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การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ภาคพืนดินในระบบดิจิทัล1
ชยวีร์ อังศุสิงห์*
บทนํ า
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืนความถีและกํา กับการประกอบกิ จการวิทยุกระจายเสี ยง
วิทยุโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยง
และกิ จการโทรทัศน์ พ .ศ .2551 ได้บญั ญัติเ กียวกับกิ จการโทรทัศ น์ภ าคพื นดิน ในระบบดิ จิทลั ของ
ประเทศไทย ซึ งบทบัญญัติดงั กล่ าวมีผลต่อการเปลี ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ ค วามเป็ นสั ง คมทีวี
ดิ จิ ท ลั อย่า งสมบู ร ณ์ นบั ตังแต่ปี พ.ศ .2556 เป็ นต้นมา และได้ก่ อให้เกิ ด ผลกระทบมากมายทังผู ้ผลิ ต
รายการ ผูป้ ระกอบการ ผู้บริ โภคและประชาชน รวมทังส่ งผลกระทบในวงกว้างทางเศรษฐกิ จ สังคม
และวัฒนธรรม จึงถือ เป็ นยุค ของการปฏิ รูปสื อที สําคัญและการเปลี ยนผ่านจากการให้บริ การระบบรับ
และส่ งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพืนดินในระบบ “แอนาล็อก” มาเป็ นระบบ “ดิจิทลั ” ทําให้เกิ ดช่ องรายการ
โทรทัศ น์เ พิ มขึ นจากระบบแอนาล็อ กเดิ ม ที มี เพี ยง 6 ช่ อง สามารถขยายเพิมขึ นเป็ น 48 ช่ อ ง โดย
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) ดําเนิ นการ
จัดประมูลใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพืนดิน ในปี 2556 และมีผูป้ ระกอบการให้ความสนใจ
เข้าร่ วมแข่งขันประมูลใบอนุ ญาตเป็ นจํานวนมาก นับมูลค่า เป็ นรายได้เข้ารั ฐหลายหมื นล้านบาท ต่อมา
ภายหลังพบว่าผู้ประกอบการธุ ร กิ จให้บริ การโทรทัศน์ภ าคพืนดิ นบางรายประสบภาวะขาดทุ นหรื อ
ล้มเหลวในการประกอบกิ จการ และบางรายต้องปิ ดช่องรายการทําให้เกิด การเรี ยกร้ องขอคื นใบอนุ ญาตที
ได้รับจาก กสทช. โดยผู ้ประกอบการแจ้งเหตุ ผลว่าเกิ ดจากข้อจํากัดทางกฎหมาย และเงื อนไข ทีออก
ประกาศโดย กสทช. ไม่เอืออํานวยต่อการประกอบธุ รกิจโทรทัศน์ภาคพืนดินในระบบดิจิทลั นันเอง
ทังนี ความซับซ้อ นของกฎหมายว่าด้วยการกํากับดู แลการประกอบกิ จการโทรทัศ น์ข อง
ประเทศไทย นอกจากพระราชบัญญัติการประกอบกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ที
ถื อ ว่า เป็ นกฎหมายหลัก ในการกํ า กับดูแ ลแล้ว ยังมีก ฎหมายลู ก อี ก หลายฉบับ ที อยู่ ใ นรู ปแบบของ
ประกาศ กฎ และระเบียบอื น ๆ ทีมีเ นื อหาหลัก เกณฑ์ เงื อนไข วิธี การ และรายละเอี ยดต่าง ๆ ภายใต้
กรอบอํานาจหน้าทีของ กสทช. และความต้องการของภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชี วติ ของประชาชน
จึงส่ ง ผลให้ก ารกํา หนดวิธีก ารจัดสรรใบอนุ ญ าตต้อ งเป็ นไปอย่า งโปร่ ง ใสตามนโยบายส่ ง เสริ มการ
แข่ งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม นอกจากนี การกําหนดคุ ณสมบัติของผูร้ ั บใบอนุ ญาตก็มีความสําคัญ
บทความนี เรี ยบเรี ยงมาจากการค้น คว้าอิส ระเรื อง, “การออกใบอนุ ญาตประกอบกิ จการ
โทรทัศ น์ภาคพืนดิน ในระบบดิ จิทลั ”, ปริ ญ ญานิ ติศ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิติ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ, 2561.
*
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อย่างยิงเพือป้ องกันปั ญหาหรื ออุปสรรคทีเกิดจากการผู ก ขาด (anti - monopoly) หรื อ มีรูปแบบกลไกที
ป้ องกัน มิ ให้ก ลุ่ มทุน สะสมความมังคังจนผูก ขาดตลาด ทังนี กลไกการกํากับ ดู แ ลกิ จการโทรทัศ น์
ภาคพืนดินจะต้องไม่ลา้ สมัยและทันต่อ สถานการณ์ ก ารพัฒนาเทคโนโลยีทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว
ตลอดจนเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิ จ สังคม และรู ปแบบวิธีการดํารงชีวติ ของประชาชนในปั จจุบนั ที
ทันสมัยและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ วมากขึน
จากการศึกษาการดําเนินกิ จการโทรทัศน์ภาคพืนดินในระบบดิจิทลั ของต่างประเทศพบว่า มี
ข้อแตกต่างจากประเทศไทยหลายประการ เช่น การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูร้ ับใบอนุ ญาต วิธีการ
คัดเลือกผู้รับใบอนุญาต ข้อกําหนดและเงือนไขการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพืนดิน
ซึ งล้วนมีลกั ษณะแตกต่างกันไปขึนอยู่กบั สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
นัน ตัวอย่างเช่น รู ปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตประกอบกิ จการโทรทัศน์ภาคพืนดินเป็ น
รายได้เข้า รัฐ วิธีก ารแก้ไขปั ญหาและอุ ปสรรคต่างๆในช่วงเริ มต้นของการเปลียนผ่ านจากโทรทัศน์
ระบบแอนาล็ อ กมาเป็ นโทรทัศ น์ ในระบบดิ จิทลั ตลอดจนแนวทางป้ องกัน การผูก ขาดในกิ จการ
โทรทัศน์ภาคพืนดิน อย่างไรก็ตามการศึ กษากฎหมายและเงื อนไขต่างๆทีเกี ยวข้องกับการอนุ ญาตให้
ประกอบกิ จการโทรทัศน์ภาคพืนดินในระบบดิจิทลั ของต่ างประเทศ ในประเด็นเนื อหาทีเกี ยวกับการ
กําหนดคุณสมบัติของผูร้ ับใบอนุญาต การกําหนดประเภทใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเพือจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเป็ นรายได้เข้ารัฐ จะช่ วยให้เห็นถึงสาเหตุอนั เป็ นข้อจํากัดของปั ญหาต่างๆ ตลอดจนเป็ น
แนวทางการปรับปรุ งกฎหมายให้สอดคล้อ งกับการประกอบกิ จการโทรทัศ น์ภาคพืนดินของประเทศ
ไทยได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ปัญหาการวิจัย
สภาพปั ญ หาของกฎหมายทีเกี ยวกับการออกใบอนุ ญ าตให้ใช้ค ลื นความถี สํ าหรั บการะ
ประกอบกิ จการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ ทีนําไปสู่ ความไม่ชัด เจนในทางปฏิ บตั ิ จริ ง ตาม
มาตรการว่าด้วยการส่ งเสริ มการแข่งขันโดยเสรี และเป็ นธรรม ได้แก่
1. ปัญหาการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้รับใบอนุญาต
บทบัญญัติวา่ ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของผูร้ ับใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ กําหนดไว้
ในมาตรา 8 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่ งพระราชบัญญัติการประกอบกิ จการ
กระจายเสี ย งและกิ จการโทรทัศ น์ พ.ศ.2551 เห็น ได้ว่ากฎหมายกําหนดไว้ค่ อ นข้า งเปิ ดกว้า งอาจ
เนืองมาจากเจตนาของกฎหมายเพือให้ครอบคลุมถึงผูป้ ระกอบการจํานวนมากและเป็ นการป้ องกันการ
กี ดกันหรื อ ขัดขวางการแข่งขัน โดยเสรี ซึ งการออกกฎหมายเพือส่ งเสริ มให้มีผู ้มีสิ ทธิ ยืนความจํานง
ขอรับใบอนุญาตเพิมมากขึนนันจะเห็นได้จากมาตรา 8 กําหนดให้ “ผูข้ อรับใบอนุ ญ าต ต้อ งเป็ นบุคคล
สัญชาติไทยและไม่อยูใ่ นระหว่างถูกสังพักใช้ใบอนุ ญาตหรื อถูกเพิก ถอนใบอนุ ญาตมาแล้วยังไม่ครบ
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สามปี ” และ การพิจารณาคุณสมบัติของผูร้ ับใบอนุญาต ยังได้แยกพิจารณาตามประเภทของใบอนุ ญาต
ออกเป็ น 3 ประเภทกล่าวคือมาตรา 11 กําหนดให้ “ผูร้ ับใบอนุญาตประกอบกิ จการบริ การสาธารณะต้อง
เป็ นกระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระตามรั ฐธรรมนู ญ องค์ก รปกครองท้อ งถิ น องค์กรมหาชนหรื อ
หน่วยงานอืนใดของรัฐทีไม่ใช่ รัฐวิสาหกิจ หรื อสมาคม มูล นิ ธิ หรื อนิติบุคคลทีจัดตังขึนตามกฎหมาย
ไทยมีวตั ถุประสงค์ไม่แสวงหากําไรในทางธุ รกิจ หรื อสถาบันอุ ดมศึ กษาเพือใช้ในการเรี ยนการสอน
เผยแพร่ ค วามรู ้ สู่สั งคม” ซึ งเดิ มรั ฐได้มีการจัด สรรคลืนความถีประเภทนี ให้ไ ว้สําหรับหน่ วยงานรัฐ
นําไปใช้ประโยชน์อ ยู่ก่ อนแล้ว การกําหนดเงือนไขให้ประกอบกิ จการโทรทัศน์ภาคพืนดินประเภท
บริ ก ารสาธารณะนันก็ เ พื อรองรั บ หน่ วยงานรั ฐ เดิ ม ที เคยดํา เนิ น กิ จการอยู่ ก่ อ นแล้ ว เช่ น กรม
ประชาสัมพันธ์
ขณะเดียวกันบทบัญญัติตามมาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญัติก ารประกอบกิ จการกระจาย
เสี ยงและกิ จการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 กําหนด ให้ “ผูข้ อรับใบอนุญาต ประกอบกิ จการบริ การชุ มชนต้อง
เป็ นสมาคม มูลนิธิหรื อนิ ติบุคคลอืนทีจัดตังขึนตามกฎหมายไทยและมีวตั ถุประสงค์ดาํ เนิ นกิ จการเพือ
สาธารณะ ไม่แ สวงหากํา ไรในทางธุ ร กิ จ หรื อ กลุ่ มคนในท้อ งถินที ไม่ใช่ นิติ บุ ค คลรวมตัวกัน โดย
คณะกรรมการต้อ งพิจารณาถึง ประสิ ทธิ ภ าพทีสามารถตอบสนองความต้องการทีหลากหลายของ
ประชาชนในชุมชนหรื อ ในท้องถินด้วย” ซึ งการกําหนดคุณสมบัติของผูข้ อรับใบอนุญาตตามทีบัญญัติ
ไว้ในมาตรา 11 และมาตรา 12 โดยแยกตามประเภทการประกอบกิ จการโทรทัศ น์น ัน เจตนาของ
กฎหมายเพือป้ องกันมิให้ผูป้ ระกอบการนําคลืนความถีประเภทบริ การสาธารณะและบริ ก ารชุม ชมไป
แสวงหากําไรในเชิงธุ รกิจ ซึงบทบัญญัติลกั ษณะนีทําให้ ผูป้ ระกอบกิ จการประเภทบริ การสาธารณะและ
บริ การชุมชนไม่อาจเข้าสู่ การแข่งขันทางการค้า ในกลไกตลาดโทรทัศน์ของประเทศได้ ขณะเดียวกัน
ผูร้ ับใบอนุญาตประเภทบริ การสาธารณะซึ งเป็ นหน่วยงานรัฐย่อมได้รับเงิ นสนับสนุน จากรั ฐบาล และ
ผูร้ ับใบอนุญาตประเภทบริ การชุมชนซึ งเป็ นสมาคม มูล นิ ธิ หรื อนิ ติบุค คลอื นทีจัดตังขึ นตามกฎหมาย
ไทยก็ยงั ขาดความชัดเจนในเรื องการรับเงินสนับสนุน (สปอนเซอร์ ) และการจัดหางบประมาณดําเนิ น
กิจการ รวมทัง กสทช. ยังไม่มีกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์กาํ กับดูแลในเรื องของการโฆษณาแฝงหรื อการ
ขายตรงในกลุ่มใบอนุญาตประเภทบริ การชุมชนเพือป้ องกันการแสวงหากําไร
บทบัญญัติตามมาตรา 13 และมาตรา 15 เกี ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประเภท
บริ การทางธุ รกิจดังนี มาตรา 13 กําหนดให้ “ผูข้ อรับใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการทางธุ รกิ จต้องเป็ นนิ ติ
บุคคลทีจัดตังขึนตามกฎหมายไทย โดยการประกอบธุ รกิ จในระดับภาคและระดับท้อ งถินต้องเป็ น นิ ติ
บุคคลทีถือหุน้ อันเป็ นทุนหรื อมีผูร้ ่ วมลงทุนไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสามและต้องมีฐานะทางการเงินมันคง มี
ระบบการตรวจสอบบัญชีหรื อ ต้องเป็ น รั ฐวิสาหกิ จทีมี วตั ถุประสงค์เพือประกอบกิ จการกระจายเสี ยง
และกิ จการโทรทัศน์” และมาตรา 15 ผูข้ อรับใบอนุญาตตามมาตรา 13 ต้องมีคุณสมบัติดงั นี (1) เป็ น นิ ติ
บุคคล ซึ งมีบุคคลสัญชาติไทยลงทุนหรื อถือหุน้ อันเป็ นทุนไม่น้อยกว่าสามในสี ของทุนทังหมดของนิ ติ
บุคคลนัน และ(2) เป็ นนิติบุคคลซึ งมีบุคคลผูม้ ีสัญชาติไทยมีอาํ นาจตามกฎหมายหรื อตามข้อบังคับหรื อ
ตามข้อตกลงในการออกเสี ยงลงคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนคะแนนเสี ยงทีมีสิทธิ ออกเสี ยง
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ทังหมดของนิติบุคคลนัน กรณี ผูร้ ับใบอนุ ญาตตาม มาตรา 13 เป็ นบริ ษทั กรรมการบริ ษทั ไม่น้อ ยกว่า
สามในสี ของจํานวนกรรมการทังหมดและกรรมการผู้มีอาํ นาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลนันต้องเป็ นผู ้
มีสั ญชาติไ ทย ในกรณี ทีผูร้ ั บใบอนุญาตตามมาตรา 13 เป็ นห้างหุ ้นส่ วนสามัญจดทะเบีย น หุ ้น ส่ วน
ผูจ้ ดั การหรื อ ผู ้จดั การต้องเป็ นบุค คลสัญชาติไทย ดังจะเห็นได้ว่าผู ้รับใบอนุ ญาตประเภทบริ การทาง
ธุรกิจจะต้องผลิตรายการโทรทัศน์และหาผูส้ นับสนุน (สปอนเซอร์ ) เพือแข่งขันในตลาดโทรทัศน์ ซึ งมี
จํานวนคู่แข่งขันทางการค้าจํานวนหลายรายและเพือดึ ง ดูดความสนใจของประชาชนให้ดูช่อ งรายการ
ของตนเอง ขณะเดียวกันการที กสทช. กําหนดคุณสมบัติข อง ผูร้ ั บใบอนุญาตตามมาตรา 8 มาตรา 13
และมาตรา 15 เพือให้สิทธิ ภาคเอกชนเข้าร่ วมแข่งขันการประมูลใบอนุญาตจํานวนหลายราย
2. ปัญหาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ภาคพืนดินในระบบดิจิทัล
จากเดิมสถานี โทรทัศ น์ ในประเทศไทยเป็ นผูก้ ําหนดผัง รายการโทรทัศน์ไปจนถึงพืนที
ออกอากาศ ทําให้ผูผ้ ลิตรายการจําเป็ นต้องอาศัยสถานีโทรทัศน์ทีมีช่องอยู่จาํ กัดเป็ นช่ องทางในการทํา
ธุ รกิ จ ด้วยเหตุ นี ทําให้บ่อยครั งเกิ ดการแทรกแซงโดยภาครั ฐ บาลได้โดยง่ าย แต่ ภ ายหลังจากมีก าร
ประมูลใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพืนดินระบบดิจิทลั ขึนและช่องรายการทีเพิมขึนทังหมด
48 ช่อง ถือว่าเพิมจากเดิมถึง 8 เท่าตัว หรื อ 700% ย่อมทําให้กลุ่มทุนภาคเอกชนรายอืนๆ สามารถเข้ามา
แข่ งขันทํา ธุ รกิ จในตลาดอุ ตสาหกรรมโทรทัศ น์เพิ มมากขึน และโครงสร้ า งการให้บริ ก ารโทรทัศ น์
ภาคพืนดินในระบบดิจิทลั มีลกั ษณะพิเศษ คือ การใช้คลืนความถีด้วยความที ช่ อ งความถี เพียง 1 ช่ องก็
สามารถให้บริ การรายการโทรทัศน์ได้หลายรายการพร้ อ มกันและนับตังแต่ปี 2554 เป็ นต้นมา กสทช.
ได้กาํ หนดแนวทางการกํากับดูแ ลในเรื องการส่ งเสริ มให้เกิ ดการแข่ ง ขันโดยเสรี และเป็ น ธรรม เพือ
ป้ องกันการกระทําอันเป็ นการผูกขาดทางการค้า ลด หรื อ จํากัดการแข่งขันในการประกอบธุ รกิ จอย่าง
เป็ นระบบอันจะเป็ นการส่ งเสริ มให้การประกอบธุ รกิจเป็ นไปอย่างเสรี โดยในปี 2556 กสทช. ได้จดั ทํา
ประกาศประกาศเรื อง “แผนความถีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศ น์ภาคพืนดินระบบดิจิทลั ”มีรายละเอียด
กําหนดให้ผูป้ ระกอบกิจการต้องใช้วธิ ี การประมูลใบอนุ ญาต (License) จึงทําให้กลุ่มทุนสื อสารมวลชน
ให้สนใจเข้าร่ วมการประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพืนดินในระบบดิจิทลั และทําให้
ตลาดอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทลั กลายเป็ นตลาดทีมีขนาดใหญ่ขึนและมีผูเ้ ข้าแข่งขันเป็ นจํานวน
ทีสู งมากขึนตามมาด้วย
ตามมาตรา 10 แห่ งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทัศน์
พ.ศ.2551ได้กาํ หนดประเภทของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพืนดินไว้ 3 ประเภท ได้แก่ (1)
ใบอนุ ญาตสําหรับกิ จการสาธารณะเป็ นใบอนุ ญาตให้หน่ วยงานของรั ฐใช้เ ป็ นหลัก ในการประกอบ
กิจการเพือสาธารณะ (2) ใบอนุ ญาตสําหรับ บริ การทางธุ รกิ จ เป็ นใบอนุ ญาตให้บริ ษทั เอกชนและนิ ติ
บุคคลถื อหุ ้นใช้เป็ นหลักในการประกอบกิ จการ และ(3) ใบอนุ ญาตสําหรับกิ จการบริ การชุ มชนเป็ น
ใบอนุญาตทีให้ชุมชนทีอาศัยในแหล่งเดียวกันใช้เป็ นหลัก โดยมีอายุใบอนุญาตสําหรับประกอบกิ จการ
โทรทัศ น์ไม่เ กิ น 15 ปี และภายหลังจากการประมู ล ใบอนุ ญาตเสร็ จสิ นลงพบว่ามีผูร้ ั บใบอนุ ญ าตที
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ดําเนินธุ รกิจล้มเหลวและประสบภาวะขาดทุนไปจนถึงขันต้องปิ ดช่ องรายการและขอคืน ใบอนุ ญาตที
ได้รับจาก กสทช. โดยให้เหตุผลว่า เป็ นผลมาจากข้อจํากัดทางกฎหมายตามประกาศ กฎ และระเบียบที
เป็ นเครื องมือ ในการจัด สรรและกํากับดู แ ลของ กสทช ไม่เ อื ออํา นวยต่อ การประกอบธุ รกิ จการ .
ให้บริ การทางโทรทัศน์ ทังนี จากการศึ กษาครั งนี ปรากฏว่า สภาพปั ญหาอันเกิ ดจากบทบัญญัติทาง
กฎหมายทีทําให้ผปู้ ระกอบกิ จการประสบภาวะล้มเหลวในการประกอบธุ รกิ จ ได้แก่ (1) ปั ญหาการ
กําหนดประเภทของใบอนุ ญาตเป็ นลักษณะทีไม่ส่งเสริ มให้เ กิดการแข่ งขันในตลาด (2) ปั ญหาการ
กําหนดให้ใบอนุญาตเป็ นสิ ทธิ เฉพาะตัวไม่สามารถโอนให้แก่ก ันได้ (3) ปั ญหาการจัดสรรใบอนุ ญาต
กฎหมายบัญญัติเฉพาะให้ดาํ เนินการด้วยวิธีก ารประมูล ใบอนุ ญาตเท่า นัน เป็ นลัก ษณะของการปิ ดกัน
ช่องทางจัดสรรใบอนุญาตด้วยวิธีการอืน (4) ปั ญหาการเปลียนแปลงเทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ งถือ
เป็ นห่วงโซ่ อุตสาหกรรมโทรทัศน์ของโลกเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว ประชาชนมีทางเลือกในการรับชม
รายการข้อ มู ล ข่ า วสารต่า งๆ หลากหลายช่ อ งทางมากขึ นทังใน และต่ า งประเทศ ผ่ า นช่ อ งทาง
อินเทอร์ เน็ต ทําให้ผูร้ ับใบอนุญาตรายใหม่ ไม่สามารถรั บมือ กับการเปลียนแปลงของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมได้

บทสรุป
1. การกําหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต
บทบัญ ญัติข องกฎหมาย แห่ งพระราชบัญญัติก ารประกอบกิ จการวิทยุกระจายเสี ยงและ
วิทยุโทรทัศน์ 2551 มาตรา 13 กล่าวถึงสถานะของผูร้ ั บใบอนุ ญาตจํากัดเฉพาะนิ ติบุค คลจัดตังขึนตาม
กฎหมายไทย ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาแต่อย่างใด คุณสมบัติข องผู ้รับใบอนุ ญาตตามบทบัญญัติของ
กฎหมายจึงไม่สอดคล้องกับแนวความคิดเกียวกับการป้ องกันการผูกขาดเพราะในความเป็ นจริ งการออก
กฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที กสทช. กําหนดไว้เกี ยวกับการยืนขอรับใบอนุญาต
มีค วามขัดแย้ง กัน เองในทางปฏิ บตั ิ แ ละเป็ นอุ ปสรรคต่ อ การส่ ง เสริ มการแข่ ง ขัน ทางการค้า และ
ข้อสังเกตปั ญหาอีกประการคือการประกอบกิจการโทรทัศน์ตอ้ งใช้เ งินลงทุน ค่อนข้างสู งมากและเป็ น
การกีดกันการลงทุนจากต่างชาติ จึงทําให้เ กิ ดปั ญหาขาดสภาพคล่อ งของกลุ่มผู ้รับใบอนุ ญาตรายใหม่
เมือเปรี ยบเทียบกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการอืนๆ ของประเทศไทยทีเปิ ดโอกาสให้
นิติบุคคลถือหุ้น มีต่างชาติ ถือ หุ ้นได้ซึงการกําหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุ ญาตทีมีลกั ษณะเป็ นการ
ผูกขาดนําไปสู่ ปัญหาทีทําให้เกิดความล้มเหลวของการใช้นโยบายส่ งเสริ มการแข่งขันโดยเสรี
2. การจัดสรรใบอนุญาต (Licensing)
บทบัญญัติทางกฎหมายของไทยกําหนดแยกประเภทใบอนุ ญาตใช้คลืนความถีประกอบ
กิจการโทรทัศน์ภาคพืนดินสําหรับกิ จการสาธารณะกิ จการด้านธุ รกิ จ และกิ จการเพือชุ มชน โดยระบุ
ประเภทหน่วยงานทีมีสิทธิ ขออนุ ญาตใช้คลืนความถี เช่ น คลืนความถี สําหรั บกิ จการสาธารณะจะให้
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ใบอนุญาตแก่หน่วยงานรัฐนําไปใช้ประโยชน์คลืนความถีสําหรับกิ จการด้านธุ รกิ จจะให้ใบอนุ ญาตแก่
รัฐวิสาหกิจ และนิติบุคคลถือหุน้ (เอกชน) นําไปใช้ประโยชน์ ส่ วนคลืนความถี สําหรั บพืนทีชุ มชนจะ
ให้ใบอนุ ญาตแก่ พืนทีชุ มชนหรื อ ชุ มชนทีสนใจตามที ระบุ ไว้ในกฎหมายนํา ไปใช้ ประโยชน์ก ารมี
กฎหมายกําหนดประเภทใบอนุ ญาตลัก ษณะแบบนี ส่ งผลให้ภ าครัฐ สามารถออกนโยบายแทรกแซง
ตลาดโทรทัศ น์ ได้โดยผ่านเงื อนไขของระบบใบอนุ ญ าตเพราะถื อว่า การประกอบกิ จการโทรทัศ น์
ภาคพืนดินเป็ นกิจการทีมีผลกระทบต่อสาธารณชน ซึ งขัดแย้งกับหลักการส่ งเสริ มการแข่งขัน โดยเสรี
ยกตัวอย่าง กรณี ที กสทช. เห็นชอบการใช้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ประเภททีใช้คลืนความถีภาคพืนดิน
ในระบบดิจิทลั ต่อระยะเวลาออกไปอีก 15 ปี ให้แก่ กองทัพบก บริ ษทั อ.ส.ม.ท. จํากัด (มหาชน) กรม
ประชาสั ม พัน ธ์ แ ละองค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะแห่ งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ซึ ง
หน่วยงานต่างๆ เป็ นหน่วยงานของรัฐ ขณะเดียวกัน กสทช. ก็ดาํ เนินการออกใบอนุญาตให้แก่ นิติบุคคล
ถือหุน้ (เอกชน) เพือใช้คลืนความถีสําหรับกิ จการด้านธุรกิจด้วยวิธีการประมูลเพือนํารายได้เข้ารัฐ และ
เพือให้เ กิ ดการแข่ง ขัน โดยเสรี ในตลาดโทรทัศน์ โดยหวัง ว่าจะเป็ นประโยชน์แ ก่ ผู้บริ โภคทีรั บชม
รายการ แต่ปรากฏว่าประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลียนผ่านของกิ จการโทรทัศน์ภาคพืนดิ น
ในระบบอนาล็อกมาเป็ นระบบดิจทิ ลั คือมีหลายปั จจัยทีทําให้เกิดความล้มเหลวของการดําเนินธุ รกิจ จน
มีผูร้ ับใบอนุญาตบางรายประสบภาวะขาดทุนจนถึงขันปิ ดช่ อ งรายการและต่อมามีการเรี ยกร้ องมายัง
กสทช. ขอคืนใบอนุญาตโดยมีเหตุผลและข้ออ้างในการขอคืนว่าข้อจํากัดทางกฎหมายตามประกาศ กฎ
และระเบียบทีเป็ นเครื องมือในการจัดสรรและกํากับดู แลของ กสทช. ไม่เ อื ออํานวยต่อการประกอบ
ธุรกิจให้บริ การโทรทัศน์ ปั จจัยต่างๆทีทําให้เกิดความล้มเหลว มีดงั นี
1) ปั ญหาทีเกิ ดจากการเปลียนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีเกี ยวข้อ งกับการ
รับส่ งสัญญาณและการใช้งานในระบบดิจิทลั เกิ ดขึนอย่างรวดเร็ วและผ่ านช่ อ งทางอินเทอร์ เน็ตทําให้
ประชาชนมีทางเลื อกในการรั บชมรายการและข้อมูลข่ าวสารต่ างๆ หลากหลายช่ องทาง เช่ น ดูผ่า น
แอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และการมีทางเลือกมากขึนทําให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จในตลาดสิ นค้าและ
บริ การไม่จาํ เป็ นต้องพึงพิงช่องสถานีโทรทัศน์เพือทําสื อโฆษณาส่ งผลทําให้ช่องสถานีโทรทัศน์ตอ้ งลด
ราคาค่าใช้จ่ายเพือการออกอากาศจึงนําไปสู่ ภาวะขาดทุน
2) ปั ญหาทีเกิดจากห่วงโซ่ อุตสาหกรรมโทรทัศน์ของโลกเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทํา
ให้ผูป้ ระกอบการมีทางเลือกเพือลดต้นทุนในการผลิตมากขึน จากเดิมทีซื อรายการจากผูผ้ ลิตในประเทศ
ก็เปลียนเป็ นซื อรายการจากต่างประเทศมาออกอากาศแทนเพราะมีตน้ ทุนทีถูกกว่า จึงทําให้ผู้ผลิ ตใน
ประเทศไทยได้รับผลกระทบ
3) ปั ญหาทีเกิดจากการมีช่องสถานีโทรทัศน์มากเกิ นความต้องการของผูบ้ ริ โภคกล่าวคือ
ก่อนทีจะเปิ ดให้มีการประมูลใบอนุญาตคลืนความถีสําหรับกิ จการด้านธุ รกิ จ กสทช. มิได้มีการสํารวจ
ความต้องการทีแท้จริ งของประชาชนว่ามีความต้องการรับชมกีช่องสถานีโทรทัศน์และชืนชอบรายการ
แบบใดเพือใช้ประกอบการพิจารณาเปิ ดเชิญชวนให้นิติบุคคลถือหุน้ และรัฐวิสาหกิ จเข้ามาร่ วมประมู ล
ใบอนุญาตสําหรับ กิ จการด้านธุ รกิ จผลกระทบทีเกิ ดขึนคื อสถานี โทรทัศ น์แข่ ง ขันกันออกอากาศเพือ
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ดึงดูดผูช้ ม แม้ว่าผู ้บริ โภคจะมีทางเลือกมากขึ นในการรั บชมรายการแต่ ก็มีช่ องสถานี โ ทรทัศ น์และ
รายการมากเกินความจําเป็ นและการรับชมจริ งในชี วติ ประจําวัน
4) ปั ญหาทีเกิดจากลักษณะของครอบงําเหนื อตลาดกล่าวคือ การจัดสรรใบอนุ ญาตให้
ใช้คลืนความถีสําหรับกิจการสาธารณะของประเทศไทยคล้ายกับประเทศญีปุ่ นคื อให้เฉพาะหน่ วยงาน
รัฐเป็ นผูด้ าํ เนินการ จึงมีลกั ษณะเป็ นการครอบงําเหนือตลาด แม้วา่ จะมีการกําหนดมาตรการป้ องกันการ
ผูก ขาดเพือส่ งเสริ มให้เ กิ ดการแข่งขันโดยเสรี แ ต่ในทางปฏิ บตั ิ ก็ไม่อาจกระทําได้เป็ น ผลสําเร็ จ และ
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีสําหรับกิ จการด้านธุ รกิจพบว่าผูป้ ระกอบการรายใหม่ไม่สามารถแข่งขันใน
ตลาดอุ ต สาหกรรมโทรทัศ น์ ไ ด้อ ย่ า งแท้ จริ ง เมื อเปรี ยบเที ย บกั บ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตรายเก่ า หรื อ
สถานี โทรทัศน์ เดิม เช่ น สถานี โ ทรทัศ น์สี ช่อง 3 และสถานี โทรทัศน์สี ช่อง 7 หรื อกล่าวได้ว่าการ
ประกอบกิ จการโทรทัศน์ของประเทศไทยยังไม่สามารถทําให้เป็ นการแข่งขันโดยเสรี และเป็ นธรรม
ตามที กสทช. ได้ประกาศไว้
5) ปั ญ หาที เกิ ด จากบทบัญ ญัติข องกฎหมายตามแนวคิ ดที ว่า “คลื นความถี ถื อ เป็ น
ทรัพยากรของชาติ” ทําให้การจัดสรรคลืนความถีทีนํามาใช้ในการประกอบกิ จการโทรทัศ น์จึงมีมูล ค่า
สู งในเชิงพาณิ ชย์ จึงถือได้วา่ เป็ นการลงทุนประกอบกิ จการโทรทัศน์ทีต้อ งอาศัยต้นทุนทีสู งมาก หาก
เทีย บกับการประกอบธุ รกิ จอย่างอื น มีผ ลทําให้อ ายุของใบอนุ ญาตประกอบกิ จการต้องมี ร ะยะเวลา
ยาวนานไปด้วย ยิงไปกว่านัน ด้วยลักษณะของการใช้คลืนความถียังมีความเกียวข้องกับประชาชนและ
สังคมโดยรวม การลงทุนและการบริ หารจัดการของการประกอบธุ รกิ จทีเกี ยวกับกิ จการโทรทัศน์ให้
ประสบผลสําเร็ จ ได้ผลกําไรตอบแทนตามทีคาดหวังจึงถือเป็ นเรื องทีต้องมีการวางแผนทางธุ รกิ จอย่าง
รอบคอบ ต้องอาศัยความรู ้ ความเชี ยวชาญ เพราะมิฉ ะนัน อาจส่ งผลทําให้การประกอบธุ รกิ จประสบ
ปั ญหาทีตามมาได้ เพราะการนําคลืนความถีวิทยุม าใช้ประโยชน์ในเชิ งพาณิ ชย์ตอ้ งอยู่ภายใต้หลักการ
ของประโยชน์ ส าธารณะควบคู่ ไ ปด้วย และต้อ งอาศัย ทังภาครั ฐ และภาคเอกชนเข้า มามีส่ วนร่ วม
โดยเฉพาะอย่างยิง สําหรับประเทศทีใช้นโยบายเศรษฐกิ จแบบเสรี ตามกลไกของตลาดหรื อประกอบ
ธุรกิจได้อย่างเสรี มุ่งลดอุปสรรคทางการค้า การลงทุนและบริ การ เมือเปรี ยบเทียบการกํากับดูแลกิจการ
โทรทัศน์ภาคพืนดินของไทยและต่างประเทศแล้วพบว่าการจัดสรรใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีสําหรับ
กิ จการสาธารณะของประเทศไทยคล้ายกับประเทศญีปุ่ น คื อให้เ ฉพาะหน่ วยงานรั ฐ (NHK) เป็ น
ผูด้ าํ เนินการ รัฐจึงใช้นโยบายเข้าแทรกแซงได้โดยง่ายทําให้มีลกั ษณะเป็ นการครอบงําเหนือตลาด ถึงแม้
หน่วยงานกํากับดูแลการประกอบกิ จการโทรทัศน์จะมีนโยบายสนับสนุ นและส่ งเสริ มการแข่ งขันโดย
เสรี แต่ในทางปฏิบตั ิจริ งก็ไม่เป็ นผลสําเร็ จ ส่ วนประเทศอังกฤษหน่วยงานรัฐทีดําเนินการ (BBC) เกิดขึน
ภายใต้พระราชกฤษฎีกา (Royal Charter) ในสมัยพระเจ้าจอร์ จที 5 พ.ศ.2463 มีส ถานะพิ เศษอยู่ภายใต้
สถาบันพระมหากษัตริ ย์ BBC จึงมีความเป็ นอิสระปลอดจากอํานาจทางการเมื อ ง ภาครัฐจึงใช้นโยบาย
หรื ออํานาจทําการแทรกแซงได้ยาก แต่ขอ้ เสี ยของอังกฤษคือกฎหมายการประกอบกิ จการโทรทัศน์ไม่
เปิ ดโอกาสให้มีการแข่งขันเสรี ในตลาดโทรทัศน์เหมือนประเทศไทยกับประเทศญีปุ่ น
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6) ปั ญหาทีเกิดจากการเลือกวิธีการจัดสรรใบอนุญาตด้วยวิธีการประมูลใบอนุญาตให้ใช้
คลืนความถีสําหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพืนดินในระบบดิจิทลั เพือนํารายได้เข้าสู่ รัฐ แม้วธิ ี
นีจะได้ผูช้ นะทีให้ราคาใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีสู งมากทีสุ ด แต่ผู้ชนะอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์
ในการประกอบกิ จการโทรทัศ น์ มาก่ อ นหรื อ อาจจะไม่ ใช่ ผู ้เ คยมีประสบการณ์ ห รื อ อยู่ ในห่ วงโซ่
อุตสาหกรรมโทรทัศน์มายาวนานมากพอ ดังนันผูร้ ับใบอนุ ญาตรายใหม่ จึงอาจเป็ นกลุ่มที มีค วามเสี ยง
ต่อภาวะการขาดทุนหรื อดําเนินธุ รกิจล้มเหลวได้ง่ายเมือเข้าสู่ ตลาดทีมีการแข่งขันเพิมมากขึน และการที
ใบอนุญาตถูกกําหนดให้เป็ นสิ ทธิ เฉพาะตัวจึงส่ งผลให้การออกจากตลาดโทรทัศน์ข องผู ้รับใบอนุ ญาต
รายใหม่กระทําได้ค่อนข้างยาก ซึ งแตกต่างจากการเลือกใช้วธิ ี “บิวตีคอนเทสต์” เพราะวิธี นีนอกจากจะ
ได้ผู ้ชนะที ให้ราคาใบอนุญ าตทีสู งสุ ดแล้วยัง สามารถคัดเลือกจากคุณสมบัติอืนๆ ข้อ ได้เ ปรี ย บและ
ข้อเสี ยเปรี ยบของผูร้ ับใบอนุญาตมาพิจารณาประกอบร่ วมด้วย เช่ น ประสบการณ์ ความพร้ อมด้านต่างๆ
และศักยภาพในการดําเนิ นธุ รกิจ เป็ นต้น และข้อจํากัดในเรื องผลจากการหลอมรวม (convergence) ของ
เทคโนโลยีทีมีความก้าวหน้ามากยิงขึน สื อต่ างๆ ทีมีอ ยู่ในสั งคม ไม่ว่าจะเป็ นสื อสิ งพิมพ์ สื อวิทยุ สื อ
โทรทัศน์ รวมถึง สื อใหม่ (New Media) ซึ งเป็ นสื อทีมีความเกี ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม ล้วนแต่มี
การเชือมโยงถึงกัน รวมไปถึง ลักษณะของบริ ษทั ทีเข้ามาประกอบกิ จการโทรทัศน์ ซึ งอาจต้องอยูภ่ ายใต้
มาตรการป้ องกันการครองสิ ทธิ ขา้ มสื อนีด้วย เพือเป็ นการจํากัดสั ดส่ วนการประกอบธุ รกิ จโดยบริ ษทั
ต่างชาติหรื อกิจการของต่างชาติ ให้อยู่ในระดับทีเหมาะสม อันจะไม่ส่งผลให้เ ป็ นการครอบงํากิ จการ
ประกอบธุ รกิ จการให้บริ การโทรทัศน์ของประเทศโดยบริ ษทั ต่างชาติ

ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย
การออกกฎหมายทีเกี ยวข้อ งกับการประกอบกิ จการทางโทรทัศ น์ ภาคพื นดิน ควรคํานึ งถึ ง
ผลประโยชน์สาธารณะให้ได้สัดส่ วนกับผลประโยชน์ในทางธุ รกิ จด้วย ซึ งในการออกกฎหมายหรื อ
กฎระเบียบของแต่ ละประเทศย่อ มมี ความแตกต่ างกัน ไปขึ นอยู่ ก ับบริ บททางการเมือ ง บริ บททาง
เศรษฐกิ จและสั งคมของประเทศนันๆ จึงไม่ค วรนําหลักเกณฑ์ของประเทศใดประเทศหนึ งมาเป็ น
ต้นแบบการออกกฎหมายกํากับดูแลการประกอบกิ จการโทรทัศน์ภาคพืนดินของประเทศไทย แต่ค วร
พิจารณาเลือกเฉพาะบทบัญญัติกฎหมายทีมีค วามเหมาะสมและสอดคล้องกับบริ บทของประเทศไทย
ทังนี กสทช. ในฐานะทีมีอาํ นาจหน้าทีควบคุมและกํากับดูแ ลการประกอบธุ รกิ จของผูร้ ั บใบอนุ ญาต
เพือให้บริ การโทรทัศน์ภาคพืนดินในระบบดิจทิ ลั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ควรทีจะปรับแก้ไขตัวบท
กฎหมายให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวม โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมหรื อผลประโยชน์ สาธารณะ (Public Interests) เป็ นสําคัญ และ กสทช.
อาจต้องอาศัยผูท้ ีมีประสบการณ์ ความรู ้ ความเชี ยวชาญ และมี ส่วนได้ส่วนเสี ยในตลาดอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ภาคพืนดินเข้ามามีส่วนร่ วมในการปรับแก้ไขกฎหมาย และการออกประกาศ กสทช. ว่าด้วย
เรื อง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงือนไขต่างๆ โดยมีประเด็นเสนอแนะทีน่าสนใจ ดังนี

9
1. ประเด็นเรื องคุณสมบัติเฉพาะของผู้รับใบอนุญาต
ควรมี ก ารปรั บ แก้ ไ ขบทบัญ ญัติ ท างกฎหมายเกี ยวกั บ “คุ ณ สมบัติ เ ฉพาะของผู้รั บ
ใบอนุ ญาต ” ขึนมาใหม่ ให้เ อือต่อการส่ งเสริ มการแข่งขันทีเป็ นธรรมในตลาดโทรทัศน์ภาคพืนดิ น
เพราะคุ ณ สมบัติข องผู ้ข อรั บใบอนุ ญ าต ถื อ เป็ นสาระสํ า คัญ หนึ งของการพิจารณาตังแต่เ ริ มเข้า สู่
กระบวนการขอรับใบอนุญาต และหลักคิดในการออกกฎหมายได้อ นุ มานว่า “กิ จการโทรทัศน์ถือเป็ น
กิ จการทีมีความสําคัญต่อ สังคมไทยส่ วนรวมในฐานะทีเป็ นทรั พยากรร่ วมกันของชาติ อีก ทังกิ จการ
โทรทัศน์ยงั เป็ นเครื องมือทีสําคัญของการส่ งต่อความคิดแก่ ประชาชนในประเทศการให้ใบอนุ ญาตจึง
จําเป็ นต้องอยู่ภายใต้การดําเนินการของผูร้ ับใบอนุญาตทีมีสัญชาติไทยเท่ านัน” และจากการศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิ จการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศ น์ พ.ศ.2551 ทีบัญญัติค วามใน
มาตรา 8 “ผูข้ อรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินีต้องเป็ นบุคคลสัญชาติไทยและไม่อ ยู่ในระหว่างถู ก
สังพักใช้ใบอนุ ญาตหรื อถู กเพิ กถอนใบอนุ ญ าตมาแล้วยังไม่ครบสามปี ” ผู้ศึก ษาเห็ น ว่าการกําหนด
คุณสมบัติของผูข้ อรับใบอนุญาตหรื อผูร้ ับใบอนุญาตเป็ นปั ญหาทางกฎหมายอย่างหนึ งทีเป็ นอุปสรรค
ต่อการประกอบธุ รกิ จ เพราะเป็ น การกําหนดหลัก เกณฑ์ทีไม่สอดคล้องกับแนวความคิ ดเกี ยวกับการ
ป้ องกัน การผูกขาด (anti - monopoly) อีกทังในทางปฏิ บตั ิ เมือมีก ารกําหนดคุณสมบัติของผูข้ อรั บ
ใบอนุญาตแล้ว ย่อมมีผลทําให้การยืนคําขอรับใบอนุญาต ไม่ส ามารถทีจะบรรลุ ต่อ หลักของความเท่า
เทียมกันได้โดยสมบูรณ์ ทังนีเป็ นผลสื บเนืองจากคุณสมบัติของผูข้ อรับใบอนุญาตนันเอง ดังนัน จึงเห็น
ควรเสนอแนะให้ปรับแก้ไขมาตรา 8 เป็ น “ผูข้ อรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินีต้องเป็ นนิ ติบุคคล
ตามกฎหมายไทย หรื อได้รับการรับรองจาก กสทช. ว่าเป็ น บุคคลที มีคุ ณสมบัติเ หมาะสมทีจะยืนคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิ จการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ และไม่อยูใ่ นระหว่างถูก สังพัก ใช้ใบอนุ ญาตหรื อถูก เพิกถอน
ใบอนุญาตมาแล้วยังไม่ครบสามปี ”
2. ประเด็นเรื องการจัดสรรหรือการออกใบอนุญาต
มาตรา 9 “ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์เป็ นสิ ทธิ เ ฉพาะตัว
ของผู้ไ ด้รั บใบอนุ ญ าตจะโอนแก่ กัน มิ ได้ผู ้รับใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการกระจายเสี ย งและกิ จการ
โทรทัศ น์ จะต้อ งประกอบกิ จการด้วยตนเอง การแบ่งเวลาให้ผู้อื นดําเนิ น รายการให้ก ระทํา ได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินีกําหนด” แม้วา่ เจตนาของกฎหมายตาม
มาตรา 9 อาจจะเพือป้ องกันไม่ให้เกิดระบบสัมปทานเหมือนในอดีต และมิให้ผูร้ ับใบอนุ ญาตโอนสิ ทธิ
การถื อ ครองใบอนุ ญาตไปให้แ ก่ บุค คลอื นทียัง มิ ได้เ คยเป็ นผู ้ผ่ า นการกลันกรองจาก กสทช. ว่า มี
คุณสมบัติเหมาะสม แต่การทีกฎหมายกําหนดบทบัญญัติให้ใบอนุญาตเป็ นสิ ทธิ เฉพาะตัวจะโอนแก่ กนั
มิไ ด้นี กลับ มี ล กั ษณะเป็ นการขัดแย้งในหลัก การของกฎหมายมาตรา 32 แห่ ง พระราชบัญ ญัติก าร
ประกอบกิ จการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ว่าด้วยการส่ งเสริ มการแข่งขันอย่างเสรี และ
เป็ นธรรม โดยบัญญัติให้การประกอบกิ จการของผู ้รับใบอนุ ญาตอยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการ
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แข่งขันทางการค้า และยังขัดแย้งกับกฎหมายลําดับรองตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยการกําหนดลัก ษณะ
และมาตรการป้ องกันการกระทําอันเป็ นการผูกขาดโดยการควบรวมกิ จการการครองสิ ทธิ ขา้ มสื อและ
การครอบงํา กิ จการกระจายเสี ย งและกิ จการโทรทัศ น์ พ.ศ.2558 การกํา หนดมิให้โ อนกรรมสิ ท ธิ
ใบอนุญาตให้แก่ผูอ้ ืน อาจเป็ นผลเสี ยต่อพฤติก รรมของผูป้ ระกอบกิ จการไม่ ยอมขวนขวายเพือพัฒนา
เทคโนโลยีหรื อลดต้นทุนของตนเอง ทําให้ทรัพยากรคลืนความถีทีผูกติดไปกับใบอนุญาตนันถูกใช้ไป
อย่างไม่เกิดประสิ ทธิ ภาพ ดังนัน การปรั บเปลียนหลักเกณฑ์การว่า ด้วยการออกใบอนุ ญาตให้ใช้ค ลืน
ความถีประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพืนดินโดยอนุญาตให้สามารถโอนสิ ทธิ การถือครองกรรมสิ ทธิ ใน
คลืนความถีให้แก่กนั ได้ เพือจูงใจให้ผูป้ ระกอบการโทรทัศน์ภาคพืนดินนําคลืนความถีทีเหลืออยูใ่ นการ
ครอบครองออกจํา หน่ ายหาประโยชน์ หรื อ หารายได้ และไม่ควรสร้ างข้อ กํา หนดและเงือนไขของ
ใบอนุญาตทีแตกต่างกันระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และนิติบุคคลถือหุน้ (ภาคเอกชน) จนอาจเป็ นเหตุ
ทีทําให้เกิ ดความเหลือมลําในการแข่ ง ขันกัน ในการนีผูศ้ ึ ก ษาเห็นควรเสนอแนะให้มีการปรับแก้ไ ข
มาตรา 9 เป็ น “ใบอนุญาตประกอบกิ จการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ เป็ นสิ ทธิ เ ฉพาะตั วของผู้
ได้ รับใบอนุญาต และให้ ถือว่าผู้รับใบอนุญาตเป็ นผู้ดาํ เนินการประกอบกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการ
โทรทัศน์ ด้วยตนเอง การให้ เช่ าหรื อการแบ่ งเวลาให้ ผ้ ูอื นดําเนินรายการให้ กระทําได้ ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการทีคณะกรรมการ (กสทช.) กําหนดตามพระราชบัญญัตินี”
3. ประเด็นเรื องวิธีการจัดสรรใบอนุญาต
ตามความในมาตรา 41 วรรค 6 แห่ งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืนความถีฯ พ.ศ.2553
ว่าด้วย “การอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือกิจการกระจายเสี ยงหรื อกิ จการโทรทัศน์ ซึ งเป็ นการประกอบ
กิ จการทางธุ รกิ จตามทีกํา หนดไว้ในกฎหมายว่า ด้วยการประกอบกิ จ การกระจายเสี ยงและกิ จการ
โทรทัศ น์ ให้ใช้วธิ ี คดั เลือกโดยวิธีก ารประมูลคลื นความถีทังในระดับชาติ ระดับภู มิภ าค และระดับ
ท้องถิ น โดยให้แยกกันประมู ลในแต่ละระดับ ทังนี ให้เป็ นไปตามหลัเ กณฑ์ วิธี การ ระยะเวลา และ
เงือนไขที กสทช. ประกาศกําหนด ส่ วนคุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ เข้าร่ วมประมูลคลืนความถีตามวรรคหก
ให้คาํ นึงถึงประโยชน์ในการจัดสรรทรัพยากรคลืนความถีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดความคุ ้มค่ า การ
ป้ องกัน การผูกขาด และส่ งเสริ มการแข่ งขันโดยเสรี อย่างเป็ นธรรม” และที ผ่านมา กสทช. ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลืนความถี โดยกําหนดให้มีการคัดเลือกผูช้ นะด้วยวิธีก ารประมู ล
(Auction) เนืองจากการเรี ยกจัดสรรคลืนความถียังเป็ นประสบการทีใหม่ก ับประเทศไทย ทําให้มีผเู ้ สนอ
ราคาใบอนุ ญ าตทีสู ง มากเป็ นประวัติศ าสตร์ คื อในปี 2556 กสทช. ส่ งรายได้เ ข้ารั ฐจากการประมู ล
ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภ าคพืนดิน (ทีวีดิจิทลั ) มีมูลค่า สู งถึ ง 50,862 ล้านบาท ภายหลัง
ต่อ มาจึงพบว่าผู ้ชนะการประมูล ซึ งเป็ นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิ จการโทรทัศน์ภาคพืนดินประสบ
ภาวะขาดทุน และธุ รกิ จล้มเหลว ไม่สามารถดําเนิ นธุ รกิ จต่ อ ไปได้ จึงขอคื นใบอนุ ญาต ทีได้รับจาก
กสทช. จึงเป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของการเลือกวิธีประมูลผูร้ ับใบอนุญาต ดังนี ผูศ้ ึ กษา
เห็นควรเสนอแนะว่าการพิจารณาเลือกวิธีการจัดสรรใบอนุญาตหรื อวิธีการจัดสรรคลืนความถีให้ขนอยู
ึ ่
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กับ ดุ ล ยพิ นิ จของ กสทช. เป็ นหลัก แต่ ย งั คงมุ่ ง เน้ น การแข่ ง ขัน โดยเสรี แ ละเป็ นธรรมเพื อให้
ผูป้ ระกอบการรายใหม่เกิ ดขึนในตลาดโทรทัศน์ของประเทศ และเพือให้เกิดความแน่ ใจว่าคลืนความถี
จะถูกนําไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ไม่ควรมุ่งเน้นวิธีการได้ผูช้ นะทีให้ราคาใบอนุญาตสู งทีสุ ดใน
การแข่งขันเพราะหากผูร้ ับใบอนุญาตไม่สามารถดําเนินธุ รกิจในตลาดโทรทัศ น์ได้จริ ง จะส่ งผลเสี ยทํา
ให้รัฐเสี ยโอกาสต่อการนําคลืนความถีไปใช้ประโยชน์และเกิ ดข้อเรี ยกร้องต่างๆ ตามมา เช่ น การขอคืน
ใบอนุญาต หรื อการขอเงินชดเชย
ในการนี ผู ้ศึ ก ษาเห็ น ควรเสนอแนะให้ มี ก ารปรั บ แก้ ไ ขมาตรา 41 วรรค 6 แห่ ง
พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื นความถีฯ พ.ศ. 2553 เป็ น “ในกรณี ทีเป็ นการอนุญาตให้ ใช้ ค ลื น
ความถี เพือกิ จการกระจายเสี ยงหรื อกิจการโทรทัศน์ ซึ งเป็ นการประกอบกิจการทางธุรกิจตามที กําหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้ วยการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ ให้ กําหนดวิธีคัดเลื อ กผู้ รับ
การอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถี โดยขึนอยู่กับดุล ยพินิ จของคณะกรรมการ ( กสทช.) และการกําหนด
วิธีการคัดเลือกนันให้ คาํ นึงถึ งประโยชน์ ข องประชาชน และ หรื อบริ บททางเศรษฐกิ จและสังคมของ
ประเทศ ทังนีให้ เป็ นไปตามหลัเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงือนไขที กสทช. กําหนด”

