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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป
โดยที่เ ป็นการสมควรให้ มีหลั กเกณฑ์การเผยแพร่ กิจ การโทรทั ศน์ที่ ให้ บริก ารเป็ น การทั่ ว ไป
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัย อํา นาจตามบทบั ญ ญัติแ ห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“การประกอบกิจการโทรทัศน์” หมายความว่า การให้บริการโทรทัศน์เพื่อให้บริการการส่งข่าวสาร
สาธารณะหรื อรายการไปยังเครื่ องรั บที่ สามารถรั บชมและรั บฟั งการให้ บริ การนั้ น ๆ ได้ ไม่ ว่ าจะส่ ง
โดยผ่านระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง
หรือหลายระบบรวมกัน
“กิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่” หมายความว่า กิจการโทรทัศน์ที่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยองค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
“บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป” หมายความว่า บริการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ที่ผู้ใช้บริการ
สามารถรับชมได้เป็นการทั่วไป โดยไม่กําหนดเงื่อนไขในการได้รับบริการทั้งหมด
“บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก” หมายความว่า บริการโทรทัศน์ประเภทที่ผู้ใช้บริการ
ประสงค์จะรับบริการดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกําหนด โดยผู้ให้บริการไม่ประสงค์จะให้บริการ
เป็นการทั่วไป ซึ่งจะมีค่าบริการหรือไม่ก็ได้
“บริการโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะ” หมายความว่า บริการโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“บริการโทรทัศน์ประเภทกิจการทางธุรกิจ” หมายความว่า บริการโทรทัศน์ประเภทกิจการ
ทางธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
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“ผู้ให้บริการโทรทัศน์” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญ าตหรือได้รับใบอนุญ าตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศ น์ สํา หรับ ให้บ ริ การโครงข่ า ยโทรทั ศ น์ต ามกฎหมายว่า ด้ ว ยการประกอบกิ จการกระจายเสี ย ง
และกิจการโทรทัศน์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ข้อ ๓ การให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปประกอบด้วยบริการโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะ
บริการโทรทัศน์ประเภทกิจการทางธุรกิจ หรือบริการโทรทัศน์อื่นใดที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๔ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็น การทั่ว ไปจะต้อ งให้บริการโทรทัศน์ต ามผัง รายการโดยมี
เนื้อหาเดีย วกัน ทุกช่องทางทั้งในระบบภาคพื้น ดินและระบบผ่านดาวเทีย มอย่างต่อเนื่องซึ่งจะต้องไม่มี
ลักษณะการปิดกั้นช่องทางการได้รับบริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
ผู้ให้บริการตามวรรคหนึ่งจะเรียกเก็บค่าบริการ ค่าตอบแทน ค่าดําเนินการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
จากประชาชนผู้ใช้บริการไม่ได้
ข้อ ๕ ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ให้บริการแก่ผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปมีหน้าที่
ต้องให้ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปได้โดยตรงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ทําซ้ํา ดัดแปลง ผังรายการหรือเนื้อหารายการ ทั้งในระบบภาคพื้นดิน และระบบผ่านดาวเทียม
ผู้ใ ห้บ ริ การโครงข่ ายตามวรรคหนึ่ งอาจเรี ย กเก็ บ ค่า ตอบแทนการใช้ ห รือ เชื่อ มต่ อ โครงข่ า ย
อย่างสมเหตุสมผล เป็นธรรม และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๖ ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ให้บริการแก่ผู้ให้บริการโทรทัศน์แ บบบอกรับสมาชิก
หรือผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองมีหน้าที่ต้องให้สมาชิกได้รับบริการ
โทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปได้โดยตรงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทําซ้ํา ดัดแปลง ผังรายการ
หรือเนื้อหารายการ
กรณีการให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ประเภทกิจการทางธุรกิจ ผู้ให้บริการตามวรรคหนึ่ง
อาจเลือกการให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ประเภทกิจการทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิก
สามารถรับชมในประเภทหรือหมวดหมู่ร ายการใด หรือหลายประเภทหรือหลายหมวดหมู่ร วมกันก็ได้
แต่ต้องเป็น การเลือกตามลําดับและวิธีการที่ค ณะกรรมการกําหนด โดยจะต้องไม่มีการเปลี่ย นแปลง
ผังรายการ เนื้อหารายการ และการจัดลําดับช่องรายการ
การดํ า เนิ น การตามวรรคสอง จะต้ อ งเสนอต่ อ คณะกรรมการเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบก่ อ น
และเมื่อได้รับความเห็นชอบ ให้ผู้ให้บริการดังกล่าวให้บริการตามที่ได้รับความเห็นชอบอย่างน้อยหนึ่งปี
การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือหมวดหมู่รายการจะกระทําได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก่อนทําการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
ข้อ ๗ การดําเนินการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ตามประกาศนี้อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๘ ผู้ได้รับอนุญาตตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ใช้คลื่นความถี่ทุกรายที่ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ใน
วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ถือเป็น ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป โดยให้มีหน้าที่ดําเนิน การ
ตามที่กําหนดในข้อ ๔ และข้อ ๕ จนกว่าคณะกรรมการจะมีคําสั่งหรือประกาศเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบกิจการ
โทรทั ศ น์ แ บบบอกรั บ สมาชิ ก หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรทั ศ น์ แ บบบอกรั บ สมาชิ ก
ที่มีโ ครงข่ายเป็น ของตนเองหรือ ผู้ท ดลองแพร่ภาพกระจายเสีย งที่มี โ ครงข่า ยเป็ น ของตนเองมีห น้า ที่
ต้องดําเนินการให้ผู้ใช้บริการที่เป็น สมาชิกสามารถรับชมบริการโทรทัศน์ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์
ที่เป็นการทั่ว ไป โดยให้นําความตามข้อ ๖ มาบังคับใช้โ ดยอนุโ ลม จนกว่าคณะกรรมการจะมีคําสั่ง
หรือประกาศเป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

