรือไม่ จึงขอเสนอว่ าไม่ควรจะมีการประมูล และควรแก้
กฎหมายใหม่ให้เสียค่าธรรมเนียมรายปี โดยมีอตั ราส่วนลดหลันลงมา

เช่น
วิทยุ ระดับชาติ ภูม ิภาค ท้องถินลดหลัน ลงมา โดยวิทยุชุ มชนไม่ต้องเสีย
ค่าบริการ เพราะคลืนเป็ นของสาธารณะและเป็ นของประชาชน ซึง หากประมูล
คลืนเมือ ไร ก็จะมีแต่นายทุนทีไ ด้ และมีขอ้ คําถามคือว่าเหตุใดกฎหมายจึงต้อง
บังคับย้อนหลัง

ประเด็น

โครงข่ายร่วม

ความคิ ดเห็นสาธารณะ
นายพชร สุวรรณบุญเพ็ง
ขอแสดงความคิดเห็นว่า กรุณาอย่าทํา การประมูล เพราะถ้ามีการเปิ ด
ประมูลแล้ว คงจะไปได้กบั ผู้ทมี เี งินหรือผู้มอี ํานาจ ทัง6 ทีคนจนอย่างผม
เป็ นผูล้ งทุนเอาไว้เอง และกฎหมายยังซับซ้อนมาก
อิ ศเรศ สิ ริวิทยาวรรณ (ช่อง 3)
กรณีของโครงข่าย ไม่จําเป็ นต้องมีโครงข่ายร่วมก็ได้ใช่หรือไม่ เพราะใน
ปจั จุบนั ต่างคนต่างทํา เช่น กรณีชอ่ ง 3, 5, 7

แนวทางดําเนิ นการ
การดําเนิ นการของ กสทช. ต้องเป็ น ไปตามกฎหมาย
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทเี กีย วข้อง

ขึ6น กับ ประกาศหลั ก เกณฑ์ ที เ กี ย วข้ อ งกั บ การออก
ใบอนุ ญ าต และประกาศอืน ๆ ซึง จะประกาศกํา หนด
ต่อไปในอนาคต

การทดลองออกอากาศ

วิ ทยุชุมชน สระบุรี
การขยายเวลาทดลองออกอากาศ 300 วัน และวิทยุชุมชนมีการโฆษณา ในเรื อ งการทดลองออกอากาศเป็ นการให้ ท ดลอง
ประกอบกิจการ ไม่ใช่ผปู้ ระกอบกิจการ โดยการทดลอง
ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
ต้องเป็ นไปตามข้อกําหนด

ผู้รบั ใบอนุญาตตามมาตรา 13
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจํากัด

ไม่ออกนาม
ผูร้ บั ใบอนุญาตตามมาตรา 13 จดทะเบียนห้างหุน้ ส่วนจํากัด ทําการปิ ดงบ เป็ นผูท้ ดลองออกอากาศ โดยเป็ นคุณสมบัตขิ องผูข้ อรับ
รายรับ-รายจ่ายไปแล้ว อยากทราบว่าจะได้รบั การจัดสรรคลืนความถีที ใบอนุ ญาตกิจการประเภทธุรกิจ ซึงถูกต้องแล้วทีไ ด้ทํา
การจดทะเบียนเป็ นห้างหุ้น ส่ว นจํากัด โดยเมือตาราง
จัดสรรสําหรับเอกชน ถูกต้องเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่
จัด สรรคลืน ความถีแ ละการกํา หนดหลักเกณฑ์ใ นการ
ประมูลคลืนความถีแล้วเสร็จ ก็จะเข้าสู่กระบวนการการ
ประมูลคลืนเช่นเดียวกัน

หมายเหตุ:
• ปิดรับฟงั ความคิดเห็นสาธารณะ เวลา 16.10 น.
- ไม่มคี าํ ถามเพิม เติมจึงปิดประชุม
- เชิญชวนให้เสนอความเห็นแล้ว แต่ไม่มผี ใู้ ดแสดงความคิดเห็นเพิม เติม
- หากประสงค์ทจี ะส่งความคิดเห็นเพิม เติมสามารถดําเนินการได้จนถึงวันที 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

