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การออกใบอนุญาตประกอบกจิการโทรทัศน์ภาคพื�นดนิในระบบดจิิทัล1 

 

  ชยวร์ี องัศุสิงห์*  

 

บทนํา 

 

พระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื�นความถี�และกํากบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง            

วทิยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 2553 และพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทศัน์ พ  .ศ . 2551 ได้บญัญตัิเกี�ยวกับกิจการโทรทศัน์ภาคพื�นดินในระบบดิจิทลัของ

ประเทศไทย ซึ�งบทบญัญตัิดงักล่าวมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ความเป็นสังคมทีวี

ดิจิทลัอย่างสมบูรณ์นบัตั�งแต่ปี พ  .ศ . 2556 เป็นตน้มา และไดก่้อให้เกิดผลกระทบมากมายทั�งผู ้ผลิต

รายการ ผูป้ระกอบการ ผู้บริโภคและประชาชน รวมทั�งส่งผลกระทบในวงกวา้งทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวฒันธรรม จึงถือเป็นยุคของการปฏิรูปสื�อที�สําคญัและการเปลี�ยนผ่านจากการให้บริการระบบรับ

และส่งสัญญาณโทรทศัน์ภาคพื�นดินในระบบ “แอนาล็อก” มาเป็นระบบ “ดิจิทลั” ทาํให้เกิดช่องรายการ

โทรทัศน์เพิ�มขึ� นจากระบบแอนาล็อกเดิม ที�มีเพียง 6 ช่อง สามารถขยายเพิ�มขึ� นเป็น 48 ช่อง โดย

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดาํเนินการ

จดัประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์ภาคพื�นดิน ในปี 2556 และมีผูป้ระกอบการให้ความสนใจ

เขา้ร่วมแข่งขนัประมูลใบอนุญาตเป็นจาํนวนมาก นบัมูลค่า เป็นรายได้เขา้รัฐหลายหมื�นลา้นบาท ต่อมา

ภายหลงัพบว่าผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการโทรทศัน์ภาคพื�นดินบางรายประสบภาวะขาดทุนหรือ

ลม้เหลวในการประกอบกิจการ และบางรายตอ้งปิดช่องรายการทาํใหเ้กิด การเรียกร้องขอคืนใบอนุญาตที�

ได้รับจาก กสทช. โดยผู ้ประกอบการแจง้เหตุผลว่าเกิดจากขอ้จาํกัดทางกฎหมาย และเงื�อนไข ที�ออก

ประกาศโดย กสทช. ไม่เอื�ออาํนวยต่อการประกอบธุรกิจโทรทศัน์ภาคพื�นดินในระบบดิจิทลันั�นเอง   

 ทั�งนี�  ความซับซ้อนของกฎหมายว่าด้วยการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรทศัน์ของ

ประเทศไทย นอกจากพระราชบญัญตัิการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ .ศ. 2551 ที�

ถือว่าเป็นกฎหมายหลกัในการกํากับดูแลแล้ว ยงัมีกฎหมายลูกอีกหลายฉบบัที�อยู่ในรูปแบบของ

ประกาศ กฎ และระเบียบอื�น ๆ ที�มีเนื�อหาหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข วิธีการ และรายละเอียดต่าง ๆ ภายใต้

กรอบอาํนาจหนา้ที�ของ กสทช. และความตอ้งการของภาครัฐในการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน 

จึงส่งผลให้การกาํหนดวธีิการจดัสรรใบอนุญาตต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสตามนโยบายส่งเสริมการ

แข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม นอกจากนี�  การกําหนดคุณสมบตัิของผูรั้บใบอนุญาตก็มีความสําคญั

                                                   
 

* บทความนี� เรียบเรียงมาจากการค้นควา้อิสระเรื�อง, “การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรทศัน์ภาคพื�นดินในระบบดิจิทลั”, ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

อสัสัมชญั, 2561. 
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อย่างยิ�งเพื�อป้องกนัปัญหาหรืออุปสรรคที�เกิดจากการผูกขาด (anti - monopoly) หรือมีรูปแบบกลไกที�

ป้องกันมิให้กลุ่มทุนสะสมความมั�งค ั�งจนผูกขาดตลาด ทั�งนี�  กลไกการกํากับดูแลกิจการโทรทัศน์

ภาคพื�นดินจะตอ้งไม่ลา้สมยัและทนัต่อสถานการณ์การพฒันาเทคโนโลยีที�เปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ตลอดจนเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และรูปแบบวธีิการดาํรงชีวติของประชาชนในปัจจุบนัที�

ทนัสมยัและเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารอย่างรวดเร็วมากขึ�น   

จากการศึกษาการดาํเนินกิจการโทรทศัน์ภาคพื�นดินในระบบดิจิทลัของต่างประเทศพบวา่ มี

ขอ้แตกต่างจากประเทศไทยหลายประการ เช่น การกาํหนดคุณสมบตัิเฉพาะของผูรั้บใบอนุญาต วธีิการ

คดัเลือกผู้รับใบอนุญาต ขอ้กําหนดและเงื�อนไขการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศันภ์าคพื�นดนิ

ซึ�งลว้นมีลกัษณะแตกต่างกนัไปขึ�นอยู่กบัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ

นั�น ตวัอย่างเช่น รูปแบบการจดัเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์ภาคพื�นดินเป็น

รายไดเ้ข้ารัฐ วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆในช่วงเริ�มต้นของการเปลี�ยนผ่านจากโทรทศัน์

ระบบแอนาล็อกมาเป็นโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั ตลอดจนแนวทางป้องกันการผูกขาดในกิจการ

โทรทศัน์ภาคพื�นดิน อย่างไรก็ตามการศึกษากฎหมายและเงื�อนไขต่างๆที�เกี�ยวข้องกบัการอนุญาตให้

ประกอบกิจการโทรทศัน์ภาคพื�นดินในระบบดิจิทลัของต่างประเทศ ในประเด็นเนื�อหาที�เกี�ยวกบัการ

กาํหนดคุณสมบตัิของผูรั้บใบอนุญาต การกาํหนดประเภทใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเพื�อจดัเกบ็

ค่าธรรมเนียมเป็นรายไดเ้ขา้รัฐ จะช่วยใหเ้ห็นถึงสาเหตุอนัเป็นขอ้จาํกดัของปัญหาต่างๆ ตลอดจนเป็น

แนวทางการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกบัการประกอบกิจการโทรทศัน์ภาคพื�นดินของประเทศ

ไทยไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 
 

ปัญหาการวิจัย 

 

สภาพปัญหาของกฎหมายที�เกี�ยวกับการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี�สําหรับการะ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที�นําไปสู่ความไม่ชัดเจนในทางปฏิบตัิจริง ตาม

มาตรการวา่ดว้ยการส่งเสริมการแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรม ไดแ้ก่  

 

1.  ปัญหาการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้รับใบอนุญาต  

 บทบญัญตัิวา่ดว้ยคุณสมบตัิเฉพาะของผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน ์กาํหนดไว ้          

ในมาตรา 8 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญตัิการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ.2551 เห็นได้ว่ากฎหมายกําหนดไวค้่อนข้างเปิดกวา้งอาจ

เนื�องมาจากเจตนาของกฎหมายเพื�อใหค้รอบคลุมถึงผูป้ระกอบการจาํนวนมากและเป็นการป้องกันการ

กีดกนัหรือขดัขวางการแข่งขนัโดยเสรี ซึ� งการออกกฎหมายเพื�อส่งเสริมให้มีผู ้มีสิทธิยื�นความจาํนง

ขอรับใบอนุญาตเพิ�มมากขึ�นนั�นจะเห็นไดจ้ากมาตรา 8 กาํหนดให้ “ผูข้อรับใบอนุญาต ตอ้งเป็นบุคคล

สัญชาติไทยและไม่อยูใ่นระหวา่งถูกสั�งพกัใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแลว้ยงัไม่ครบ
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สามปี” และ การพิจารณาคุณสมบตัิของผูร้ับใบอนุญาต ยงัไดแ้ยกพิจารณาตามประเภทของใบอนุญาต

ออกเป็น 3 ประเภทกล่าวคือมาตรา 11 กาํหนดให ้“ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะตอ้ง

เป็นกระทรวง ทบวง กรม องคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองทอ้งถิ�น องค์กรมหาชนหรือ

หน่วยงานอื�นใดของรัฐที�ไม่ใช่รัฐวสิาหกิจ หรือสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมาย

ไทยมีวตัถุประสงค์ไม่แสวงหากาํไรในทางธุรกิจ หรือสถาบนัอุดมศึกษาเพื�อใช้ในการเรียนการสอน

เผยแพร่ความรู้สู่สังคม” ซึ� งเดิมรัฐไดม้ีการจดัสรรคลื�นความถี�ประเภทนี� ให้ไวส้ําหรับหน่วยงานรัฐ

นาํไปใช้ประโยชน์อยู่ก่อนแล้ว การกําหนดเงื�อนไขให้ประกอบกิจการโทรทศัน์ภาคพื�นดินประเภท

บริการสาธารณะนั�นก็เพื�อรองรับหน่วยงานรัฐเดิมที� เคยดําเนินกิจการอยู่  ก่อนแล้ว เช่น กรม

ประชาสัมพนัธ์  

 ขณะเดียวกนับทบญัญตัิตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญตัิการประกอบกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ.2551 กาํหนด ให ้“ผูข้อรับใบอนุญาต ประกอบกิจการบริการชุมชนตอ้ง

เป็นสมาคม มูลนิธิหรือนิติบุคคลอื�นที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายไทยและมีวตัถุประสงค์ดาํเนินกิจการเพื�อ

สาธารณะ ไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจ หรือกลุ่มคนในท้องถิ�นที�ไม่ใช่นิติบุคคลรวมตวักันโดย

คณะกรรมการต้องพิจารณาถึงประสิทธิภาพที�สามารถตอบสนองความตอ้งการที�หลากหลายของ

ประชาชนในชุมชนหรือ ในทอ้งถิ�นดว้ย” ซึ�งการกาํหนดคุณสมบตัิของผูข้อรับใบอนุญาตตามที�บญัญตัิ

ไวใ้นมาตรา 11 และมาตรา 12 โดยแยกตามประเภทการประกอบกิจการโทรทัศน์นั�น เจตนาของ

กฎหมายเพื�อป้องกนัมิให้ผูป้ระกอบการนาํคลื�นความถี�ประเภทบริการสาธารณะและบริการชุมชมไป

แสวงหากาํไรในเชิงธุรกิจ ซึ�งบทบญัญติัลกัษณะนี�ทาํให ้ผูป้ระกอบกิจการประเภทบริการสาธารณะและ

บริการชุมชนไม่อาจเขา้สู่การแข่งขนัทางการคา้ ในกลไกตลาดโทรทศัน์ของประเทศได้ ขณะเดียวกนั

ผูรั้บใบอนุญาตประเภทบริการสาธารณะซึ�งเป็นหน่วยงานรัฐย่อมไดรั้บเงินสนับสนุนจากรัฐบาล และ

ผูรั้บใบอนุญาตประเภทบริการชุมชนซึ�งเป็นสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื�นที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมาย

ไทยก็ยงัขาดความชดัเจนในเรื�องการรับเงินสนบัสนุน (สปอนเซอร์) และการจดัหางบประมาณดาํเนิน

กิจการ รวมทั�ง กสทช. ยงัไม่มีกฎหมายหรือหลกัเกณฑก์าํกบัดูแลในเรื�องของการโฆษณาแฝงหรือการ

ขายตรงในกลุ่มใบอนุญาตประเภทบริการชุมชนเพื�อป้องกนัการแสวงหากาํไร 

 บทบญัญตัิตามมาตรา 13 และมาตรา 15 เกี�ยวกบัคุณสมบตัิของผู้ขอรับใบอนุญาตประเภท

บริการทางธุรกิจดงันี�  มาตรา 13 กาํหนดให้ “ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจตอ้งเป็นนิติ

บุคคลที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายไทย โดยการประกอบธุรกิจในระดบัภาคและระดบัท้องถิ�นต้องเป็นนิติ

บุคคลที�ถือหุน้อนัเป็นทุนหรือมีผูร่้วมลงทุนไม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสามและตอ้งมีฐานะทางการเงินมั�นคง มี

ระบบการตรวจสอบบญัชีหรือตอ้งเป็นรัฐวิสาหกิจที�มีวตัถุประสงค์เพื�อประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทศัน์” และมาตรา 15 ผูข้อรับใบอนุญาตตามมาตรา 13 ตอ้งมีคุณสมบตัิดงันี�  (1) เป็นนิติ

บุคคล ซึ�งมีบุคคลสัญชาติไทยลงทุนหรือถือหุน้อนัเป็นทุนไม่น้อยกว่าสามในสี�ของทุนทั�งหมดของนิติ

บุคคลนั�น และ(2) เป็นนิติบุคคลซึ�งมีบุคคลผูมี้สัญชาติไทยมีอาํนาจตามกฎหมายหรือตามขอ้บงัคบัหรือ

ตามขอ้ตกลงในการออกเสียงลงคะแนนไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนคะแนนเสียงที�มีสิทธิออกเสียง
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ทั�งหมดของนิติบุคคลนั�น กรณีผูรั้บใบอนุญาตตาม มาตรา 13 เป็นบริษทั กรรมการบริษทัไม่น้อยกวา่

สามในสี�ของจาํนวนกรรมการทั�งหมดและกรรมการผู้มีอาํนาจกระทาํการผูกพนันิติบุคคลนั�นตอ้งเป็นผู ้

มีสัญชาติไทย ในกรณีที�ผูรั้บใบอนุญาตตามมาตรา 13 เป็นห้างหุ้นส่วนสามญัจดทะเบียน หุ้นส่วน

ผูจ้ดัการหรือผู้จดัการตอ้งเป็นบุคคลสัญชาติไทย ดงัจะเห็นไดว้่าผู ้รับใบอนุญาตประเภทบริการทาง

ธุรกิจจะตอ้งผลิตรายการโทรทศัน์และหาผูส้นบัสนุน (สปอนเซอร์) เพื�อแข่งขนัในตลาดโทรทศัน์ ซึ� งมี

จาํนวนคู่แข่งขนัทางการคา้จาํนวนหลายรายและเพื�อดึงดูดความสนใจของประชาชนให้ดูช่องรายการ

ของตนเอง ขณะเดียวกนัการที� กสทช. กาํหนดคุณสมบตัิของ  ผูรั้บใบอนุญาตตามมาตรา 8 มาตรา 13 

และมาตรา 15 เพื�อใหสิ้ทธิภาคเอกชนเขา้ร่วมแข่งขนัการประมูลใบอนุญาตจาํนวนหลายราย 

 

2.  ปัญหาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื�นดินในระบบดิจิทัล 

 จากเดิมสถานีโทรทศัน์ในประเทศไทยเป็นผูก้ ําหนดผงัรายการโทรทศัน์ไปจนถึงพื�นที�

ออกอากาศ ทาํใหผู้ผ้ลิตรายการจาํเป็นตอ้งอาศยัสถานีโทรทศัน์ที�มีช่องอยู่จาํกดัเป็นช่องทางในการทาํ

ธุรกิจ ด้วยเหตุนี�  ทําให้บ่อยครั� งเกิดการแทรกแซงโดยภาครัฐบาลได้โดยง่าย แต่ภายหลงัจากมีการ

ประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์ภาคพื�นดินระบบดิจิทลัขึ�นและช่องรายการที�เพิ�มขึ�นทั�งหมด 

48 ช่อง ถือวา่เพิ�มจากเดิมถึง 8 เท่าตวั หรือ 700% ย่อมทาํใหก้ลุ่มทุนภาคเอกชนรายอื�นๆ สามารถเขา้มา

แข่งขนัทาํธุรกิจในตลาดอุตสาหกรรมโทรทศัน์เพิ�มมากขึ�น และโครงสร้างการให้บริการโทรทัศน์

ภาคพื�นดินในระบบดิจิทลั มีลกัษณะพิเศษ คือ การใชค้ลื�นความถี�ดว้ยความที�ช่องความถี�เพียง 1 ช่องก็

สามารถใหบ้ริการรายการโทรทศัน์ไดห้ลายรายการพร้อมกันและนบัตั�งแต่ปี 2554 เป็นตน้มา กสทช. 

ไดก้าํหนดแนวทางการกาํกบัดูแลในเรื� องการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรม เพื�อ

ป้องกนัการกระทาํอนัเป็นการผูกขาดทางการคา้ ลด หรือจาํกดัการแข่งขนัในการประกอบธุรกิจอย่าง

เป็นระบบอนัจะเป็นการส่งเสริมใหก้ารประกอบธุรกิจเป็นไปอยา่งเสรี โดยในปี 2556 กสทช. ไดจ้ดัทาํ

ประกาศประกาศเรื�อง “แผนความถี�วทิยุสําหรับกิจการโทรทศัน์ภาคพื�นดินระบบดิจิทลั”มีรายละเอียด

กาํหนดใหผู้ป้ระกอบกิจการตอ้งใชว้ธีิการประมูลใบอนุญาต (License) จึงทาํใหก้ลุ่มทุนสื�อสารมวลชน

ใหส้นใจเขา้ร่วมการประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์ภาคพื�นดินในระบบดิจิทลัและทาํให้

ตลาดอุตสาหกรรมโทรทศัน์ระบบดิจิทลักลายเป็นตลาดที�มีขนาดใหญ่ขึ�นและมีผูเ้ขา้แข่งขนัเป็นจาํนวน

ที�สูงมากขึ�นตามมาดว้ย 

 ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์          

พ.ศ.2551ไดก้าํหนดประเภทของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์ภาคพื�นดินไว ้3 ประเภท ไดแ้ก่ (1) 

ใบอนุญาตสําหรับกิจการสาธารณะเป็นใบอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลกัในการประกอบ

กิจการเพื�อสาธารณะ (2) ใบอนุญาตสําหรับบริการทางธุรกิจ เป็นใบอนุญาตให้บริษทัเอกชนและนิติ

บุคคลถือหุ้นใช้เป็นหลกัในการประกอบกิจการ และ(3) ใบอนุญาตสําหรับกิจการบริการชุมชนเป็น

ใบอนุญาตที�ใหชุ้มชนที�อาศยัในแหล่งเดียวกนัใช้เป็นหลกั โดยมีอายใุบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการ

โทรทศัน์ไม่เกิน 15 ปี และภายหลงัจากการประมูลใบอนุญาตเสร็จสิ�นลงพบว่ามีผูรั้บใบอนุญาตที�
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ดาํเนินธุรกิจลม้เหลวและประสบภาวะขาดทุนไปจนถึงขั�นตอ้งปิดช่องรายการและขอคืนใบอนุญาตที�

ไดรั้บจาก กสทช. โดยให้เหตุผลว่า เป็นผลมาจากข้อจาํกดัทางกฎหมายตามประกาศ กฎ และระเบียบที�

เป็นเครื� องมือในการจดัสรรและกําก ับดูแลของ กสทช   .ไม่เอื�ออาํนวยต่อการประกอบธุรกิจการ

ให้บริการทางโทรทศัน์  ทั�งนี�  จากการศึกษาครั� งนี�ปรากฏว่าสภาพปัญหาอันเกิดจากบทบญัญตัิทาง

กฎหมายที�ทาํให้ผูป้ระกอบกิจการประสบภาวะลม้เหลวในการประกอบธุรกิจ ไดแ้ก่ (1) ปัญหาการ

กาํหนดประเภทของใบอนุญาตเป็นลกัษณะที�ไม่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขนัในตลาด (2) ปัญหาการ

กาํหนดใหใ้บอนุญาตเป็นสิทธิเฉพาะตวัไม่สามารถโอนให้แก่ก ันได้ (3) ปัญหาการจดัสรรใบอนุญาต

กฎหมายบญัญตัิเฉพาะใหด้าํเนินการดว้ยวิธีการประมูลใบอนุญาตเท่านั�น เป็นลกัษณะของการปิดกั�น

ช่องทางจดัสรรใบอนุญาตดว้ยวิธีการอื�น (4) ปัญหาการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยี และนวตักรรม ซึ� งถือ

เป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรมโทรทศัน์ของโลกเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ประชาชนมีทางเลือกในการรับชม

รายการข้อมูลข่าวสารต่างๆ หลากหลายช่องทางมากขึ� นทั� งใน และต่างประเทศ ผ่านช่องทาง

อินเทอร์เน็ต ทาํใหผู้รั้บใบอนุญาตรายใหม่ ไม่สามารถรับมือกบัการเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยีและ

นวตักรรมได ้
 

  

บทสรุป 

 

1.   การกําหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต 

 บทบญัญตัิของกฎหมาย แห่งพระราชบญัญตัิการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและ

วทิยโุทรทศัน์ 2551 มาตรา 13 กล่าวถึงสถานะของผูรั้บใบอนุญาตจาํกัดเฉพาะนิติบุคคลจดัตั�งขึ�นตาม

กฎหมายไทย ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาแต่อย่างใด คุณสมบติัของผู้รับใบอนุญาตตามบทบญัญตัิของ

กฎหมายจงึไม่สอดคลอ้งกบัแนวความคิดเกี�ยวกบัการป้องกันการผูกขาดเพราะในความเป็นจริงการออก

กฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ที� กสทช. กาํหนดไวเ้กี�ยวกบัการยื�นขอรับใบอนุญาต

มีความขดัแยง้กันเองในทางปฏิบตัิและเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการแข่งขนัทางการค้า และ

ขอ้สังเกตปัญหาอีกประการคือการประกอบกิจการโทรทศัน์ตอ้งใช้เงินลงทุนค่อนขา้งสูงมากและเป็น

การกีดกนัการลงทุนจากต่างชาติ จึงทาํให้เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องของกลุ่มผู้รับใบอนุญาตรายใหม่ 

เมื�อเปรียบเทียบกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการอื�นๆ ของประเทศไทยที�เปิดโอกาสให้

นิติบุคคลถือหุ้นมีต่างชาติถือหุ้นได้ซึ� งการกําหนดคุณสมบตัิของผู้รับใบอนุญาตที�มีลกัษณะเป็นการ

ผูกขาดนาํไปสู่ปัญหาที�ทาํใหเ้กิดความลม้เหลวของการใช้นโยบายส่งเสริมการแข่งขนัโดยเสรี 

 

2.  การจัดสรรใบอนุญาต (Licensing)  

 บทบญัญตัิทางกฎหมายของไทยกาํหนดแยกประเภทใบอนุญาตใช้คลื�นความถี�ประกอบ

กิจการโทรทศัน์ภาคพื�นดินสําหรับกิจการสาธารณะกิจการดา้นธุรกิจ และกิจการเพื�อชุมชน โดยระบุ

ประเภทหน่วยงานที�มีสิทธิขออนุญาตใช้คลื�นความถี� เช่น คลื�นความถี�สําหรับกิจการสาธารณะจะให้
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ใบอนุญาตแก่หน่วยงานรัฐนาํไปใช้ประโยชน์คลื�นความถี�สําหรับกิจการด้านธุรกิจจะให้ใบอนุญาตแก่

รัฐวสิาหกิจ และนิติบุคคลถือหุน้ (เอกชน) นาํไปใชป้ระโยชน์ ส่วนคลื�นความถี�สําหรับพื�นที�ชุมชนจะ

ให้ใบอนุญาตแก่ พื�นที�ชุมชนหรือชุมชนที�สนใจตามที�ระบุไวใ้นกฎหมายนาํไปใช้ประโยชน์การมี

กฎหมายกาํหนดประเภทใบอนุญาตลกัษณะแบบนี�  ส่งผลให้ภาครัฐสามารถออกนโยบายแทรกแซง

ตลาดโทรทศัน์ได้โดยผ่านเงื�อนไขของระบบใบอนุญาตเพราะถือว่าการประกอบกิจการโทรทัศน์

ภาคพื�นดินเป็นกิจการที�มีผลกระทบต่อสาธารณชน ซึ� งขดัแยง้กบัหลกัการส่งเสริมการแข่งขนัโดยเสรี 

ยกตวัอย่าง กรณีที� กสทช. เห็นชอบการใชบ้ริการโครงข่ายโทรทศัน์ประเภทที�ใชค้ลื�นความถี�ภาคพื�นดิน

ในระบบดิจิทลัต่อระยะเวลาออกไปอีก 15 ปี ใหแ้ก่ กองทพับก บริษทั อ.ส.ม.ท. จาํกัด (มหาชน) กรม

ประชาสัมพนัธ์และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ซึ� ง

หน่วยงานต่างๆ เป็นหน่วยงานของรัฐ ขณะเดียวกนั กสทช. ก็ดาํเนินการออกใบอนุญาตใหแ้ก่นิติบุคคล

ถือหุน้ (เอกชน) เพื�อใชค้ลื�นความถี�สําหรับกิจการดา้นธุรกิจดว้ยวธีิการประมูลเพื�อนาํรายไดเ้ขา้รัฐ และ

เพื�อให้เกิดการแข่งขนัโดยเสรีในตลาดโทรทศัน์ โดยหวงัว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคที�รับชม

รายการ แต่ปรากฏวา่ประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากการเปลี�ยนผ่านของกิจการโทรทศัน์ภาคพื�นดิน

ในระบบอนาลอ็กมาเป็นระบบดิจทิลั คือมีหลายปัจจยัที�ทาํใหเ้กิดความลม้เหลวของการดาํเนินธุรกิจ จน

มีผูรั้บใบอนุญาตบางรายประสบภาวะขาดทุนจนถึงขั�นปิดช่องรายการและต่อมามีการเรียกร้องมายงั 

กสทช. ขอคืนใบอนุญาตโดยมีเหตุผลและขอ้อา้งในการขอคืนวา่ขอ้จาํกัดทางกฎหมายตามประกาศ กฎ 

และระเบียบที�เป็นเครื� องมือในการจดัสรรและกํากบัดูแลของ กสทช. ไม่เอื�ออาํนวยต่อการประกอบ

ธุรกิจใหบ้ริการโทรทศัน์ ปัจจยัต่างๆที�ทาํใหเ้กิดความลม้เหลว มีดงันี�  

 1)  ปัญหาที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวตักรรมที�เกี�ยวขอ้งกับการ

รับส่งสัญญาณและการใชง้านในระบบดิจิทลัเกิดขึ�นอย่างรวดเร็วและผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตทาํให้

ประชาชนมีทางเลือกในการรับชมรายการและข้อมูลข่าวสารต่างๆ หลากหลายช่องทาง เช่น ดูผ่าน

แอพพลิเคชั�นบนโทรศพัทม์ือถือ และการมีทางเลือกมากขึ�นทาํให้ผูป้ระกอบธุรกิจในตลาดสินคา้และ

บริการไม่จาํเป็นตอ้งพึ�งพิงช่องสถานีโทรทศัน์เพื�อทาํสื�อโฆษณาส่งผลทาํใหช่้องสถานีโทรทศันต์อ้งลด

ราคาค่าใชจ้่ายเพื�อการออกอากาศจงึนาํไปสู่ภาวะขาดทุน  

 2)  ปัญหาที�เกิดจากห่วงโซ่อุตสาหกรรมโทรทศัน์ของโลกเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาํ

ใหผู้ป้ระกอบการมีทางเลือกเพื�อลดตน้ทุนในการผลิตมากขึ�น จากเดิมที�ซื�อรายการจากผูผ้ลติในประเทศ

ก็เปลี�ยนเป็นซื�อรายการจากต่างประเทศมาออกอากาศแทนเพราะมีตน้ทุนที�ถูกกว่า จึงทาํให้ผู้ผลิตใน

ประเทศไทยไดรั้บผลกระทบ  

 3)  ปัญหาที�เกิดจากการมีช่องสถานีโทรทศัน์มากเกินความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลา่วคอื

ก่อนที�จะเปิดใหม้ีการประมูลใบอนุญาตคลื�นความถี�สําหรับกิจการดา้นธุรกิจ กสทช. มิไดม้ีการสํารวจ

ความต้องการที�แทจ้ริงของประชาชนวา่มีความตอ้งการรับชมกี�ช่องสถานีโทรทศัน์และชื�นชอบรายการ

แบบใดเพื�อใชป้ระกอบการพิจารณาเปิดเชิญชวนใหนิ้ติบุคคลถือหุน้และรัฐวสิาหกิจเขา้มาร่วมประมูล

ใบอนุญาตสําหรับกิจการดา้นธุรกิจผลกระทบที�เกิดขึ�นคือสถานีโทรทศัน์แข่งขนักนัออกอากาศเพื�อ
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ดึงดูดผูช้ม แมว้่าผู ้บริโภคจะมีทางเลือกมากขึ�นในการรับชมรายการแต่ก็มีช่องสถานีโทรทศัน์และ

รายการมากเกินความจาํเป็นและการรับชมจริงในชีวติประจาํวนั  

 4)  ปัญหาที�เกิดจากลกัษณะของครอบงาํเหนือตลาดกล่าวคือ การจดัสรรใบอนุญาตให้

ใชค้ลื�นความถี�สําหรับกิจการสาธารณะของประเทศไทยคลา้ยกบัประเทศญี�ปุ่ นคือให้เฉพาะหน่วยงาน

รัฐเป็นผูด้าํเนินการ จึงมีลกัษณะเป็นการครอบงาํเหนือตลาด แมว้า่จะมีการกาํหนดมาตรการป้องกนัการ

ผูกขาดเพื�อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขนัโดยเสรีแต่ในทางปฏิบติัก็ไม่อาจกระทาํได้เป็นผลสําเร็จ และ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี�สําหรับกิจการดา้นธุรกิจพบวา่ผูป้ระกอบการรายใหม่ไม่สามารถแขง่ขนัใน

ตลาดอุตสาหกรรมโ ทรทัศน์ได้อย่างแท้จริง เมื�อ เปรียบเทียบกับผู้รับใบอนุญาตรายเก่าหรือ

สถานีโทรทศัน์เดิม เช่น สถานีโทรทศัน์สีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีช่อง 7 หรือกล่าวไดว้่าการ

ประกอบกิจการโทรทศัน์ของประเทศไทยยงัไม่สามารถทาํให้เป็นการแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรม

ตามที� กสทช. ไดป้ระกาศไว ้ 

 5)  ปัญหาที� เกิดจากบทบญัญัติของกฎหมายตามแนวคิดที�ว่า “คลื�นความถี�ถือเ ป็น

ทรัพยากรของชาติ” ทาํใหก้ารจดัสรรคลื�นความถี�ที�นาํมาใชใ้นการประกอบกิจการโทรทศัน์จึงมีมูลค่า

สูงในเชิงพาณิชย ์จึงถือไดว้า่เป็นการลงทุนประกอบกิจการโทรทศัน์ที�ต้องอาศัยต้นทุนที�สูงมาก หาก

เทียบกับการประกอบธุรกิจอย่างอื�น มีผลทาํให้อายุของใบอนุญาตประกอบกิจการต้องมีระยะเวลา

ยาวนานไปดว้ย ยิ�งไปกวา่นั�น ดว้ยลกัษณะของการใชค้ลื�นความถี�ยงัมีความเกี�ยวข้องกบัประชาชนและ

สังคมโดยรวม การลงทุนและการบริหารจดัการของการประกอบธุรกิจที�เกี�ยวกบักิจการโทรทศัน์ให้

ประสบผลสําเร็จ ไดผ้ลกาํไรตอบแทนตามที�คาดหวงัจึงถือเป็นเรื�องที�ตอ้งมีการวางแผนทางธุรกิจอย่าง

รอบคอบ ตอ้งอาศยัความรู้ความเชี�ยวชาญ เพราะมิฉะนั�น อาจส่งผลทาํให้การประกอบธุรกิจประสบ

ปัญหาที�ตามมาได ้เพราะการนาํคลื�นความถี�วทิยุมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ตอ้งอยู่ภายใต้หลกัการ

ของประโยชน์สาธารณะควบคู่ไปด้วย และตอ้งอาศัย ทั�งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม 

โดยเฉพาะอย่างยิ�ง สําหรับประเทศที�ใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีตามกลไกของตลาดหรือประกอบ

ธุรกิจไดอ้ย่างเสรี มุ่งลดอุปสรรคทางการคา้ การลงทุนและบริการ เมื�อเปรียบเทียบการกาํกบัดูแลกิจการ

โทรทศัน์ภาคพื�นดินของไทยและต่างประเทศแลว้พบวา่การจดัสรรใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�สําหรับ

กิจการสาธารณะของประเทศไทยคล้ายกับประเทศญี�ปุ่ น คือให้เฉพาะหน่วยงานรัฐ (NHK) เป็น

ผูด้าํเนินการ รัฐจึงใชน้โยบายเขา้แทรกแซงได้โดยง่ายทาํใหม้ีลกัษณะเป็นการครอบงาํเหนือตลาด ถงึแม้

หน่วยงานกาํกบัดูแลการประกอบกิจการโทรทศัน์จะมีนโยบายสนบัสนุนและส่งเสริมการแข่งขนัโดย

เสรีแต่ในทางปฏิบตัิจริงก็ไม่เป็นผลสําเร็จ ส่วนประเทศองักฤษหน่วยงานรัฐที�ดาํเนินการ (BBC) เกิดขึ�น

ภายใตพ้ระราชกฤษฎีกา (Royal Charter) ในสมยัพระเจา้จอร์จที� 5 พ.ศ.2463 มีสถานะพิเศษอยู่ภายใต้

สถาบนัพระมหากษตัริย ์BBC จึงมีความเป็นอิสระปลอดจากอาํนาจทางการเมือง ภาครัฐจึงใช้นโยบาย

หรืออาํนาจทาํการแทรกแซงไดย้าก แต่ขอ้เสียขององักฤษคือกฎหมายการประกอบกิจการโทรทศัน์ไม่

เปิดโอกาสใหม้ีการแข่งขนัเสรีในตลาดโทรทศัน์เหมือนประเทศไทยกบัประเทศญี�ปุ่ น  
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 6)  ปัญหาที�เกิดจากการเลือกวธีิการจดัสรรใบอนุญาตดว้ยวธีิการประมูลใบอนุญาตใหใ้ช้

คลื�นความถี�สําหรับการประกอบกิจการโทรทศัน์ภาคพื�นดินในระบบดิจิทลั เพื�อนาํรายไดเ้ขา้สู่รัฐ แมว้ธีิ

นี�จะไดผู้ช้นะที�ใหร้าคาใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�สูงมากที�สุด แต่ผู้ชนะอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์

ในการประกอบกิจการโทรทัศน์มาก่อนหรืออาจจะไม่ใช่ผู ้เคยมีประสบการณ์หรืออยู่ในห่วงโซ่

อุตสาหกรรมโทรทศัน์มายาวนานมากพอ ดงันั�นผูรั้บใบอนุญาตรายใหม่จึงอาจเป็นกลุ่มที�มีความเสี� ยง

ต่อภาวะการขาดทุนหรือดาํเนินธุรกิจลม้เหลวไดง่้ายเมื�อเขา้สู่ตลาดที�มีการแข่งขนัเพิ�มมากขึ�น และการที�

ใบอนุญาตถูกกาํหนดใหเ้ป็นสิทธิเฉพาะตวัจึงส่งผลใหก้ารออกจากตลาดโทรทศัน์ของผู้รับใบอนุญาต

รายใหม่กระทาํไดค้่อนขา้งยาก ซึ�งแตกต่างจากการเลือกใชว้ธีิ “บิวตี�คอนเทสต”์ เพราะวิธีนี�นอกจากจะ

ไดผู้ ้ชนะที�ให้ราคาใบอนุญาตที�สูงสุดแล้วยงัสามารถคดัเลือกจากคุณสมบตัิอื�นๆ ข้อไดเ้ปรียบและ

ขอ้เสียเปรียบของผูรั้บใบอนุญาตมาพิจารณาประกอบร่วมด้วย เช่น ประสบการณ์ ความพร้อมดา้นตา่งๆ 

และศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจ เป็นตน้ และขอ้จาํกดัในเรื�องผลจากการหลอมรวม (convergence) ของ

เทคโนโลยทีี�มีความกา้วหนา้มากยิ�งขึ�น สื�อต่างๆ ที�มีอยู่ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นสื�อสิ�งพิมพ์ สื�อวทิยุ สื� อ

โทรทศัน์ รวมถึง สื�อใหม่ (New Media) ซึ� งเป็นสื�อที�มีความเกี�ยวขอ้งกบักิจการโทรคมนาคม ลว้นแต่มี

การเชื�อมโยงถึงกนั รวมไปถึง ลกัษณะของบริษทัที�เขา้มาประกอบกิจการโทรทศัน์ ซึ� งอาจตอ้งอยูภ่ายใต้

มาตรการป้องกนัการครองสิทธิขา้มสื�อนี�ดว้ย เพื�อเป็นการจาํกดัสัดส่วนการประกอบธุรกิจโดยบริษทั

ต่างชาติหรือกิจการของต่างชาติให้อยู่ในระดบัที�เหมาะสม อนัจะไม่ส่งผลให้เป็นการครอบงาํกิจการ

ประกอบธุรกิจการใหบ้ริการโทรทศัน์ของประเทศโดยบริษทัต่างชาติ 

 

ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย 

 

การออกกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการประกอบกิจการทางโทรทศัน์ภาคพื�นดิน ควรคํานึงถึง

ผลประโยชน์สาธารณะให้ไดส้ัดส่วนกบัผลประโยชน์ในทางธุรกิจดว้ย ซึ� งในการออกกฎหมายหรือ

กฎระเบียบของแต่ละประเทศย่อมมีความแตกต่างกนัไปขึ�นอยู่กับบริบททางการเมือง บริบททาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั�นๆ จึงไม่ควรนําหลกัเกณฑ์ของประเทศใดประเทศหนึ�งมาเป็น

ตน้แบบการออกกฎหมายกาํกบัดูแลการประกอบกิจการโทรทศัน์ภาคพื�นดินของประเทศไทย แต่ควร

พิจารณาเลือกเฉพาะบทบญัญตัิกฎหมายที�มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับบริบทของประเทศไทย 

ทั�งนี�  กสทช. ในฐานะที�มีอาํนาจหน้าที�ควบคุมและกาํกับดูแลการประกอบธุรกิจของผูรั้บใบอนุญาต

เพื�อใหบ้ริการโทรทศัน์ภาคพื�นดินในระบบดิจทิลัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรที�จะปรับแกไ้ขตวับท

กฎหมายให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวม โดย

คาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) เป็นสําคญั และ กสทช. 

อาจตอ้งอาศยัผูท้ี�มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี�ยวชาญ และมีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดอุตสาหกรรม

โทรทศัน์ภาคพื�นดินเขา้มามีส่วนร่วมในการปรับแก้ไขกฎหมาย และการออกประกาศ กสทช. ว่าด้วย

เรื�อง กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ ์และเงื�อนไขต่างๆ โดยมีประเดน็เสนอแนะที�น่าสนใจ ดงันี�   



 
 

9 

 

1.  ประเด็นเรื�องคุณสมบัติเฉพาะของผู้รับใบอนุญาต  

 ควรมีการปรับแก้ไขบทบัญญัติทางกฎหมายเกี� ยวกับ “คุณสมบัติ เฉพาะของผู้รับ

ใบอนุญาต ” ขึ�นมาใหม่ ให้เอื�อต่อการส่งเสริมการแข่งขนัที�เป็นธรรมในตลาดโทรทัศน์ภาคพื�นดิน

เพราะคุณสมบตัิของผู ้ขอรับใบอนุญาต ถือเป็นสาระสําคญัหนึ� งของการพิจารณาตั�งแต่เ ริ�มเข้าสู่

กระบวนการขอรับใบอนุญาต และหลกัคิดในการออกกฎหมายได้อนุมานว่า “กิจการโทรทศัน์ถือเป็น

กิจการที�มีความสําคญัต่อสังคมไทยส่วนรวมในฐานะที�เป็นทรัพยากรร่วมกันของชาติ อีกทั�งกิจการ

โทรทศัน์ยงัเป็นเครื�องมือที�สําคญัของการส่งต่อความคิดแก่ประชาชนในประเทศการให้ใบอนุญาตจึง

จาํเป็นตอ้งอยู่ภายใต้การดาํเนินการของผูรั้บใบอนุญาตที�มีสัญชาติไทยเท่านั�น” และจากการศึกษาตาม

พระราชบญัญตัิการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ พ.ศ.2551 ที�บญัญติัความใน

มาตรา 8 “ผูข้อรับใบอนุญาตตามพระราชบญัญติันี�ตอ้งเป็นบุคคลสัญชาติไทยและไม่อยู่ในระหว่างถูก

สั�งพกัใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วยงัไม่ครบสามปี” ผู้ศึกษาเห็นวา่การกาํหนด

คุณสมบตัิของผูข้อรับใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาตเป็นปัญหาทางกฎหมายอย่างหนึ�งที�เป็นอุปสรรค

ต่อการประกอบธุรกิจ เพราะเป็นการกําหนดหลกัเกณฑ์ที�ไม่สอดคลอ้งกับแนวความคิดเกี�ยวกบัการ

ป้องกันการผูกขาด (anti - monopoly) อีกท ั�งในทางปฏิบตัิ เมื�อมีการกาํหนดคุณสมบตัิของผูข้อรับ

ใบอนุญาตแลว้ ย่อมมีผลทาํใหก้ารยื�นคาํขอรับใบอนุญาต ไม่สามารถที�จะบรรลุต่อหลกัของความเท่า

เทียมกนัไดโ้ดยสมบูรณ์ ทั�งนี� เป็นผลสืบเนื�องจากคุณสมบตัิของผูข้อรับใบอนุญาตนั�นเอง ดงันั�น จงึเหน็

ควรเสนอแนะใหป้รับแก้ไขมาตรา 8 เป็น “ผูข้อรับใบอนุญาตตามพระราชบญัญตัินี� ตอ้งเป็นนิติบุคคล

ตามกฎหมายไทย หรือไดรั้บการรับรองจาก กสทช. ว่าเป็นบุคคลที�มีคุณสมบตัิเหมาะสมที�จะยืนคาํ

ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ และไม่อยูใ่นระหวา่งถูกสั�งพกัใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตมาแลว้ยงัไม่ครบสามปี”  

 

2.  ประเด็นเรื�องการจัดสรรหรือการออกใบอนุญาต  

 มาตรา 9 “ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์เป็นสิทธิเฉพาะตวั

ของผู้ได้รับใบอนุญาตจะโอนแก่กันมิไดผู้ ้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทศัน์จะต้องประกอบกิจการดว้ยตนเอง การแบ่งเวลาให้ผู้อื�นด ําเนินรายการให้กระทําได้ตาม

หลกัเกณฑ์และวธีิการที�คณะกรรมการตามพระราชบญัญตัินี� กําหนด” แม้วา่เจตนาของกฎหมายตาม

มาตรา 9 อาจจะเพื�อป้องกนัไม่ให้เกิดระบบสัมปทานเหมือนในอดีต และมิใหผู้ร้ับใบอนุญาตโอนสิทธิ

การถือครองใบอนุญาตไปให้แก่บุคคลอื�นที�ยงัมิได้เคยเป็นผู ้ผ่านการกลั�นกรองจาก กสทช. ว่ามี

คุณสมบตัิเหมาะสม แต่การที�กฎหมายกาํหนดบทบญัญตัิให้ใบอนุญาตเป็นสิทธิเฉพาะตวัจะโอนแก่กนั

มิได้นี� กลบัมีลกัษณะเป็นการขัดแยง้ในหลักการของกฎหมายมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญติัการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ.2551 ว่าดว้ยการส่งเสริมการแข่งขนัอยา่งเสรีและ

เป็นธรรม โดยบญัญตัิใหก้ารประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาตอยู่ในบงัคบัของกฎหมายว่าด้วยการ
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แข่งขนัทางการคา้ และยงัขดัแยง้กบักฎหมายลาํดบัรองตามประกาศ กสทช. วา่ดว้ยการกาํหนดลกัษณะ

และมาตรการป้องกนัการกระทาํอนัเป็นการผูกขาดโดยการควบรวมกิจการการครองสิทธิขา้มสื�อและ

การครอบงํากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ.2558 การกําหนดมิให้โอนกรรมสิทธิ�

ใบอนุญาตให้แก่ผูอ้ื�น อาจเป็นผลเสียต่อพฤติกรรมของผูป้ระกอบกิจการไม่ยอมขวนขวายเพื�อพฒันา

เทคโนโลยหีรือลดตน้ทุนของตนเอง ทาํใหท้รัพยากรคลื�นความถี�ที�ผูกติดไปกับใบอนุญาตนั�นถูกใช้ไป

อย่างไม่เกิดประสิทธิภาพ ดงันั�น การปรับเปลี�ยนหลกัเกณฑ์การวา่ด้วยการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื�น

ความถี�ประกอบกิจการโทรทศัน์ภาคพื�นดินโดยอนุญาตให้สามารถโอนสิทธิ� การถือครองกรรมสิทธิ� ใน

คลื�นความถี�ใหแ้ก่กนัได ้เพื�อจูงใจให้ผูป้ระกอบการโทรทศัน์ภาคพื�นดินนาํคลื�นความถี�ที�เหลืออยูใ่นการ

ครอบครองออกจาํหน่ายหาประโยชน์หรือหารายได ้และไม่ควรสร้างขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของ

ใบอนุญาตที�แตกต่างกนัระหวา่งภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ และนิติบุคคลถือหุน้ (ภาคเอกชน) จนอาจเป็นเหตุ

ที�ทาํให้เกิดความเหลื�อมลํ�าในการแข่งขนักนั ในการนี�ผูศึ้กษาเห็นควรเสนอแนะให้มีการปรับแก้ไข

มาตรา 9 เป็น “ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้

ได้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้ รับใบอนุญาตเป็นผู้ดาํเนินการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ด้วยตนเอง การให้เช่าหรือการแบ่งเวลาให้ผู้อื�นดาํเนินรายการให้กระทาํได้ตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการที�คณะกรรมการ (กสทช.) กาํหนดตามพระราชบญัญัตินี�”  

 

3.  ประเด็นเรื�องวิธีการจัดสรรใบอนุญาต  

 ตามความในมาตรา 41 วรรค 6 แห่งพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ พ.ศ.2553 

วา่ดว้ย “การอนุญาตใหใ้ช้คลื�นความถี�เพื�อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ ซึ�งเป็นการประกอบ

กิจการทางธุรกิจตามที�กําหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทศัน์ ให้ใช้วธีิคดัเลือกโดยวิธีการประมูลคลื�นความถี�ทั�งในระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค และระดับ

ทอ้งถิ�น โดยให้แยกกันประมูลในแต่ละระดบั ทั�งนี� ให้เป็นไปตามหลเักณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และ

เงื�อนไขที� กสทช. ประกาศกาํหนด ส่วนคุณสมบตัิของผูม้ีสิทธิเขา้ร่วมประมูลคลื�นความถี�ตามวรรคหก 

ใหค้าํนึงถึงประโยชน์ในการจดัสรรทรัพยากรคลื�นความถี�อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ ้มค่า การ

ป้องกันการผูกขาด และส่งเสริมการแข่งขนัโดยเสรีอย่างเป็นธรรม” และที�ผ่านมา กสทช. ประกาศ

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี� โดยกาํหนดให้มีการคดัเลือกผูช้นะด้วยวิธีการประมูล 

(Auction) เนื�องจากการเรียกจดัสรรคลื�นความถี�ยงัเป็นประสบการที�ใหม่กับประเทศไทย ทาํใหม้ีผูเ้สนอ

ราคาใบอนุญาตที�สูงมากเป็นประวตัิศาสตร์คือในปี 2556 กสทช. ส่งรายได้เข้ารัฐจากการประมูล

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์ภาคพื�นดิน (ทีวีดิจิทลั) มีมูลค่าสูงถึง 50,862 ล้านบาท ภายหลงั

ต่อมาจึงพบวา่ผู ้ชนะการประมูลซึ� งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์ภาคพื�นดินประสบ

ภาวะขาดทุนและธุรกิจล้มเหลว ไม่สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ จึงขอคืนใบอนุญาต ที�ได ้รับจาก 

กสทช. จึงเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความลม้เหลวของการเลือกวธีิประมูลผูร้ับใบอนุญาต ดงันี�  ผูศึ้กษา

เห็นควรเสนอแนะวา่การพิจารณาเลือกวธีิการจดัสรรใบอนุญาตหรือวธีิการจดัสรรคลื�นความถี�ใหข้ึ�นอยู่
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กับดุลยพินิจของ กสทช . เป็นหลัก แ ต่ยงัคงมุ่งเน้นการแข่งขันโดยเ สรีและเป็นธรรมเพื�อให้

ผูป้ระกอบการรายใหม่เกิดขึ�นในตลาดโทรทศัน์ของประเทศ และเพื�อใหเ้กิดความแน่ใจว่าคลื�นความถี�

จะถูกนาํไปใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ควรมุ่งเนน้วธีิการไดผู้ช้นะที�ใหร้าคาใบอนุญาตสูงที�สุดใน

การแข่งขนัเพราะหากผูรั้บใบอนุญาตไม่สามารถดาํเนินธุรกิจในตลาดโทรทศัน์ได้จริง จะส่งผลเสียทาํ

ใหรั้ฐเสียโอกาสต่อการนาํคลื�นความถี�ไปใช้ประโยชน์และเกิดขอ้เรียกร้องต่างๆ ตามมา เช่น การขอคนื

ใบอนุญาต หรือการขอเงินชดเชย  

 ในการนี� ผู ้ศึ กษาเห็นควรเสนอแนะให้มีการปรับแ ก้ไขมาตรา 41 วรรค 6 แห่ง

พระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ พ.ศ. 2553 เป็น “ในกรณีที�เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื�น

ความถี�เพื�อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ซึ�งเป็นการประกอบกิจการทางธุรกิจตามที�กําหนด

ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้กําหนดวิธีคัดเลือกผู้รับ

การอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี� โดยขึ �นอยู่ กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ ( กสทช.) และการกําหนด

วิธีการคัดเลือกนั�นให้คาํนึงถึงประโยชน์ของประชาชน และ หรือบริบททางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ ทั�งนี�ให้เป็นไปตามหลัเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื�อนไขที� กสทช. กาํหนด” 


