สรุปผลการรับฟังความคิ ดเห็นสาธารณะ
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื"อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ ที"ให้บริ การเป็ นการทัวไป
"
ระหว่างวันที" 9 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 , วันที" 18 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และ
เวทีรบั ฟังความคิ ดเห็นสาธารณะวันจันทร์ที" 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี" พาร์ค
ประเด็น
ชื"อประกาศ

ความคิ ดเห็นสาธารณะ

ฟรีทีวี
เสนอให้แ ก้ไ ขจาก “หลัก เกณฑ์ก ารเผยแพร่ กิจ การโทรทัศ น์ ทีใ ห้บ ริการเป็ น การทัว ไป” เป็ น
“หลักเกณฑ์การเผยแพร่กจิ การโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไป”

อารัมภบท
ฟรีทีวี
บรรทัดแรก เสนอให้แก้ไขจาก “โดยทีเ ป็ นการสมควรกําหนดให้การประกอบกิจการโทรทัศน์ประกาศ
นี.” เป็ น “โดยทีเ ป็ นการสมควรกําหนดให้การประกอบกิจการโทรทัศน์ตามประกาศนี.”
คุณวรชัย วิ จารณ์ จิตร และคุณสมพันธ์ จารุมิลินท (TrueVisions)
บรรทัดแรกของร่างประกาศฯ อ่านแล้วไม่ได้ความหมาย เกรงว่าอาจเกิดการพิมพ์ผดิ ขอให้ทบทวน
และปรับถ้อยคําให้ถกู ต้อง
คุณบุญยืน ศิ ริธรรม (ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริ โภค)
เสนอให้เพิม เหตุผลประกอบในการออกประกาศฉบับนี. และรวมทัง. อ้างอิงมาตรา 27(13)
ข้อ 2 ของร่างประกาศฯ (คํานิ ยาม)
“การประกอบ ฟรีทีวี
กิ จการ
เสนอให้แ ก้ไ ขความหมายของคํ า ว่ า “การประกอบกิจ การโทรทัศ น์ ” ให้ม ีห มายความว่ า “การ

แนวทางดําเนิ นการ
ชือ ปจั จุบนั สอดคล้องกับหลักการตามร่างประกาศนี.แล้ว

รับทีจ ะแก้ไขอารัมภบทเป็ น “โดยที" เป็ นการสมควรให้มี
หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ ที"ให้บริ การเป็ น
การทั ว" ไป เพื" อ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนได้ ร ับ บริ ก าร
โทรทัศน์ ขนั A พืAนฐานได้อย่างทัวถึ
" งและเป็ นธรรม”

คํ า นิ ย ามทีกํ า หนดสอดคล้ อ งกับ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แล้ว
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ประเด็น
โทรทัศน์ ”

“บริ การ
โทรทัศน์ ”
“บริ การ
โทรทัศน์ ที"เป็ น
การทัวไป”
"

ความคิ ดเห็นสาธารณะ

แนวทางดําเนิ นการ

ประกอบการโทรทัศน์ เ พือแพร่ภ าพแพร่เสีย ง นํ าข้อมูล ทัง. ภาพทัง. เสีย ง ภาพเคลือนไหว ภาพนิ ง
รวมทัง. ข้อความ ส่งผ่านเพือไปปรากฏยังเครืองรับ ทําให้สามารถรับชมรับฟงั ในลักษณะของภาพและ
หรือเสียง ได้ ไม่ว่าจะส่งผ่านระบบคลืนความถี ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบ
อืน ระบบใดระบบหนึงหรือหลายระบบรวมกัน”
คํานิยามสอดคล้องแล้ว
คุณวิ ชิต เอืAออารีวรกุล
เสนอให้แก้คาํ ว่า “บริการโทรทัศน์” เป็ นคําว่า “การประกอบกิจการโทรทัศน์” เพือให้สอดคล้องกับคํา
นิยามของคําว่า การประกอบกิจการโทรทัศน์
คํ า นิ ย ามมี ค วามหมายชั ด เจนและครอบคลุ ม ตาม
ฟรีทีวี
เจตนารมณ์ของหลักการตามร่างประกาศนี.แล้ว
เสนอให้แก้ไขคําว่าและความหมายของ “บริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไป”
 ดังนี.
“กิจการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไป”
 หมายความว่า กิจการโทรทัศน์ทใี ช้คลืนความถี ทีป ระชาชนสามารถ
รับ ชมรับ ฟ งั ได้เ ป็ น การทัว ไป โดยต้อ งมีผ ังรายการของสถานี ทัง. นี. โ ดยทีป ระชาชนไม่ ต้อ งเสีย
ค่าธรรมเนียมการรับชมและหรือเงินใด ๆ ทีต อ้ งจ่ายเพือ รับชมทัง. สิน. ไม่ว่าจากผูใ้ ดหรือบุคคลใดๆ ซึง มี
ชือ เรียกอีกอย่างหนึงว่า ฟรีทวี ี (FREE TV)
คุณไพโรจน์ ฟ้ ารุ่งสาง (ตัวแทนที วีพลู )
ควรเปลีย นแปลงถ้อยคําบางคํา เช่น จากคําว่า “บริการ” เป็ น ”กิจการ” เช่น “บริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการ
ทัวไป”
 เป็ น “กิจการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไป”
 และ มีคาํ จํากัดความเปลีย นเป็ นดังนี. “กิจการโทรทัศน์ที
เป็ นการทัวไป”
 หมายความว่า กิจการโทรทัศน์ทใี ช้คลืนความถี ทีป ระชาชนสามารถรับชมรับฟงั ได้เป็ น
การทัวไป
 โดยต้องมีผงั รายการของสถานี ทัง. นี.โดยทีป ระชาชนไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมการรับชมและ
หรือเงินใดๆ ทีต ้องจ่ายเพือรับชมทัง. สิน. กิจการโทรทัศน์ ทเี ป็ นการทัวไปนี
 .มชี อื เรียกอีกอย่างหนึงว่า
“ฟรีทวี ”ี (FREE TV)
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“บริ การ
โทรทัศน์ แบบ
บอกรับ
สมาชิ ก”

ความคิ ดเห็นสาธารณะ

แนวทางดําเนิ นการ

คุณวิ ชิต เอืAออารีวรกุล
เสนอให้แก้ไขความหมายของคําว่า “บริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไป”
 เป็ นบริการโทรทัศน์ทผี ใู้ ห้บริการ
ต้องใช้คลืนความถี ตามทีค ณะกรรมการประกาศกําหนดให้เป็ นคลืนความถีเ พือบริการโทรทัศน์ทเี ป็ น
การทัวไป
 เพือ บริการประชาชน ให้สามารถรับชมได้ โดยไม่กาํ หนดเงือ นไขในการรับบริการทัง. หมด
คุณณัฐ รองสวัสดิR (AB TV)
เสนอให้แก้ไขคํานิยามดังนี.: “บริการโทรทัศน์ ทเี ป็ นการทัวไป”

หมายความว่า บริการโทรทัศน์ ที
ผูใ้ ช้บริการสามารถรับชมได้เป็ นการทัวไป

คุณชัชวาลย์ ดีที"สดุ
เสนอให้ตดั คําว่า “... โดยไม่กาํ หนดเงือ นไขในการได้รบั บริการทัง. หมด” ออกจากคํานิยามของ “บริการ
โทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไป”

คํ า นิ ย ามมี ค วามหมายชั ด เจนและครอบคลุ ม ตาม
ฟรีทีวี
เสนอให้แ ก้ไขความหมายของ “บริการโทรทัศ น์ แ บบบอกรับ สมาชิก” ให้หมายความว่ า “กิจ การ เจตนารมณ์ของหลักการตามร่างประกาศนี.แล้ว
โทรทัศน์ ประเภททีผ ใู้ ช้บริการประสงค์จะรับบริการดังกล่าวตามเงือนไขทีผใู้ ห้บริการกําหนด โดยผู้
ให้บริการไม่ประสงค์จะให้บริการเป็ นการทัวไป
 ซึง จะมีค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมการรับชมหรือไม่ก็
ได้”
คุณกัมปนาท ตันติ ริท (เคเบิลที วี)
เสนอว่าควรแก้ไขคํานิยามของ “บริการโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิก” และ “บริการโทรทัศน์ประเภท
กิจการทางธุรกิจ” เนืองจากมีความหมายทีค ลุมเครือสับสน ตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ระบุว่าการบอกรับสมาชิกอยู่หมวดธุรกิจ จึงมีความ
สับสนว่าเหตุใดจึงแบ่งเป็ น 2 นิยาม
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ความคิ ดเห็นสาธารณะ

แนวทางดําเนิ นการ

“บริ การ
โทรทัศน์
ประเภทบริ การ
สาธารณะ”

ฟรีทีวี
เสนอให้แก้ไขคําว่า “บริการโทรทัศน์” เป็ น “กิจการโทรทัศน์” ทัง. ในคําและความหมาย ดังนี.
“กิจการโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะ” หมายความว่า กิจการโทรทัศน์ ประเภทบริการสาธารณะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”
คุณธนะชัย วงศ์ทองศรี (บมจ. อสมท)
ควรแบ่ ง ลัก ษณะการประกอบกิจ การตลอดจนสัด ส่ ว นรายการให้ช ัด เจน เนื อ งจากเมือ มีก าร
เปลีย นแปลงเป็ นระบบดิจติ อลแล้ว จะทําให้มชี อ่ งรายการเพิม ขึน. จํานวนมาก
ฟรีทีวี
เสนอให้แก้ไขคําและความหมายของ “บริการโทรทัศน์ประเภทกิจการทางธุรกิจ” ดังนี.
“กิจการโทรทัศน์ประเภทกิจการทางธุรกิจ” หมายความว่า การประกอบการโทรทัศน์ประเภทประกอบ
กิจการทางธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”
บริ ษทั กรุงเทพโทรทัศน์ และวิ ทยุ จํากัด
เสนอให้ตดั คํานิยามคําว่า “บริการโทรทัศน์ประเภทกิจการทางธุรกิจ” ออกจากร่างประกาศฯ เนืองจาก
จะส่งผลกระทบทัง. เรือ งลิขสิทธิ Mและกิจการและอุตสาหกรรมโทรทัศน์อย่างมาก
คุณธนะชัย วงศ์ทองศรี (บมจ. อสมท)
ควรแบ่ ง ลัก ษณะการประกอบกิจ การตลอดจนสัด ส่ ว นรายการให้ช ัด เจน เนื อ งจากเมือ มีก าร
เปลีย นแปลงเป็ นระบบดิจติ อลแล้ว จะทําให้มชี อ่ งรายการเพิม ขึน. จํานวนมาก
คุณชัชวาลย์ ดีที"สดุ
เสนอให้ตดั คําว่า “บริการโทรทัศน์ ประเภทกิจการธุรกิจ” ออกจากคํานิยาม เนืองจากร่างประกาศฯ
ฉบับนี.น่าจะให้บริการโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะ

คํ า นิ ย ามมี ค วามหมายชั ด เจนและครอบคลุ ม ตาม
เจตนารมณ์ของหลักการตามร่างประกาศนี.แล้ว

“บริ การ
โทรทัศน์
ประเภทกิ จการ
ทางธุรกิ จ”

คํ า นิ ย ามมี ค วามหมายชั ด เจนและครอบคลุ ม ตาม
เจตนารมณ์ของหลักการตามร่างประกาศนี.แล้ว
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“ผู้ให้บริ การ
โทรทัศน์ ”

“ผู้ให้บริ การ
โครงข่าย
โทรทัศน์ ”

ความคิ ดเห็นสาธารณะ
คุณกัมปนาท ตันติ ริท (เคเบิลที วี)
เสนอว่าควรแก้ไขคํานิยามของ “บริการโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิก” และ “บริการโทรทัศน์ประเภท
กิจการทางธุรกิจ” เนืองจากมีความหมายทีค ลุมเครือสับสน ตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ระบุว่าการบอกรับสมาชิกอยู่หมวดธุรกิจ จึงมีความ
สับสนว่าเหตุใดจึงแบ่งเป็ น 2 นิยาม
ฟรีทีวี
เสนอให้แก้ไขคําและความหมายของ “ผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์” ดังนี.
“ผูป้ ระกอบกิจการโทรทัศน์” หมายความว่า ผูท้ าํ กิจการในการประกอบกิจการโทรทัศน์ ซึง ต้องได้รบั
อนุญาตหรือได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์
ฟรีทีวี
เสนอให้แก้ไขคําและความหมายของ “ผูใ้ ห้บริการโครงข่ายโทรทัศน์” ดังนี.
“ผู้ประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ ” หมายความว่ า ผู้ทํากิจการโครงข่า ยโทรทัศน์ ซึงต้องได้ร บั
อนุญาตหรือได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์สาํ หรับให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
คุณวิ ชิต เอืAออารีวรกุล
เสนอให้แก้ไขคํา และความหมายของ “ผู้ให้บ ริการโครงข่า ยโทรทัศน์ ” เป็ น “เจ้า ของโครงข่า ย”
หมายความว่าบุคคลทีม โี ครงข่ายเป็ นของตนเอง หรือผูม้ สี ทิ ธิในการดําเนินกิจการโครงข่าย ไม่ว่าจะ
เป็ นผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ หรือไม่ก็ตามเพือให้สอดคล้องกับ คํานิยาม
พ.ร.บ. การประกอบกิจการฯ พ.ศ. 2551

แนวทางดําเนิ นการ

คํ า นิ ย ามมี ค วามหมายชั ด เจนและครอบคลุ ม ตาม
เจตนารมณ์ของหลักการตามร่างประกาศนี.แล้ว

คํ า นิ ย ามมี ค วามหมายชั ด เจนและครอบคลุ ม ตาม
เจตนารมณ์ของหลักการตามร่างประกาศนี.แล้ว
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คุณธนะชัย วงศ์ทองศรี (บมจ. อสมท)
แก้ไขให้ชดั เจน
อื"นๆ
คุณวิ วฒ
ั น์ สุทธิ ภาค
การส่งสัญญาณภาคพืน. ดินเป็ นการทัวไป
 ถือเป็ นการใช้ทรัพยากรสือสาธารณะ ซึงในประกาศนี.มคี ํา
นิยามอยู่หลายคําทีน ํามาจาก พ.ร.บ. กระจายเสียง 2551 โดยใน พ.ร.บ. นัน. ก็มขี อ้ บกพร่องและการ
ตีความทีม ปี ญั หาอยู่
ข้อ 3 ของร่างประกาศฯ
ฟรีทีวี

เสนอให้แ ก้ไขข้อ 3 ของร่า งประกาศฯ เป็ นดังนี. “การประกอบกิจ การโทรทัศน์ ทีเป็ น การทัวไป
ประกอบด้วย กิจการโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะ กิจการโทรทัศน์ประเภทกิจการทางธุรกิจ หรือ
บริการโทรทัศน์อนื ใดทีค ณะกรรมการกําหนด”
คุณวิ ชิต เอืAออารีวรกุล
เสนอให้ตดั ข้อ 3 ออก เพราะมีกาํ หนดไว้แล้วในความหมายของคําว่า “บริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไป”

สมาพันธ์ผ้ปู ระกอบกิ จการวิ ทยุและโทรทัศน์ ฯ
หลักเกณฑ์ Must Carry ควรใช้เฉพาะกับกรณีประเภทบริการสาธารณะเท่านัน. ไม่ใช้กบั ประเภท
กิจการทางธุรกิจ แต่เมือพิจารณาจากร่างประกาศฯ ใช้บงั คับกับบริการโทรทัศน์ประเภทกิจการทาง
ธุรกิจด้วย
คุณชัชวาลย์ ดีที"สดุ
เสนอให้ตดั คําว่า “บริการโทรทัศน์ประเภทกิจการทางธุรกิจ” ออกจากร่างประกาศฯ ข้อ 3 เนืองจากร่าง
ประกาศฯ นี.ควรใช้กบั บริการโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะ เนืองจากไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์
ในทางธุรกิจ

แนวทางดําเนิ นการ

คํ า นิ ย ามมี ค วามหมายชั ด เจนและครอบคลุ ม ตาม
เจตนารมณ์ของหลักการตามร่างประกาศนี.แล้ว

ข้อ ความสอดคล้ อ งกับ คํ า นิ ย ามและหลัก การตามร่ า ง
ประกาศนี.แล้ว

ข้อความมีไว้เพือ ความชัดเจน
ร่างประกาศฯ ฉบับนี. มีความมุ่งหมายเพือทีจ ะให้การใช้
คลืนความถีซงึ เป็ นทรัพยากรสือสารของชาติต้องเป็ นไป
เพือ ประโยชน์ ส าธารณะ ตามทีร ะบุ ใ นรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย
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คุณธนะชัย วงศ์ทองศรี (บมจ. อสมท)
เสนอให้เพิม เติมคํานิยามของคําว่า “บริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไป”
 ให้ชดั เจน เนืองจากจะไปรวมกัน
กับผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์เป็ นการทัวไปทั
 ง. ในแง่สาธารณะกับธุรกิจ แต่หากในอนาคตมีจํานวนช่องเพิม
มากขึน. จะไม่สามารถแยกกันออกได้อย่างชัดเจน เพราะในความเป็ นจริงแล้ว อย่างเช่น โทรทัศน์
สาธารณะ ก็จะเป็ น รายการทีม ีเนื. อสาระ ให้ความรู้แ ก่ป ระชาชน แต่ถ้า ในทางธุรกิจก็จ ะไม่ได้เป็ น
เช่นนัน. เพราะจะมีทงั . รายการทีม สี าระและไม่สาระ สิง ทีจ ะต้อง carry ไปหรือสิง ทีเ ราต้องการคืออะไร
จะต้อง carry ช่องประเภทสาธารณะและประเภทธุรกิจทัง. หมดหรือไม่
ข้อ 4 ของร่างประกาศฯ
ฟรีทีวี
เสนอให้แก้ไขข้อ 4 ของร่างประกาศฯ เป็ น
“ผู้ป ระกอบกิจ การโทรทัศ น์ ในประเภทกิจ การโทรทัศ น์ ทีเ ป็ น การทัว ไป จะต้อ งจัด การ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ ส่ปู ระชาชนทัวไป
 ให้ครอบคลุมในขอบเขตพืน. ทีท ไี ด้รบั อนุ ญาต อย่างทัวถึ
 ง
และเท่าเทียมกัน ทัง. นี.โดยมีผงั รายการ ซึง ทัง. นี.โดยต้องรักษาวิธกี ารและหรือกระบวนการส่งสัญญาณ
แพร่ภาพแพร่เสียง เท่าทีไ ด้รบั อนุญาตหรือได้รบั ใบอนุญาตจากคณะกรรมการเท่านัน.
การทีจ ะมีการนํ าสัญญาณโทรทัศน์ในกิจการโทรทัศน์ตามทีก ล่าวในวรรคแรก ไปเผยแพร่ยงั
กิจการโทรทัศน์อนื หรือสืออืน จะต้องมิใช่การดัดแปลงหรือทําซํ.า โดยรายการดังกล่าวจะต้องเป็ น
รายการเดียวกันต่อเนืองทัง. รายการ, เผยแพร่พร้อมและในเวลาเดียวกัน และไม่แสวงหาผลประโยชน์
อืน ใดเพิม เติม อีกทัง. ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ Mหรือสิทธิในรายการทีส ถานีได้รบั และเป็ นไปตามเงือ นไขของ
สถานี โดยการเชือมโยงดังกล่าวผูเ้ ชือมโยงสัญญาณจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย ในกรณีทเี กิด
ปญั หาละเมิดลิขสิทธิ Mในรายการทีเ ผยแพร่ ผูท้ นี ําสัญญาณไปเผยแพร่ยงั กิจการโทรทัศน์อนื หรือสืออืน
จะต้องรับผิดชอบเองทัง. สิน. ซึง หากกรณีเป็ นไปตามทีก ล่าวในวรรคนี.แล้ว ผูป้ ระกอบกิจการโทรทัศน์ที
เป็ นการทัวไป
 ไม่อาจเรียกเก็บค่าบริการ ค่าตอบแทน ค่าดําเนินการ หรือค่าใช้จ่ายอืน ใดได้”

แนวทางดําเนิ นการ
คํานิยามดังกล่าวชัดเจนแล้ว

จากการรับฟงั ความคิดเห็นสาธารณะทัง. หมด และเพือ ให้
เกิดความชัดเจนแก่ทกุ ฝา่ ย
1. ร่างประกาศข้อ 4 ได้แก้ไขโดยให้มขี อ้ ความ
ดังต่อไปนี.
“ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ ที" เ ป็ นการทั ว" ไปจะต้ อ ง
ให้ บ ริ การโทรทั ศ น์ ตามผัง รายการโดยมี เ นืA อหา
เดี ยวกันทุกช่ องทางทังA ในระบบภาคพืAนดิ นและระบบ
ผ่านดาวเที ยมอย่างต่อเนื" องซึ"งจะต้องไม่มีลกั ษณะการ
ปิ ดกั Aน ช่ อ งทางการได้ ร ับ บริ การทั Aง หมดหรื อ แต่
บางส่วน
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แนวทางดําเนิ นการ

คุณไพโรจน์ ฟ้ ารุ่งสาง (ตัวแทนที วีพลู )
• เสนอให้แก้ไข ข้อ 4 , 5 และ 6 ให้มคี วามเหมาะสมกับการดําเนินงานจริงของสือ โดยตัดคําว่า
“ปิ ดกัน. ” ในข้อ 4 วรรคแรกออกเสีย ส่วนในข้อ 4 วรรคสองก็ต้องเน้นว่า ผูน้ ําสัญญาณโทรทัศน์
ของฟรีทวี ไี ปเผยแพร่ยงั สืออืน ต้องเป็ นรายการเดียวกันต่อเนืองทัง. รายการ, เผยแพร่พร้อม, และ
ในเวลาเดียวกัน และไม่แสวงหาผลประโยชน์อนื ใดเพิม เติม อีกทัง. ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ Mหรือสิทธิใน
รายการทีส ถานีได้รบั และเป็ นไปตามเงือ นไขของสถานี โดยการเชือมโยงสัญญาณผูเ้ ชือมโยงต้อง
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย, ในกรณีเกิดปญั หาละเมิดลิขสิทธิ Mในรายการทีเ ผยแพร่ ผูท้ นี ําสัญญาณ
ไปเผยแพร่ยงั สืออืนจะต้องรับผิดชอบเองทัง. สิ.น ซึงหากครบถ้วนความทีก ล่าวนี.แล้ว ผูป้ ระกอบ
กิจการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไป
 ไม่อาจเรียกเก็บค่าบริการ ค่าตอบแทน
• ในข้อ 4 ของร่างประกาศฯ ควรตัดคําว่า”การปิ ดกัน. ” และ “ทุกครัวเรือน” ออกโดยเสนอให้แก้ไขข้อ
4 วรรคแรก ดังนี. ผูป้ ระกอบกิจการโทรทัศน์ ในประเภทกิจการโทรทัศน์ ทเี ป็ นการทัวไป
 จะต้อง
จัดการประกอบกิจการโทรทัศน์ สู่ประชาชนทัวไป
 ให้ครอบคลุมในขอบเขตพื.นทีท ไี ด้รบั อนุ ญาต
อย่า งทัวถึ
 งและเท่า เทีย มกัน ทัง. นี. โ ดยมีผงั รายการ ซึงทัง. นี. โ ดยต้องรักษาวิธีการและหรือ
กระบวนการส่ ง สัญ ญาณแพร่ ภ าพแพร่ เ สีย งเท่ า ทีไ ด้ ร ับ อนุ ญ าต หรือ ได้ ร ับ ใบอนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการเท่านัน.
คุณวิ ชิต เอืAออารีวรกุล
• เสนอให้แก้ไขข้อ 4 เป็ น “ผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไป
 จะต้องให้บริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการ
ทัวไป
 แก่ประชาชนผูใ้ ช้บริการทุกครัวเรือนทีอ ยู่ในประเทศไทย และ อนุ ญาตให้ผปู้ ระกอบกิจการ
โทรทัศน์ ทุกประเภท ให้สามารถรับบริการ หรือถ่ายทอดบริการดังกล่าวได้ ตามผังรายการ โดยมี
เนื.อหาเดียวกัน ในทุกช่องทางการรับชม อย่างต่อเนือง ซึง จะต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการปิ ดกัน. ช่อง
ทางการได้รบั บริการทัง. หมด หรือแต่บางส่วน หรือตามทีค ณะกรรมการกําหนด

ผู้ให้ บริ การตามวรรคหนึ" งจะเรี ยกเก็บค่ าบริ การ
ค่าตอบแทน ค่าดําเนิ นการ หรือค่าใช้ จ่ายอื"นใด จาก
ประชาชนผู้ใช้บริ การไม่ได้ ”
2. เพือ ความชัดเจนในประเด็นทีเ กีย วกับลิขสิทธิ M ได้
เพิม เติมหลักการในประกาศอีกข้อ (ข้อ 7 ตามร่างประกาศ
ทีป รับปรุงแก้ไข) ดังนี.
“การดํา เนิ นการเพื" อ ให้ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ ต าม
ประกาศนีA อยู่ภายใต้กฎหมายที" เกี"ยวข้อง”
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• เสนอให้แก้ไขข้อ 4 วรรคสองดังนี.
แก้คาํ ว่า “การให้บริการแก่ประชาชนผูใ้ ช้บริการตามวรรคหนึง” เป็ น "ผูใ้ ห้บริการตามวรรคหนึง"
เพราะหากไม่แก้ตามนี. อาจเข้าใจได้ว่า ผูข้ ายจานดาวเทียม ผูข้ ายเสาอากาศทีวี จะขายให้กบั
ประชาชนไม่ได้
• ความชัดเจนของข้อความทีว ่า “ทุกช่องทางอย่างต่อเนือง” แต่ไม่มกี ารกําหนดหน้าทีใ ห้ Free TV
มีหน้าทีส ง่ สัญญาณ ดังนัน. ขอเสนอ “ผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไปจะต้

องให้บริการโทรทัศน์
แก่ประชาชนผูใ้ ช้บริการทุกครัวเรือนในประเทศไทย และอนุ ญาตให้ผปู้ ระกอบกิจการโทรทัศน์ทุก
ประเภทให้สามารถรับบริการหรือถ่ายทอดรายการดังกล่าว ตามผังรายการ โดยมีเนื.อหาเดียวกัน
ในทุกช่องทางการรับชมอย่างต่อเนือง”
บริ ษทั กรุงเทพโทรทัศน์ และวิ ทยุ จํากัด
• เสนอประเด็นว่าร่างกฎหมายฉบับนี.ขาดความสอดคล้องกับกฎหมายลิขสิทธิ Mและการชดเชยต่อผู้
ประกอบกิจการฟรีทวี ีทไี ด้รบั ผลกระทบด้วยเหตุผลดังนี.คอื ฟรีทวี ีไม่ได้เป็ นเจ้าของลิขสิทธิ Mใน
เนื.อหารายการ สัญญาลิขสิทธิ Mทีม ใี นปจั จุบนั ระบุการห้าม Rebroadcasting หรือ Sub-license และ
ให้ฟรีทวี ตี อ้ งซือ. ลิขสิทธิ Mเพิม เติม ทําให้มตี น้ ทุนทีส งู ขึน. และการเจรจาซื.อขายอาจทําได้ลําบากขึน.
นอกจากนี.อาจเกิดปญั หาต่อไปในอนาคตว่าผู้ป ระกอบการฟรีทวี ีไม่ยอมซื.อสิทธิรายการ ส่ว น
ผูป้ ระกอบการเคเบิลทีวหี รือทีวดี าวเทียมเองก็จะไม่ยอมซื.อลิขสิทธิ Mรายการจากผูผ้ ลิตหรือเจ้าของ
ลิขสิทธิ Mเช่นกัน เนืองจากเห็นว่าอย่างไรเสียตนก็ได้รายการดังกล่าวส่งต่อมาจากฟรีทวี อี ยูแ่ ล้ว
• อยากให้ กสทช. ช่วยศึกษาเรือ งกฎหมายลิขสิทธิ Mให้รอบคอบ
• หากผู้ป ระกอบกิจ การประสบปญั หาเรืองการผิด สัญญาหรือละเมิด กฎหมายลิข สิทธิ Mกับ ผู้ผลิต
รายการ นักแสดง หรือเจ้าของลิขสิทธิ M กสทช. จะชดเชยหรือช่วยเหลือผูป้ ระกอบกิจการอย่างไร
• ตามร่ า งประกาศฯ ข้อ 4 วรรคสองทีกํ า หนดห้า มนํ า สัญ ญาณไปใช้เ พือ รับ ชมโดยแสวงหา
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ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ “ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” รวมถึงผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิกทีจ ะมีรายได้เพิม จากการนําสัญญาณฟรีทวี ไี ปใช้ดว้ ยหรือไม่
• เสนอแนะในประเด็นว่าควรกําหนดเรือ งการนําสัญญาณฟรีทวี ที ไี ปเผยแพร่ในบริการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิก บริการโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิกต้องนํ าไปใช้อย่างเป็ นรายการเดียวกันหรือ
โปรแกรมเดียวกัน โดยไม่มกี ารตัดทอน ดัดแปลง ทําซํ.า หรือแก้ไขใดๆ ทัง. สิ.น รวมถึงบริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกต้องป้องกันกระทําอันเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ Mจากบุคคลอืน
• การเผยแพร่ในบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกต้องเป็ นเวลาเดียวกันกับเผยแพร่ฟรีทวี ใี นเวลา
เดียวกัน และต่อเนืองทัง. รายการ
• บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทีน ําสัญญาณฟรีทวี ไี ปเผยแพร่ตอ้ งไม่เป็ นการละเมิดลิขสิทธิ M
ในรายการต่างๆ ทีฟ รีทวี ไี ด้รบั อนุ ญาตและเป็ นไปตามเงือ นไขของฟรีทวี ี หากมีกรณีเรืองลิขสิทธิ M
ดังกล่าวนัน. ผูน้ ําสัญญาณไปออกอากาศต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบและมีความรับผิดเรือ งลิขสิทธิ Mเอง
• ห้ามผูใ้ ดนําสัญญาณฟรีทวี ไี ปใช้แสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า หรือทางธุรกิจเพิม เติม
• การเชือ มโยงไปผูเ้ ชือ มโยงสัญญาณจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
สมาพันธ์ผ้ปู ระกอบกิ จการวิ ทยุและโทรทัศน์ ฯ
• คําว่า “ทุกช่องทาง” ตามทีร ะบุในข้อ 4 ของร่างประกาศฯ อาจจะเป็ นปญั หาในกรณีทสี ญ
ั ญา
สัมปทานกําหนดไว้ว่าให้บริการเฉพาะระบบภาคพืน. ดินเท่านัน. เพราะจะเป็ นการข้าม Platform
• การออกประกาศดังกล่าวจะส่งผลต่อเรืองลิขสิทธิ M ซึง ต่อไปจะต้องซื.อแบบ All Rights จะเป็ นการ
สร้างภาระมากจนเกินไปเพราะต้นทุนจะสูงขึน. มาก
• ในอนาคตหากมีปญั หาเรือ งลิขสิทธิ M ควรจะให้มหี น่วยงานใดหน่วยงานหนึงมีหน้าทีร บั ผิดชอบ เช่น
กรณี Regional Right ในต่างประเทศ ฉะนัน. ในกรณีกฬี า อาจจะมีหน่วยงานกลางทีเ ป็ นตัวแทนไป
เจรจาเรือ งลิขสิทธิ M
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• เสนอให้พจิ ารณาประเด็น Rebroadcast และ Sub-license
คุณวรชัย วิ จารณ์ จิตร และคุณสมพันธ์ จารุมิลินท (TrueVisions)
เสนอให้แก้ไขข้อความในข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 เพือ ให้เกิดความเป็ นธรรมและชัดเจนว่าเมือผูใ้ ห้บริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกนําสัญญาณของผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไปไปส่

งต่อให้แก่สมาชิก
ไม่ตอ้ งจ่ายค่าบริการ ค่าตอบแทน ค่าดําเนินการ ค่าใช้จ่ายอืน ค่าสิทธิหรือลิขสิทธิ Mใดๆ
คุณ สมพัน ธ์ จารุมิลิ นท (TrueVisions)
เสนอแก้ข ้อ 4 ดังนี.
“ข้อ 4 ผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไปจะต้

องให้บริการโทรทัศน์แก่ประชาชนผูใ้ ช้บริการ
ทุกครัวเรือนและแก่ผใู้ ห้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทุกรายเพือนําสัญญาณไปแพร่ภาพต่อให้
สมาชิกในประเทศไทยให้สามารถรับบริการดังกล่าวได้ตามผังรายการโดยมีเนื.อหาเดียวกันทุกช่องทาง
อย่างต่อเนืองซึงจะต้องไม่มลี กั ษณะการปิ ดกัน. ช่องทางการได้รบั บริการทัง. หมดหรือแต่บางส่วน หรือ
ตามทีค ณะกรรมการกําหนด
การให้บริการแก่ประชาชนผูใ้ ช้บริการและแก่ผใู้ ห้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทุกรายเพือ
นํ า สัญ ญาณไปแพร่ ภ าพต่ อ ให้ส มาชิก ตามวรรคหนึ ง ไม่อ าจเรีย กเก็บ ค่า บริก าร ค่ า ตอบแทน ค่ า
ดําเนินการ หรือค่าใช้จ่ายอืนใดได้ ซึงรวมถึงค่าลิขสิทธิ Mหรือค่าสิทธิใดๆในเนื.อหารายการทีเ ผยแพร่
ออกอากาศด้วย ไม่ว่าลิขสิทธิ Mหรือค่าสิทธิในเนื.อหารายการนัน. จะเป็ นของผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ ทเี ป็ น
การทัว ไปหรือ ของบุ ค คลอืน ก็ต ามเว้น แต่ ก รณี ทีม ีก ารนํ า สัญ ญาณไปใช้เ พือ รับ ชมโดยแสวงหา
ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์”
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน" จํากัด (มหาชน)
เสนอหลักการและเหตุผลทีไ ด้เสนอแก้ไขเพิม เติม ดังนี.
ข้อ 4 วรรคสองและวรรคท้าย เสนอให้แก้ไข ดังนี.
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“การให้บริการแก่ประชาชนผูใ้ ช้บริการตามวรรคหนึง ผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไปตาม

วรรคหนึงไม่อาจเรียกเก็บค่าบริการ ค่าตอบแทนค่าดํา เนินการ หรือค่าใช้จ่ ายอืน ใดได้ ซึงรวมถึง
ค่าลิขสิทธิ Mในเนื.อหารายการทีเ ผยแพร่ออกอากาศด้วย เว้นแต่กรณีทมี กี ารนําสัญญาณไปใช้เพือรับชม
โดยแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพือประโยชน์ของประกาศนี.การนําสัญญาณไปใช้เพือรับชม
โดยแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่หมายความรวมถึงบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิผทู้ ํา
การถ่ายทอดรายการตามวรรคหนึง”
“ในการให้บริการแก่ประชาชนตามวรรคหนึงและวรรคสองข้างต้น ผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ทเี ป็ น
การทัวไปจะต้

องดําเนินการให้ผทู้ รงลิขสิทธิ Mทีน ํารายการของตนมาให้บริการผ่านผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ที
เป็ นการทัวไปนั
 น. สละสิทธิในการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ Mในเนื.อหารายการดังกล่าวจากผูท้ ที าํ การถ่ายทอด
รายการนัน. ๆทีใ ห้บริการผ่านผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไป”

เหตุผลในการเพิ" มเติ ม หากกําหนดเนื.อความทีไ ม่ชดั เจนจะก่อให้เกิดปญั หาในการตีความว่ากรณี
ของผูป้ ระกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ทใี ห้บริการแก่ผปู้ ระกอบกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
หรือผูป้ ระกอบกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทีม โี ครงข่ายเป็ นของตนเองจะถูกกํากับดูแลอย่างไร
จะมีความหมายครอบคลุม ถึงด้วยหรือไม่ ซึงโดยในทางปฏิบ ัตินัน. ไม่ม ีผู้ประกอบกิจ การโครงข่า ย
โทรทัศน์ ทใี ห้บริการแก่ผปู้ ระกอบกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกหรือผูป้ ระกอบกิจการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิกทีม โี ครงข่ายเป็ นของตนเองรายใดทีน ํารายการของผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการ
ทัวไปมาเผยแพร่

เพือแสวงหาประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์เพียงอย่างเดียว โดยปราศจากเนื.อหาอืนๆ
เพิม เติมขึน. มา และการนํารายการของผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไปมาเผยแพร่

กเ็ พือประโยชน์
ของประชาชนผูใ้ ช้บริการเป็ นหลัก ให้ได้รบั บริการทีช ดั เจน ทัวถึ
 ง
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อีกทัง. ในกรณีหากเป็ นผูท้ รงลิขสิทธิ Mทีน ํารายการทีต นทรงลิขสิทธิ Mมาให้บริการผ่านผูใ้ ห้บริการ
โทรทัศน์ ทเี ป็ นการทัวไป
 เท่ากับเป็ นการแสดงความประสงค์นําเนื.อหามาเผยแพร่ผ่านผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไปแล้

ว ย่อมต้องมีหน้าทีด ําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ ต้องถือว่า
ได้สละสิทธิ Mเรียกร้อง หรือสิทธิในการดําเนินคดีใดใดทัง. ปวงตามกฎหมายลิขสิทธิ Mเพือมิให้มกี ารโต้แย้ง
สิทธิ และทําให้ผใู้ ห้บริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไปต้
 องผิดกฎหมายทีเ กีย วข้องกับลิขสิทธิ Mเพือมิให้เกิด
ข้อโต้แย้งสิทธิพพิ าทกันต่อไป
คุณสุรินทร์ กฤตยาพงษ์พนั ธ์ (ตัวแทนโทรทัศน์ Free TV ทังA 6 ช่อง)
• Free TV ทุกช่องเห็นด้ว ยกับทาง กสทช. ในเรืองหลักเกณฑ์การเผยแพร่กจิ การโทรทัศน์ ที
ให้บริการเป็ นการทัวไปฉบั

บนี. เพราะถือเป็ นสิง ทีด ี แต่ Free TV เป็ นสือทีใ หญ่ หากจะต้องมีการ
ประกาศเป็ นหลักการทีเ กีย วข้องกับการทํา Must Carry แล้ว จะมีผลเกีย วข้องกับทางเราโดยตรง
• ประเด็นทีส าํ คัญทีส ุดทีเ กีย วข้องกับทาง Free TV ทัง. 6 ช่อง ก็คอื หลักเกณฑ์ Must Carry ควร
จะต้องมีเกณฑ์และเงือ นไขดังต่อไปนี.
1. จะต้องเป็ นการเผยแพร่เป็ นรายการเดียวกันโดยจะต้องไม่มกี ารตัดทอน ดัดแปลงหรือแก้ไข
ใดๆ ทัง. สิน. (same program)
2. จะต้องเป็ นการเผยแพร่ในเวลาเดียวกันกับสือ ต้นทาง (Real Time)
3. จะต้องไม่เ ป็ น การละเมิด ลิข สิท ธ์หรือสิทธิตM ่ า งๆในรายการ และจะต้อ งไม่ นํ า ไปแสวงหา
ผลประโยชน์หรือทางการค้าเพิม เติม
คุณกัมปนาท ตันติ ริท (เคเบิลที วี)
เห็นด้วยกับข้อ 4 วรรคหนึง แต่ไม่เห็นด้วยกับประโยคท้ายของวรรคสองคือ “เว้นแต่กรณีทมี กี ารนํ า
สัญญาณไปใช้เพือรับชมโดยแสวงหาผลประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์” เพราะคลุมเครือว่าการแสวงหา
ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จะมีความหมายครอบคลุมเพียงใด
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ผู้ประกอบการ เมืองกาญจน์ เคเบิลที วี
• ข้อ 4 วรรคสอง เสนอให้เติมให้ชดั เจนว่า การประกอบธุรกิจของผูป้ ระกอบธุรกิจเคเบิลทีวไี ม่เป็ น
การแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
• เพือให้เกิดความชัดเจน ข้อ 4 วรรคสอง เสนอให้ขยายความต่อท้ายว่า “และรวมไปถึงการนํ า
สัญญาณไปใช้เพือเผยแพร่ทางโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก” เพือให้เกิดความชัดเจนในคํานิยาม
เกีย วกับเรือ งเชิงพาณิชย์ว่ารวมไปถึงประเภทใดบ้าง
• ข้อ 4 เสนอให้ระบุให้ชดั เจนว่าจะต้องนําพาช่องสาธารณะกีช ่อง ขอให้นิยามความหมายของคําว่า
“ปิ ดกัน. ” ให้ชดั เจนกว่านี. ในการนําพาช่องสาธารณะต้องทัง. หมด หรือสามารถเลือกได้
คุณสารี อ๋องสมหวัง
ข้อ 4 และ 5 เสนอให้มกี ารกําหนดว่าให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะขัน. พืน. ฐาน ได้
ในทุกช่องทางทีส ามารถเข้าถึงได้ กล่าวคือ ทุกอย่างในบริการ Free TV ทุกรายทีเ ป็ นผูใ้ ช้คลืนความถี
ถือเป็ นประโยชน์ สาธารณะ ห้ามมีการกีดกันในการเข้าถึง และให้พจิ ารณาในเรืองการตีความเรือง
ลิขสิทธิ Mมิให้เคร่งครัดจนเกินกว่าผลประโยชน์สาธารณะ
คุณมานพ โตการค้า (บริ ษทั IPMTV)
• เสนอประเด็นทีว ่า Free TV ควรจะเป็ น Free TV จริงๆ แม้เปิ ดในร้านอาหารก็ควรดูได้ฟรี ทุกคน
สามารถดูได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
• ให้ขอ้ คิดเห็นในประเด็นเรืองจํานวนช่องรายการทีวปี ระเภทสาธารณะในอนาคต และภาระการ
ดําเนินการของผูป้ ระกอบการโครงข่ายทีเ กินควร จนทําให้ไม่สามารถประกอบการได้
คุณชัชวาลย์ ดีที"สดุ
• เสนอให้ตดั คําว่า “เว้นแต่กรณีทมี กี ารนําสัญญาณไปใช้เพือรับชมโดยแสวงหาผลประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์” ออกจากข้อ 4 วรรคสอง ตอนท้าย โดยให้เหตุผลว่าผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตกิจการบริการ
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สาธารณะ เช่น กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญจะได้รบั ทุนและเงินช่วยเหลือ
จากรัฐ หรือ กสทช.
• เสนอให้ตดั คําว่า “ทุกครัวเรือน” เนืองจากไม่สามารถให้บริการได้ทกุ ครัวเรือนในประเทศไทย
• หลักเกณฑ์การกําหนด Must Carry มีดงั นี.
1. การเชือมโยงสัญญาณตามร่า งประกาศฯ นี. ผู้เ ชือมโยงสัญญาณจะต้องเป็ น ผู้ร บั ผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง และเป็ นภาระหน้าทีข องผูเ้ ชือ มโยงสัญญาณ
2. ต้องนํารายการเดียวกัน ตัง. แต่เริม ออกอากาศจนสิน. สุดรายการ โดยไม่มกี ารตัดตอน ดัดแปลง
หรือแก้ไขใดๆ
3. ผูเ้ ชือ มโยงสัญญาณต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ Mหรือสิทธิต่างๆ ในรายการและต้องได้รบั อนุ ญาตจาก
เจ้าของลิขสิทธิ Mก่อนเผยแพร่ออกอากาศ
4. ต้องให้ผเู้ ชือ มโยงสัญญาณไม่สามารถนําไปแสวงหาประโยชน์ทางการค้าในเชิงพาณิชย์
คุณธรรมนูญ งาม
เนื.อหาทุกอย่างทีอ อกอากาศทางฟรีทวี ี ไม่ว่าจะมีลขิ สิทธิ Mหรือไม่ ควรให้ผูท้ อี ยู่อาศัยในประเทศไทย
สามารถรับชมได้ไม่ว่าช่องทางใด ทีเ นื.อหารายการปกติรบั ชมได้ เนื.อหารายการทีม ลี ขิ สิทธิ Mพิเศษก็ตอ้ ง
รับชมได้เช่นเดียวกัน
คุณเชี"ยวศักดิR ยงค์ตระกูล (ผู้ประกอบการเคเบิลที วี)
เสนอให้ตดั คําว่ า “เว้นแต่กรณีทีมกี ารนํ า สัญญาณไปใช้เพือรับชมโดยแสวงหาผลประโยชน์ ในเชิง
พาณิชย์”
คุณธนะชัย วงศ์ทองศรี (บมจ. อสมท)
• ข้อ 4 วรรคแรก เสนอให้กาํ หนดคําอธิบายให้ชดั เจนในบางคํา “ทุกครัวเรือน” “ทุกช่องทาง” ว่า
คลอบคลุมเพียงใด
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• ข้อ 4 วรรคสอง เสนอให้เขียนให้ชดั เจนว่าไม่สามารถเรียกเก็บเงินกับผูใ้ ดบ้าง และต้องพิจารณา
ในเรือ งของลิขสิทธิ Mด้วย เพือ ไม่กอ่ ให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายลิขสิทธิ M
คุณบุญยืน ศิ ริธรรม (ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริ โภค)
• เห็นด้วยกับการออกประกาศฉบับนี. แต่ขอความชัดเจนในความหมายของ ข้อ 4 วรรคสอง
เนื องจากเดิม มีป ญั หาในเรืองการแสวงหาผลประโยชน์ และประเด็น ใหญ่ ๆ ก็คือ การทีจะทํา
อย่างไรทีจ ะทําให้เรามีความมันใจว่
 าหากออกประกาศ Must Carry แล้ว Free TV จะนําเสนออะไร
ให้กบั ผูบ้ ริโภคบ้าง โดยหากมี Must Carry แล้ว จะต้องมี Must Offer ในเรืองของเนื.อหาด้วย
หรือไม่หรือข้อบังคับทีจ ะให้ทาง Free TV มีมาตรฐานในการจัดให้มรี ายการดีและมีประโยชน์
ให้กบั ประชาชนหรือไม่โดยจะทําอย่างไรทีจ ะไม่ให้ช่อง Free TV ต่างๆ ชะลอการลงทุนแล้ว
นําเสนอเนื.อหาทีไ ม่เป็ นประโยชน์มาให้กบั ประชาชน ประกาศฉบับนี.จะป้องกันลิขสิทธิ Mเหนือตลาด
ได้อย่างไร โดยจะต้องปกป้องความเป็ นธรรมในการเข้าถึงข่าวสารและเนื.อหาสาระทีเ ป็ นประโยชน์
โดยไม่ปิดกัน. แก่ประชาชน
• เสนอให้ตดั เนื.อหามาตรา 4 วรรคสอง “เว้นแต่กรณีทมี กี ารนําสัญญาณไปใช้เพือ รับชมโดยแสวงหา
ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” เพราะอาจเป็ นช่องทางให้ฟรีทวี ใี ห้เป็ นเหตุผลและกล่าวอ้างในการ
ไม่ให้มกี ารส่งสัญญาณผ่านระบบโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม ซึง ส่งผล
ให้เกิดปญั หาจอดําขึน. ได้อกี และขัดต่อเจตนารมณ์ของการออกประกาศฉบับนี.
คุณวิ วฒ
ั น์ สุทธิ ภาค
• บริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไป
 Broadcasting กับ Broadcasting Satellite Service เป็ นการส่ง
สัญญาณซึง มุง่ ตรงจากดาวเทียมเป็ นการรับโดยตรง ซึง Free TV ไม่ได้หมายความว่าจะต้องผ่าน
3 5 7 9 Thai PBS เสมอไป โดยไม่สามารถทีจ ะส่งต่อได้ หากช่อง 3 5 7 9 ให้บริการแล้ว หากมี
คนอืนไปรับบริการต่อจะต้องให้ Must Carry ทุกช่องทาง โดยผ่านช่องทางใดก็ตามจะต้องทะลุ
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ตลอดทุกช่องทาง
GMM Grammy
• เนื.อหาข้อ 4 “ข้อ 4 ผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไปจะต้

องให้บริการ...โดยมีเนื.อหาเดียวกันทุก
ช่องทาง...ซึง จะต้องไม่มลี กั ษณะการปิ ดกัน. ช่องทางการได้รบั บริการ...การให้บริการ...ไม่อาจเรียก
เก็บค่าบริการ...ซึง รวมถึงค่าลิขสิทธิ Mในเนื.อหารายการทีเ ผยแพร่ออกอากาศด้วย...” การทีเ นื.อหา
ในข้อ 4 วรรคสองกําหนดไว้ไม่ให้เรียกค่าตอบแทน ซึง รวมถึงค่าลิขสิทธิ Mในเนื.อหารายการ สําหรับ
ทุกช่องทางทีต อ้ ง carry ไป (ตามทีก าํ หนดในวรรคแรกของข้อ 4) ย่อมมีผลเป็ นการรอนสิทธิของ
เจ้าของลิขสิทธิ Mซึง มีกฎหมายคือพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ M พ.ศ. 2537 คุม้ ครองอยูก่ อ่ นแล้ว
• การกําหนดเนื.อหาว่าไม่อาจเรียกเก็บค่าบริการ ซึงรวมถึงค่าลิขสิทธิ Mในเนื.อหารายการทีเ ผยแพร่
ออกอากาศนัน. น่ าจะเป็ นป ญั หาทีช่องฟรีทีวีไม่สามารถให้ความยิน ยอมได้ ไม่ว่า จะเรือง ทุก
ช่องทาง และ การไม่เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ Mในเนื.อหารายการ เนืองจากช่องฟรีทวี เี ป็ นเจ้าของลิขสิทธิ M
ในลิขสิทธิ Mแพร่เสียงแพร่ภาพของตนซึงตนมีสทิ ธิทจี ะให้หรือไม่ให้ใครใช้ลขิ สิทธิ Mก็ได้ แต่เนื.อหา
รายการแต่ละรายการนัน. เป็ นลิขสิทธิ Mอืนๆ และบางงานลิขสิทธิ M เช่น ภาพยนตร์ต่างประเทศ ล้วน
เป็ นเนื.อหารายการทีเ จ้าของลิขสิทธิ Mได้เลือกทีจ ะแยกช่องทางจําหน่ายไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนัน. การ
กําหนดเนื.อหาในข้อ 4 ย่อมเป็ นการรอนสิทธิเจ้าของลิขสิทธิ Mซึง มีกฎหมายอืนคุม้ ครองอยู่ก่อนแล้ว
พระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ Mยังคุม้ ครองให้เจ้าของลิขสิทธิ Mในเนื.อหารายการ สามารถจัดเก็บค่าลิขสิทธิ Mที
มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ด้วย ดังนัน. การไม่ให้เก็บค่าลิขสิทธิ Mตามข้อ 4 จะกระทบถึงสิทธิ
ของบุคคลอืน นอกจากช่องฟรีทวี ซี งึ เป็ นผูร้ บั ใบอนุญาตจาก กสทช. ด้วย
• หากเนื. อหารายการนัน. เป็ น ลิข สิทธิขM องต่ า งประเทศแล้ว ประเด็น ทีต้อ งพิจ ารณาเพิม เติม คือ
ประเทศไทยสามารถออกกฎหมายภายในเพือลิดรอนสิทธิของคนต่างชาติได้หรือไม่ และการ
กําหนดให้ตอ้ งให้บริการ “ทุกช่องทาง” ตามวรรคแรกของข้อ 4 น่ าจะถูกตีความว่าเป็ นบทบัญญัติ
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ทีใ ช้มาตรการบังคับใช้สทิ ธิ (Compulsory Licensing) โดยไม่ตอ้ งได้รบั อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ M
ซึงหากตีความได้เช่นนัน. ก็น่าจะมีปญั หาในเชิงกฎหมายทันที ซึงอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ ของ
ประเทศในการให้ความคุม้ ครองลิขสิทธิ Mในสายตาของนานาประเทศ ทีอ าจมีผลกระทบต่อการ
ติดต่อเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็เป็ นได้
• เสนอให้กองทุนทีร ฐั ให้การสนับสนุน มีการรวมการซือ. ลิขสิทธิ Mสําหรับรายการทีเ กีย วกับมนุ ษยชาติ
นอกจากนี. ยังเสนอประเด็นเรืองนําเงินกองทุนไปซื.อรายการทีม ลี ขิ สิทธิ Mทีม คี วามเหมาะสมทีจ ะได้
รับชมเป็ นการทัวไป
 หรืออาจให้สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เป็ น
ผูด้ ําเนินการดังกล่าว เพือลดปญั หาการแย่งกันประมูลลิขสิทธิ Mอันทําให้ภาระราคาทีส ูงขึน. ตกแก่
ผูบ้ ริโภค หรืออาจให้ กสทช.ออกหลักการเกีย วกับการทีเ อกชนได้รบั สิทธิในรายการดังกล่าวเพือ
นํามาเผยแพร่ใน Free TV โดย ไม่ผกู ขาด ไม่เลือกปฏิบตั ิ และในราคาทีเ ป็ นธรรม
คุณณัฐ รองสวัสดิR (AB TV)
ให้ความเห็นว่าโดยพื.นฐาน ทีวรี ะบบภาคพื.นดินและระบบผ่านดาวเทียมสามารถเป็ นได้ทงั . ประเภท
สาธารณะและประเภทธุร กิจ และการซื.อลิข สิทธิ Mในอุตสาหกรรม มีการซื.อลิขสิทธิแM บบ Terrestrial
Rights, Satellite Rights, Cable Rights หรือ All Rights ซึง มีราคาต่างกัน โดยการซื.อลิขสิทธิ Mแต่ละ
แบบก็สามารถเผยแพร่ได้เฉพาะช่องทางนัน. หรือจะออกนอกจากนัน. ก็ตอ้ งทําการขออนุ ญาต ยกเว้น
การซือ. แบบ All Rights ทีเ ผยแพร่ได้ทกุ ช่องทาง
คุณปราโมทย์ โชคศิ ริกลุ ชัย (นายกสมาพันธ์สมาคมดิ จิตอล คอนเทนต์บนั เทิ งไทย)
โดยภาพรวมแล้ว ทางสมาพันธ์ฯ และสมาชิกฯ เห็นชอบกับร่างประกาศดังกล่าวฯ เพราะเป็ นประโยชน์
สูงสุดกับคนไทยทุกคน ในการรับข่าวสาร บันเทิง ผ่านฟรีทวี ี ทีเ ป็ นบริการพืน. ฐานของประเทศ โดย
อยากให้ทางกรมทรัพ ย์ส ินทางป ญั ญาเข้า มาช่วยดูแ ล เรืองกฎหมาย โดยเฉพาะเรืองลิข สิทธิ Mและ
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ซึง อาจจะมีขอ้ หรือกฎบางข้อทีไ ม่สอดคล้องกับของต่างประเทศในบางกรณี เพือ
แก้ปญั หาทีอ าจจะเกิดขึน. ในภายหน้า
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คุณธนะชัย วงศ์ทองศรี (บมจ. อสมท)
• การกําหนดให้ผใู้ ห้บริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไปมี
 หน้าทีต ้องจัดให้มกี ารออกอากาศผังรายการ
เนื.อหาเดียวกันทุกช่องทาง จะเป็ นการสร้างภาระแก่ผปู้ ระกอบการกิจการเกินสมควร โดยแนวทาง
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับรูปแบบการออกอากาศรายการทีมลี ิขสิทธิ M ทัง. นี.ขอ้ นี.อาจขัดกฎหมาย
ลิขสิทธิ M
• การกํา หนดให้ต้องบริการผู้ใ ช้บ ริการทุกครัว เรือนในประเทศไทยอาจมีข ้อจํา กัด ทางด้า นภู ม ิ
ประเทศ
• การทีต อ้ งให้บริการโดยมีเนื.อหาเดียวกันทุกช่องทางจะต้องได้รบั อนุ ญาตโทรทัศน์ภาคพืน. ดินแล้ว
จะต้องได้รบั อนุญาตให้ประกอบกิจการในสือ อืน โดยอัตโนมัตดิ ว้ ยหรือไม่
• ควรกําหนดให้สอื อืนนอกจากโทรทัศน์ภาคพืน. ดินมีหน้าทีต อ้ งจัดให้มกี ารออกอากาศช่องรายการ
ภาคปกติเพราะในการออกอากาศโทรทัศน์ ภาคพื.นดินจะมีขอ้ จํากัดเรืองจุดบอดทีจะทําให้การ
ออกอากาศไม่สามารถกระทําได้หรือทําได้ไม่ชดั เจน
• ควรกําหนดหลักการให้ครอบคลุมเมือ มีการเปลีย นการออกอากาศไปสูร่ ะบบดิจติ อลด้วย เนืองจาก
platform ดาวเทีย มจะกลายเป็ น บริก ารพื.น ฐานทีส ามารถรับ ชมได้ไ ม่ แ ตกต่ า งจากโทรทัศ น์
ภาคพืน. ดิน
• ควรกําหนดประเภทรายการทีต ้องออกอากาศเนื.อหาเดียวกันทุกช่องทาง โดยต้องเป็ นรายการที
เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือสิง ทีป ระชาชนควรทราบ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ถ้อยคําและข้อความทีป รากฏในร่างประกาศฯ ข้อ 4 โดยเฉพาะอย่างยิง วรรคสอง ยังขาดความชัดเจน
เกีย วกับการบังคับใช้ ซึงอาจส่งผลให้มกี ารแปลความไปได้หลายนัยยะ รวมทัง. อาจมีผลไปในทางขัด
หรือแย้งกับหลักกฎหมายลิขสิทธิ M
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ปญั หาทีอ าจตามมาในอนาคต
1. ลิขสิทธิ Mเป็ นสิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียว (Exclusive Rights) ของ เจ้า ของลิขสิทธิ Mในการทําซํ.า
ดัดแปลง และเผยแพร่งานต่อสาธารณชน ดังนัน. หากร่า งประกาศฯ มีผลกระทบต่อสิทธิ
ดังกล่าวของเจ้าของลิขสิทธิ M อาจส่งผลให้เจ้าของลิขสิทธิ Mพิจารณาระงับการอนุ ญาตให้ใช้สทิ ธิ
ดังกล่ า ว รวมถึงระงับ การเผยแพร่งานลิข สิทธิตM ่ อสาธารณชนได้ทนั ที หรืออาจเรีย กเก็บ
ค่าลิขสิทธิ Mจากผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้ใช้สทิ ธิในประเทศไทยในอัตราทีส งู ขึน.
2. เนือง จากร่างประกาศฯ ข้อ 4 วรรคสอง กําหนดให้การให้บริการโทรทัศน์เป็ นการทัวไปไม่

อาจเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ Mในเนื.อหารายการทีเ ผยแพร่ออกอากาศได้ เว้นแต่เป็ นกรณีทมี กี ารนํา
สัญญาณไปใช้เพือรับชมโดยแสวงหาประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ ดังนัน. ร่างประกาศฯ ข้อ 4
วรรคสองดังกล่าวจึงอาจเข้าข่ายการบังคับใช้สทิ ธิ (Compulsory License: CL) ซึงขัดต่อ
ความตกลงระหว่างประเทศทีป ระเทศไทยเป็ นสมาชิก คือ อนุ สญ
ั ญากรุงเบอร์นว่าด้วยการ
คุม้ ครองวรรณกรรมและศิลปกรรม (Berne Convention for the Protection of Literary and
Artistic Works) และความตกลงทรัพย์สนิ ทางปญั ญาทีเ กีย วกับการค้า (TRIPS Agreement)
ซึง อาจเป็ นเหตุให้ประเทศคู่คา้ ของไทยใช้เป็ นข้ออ้างเพือนํามาตรการตอบโต้ทางการ ค้ามา
ใช้กบั สินค้าส่งออกทีม คี วามสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศได้
3. การออกประกาศใดๆ ควรยึด หลัก กฎหมายและควรพิจ ารณาถึง การให้ค วามเคารพต่ อ
ั ญา เป็ น สํา คัญ โดยไม่ ค วรใช้
กฎหมายอืน ทีม ีอ ยู่ เดิม เช่ น กฎหมายทรัพ ย์ส ิน ทางป ญ
ข้อคิดเห็นและข้อวิพากษ์วจิ ารณ์มาเป็ นพืน. ฐานในการออกประกาศ
คุณวิ ชยั ทองแตง
เพือให้ร่างประกาศสอดคล้องกับหลักการทีประธาน กสท. (พ.อ. นที ศุกลรัตน์ ) แถลงเมือวันที 16
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 จึงขอเสนอให้แก้ไขดังนี.
• ในข้อ 4 และ ข้อ 5: เสนอว่าคําว่า “ประชาชน” ต้องรวมถึงผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ
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สมาชิกและสมาชิกด้วย
• ในข้อ 4 วรรคสอง: เสนอให้ตดั คําว่า “เว้นแต่กรณีทมี กี ารนําสัญญาณไปใช้เพือรับชมโดยแสวงหา
ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” มิฉะนัน. จะเกิดกรณีจอดําขึน. มาอีก
ข้อ 5 ของร่างประกาศฯ
ฟรีทีวี
เสนอให้แก้ไขข้อ 5 ของร่างประกาศฯ เป็ น
“ผูป้ ระกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ทใี ห้บริการแก่ผปู้ ระกอบกิจการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไป

มีหน้าทีต อ้ งถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ รายการต่าง ๆ ทีป ระกอบการอยู่นัน. ตลอดเวลาในช่วงทีเ ปิ ด
สถานี จนถึงปิ ดสถานีเพือ ให้ประชาชนได้รบั ชมรับฟงั อย่างต่อเนือง ด้วยวิธกี ารและหรือกระบวนการส่ง
สัญญาณแพร่ภาพแพร่เสียง ตามทีไ ด้รบั อนุญาตหรือได้รบั ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ เว้นแต่กรณีม ี
เหตุสุดวิสยั หรือจําเป็ นหรือภัยธรรมชาติหรือการก่อการจลาจล รวมถึงเหตุอนั ไม่คาดคิดอืนใด อัน
ร้ายแรง ถึงขัน. ส่งผลให้ตอ้ งหยุดทําการส่งสัญญาณแพร่ภาพแพร่เสียงนัน.
ในการประกอบการกิจการตามวรรคแรกโดยวิธที เี ป็ นการนําสัญญาณส่งผ่านทางดาวเทียมนัน.
จะต้องใช้เทคโนโลยีและกําหนดวิธกี ารทางเทคนิคโทรทัศน์รวมทัง. เงือ นไขอืนๆ เพือให้มกี ารรับชมได้
เฉพาะภายในราชอาณาจักรเท่านัน. ทัง. นี.ตามหลักเกณฑ์ทคี ณะกรรมการกําหนด”
คุณวิ ชิต เอืAออารีวรกุล
เสนอให้แก้ไขข้อ 5 ของร่างประกาศฯ เป็ น
“เจ้าของโครงข่าย ทีใ ห้บริการถ่ายทอดสัญญาณ แก่ผใู้ ห้บริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไป
 มีหน้าทีต อ้ ง
ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง ของบริการดังกล่าวอย่างต่อเนือง ตามทีผ ใู้ ห้บริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการ
ทัวไปส่
 งสัญญาณให้ โดยไม่มกี ารปิ ดกัน. สัญญาณ หรือเปลียนแปลงผังรายการ หรือเนื.อหารายการ
ทัง. นี.ให้รวมถึงการเผยแพร่ของบริการดังกล่าว ผ่านเจ้าของโครงข่ายของผูป้ ระกอบกิจการโทรทัศน์ ทุก
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จากการรับฟงั ความคิดเห็นสาธารณะทัง. หมด และเพือ ให้
เกิดความชัดเจนแก่ทกุ ฝา่ ย ร่างประกาศข้อ 5 ได้แก้ไข
โดยให้มขี อ้ ความดังต่อไปนี.
“ผู้ให้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ ที"ให้บริ การแก่ผ้ใู ห้
บริ การโทรทั ศ น์ ที" เป็ นการทั ว" ไปมี ห น้ าที" ต้ อ งให้
ประชาชนได้ ร ับบริ ก ารโทรทัศ น์ ที" เป็ นการทัว" ไปได้
โดยตรงอย่างต่อเนื" อง และไม่มีการเปลี"ยนแปลง ทําซําA
ดัดแปลง ผังรายการหรือเนืA อหารายการ ทังA ในระบบ
ภาคพืAนดิ น และระบบผ่านดาวเที ยม
ผู้ให้ บริ การโครงข่ายตามวรรคหนึ" งอาจเรี ยกเก็บ
ค่ า ตอบแทนการใช้ ห รื อ เชื" อ มต่ อ โครงข่ า ยอย่ า ง
สมเหตุสมผล เป็ นธรรม และไม่ เป็ นการเลื อกปฏิ บตั ิ
หรือตามหลักเกณฑ์ที"คณะกรรมการกําหนด”
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ประเภท การให้บ ริการดังกล่า ว ต้องกํา หนดเงือนไข เพือให้ม ีการรับ บริการได้เ ฉพาะ ภายใน
ราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ทคี ณะกรรมการกําหนด”
คุณบุญยืน ศิ ริธรรม (ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริ โภค)
เสนอให้แก้ไขเนื.อหามาตรา 5 วรรคสอง โดยขอให้ใช้ถอ้ ยคําดังนี.
“การให้บริการผ่านดาวเทีย มตามวรรคหนึ ง ผู้ให้บริการผ่านดาวเทีย มต้องควบคุมเพือให้มกี ารรับ
บริการได้เฉพาะภายในราชอาณาจักร” เนืองจากเป็ นหน้าทีข องผูใ้ ห้บริการผ่านดาวเทียมทีจ ะต้องมี
การดําเนินการในการป้องกันไม่ให้สญ
ั ญาณล้นออกไปนอกราชอาณาจักร และทีผ ่านมาผูใ้ ห้บริการ
ดาวเทียมยืนยันว่า เป็ นปญั หาทางเทคนิค ซึง ผูใ้ ห้บริการผ่านดาวเทียมสามารถดําเนินการได้โดยไม่
ต้องรอให้คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์เพิม เติม เพราะอาจจะเป็ นอุปสรรคในการบังคับใช้ประกาศ
ฉบับนี.
คุณวิ วฒ
ั น์ สุทธิ ภาค
ควรพิจ ารณา ในข้อ 5 วรรคท้า ย โดยเสนอประเด็น เรืองการกํ า หนดเงือนไขเพือได้ร บั บริการใน
ราชอาณาจักรเท่านัน. ต้องแก้ไขข้อความให้เหมาะสม
คุณ สมพัน ธ์ จารุมิลิ นท (TrueVisions)
เสนอแก้ข ้อ 5 ดังนี.
“ข้อ 5 ผูใ้ ห้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ทใี ห้บริการแก่ผใู้ ห้บริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไปมี

หน้าทีต อ้ งถ่ายทอดสัญญาณเสียงและภาพของบริการดังกล่าวให้ประชาชนผูใ้ ช้บริการและแก่ผใู้ ห้บริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทุกรายเพือ นําสัญญาณไปแพร่ภาพต่อให้สมาชิกสามารถรับบริการได้อย่าง
ต่อเนือง ทัง. ในระบบภาคพื.นดิน และระบบผ่านดาวเทียม โดยไม่มกี ารปิ ดกัน. สัญญาณ หรือเปลีย นแปลง
ผังรายการหรือเนื.อหารายการ
การให้บริการผ่านดาวเทียมตามวรรคหนึง ต้องกําหนดเงือ นไขเพือ ให้มกี ารรับบริการได้เฉพาะ
ภายในราชอาณาจักรตามหลักเกณฑ์ทคี ณะกรรมการกําหนด”
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คุณวรชัย วิ จารณ์ จิตร และคุณสมพันธ์ จารุมิลินท (TrueVisions)
เสนอให้แก้ไขข้อความในข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 เพือ ให้เกิดความเป็ นธรรมและชัดเจนว่าเมือ ผูใ้ ห้บริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกนําสัญญาณของผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไปไปส่

งต่อให้แก่สมาชิก
ไม่ตอ้ งจ่ายค่าบริการ ค่าตอบแทน ค่าดําเนินการ ค่าใช้จ่ายอืน ค่าสิทธิหรือลิขสิทธิ Mใดๆ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน" จํากัด (มหาชน)
เสนอหลักการและเหตุผลทีไ ด้เสนอแก้ไขเพิม เติม ดังนี.
ข้อ 5 วรรคแรก เสนอให้แก้ไข ดังนี.
“ผูใ้ ห้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ทใี ห้บริการแก่ผใู้ ห้บริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไปหรื

อผูใ้ ห้บริการ
โทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไปที
 ม โี ครงข่ายเป็ นของตนเองมีหน้าทีต อ้ งถ่ายทอดสัญญาณเสียงและภาพของ
บริการดังกล่าวให้ประชาชนผูใ้ ช้บริการสามารถรับบริการได้อย่างต่อเนือง ทัง. ในระบบภาคพืน. ดิน และ
ระบบผ่านดาวเทียม โดยไม่มกี ารปิ ดกัน. สัญญาณ หรือเปลีย นแปลงผังรายการหรือเนื.อหารายการ”
เหตุผลในการเพิ" มเติ ม ควรเพิม เติมให้รวมถึง “ผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไปที
 ม โี ครงข่ายเป็ น
ของตนเอง” ด้วย เพือให้ครอบคลุมถึงผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ทมี โี ครงข่ายเป็ นของตนเองทีใ ห้บริการเป็ น
การทัวไปด้
 วย เนืองจากผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการให้บริการทัวไปมี
 ทงั . แบบทีม โี ครงข่ายเป็ นของ
ตนเอง และแบบทีไ ม่ได้มโี ครงข่ายเป็ นของตนเองด้วย
คุณไพโรจน์ ฟ้ ารุ่งสาง (ตัวแทนที วีพลู )
เสนอให้แก้ไข ข้อ 4 , 5 และ 6 ให้มคี วามเหมาะสมกับการดําเนินงานจริงของสือ โดยตัดคําว่า “ปิ ดกัน. ”
ในข้อ 4 วรรคแรกออกเสีย ส่วนในข้อ 4 วรรคสองก็ต้องเน้นว่า ผูน้ ํ าสัญญาณโทรทัศน์ ของฟรีทวี ไี ป
เผยแพร่ยงั สืออืน ต้องเป็ นรายการเดียวกันต่อเนืองทัง. รายการ, เผยแพร่พร้อม, และในเวลาเดียวกัน
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และไม่แสวงหาผลประโยชน์อนื ใดเพิม เติม อีกทัง. ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ Mหรือสิทธิในรายการทีส ถานีได้รบั
และเป็ นไปตามเงือ นไขของสถานี โดยการเชือ มโยงสัญญาณผูเ้ ชือ มโยงต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย,
ในกรณี เกิดป ญั หาละเมิด ลิข สิทธิ Mในรายการทีเ ผยแพร่ ผู้ทีนํา สัญญาณไปเผยแพร่ยงั สืออืน จะต้อง
รับผิดชอบเองทัง. สิน. ซึง หากครบถ้วนความทีก ล่าวนี.แล้ว ผูป้ ระกอบกิจการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไป
 ไม่
อาจเรียกเก็บค่าบริการ ค่าตอบแทน
คุณสารี อ๋องสมหวัง
ข้อ 4 และ 5 เสนอให้มกี ารกําหนดว่าให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะขัน. พืน. ฐาน ได้
ในทุกช่องทางทีส ามารถเข้าถึงได้ กล่าวคือ ทุกอย่างในบริการ Free TV ทุกรายทีเ ป็ นผูใ้ ช้คลืนความถี
ถือเป็ นประโยชน์ สาธารณะ ห้ามมีการกีดกันในการเข้าถึง และให้พจิ ารณาในเรืองการตีความเรือง
ลิขสิทธิ Mมิให้เคร่งครัดจนเกินกว่าผลประโยชน์สาธารณะ
คุณวิ ชยั ทองแตง
เพือให้ร่างประกาศสอดคล้องกับหลักการทีประธาน กสท. (พ.อ. นที ศุกลรัตน์ ) แถลงเมือวันที 16
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 จึงขอเสนอให้แก้ไขดังนี.
• ในข้อ 4 และ ข้อ 5: เสนอว่าคําว่า “ประชาชน” ต้องรวมถึงผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิกและสมาชิกด้วย
คุณพิ ชยั สิ ทธิ กลุ (ผู้บริ โภค)
เสนอว่า การแก้ปญั หาการเข้า ถึงของผู้บริโภคควรเป็ นแบบครอบคลุม เท่าเทียมกัน จึงจะเป็ นการ
แก้ปญั หาทีตรงจุ ด การเข้ารหัสอาจไม่ใ ช่การแก้ทตี รงจุด และการเข้ารหัสทีแ ท้จริงควรศึกษาจาก
ต่างประเทศด้วย ควรให้เข้ารหัสเฉพาะทีจ าํ เป็ นจริงๆ เท่านัน.
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ข้อ 6 ของร่างประกาศฯ
ฟรีทีวี
เสนอให้แก้ไขข้อ 6 ของร่างประกาศฯ เป็ น
“ผูป้ ระกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ ทใี ห้บริการแก่ผูป้ ระกอบกิจการโทรทัศน์ แบบบอกรับ
สมาชิกหรือผูป้ ระกอบกิจการโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิกทีมโี ครงข่ายเป็ นของตนเอง มีหน้าทีต ้อง
ดําเนินการให้ผใู้ ช้บริการทีเ ป็ นสมาชิกสามารถรับชมโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไปอย่

างต่อเนือง โดยทีไ ม่
เรียกเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมการรับชมหรือเงินใด ๆ ในการรับชมโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไปนั
 น.
การดําเนินการตามวรรคแรก จะต้องปฏิบตั โิ ดยเป็ นไปตามความทีก ล่าวในข้อ 4 วรรคสอง”
คุณวิ ชิต เอืAออารีวรกุล
• เสนอให้ยกเลิกข้อ 6 เพราะข้อ 5 ทีแ ก้ไขใหม่ เนื.อหาครอบคลุมแล้ว วรรคสอง และวรรคสาม ไม่
จําเป็ นต้องกําหนด เพราะเป็ นเรืองทางธุรกิจ ทีท าง กสทช. ไม่ควรเข้าไปกําหนด เพราะจะมี
ปญั หาต่อเนืองหลายประการ
• ให้ขอ้ เสนอแนะประเด็นในเรืองทีวดี จิ ติ อลในอนาคต ซึงจะมีช่องเยอะมาก ดังนัน. เสนอให้ระบุไป
เลยว่าให้ 3,5,7,9 11,Thai PBS ต้องเป็ น Free TV ส่วนในเรือ งของอนาคต ค่อยกําหนดเพิม เติม
คุณบุญยืน ศิ ริธรรม (ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริ โภค)
• เสนอให้ตดั เนื.อหามาตรา 6 วรรคสองและวรรคสามออกทัง. หมด เนืองจากการกําหนด วรรคสอง
และวรรคสาม ยังต้องอาศัยหลักเกณฑ์ ทีค ณะกรรมการกําหนดอีกหลายประการ ซึง ไม่ควรนํามา
ผนวกรวมกับร่างประกาศฯ นี.และรวมทัง. การปรับผังรายการ เนื.อหารายการ และการจัดลําดับช่อง
รายการ และให้คณะกรรมการเห็นชอบอย่างน้ อย 1 ปี นัน. ไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริงของ
ผูป้ ระกอบการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
• เสนอให้เพิม เนื.อหาวรรคสองดังนี. กรณีผู้ให้บริการโครงข่ายทีใ ห้บริการแก่ผใู้ ห้บริการโทรทัศน์
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จากการรับฟงั ความคิดเห็นสาธารณะทัง. หมด และเพือให้
เกิดความชัดเจนแก่ทุกฝ่าย ร่างประกาศข้อ 6 ได้แก้ไข
โดยให้มขี อ้ ความดังต่อไปนี.
“ผู้ให้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ ที"ให้บริ การแก่ผ้ใู ห้
บริ การโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิ กหรือผู้ให้ บริ การ
โทรทัศ น์ แ บบบอกรับ สมาชิ ก ที" มี โ ครงข่ า ยเป็ นของ
ตนเองมี หน้ าที" ต้องให้ สมาชิ กได้รบั บริ การโทรทัศน์ ที"
เป็ นการทัว" ไปได้ โดยตรงอย่างต่ อเนื" อง และไม่มีการ
เปลี" ยนแปลง ทําซํAา ดัดแปลง ผังรายการหรื อเนืA อหา
รายการ
กรณี การให้ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ ที" เ ป็ นการทั ว" ไป
ประเภทกิ จการทางธุรกิ จ ผู้ให้ บริ การตามวรรคหนึ" ง
อาจเลื อ กการให้ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ ที" เ ป็ นการทั ว" ไป
ประเภทกิ จ การทางธุ ร กิ จ เพื" อ ให้ ผ้ ูใ ช้ บ ริ ก ารที" เ ป็ น
สมาชิ กสามารถรับ ชมในประเภทหรื อ หมวดหมู่
รายการใด หรื อหลายประเภทหรื อ หลายหมวดหมู่
รวมกัน ก็ ไ ด้ แต่ ต้ อ งเป็ นการเลื อ กตามลํา ดับ และ
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แบบบอกรับสมาชิกหรือผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิก หรือผูใ้ ห้บริการผ่านดาวเทียม
หรือผูใ้ ห้บริการตามวรรคหนึงร่วมมือกันในการได้รบั ลิขสิทธิ Mในเนื.อหารายการทีส มควรเผยแพร่
ออกอากาศให้กบั ประชาชนทุกครัว เรือ น หรือทุกช่อ งทางบริการโทรทัศน์ ทีเ ป็ น การทัวไป
 ผู้
ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกหรือผูใ้ ห้บริการผ่านดาวเทียมจะต้องไม่ปิดกัน. ช่องทางการ
ได้รบั บริการทัง. หมดหรือบางส่วนกับผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ทวไป
ั  ด้วยเหตุผลทีว ่าการเขียนไว้อย่าง
เดิมไม่สนับสนุ นเจตนารมณ์ในการออกประกาศฉบับนี. และอาจส่งผลให้ผใู้ ห้บริการโทรทัศน์แบบ
ตอบรับ สมาชิกหรือผู้ใ ห้บ ริการผ่า นดาวเทีย มร่ว มมือกัน หรือใช้เ ป็ น ช่องทางร่ว มกัน ปิ ด กัน. ผู้
ให้บริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไป
 ซึง จะมีปญั หาจอดําได้เช่นเดียวกัน
คุณวรชัย วิ จารณ์ จิตร (TrueVisions)
เสนอให้แก้ไขข้อความในข้อ 6 วรรคแรก เพือให้เกิดความชัดเจนว่า “ผูใ้ ห้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที
ให้บริการแก่ผใู้ ห้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก” หรือ “ผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที
มีโครงข่ายเป็ นของตนเอง” เป็ นผูม้ หี น้าทีต ามวรรคนี. และ เสนอให้ตดั ข้อความตามข้อ 6 วรรคสอง
และ วรรคสาม เพือ ความคล่องตัวในการดําเนินงานของผูป้ ระกอบกิจการ
คุณวรชัย วิ จารณ์ จิตร และคุณสมพันธ์ จารุมิลินท (TrueVisions)
เสนอให้แก้ไขข้อความในข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 เพือ ให้เกิดความเป็ นธรรมและชัดเจนว่าเมือผูใ้ ห้บริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกนําสัญญาณของผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไปไปส่

งต่อให้แก่สมาชิก
ไม่ตอ้ งจ่ายค่าบริการ ค่าตอบแทน ค่าดําเนินการ ค่าใช้จ่ายอืน ค่าสิทธิหรือลิขสิทธิ Mใดๆ
คุณกัมปนาท ตันติ ริท (เคเบิลที วี)
เห็นด้วยกับข้อ 6 วรรคหนึง แต่เสนอให้ปรับปรุงวรรคสอง เนืองจากวรรคสองมีความคลุมเครือว่า
หมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิกทีมโี ครงข่ายเป็ นของตนเองด้ว ย
หรือไม่

วิ ธีการที" คณะกรรมการกําหนด โดยจะต้ องไม่มีการ
เปลี" ย นแปลงผัง รายการ เนืA อ หารายการ และการ
จัดลําดับช่องรายการ
การดํา เนิ นการตามวรรคสอง จะต้ องเสนอต่ อ
คณะกรรมการเพื" อขอความเห็นชอบก่ อน และเมื" อ
ได้รบั ความเห็นชอบ ให้ผ้ใู ห้บริ การดังกล่าวให้บริ การ
ตามที" ไ ด้ ร ับ ความเห็ น ชอบอย่ า งน้ อยหนึ" งปี การ
เปลี"ยนแปลงประเภทหรือหมวดหมู่รายการจะกระทํา
ได้เมื"อได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนทํา
การเปลี"ยนแปลงไม่น้อยกว่าหกสิ บวัน”
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ดร. นิ พนธ์ นาคสมภพ (นายกสมาคมโทรทัศน์ ดาวเที ยม)
เห็นด้วยกับข้อ 1 ถึง ข้อ 5 แต่ไม่เห็นด้วยกับข้อ 6 วรรคสาม เนืองจากในภาวะปกติ ช่องรายการจะ
เปลียนแปลงทุก 3-4 เดือน ในภาวะไม่ปกติทางผู้ให้บริการต้องเปลียนแปลงตามสถานการณ์ อย่าง
เร่งด่วน ดังนัน. จึงเสนอให้ยกเลิกข้อความตามวรรคสาม
ผู้ประกอบการ เมืองกาญจน์ เคเบิลที วี
ตามทีก าํ หนดไว้ในข้อ 6 วรรคสาม เนืองจากธุรกิจเคเบิลทีวมี กี ารเปลีย นแปลงผังรายการบ่อยมาก จึง
ขอเสนอให้แก้ไขวรรคสามทีก าํ หนดว่าต้องให้บริการตามทีไ ด้รบั ความเห็นชอบอย่างน้อย 1 ปี โดยต้อง
ได้ร ับ ความเห็น ชอบก่ อ นไม่ น้ อ ยกว่ า หกสิบ วัน โดยเสนอให้แ ก้ไ ขเป็ น ให้ม ีก ารยืด หยุ่ น ให้ม ีก าร
เปลีย นแปลงช่องได้เองตามความเหมาะสมแทน
คุณสารี อ๋องสมหวัง
ข้อ 6 ให้พจิ ารณาถึงกลไกการดําเนินการในกรณีทมี ชี ่องรายการทัวไปเยอะมากที

จะต้อง carry
คํานึงถึงการเข้าถึงข้อมูลของผูบ้ ริโภค หากต้อง carry เยอะๆ จะทําได้หรือไม่อย่างไร
คุณณัฐ รองสวัสดิR (AB TV)
เสนอให้แก้ไขข้อ 6 วรรคสาม เรืองการจํากัดระยะเวลา เนืองจากอุตสาหกรรมโทรทัศน์ตอ้ งการการ
เปลีย นแปลงเรือ งผังรายการทีร วดเร็ว
คุณมานพ โตการค้า (บริ ษทั IPMTV)
ตัง. คําถามถึงประเด็นเรืองการเลือกตามลําดับตามข้อ 6 วรรคสอง ว่าการจัดลําดับเรียงช่องรายการ
และหลักเกณฑ์ทคี ณะกรรมการกําหนดจะเป็ นอย่างไร
GMM Grammy
สนับสนุนประเด็นข้อ 6 เรืองการกําหนดเงือ นไขเพือได้รบั บริการในราชอาณาจักรเท่านัน. แต่อยากให้
ช่วยพิจารณาในประเด็นทีป จั จุบนั ยังมีปญั หาทีเ กิดขึน. คือมีกล่องจํานวนมากทีไ ม่สามารถเข้ารหัสได้ ซึง
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อาจจะทําให้เกิดปญั หาจอดําอยูบ่ า้ ง
คุณวิ วฒ
ั น์ สุทธิ ภาค
ควรพิจารณา ในข้อ 6 วรรคสอง โดยเสนอประเด็นเรือ งการกําหนดเงือ นไขเพือ ได้รบั บริการใน
ราชอาณาจักรเท่านัน. ต้องแก้ไขข้อความให้เหมาะสม
คุณ สมพัน ธ์ จารุมิลิ นท (TrueVisions)
เสนอให้ตัด ข้อ 6 วรรคสองและสาม และเสนอแก้ข ้อ 6 วรรคหนึ งดังนี.
“ข้อ 6 ผูใ้ ห้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ทใี ห้บริการแก่ผใู้ ห้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
หรือผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทีม โี ครงข่ายเป็ นของตนเองมีหน้าทีต อ้ งดําเนินการให้
ผูใ้ ช้บริการทีเ ป็ นสมาชิกสามารถรับชมบริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไปได้

อย่างต่อเนือง โดยไม่มกี ารปิ ด
กัน. สัญญาณ หรือการเปลีย นแปลงผังรายการหรือเนื.อหารายการ ทัง. นี.ตามสัญญาณทีผ ใู้ ห้บริการ
โทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไปส่
 งมาให้”
คุณไพโรจน์ ฟ้ ารุ่งสาง (ตัวแทนที วีพลู )
เสนอให้แก้ไข ข้อ 4 , 5 และ 6 ให้มคี วามเหมาะสมกับการดําเนินงานจริงของสือ โดยตัดคําว่า “ปิ ดกัน. ”
ในข้อ 4 วรรคแรกออกเสีย ส่วนในข้อ 4 วรรคสองก็ต้องเน้นว่า ผูน้ ํ าสัญญาณโทรทัศน์ ของฟรีทวี ไี ป
เผยแพร่ยงั สืออืน ต้องเป็ นรายการเดียวกันต่อเนืองทัง. รายการ, เผยแพร่พร้อม, และในเวลาเดียวกัน
และไม่แสวงหาผลประโยชน์อนื ใดเพิม เติม อีกทัง. ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ Mหรือสิทธิในรายการทีส ถานีได้รบั
และเป็ นไปตามเงือ นไขของสถานี โดยการเชือ มโยงสัญญาณผูเ้ ชือ มโยงต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย,
ในกรณี เกิดป ญั หาละเมิด ลิข สิทธิ Mในรายการทีเ ผยแพร่ ผู้ทีนํา สัญญาณไปเผยแพร่ยงั สืออืน จะต้อง
รับผิดชอบเองทัง. สิน. ซึง หากครบถ้วนความทีก ล่าวนี.แล้ว ผูป้ ระกอบกิจการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไป
 ไม่
อาจเรียกเก็บค่าบริการ ค่าตอบแทน
คุณวิ ชยั ทองแตง
เพือให้ร่างประกาศสอดคล้องกับหลักการทีประธาน กสท. (พ.อ. นที ศุกลรัตน์ ) แถลงเมือวันที 16
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กรกฎาคม พ.ศ. 2555 จึงขอเสนอให้แก้ไขดังนี.
• ในข้อ 6 และข้อ 8: เสนอให้ตดั คําว่า “ทีม โี ครงข่ายเป็ นของตนเองออก” เนืองจากหน้าทีแ พร่
รายการโทรทัศน์ควรเป็ นหน้าทีข องผูใ้ ห้บริการแบบบอกรับสมาชิกทุกราย
• ใน ข้อ 6 วรรคสอง และวรรคสาม: เสนอให้ตดั ออกทัง. หมด เนืองจากผูป้ ระกอบการควรมีอสิ ระใน
การเปลีย นแปลงช่องรายการ และจะก่อให้เกิดภาระจนเกินควรแก่ผใู้ ห้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิก
ข้อ 7 ของร่างประกาศฯ
บริ ษทั กรุงเทพโทรทัศน์ และวิ ทยุ จํากัด
ขอเพิม เติมข้อความตอนท้ายของร่างประกาศฯ ข้อ 7 ว่า “ยกเว้นบริการโทรทัศน์ประเภททางธุรกิจ”
คุณชัชวาลย์ ดีที"สดุ
ขอเพิม ข้อความต่อจากคําว่า ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ทเี ป็ นการทัวไปว่
 า “เว้นแต่บริการโทรทัศน์
ประเภททางธุ รกิจ” เนื องจากบริการโทรทัศน์ ป ระเภททางธุ ร กิจ เป็ นธุ รกิจเชิงพาณิ ชย์ จึงไม่ควร
ครอบคลุมในร่างประกาศฯ นี.
ข้อ 8 ของร่างประกาศฯ
ฟรีทีวี
บรรทัดที 3 แก้ไขจาก “บริการโทรทัศน์” เป็ น “รายการโทรทัศน์”
คุณวรชัย วิ จารณ์ จิตร และคุณสมพันธ์ จารุมิลินท (TrueVisions)
เพือให้ประกาศนี.ใช้บงั คับแก่ผใู้ ห้บริการโทรทัศน์ บอกรับสมาชิกทุกรายไม่ว่าจะมีโครงข่ายเป็ นของ
ตนเองหรือไม่มโี ครงข่ายก็ตาม จึงควรตัดคําว่า “มีโครงข่ายเป็ นของตนเอง” ในข้อ 8 บรรทัดทีส อง
ออก
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ร่างประกาศฯ ฉบับนี. มีความมุ่งหมายเพือทีจ ะให้การใช้
คลืนความถีซงึ เป็ นทรัพยากรสือสารของชาติต้องเป็ นไป
เพือ ประโยชน์ ส าธารณะ ตามทีร ะบุ ใ นรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย

จากการรับฟงั ความคิดเห็นสาธารณะทัง. หมด และเพือ ให้
เกิดความชัดเจนแก่ทกุ ฝา่ ย ร่างประกาศข้อนี. ได้แก้ไขโดย
ให้มขี อ้ ความดังต่อไปนี.
“ผู้ไ ด้ ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโครงข่ า ย
โทรทัศ น์ ที" ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ ผ้ ูป ระกอบกิ จ การโทรทัศ น์
แบบบอกรับสมาชิ กหรือผู้ได้ รบั ใบอนุ ญาตประกอบ
กิ จการโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิ กที" มีโครงข่ายเป็ น
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บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน" จํากัด (มหาชน)
เสนอหลักการและเหตุผลทีไ ด้เสนอแก้ไขเพิม เติม ดังนี.
ข้อ 8 เสนอให้แก้ไข ดังนี.
“ผูป้ ระกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ทใี ห้บริการแก่ผปู้ ระกอบกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
หรือผูป้ ระกอบกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทีม โี ครงข่ายเป็ นของตนเองมีหน้าทีต อ้ งดําเนินการ
ให้ผู้ใช้บริการทีเป็ นสมาชิกสามารถรับชมบริการโทรทัศน์ ของผูป้ ระกอบกิจการโทรทัศน์ ทเี ป็ นการ
ทัวไป
 โดยให้นําความตามข้อ ๖ มาบังคับใช้โดยอนุ โลมตามหลักเกณฑ์ทคี ณะกรรมการกําหนดต่อไป
จนกว่าคณะกรรมการจะมีคาํ สังหรื
 อประกาศเป็ นอย่างอืน ”
เหตุผ ลในการเพิ" มเติ ม เนื องจากหลักการในข้อ ๘ กํา หนดหน้ าทีใ ห้ผู้ป ระกอบกิจ การโครงข่า ย
โทรทัศน์ ทใี ห้บริการแก่ผปู้ ระกอบกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกหรือผูป้ ระกอบกิจการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิกทีมโี ครงข่ายเป็ นของตนเองมีหน้ าทีต้องดําเนินการให้ผใู้ ช้บริการทีเป็ นสมาชิก
สามารถรับชมบริการโทรทัศน์ของผูป้ ระกอบกิจการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไป
 โดยให้นําหลักการในข้อ
๖ มาบังคับใช้โดยอนุโลมด้วย ซึง หมายถึงสิทธิในการเลือกให้บริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไป
 ประเภท
กิจการทางธุรกิจเพือ ให้ผใู้ ช้บริการทีเ ป็ นสมาชิกสามารถรับชมในประเภทหรือหมวดหมูร่ ายการใด หรือ
หลายประเภทหรือหลายหมวดหมู่รวมกันโดยต้องเป็ นการเลือกตามลําดับและวิธกี ารทีค ณะกรรมการ
กําหนด ซึงต้องมีการระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นหลักเกณฑ์ทคี ณะกรรมการจะกําหนดต่อไป เพือไม่ให้เกิด
ปญั หาในการตีความถึงการเกิด ขึ.น ของสิทธิหน้ า ทีใ นระหว่ า งทีคณะกรรมการยังไม่ม ีการกํา หนด
หลักเกณฑ์ทเี กีย วข้อง
ผู้ประกอบการ เมืองกาญจน์ เคเบิลที วี
ข้อ 8 เสนอให้แก้ไขเป็ น “ผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก มีหน้าทีใ นการให้บริการตามผูใ้ ห้
บริการโทรทัศน์ทเี ป็ นการทัวไปเท่

านัน. ไม่สามารถไปดัดแปลงหรือแก้ไขรายการต่างๆ ตามผังรายการ

ของตนเองหรื อผู้ท ดลองแพร่ ภาพกระจายเสี ยงที" มี
โครงข่า ยเป็ นของตนเองมี หน้ าที" ต้องดํา เนิ นการให้
ผู้ ใ ช้ บ ริ การที" เป็ นสมาชิ กสามารถรั บ ชมบริ การ
โทรทัศ น์ ข องผู้ป ระกอบกิ จ การโทรทัศ น์ ที" เ ป็ นการ
ทัว" ไป โดยให้ นํ า ความตามข้ อ ๖ มาบัง คับ ใช้ โ ดย
อนุโลม จนกว่าคณะกรรมการจะมีคาํ สังหรื
" อประกาศ
เป็ นอย่างอื"น”
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ได้ รวมไปถึงสัญญาณทีถ กู ปิ ดกัน. โดยผูใ้ ห้บริการด้วย”
คุณชัชวาลย์ ดีที"สดุ
ขอเพิม ข้อความต่อจากคําว่า ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ทเี ป็ นการทัวไปว่
 า “เว้นแต่บริการโทรทัศน์
ประเภททางธุ รกิจ” เนื องจากบริการโทรทัศน์ ป ระเภททางธุ ร กิจ เป็ นธุ รกิจเชิงพาณิ ชย์ จึงไม่ควร
ครอบคลุมในร่างประกาศฯ นี.
คุณวิ ชยั ทองแตง
เพือให้ร่างประกาศสอดคล้องกับหลักการทีประธาน กสท. (พ.อ. นที ศุกลรัตน์ ) แถลงเมือวันที 16
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 จึงขอเสนอให้แก้ไขดังนี.
• ในข้อ 6 และข้อ 8: เสนอให้ตดั คําว่า “ทีม โี ครงข่ายเป็ นของตนเองออก” เนืองจากหน้าทีแ พร่
รายการโทรทัศน์ควรเป็ นหน้าทีข องผูใ้ ห้บริการแบบบอกรับสมาชิกทุกราย
เรื"องอื"นๆ
การบังคับใช้

สมาพันธ์ผ้ปู ระกอบกิ จการวิ ทยุและโทรทัศน์ ฯ
ระยะเวลาในการใช้บงั คับควรแยกเป็ นกรณีๆไป ไม่ควรทําแบบถาวร

การออกประกาศหลักเกณฑ์ก็เพือให้ผู้ทเี กีย วข้องได้ร บั
ทราบหลักเกณฑ์ เพือให้ผเู้ กีย วข้องสามารถวางแผนและ
ปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง โดยคํานึงถึงการใช้คลืนความถีซ งึ
เป็ น ทรัพ ยากรสือสารของชาติเ พือประโยชน์ ส าธารณะ
ตามทีร ะบุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
คํานึงถึงระบบดิจติ อลด้วยแล้ว

การเปลี"ยนผ่าน คุณธนะชัย วงศ์ทองศรี (บมจ. อสมท)
สู่ระบบดิ จิตอล • อยากทราบว่าหากเปลีย นไปสู่ระบบดิจติ อลแล้วประกาศฉบับนี.ยงั มีความจําเป็ นอีกหรือไม่ ระบบ
ดิจติ อลถือเป็ นบริการขัน. พืน. ฐานหรือไม่
ได้พจิ ารณาด้วยความรอบคอบแล้ว
การออก
คุณสราวุฒิ แผ่นทอง
หากไม่สามารถร่างหลักเกณฑ์ได้ชดั เจน ครอบคลุมเห็นว่าไม่ควรรีบออกประกาศ เนืองจากจะเกิด
ประกาศ
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ผลเสียมากกว่าผลดี หากไม่ทนั กีฬาโอลิมปิ ก เห็นว่าประชาชนจะเข้าใจว่าการร่างประกาศ กฎหมาย
ควรทําด้วยความรอบคอบ
จะดําเนินการตามกฎหมายทีเ กีย วข้องต่อไป
การดําเนิ นการ คุณกชนุช แสงแถลง (มูลนิ ธิเพื"อผู้บริ โภค)
อยากเห็นประกาศนี.ทาํ ให้ผบู้ ริโภคสามารถเข้าถึงบริการโทรทัศน์ซงึ เป็ นบริการสาธารณะประเภทหนึง
ต่อไป
ได้ทกุ ช่องทาง โดยไม่ตอ้ งดิน. รนเปลีย นช่องทางการรับชม โดยอยากทราบถึงกระบวนการขัน. ต่อไปใน
การดําเนินการเรือ งนี.
หมายเหตุ:
• ปิ ดเวทีรบั ฟงั ความคิดเห็นสาธารณะ เวลา 16.15 น.
- ไม่มคี าํ ถามเพิม เติมจึงปิ ดประชุม
- เชิญชวนให้เสนอความเห็นแล้ว แต่ไม่มผี ใู้ ดแสดงความคิดเห็นเพิม เติม

