
 

๑ 

สรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะ 
(ร�าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตให,ใช,คลื่นความถี่สําหรับการให,บริการโทรทัศน&ในระบบดิจิตอล พ.ศ. ... 

ระหว�างวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ – วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และ 
การประชุมรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ สํานักงาน กสทช. 

(ร�าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตให,ใช,คลื่นความถี่สําหรับการให,บริการโทรทัศน&ในระบบดิจิตอล พ.ศ. ... 
ประเด็น ข,อคิดเห็น ผู,แสดงความเห็น/หน�วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

๒.  หลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาต
ให, ใช,ค ลื่นความ ถี่ สําหรับการ
ให, บ ริ ก า ร โ ท ร ทั ศ น& ใ น ร ะบบ
ดิจิตอล 

๒.๑  ด,านความเหมาะสมของคํา
นิยามตาม (ร�าง) ประกาศฯ 

๑. ข�อ ๔ ขอให�ขยายความหมาย “การให�บริการโทรทัศน�ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล” หมายถึงอะไร ครอบคลุมอะไร พร�อม
ยกตัวอย)าง 

 
 
๒.  ข�อ ๑๑ ขอให�ขยายความหมาย “การให�บริการกิจการโทรทัศน�ใน

ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ” พร�อมยกตัวอย)าง 
 

 

 

 

 

 

คุณวีรวัฒน& เทพสุนทร 
บมจ. ทีโอที 

- หมายถึง กิจการโทรทัศน�ที่ใช�คลื่น
ความ ถี่ ตามกฎหมายว) าด�วยการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� ที่ใช�ระบบการรับส)ง
สัญญาณในระบบดิจิตอล 

-  หมาย ถึง  การ ให� บริ การ โทร ทัศน�
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ที่เป7นการ
ประกอบ กิจการทา งธุ ร กิ จ  ต าม
กฎหมายว)าด�วยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 



 

๒ 

(ร�าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตให,ใช,คลื่นความถี่สําหรับการให,บริการโทรทัศน&ในระบบดิจิตอล พ.ศ. ... 
ประเด็น ข,อคิดเห็น ผู,แสดงความเห็น/หน�วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

๒.  หลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาต
ให, ใช,ค ลื่นความ ถี่ สําหรับการ
ให, บ ริ ก า ร โ ท ร ทั ศ น& ใ น ร ะบบ
ดิจิตอล 

๒.๒  ด, านควรเหมาะสมของ
เนื้อหา (ร�าง) ประกาศฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. กสทช. มีนโยบายในการควบคุมราคาการให�บริการโครงข)าย
โทรทัศน�อย)างไร 

คุณชาริณี กัลยาณมิตร 
Altus 

- ประเด็นนี้เป7นเรื่องการกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการ ซึ่งเป7นขั้นตอนหลังการ
ออกใบอนุญาต 

๔.  กรณีผู�ได�รับการจัดสรรคลื่นในประเภทสาธารณะ (ความมั่นคง)  
ซึ่งมีสิทธิโฆษณา กับผู�ที่จะต�องประมูลเสนอราคาเพื่อทําธุรกิจ  
ทั้งสองกลุ)มนี้มีสิทธิหาโฆษณาเหมือนกัน จะทําอย)างไรให�เกิด
ความเท)าเทียม 

๕.  เรื่องมาตรการเยียวยาผลกระทบที่เกิดต)อผู�ใช�บริการตามข�อ ๒๐ 
ใน (ร)าง) ประกาศฯ ผู�ใดเป7นผู�รับผิดชอบโดยตรง  

 
๖.  เรื่องจํานวนช)อง มีแนวทางการบริหารจัดการอย)างไร  

 

 

๗. จากข�อที่ ๑๓ คณะกรรมการมีอํานาจหรือหน�าที่อย)างไร หากมีผู�
แย�งว)า ผู�ที่ได�รับสิทธินั้นไม)สมควรเป7นผู�ได�รับใบอนุญาต ทางผู�แย�ง
จะต�องดําเนินการอย)างไรกับคณะกรรมการ 

 

คุณพัสตราพร วงศ&กรเชาวลิต 
บมจ.อสมท. 

 

- จะมีหลักเกณฑ�การกํากับโฆษณา ซึ่งแต)
ละประเภทจะมีเงื่อนไขที่แตกต)างกัน 

 

 

- ตาม (ร)าง) ประกาศฯ ข�อ ๒๐ ผู�รับ
ใบอนุญาต จะเป7นผู� รับผิดชอบตาม
เงื่อนไขที่กําหนด  

- ในเบื้องต�นอยู)ระหว)างการพิจารณา คาด
ว)าสามารถแจ�งให�ทราบ หลังจากได�มี
การกําหนดในเรื่องของกฎเกณฑ�การ
ประมูล 

- สามารถใช�การตามกฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง ก็คือสามารถยื่น
อุทธรณ�ได�   



 

๓ 

(ร�าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตให,ใช,คลื่นความถี่สําหรับการให,บริการโทรทัศน&ในระบบดิจิตอล พ.ศ. ... 
ประเด็น ข,อคิดเห็น ผู,แสดงความเห็น/หน�วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

 

๒.  หลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาต
ให, ใช,ค ลื่นความ ถี่ สําหรับการ
ให, บ ริ ก า ร โ ท ร ทั ศ น& ใ น ร ะบบ
ดิจิตอล 

๒.๒  ด, านควรเหมาะสมของ
เนื้อหา (ร�าง) ประกาศฯ (ต)อ) 

 

 

๘.  การให�บริการโทรทัศน�ประเภทบริการสาธารณะ มีความหมาย
อย)างไร  

 

คุณณาฐยา เนตรรัตน& 

ธรรมะทีวี 

 

- ความหมายเป7นไปตามกฎหมายว)าด�วย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� 

๙.  ผู�บริการโครงข)ายมีสิทธิปฏิเสธ ผู�ขอใช�บริการโครงข)ายหรือไม)  

 

๑๐.  ผู�เป7นผู�มีสิทธิได�รับใบอนุญาตให�บริการทีวีดิจิตอล แต)ยังไม)มี
โครงข)าย ต�องดําเนินการอย)างไร  

คุณเกียรติ บุญยโพ 

บมจ. ไออีซี 

 

- ไม)สามารถปฏิเสธได� เว�นแต) capacity 
ของ Multiplex นั้นเต็ม  

- จะต�องติดต)อขอใช�บริการโครงข)ายจากผู�
ได�รับใบอนุญาตให�บริการโครงข)าย ตาม
ข�อ ๑๒ ใน (ร)าง) ประกาศฯ โดยจํานวน
ช)องกับความจุของ Multiplex จะพอดี
กัน  



 

๔ 

(ร�าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตให,ใช,คลื่นความถี่สําหรับการให,บริการโทรทัศน&ในระบบดิจิตอล พ.ศ. ... 
ประเด็น ข,อคิดเห็น ผู,แสดงความเห็น/หน�วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

๒.  หลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาต
ให, ใช,ค ลื่นความ ถี่ สําหรับการ
ให, บ ริ ก า ร โ ท ร ทั ศ น& ใ น ร ะบบ
ดิจิตอล 

๒.๒  ด, านควรเหมาะสมของ
เนื้อหา (ร�าง) ประกาศฯ (ต)อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑.  ข�อ ๑๒ (๑) หากการเจรจา ระหว)าง ผู�ให�บริการโครงข)ายและผู�
ขอเข�าใช�โครงข)ายไม)สามารถบรรลุข�อตกลงได� ภายในระยะเวลา 
๓๐ วันที่กําหนด อาจเป7นด�วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษัทฯ มี
ข�อเสนอแนะดังนี้ (๑) สํานักงาน กสทช. กําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม
ใน (ร)าง) ประกาศฯ ในกรณีที่การเจรจาขอเข�าใช�โครงข)ายฯ 
ระหว)าง ๒ ฝVายไม)เป7นผลสําเร็จ ผู�ขอเข�าใช�โครงข)าย สามารถนํา
เรื่องเข�าสู)กระบวนการพิจารณาของ สํานักงาน กสทช. อนุญาต
ให�ใช�โครงข)ายของผู�ให�บริการโครงข)าย ตามราคากลางของการ
เข�าใช�โครงข)าย (เท)ากับ ค)าเฉลี่ยของราคาเข�าใช�โครงข)ายของทุก
โครงข)าย) หรือ (๒) สํานักงาน กสทช. เป7นผู�กําหนดราคากลาง
ของการเข�าใช�โครงข)าย และบังคับใช�กับผู�ให�บริการโครงข)ายฯ
ทุกราย ให�เรียกเก็บค)าเข�าใช�โครงข)าย อย)างเท)าเทียมกัน ทั้งนี้ 
เพื่อสร�างความมั่นใจต)อผู�ประกอบการที่จะเข�าร)วมการประมูล
ความถี่การให�บริการโทรทัศน�ดิจิตอล สามารถเข�าใช�โครงข)ายได�
อย)างเท)าเทียมกันและไม)เลือกปฏิบัติ  

๑๒.  ข�อ ๑๒ วรรคสุดท�าย บริษัทฯ มีข�อเสนอแนะให�สํานักงาน 
กสทช. กําหนดข�อยกเว�นเอาไว�ว)า หากกรณีมีเหตุการณ�ที่เกิดขึ้น
จากกรณีการเจรจาระหว)างผู�ให�บริการโครงข)ายและผู�ขอเข�าใช�
โครงข)าย ไม)สามารถบรรลุข�อตกลงดังกล)าวข�างต�นได� ก็ให�ยกเว�น
ว)าไม)ถือเป7นการสละสิทธิ 

บมจ.จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ และ 
บจก.จีเอ็มเอ็มแซท 

 

- การเรียกเก็บค)าใช�บริการโครงข)ายจะ
เป7นไปตามกฎหมาย/หลักเกณฑ� ที่
เกี่ยวข�อง 



 

๕ 

(ร�าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตให,ใช,คลื่นความถี่สําหรับการให,บริการโทรทัศน&ในระบบดิจิตอล พ.ศ. ... 
ประเด็น ข,อคิดเห็น ผู,แสดงความเห็น/หน�วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

๒.  หลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาต
ให, ใช,ค ลื่นความ ถี่ สําหรับการ
ให, บ ริ ก า ร โ ท ร ทั ศ น& ใ น ร ะบบ
ดิจิตอล 

๒.๒  ด, านควรเหมาะสมของ
เนื้อหา (ร�าง) ประกาศฯ (ต)อ) 

 

 

 

 

๑๓.  ข�อ ๙ วรรค ๓ ระยะเวลา ๙๐ วัน จะนานเกินไป และยังขยาย
ระยะเวลาได�อีก ๒ ครั้ง ๆ ละ ๓๐ วัน นั้นนานเกินไปควรกําหนด
ระยะเวลาใหม)โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และความเป7นไป
ได�ในแง)ธุรกิจหรือผลประโยชน�ประชาชนผู�ใช�บริการเป7นหลัก 

๑๔.  ข�อ ๑๙ ให�มีสิทธิอุทธรณ�ต)อคณะกรรมการได�ภายในสามสิบวัน 

 

 

 

 

คุณวีรวัฒน& เทพสุนทร 
บมจ. ทีโอที 

 

 

 

 

- ได�ปรับลดระยะเวลาจาก ๙๐ วัน เป7น 
๖๐ วัน 



 

๖ 

(ร�าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตให,ใช,คลื่นความถี่สําหรับการให,บริการโทรทัศน&ในระบบดิจิตอล พ.ศ. ... 
ประเด็น ข,อคิดเห็น ผู,แสดงความเห็น/หน�วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

๒.  หลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาต
ให,ใช,คลื่นความถี่สําหรับการ
ให,บริการโทรทัศน&ในระบบ
ดิจิตอล 

๒.๓  ประเด็นอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕.  ต�นทุนค)าใช�จ)ายเกี่ยวกับ Set-Top-Box เป7นหน�าที่ของผู�ใด  

 

 

 

 

 

๑๖.  สามารถยื่นขออนุญาตการให�บริการทีวี ดิจิตอลประเภท
สาธารณะและธุรกิจได�เมื่อไหร)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณอรรณพ เสนะสุทธิพันธ&
บริษัท Altus 

 

- ในเบื้องต�นอาจนํามาเป7นเงื่อนไขส)วน
ห นึ่ งของการรับ ใบอนุญาต ที่ผู� รั บ
ใบอนุญาตจะต�องสนับสนุนค)าใช�จ)ายใน
การเปลี่ยนผ)าน ซึ่งอาจรวมถึงเรื่อง   
Set-Top-Box 

 

- การขออนุญาตการให�บริการสําหรับ
บริการสาธารณะสามารถยื่นคําขอได�
ประมาณต�นป̂ พ.ศ. ๒๕๕๖ สําหรับ
ประเภทบริการธุรกิจสามารถยื่นคําขอ
การให�บริการได�ภายในป̂ พ.ศ. ๒๕๕๖   
ใน (ร)าง) ประกาศฯ ฉบับนี้ จะระบุ
รายละเอียดของ คุณสมบัติและเอกสาร
ที่ใช�ในการพิจารณาการประกอบกิจการ
ประเภทสาธารณะ โดยที่ ประเภทธุรกิจ
จะเป7นการประมูลตามหลักเกณฑ� ที่
กําหนด ซึ่ง กสทช. ก็จะมีประกาศ
เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ�การประมูล 
ต)อไป 



 

๗ 

(ร�าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตให,ใช,คลื่นความถี่สําหรับการให,บริการโทรทัศน&ในระบบดิจิตอล พ.ศ. ... 
ประเด็น ข,อคิดเห็น ผู,แสดงความเห็น/หน�วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

 

๒.  หลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาต
ให,ใช,คลื่นความถี่สําหรับการ
ให,บริการโทรทัศน&ในระบบ
ดิจิตอล 

๒.๓  ประเด็นอื่นๆ (ต)อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.  หลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาต

๑๗.  กล)องรับสัญญาณดาวเทียม สามารถรับ ฟรีทีวีดิจิตอล ได�หรือไม) 

 

 

 

 

 

๑๘.  เจ�าของโครงข)ายสามารถเป7นเจ�าของคลื่นด�วยได�หรือไม)  

 

 

๑๙.  แล�วจะเกิดการเสียเปรียบหรือไม) ถ�าไปขอกับเจ�าของโครงข)าย 

    ที่มีช)องด�วย 

คุณบัณฑิต ปLMนมงคลกุล 
บริษัท บัณฑิตมีเดีย จํากัด 

 

- ในทางเทคนิคกล)องหรืออุปกรณ�รับ
สัญญาณที่สามารถรับดิจิตอลทีวีได� ต�อง
เป7นไปตามมาตรฐานที่ กสทช. กําหนด 

 

 

 

- สามารถขอรับใบอนุญาตให� ใช�คลื่น
ความ ถี่ได�  ตามประกาศ กสทช.  ที่
เกี่ยวข�อง  

 

- ในเบื้องต�นเห็นควรให�เป7นไปตามกลไก
ตลาด เพื่อให�เกิดการแข)งขันอย)างเป7น
ธรรมและไม)เลือกปฏิบัติ แต)หากไม)เกิด
การแข)งขันหรือเกิดการกีดกัน จะมีการ
พิจารณาออกกฎระเบียบเพื่อกํากับดูแล 

๒๐.  เรื่อง Set-Top-Box ไม)ควรให�เป7นภาระของผู�ประกอบการ แต)
ควรเป7นภาระของ กสทช. ในการจัดหาหรือสนับสนุนการจัดหา
กล)องรับสัญญาณ มิฉะนั้นภาระจะตกไปที่ผู�บริโภค 

คุณกนกวรรณ ศรีจินไตย 
บมจ.ทรูวิชั่น 

 
- รับไว�พิจารณา  



 

๘ 

(ร�าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตให,ใช,คลื่นความถี่สําหรับการให,บริการโทรทัศน&ในระบบดิจิตอล พ.ศ. ... 
ประเด็น ข,อคิดเห็น ผู,แสดงความเห็น/หน�วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

ให,ใช,คลื่นความถี่สําหรับการ
ให,บริการโทรทัศน&ในระบบ
ดิจิตอล 

๒.๓  ประเด็นอื่นๆ (ต)อ) 

 

 

๒๑.  ข�อ ๘ วรรค ๓ การประกาศให�ทราบล)วงหน�าควรกําหนดวัน 
เวลาที่ชัดเจน 

 
๒๒.  ข�อ ๑๓ วรรค ๒ การใช�ความถี่ร)วมกัน จะต�องควบคุมคุณภาพ

ของสัญญาณให�ใช�ได�ตามปกติ (เช)น คลื่นสัญญาณไม)รบกวนกัน 
เป7นต�น) 

 
๒๓.  ข�อ ๑๔ (๖) ข�อกําหนดคืออะไร ขอให�ระบุให�ชัดเจน 
 
๒๔.  ข�อ ๑๖ หากผู�รับใบอนุญาตไม)เคยปฏิบัติผิดกฎข�อบังคับตาม

ประกาศของ กสทช. หรือกฎหมายใด ๆ สามารถขอต)ออายุได�
โดยอัตโนมัติ ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการอนุมัติคือ ๑๕ ป̂ 

 
๒๕.  ข�อ ๑๙ วรรคแรก ควรมีช)องทางโต�แย�ง คําสั่ งของคณะ

กรรมการฯ หลังจากใช�สิทธิอุทธรณ�คําสั่งของคณะกรรมการฯ 
ตามวรรค ๑ หรือยังไม)ให�คําวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ เป7น
ที่สุด 

 
๒๖.  ข�อ ๑๙ วรรคสอง กรณีที่มีความเสียหายร�ายแรงต)อประโยชน�

สาธารณะ ผู�รับใบอนุญาตควรชําระค)าเสียหายคืนสาธารณะหรือ
ชดเชยผู� เสียผลประโยชน�เท)ามูลค)าความเสียหายจริงบวก
ดอกเบี้ย 

คุณวีรวัฒน& เทพสุนทร 
บมจ. ทีโอที 

- จ ะ มี ป ร ะ ก า ศ เ ชิ ญ ช ว น ใ ห� ข อ รั บ
ใบอนุญาตต)อไป 

 
- เป7นการระบุสิทธิที่ได�จากการอนุญาตให�

ใช�คลื่นความถี่เท)านั้น 
 
 
- กสทช. จะประกาศกําหนดต)อไป 
 
- การอนุญาตให� ใช�คลื่ นความ ถี่  ต�อง

ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด 
 
 
- ข�อความตาม (ร)าง) ประกาศฯ มีความ

เหมาะสมและสอดคล�องตามเจตนารมณ�
ของการออก (ร)าง) ประกาศฯ แล�ว 

 
 
- ข�อ ๒๐ ได�กําหนดให�มีมาตรการเยียวยา

ผลกระทบฯ โดยจะเป7นเงื่อนไขส)วนหนึ่ง
ในใบอนุญาต 

 


