
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สําคัญที่ใหเ้ผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป 

ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕  
และเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  

ณ หอประชุมชั้น ๒ สํานักงาน กสทช.  

 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ แนวทางดําเนินการ 

ชื่อประกาศฯ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและกํากับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทัศน์ 
ขอเสนอแก้ไขชื่อประกาศเป็น “ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์
สําคัญที่ให้เผยแพร่ไดใ้นบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป” โดยตัดคําว่า “เฉพาะ” ออก 

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ความคิดเห็นต่อหลักการสําคัญของร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์
สําคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป "ควรมีเจตนาเพื่อ
คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการรับชมรายการที่มีความสําคัญและเป็นที่
สนใจจากประชาชน โดยให้สามารถรับชมผ่านการให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป 
(ฟรีทีวี) อย่างไรก็ตามชื่อและเนื้อหาของร่างประกาศฯ นั้น ไม่สอดคล้องกับหลักการ
ดังกล่าว เนื่องจากมิได้คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพียงอย่างเดียว หากก้าว
ล่วงไปจํากัดสิทธิของผู้บริโภคที่ประสงค์จะรับชมรายการดังกล่าวผ่านอุปกรณ์และ
บริการอื่นนอกเหนือจากฟรีทีวี อาทิ กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น 

ความคิดเห็นต่อชื่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง “หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สําคัญที่ให้
เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป” เห็นควรแก้ไขเป็น “หลักเกณฑ์
รายการโทรทัศน์สําคัญที่จะต้องเผยแพร่เป็นการทั่วไป” เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ในการออกร่างประกาศฯ 

เห็นควรยืนยันตามร่างประกาศฯ เนื่องจากมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องตามเจตนารมณ์
ของร่างประกาศฯ แล้ว 
 
 

เห็นควรยืนยันตามร่างประกาศฯ เนื่องจากมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องตามเจตนารมณ์
ของร่างประกาศฯ ที่จะส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิของประชาชนทุกคนรวมถึงคนด้อยโอกาส
แล้ว  



๒ 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ แนวทางดําเนินการ 

ส่วนอารัมภบทของประกาศฯ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและกํากับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทัศน์ 
การอ้างอิงฐานอํานาจทางกฎหมายตามมาตรา ๓๖ แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า 
เนื่องจากอํานาจตามมาตรา ๓๖ เป็นไปเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้พิการและ
คนด้อยโอกาสเป็นสําคัญ ขณะที่ข้อ ๓ ของร่างประกาศฯ ระบุว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของประชาชนทุกคน ในกรณีนี้ผู้ด้อยโอกาสถือเป็นส่วนหนึ่งของประชาชน
ทั้งหมด การอ้างอิงฐานอํานาจตามมาตรานี้จึงไม่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ทั้งหมด 

เห็นควรยืนยันตามร่างประกาศฯ เนื่องจากการ
อ้างอิงฐานอํานาจตามร่างประกาศฯ ถูกต้อง
และครอบคลุมแล้ว โดยอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔) แห่ง 
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๓๖ แห่ง พ.ร.บ. 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

คุณชาญไชย วิกรวงษ์วนิช (เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ)  
มีข ้อสงสัยว่าหากประกาศฯ มีผลบังคับใช้แล้ว  สิ ่ง ที ่ดํา เนินการไปแล้วไม่
สอดคล้องกับประกาศฯ ก็ถือว่าไม่สามารถออกอากาศได้ใช่หรือไม่ 

ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฯ 

ข้อ ๒ คํานิยาม คุณวิชิต เอื้ออารีวรกุล (สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย) 
ร่างประกาศฯ ไม่มีความชัดเจนว่าคํานิยามของผู้รับใบอนุญาตหมายถึงผู้ใด 
ระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ/เจ้าของ Platform (Operator) เช่น 
ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีท้องถิ่น ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ดาวเทียม หรือ 
เจ้าของช่องรายการที่ผลิตเอง (Content) 

คํ า น ิย า มม ีค ว า มช ัด เ จน เ หมาะ สม ตา ม
เจตนารมณ์ของหลักการตามร่างประกาศฯ 
นี้แล้ว 

นิยามคําว่า “บริการโทรทัศน์ที่เป็นการ
ทั่วไป” หมายความว่า บริการโทรทัศน์ที่
เ ป ็น ก า ร ทั ่ว ไ ป ต า ม ป ร ะ ก า ศ
คณะ กรรมกา รก ิจ กา รกระจาย เ ส ีย ง 
ก ิจ ก า ร โ ท ร ท ัศ น ์ แ ล ะ ก ิจ ก า ร

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
“บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่ว ไป” ควรแสดงความหมายให้ชัดเจนว่า 
หมายความว่าอะ ไ ร  ไม ่ควรอ ้า งคว ามหมายตามประกาศ  กสทช.  เ รื ่อ ง 
หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป เพื่อผู้อ่านจะ

คํา น ิย า มม ีค ว า มช ัด เ จน เ หมาะ สม ตา ม
เจตนารมณ์ของหลักการตามร่างประกาศฯ 
นี้แล้ว 



๓ 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ แนวทางดําเนินการ 

โทรคมนาคมแห่งชาติ เ รื่อง หลักเกณฑ์
การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการ
เป็นการทั่วไป 

ได้ทราบความหมายได้ทันทีโดยไม่ต้องกลับไปดู (ร่าง) ประกาศฯ อีก 

นิยามคําว่า "คนด้อยโอกาส” หมายความ
ว่า ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและได้รับ
ผล ก ร ะ ท บ ใ น ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม 
การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย 
วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ และภัยสงคราม 
รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงการบริการ
ขั้นพื้นฐานของรัฐ ตลอดจนผู้ประสบปัญหา
ที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบอันจะส่งผล
ให้ไม่สามารถดํารงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น 

ไม่มี ไม่มี 

นิยามคําว่า “คณะกรรมการ” หมายความ
ว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

ไม่มี ไม่มี 

ข้อ ๓   เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิของประชาชนทุกคน
รวมถึงคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้
และใช้ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์บาง
รายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะได้
อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และทั่วถึง ให้
รายการโทรทัศน์แบบถ่ายทอดสดตามที่
กําหนดไว้ในภาคผนวกของประกาศนี้ถือ

บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
สภาพปัญหา 
๑. ตาม (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สําคัญที่ใ ห้
เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่ว ไป ข้อ ๓  ซึ่ง กําหนดใ ห้
รา ยการ โทรทัศน ์แบบถ่า ยทอดสดตาม ที ่กํา หนดไ ว ้ใ นภาคผนวก  ( กา ร
ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาต่างๆ) ถือเป็นการให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการ
ทั่วไปเท่านั้น เมื่อแปลความหมายรวมกับคํานิยามตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.

เ ห ็น ค ว รย ืน ย ัน ต า ม ร ่า ง ป ร ะ ก า ศ ฯ 
เนื่องจากมีความเหมาะสมตามเจตนารมณ์
ที ่จ ะ ส ่ง เ ส ร ิม แ ล ะ คุ ้ม ค ร อ ง ส ิท ธ ิข อ ง
ประชาชนทุกคนรวมถึงคนด้อยโอกาส  

ทั ้ง นี ้ ก า ร ดํ า เ น ิน ก า ร อื ่น ใ ด
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในข้อ ๓ นี้สามารถ
ทําได้ หากได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ก่อนตามข้อ ๔ ของประกาศฯ 



๔ 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ แนวทางดําเนินการ 

เป็นรายการโทรทัศน์ที่สามารถให้บริการแก่
ประชาชนได้ภายใต้การให้บริการโทรทัศน์
ที่เป็นการทั่วไปเท่านั้น 

๒๕๕๕ ข้อ  ๔ ย่อมหมายความว่า  การถ่ายทอดสดรายการตามที่ระบุใน
ภาคผนวกของ (ร่าง) ประกาศฯ จะต้องทําการถ่ายทอดผ่านการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่เท่านั้น ถือเป็นข้อกําหนดที่ไม่เป็น
ธรรมต่อผู้ประกอบการแบบไม่ใช้คลื่นความถี่ และเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการแบบใช้คลื่นความถี่กล่าวคือ เป็นการบังคับให้ผู้ประกอบการ
แบบไม่ใช้คลื ่นความถี่ ซึ ่ง ได้รับสิทธิการถ่ายทอดตามที่กําหนดดังกล่าวไม่
สามารถเผยแพร่ผ่านสถานีของตนเอง (แบบไม่ใช้คลื่นความถี่) ได้ ต้องไปซื้อ
เวลาการถ่ายทอดจากผู้ประกอบการที่ใช้คลื่นความถี่ ทั้งที่มีสถานีของตนเอง
อยู่แล้ว และในทางตรงข้าม เมื่อผู้ประกอบการแบบใช้คลื่นความถี่ได้รับสิทธิ
การถ่ายทอดมาก็สามารถเผยแพร่ผ่านสถานีของตนเองได้โดยไม่ต้องซื้อเวลา
ถ่ายทอดจากใคร อีกทั้งยังมีผลให้ผู้ประกอบการแบบใช้คลื่นความถี่ได้เปรียบ
ต่อผู้ประกอบการแบบไม่ใช้คลื่นความถี่ในการประมูลลิขสิทธิ์การถ่ายทอดจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ 
๒. รายการโทรทัศน์ที่กําหนดตามภาคผนวกของ (ร่าง) ประกาศฯ มิใช่รายการ
ที่เป็นลิขสิทธิ์ของรัฐ หรือ สาธารณะประโยชน์ของแผ่นดิน หากแต่เป็นลิขสิทธิ์
ของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นบุคคลที่มิได้อยู่ภายในราชอาณาจักรไทย และ
ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย ดังนั้น ข้อกําหนดหรือข้อบังคับดังกล่าว จึงเป็น
การกระทบถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ (รวมถึงสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์) อันเป็นการไม่เคารพต่อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ทําให้
เป็นที่เพ่งเล็งของนานาชาติได้ 
๓. การกําหนดดังกล่าว จะทําให้เกิดผลเสียแก่ประชาชนส่วนรวม เพราะต่อไป
จะไม่ม ีเ อกชนรายใดลงทุนประมูลลิขสิท ธิ ์การถ่ายทอดรายการทั ้งหลาย
ดังกล่าวมาเผยแพร่ต่อประชาชน เนื่องจากไม่คุ้มต่อการดําเนินธุรกิจ นอกเสีย
จาก กสทช. หรือ ภาครัฐ หรือ ผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ใช้คลื่น
ความถี่เท่านั้น จะเป็นผู้ยอมลงทุนจ่ายค่าลิขสิทธิ ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ ์เสียเอง 

โดยการดําเนินการตามประกาศฯ นี้อยู่
ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ประชาชนจึงมีโอกาสได้รับชมการถ่ายทอดดังกล่าวได้ ส่วนผู้ที่ให้บริการที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่คงต้องจะถูกลดทอนโดยข้อกําหนดดังกล่าว 
๔. ในกรณีที่ผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ได้รับลิขสิทธิ์มาก่อนหน้าที่
ประกาศฯ และ (ร่าง) ประกาศฯ ที่อ้างถึงใช้บังคับ หากถูกบังคับให้ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดของประกาศฯ และ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว ย่อมทําให้ผู้ได้รับสิทธิ
ได้รับความเสียหายอย่างยิ่ง และไม่อาจให้บริการเผยแพร่ภาพแพร่เสียงตาม
ข้อกําหนดดังกล่าวได้  เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการผิดสัญญาและถูกฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหายจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งได้มีข้อตกลงกันไว้ก่อนประกาศฯ และ 
(ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวจะใช้บังคับ 
๕.  การได้มา ซึ่งลิขสิท ธิ์อ ันเป็นของบุคคลอื ่น และมีต้นทุนสูง  จึงต้องผ่าน
ขั้นตอนการวิเคราะห์ถึงผลทางธุรกิจของการดํา เนินการ ซึ่งมิได้คํานวณถึง
ผลกระทบตามข้อ กําหนดของประกาศฯ และ  (ร่าง )  ประกาศฯ ดังกล่าว 
เ นื่องจากเป็นการได้มาล่วงหน้า เป็นเวลาหลายปี ดัง นั้น  หากถูกบังคับใ ห้
ดําเนินการตามข้อบังคับของประกาศฯ และ (ร่าง) ประกาศฯ ของ กสทช. จะ
ก่อ ให้เก ิดความเสียหายอย่า งยิ ่งต ่อ ผู ้ประกอบการ อันอาจทําให้เกิดการ
ฟ้องร้องดําเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจาก กสทช.  และ/หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการฟ้องร้องให้ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
๖. บริษัทในฐานะผู้ประกอบการ และได้รับอนุญาตลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดการ
แข่งขันฟุตบอลโลก ปี ๒๐๑๔ รอบสุดท้าย (FIFA WORLD CUP ๒๐๑๔ 
FINAL) ไม่เห็นด้วยกับการกําหนดรายการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปของ
ภาคผนวก ตามข้อ ๓ โดยไม่มีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนและเหมาะสม
ทั้งที่การแข่งขันกีฬาในระดับโลกมีอีกหลายประเภท และการออกข้อกําหนด
ดังกล่าวก็มิได้มีการชดเชยค่าตอบแทนแก่ผู้ประกอบการซึ่งได้รับความเสียหาย
จากข้อกําหนดดังกล่าว 
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ข้อเสนอแนะ 
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว บริษัทเห็นว่า กสทช. ควรตัดข้อ ๓ ของ (ร่าง) ประกาศ
ฯ ออก เพื่อให้เป็นกลไกของตลาดในการแข่งขันอย่างเสรี เสมอภาคและเป็น
ธรรม ตามมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่อง สิทธิและ
เสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและกํากับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ 
เสนอตัดคําว่า “เท่านั้น” ออก เนื่องจากการกําหนดให้เป็นรายการโทรทัศน์
ภายใต้การให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปก็เพียงพอต่อการประกันสิทธิ
ให้กับประชาชนในการรับชมรายการตามภาคผนวกแล้ว โดยไม่จําเป็นต้องใส่
คําว่า “เท่านั้น” ซึ่งเป็นการจํากัดสิทธิการเผยแพร่ของผู้ให้บริการและจํากัด
สิทธิของผู้ใช้บริการในการรับชมประเภทกีฬาที่หลากหลายภายใต้รายการ
กีฬาที่กําหนด ผ่านทาง Platform อื่น 
 
คุณวิชิต เอื้ออารีวรกุล (สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย) 
• เสนอให้ตัดคําว่า “เท่านั้น” ท้ายประโยคออก เพราะหากไม่ตัด จะส่งผล

เป็นการจํากัดสิทธิผู้ที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปในการร่วม
แข่งขันประมูลสิทธิในรายการตามภาคผนวก  

• เสนอให้เพิ ่ม เติม  ผู ้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่ว ไปต้องจ ัดเวลาใ ห้
ผู้ประกอบการอื่นนํารายการตามภาคผนวกมาออกอากาศได้โดยไม่มีข้อแม้ 
เพื ่อ ให้ผู ้ประกอบการที ่ประมูลรายการดังกล่าวมาได ้มีที ่ออกอากาศ
รายการดังกล่าว 
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บริษัท ทรู วิชั่นส์ จํากัด (มหาชน) 
ตามความในข้อ ๓ ของร่างประกาศฯ ที่ระบุว่า “…ให้รายการโทรทัศน์

แบบถ่ายทอดสดตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวกของประกาศนี้ถือเป็นรายการ
โทรทัศน์ที่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ภายใต้การให้บริการโทรทัศน์ที่
เป็นการทั่วไปเท่า นั ้น”บริษัทฯ เข้าใจเจตนารมณ์ของร่างประกาศฉบับนี้ที่
ต้องการให้ประชาชนซึ่งรวมถึงคนด้อยโอกาสได้รับประโยชน์ในการเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างเสมอภาค 
 อย่างไรก็ดี ด้วยข้อจํากัดของผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป อาทิ 
ข้อจํากัดด้านจํานวนช่องรายการ ข้อจํากัดด้านผังรายการ คุณภาพของการ
เผยแพร่เนื้อหารายการ เป็นต้น ส่งผลให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป
ดังกล่าวสามารถถ่ายทอดสดรายการต่างๆ ในมาตรฐานระดับพื้นฐานเท่านั้น 
ตัวอย่างเช่น ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันโอลิมปิก (Olympic Games) ซึ่ง
ในบางช่วงเวลามีการแข่งขันพร้อมกันมากกว่า ๑๐ รายการแข่งขัน ผู้ให้บริการ
โทรทัศน ์ที ่เ ป ็นการทั ่ว ไปซึ ่งม ีข ้อ จําก ัดด ้านผัง รายการ  จํา เป็นต ้อง เล ือก
ถ่ายทอดสดรายการแข่งขันที่อยู่ในความสนใจของประชาชนส่วนใหญ่เพียง ๑ 
หรือ ๒ การแข่งขันเท่านั้น หรือบางครั้งผู้ให้บริการโทรทัศน์เป็นการทั่วไปก็ไม่
สามารถถ่ายทอดการแข่งขันอย่างต่อเ นื่องจนจบการแข่งขันได้ ในขณะที่ผู้
ให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ (แบบบอกรับสมาชิก ) ซึ ่งมีศักยภาพ
เพียงพอในแง่จํานวนช่องที่หลากหลายและเวลาการถ่ายทอดที่ไม่จํากัด ดังนั้น
จึงสามารถถ่ายทอดสดรายการแข่งขันที่ได้รับจากผู้ให้บริการในต่างประเทศได้
มากกว่าหนึ่งช่องรายการ หรือสามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาต่างๆ ได้
ตลอดทั้งวัน หรือสามารถถ่ายทอดสดรายการที่อยู่นอกเหนือจากที่ผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปสามารถถ่ายทอดสดได้ รวมทั้งผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่
ไม่ใช้คลื่นความถี่สามารถเสนอบริการที่มีคุณภาพทั้งภาพและเสียงที่เหนือกว่าผู้
ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปแก่ผู้รับบริการของตน เช่น การถ่ายทอดสด
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รายการแข่งขันกีฬาด้วยคุณภาพภาพและเสียงระดับ HD ซึ่งจัดเป็นทางเลือกที่
อยู่นอกเหนือบริการระดับพื้นฐานทั่วไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่
ไม่ใช้คลื ่นความถี่มีว ัตถุประสงค์ในการให้บริการที่มุ ่ง เน้นตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกซึ่งเสียค่าตอบแทนเพื่อมุ่งหวังที่จะได้รับชมรายการตามที่
ต้องการหรือในคุณภาพที่เหนือกว่าการรับชมผ่านทางช่องโทรทัศน์ที่ให้บริการ
เป็นการทั่วไป 
 แม้ตามร่างประกาศฯ ข้อ ๔ จะกําหนดให้ กสท. สามารถอนุญาตให้
ดํา เนินการนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในข้อ ๓ ก็ตาม แต่เพื ่อความชัดเจน 
บริษัทฯ จึงขอเสนอความเห็นให้ปรับปรุงข้อกําหนด โดยกําหนดให้ข้อ ๓ เป็น
มาตรฐานขั้นต่ําของการให้บริการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่มิได้
เป็น ผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปสามารถเสนอบริการในลักษณะที่
เหนือกว่า (Premium Service) เช่น สามารถถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์
ตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวกที่ผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปไม่ถ่ายทอด
ได้ หรือสามารถถ่ายทอดสดรายการเดียวกันกับที่ถ่ายทอดสดผ่านผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปในลักษณะที่มีคุณภาพของภาพหรือเสียงที่ดีกว่าได้ 
โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก่อนเพื่อเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภค
ในการรับชมรายการโทรทัศน์แบบถ่ายทอดสดดังกล่าวให้มีความหลากหลายทั้ง
ในแง่คุณภาพของภาพและเสียง และความหลากหลายของเนื้อหารายการ 

คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 
ควรตรวจสอบข้อความในข้อ ๓ เพราะอาจมีความขัดแย้งระหว่าง พ.ร.บ.ทรัพย์สินทาง
ปัญญา พ.ศ.๒๕๓๗ กับ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ และ พ.ร.บ.
การประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ความคิดเห็นต่อหลักการสําคัญของร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์
สําคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป "ควรมีเจตนาเพื่อ
คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการรับชมรายการที่มีความสําคัญและเป็นที่
สนใจจากประชาชน โดยให้สามารถรับชมผ่านการให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป 
(ฟรีทีวี) อย่างไรก็ตามชื่อและเนื้อหาของร่างประกาศฯ นั้น ไม่สอดคล้องกับหลักการ
ดังกล่าว เนื่องจากมิได้คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพียงอย่างเดียว หากก้าว
ล่วงไปจํากัดสิทธิของผู้บริโภคที่ประสงค์จะรับชมรายการดังกล่าวผ่านอุปกรณ์และ
บริการอื่นนอกเหนือจากฟรีทีวี อาทิ กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น 

ร่างประกาศฯ ข้อ ๓ นั้นอาจเป็นการจํากัดและตีกรอบให้ผู้รับใบอนุญาตนํารายการ
สําคัญมาออกเฉพาะฟรีทีวีเท่านั้น ซึ่งจะเป็นการจํากัดสิทธิผู้บริโภคที่รับชมรายการ
ผ่านอุปกรณ์อื่น จึงควรแก้ไข ดังนี้ “...ให้รายการโทรทัศน์แบบถ่ายทอดสดตามที่
กําหนดไว้ในภาคผนวกของประกาศนี้ถือเป็นรายการโทรทัศน์ที่สามารถให้บริการแก่
ประชาชนได้ภายใต้การให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเท่านั้นด้วย” 

ข้ อ  ๔    ก า ร ดํ า เ น ิน ก า ร อื ่น ใ ด
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในข้อ ๓ ต้อง
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก่อน 

ไม่มี ไม่มี 

ข้อ ๕   การให้บริการของผู้ได้รับอนุญาต
ตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ใช้คลื่นความถี่ทุก
รายที่ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย
อยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ถือเป็นการ

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
เหมาะสม 

 

ไม่มี 



๑๐ 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ แนวทางดําเนินการ 

ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป จนกว่า
คณะกรรมการจะมีคําสั่งหรือประกาศเป็น
อย่างอื่น 

ภาคผนวก คณะอนุกรรมการส่งเสริมและกํากับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ 
รายการโทรทัศน์ที่กําหนดในภาคผนวก ควรพิจารณาถึงความสําคัญและความจําเป็น
ในการเข้าถึงของประชาชนทั้งหมด คณะอนุกรรมการฯ จึงขอให้ทบทวนรายการ
แข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final) ที่กําหนดไว้ในภาคผนวก
อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเป็นรายการที่มีผลในเชิงธุรกิจและลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่เสียง
แพร่ภาพที่ได้มีการจัดทําข้อตกลงไปล่วงหน้าแล้ว และแตกต่างจากรายการในลําดับที่ 
๑-๖ 
 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
เสนอให้เพิ่ม การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป (European Football 
Championship) โดยเฉพาะควรเพิ่มการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรอบ
สุดท้าย (UEFA Euro Final) 

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
รายการโทรทัศน์ที่กําหนด ตามข้อ ๓ มีเฉพาะรายการกีฬา เห็นควรให้มีรายการที่มี
ความสําคัญและเป็นประโยชน์นอกจากรายการกีฬาด้วย 

เห็นควรยืนยันตามร่างประกาศฯ เนื่องจากทุก
รายการในภาคผนวกเป็นรายการกีฬาที่ได้รับ
ความนิยมและเป็นประโยชน์เหมาะสมที่จะมี
หลักเกณฑ์ที่ส่ง เสริมและคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนคนไทยทุกคนรวมถึงคนด้อย
โอกาส 
 
 

 


