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การจดัสรรใบอนญุาตทวีีดจิิตอลของ กสทช. ทัง้สามประเภทคือ บริการสาธารณะ บริการชมุชน และธุรกิจ ในปี 2556 ทีวีกลุม่

ที่ได้รับเสยีงวิพากษ์วจิารณ์มากที่สดุคือ “ทีวีบริการสาธารณะ” ซึง่ใช้วิธีคดัเลอืกคณุสมบตัิ (Beauty Contest) ไมใ่ชก่าร

ประมลูแบบทีวีธุรกิจ และยงัไมไ่ด้ข้อยตุใินประเด็นด้านเง่ือนไขและกระบวนการในการคดัเลอืก  

ความเห็นของคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง และกิจการโทรทศัน์ (กสท.) หรือ บอร์ดกระจายเสยีงของ กสทช. ก็แบง่

ออกเป็น 2 ทาง โดยคณะกรรมการเสยีงข้างมากที่น าโดย พนัเอก ดร. นที ศกุลรัตน์ ประธาน กสท. และรองประธาน กสทช. 

มองวา่สามารถใช้อ านาจตามระเบียบหรือประกาศทีม่ีอยูแ่ล้วของ กสทช. ด าเนินการคดัเลอืกและออกใบอนญุาตได้เลย 

ในขณะท่ี กสท. เสยีงข้างน้อยคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชัชยั จิตรภาษ์นนัท์ และนางสาวสภิุญญา กลางณรงค์ กลบัมองวา่

ควรออกประกาศทีม่ีเง่ือนไขเจาะจงมากกวา่ในปัจจบุนั 

ก่อนการวิเคราะห์ประเด็นตา่งๆ ในการจดัสรรใบอนญุาตทวีีบริการสาธารณะ ต้องดเูง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือ

กฎระเบียบท่ีมีก่อน  



กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัทีวีบริการสาธารณะ 

การประกอบกิจการโทรทศัน์ในประเทศไทย มีเง่ือนไขกฎเกณฑ์จากกฎหมายและประกาศหลายฉบบัประกอบกนั โดยกฎหมาย

และประกาศที่ส าคญัมี 3 ฉบบั ดงันี ้(ตวัเน้นโดยผู้เขียนบทความ) 

พระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน ์พ.ศ. 2551 

เป็นกฎหมายหลกัที่ให้อ านาจเร่ืองการประกอบกิจการกระจายเสยีงและโทรทศัน์ โดยก าหนดใบอนญุาตออกเป็น 3 ประเภท 

คือ บริการสาธารณะ บริการชมุชน และธุรกิจ 

ประเภทของใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ 

สว่นของใบอนญุาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ยงัแบง่ยอ่ยเป็นอีก 3 ประเภท ดงันี ้

 ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่หน่ึง ออกให้ส าหรับกิจการกระจายเสยีงหรือกิจการ

โทรทศัน์ที่มีวตัถปุระสงค์หลกัเพือ่การสง่เสริมความรู้ การศกึษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และสิง่แวดล้อม การเกษตร และการสง่เสริมอาชีพอื่นๆ สขุภาพ อนามยั กีฬา หรือการสง่เสริมคณุภาพชีวิตของ

ประชาชน 

 ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สอง ออกให้ส าหรับกิจการกระจายเสยีงหรือกิจการ

โทรทศัน์ที่มีวตัถปุระสงค์หลกัเพือ่ความมัน่คงของรัฐหรือความปลอดภยัสาธารณะ 

 ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สาม ออกให้ส าหรับกิจการกระจายเสยีงหรือกิจการ

โทรทศัน์ที่มีวตัถปุระสงค์หลกัเพือ่การกระจายข้อมลูขา่วสารเพื่อสง่เสริมความเข้าใจอนัดีระหวา่งรัฐบาลกบัประชาชน

และรัฐสภากบัประชาชน การกระจายข้อมลูขา่วสารเพื่อการสง่เสริมสนบัสนนุในการเผยแพร่และให้การศกึษาแก่

ประชาชนเก่ียวกบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ บริการข้อมลูขา่วสารอนั

เป็นประโยชน์สาธารณะแก่คนพิการ คนด้อยโอกาส หรือกลุม่ความสนใจที่มกิีจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือ

บริการข้อมลูขา่วสารอนัเป็นประโยชน์สาธารณะอื่น 

เง่ือนไขการโฆษณาของผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ 

 ประเภทที่หน่ึงและประเภทที่สาม จะหารายได้จากการโฆษณาไมไ่ด้ เว้นแตเ่ป็นการหารายได้โดยการโฆษณาหรือ

เผยแพร่ขา่วสารเก่ียวกบังานหรือกิจการของหนว่ยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สมาคม มลูนิธิ หรือนิติบคุคลอื่นท่ีมี

วตัถปุระสงค์ในการด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไมแ่สวงหาก าไรในทางธุรกิจ หรือการเสนอภาพลกัษณ์

ขององค์กร บริษัท และกิจการโดยมิได้มีการโฆษณาสรรพคณุ คณุประโยชน์ หรือคณุภาพของผลติภณัฑ์ที่เก่ียวข้อง

ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 

 ประเภทที่สอง ให้หารายได้จากการโฆษณาได้เทา่ที่เพียงพอตอ่การประกอบกิจการโดยไมเ่น้นการแสวงหาก าไร 



คุณสมบติัของผูข้อรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ  
 กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญู องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การมหาชน หรือหนว่ยงานอื่นใด

ของรัฐที่มใิช่รัฐวิสาหกิจ ซึง่มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือมีความจ าเป็นต้องด าเนินกิจการกระจายเสยีงหรือกิจการ

โทรทศัน์ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 สมาคม มลูนิธิ หรือนิติบคุคลอื่นที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยที่มวีตัถปุระสงค์ในการด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์

สาธารณะโดยไมแ่สวงหาก าไรในทางธุรกิจ ซึง่มีความเหมาะสมกบัการประกอบกิจการบริการสาธารณะตามลกัษณะ

และหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 สถาบนัอดุมศกึษาเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนหรือการเผยแพร่ความรู้สูส่งัคมตามลกัษณะและ

หลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

กระบวนการคดัเลือกผูข้อรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ  
ในกฎหมายก าหนดเพยีงวา่ “ให้ค านงึถึงหน้าที่ตามกฎหมาย หรือความจ าเป็นเพื่อการบริการสาธารณะ โดยใช้คลืน่ความถ่ีที่

จดัสรรไว้ส าหรับภาครัฐ” สว่นเง่ือนไขที่เหลอืให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด 

การคดัเลอืกผู้ขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการสาธารณะ ไมใ่ช้วิธีการประมลูแบบเดียวกบัใบอนญุาตธุรกิจ 

เง่ือนไขของการประกอบกิจการหลงัไดใ้บอนุญาต 

กฎหมายยงัก าหนดวา่ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรทศัน์ให้มีอายไุมเ่กิน 15 ปี  

เนือ้หารายการต้องมีรายการท่ีเป็นขา่วสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สาธารณะในสดัสว่นไมน้่อยกวา่ 70% 

รายการท่ีเป็นขา่วสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สาธารณะหมายความรวมถงึรายการขา่วสาร รายการสง่เสริมความรู้ ความ

เข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รายการสง่เสริมการศกึษา จริยธรรม ศิลปะ วฒันธรรม การให้ความรู้ความเข้าใจ

ในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม คณุภาพชีวติ และสิง่แวดล้อม 

ประกาศ กสทช. เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการอนุญาตใหบ้ริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. 2555 

ประกาศฉบบันีเ้ป็นเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ของ กสทช. ในการก าหนดคณุสมบตัิของผู้ขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรทศัน์ 

โดยเนือ้หาสว่นใหญ่ยกมาจาก พระราชบญัญตักิารประกอบกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 โดยตรง สว่น

ที่เพิ่มเข้ามาได้แกก่ระบวนการยืน่ขอใบอนญุาต ตวัอยา่งแบบฟอร์ม การจา่ยเงินคา่ธรรมเนยีม การเพิกถอนใบอนญุาต เป็นต้น 

ประเด็นที่นา่สนใจจากประกาศ กสทช. ฉบบันีไ้ด้แก่ 

วิธีการคดัเลือกผูข้อรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน ์(ทุกประเภท) 
ในประกาศได้เขยีนปัจจยัที่ต้องค านงึถงึในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพือ่ให้บริการกระจายเสยีงหรือ

โทรทศัน์ เอาไว้ 6 ปัจจยั ดงันี ้



 วตัถปุระสงค์ของการประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทศัน์ 

 ความสามารถในการบริหารจดัการ พร้อมฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานท่ีมัน่คงสามารถด าเนินธรุกิจได้ตอ่เนื่อง 

 ความเหมาะสมและสอดคล้องของแผนการลงทนุ และแนวทางการพฒันากิจการของผู้ขอรับใบอนญุาต 

 ความต้องการของผู้บริโภค 

 ความเสมอภาคในการแขง่ขนัเสรีของผู้ประกอบกิจการ 

 คณุภาพรายการ 

สิทธิและหนา้ท่ีของผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน ์(ทุกประเภท) 
ผู้ที่ผา่นการพิจารณาของ กสทช. ให้ประกอบกิจการโทรทศัน์ จะมสีทิธิและหน้าที่ดงันี ้

 ต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง จะมอบการบริหารจดัการทัง้หมด หรือบางสว่นหรือยินยอมให้บคุคลอื่นเป็นผู้มี

อ านาจประกอบกิจการแทนมิได้ หรือจะโอนสทิธิในใบอนญุาตไมว่า่ทัง้หมด หรือบางสว่นให้กบับคุคลอื่นอนัท าให้มี

ผลกระทบตอ่การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนญุาตไมไ่ด้ แตอ่าจแบง่เวลาให้ผู้อื่นเช่าเวลาด าเนินรายการบาง

ช่วงเวลาได้ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

 แจ้งผงัรายการท่ีใช้ในการให้บริการกระจายเสยีงหรือโทรทศัน์ของสถานี โดยให้มีข้อมลูช่ือรายการ ช่วงเวลาที่จะ

ให้บริการ ก าหนดเวลาออกอากาศประจ าวนั สดัสว่นของประเภทรายการ ลกัษณะประเภทของรายการ ที่มาของ

รายการ ภาษาที่ใช้ โดยให้เสนอผงัรายการอยา่งน้อยสบิห้าวนัก่อนเร่ิมให้บริการ 

ประกาศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีส าหรับการใหบ้ริการโทรทศันใ์น
ระบบดิจิตอล พ.ศ. 2556 

ประกาศ กสทช. ฉบบันี ้เจาะจงลงมาทีก่ารให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ซึง่สว่นใหญ่องิตามเง่ือนไขจาก ประกาศ กสทช. 

เร่ืองหลกัเกณฑ์และวธีิการอนญุาตให้บริการกระจายเสยีงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. 2555 อยูแ่ล้ว สว่นท่ีเพิ่มเข้ามาได้แก่ 

 การพิจารณาอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีส าหรับการให้บริการกิจการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะ 

และประเภทบริการชมุชน ให้พิจารณาจากข้อมลู เอกสารหลกัฐานประกอบการยื่นค าขอ โดยให้ค านงึถงึภารกิจและ

วตัถปุระสงค์ของการประกอบกิจการตามที่ก าหนดตามมาตรา 17 แหง่พระราชบญัญตัิการประกอบกิจการกระจาย

เสยีงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ 2551 

 พนกังานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายจะพิจารณากลัน่กรองเพื่อจดัท ารายงานการวเิคราะห์ความ

เหมาะสมของการใช้คลืน่ความถ่ี ให้คณะกรรมการพิจารณาภายในเก้าสบิวนัท าการ 



เง่ือนไขอ่ืนจากมติบอร์ด กสท. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน)์ 
การก าหนดช่องรายการส าหรับบริการสาธารณะ 

ที่ประชมุ กสท. วนัท่ี 25 มีนาคม 2556 ลงมติ 3:2 ก าหนดช่องรายการส าหรับกิจการบริการสาธารณะโทรทศัน์ระบบดิจิทลั 

จ านวน 12 ช่อง1 โดยน าเนือ้หามาจาก พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสยีงและโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 แตน่ ามาจดัเรียงเป็น

ช่องรายการ ดงันี ้

กลุม่ผู้ประกอบการรายเดิม จ านวน 3 ช่อง ได้สทิธิ

ออกอากาศคูข่นาน (simulcast) จนกวา่จะสิน้สดุ

ระยะเวลาการใช้ความถ่ีแอนะลอ็กเดิม 

1. ช่อง 5 (กองทพับก) 

2. ช่อง 11 (กรมประชาสมัพนัธ์) 
3. Thai PBS 

กลุม่ผู้ประกอบการรายใหม ่จ านวน 9 ช่อง 

4. ช่องเด็กและครอบครัว ส าหรับ Thai PBS 

ตามบนัทกึข้อตกลง MOU ระหวา่ง กสทช. 

กบั Thai PBS 

5. ช่องที่ 5 เพื่อการสง่เสริมความรู้ การศกึษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม (ใบอนญุาตประเภท 1) 

6. ช่องที่ 6 เพื่อสง่เสริมศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม การเกษตร และการสง่เสริมอาชีพ  (ใบอนญุาตประเภท 1) 

7. ช่องที่ 7 เพื่อสง่เสริมสขุภาพ อนามยั กีฬา หรือการสง่เสริมคณุภาพชีวติของประชาชน (ใบอนญุาตประเภท 1) 

8. ช่องที่ 8 วตัถปุระสงค์หลกัเพื่อความมัน่คงของรัฐ (ใบอนญุาตประเภท 2) 

9. ช่องที่ 9 เพื่อความปลอดภยัสาธารณะ (ใบอนญุาตประเภท 2) 

10. ช่องที่ 10 เพื่อสง่เสริมความเข้าใจอนัดีระหวา่งรัฐบาลกบัประชาชน และรัฐสภากบัประชาชน (ใบอนญุาตประเภท 3) 

11. ช่องที่ 11 เพื่อสนบัสนนุการเผยแพร่และให้การศกึษาแก่ประชาชน เก่ียวกบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ (ใบอนญุาตประเภท 3) 

12. ช่องที่ 12 เพื่อบริการข้อมลูขา่วสารสาธารณะ แก่คนพิการ คนด้อยโอกาส เดก็และเยาวชน (ใบอนญุาตประเภท 3) 

ทัง้นี ้กสทช.จะให้ใบอนญุาตครัง้แรกมีอาย ุ4 ปี จากนัน้เมื่อครบ 4 ปีจะพิจารณาตอ่ใบอนญุาตไมเ่กิน 15 ปี 

                                                           
1 กรุงเทพธุรกิจ, กสท.แจกไลเซน่ทีวีสาธารณะ ชงรายเดิม 4 ช่อง, 26 มีนาคม 2556, http://bit.ly/ZS1FXN 
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5 

การศกึษา 

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 

6 

ศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม 
อาชีพ เกษตร 

7 

สขุภาพ อนามยั 
กีฬา คณุภาพ
ชีวิต 

8 
ความมัน่คงของรัฐ 

9 

ความปลอดภยั
สาธารณะ 

10 

รัฐบาล 

รัฐสภา 

11 

การปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตยฯ 

12 

คนพิการ ด้อย
โอกาส เด็ก
เยาวชน 

เดก็ 

หน่วยงานของรัฐ 



คุณสมบติัของผูข้อรับใบอนุญาตบริการสาธารณะประเภทท่ีสอง 

ที่ประชมุ กสท. วนัท่ี 17  เมษายน 2556 ลงมติ  3:1:1 คณุสมบตัขิองผู้ขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือ

กิจการโทรทศัน์บริการสาธารณะประเภทท่ีสอง (ช่องที่ 8) เพื่อความมัน่คงของรัฐ ระบใุห้ผู้ รับใบอนญุาตต้องเป็นหนว่ยงานรัฐ

เทา่นัน้ และต้องมีกฎหมายรองรับอ านาจหน้าที่เพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐในการพิทกัษ์รักษาปกป้องสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

รักษาเอกราช อธิปไตย และบรูณภาพแหง่ดินแดน รวมทัง้การรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศ 

ด้าน กสทช.สภิุญญา กลางณรงค์ เปิดเผยวา่ตนเป็นผู้ลงคะแนนไมเ่ห็นชอบมติที่เกิดขึน้ เนื่องจากเห็นวา่เป็นการก าหนด

คณุสมบตัิอยา่งเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการลอ็คสเปคให้สทิธิเฉพาะกบัหนว่ยงานรัฐด้านความมัน่คง2 

หลกัเกณฑก์ารคดัเลือก 

ความเห็นด้านหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืก และรายละเอียดของกรอบการพิจารณาเก่ียวกบัคณุสมบตัิของผู้ยื่นขอใบอนญุาตทีวี

บริการสาธารณะ ในหมูก่รรมการ กสท. แบง่ออกเป็น 2 ทาง 

มติ กสท. เสยีงข้างมากที่น าโดย พ.อ.ดร.นที ศกุลรัตน์ 

ประธาน กสท. เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2556 เห็นชอบการ

ใช้วธีิประกาศเชิญชวนหรือ ไอเอ็ม ส าหรับให้ผู้สนใจยื่น

ใบอนญุาตทวีีดจิิทลัเพื่อบริการสาธารณะเข้ามายื่นขอรับ

ใบอนญุาต  แทนการออกหลกัเกณฑ์หรือประกาศ

คดัเลอืกผู้ ท่ีมีสทิธ์ิได้รับการจดัสรรคลืน่ความถ่ีเพ่ือให้

บริการสาธารณะ โดยให้เหตผุลวา่ กสท. มีประกาศ กสทช.เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการอนญุาตการให้บริการกระจายเสยีงหรือ

โทรทศัน์พ.ศ.2555 และ ประกาศ กสทช.เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีส าหรับการให้บริการ

โทรทศัน์ในระบบดิจิทลัพ.ศ.2556 ที่ครบถ้วนเพียงพอแล้ว ไมจ่ าเป็นต้องออกประกาศใหม ่

ด้าน น.ส.สภิุญญา กลางณรงค์ ในฐานะ กสท. เสยีงข้างน้อย ให้เหตผุลวา่ตอ่ให้มีประกาศออกมารองรับ แตเ่ป็นการก าหนด

คณุสมบตัิกว้างเกินไป ไมม่คีวามชดัเจนของเกณฑ์การคดัเลอืกคณุสมบตัิ และการออกหนงัสอืเชิญชวนนัน้ มองคล้ายกบั 

ประกาศรับสมคัรงาน หรือจดัสมัมนาของระดบัส านกังาน ไมใ่ช่การออกประกาศเพื่อจะน าไปสูก่ารมีผลบงัคบัทางปกครอง ซึง่

การคดัเลอืกการให้คะแนนตา่งๆ ไมม่ีตวัชีว้ดัใดๆ จึงมองเป็นการลดระดบัฐานะการจดัสรรคลืน่ความถ่ี3 

                                                           
2 ส านกังาน กสทช., กสท.ลงมติให้เฉพาะหน่วยงานความมัน่คงของรัฐ สามารถขอทีวีดิจิตอลช่องความมัน่คง ด้าน กสทช.สภิุญญาเดินหน้า
จบัมือจฬุาฯ เปิดเวทีวิชาการชีป้ระเด็นส าคญั ยกกรณีตา่งประเทศตัง้เกณฑ์บิวตีค้อนเทสต์เปิดเผย-รัฐท าทีวีวิทยนุ้อย, 18 เมษายน 2556, 

http://bit.ly/nbtc-dtv-type2 
3 เดลินิวส์, กสท.ไฟเขียวดนัไอเอม็ทีวีดิจิทลัสาธารณะ, 22 เมษายน 2556, http://www.dailynews.co.th/technology/199080 

มติ กสท. เสียงข้างมากทีน่ าโดย พ.อ.ดร.นที ศกุลรตัน์ ประธาน กสท. 

เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2556 เห็นชอบการใช้วิธีประกาศเชิญชวนหรือ 

ไอเอ็ม ส าหรบัให้ผู้สนใจยืน่ใบอนญุาตทีวีดิจิทลัเพือ่บริการสาธารณะเข้า

มายืน่ขอรบัใบอนญุาต  แทนการออกหลกัเกณฑ์หรือประกาศ 



กสท. เสยีงข้างน้อยได้เสนอ “ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลอืกให้ใช้คลืน่ความถ่ีในกิจการโทรทศัน์ 

ส าหรับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ พ.ศ. ....” โดยมีเนือ้หาส าคญัอยูท่ี่หลกัเกณฑ์การคดัเลอืกที่ใช้ระบบให้คะแนน

แยกตามหมวด ดงันี ้

1. พิจารณาจากความเหมาะสมของโครงสร้างและการบริหารจดัการองค์กรในสดัสว่นร้อยละ 30 

2. พิจาณาจากความเหมาะสมของแผนหรือแนวทางในการจดัท าผงัรายการและรูปแบบในการผลิตเนือ้หารายการใน

สดัสว่นร้อยละ 25 

3. พิจารณาจากความเหมาะสมของแผนหรือแนวทางในการจดัหาแหลง่เงินทนุหรือเงินสนบัสนุนการด าเนินการใน

สดัสว่นร้อยละ 20 

4. พิจารณาจากความเหมาะสมของแนวทางหรือกลไกในการตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอกในสดัสว่นร้อยละ 15 

5. พิจารณาจากความเหมาะสมของแผนความพร้อมด้านเทคนิคและกระบวนการผลติเนือ้หารายการในสดัสว่นร้อยละ 
10 

ทัง้นีผู้้ผา่นการคดัเลอืกต้องได้คะแนนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ถ้ามผีู้ที่มีความเหมาะสมเกินกวา่จ านวนท่ีก าหนด ให้พิจารณา

ตามละดบัคะแนนสงูสดุ 

 

ประเดน็ท่ีควรจบัตาในการออกใบอนุญาตทีวบีริการสาธารณะ 

ประเด็นที่ควรจบัตามองในการออกใบอนญุาตทีวดีิจิตอลสาธารณะของ กสทช. มีดงันี ้

โครงการ-การบริหารองค์กร
30%

ผังรายการ-รูปแบบเนือ้หา
25%

แนวทางหาทุน-เงินสนับสนุน
20%

กลไกการตรวจสอบ
15%

ความพร้อมทางเทคนิค-การ
ผลิตเนือ้หา

10%

เกณฑ์การให้คะแนนตามร่างประกาศ กสทช. ทีวีบริการสาธารณะ



การก าหนดเน้ือหาของช่องรายการแบบตายตวั 

จะเห็นวา่ในกฎหมาย พระราชบญัญตัิการประกอบกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ก าหนด “เนือ้หา” ของ 

“ทีวีบริการสาธารณะ” ไว้กลุม่หนึง่ โดยแยกเป็น 3 ประเภทตามกลุม่เนือ้หารายการ แตไ่มไ่ด้ระบวุา่เนือ้หาในแตล่ะกลุม่ต้องอยู่

หรือไมอ่ยูใ่นช่องเดยีวกนั 

แตม่ติ กสท. วนัท่ี 25 มีนาคม 2556 กลบัแยกช่องรายการขาดจากกนัตามเนือ้หาที่ระบไุว้ในกฎหมาย เช่น ช่อง 6 ระบเุป็น 

“ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม การเกษตร และการสง่เสริมอาชีพ” ในขณะท่ีช่อง 7 เป็น “สขุภาพ อนามยั กีฬา หรือการสง่เสริม

คณุภาพชีวิตของประชาชน” ดงันัน้จึงหมายความวา่เนือ้หาด้านสขุภาพอนามยั ไมส่ามารถไปฉายในช่อง 6 ได้เลย 

การตีความเนือ้หาและช่องรายการของ กสท. แบบตายตวัลกัษณะนี ้อาจเป็น

ข้อก าหนดทีเ่คร่งครัดเกินไปส าหรับช่องบริการสาธารณะทีค่วรมเีนือ้หา

หลากหลาย และอาจเป็นจดุออ่นส าหรับช่องรายการบางประเภทท่ีมีเนือ้หาใน

ด้านดงักลา่วไมม่ากนกั แตก่ลบัถกูตีกรอบด้วยกฎเกณฑ์ของ กสทช. จนอาจ

ประสบปัญหาในการผลติรายการได้ 

นอกจากนี ้การตคีวามแบบนีย้งัอาจมองวา่เป็นการ “ลอ็คสเปก” แบบกลายๆ ให้หนว่ยงานรัฐทีม่ีภารกิจเก่ียวข้องกบัเนือ้หาใน

ช่องนัน้ๆ ด้วย เพราะเง่ือนไขการคดัเลอืกทวีีสาธารณะของ กสทช. ให้พิจารณาจาก “ให้ค านงึถงึหน้าที่ตามกฎหมาย หรือความ

จ าเป็นเพื่อการบริการสาธารณะ” เป็นส าคญั ท าให้หนว่ยงานของรัฐที่มีภารกิจตรงกบัช่องเนือ้หานัน้ๆ มีโอกาสได้รับคดัเลอืกสงู

กวา่หนว่ยงานอื่นๆ มาก ตวัอยา่งเช่น ช่องที่ 5 เพื่อการสง่เสริมความรู้ การศกึษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 

อาจลอ็คสเปกแบบกลายๆ ให้กระทรวงศกึษาธิการ หรือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียงเทา่นัน้ เป็นต้น 

การออกใบอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการรายเดิม 

มติที่ประชมุ กสท. วนัท่ี 25 มีนาคม 2556 ยงัก าหนดให้ออกใบอนญุาตทีวดีิจิตอลประเภทสาธารณะแก่ผู้ประกอบการรายเดิม

ที่เป็นหนว่ยงานของรัฐ 3 รายคือ ช่อง 5, ช่อง 11 และ Thai PBS โดยให้เหตผุลด้านการออกอากาศควบคูส่องระบบ 

(simulcast) เพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภค 

ตามแนวทางของตา่งประเทศนัน้ การให้ใบอนญุาตแก่ผู้ประกอบการราย

เดิมเพื่อออกอากาศสองระบบเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิอยูแ่ล้ว แตส่ิง่ที่ กสท. 

ด าเนินการกลบัมคี าถามวา่กระบวนการออกใบอนญุาตแก่ผู้ประกอบการ

รายเดิมนัน้รวบรัดเกินไปหรือไม ่เพราะผู้ประกอบการทัง้ 3 รายไมต้่องยื่น

ขอใบอนญุาตอะไรเลย และไมไ่ด้ผา่นกระบวนการประกาศให้หนว่ยงานท่ีมี

สทิธิยื่นค าขอเข้ามาด้วย 

การตีความแบบนีย้งัอาจมองว่าเป็นการ 

“ล็อคสเปก” แบบกลายๆ ให้หน่วยงานรฐัทีมี่

ภารกิจเกีย่วข้องกบัเนือ้หาในช่องนัน้ๆ 

กระบวนการออกใบอนญุาตแก่ผูป้ระกอบการรายเดิม

นัน้รวบรดัเกินไปหรือไม่ เพราะผู้ประกอบการทัง้ 3 

รายไม่ต้องยืน่ขอใบอนญุาตอะไรเลย 



นอกจากนีใ้นกรณีของ Thai PBS ยงัได้ช่องรายการอีก 1 ช่องคือช่อง 4 ที่มีเนือ้หาด้านเดก็และเยาวชน โดยอาศยัข้อตกลง 

(MOU) ระหวา่งหนว่ยงานวา่จะคืนคลืน่แอนะลอ็กเดมิให้ กสทช. ภายใน 3 ปี ก็ควรถกูตัง้ค าถามเช่นกนัวา่แคอ่าศยัเพียง 

MOU ลกัษณะนีก็้สามารถได้ช่องรายการไปฟรีๆ อีกหนึง่ช่อง โดยไมผ่า่นกระบวนการคดัเลอืกคณุสมบตัิเหมือนผู้ประกอบการ

รายอื่นๆ ได้อยา่งไร 

การเปิดโอกาสใหห้น่วยงานของรัฐมากกวา่หน่วยงานอ่ืนๆ 

เง่ือนไขตามกฎหมายระบใุห้หนว่ยงานท่ีมีคณุสมบตัิท าทีวดีิจิทลัเพื่อบริการสาธารณะมี 3 กลุม่ คอื หนว่ยงานของรัฐ มลูนิธิ-

สมาคม และสถาบนัอดุมศกึษา ซึง่หนว่ยงานทัง้สามกลุม่มีโอกาสเทา่เทียมกนัในการยื่นขอใบอนญุาตทีวีสาธารณะ 

แตก่ารก าหนดเง่ือนไขของ กสทช. ที่แยกช่องรายการตามเนือ้หาชดัเจน 

อาจเป็นก าแพงกีดกนัให้หนว่ยงานประเภทมลูนิธิ-สมาคม และ

สถาบนัอดุมศกึษา มีโอกาสได้ใบอนญุาตทีวีสาธารณะน้อยลง เพราะมี

ภารกิจไมต่รงกบัช่องรายการท่ีก าหนดมากนกั แตก่ลบัเปิดโอกาสให้

หนว่ยงานภาครัฐที่มีภารกิจตรงกบัช่องรายการมากกวา่ 

การก าหนดช่องรายการของ กสทช. ลกัษณะนีจ้งึมีความเป็นไปได้สงูที่จะเห็นทวีีบริการสาธารณะทัง้ 12 ช่องถกูจดัสรรให้

หนว่ยงานของรัฐทัง้หมด โดยอ้างเร่ืองภารกิจขององค์กรที่ตรงกบัเป้าหมายของช่องสาธารณะนัน้ๆ บีบให้องค์กรกลุม่มลูนิธิ-

สมาคม ต้องไปยื่นใบอนญุาตทีวบีริการชมุชนที่มีเง่ือนไขเข้มงวดกวา่แทน และตดัโอกาสขององค์กรกลุม่สถาบนัอดุมศกึษา (ที่

ไมม่ีสทิธิขอใบอนญุาตทีวีบริการชมุชน) ไปเลย 

รูปแบบองคก์รท่ีเขา้มาด าเนินการทีวีบริการสาธารณะ 

เมื่อพดูถึง “ทีวีสาธารณะ” คนไทยคงคิดถงึทีวีรูปแบบของ Thai PBS ที่ไมห่วงัผลก าไร ด าเนินงานหนว่ยงานเฉพาะคือองค์การ

กระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย (ส.ส.ท.) ซึง่มีโครงสร้างองค์กร แหลง่ที่มาของรายได้ กฎระเบยีบ 

กฎเกณฑ์การตรวจสอบที่เข้มงวด ตอบค าถามสงัคมเร่ืองความโปร่งใสและเป้าหมายของการด าเนินการได้ รูปแบบด าเนินการ

ของ Thai PBS ยงัมีลกัษณะเช่นเดียวกบัทีวีสาธารณะในระดบัสากล เช่น BBC ขององักฤษหรือ PBS ของสหรัฐอเมริกา 

แตก่ารออกใบอนญุาต “ทวีีบริการสาธารณะ” ของ กสทช. กลบัไมไ่ด้ระบุ

เร่ืองโครงสร้างหรือกฎเกณฑ์การตรวจสอบลกัษณะเดียวกบัท่ี Thai PBS มี 

เพราะระบเุง่ือนไขตามกฎหมายวา่ต้องเป็น “หนว่ยงานของรัฐที่ไมใ่ช่

รัฐวิสาหกิจ” หรือ “มลูนิธิหรือสมาคมที่ไมห่วงัผลก าไร” หรือ 

“สถาบนัอดุมศกึษา” เทา่นัน้ 

ช่องโหวข่องกฎเกณฑ์ด้านโครงสร้างองค์กรที่ กสทช. ไมไ่ด้ระบไุว้ จึงก่อให้เกิดค าถามวา่หนว่ยงานที่เข้าขา่ยจะใช้โอกาสนีเ้ข้า

มาประกอบกิจการ “ทีวีบริการสาธารณะ” โดยอ้างเป้าหมายเพื่อบริการประชาชนแบบเดียวกบั Thai PBS (ที่ใช้โครงสร้างแบบ 

การก าหนดช่องรายการของ กสทช. ลกัษณะนีจึ้งมี

ความเป็นไปไดสู้งทีจ่ะเห็นทีวีบริการสาธารณะทัง้ 

12 ช่องถูกจดัสรรใหห้น่วยงานของรฐัทัง้หมด 

การออกใบอนญุาต “ทีวีบริการสาธารณะ” ของ 

กสทช. กลบัไม่ได้ระบเุร่ืองโครงสร้างหรือกฎเกณฑ์

การตรวจสอบลกัษณะเดียวกบัที ่Thai PBS มี 



“ทีวีสาธารณะ” ในทางสากล) แตใ่นทางปฏิบตัแิล้วอาศยัประโยชน์จากการโฆษณาตามกฎหมาย (ซึง่โครงสร้างของ Thai PBS 

ไมอ่นญุาต) หรือไม ่อีกทัง้การตรวจสอบภายในองค์กรที่ใช้รูปแบบกระทรวง-กรม-องค์กรมหาชน-มลูนิธิ-สมาคม ท่ีไมเ่ข้มงวด

เทา่กบัโครงสร้างของ ส.ส.ท. ที่มีทัง้กรรมการนโยบาย และสภาผู้ชม อาจเป็นช่องโหวด้่านการควบคมุเนือ้หารายการจนไม่

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะ “ทีวีสาธารณะ” ตามความหมายดัง้เดมิได้ 

ประเด็นด้านการโฆษณาที่ระบไุว้วา่เป็น “การหารายได้โดยการโฆษณาหรือเผยแพร่ขา่วสารเก่ียวกบังานหรือกิจการของ

หนว่ยงาน” หรือ “การเสนอภาพลกัษณ์ขององค์กร บริษัท และกิจการโดยมิได้มีการโฆษณาสรรพคณุผลติภณัฑ์” ยงัเปิดช่อง

โหวใ่ห้หนว่ยงานของรัฐ-ธุรกิจเอกชนเข้ามาโฆษณาในทีวีบริการสาธารณะได้ง่าย และอาจเป็นผลประโยชน์ทบัซ้อนระหวา่ง

หนว่ยงานเจ้าของช่องรายการกบัผู้ลงโฆษณาได้อีกด้วย 

ในร่างประกาศของ กสท. เสยีงข้างน้อยพยายามแก้ปัญหานีโ้ดยเสนอเกณฑ์การให้คะแนนด้านโครงสร้างและการบริหาร

จดัการองค์กร การจดัหาแหลง่เงินทนุ และกลไกการตรวจสอบเอาไว้ด้วย แตก็่ต้องจบัตาดวูา่สดุท้ายแล้วร่างประกาศฉบบันีจ้ะ

ผา่นมติของ กสท. เสยีงข้างมากด้วยหรือไม่ 

การโฆษณาของใบอนุญาตทีวีบริการสาธารณะประเภทท่ีสอง 

ตามกฎหมายนัน้ระบใุห้ ใบอนญุาตทีวีบริการสาธารณะประเภทท่ีสอง (เพื่อความมัน่คงของรัฐหรือความปลอดภยัสาธารณะ) 

สามารถหารายได้จากการโฆษณาได้ “เทา่ทีเ่พียงพอตอ่การประกอบกิจการโดยไมเ่น้นการแสวงหาก าไร” 

การก าหนดเกณฑ์ลกัษณะนีก้่อให้เกิดค าถามวา่รายได้เทา่ที่ “เพยีงพอ” ตอ่

การประกอบกิจการนัน้เป็นอยา่งไร มีวิธีการตรวจสอบแบบใดบ้าง และจะ

กลายเป็นช่องโหวใ่ห้เกิดการหลบซอ่นทางบญัชี (เช่น ตัง้รายจ่ายให้สงูเกินจริง

เพื่อให้เทยีบเทา่กบัรายได้) ของหนว่ยงานด้านความมัน่คง-ความปลอดภยั

สาธารณะที่จะเข้ามาประกอบกิจการทีวีบริการสาธารณะประเภทที่สองหรือไม ่

หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกของ กสทช. 
ตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีส าหรับการให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล พ.ศ. 

2556 ก าหนดวิธีพจิารณาใบอนญุาตประเภทบริการสาธารณะ และประเภทบริการชมุชน ไว้กว้างๆ เพียงวา่ “ให้พิจารณาจาก

ข้อมลู เอกสารหลกัฐานประกอบการยื่นค าขอ โดยให้ค านงึถงึภารกิจและวตัถปุระสงค์ของการประกอบกิจการ” และ “พนกังาน

เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายจะพิจารณากลัน่กรองเพื่อจดัท ารายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการใช้

คลืน่ความถ่ี ให้คณะกรรมการพิจารณา” 

รายได้เท่าที ่“เพียงพอ” ต่อการประกอบกิจการ

นัน้เป็นอย่างไร มีวิธีการตรวจสอบแบบใดบา้ง 



กฎเกณฑ์ที่กว้างและขาดรายละเอียดเช่นนี ้เปิดโอกาสให้ กสท. 

หรืออนกุรรมการท่ีได้รับมอบหมายสามารถใช้ “วจิารณญาณ” ของ

คณะกรรมการตีความและประเมนิองค์กรที่ได้รับใบอนญุาตได้ง่าย

มาก โดยที่อาจขาดการตรวจสอบจากสงัคมผา่นกฎเกณฑ์ทีต่ายตวั

แนช่ดั และประกาศไว้ลว่งหน้ากอ่นยื่นค าขอด้วย 

วิธีการท่ีเหมาะสมกวา่ของ กสท. คือการประกาศกฎเกณฑ์การคดัเลอืกไว้ลว่งหน้าก่อนการยื่นใบอนญุาต เพื่อให้ผู้ขอรับ

ใบอนญุาตได้รับทราบและเตรียมตวัลว่งหน้า เพื่อการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรมและเทา่เทียมของผู้ยื่นขอใบอนญุาตทกุราย 

 

กฎเกณฑ์ทีก่ว้างและขาดรายละเอียดเช่นนี ้เปิดโอกาสให้ 

กสท. หรืออนกุรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายสามารถใช้ 

“วิจารณญาณ” ของคณะกรรมการตีความและประเมิน

องค์กรทีไ่ด้รบัใบอนญุาตได้ง่ายมาก 


