
๑ 
 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ 
(ร่าง) ประกาศส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการที่ได้รับอนุญาต 
ระหว่างวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ล าดับ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง  

แนวทางการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา 
ช่องรายการที่ได้รับอนุญาต 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

๑. ด้วยปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดแนว
ทางการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการ
ที ่ได้ร ับอนุญาต จึงท าให้ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ ประสงค์จะ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการที่ได้รับสิทธิ
แบบทั้ งช่ อง  ต้ อ ง ด า เ นิ น ก า ร ขอรั บ
ใบอนุญาตช่องรายการใหม่ และขอยกเลิก
ใบอนุญาตช่องรายการเดิม ซึ่งก่อให้เกิด
ภาระแก่ผู้รับใบอนุญาตทั้งในเรื่องของ
เอกสารและค่าใช้จ่าย อีกทั้งส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนในการรับชมช่องรายการ
อย่างต่อเนื่อง 

ส านั ก งานคณะกรรมการกิ จการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ขอประกาศให้
ทราบว่า คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีมติในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ 
มกราคม ๒๕๖๒ ก าหนดแนวทางการ

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 



๒ 
 

ล าดับ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง  

แนวทางการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา 
ช่องรายการที่ได้รับอนุญาต 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

เปลี ่ยนแปลงเนื ้อหาช่องรายการที่ได้รับ
อนุญาต เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

๒. ข้อ ๑ ต้องเป็นกรณีช่องรายการที่
ได้รับสิทธิแบบทั้งช่อง 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 

๓. ข้อ  ๒  ช่ อ งรายการใหม่ ต้ อ ง เป็ น
ประเภทช่องรายการเดียวกันกับช่อง
รายการเดิม ตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิ จการ โทรคมนาคมแห่ งชาติ  เ รื่ อ ง 
หลักเกณฑ์การก าหนดหมวดหมู่และการ
จัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่ ไม่ ใช้คลื่ น
ความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 

๔. ข ้อ  ๓  ให ้ผู ้ร ับ ใบอน ุญาตแจ ้งขอ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการพร้อม
เอกสารประกอบต่อคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อน
ท าการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการ 

๑. นางสาวจอย รักษาพราหมณ์ ผู้แทนจากบริษัท ทรู 
วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด  

 กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นท าให้ไม่สามารถแจ้งได้ทัน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด จึงเสนอให้ก าหนดเป็นข้อยกเว้น 
ด้วย ว่า “...เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย...” 

๒. นายอิทธิพล ชัยสุภา ผู้แทนจากบริษัท ซุปเปอร์ บรอด
แบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
  ขอสอบถาม ๓ ประเด็น ดังนี้ 

ตามความเห็นข้อ ๑ -๔  เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้  
    “ข้อ ๓ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งขอเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่อง
รายการพร้อมเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนท าการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
ช่องรายการ  
           กรณีที่มีเหตุจ าเป็น หรือเหตุสุดวิสัย ให้แจ้งเหตุแห่ง
การเปลี่ยนแปลงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๗ วันนับแต่
ทราบเหตุ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน” เนื่องจากอาจเกิดกรณีที่
เจ้าของลิขสิทธิ์มีเหตุจ ำเป็น หรือเหตุสุดวิสัย ซึ่งท าให้ต้องยุติการ



๓ 
 

ล าดับ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง  

แนวทางการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา 
ช่องรายการที่ได้รับอนุญาต 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

๑. กรณีที่หากคณะกรรมการมีการพิจารณาที่เกินกว่า ๓๐ 
วัน  หรื อมีการด า เนิ นการมากกว่ า  ๓๐ วันทาง
คณะกรรมการให้สิทธิผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
เปลี่ยนแปลงได้เลยหรือไม่ 

๒.  กรณีที่ให้ “...แจ้งขอเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการ
พร้อมเอกสารประกอบ...” เอกสารประกอบนี้คือ
เอกสารอะไร เป็นเอกสารประเภทเดียวกันกับการยื่น
ขอรับใบอนุญาตหรือไม่  

๓. ใบส่วนของใบอนุญาตประกอบกิจการจะใช้ เลขที่
ใบอนุญาตเดิมหรือเปลี่ยนแปลงเลขท่ีใบอนุญาตใหม่ 
 

๓. บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 
     บริษัทฯ ขอเสนอให้เพ่ิมเติมข้อความตอนท้ายว่า “...เว้น
แต่ในกรณีที่มี เหตุสุดวิสัย หรือเหตุที่อยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของผู้ รั บ ใบอนุญาต  ผู้ รั บ ใบอนุญาตต้ องแจ้ ง
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการพร้อมเอกสารประกอบต่อ
คณะกรรมการโดยเร็ว หลังจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุที่อยู่
นอกเหนือความควบคุมดังกล่าวได้สิ้นสุดลง” ทั้งนี้ เพ่ือรองรับ
กรณีที่อาจเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุที่อยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของผู้รับใบอนุญาต อันท าให้ผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถ
ด าเนินการแจ้งขออนุญาตต่อ กสทช.ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ 
วัน ก่อนท าการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการ เช่น กรณีที่
เจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อหารายการแจ้งยกเลิกากรประกอบกิจการ
ล่วงหน้าไม่ถึง ๓๐ วัน เป็นต้น ซึ่งการก าหนดข้อความเพ่ิมเติม

ออกอากาศลงทันที ซึ่งในกรณีดังกล่าวท าผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ที่น าเอาช่องรายการนั้นมาออกอากาศไม่สามารถ
ทราบล่วงหน้าและไม่อาจแจ้งขอเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการ
ต่อคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ 
จึงควรที่จะก าหนดข้อยกเว้นต่อกรณีดังกล่าวไว้ แต่อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าผู้รับใบอนุญาตจะยื่นขอเปลี่ยนแปลงเนื้อหารายการก่อน ๓๐ 
วัน หรือน้อยกว่า ๓๐ วัน กำรเปลี่ยนแปลงเนื้อหำช่องรำยกำร
ดังกล่ำวต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก่อนจึงจะ
สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ 
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ล าดับ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง  

แนวทางการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา 
ช่องรายการที่ได้รับอนุญาต 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

นี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ส านักงาน กสทช. ได้ชี้แจ้งในการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

๔. บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จ ากัด 
     บริษัทฯ ขอเสนอให้เพ่ิมเติมข้อความตอนท้ายว่า “...เว้น
แต่ในกรณีที่มี เหตุสุดวิสัย หรือเหตุที่อยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของผู้ รั บ ใบอนุญาต  ผู้ รั บ ใบอนุญาตต้ องแจ้ ง
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการพร้อมเอกสารประกอบต่อ
คณะกรรมการโดยเร็ว หลังจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุที่อยู่
นอกเหนือความควบคุมดังกล่าวได้สิ้นสุดลง” ทั้งนี้ เพ่ือรองรับ
กรณีที่อาจเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุที่อยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของผู้รับใบอนุญาต อันท าให้ผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถ
ด าเนินการแจ้งขออนุญาตต่อ กสทช.ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ 
วัน ก่อนท าการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการ เช่น กรณีที่
เจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อหารายการแจ้งยกเลิกากรประกอบกิจการ
ล่วงหน้าไม่ถึง ๓๐ วัน เป็นต้น ซึ่งการก าหนดข้อความเพ่ิมเติม
นี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ส านักงาน กสทช. ได้ชี้แจ้งในการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

 
 



๕ 
 

ล าดับ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง  

แนวทางการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา 
ช่องรายการที่ได้รับอนุญาต 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

๕. ข้อ ๔ ให้ผู้ รับใบอนุญาตแจ้ งการ
เปลี่ ยนแปลงเนื้ อหาช่ องรายการให้
ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางของ
ช่องรายการและช่องทางอ่ืนในลักษณะที่
สามารถให้ผู้ ใช้บริการรับทราบได้อย่าง
ทั่วถึงไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการ 

๑. บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 
     บริษัทฯ ขอเสนอปรับปรุงถ้อยค าตามข้อ ๔ ดังนี้  
        ๑. เสนอให้เปลี่ยนค าว่า”และ” เป็น “หรือ” กล่าวคือ    
“...ผ่านช่องทางของช่องรายการและหรือช่องทางอ่ืน...” เพ่ือให้
ผู้ ให้บริการสามารถมีทางเลือกในการประชาสัมพันธ์การ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการได้อย่างเหมาะสมและมีความ
ยืดหยุนตามสถานการณ์หรือข้อจ ากัดที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น 
กรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์ช่องรายการไม่อนุญาตให้ขึ้นตัวอักษรวิ่ง 
(Streamer) ทับเนื้อหารช่องรายการดังกล่าว ผู้ให้บริการจึง
ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการผ่านช่องทางอ่ืน 
เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น  
      ๒. เสนอให้มีการเพ่ิมข้อความ ระบุข้อยกเว้นในกรณีเกิด
เหตุสุดวิสัย หรือเหตุที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของผู้รับ
ใบอนุญาตที่จะด าเนินการแจ้งผู้ ใช้บริการทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหารายการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อน
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการ เพ่ือให้สอดคล้องกับกรณี
ข้อยกเว้นที่ก าหนดในข้อ ๓ ของร่างประกาศ โดยเสนอให้
เพ่ิมเติมข้อความตอนท้ายว่า “....เว้นแต่กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย 
หรือเหตุที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของผู้รับใบอนุญาต ผู้รับ
ใบอนุญาตต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการให้
ผู้ใช้บริการทราบโดยเร็ว หลังจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุที่อยู่
นอกเหนือความควบคุมดังกล่าวได้สิ้นสุดลง” 

 

 ตามความเห็นข้อ ๑-๒ เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้ 
    “ข้อ ๔ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่อง
รายการให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางของช่อง
รายการและหรือช่องทางอ่ืนในลักษณะที่สามารถให้ผู้ใช้บริการ
รับทราบได้อย่างทั่วถึงไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการ”เนื่องจากในบางครั้งการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าผ่าน
ช่องทางของช่องรายการ อาจเกิดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ที่เจ้าของสิทธิ์
ไม่อนุญาตให้ท าการแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงเนื้อหาในช่อง
รายการท าให้ผู้รับใบอนุญาตไม่อาจขึ้นข้อความแจ้งให้ผู้ใช้บริการ
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการได้เนื่องด้วยจะเป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเจ้าของสิทธิ์ดังกล่าว จึงเปลี่ยนถ้อยค าจากค า
ว่า “และ” เป็น “หรือ” ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตได้เลือกช่องทาง
ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการให้ผู้ใช้บริการทราบ 
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๒. บริษทั ซีนิเพล็ก จ ากัด 
     บริษัทฯ ขอเสนอปรับปรุงถ้อยค าตามข้อ ๔ ดังนี้  
        ๑. เสนอให้เปลี่ยนค าว่า”และ” เป็น “หรือ” กล่าวคือ    
“...ผ่านช่องทางของช่องรายการและหรือช่องทางอ่ืน...” เพ่ือให้
ผู้ ให้บริการสามารถมีทางเลือกในการประชาสัมพันธ์การ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการได้อย่างเหมาะสมและมีความ
ยืดหยุนตามสถานการณ์หรือข้อจ ากัดที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น 
กรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์ช่องรายการไม่อนุญาตให้ขึ้นตัวอักษรวิ่ง 
(Streamer) ทับเนื้อหารช่องรายการดังกล่าว ผู้ให้บริการจึง
ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการผ่านช่องทางอ่ืน 
เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น  
      ๒. เสนอให้มีการเพ่ิมข้อความ ระบุข้อยกเว้นในกรณีเกิด
เหตุสุดวิสัย หรือเหตุที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของผู้รับ
ใบอนุญาตที่จะด าเนินการแจ้งผู้ ใช้บริการทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหารายการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อน
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการ เพ่ือให้สอดคล้องกับกรณี
ข้อยกเว้นที่ก าหนดในข้อ ๓ ของร่างประกาศ โดยเสนอให้
เพ่ิมเติมข้อความตอนท้ายว่า “....เว้นแต่กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย 
หรือเหตุที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของผู้รับใบอนุญาต ผู้รับ
ใบอนุญาตต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการให้
ผู้ใช้บริการทราบโดยเร็ว หลังจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุที่อยู่
นอกเหนือความควบคุมดังกล่าวได้สิ้นสุดลง” 
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๖. ข้อ ๕ กรณีที่ เป็นช่องรายการแบบ
บอกรับสมาชิก ผู้รับใบอนุญาตจะต้อง
เสนอมาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิด
ต่อผู้ใช้บริการในลักษณะเป็นเงินค่าชดเชย 
หรือผลประโยชน์อื่นใดอันสามารถค านวณ
เป็นตั ว เ งิน ได้ แก่ผู้ ใช้บริ การ  เ พ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณา 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

ประกาศ ณ วันที่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(ลงชื่อ) 

(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)                                      
เลขาธิการคณะกรรมการกจิการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

๑. บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 
     บริษัทฯ เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของร่างประกาศฯ ที่
ประสงค์จะสร้างประโยชน์กับทุกฝ่าย กล่าวคือ สมาชิก
ผู้ใช้บริการได้รับประกันการได้รับชมบริการเนื้อหารายการใน
ประเภทเดิมอย่างต่อเนื่อง ผู้รับใบอนุญาตมีภาระเรื่องการ
ด าเนินการด้านเอกสารและค่าใช้จ่ายลดลง และยังเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการท างานของส านักงานกสทช. แต่
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นว่าการก าหนดหลักเกณฑ์ในข้อ ๕ 
ของร่ างประกาศฯ จะเป็นการก าหนดหน้าที่ ของผู้ รับ
ใบอนุญาตเพ่ิมเติมและไม่สอดคล้องกับประกาศหลักเกณฑ์ที่
ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้ง ยังไม่สอดคล้องกับลักษณะทาง
ธุ รกิ จ ในกิจการโทรทัศน์ด้ วย  เนื่ อ งจากแนวทางการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการที่ได้รับอนุญาตนั้นเกิดขึ้น
ตามปกติในการให้บริการโทรทัศน์ โดยเนื้อหารายการหรือ
เนื้อหาช่องรายการที่ผู้ให้บริการได้คัดเลือกมาให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการของตนเป็นไปโดยพิจารณาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ ในกรณีบริการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็น
สมาชิก ซึ่งมีลักษณะการให้บริการตามความสมัครใจของ
ผู้ใช้บริการนั้น เมื่อผู้ให้บริการจะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่อง
รายการ ก็จะได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาช่องรายกาล่วงหน้า ๓๐ วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาช่องรายการตามที่ก าหนดในเงื่อนไขของสัญญา และ
ประกาศหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง โดยระยะเวลาดังกล่าวเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้พิจารณาว่าเนื้อหาช่องรายการที่

ตามความเห็นข้อ ๑-๕ เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้ 
“(๕) กรณีที่เป็นช่องรายการแบบบอกรับสมาชิก ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โครงข่ายจะต้องร่วมกันเสนอมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการ
ผลกระทบที่จะเกิดต่อผู้ใช้บริการในลักษณะเป็นเงินค่าชดเชย 
หรือผลประโยชน์ อ่ืนใดอันสามารถค านวณเป็นตัวเงินได้แก่
ผู้ใช้บริการ โดยให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย” 

    เนื่องจากเพ่ือให้การก าหนดมาตราการเยี่ยวยาสอดคล้องตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ในข้อ ๑๕ ว่า “กรณีที่ผู้ให้บริการ
ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงลักษณะ ประเภท เงื่อนไข มาตรฐาน และ
คุณภาพในการให้บริการที่ตกลงในสัญญา หรือที่ได้ โฆษณาหรือ
แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ หรือการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ
อ่ืนๆ อันมีลักษณะเป็นสาระส าคัญของการบริการ ผู้ให้บริการมี
หน้าที่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
สามสิบวันก่อนมีการเปลี่ยนแปลง และหากการเปลี่ยนแปลงมี
ลักษณะ ประเภท เงื่อนไข มาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ
ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในสัญญาเดิม ผู้ให้บริการต้องด าเนินการเยียวยา 
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เปลี่ยนแปลงนั้นตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการ
หรือไม่ โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจช่อง
รายการให้ตรงกับความต้องการหรืออาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา
บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกเป็นสมาชิกได้ตามเงื่อนไข
ของสัญญาหากพิจารณาว่าบริการดังกล่าวไม่ตอบสนองต่อ
ความต้องการอีกต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอให้ความเห็นว่า 
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการนั้น มิใช่กรณีที่สมาชิก
ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ลดลงแต่อย่างใด หากแต่มีลักษณะที่
คล้ายคลึงกับการเปลี่ยนแปลงผังรายการเพียงแต่ในปัจจุบันยัง
ไม่มีขั้นตอนรองรับการเปลี่ยนแปลงของช่องรายการที่ได้รับ
สิทธิแบบทั้งช่องเท่านั้น ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่อง
รายการดังกล่าว จึงไม่เป็นเหตุตามกฏหมายที่ผู้รับใบอนุญาต
ต้องน า เสนอมาตรการ เยียวยาผลกระทบที่ จะ เกิดต่อ
ผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาการ
ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๖ แต่อย่างใด 
 นอกจากนี้  บริษัทฯ เห็นว่า การน าความนิยมใน
เนื้อหาช่องรายการ หรือรสนิยมความชอบซึ่งเป็นความรู้สึก
ส่วนบุคคล ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและเป็น
นามธรรม มาพิจารณาก าหนดภาระหน้าที่ ให้แก่ผู้ รั บ
ใบอนุญาตในการจัดให้มีมาตรการเยียวยานั้น ย่อมเป็นเรื่องที่
ไม่เหมาะและเป็นการก าหนดกฏเกณฑ์ก ากับดูแลเพ่ิมเติมโดย
ไม่มีอ านาจและไม่ได้สัดส่วนตามหลักการก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการของหน่วยงานของรัฐ อีกทั้ง ในปัจจุบัน การ
ก ากับดูแลเนื้อหารายการ จะมีก็เพียงแต่การก ากับดูแลเนื้อหา

หรือลดค่าบริการหรือยกเว้นค่าบริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างเป็น
ธรรม หรือให้โอกาสผู้ใช้บริการบอกเลิกสัญญานั้นก็ได้”  
     และในส่วนของการประกอบกิจการบ้างครั้งผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ และผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการเพ่ือให้บริการโครงข่าย เป็นคนละคนกันจึงอาจเกิดปัญหา
ในทางปฎิบัติว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของมาตราการเยียว
ผลกระทบที่จะเกิดต่อผู้ใช้บริการ ดังนั้นจึงควรก าหนดให้ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์และผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโครงข่ายร่วมกันก าหนดมาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะ
เกิดต่อผู้ใช้บริการ 



๙ 
 

ล าดับ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง  

แนวทางการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา 
ช่องรายการที่ได้รับอนุญาต 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

รายการมีให้ขัดหรือละเมิดต่อกฏหมาย กฎระเบียบ ศีลธรรม
อันดี รวมถึง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เท่านั้น 
ดังนั้น บริษัทฯ จึง เห็นว่าร่างหลักเกณฑ์ในข้อ ๕ นี้  ไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของร่างประกาศ ฯ ฉบับนี้ที่ระบุว่า
ต้องการก าหนดขั้นตอนเพ่ือลดภาระแก่ผู้รับใบอนุญาตและท า
ให้ประชาชนได้รับชมช่องรายการอย่างต่อเนื่องแต่อย่างใด 
บริษัทฯ จึงขอเสนอให้พิจารณาตัดข้อ ๕ ออกจากร่างประกาศ
ฯ นี้ ทั้งนี้ หากส านักงาน กสทช. ประสงค์ที่จะเน้นให้มีการบุ
สิทธิของผู้ให้บริการในการบอกเลิกสัญญาการให้บริการนั้น 
บริษัทฯ ขอเสนอข้อความต่อไปนี้เพ่ือแทนที่หลักเกษณฑ์ในข้อ 
๕ ของร่างประกาศฯ 
   “ข้อ ๕ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้สิทธิบอกเลิก
สัญญาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการ ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของ
สัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ .ศ. 
๒๕๕๖” 

๒. บริษัท ซีนิเพล็ก จ ากัด 
     บริษัทฯ เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของร่างประกาศฯ ที่
ประสงค์จะสร้างประโยชน์กับทุกฝ่าย กล่าวคือ สมาชิก
ผู้ใช้บริการได้รับประกันการได้รับชมบริการเนื้อหารายการใน
ประเภทเดิมอย่างต่อเนื่อง ผู้รับใบอนุญาตมีภาระเรื่องการ
ด าเนินการด้านเอกสารและค่าใช้จ่ายลดลง และยังเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการท างานของส านักงานกสทช. แต่
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นว่าการก าหนดหลักเกณฑ์ในข้อ ๕ 



๑๐ 
 

ล าดับ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง  

แนวทางการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา 
ช่องรายการที่ได้รับอนุญาต 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ของร่ างประกาศฯ จะเป็นการก าหนดหน้าที่ ของผู้ รับ
ใบอนุญาตเพ่ิมเติมและไม่สอดคล้องกับประกาศหลักเกณฑ์ที่
ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้ง ยังไม่สอดคล้องกับลักษณะทาง
ธุ รกิ จ ในกิจการโทรทัศน์ด้ วย  เนื่ อ งจากแนวทางการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการที่ได้รับอนุญาตนั้นเกิดขึ้น
ตามปกติในการให้บริการโทรทัศน์ โดยเนื้อหารายการหรือ
เนื้อหาช่องรายการที่ผู้ให้บริการได้คัดเลือกมาให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการของตนเป็นไปโดยพิจารณาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ ในกรณีบริการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็น
สมาชิก ซึ่งมีลักษณะการให้บริการตามความสมัครใจของ
ผู้ใช้บริการนั้น เมื่อผู้ให้บริการจะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่อง
รายการ ก็จะได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาช่องรายกาล่วงหน้า ๓๐ วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาช่องรายการตามที่ก าหนดในเงื่อนไขของสัญญา และ
ประกาศหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง โดยระยะเวลาดังกล่าวเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้พิจารณาว่าเนื้อหาช่องรายการที่
เปลี่ยนแปลงนั้นตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการ
หรือไม่ โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจช่อง
รายการให้ตรงกับความต้องการหรืออาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา
บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกเป็นสมาชิกได้ตามเงื่อนไข
ของสัญญาหากพิจารณาว่าบริการดังกล่าวไม่ตอบสนองต่อ
ความต้องการอีกต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอให้ความเห็นว่า 
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการนั้น มิใช่กรณีที่สมาชิก
ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ลดลงแต่อย่างใด หากแต่มีลักษณะที่



๑๑ 
 

ล าดับ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง  

แนวทางการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา 
ช่องรายการที่ได้รับอนุญาต 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

คล้ายคลึงกับการเปลี่ยนแปลงผังรายการเพียงแต่ในปัจจุบันยัง
ไม่มีขั้นตอนรองรับการเปลี่ยนแปลงของช่องรายการที่ได้รับ
สิทธิแบบทั้งช่องเท่านั้น ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่อง
รายการดังกล่าว จึงไม่เป็นเหตุตามกฏหมายที่ผู้รับใบอนุญาต
ต้องน า เสนอมาตรการ เยียวยาผลกระทบที่ จะ เกิดต่อ
ผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาการ
ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๖ แต่อย่างใด 
 นอกจากนี้  บริษัทฯ เห็นว่า การน าความนิยมใน
เนื้อหาช่องรายการ หรือรสนิยมความชอบซึ่งเป็นความรู้สึก
ส่วนบุคคล ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและเป็น
นามธรรม มาพิจารณาก าหนดภาระหน้าที่ ให้แก่ผู้ รั บ
ใบอนุญาตในการจัดให้มีมาตรการเยียวยานั้น ย่อมเป็นเรื่องที่
ไม่เหมาะและเป็นการก าหนดกฏเกณฑ์ก ากับดูแลเพ่ิมเติมโดย
ไม่มีอ านาจและไม่ได้สัดส่ วนตามหลักการก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการของหน่วยงานของรัฐ อีกทั้ง ในปัจจุบัน การ
ก ากับดูแลเนื้อหารายการ จะมีก็เพียงแต่การก ากับดูแลเนื้อหา
รายการมีให้ขัดหรือละเมิดต่อกฏหมาย กฎระเบียบ ศีลธรรม
อันดี รวมถึง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เท่านั้น 
ดังนั้น บริษัทฯ จึ ง เห็นว่าร่างหลักเกณฑ์ในข้อ ๕ นี้  ไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของร่างประกาศ ฯ ฉบับนี้ที่ระบุว่า
ต้องการก าหนดขั้นตอนเพ่ือลดภาระแก่ผู้รับใบอนุญาตและท า
ให้ประชาชนได้รับชมช่องรายการอย่างต่อเนื่องแต่อย่างใด 
บริษัทฯ จึงขอเสนอให้พิจารณาตัดข้อ ๕ ออกจากร่างประกาศ
ฯ นี้ ทั้งนี้ หากส านักงาน กสทช. ประสงค์ที่จะเน้นให้มีการบุ



๑๒ 
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ช่องรายการที่ได้รับอนุญาต 
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ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

สิทธิของผู้ให้บริการในการบอกเลิกสัญญาการให้บริการนั้น 
บริษัทฯ ขอเสนอข้อความต่อไปนี้เพ่ือแทนที่หลักเกษณฑ์ในข้อ 
๕ ของร่างประกาศฯ 
     “ข้อ ๕ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้สิทธิบอกเลิก
สัญญาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการ ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของ
สัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ .ศ. 
๒๕๕๖” 

๓. นายมานพ โตการค้า ผู้แทนจากบริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ 
จ ากัด 
    ๑. ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ และ
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย เป็นบริษัทฯ เดียวกันก็
ไม่มีปัญหาอะไร แต่หากเป็นกรณีที่มีผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย
เป็นคนละคนกันก็จะมีปัญหาว่าจะมีการเยียวยาผลกระทบที่จะ
เกิดต่อผู้ใช้บริการในลักษณะเป็นเงินค่าชดเชย หรือผลประโยชน์
อ่ืนใดอันสามารถค านวณเป็นตัวเงินได้ในลักษณะอย่างไร เพราะ
ถ้าดูตามประกาศฉบับนี้จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของ
ช่องรายการโดยให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์แจ้ง
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 
แต่ในส่วนของการเสนอมาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดต่อ
ผู้ใช้บริการในลักษณะเป็นเงินค่าชดเชย หรือผลประโยชน์อ่ืนใด
อันสามารถค านวณเป็นตัวเงินได้  ก็จะเป็นเรื่องของผู้ รับ
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ใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย ทางบริษัทฯ ก็อยากจะ
เสนอให้เขียนให้ชัดเจนว่าผู้รับใบอนุญาตช่องรายการจะต้อง
อะไรบ้าง และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายจะต้อง
ท าอะไรบ้างตามประกาศฉบับนี้ 
    ๒. กรณีโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิกที่ไม่มีการเรียกเก็บ
ค่าบริการ เช่น บริษัทฯได้รับลิขสิทธิ์ ช่องรา ยการจาก 
ต่างประเทศแบบไม่มีค่าลิขสิทธิ์ แต่ต่อมาเจ้าของลิขสิทธิ์เกิด
ปัญหาท าให้ต้องยุติการออกอากาศไป ทางบริษัทฯ ก็จ าเป็นที่
จะต้องยุติการออกอากาศเนื้อหารายการ กรณีนี้ทางบริษัทฯ 
จะท าการเยียวยาเป็นตัวเงินในลักษณะเงินชดเชยอย่างไร ใน
เมื่อช่องรายการนี้ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการในการรับชม 

๔. นางสาวนันทพันธ์ แสงไชย ผู้แทนจากบริษัท โมโน โปร
ดักชั่น จ ากัด 

เห็นด้วยกับนายมานพ โตการค้า ว่าอยากให้แยกชัดเจน
ของหน้าที่ระหว่างผู้รับใบอนุญาตช่องรายการจะต้องอะไร 
และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายจะต้องท า
อะไรบ้าง 

๕. ดร. นิพนธ์ นาคสมภพ ผู้แทนบริษัท เอเอสทีวี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 
     อยากให้มีการเพ่ิมข้อความในข้อ ๕. ให้มีการระบุรายละเอียด
ผู้ใช้บริการให้ชัดเจนว่าเป็นประเภทไหน เช่น เป็นสมาชิก (ที่มีการ
เรียกเก็บค่าบริการ) เนื่องจากส่งผลในการรับผิดชอบต่อความ



๑๔ 
 

ล าดับ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง  

แนวทางการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา 
ช่องรายการที่ได้รับอนุญาต 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

เสียหาย ระบุให้ชัดเจนในเรื่องของขอบเขตการรับผิดชอบ 

๗. ข้อเสนออ่ืนๆ ๑. บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 
    - บริษัทฯ เสนอให้มีการปรับปรุงถ้อยค าในร่างประกาศใน
ภาพรวม ให้มีความชัดเจนมากยิ่ งขึ้นว่าผู้ รับใบอนุญาต
ประเภทใดที่มีหน้าที่ต้องด าเนินการตามที่ก าหนดในร่าง
ประกาศฯ นี้ เพ่ือให้การบังคับใช้และปฏิบัติตามข้อก าหนดใน
ร่างประกาศฯ เป็นไปโดยถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
   - ตามที่ได้มีการชี้แจงจากส านักงาน กสทช.ในการประชุม
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมี่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
ว่าส านักงาน กสทช. จะบังคับใช้ร่างประกาศฯ ในลักษณะที่
เป็นทางเลือกให้แก่ผู้รับใบอนุญาตที่ต้องการจะลดภาระของ
ผู้รับใบอนุญาตด้วยการด าเนินการตามร่างประกาศฯ นี้ โดยไม่
ตัดสิทธิผู้รับใบอนุญาตที่จะเลือด าเนินการตามวิธีการเดิม ซึ่ง
บริษัทฯ ขอแสดงความคิดเห็นว่า บริษัทฯ เห็นด้วยกับแนว
ทางการบังคับใช้ดังกล่าว 

๒. บริษัท ซีนิเพล็ก จ ากัด 
    - บริษัทฯ เสนอให้มีการปรับปรุงถ้อยค าในร่างประกาศใน
ภาพรวม ให้มีความชัดเจนมากยิ่ งขึ้นว่าผู้ รับใบอนุญาต
ประเภทใดที่มีหน้าที่ต้องด าเนินการตามที่ก าหนดในร่าง
ประกาศฯ นี้ เพ่ือให้การบังคับใช้และปฏิบัติตามข้อก าหนดใน
ร่างประกาศฯ เป็นไปโดยถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
   - ตามที่ได้มีการชี้แจงจากส านักงาน กสทช.ในการประชุม
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมี่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ตามความเห็นที่ ๑ และ ๒ รับทราบข้อเสนออ่ืนๆ เพื่อน าไป
พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 



๑๕ 
 

ล าดับ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง  

แนวทางการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา 
ช่องรายการที่ได้รับอนุญาต 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ 

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ว่าส านักงาน กสทช. จะบังคับใช้ร่างประกาศฯ ในลักษณะที่
เป็นทางเลือกให้แก่ผู้รับใบอนุญาตที่ต้องการจะลดภาระของ
ผู้รับใบอนุญาตด้วยการด าเนินการตามร่างประกาศฯ นี้ โดยไม่
ตัดสิทธิผู้รับใบอนุญาตที่จะเลือด าเนินการตามวิธีการเดิม ซึ่ง
บริษัทฯ ขอแสดงความคิดเห็นว่า บริษัทฯ เห็นด้วยกับแนว
ทางการบังคับใช้ดังกล่าว 

 


