สรุปผลการรับฟังความคิ ดเห็นสาธารณะ
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตประกอบกิ จการกระจายเสียง หรือกิ จการโทรทัศน์
ระหว่างวันที่ ๒๘ สิ งหาคม ๒๕๕๕ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
และเวที รบั ฟังความคิ ดเห็นสาธารณะจัดขึน้ ในวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ อาคารหอประชุมชัน้ ๒ สานักงาน กสทช.
ประเด็น
การกาหนดนิ ยาม
"ผูร้ บั ใบอนุญาต" หมายถึงผูร้ บั
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“รายได้ ” หมายถึ ง รายได้ จ ากการ
ประกอบกิ จ การกระจายเสีย งหรื อ
กิจการโทรทัศน์ก่อนหักค่าใช้จ่ายทีไ่ ด้
จากการโฆษณาทั ้ง ทางตรงและ
ทางอ้อม การบริการธุรกิจ การจัดเก็บ
ค่าสมาชิก และรายได้อ่นื ทีเ่ กีย่ วเนื่อง
กับการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรื อ กิ จ การโทรทั ศ น์ ต ามที่ ไ ด้ ร ั บ
อนุญาต

ความคิ ดเห็นสาธารณะ
ผูป้ ระกอบการเคเบิลทีวี /โทรทัศน์ดาวเทียม
๑. รายได้ทน่ี ามาคานวณค่าธรรมเนียมควรจะเป็ นรายได้หลังจากหักภาษี ณ ที่
จ่ายทีจ่ ะต้องนาส่งกรมสรรพากรแล้ว จึงนามาคิดค่าธรรมเนียมต่อไป
๒. เสนอให้พจิ ารณาทบทวนการคานวณค่าธรรมเนียมรายปีบนฐานรายได้หลัง
การหักภาษีนิตบิ ุคคล
๓. เสนอให้ผรู้ บั ใบอนุญาตสามารถนาต้นทุน/ค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นปจั จัยในการ
ให้บริการและจ่ายให้แก้ผรู้ บั ใบอนุญาตรายอืน่ ๆ มาหักลดหย่อนออกจากรายได้
ก่อนการคานวณค่าธรรมเนียมรายปี ๒ % หรือต้องไม่มกี ารคิดค่าธรรมเนียม
ซ้าซ้อน
ผูป้ ระกอบการ Free TV
นิ ย าม “รายได้” ค าว่ า รายได้อ่ืน ที่เ กี่ย วเนื่ อ งกับ การประกอบกิจ การควร
กาหนดให้ชดั เจน เพือ่ แยกในการจัดทาทางบัญชี
ผูป้ ระกอบการวิทยุกระจายเสียง
รายได้ทน่ี ามาคานวณค่าธรรมเนียมควรจะเป็ นหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว

แนวทางการดาเนิ นการ
นิ ยาม "ผู้รบั ใบอนุญาต" – คงเดิ ม
เหตุผล
ไม่มคี วามเห็นในประเด็นนี้
นิ ยาม "รายได้" – ปรับแก้เป็ น “รายได้” หมายถึง รายได้
ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการให้บริ การของผู้รบั ใบอนุญาต ค่า
สมาชิ ก ค่าการโฆษณาทัง้ ทางตรงและทางอ้อม หรือรายได้
อื่นที่ เกี่ยวเนื่ องกับการให้บริ การของผู้รบั ใบอนุญาต
เหตุผล
๑) เป็ นไปตามมาตรา ๔๒ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่น
ความถีแ่ ละกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
๒) สอดคล้องกับร่างประกาศ กสทช. เรือ่ ง หลักเกณฑ์และ
วิธกี ารอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

-๒–

ประเด็น
อัตราค่าธรรมเนี ยม
๑) ค่าพิจารณาคาขอใบอนุ ญาต เป็ นไป
ตามอัต ราแนบท้า ยประกาศนี้ ที่
คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว
๒) ประเภทค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
แบ่งออกเป็ น
ข้อ ๕.๒ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถีร่ ายปี เป็ นค่าตอบแทน
การใช้คลื่นความถีท่ ผ่ี ใู้ ช้คลื่นความถี่
ต้องชาระเป็ นรายปี ตาม
พระราชบัญญัตวิ ทิ ยุคมนาคม พ.ศ.
๒๔๙๘
ข้อ ๕.๓ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการรายปี เป็ น
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บเพื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการกากับดูแลการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์
ข้อ ๕.๔ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราย
ปี หมายถึงค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ตาม ๕.๒ และ ๕.๓ ทีผ่ รู้ บั ใบอนุญาต
ต้องชาระเป็ นรายปี ในอัตราร้อยละ

ความคิ ดเห็นสาธารณะ
กลุ่มองค์การ / สมาคมด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
๑. ขอให้ทบทวนค่าธรรมเนียมใหม่ สูงเกินไป
๒. ขอให้แยกประเภทการจ่ายอัตราค่าธรรมเนียม ไม่ควรให้เสียค่าธรรมเนียม
เท่ากัน เช่น กิจการโทรทัศน์ และ กิจการวิทยุกระจายเสียง
ผูป้ ระกอบการเคเบิลทีวี / โทรทัศน์ดาวเทียม
๑. ผูป้ ระกอบการเคเบิลทีวมี คี วามสับสนว่าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรและ
อย่างไร ควรกาหนดให้ชดั เจนจะได้ไม่สบั สนว่าจะต้องเสียตามข้อไหนในอัตรา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
๒. เสนอให้พจิ ารณาทบทวนการคานวณค่าธรรมเนียมรายปี ให้สะท้อนตาม
ฐานรายได้และขนาดของธุรกิจของผูป้ ระกอบการแต่ละรายในอัตราขัน้ บันได
แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ ๒ ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
๓. เสนอให้พจิ ารณาลดอัตราค่าธรรมเนียมลง หรือไม่เก็บค่าธรรมเนียมเลย
๔. เสนอให้เก็บค่าธรรมเนียมคาขอ ๕,๐๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
คิดเพียงยอดเดียว โดยกาหนดตามขนาดผูข้ อ ขอบข่ายการให้บริการ ตัง้ แต่
๕,๐๐๐ – ๒๕,๐๐๐ บาท
๑. สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมยินดีทจ่ี ะจ่ายค่าแรกเข้า ค่าอนุมตั ิ ๕,๐๐๐ บาท
และจ่ายเป็ นรายปี ปี ละ ๒๐,๐๐๐ บาทเท่ากันหมด
๒. เสนออัตราค่าธรรมเนียมแบบขัน้ บันได และมีขนั ้ ต่าทีจ่ ะไม่ตอ้ งเสีย
ค่าธรรมเนียม
ผูป้ ระกอบการ Free TV
มีการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีม่ รี ายละเอียดแยกย่อยมากไป ควรจะเก็บครัง้
เดียว ตัง้ แต่ค่าพิจารณาคาขอใบอนุ ญาตไม่ควรแยกเป็ นค่าใบแทนค่าสาเนาอีก
เพราะเป็ นการเพิม่ ภาระค่าใช้จ่ายให้กบั ผูป้ ระกอบการ และควรลดค่าพิ จารณา
ลงมาอีก

แนวทางการดาเนิ นการ
ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตจากร้อยละ ๒ ของ
รายได้ เป็ นอัตราก้าวหน้ า ดังนี้
รายได้ ๐ - ๕ ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนี ยม ร้อยละ ๑.๕
รายได้เกิ น ๕ ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนี ยม ร้อยละ ๒.๐
เหตุผล
- เพือ่ ส่งเสริมผูป้ ระกอบการรายเล็ก
- สอดคล้องกับหลักการเรียกเก็บภาษีของกรมสรรพากร
“ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตรายปี ” – ปรับแก้เป็ น
"ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตรายปี เป็ นค่าธรรมเนี ยม
ใบอนุญาตที่ ต้องชาระเป็ นรายปี ตามตารางแนบท้าย
ประกาศนี้ ในอัตรารวมทัง้ สิ้ นไม่เกิ นร้อยละสองของรายได้
ประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายปี
(๒) ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตประกอบกิ จการรายปี "
เหตุผล
- สอดคล้องกับมาตรา ๔๒ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่น
ความถีแ่ ละกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
- เพือ่ ให้เข้าใจง่ายและชัดเจนขึน้

-๓–

ประเด็น
สองของรายได้ โดยเมื่อได้ชาระ
ค่าธรรมเนียมนี้แล้วให้ถอื ว่าได้ชาระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถีร่ ายปี ตาม ๕.๒ และ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการรายปี ตาม ๕.๓ ด้วย
ข้อ ๕.๕ ค่าใบแทนใบอนุญาต เป็ น
ค่าธรรมเนียมทีผ่ รู้ บั ใบอนุญาตจะต้อง
ชาระเมื่อมีการขอทาใบแทน
ใบอนุญาต ในอัตราฉบับละ ๑,๐๐๐
บาท
๓) อัตราค่าใบแทนใบอนุญาต ฉบับ
ละ ๑,๐๐๐ บาทและค่าสาเนา
ใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท

ความคิ ดเห็นสาธารณะ

แนวทางการดาเนิ นการ
ประชาชนทัวไป
่
ค่าใบแทนใบอนุญาต และค่าสาเนาใบอนุญาต - ตัดออก
ควรเปิ ดเผยแนวความคิดในการกาหนดจานวนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หรือค่า เหตุผล
พิจารณาคาขอ เพราะการกาหนดวงเงินสูงเกินไปจะเป็ นต้นทุนในการประกอบ เป็ นเงินทีเ่ รียกเก็บเฉพาะกรณี และมีกาหนดในประกาศที่
ธุรกิจทีผ่ รู้ บั ใบอนุญาตต้องผลักภาระมาทีผ่ บู้ ริโภค
เกีย่ วข้องโดยตรงแล้ว
ผูป้ ระกอบการวิทยุกระจายเสียง
๑. ควรจะพิจารณาตามความเหมาะสมหรือรายได้ของสถานี
๒. กรณีผปู้ ระกอบการยืน่ ขอใบอนุญาตสาหรับกิจการทีใ่ ช้คลื่นความถีห่ ลายใบ
จะคิดค่าธรรมเนียมนี้จะคิดต่อใบอนุญาตหรือไม่ หรือรวมทัง้ หมด
ผูป้ ระกอบการโทรคมนาคม
๒. ควรกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็ นแบบขันบั
้ นได โดยอัตรา
ค่าธรรมเนียมฯ แบ่งตามช่วงรายได้ของผูข้ อรับใบอนุญาตฯ
๓. อัตราค่าธรรมเนียมรายปีสาหรับผูใ้ ห้บริการระดับท้องถิน่ ระดับภูมภิ าค และ
ระดับชาติ ควรลดหลันตามขนาดพื
่
น้ ทีใ่ ห้บริการ
นักวิชาการ
การคิด ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตวิ ท ยุ ชุ ม ชน จะเป็ น การเพิ่ ม ภาระให้ แ ก่
ผูป้ ระกอบการ นอกจากนี้ควรมีการระบุถึงค่าธรรมเนียมของกิจการโทรทัศน์
ชุมชนด้วย

หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี การช าระ ผูป้ ระกอบการวิทยุกระจายเสียง
๑. ควรจั ด ให้ ม ี ก ารจั ด ส่ ง ใบเตื อ น ให้ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มรายปี ให้ แ ก่
ค่าธรรมเนี ยมรายปี
ผูป้ ระกอบการวิทยุล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน เพือ่ จะได้นาส่งเงินค่าธรรมเนียม
กาหนดให้ชาระค่าธรรมเนียมปี ละ
ตามทีก่ าหนดไว้
๒ ครัง้ ครัง้ ทีห่ นึ่ง ภายในวันที่ ๓๑
๒. เสนอให้เก็บค่าธรรมเนียมเป็ นรายปี ไปเลยครัง้ เดียว

ตารางแนบท้ายค่าพิ จารณาคาขอ - ปรับแก้คาว่า “วิ ทยุ
ชุมชน” เป็ น “กิ จการบริ การชุมชน”
เหตุผล
เพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และครอบคลุมถึงผูใ้ ห้บริการ
โทรทัศน์

หลักเกณฑ์และวิ ธีการชาระค่าธรรมเนี ยมรายปี - ปรับแก้
ดังนี้
(๑) การชาระค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตให้ชาระปี ละครัง้
(๒) ให้ ผ้รู บั ใบอนุ ญาตชาระเงิ นค่ าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาต
ภายในหนึ่ ง ร้ อ ยห้ า สิ บ วัน นั บ จากวันสิ้ น รอบระยะเวลา

-๔–

ประเด็น
กรกฎาคม ของทุกปี โดยคานวณ
จากรายได้ป ระมาณการของช่ ว ง
เดือ นมกราคมถึง เดือ นมิถุ น ายน
ของปี เ ดีย วกัน และครัง้ ที่ส อง
ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของทุก
ปี โดยคานวณจากรายได้ประมาณ
การของทัง้ ปี กอ่ นหน้า
การก าหนดให้ ผ้ ูร ับ ใบอนุ ญ าต

ความคิ ดเห็นสาธารณะ
ผูป้ ระกอบการเคเบิลทีวี / โทรทัศน์ดาวเทียม
๑. เสนอให้พจิ ารณาทบทวนขยายระยะเวลาการชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
รายปี จากเดิมภายใน ๓๐ วัน เป็ น ๑๒๐ วัน เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการได้รบั ชาระ
เงินทีร่ ายได้จริงก่อนนาส่งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ให้กบั กสทช.
๒. เสนอให้กาหนดให้ชาระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี

ผูป้ ระกอบการเคเบิลทีวี / โทรทัศน์ดาวเทียม
๑. การกาหนดให้มกี ารแสดงงบการเงินอาจเป็ นการเพิม่ ภาระให้กบั
นาส่งข้อมูลงบการเงิ น
๑) กาหนดให้ผรู้ บั ใบอนุ ญาตนาส่งงบ ผูป้ ระกอบการ โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการระดับท้องถิน่
๒. เสนอให้สง่ งบการเงินปี ละครัง้ ตอนสิน้ ปี
ทดลองเพื่อ เป็ น ฐานในการค านวณ
ค่ า ธรรมเนี ย ม พร้ อ มกับ การช าระ
ค่าธรรมเนียม
๒) ก าห นดให้ น าส่ ง งบ การเงิ น
ประจาปี ท่ีนาส่งต้องผ่านการรับรอง
จากผู้ ส อบบั ญ ชี ร ั บ อนุ ญาตตาม
กฎหมาย และเปิ ดเผยรายได้ ท่ี
เกิดขึน้ จากการให้บริการตามทีไ่ ด้รบั
อนุ ญาตไว้ในหมายเหตุ ป ระกอบงบ
การเงิน ภายในหนึ่ ง ร้อ ยห้ า สิ บ วัน
นับจากวันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี
๓) สานักงานมีหน้าทีส่ อบทานรายได้
จ า กก า รป ระ ก อบ กิ จ กา ร ที่ ผู้ ร ั บ

ผูป้ ระกอบการ Free TV
๑. ควรกาหนดให้เหมาะสมกับบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย
๒. งบครึง่ ปี ตอ้ งผ่านการตรวจสอบของ สตง.เข้าบอร์ด
ผูป้ ระกอบการวิทยุกระจายเสียง
ควรจัดอบรมการทางบการเงินให้แก่ผปู้ ระกอบการวิทยุ
ผูป้ ระกอบการโทรคมนาคม
๑. รายได้ทใ่ี ช้ในการคานวณเป็ นไปตามงบทดลอง ไม่มคี วามน่าเชือ่ ถือ อาจทา
ให้ชาระค่าธรรมเนียมสูงหรือต่าไป ไม่เป็ นธรรมต่อผูป้ ระกอบการ
๒. เสนอให้ใช้หลักเกณฑ์นาส่งงบการเงินประจาปี ทผ่ี ่านการรับรองจากผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุ ญาตตามกฎหมาย และคานวณค่าธรรมเนียมใบอนุ ญาตรายปี ทพ่ี งึ
ชาระภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับจากวันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี สาหรับผูร้ บั

แนวทางการดาเนิ นการ
บัญชี
เหตุผล
เพือ่ ลดภาระของผูป้ ระกอบการในการนาส่งค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปีและลดภาระการจัดเตรียมข้อมูล

การกาหนดให้ผ้รู บั ใบอนุญาตนาส่งข้อมูลงบการเงิ น
- ปรับแก้ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิ ธีการชาระ
ค่าธรรมเนี ยมรายปี โดยให้นาส่งหลักฐานแสดงรายได้ที่
เกิ ดขึน้ จากการให้บริ การ พร้อมกับการชาระค่าธรรมเนี ยม
ปี ละครัง้
เหตุผล
- เพือ่ ลดภาระของผูป้ ระกอบการในการจัดเตรียมและนาส่งเอกสาร
- เพือ่ ให้สามารถสอบทานค่าธรรมเนียมใบอนุ ญาตรายปี ทช่ี าระได้
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ประเด็น
ใบอนุ ญ าตน ามาใช้เ ป็ น ฐานในการ
ค า น ว ณ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ร า ย ปี
เปรียบเทียบกับรายได้ตามที่ปรากฏ
ในงบทดลองและรายได้ตามทีป่ รากฏ
ในง บการเงิ น ป ระ จ า ปี ข อง ผู้ ร ั บ
ใบอนุญาตทีผ่ ่านการรับรองจากผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุ ญาตตามกฎหมาย โดย
ส านั ก งานจะสอบทานให้ แ ล้ ว เสร็จ
ภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน นับ จาก
วันทีส่ านักงานได้รบั งบการเงิน

ความคิ ดเห็นสาธารณะ
ใบอนุญาตทกราย เว้นแต่ สตง. ตรวจสอบนานเกินกว่า ๑๕๐ วัน ให้ดาเนินการ
ดังกล่าวข้างต้น ภายในสิบห้าวัน นับจากวันทีส่ านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รับรองงบการเงิน
๓. ในข้อ ๗.๗ เห็นควรเพิม่ ข้อความ กสทช. จะคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ฯ ส่วนทีช่ าระไว้เกิน ภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ทีส่ านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้ง
ให้ผรู้ บั ใบอนุญาตชาระหรือรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนทีไ่ ด้ชาระไว้ไม่
ครบหรือเกินจานวนทีพ่ งึ ชาระ
๔. หากบริษทั ต้องชาระค่าธรรมเนียมทัง้ ในส่วนกิจการโทรคมนาคมและกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จะต้องแยกรายได้และต้นทุนบริการแต่ละส่วน ซึง่
ในทางปฏิบตั ทิ าได้ยากและเป็ นภาระมาก

ก า ร ล ด ห ย ่อ น ห ร ือ ย ก เ ว ้น ผูป้ ระกอบการเคเบิลทีวี / โทรทัศน์ดาวเทียม
ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตให้ แ ก่ เสนอให้บุคคลทีค่ วรได้รบั การลดหย่อน ได้แก่ ผูร้ บั ใบอนุญาตทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีร่ อบ
นอก ไม่สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้, ผูร้ บั ใบอนุญาตทีม่ ที ต่ี งั ้ อยูใ่ นพืน้ ทีร่ อบ
ผู้รบั ใบอนุญาต
นอก และผูร้ บั ใบอนุญาตเก็บค่าบริการไม่เกิน ๕๐ บาท มีผรู้ บั บริการไม่เกิน
คณะกรรมการอาจลดหย่ อ นหรื อ
๑๐๐ ราย
ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุ ญาตให้แก่
ผูป้ ระกอบการ Free TV
ผู้รบั ใบอนุ ญาต หากผู้รบั ใบอนุ ญาต ควรกาหนดหลักเกณฑ์ให้ชดั เจนเพือ่ นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
แ ส ด ง ใ ห้ เ ป็ น ที่ ป ร ะ จั ก ษ์ แ ก่ ผูป้ ระกอบการวิทยุกระจายเสียง
คณะกรรมการว่าการประกอบกิจการ ควรก าหนดให้ช ัด เจนว่ า “หรือ หน่ ว ยงานใดที่เ ป็ น ผู้ค วรได้ร ับ การยกเว้ น
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ของ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หรืออาจจะเป็ นผูป้ ระกอบการใดทีไ่ ด้รบั การยกเว้น”
ตนมีรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็ น พนักงาน กสทช. (กลุ่มงาน อส.)
ประโยชน์ ต่ อ สาธารณะเกิ น กว่ า ๑. ไม่ควรใช้ประโยคทีว่ ่าคณะกรรมการอาจลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
ควรเปิ ดช่องว่า การขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมนัน้ มีไว้สาหรับผูร้ บั

แนวทางการดาเนิ นการ

การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตให้แก่
ผู้รบั ใบอนุญาต – คงเดิ ม
เหตุผล
อยูร่ ะหว่างการจัดทาร่างระเบียบการลดหย่อนหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียมใบอนุ ญาตให้แก่ผรู้ บั ใบอนุ ญาต และจะได้นา
ข้อคิดเห็นไปประกอบการพิจารณาจัดทาร่างระเบียบฯ
ต่อไป
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ประเด็น
สัดส่วนของรายการทีเ่ ป็ นข่าวสารหรือ
สาระที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ สาธารณะ
ตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการตาม
วรรคหนึ่ ง ให้เ ป็ น ไปตามระเบีย บที่
คณะกรรมการกาหนด

ภาพรวม

ความคิ ดเห็นสาธารณะ
ใบอนุญาตทีย่ น่ื คาขอลดหย่อน พร้อมทัง้ แสดงให้เป็ นทีป่ ระจักษ์ว่าได้ให้บริการ
ทีเ่ ป็ นประโยชน์สาธารณะเป็ นสัดส่วนเท่าไหร่ ซึง่ ควรเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
และสัมพันธ์กนั กับประกาศบริการสาธารณะ ซึง่ มีกาหนดไว้แล้ว
๒. กิจการเพื่อบริการชุมชนและสาธารณะควรยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
หรือกาหนดในอัตราทีต่ ่ากว่าบริการทางธุรกิจ
ประชาชนทัวไป
่
๑. เห็นด้วยกับการลดหย่อนหรือยกเว้น แก่ผปู้ ระกอบกิจการสาธารณะ โดยมี
หลักเกณฑ์ลดหย่อนหรือยกเว้น เพื่อมิให้เกิดความแตกต่างของการใช้ดุลพินิจ
และความเหลื่อมล้าในทางปฏิบตั ิ
๒. วิทยุชุมชน วิทยุสาธารณะทีเ่ ป็ นประโยชน์ สงั คมควรสนับสนุ น และไม่ควร
เก็บค่าธรรมเนียม
ผูป้ ระกอบการโทรคมนาคม
ควรกาหนดหลักเกณฑ์ให้ชดั เจนว่า สัดส่วนของแต่ละรายการที่เป็ นข่าวสาร
หรือสาระประโยชน์ต่อสาธารณะเป็ นเท่าใด จะได้รบั การลดหย่อนเป็ นสัดส่วน
เท่าใด เพือ่ ป้องกันการเปิ ดช่องในการใช้ดุลยพินิจ
องค์กรวิชาชีพสือ่ มวลชน
มีหลักเกณฑ์ใดกาหนดว่าเป็ นประโยชน์เพื่อประชาชน และทีจ่ ะเข้าหลักเกณฑ์
การลดหย่อนได้

แนวทางการดาเนิ นการ

นักวิชาการ
เป็ น ประเด็ น ข้อ คิด เห็ น ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นร่ า งประกาศนี้ จะรับ ไว้
ร่างประกาศฯ ฉบับนี้ ไม่ได้ระบุไว้ว่าผูใ้ ช้คลื่นความถีต่ อ้ งได้รบั ใบอนุ ญาตก่อน พิจารณาในประกาศทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
หรือไม่
มูลนิธิ
เห็นสมควรให้ใช้ถอ้ ยคาให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจาย
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ประเด็น

ความคิ ดเห็นสาธารณะ
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ไม่ให้
สับสน และคาว่า ชุมชน มีความหมายทีเ่ คยกาหนดไว้ชดั เจน อยูแ่ ล้ว
กลุ่มองค์การ / สมาคมด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
กรณีการทดลอง/ทดสอบการออกอากาศชัวคราวจ่
่
า ยค่า ธรรมเนี ยมอนุ ญาต
๑๒,๕๐๐ บาทไปแล้ว วิทยุทวประเทศต้
ั่
องจ่ายตรงนี้ก่อนหรือไม่ ค่อยมาเสีย
ค่าธรรมเนียมออกอากาศถาวรหรือไม่
พนักงาน กสทช. (กลุ่มงาน อส.)
๑. นิยาม “ใบอนุญาต” “ผูร้ บั ใบอนุญาต” ควรสอดคล้องกับประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์และประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ
สอดคล้องกับประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการ
๒. อัตราค่าธรรมเนียม ๒% ต่อปี น้ี ผูป้ ระกอบการสามารถนาไปหักลดหย่อน
ภาษีได้หรือไม่
ผูป้ ระกอบการเคเบิลทีวี
หากจะต้องขออนุญาต ๑ ใบอนุญาตต่อ ๑ เขตอาเภอ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่าง
มากในการขอ
ผูป้ ระกอบการโทรคมนาคม
๑. ผูใ้ ห้บริการ Service Provider ควรสามารถเลือกใช้โครงข่ายแบบใช้คลื่น
ความถี่ หรือไม่ใช้คลื่นความถีก่ ไ็ ด้ และผูใ้ ห้บริการ Service Provider ทีใ่ ช้
โครงข่ายทัง้ แบบใช้คลื่นความถี่ หรือไม่ใช้คลื่นความถีไ่ ม่ควรต้องเสียค่า
พิจารณาคาขอทัง้ สองแบบ
๒. ผูร้ บั ใบอนุญาตทีไ่ ม่ใช้คลื่นความถี่ ไม่ควรมีภาระต้องรับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เนื่องจากก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรม
และไม่สง่ เสริมการแข่งขัน

แนวทางการดาเนิ นการ

-๘–

ประเด็น

อื่นๆ

ความคิ ดเห็นสาธารณะ
แนวทางการดาเนิ นการ
๓.การให้บริการ Service Provider ควรครอบคลุมการให้บริการสิง่ อานวยความ
สะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ดว้ ย มิฉะนัน้ จะเป็ นการคิดค่าธรรมเนียม
ซ้าซ้อน
๔. ไม่มคี วามชัดเจนของการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ รายปี
๕. อัตราค่าพิจารณาคาขอควรกาหนดไว้ทฉ่ี บับนี้แห่งเดียวเพือ่ ป้องกันการสับสน
กลุ่มองค์การ / สมาคมด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
เป็ นประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการอนุญาตหรืออืน่ ๆ
๑. กสทช. ควรพิจารณาอนุ ญาตผูป้ ระกอบการวิทยุทด่ี าเนินการก่อนปี ๒๕๕๓
โดยผูป้ ระกอบการหลังจากนัน้ สร้างปญั หาในการใช้ความถีท่ บั ซ้อน
๒. ขอให้ยน่ื คาขอเป็ นแบบแสดงตน
ผูป้ ระกอบการโทรทัศน์ดาวเทียม
๑. เสนอการแบ่งการขอใบอนุญาตเป็ น ๓ ระดับ
- ใบอนุญาตประกอบกิจการ (ช่องรายการ)
- ใบอนุญาต Service Provider + ช่องรายการ
- ใบอนุญาต Network Provider + Service + ช่องรายการ
๒. เสนอให้สมาคมเป็ นผู้ช่ว ย กสทช. ในการรวบรวมคาขอใบอนุ ญาต โดย
กสทช. ปรับลดค่าธรรมเนียมลดตามต้นทุนใหม่ของ กสทช.
ผูป้ ระกอบการเคเบิลทีวี
๑. ควรให้ผเู้ กีย่ วข้องกับการออกกฎหมายฉบับนี้ ได้เข้าไปเป็ นคณะกรรมการ
เพือ่ เสนอและแก้ไข
๒. การยืน่ แบบประสงค์ขอใบอนุญาตไม่น่าจะกาหนดหลักเกณฑ์ให้มากเกินไป
เอกสารทีข่ อมากเกินความจาเป็ น รวมทัง้ กาหนดให้แน่นอนลงไปว่ามีอะไรบ้าง
ทีจ่ าเป็ นต้องแนบเอกสารในการยืน่ ครัง้ แรกหรือครัง้ ต่อไปในปี ถดั ไป
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ความคิ ดเห็นสาธารณะ
ผูป้ ระกอบการวิทยุกระจายเสียง
๑. ฝากเรือ่ งการจัดระเบียบคลื่นวิทยุชุมชนรายใหม่ทเ่ี ปิ ดมาแล้วทับซ้อนคลื่นที่
เปิ ดมาก่อน
๒. วิทยุชุมชนที่ไม่มใี บทดลองออกอากาศ (๓๐๐ วัน) จะมีวิธีบริหารจัดการ
อย่างไร นาเข้าสูร่ ะบบได้หรือไม่
๓. การออกประกาศควรให้มกี ารจัด Focus Group ในแต่ละเรือ่ งเป็ นการ
เฉพาะๆไป
๔. มาตรการในการควบคุมเรือ่ งเครือ่ งวิทยุสาหรับวิทยุทอ้ งถิน่ กาลังส่งอ่อน
เป็ นอย่างไร
ผูป้ ระกอบการอืน่ ๆ
ควรมีตวั อย่างประเภทกิจการหรือบริการให้เข้าใจได้งา่ ย
สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม
คาว่า "ประโยชน์ ส าธารณะ" ต้องชัด เจน และเป็ นการยอมรับของประชาชน
ไม่ใช่รฐั บาล ในการทางานอย่ามองทีส่ าธารณะอย่างเดียว อยากให้มองการทา
รายการด้วย
องค์กรวิชาชีพสือ่ มวลชน
๑. วิทยุชมุ ชนกว่า ๑,๐๐๐ สถานี ทีไ่ ม่มใี บอนุญาตต้องเข้าระบบนี้ดว้ ยหรือไม่
๒. กองทุนวิจยั และพัฒนาสือ่ มีแล้วหรือไม่ หากไม่มจี ะเก็บค่าธรรมเนียมได้ไม่
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