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สรุปผลการรับฟังความคิดเหน็สาธารณะ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทศันใ์นระบบดิจิตอล 

ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ – วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
จากการประชมุกลุ่มย่อย การประชุมรับฟงัความคิดเหน็สาธารณะ และ การทดสอบการประมูลคลืน่ความถี่ฯ  

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
๑. ด้านความเหมาะสมของ

เนื้อหาข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ 
คํานยิาม และการอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่ 

 

๑.๑ ขอเสนอให้ กสทช. กําหนดจุดยืนที่ชัดเจนในการจัดสรรคลื่นความถี่จาก
การเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกมา
เป็นระบบดิจิตอลและการใช้คลื่นความถี่ในส่วนที่เป็น Digital Dividend 

โดยในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๑๓  นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ และ

นายกรัฐมนตรมีาเลเซียร่วมกันประกาศเจตจํานงค์ที่จะใช้คลื่นความถี่ที่

เหลือจากการเปลี่ยนระบบการรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบ

ดิจิตอลในย่าน ๗๐๐ MHz สําหรับบริการบรอดแบนด์บนบริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนความถี่ขององค์การ

โทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิค (APT band plan) สําหรับประเทศ

อื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนที่สนับสนุน APT band plan ได้แก่ บรูไน 

อินโดนีเซีย และเวียดนาม 

การนําคลื่นความถี่ดังกล่าวไปใช้งานในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์จะก่อให้เกิดการรบกวนกันของคลื่นความถี่ตามแนวชายแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว มาเลเซยีและพม่า ซึ่ง
ประเทศเหล่านี้มีแผนที่จะเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีบ่นย่านความถี่
ดังกล่าว ซึ่งการรบกวนกันนี้จะทําให้เกิดการลดทอนคุณภาพของบริการ 
หรือบริการหยุดซะงักตามแนวชายแดน ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงมีความ

คุณบัญญัติ เกิดนิยม 

บจ. อีริคสัน (ประเทศไทย) 

 

การจัดสรรคลืน่ความถี่ฯ เป็นไปตาม 
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่
วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และ 
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บท
การบริหารคลืน่ความถี่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
ทั้งนี้ประเด็นการใช้ประโยชน์จาก
คลื่นความถี่บนย่าน ๗๐๐ MHz นั้น 
ต้องคํานึงถึงเจตนารมณ์ตาม
รัฐธรรมนูญ อีกทั้งปัจจุบันมีการใช้
งานในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบแอนะล็อกซึ่งเป็นการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ที่มมีาแต่เดิมหรือ
ภายใต้สัมปทานเดิมซึ่งได้รับการ
คุ้มครองจากกฎหมายจนกว่าจะครบ
ตามกรอบเวลาที่ระบุในแผนแม่บท
การบริหารคลืน่ความถี่ หรือสิ้นสุด
สัมปทาน นอกจากนี้ยังต้องมีการ
จัดสรรคลื่นความถี่บนย่าน ๔๗๐ 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
คิดเห็นว่าการปรับความถี่ใหส้อดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับ
ภูมิภาค (Regional harmonization) นั้นจะช่วยให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันและ
ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมดังนี้ 

- อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือมีราคาลดลง เพราะการที่ตลาดอุปกรณ์ขยาย
ใหญ่ขึ้นก็จะทาํให้ผู้ผลิตอุปกรณ์เกิดการประหยัดจากขนาด (economies 
of scale) ตามไปด้วย 

- ตลาดที่ขยายใหญ่ขึ้นทําใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกมากขึ้นอีกด้วย 

- ลดการรบกวนของสัญญาณในขอบเขตชายแดนระหว่างประเทศ 

- การบริการโทรทัศน์เคลื่อนที่ข้ามประเทศสามารถทําได้ทั้งกรณีของ  
นักท่องเที่ยว หรือกรณีพลเมอืงมีการเดินทางระหว่างประเทศ 

 

MHz สําหรับกิจการโทรทัศน์ให้
สอดคล้องกับแนวทางสากลอีกด้วย 

๒. ด้านความเหมาะสมของ
เนื้อหาข้อ ๗ คุณสมบัติของ
ผู้เขา้ร่วมการประมูล  

 
 
 
 
 
 
 

๒.๑ ในข้อ ๗.๒ กสทช. ควรกําหนดมาตรการป้องกันกรณีดังกล่าวอย่างเป็น
รูปธรรมนอกเหนือจากการให้ผู้ถูกตัดรายชื่อมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ภายใน ๓  
วัน ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่น
ความถี่ฯ ข้อ ๗.๓ เพื่อให้ผู้เข้าประมูลรับทราบแนวทางไว้ล่วงหน้าและ
สามารถดําเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ก่อนการเข้ายื่นการเข้า
ประมูล และขอให้ขยายระยะเวลาในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติก่อนการประมูลใหย้าวขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีเวลาแก้ไข
ได้ หากยังเกิดกรณีการเป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกันข้างต้น  

 

ผู้แทน สถานีโทรทัศน์ส ี
กองทัพบกช่อง ๗ 

 
 

ได้มีการกําหนดรายละเอียด ขั้นตอน 
ระยะเวลา ไว้ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการ
ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
พ.ศ. ๒๕๕๖  และจะมีการพิจารณา
กําหนดให้มีการประชุมชี้แจง
รายละเอียดการยื่นแบบคําขอรับ
ใบอนุญาต หลงัจากมีหนังสือเชิญ
ชวนให้ยื่นขอรับใบอนุญาต  
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
๒.๒ เงื่อนไขต่อการประมูลของ กสทช. ควรมีหลกัเกณฑ์หรือขอ้กําหนด

เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ประมูล 
 - จัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว (เพื่อ

แสดงให้เห็นถึงความรู้ ประสบการณ์การทํางานด้านเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวที่ผ่านมา) 

 - จัดให้มีโครงสร้างที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาเด็ก/ครอบครัว หรอื
นักวิชาการด้านเด็ก/เยาวชน/ครอบครัว (เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว) 

 - ผู้ประมูล (โครงสร้างคณะกรรมการ) ควรแนบประวัติส่วนตัว (profile) 
หรือหากเป็นบริษัทให้แนบ portfolio (ไม่ใช่เป็นการระบุคุณสมบัติ 
เนื่องจากการระบุคุณสมบัติจะเป็นการตัดสิทธิผู้อื่นที่จะเขา้มาประมูล) 

 - ผู้ประมูลควรแนบผังรายการ และรายละเอียดข้อเสนอรายการ 
เนื่องจากผังรายการสามารถบ่งบอกความรู้ และประสบการณ์ของผู้
ประมูล 

 - การประมูลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในการเข้าร่วมรับฟังการ
ประมูล 

 - มีความรับผิดชอบก่อนและหลังในการผลิตรายการ 
 - มีการทําการตลาดสีขาว การทํา CSR อย่างยั่งยืน 
 - ต้องเป็นเนื้อหารายการที่ผลติขึ้นเองในประเทศ ๗๐% และซื้อจาก

ต่างประเทศไม่เกิน ๓๐% เพื่อให้เหมะสมกับคนไทย และ ๑๐% ใน 
๗๐% ต้องเป็นผู้ผลิตในส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ในผู้ผลิตที่
หลากหลายและครอบคลุม 

 

เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก เนื่องจากเป็นการประมูลคลื่นความถี่
สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ 
จึงควรเปิดกว้างในส่วนคุณสมบัติ  
แต่ข้อเสนอจะรับไว้พิจารณาในส่วน
ขั้นตอนการกํากับดูแลการประกอบ
กิจการ  
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ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
๒.๓ เรื่องบทบาทของผู้ผลิต – สถานี  
 - การสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  * ผู้ผลิตควรนําเสนอศักยภาพของระบบทีวีดิจิตอล เพื่อสร้างการมี

ส่วนร่วมร่วมกับผู้ชม เช่น หลงัรายการการ์ตูนเด็ก มีเกมส์/กิจกรรมเพื่อ
ทดสอบสติปัญญาเด็ก เป็นต้น 

  * มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่ชัดเจน เช่น ในลักษณะสภาผู้ชม 
  * การสร้างช่องทางกรรับฟังเสียงจากผู้บริโภค และมีรายงานสรุป

ความพึงพอใจของผู้บริโภค 
  * การใช้บันได ๘ ขั้นของการมีส่วนร่วม (อาร์นสไตล์) มารว่มพิจารณา

การมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนา 
 - การสร้างความเท่าเทียมการเข้าถึงเนื้อหาของเด็ก เนื่องจากเด็กมี

ความหลากหลายทางด้านเพศ วัฒนธรรม เชื้อชาติ เป็นต้น 
 - การสร้างแรงจูงใจในการประมูล โดยคิดค้นรูปแบบการโฆษณาใน

ลักษณะ “การตลาดสีขาว” 
 - การจัดทําแผนการพัฒนา 
  * แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเนื้อหา เทคนิค การตลาด 

และจริยธรรม 
  * มีแผนการดําเนินงานด้าน CSR อย่างยั่งยืน (Corporate 

Sustainability) และรายงานผล CSR อย่างยั่งยืน 
 - การมีรูปแบบการสร้างกระบวนการเรียนรู้กับผู้ชม เพื่อเป็นการ

ยกระดับผู้ผลิต และผู้ชมรายการด้วย 
 - การปกป้องสิทธิเด็กด้านสื่อ เช่น เด็กพิเศษต้องได้รับการตรวจอนุมัติ

โดยแพทย์ เป็นต้น 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
๓. ด้านความเหมาะสมของ

เนื้อหาข้อ ๘ ขั้นตอน วิธีการ
และกําหนดระยะเวลาการ
ประมูล  

๓.๑ เสนอให้แจกแบบฟอร์มหนังสือสนับสนุนทางการเงินก่อนวันยื่นคําขอ
ล่วงหน้า ๓๐ วัน เนื่องจากต้องนําให้ธนาคารดําเนินการจัดทํา 

   
๓.๒ ข้อ ๘.๓ ขอให้ กสทช. เสนอแบบฟอร์มหนังสือสนับสนุนทางการเงิน 

ล่วงหน้าเพื่อที่จะได้ตรวจสอบว่าสามารถปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด 

นายสมหมาย สุวรรณวงษ์ 
(บมจ. อสมท) 

 
ผู้แทน สถานีโทรทัศน์สี

กองทัพบกช่อง ๗ 
 

ผู้แทน  
บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่

ระยะเวลายื่นคําขอรับใบอนุญาตจะ
กําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน ตามที่
ระบุใน (ร่าง) ประกาศฯ โดยจะ
พิจารณากําหนดให้ไม่น้อยกว่า ๓๐ 
วัน 

ส่วนแบบหนังสือสนับสนุนทาง
การเงิน ในเบื้องต้นจะขึ้นกับสถาบัน
การเงินเพื่อยืนยันว่าพร้อมจะ
สนับสนุนด้านการเงินให้แก่ผูย้ื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตในการประมูลคลื่น
ความถี่และการดําเนินงานในการ
ประกอบกิจการตามเงื่อนไข
ใบอนุญาตที่ขอรับ 

 

๓.๓ ในการประมูล จะมีการประมูลทุกหมวดหมูพ่ร้อมกัน หรือทราบผล
ประมูลแต่ละหมวดหมู่และเรยีงลําดับไป และจะประมูลหมวดหมู่ใดก่อน  

คุณพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล 
(บมจ. อาร์เอส) 

การประมูลจะดําเนินการในแต่ละ
หมวดหมู่แยกจากกัน โดยจะทราบ
ผลการประมูลเมื่อการประมูลสิ้นสุด
ลง ทั้งนี้ลําดับในการประมูลแต่ละ
หมวดหมู่จะมกีารกําหนดต่อไป 
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ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
๓.๔ เงื่อนไขจะมีเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือไม่ เรื่องขยายเวลาครั้งละ ๕ นาท ี ถา้

เท่ากันไปเรื่อย ๆ จะขยายทั้งหมดกี่ครั้ง และคนที่ชนะเดิมไปแล้ว ในช่วง
ต่อเวลา ผู้ที่ชนะไปแล้วต้องมาร่วมประมูลต่อด้วยหรือไม่  

 
๓.๕ ข้อ ๙.๓.๖ ในกรณีที่มผีู้เข้าประมูล ๖๐ นาที และต้องต่อเวลา ๕ นาที ผู้

เสนอราคาเท่ากันหมายถึง ทกุรายที่ประมูลหรือเฉพาะผู้ทีเ่สนอราคา
เท่ากันเท่านั้น ที่จะต้องประมูลต่อ 

คุณปรีย์มน ปิ่นสกุล 
(บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่) 

 
 

คุณวรวีร์ วูวนิช 
(บจ. 3A Marketing) 

เงื่อนไขการขยายระยะเวลาการ
ประมูล ตาม (ร่าง) ประกาศฯ บังคับ
ใช้เมื่อหมดเวลาการประมูลแล้วมีผู้
เสนอราคาเท่ากันจนทําให้มีจาํนวนผู้
มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูลเกินกว่า
จํานวนใบอนุญาต โดยผู้เข้าร่วมการ
ประมูลทุกรายยังคงสามารถเสนอ
เพิ่มราคาได้ในช่วงการขยายเวลา
ดังกล่าว 
 

๓.๖ เนื้อหาในข้อ ๘ ขั้นตอน วิธีการ และกําหนดระยะเวลาการประมูล มี
ความเหมาะสมแล้ว เพราะจะทําให้ราคาสมเหตุสมผลมากกว่าการใส่
ตัวเลขตามใจชอบ ซึ่งจะทําให้ราคาสูงเกินจริง ผู้ประกอบการได้
ใบอนุญาตไปแล้ว ประกอบกิจการไม่ได้ แลว้ผลักภาระให้กับผู้บริโภค
แทน 

 
 

คุณจรัสศร ีนิลรัต 
(Siamsport Television) 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
๓.๗ ค่าเอกสารการประมูลหมวดหมู่ละหนึ่งล้านบาทนั้น สงูเกินไป ควรอยู่ที่

หมวดหมู่ละหา้แสนบาท 
 
 

นายวิทเยนทร์ มุตตามระ 

(บจก. บลูสกาย แชนแนล) 

ค่าเอกสารการประมูลตาม (รา่ง) 
ประกาศฯ ใหถ้ือเป็นค่าพิจารณาคํา
ขอใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อ
ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 
และค่าพิจารณาคําขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ 

๓.๘ ในข้อ ๘.๓ วรรคสอง กรณีที่คณะกรรมการสงวนสิทธิในการริบ

หลักประกันการประมูลในกรณีที่ผู้เข้าร่วม การประมูลหรือผู้ชนะการ

ประมูลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประมูล กฎการประมูลหรือเงื่อนไข

ก่อนได้รับใบอนุญาตนั้น ขอเสนอว่า ในการใช้สิทธิริบหลักประกันจะต้อง

เกิดจากเจตนาของผู้เข้าร่วมการประมูลหรือผู้ชนะการประมูล ที่จะไม่

ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประมูล โดยมิได้เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่น

ใดซึ่งมิใช่เป็นความผิดของผู้เข้าร่วมประมูลหรือผู้ชนะการเสนอราคาจน

ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประมูลได้ 

 

บริษัท ทรู วิชั่นส์ จํากัด 
(มหาชน) 

เป็นการสงวนไว้เพื่อให้คณะ
กรรมการฯ สามารถพิจารณาใช้
ดุลพินิจในการบริหารจัดการประมูล
ให้เป็นธรรมและโปร่งใส 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
 ๓.๙ ขอเสนอให้เพิ่มเติมข้อความเป็น ข้อ ๘.๖ ดังนี้ “๘.๖ ในกรณีทีผู่้เข้าร่วม

ประมูลมิได้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา คณะกรรมการจะคนืหลักประกัน 

การประมูลใหแ้ก่ผู้เข้ารวมประมูลภายในสบิห้าวันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุด

การประมูลในหมวดหมู่ที่ผู้เขา้ร่วมประมูล ได้เข้าร่วมประมูลหมวดหมู่นั้น 

ทั้งนี้ ในกรณทีีม่ีผู้ชนะการประมูล ให้ถือหลกัประกันการประมูลเป็นส่วน

หนึ่งของการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ด้วย” 

 

 

 ได้มีการกําหนดการคืนหลักประกัน
แก่ผู้เข้าร่วมประมูลมิได้เป็นผู้ชนะ
การประมูลตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ให้ใช้คลื่นความถี่ฯ ส่วนหลักประกัน
ของผู้ชนะการประมูลได้พิจารณา
เพิ่มเติมใน (ร่าง) ประกาศฯ ให้นํามา
ชําระเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 

๔. ด้านความเหมาะสมของ
เนื้อหาข้อ ๙ ราคาขั้นต่ํา 
ราคาเริ่มต้น การเสนอเพิ่ม
ราคาและเงื่อนไขการประมูล 

๔.๑ ในข้อ ๙.๓.๖ ควรแจกแจงกติกาในการจับสลากสําหรับผูท้ี่มีสิทธิชนะการ
ประมูลที่เหลือในขั้นสุดท้าย หลังจากต่อเวลาและไม่มผีู้เสนอราคา
เพิ่มเติมแล้ว เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตั้งแต่ต้น 

คุณพัชรพงษ์ ศิรศรัณย์ 
(บมจ. โพสต์ พับลิชชิ่ง) 

รับไว้พิจารณากําหนดในส่วนขั้นตอน
ปฏิบัติในการประมูล 

๔.๒ ในข้อ ๙.๒ การที่กําหนดให้ใช้วิธีการกดปุ่มเพิ่มราคาอาจทําให้เกิดปัญหา
ขัดข้องทางเทคนิคได้ เช่น คอมพิวเตอร์มีปัญหาทั้งระบบ หรือมีปัญหา
เฉพาะของผู้ประมูลบางรายชั่วขณะ เป็นต้น ควรเปลี่ยนเป็นให้ผู้ประมูล
พิมพ์เสนอราคาตามที่ต้องการได้ อย่างไรก็ตาม หาก กสทช. ยังคงยืนยัน
ให้ใช้วิธีกดปุ่มเช่นเดิม ก็ควรกําหนดมาตรการรองรับปัญหาทางเทคนิคที่
อาจเกิดขึ้นด้วย เช่น ให้หยุดการประมูลชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหา ใหม้ีปุ่ม
แจ้งเตือนกรณีเครื่องขัดข้อง หรือ ควรมีมาตรการเยียวยาผู้ที่เสียสทิธิ 
เป็นต้น  

 
 

ผู้แทน สถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง ๗ 

รับไว้ประกอบการพิจารณาจัดทํา
ระบบการประมูลและขั้นตอนปฏิบัติ
ในการประมูล 
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ดําเนนิการ 
๔.๓ ในข้อ ๙.๓.๑ (๓) การเลือกใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์  ในทางปฏิบัติผู้

เข้าประมูลต้องทําสัญญากับผู้ให้บริการโครงข่ายรายหนึ่งไว้ก่อนเข้าร่วม
ประมูล แต่ผู้เขา้ประมูลรายอื่นที่ประมูลราคาสูงกว่าเลือกโครงข่าย
ดังกล่าวทําให้โครงข่ายเต็ม ซึง่ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ได้ใช้
โครงข่ายที่ตัวเองเลือกตามแผนการธุรกิจหรือเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
เตรียมการไว้ อันก่อให้เกิดผู้เข้าประมูลสญูเสียเงินจํานวนมาก ดังนั้น 
สถานีฯ เห็นว่า กสทช. ระบุให้ชัดเจนว่า หากผู้ที่ชนะการประมูลได้ตกลง
ขอใช้โครงข่ายกับผู้ให้บริการโครงข่ายรายหนึ่งไว้แล้ว ก็ใหผู้้ที่ชนะการ
ประมูลได้ใช้บริการโครงข่ายตามที่ตกลงกันไว้ก่อนการยื่นเข้าประมูล  

 

๔.๔ ข้อ ๙.๓.๘ สถานีฯ เห็นว่าถ้อยคําดังกล่าวค่อนข้างกว้างเกินไป เช่น หาก
มีผู้เข้าร่วมประมูลรายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกร้องต่อศาลปกครองให้
คุ้มครองชั่วโคราวโดยงดการประมูล หรือมผีู้ร้องว่าผู้เข้าประมูลบางราย
ขาดคุณสมบัติ กรณีเช่นนี้จะมีผลต่อเฉพาะผู้เข้าประมูลรายนั้น หรือมีผล
ต่อกระบวนการทั้งหมดต้องหยุดชะงักลง เป็นต้น ดังนั้น กสทช. ควร
กําหนดรายละเอียดให้ชัดเจนว่ากรณีใดบ้างที่จะถือเป็นกรณีที่จะเป็นเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อประโยชน์ในการบริหารคลื่นความถี่
ให้มีประสทิธิภาพ ซึ่งตนจะมีอํานาจปรับเปลี่ยนหรือยกเลกิการประมูลได้ 

ตาม (ร่าง) ประกาศฯ ผู้ชนะการ
ประมูลมีเวลา ๓๐ วัน ในการขอใช้
ใช้บริการโครงข่ายฯ จากผู้ใหบ้ริการ
ที่ได้รับใบอนุญาต ตามเงื่อนไขในการ
เลือกใช้บริการโครงข่ายฯ ที่กําหนด 
เพื่อแก้ปัญหากรณีเกิด Deadlock 
ทั้งนี้ผู้ให้บริการโครงข่ายต้อง
ให้บริการแก่ผูร้ับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์จากคณะกรรมการ
เท่านั้น  

เป็นการสงวนไว้เพื่อให้คณะ
กรรมการฯ สามารถพิจารณาใช้
ดุลพินิจคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
และการบริหารคลื่นความถี่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย 
 

๔.๕ ต้องการทราบว่า ช่องข่าว ๗ ช่อง ประมูลพร้อมกันหรือไม ่ระหว่างการ
ประมูล ผู้เข้ารว่มการประมูลจะทราบข้อมูลใดบ้าง  และทราบสถานะ
ตลอดเวลาหรือไม่  

คุณวิโรจน์ นันตะพานา 
(สํานักข่าว INN) 

 
คุณจิตรลดา เฮงยศมาก 
(บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่) 

หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ จะ
ประมูลพร้อมกัน ๗ ใบอนุญาต โดยที่
ตลอดระยะเวลาการประมูล 
ผู้เข้าร่วมการประมูลจะทราบว่า
ตนเองเป็นผู้มีสิทธิชนะการประมูล



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๐ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
คุณธนพงษ์ ณ ระนอง 

(บมจ. อินทัช) 
หรือไม่ ในลําดับใด และจะทราบ
ราคาต่ําสุดของกลุ่มผู้มสีิทธิเป็นผู้
ชนะการประมูล 

๔.๖ ถ้าในกรณีการเคาะไล่ราคาขึ้นไปและหยุดเคาะไปแล้ว รายอื่นเคาะ
มูลค่าเพิ่มไปเรือ่ยๆ แล้วในระหว่างนั้นอยากสู้แข่งขันต่อ จะสามารถไปไล่
ราคาต่อได้หรือไม่ และหากยังไม่อยู่ในลําดับที่เป็นผู้มีสิทธิชนะการ
ประมูล จะไล่ราคาทันหรือไม่  

 
๔.๗ เป็นไปได้หรือไม่ว่า ให้กด Step ข้ามขึ้นไปทันถึงลําดับสุดท้ายโดยไม่ให้

เลยลําดับสุดทา้ยขึ้นไป เพราะการประมูลไม่อยากให้เหมอืนการแข่งวิ่ง 
 
๔.๘ บริษัท ฯ มีความเห็นว่า การประมูลโดยใช้วิธีการดังกล่าว อาจจะเกิด

ปัญหาในช่วงเวลาการปะมูล เพราะหากต้องการเพิ่มราคาในครั้งแรกทีม่ี
ความแตกต่างจากราคาขั้นต่ําจํานวนมาก จะต้องมีจํานวนครั้งในการ
เสนอจํานวนมาก จึงเสนอให้ทําการประมูลโดยในครั้งแรกสามารถเสนอ
ราคาที่ต้องการได้ และหากต้องการเสนอราคาประมูลเพิ่มเติม สามารถ
เพิ่มเป็นเป็นจํานวนเงินตามที่ต้องการ โดยเป็นทวีคูณของจํานวนที่ต้อง
เพิ่มต่อครั้งที่มีการกําหนดไว้ตามข้อกําหนดของ กสทช. เช่น ช่องรายการ
ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ บริษัทฯ เสนอราคาประมูลครั้ง
ก่อนไว้ที่ ๑๐๐ ล้านบาท บรษิัทสามารถเพิ่มราคาประมูลได้ ๑๕๐๐ ล้าน
บาทในการทํารายการครั้งเดียว ซึ่งจะทําใหก้ารตัดสินใจในช่วงการ
ประมูลมีเวลาในการตัดสินใจที่เพียงพอ เหมาะสม และไม่เกิดเหตุการณ์
แข่งขันเสนอราคากันในช่วงเวลาสุดท้าย 

คุณมานพ โตการค้า 
(บจ. IPM TV) 

 
 
 

ผู้แทน บมจ. อสมท 
 
 

คุณโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ 
(บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น 

จํากัด) 

ผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถเสนอ
ราคาตลอดระยะเวลาการประมูล    
(๖๐ นาท)ี 

 

ในการออกแบบกฎการประมูล 
ต้องการให้ ราคาที่ชนะแต่ละราย
เป็นราคาที่สมเหตุสมผล ไม่เกิด
ปัญหา Winner Curse ของผู้ชนะ
และไม่สามารถประกอบกิจการอย่าง
มีคุณภาพได้ 



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๑ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
๔.๙ ราคาเริ่มต้นของการประมูล เสนอราคาครั้งแรกจะต้องเสนอราคาสูงกว่า

ราคาเริ่มต้น อย่างไร และมีขัน้ตอนในการเสนอราคาอย่างไร  
คุณพัสตราพร วงศ์กรเชาวลิต 

(บมจ. อสมท) 
 

คุณฉัตรชัย ตะวันธรงค์ 
(ไทยรัฐ) 

 
 
 

ในแต่ละครั้งที่เคาะราคาเพิ่มขึ้นราคา
ก็จะขึ้นตามขั้นที่กําหนดไว้ เท่า ๆ 
กันทุกครั้ง  ส่วนการเสนอราคาต้องมี
การยืนยันการเสนอราคาทุกครั้ง  
ทั้งนี้จะมีการจัดทดลองระบบการ
ประมูลสําหรับผู้มีสิทธิเข้าร่วมการ
ประมูลก่อนมกีารประมูลจรงิ  
 
 

๔.๑๐ ควรเสนอราคาเป็นรอบๆ เผื่อว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เกิดเหตุสุดวิสัย 
ต่าง ๆ เช่น กดไปแล้วยังไม่ขึ้น จะได้มีการยกเลิกการประมูลได้  อาจมี
รอบ ๕ นาที ให้ทุกคนกดและรอผลออกมา (คล้ายกับการประมูล 3G) 

ผู้แทน บมจ. อินทัช ระบบการประมูลตามร่างประกาศมี
การออกแบบให้รองรับข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้น โดยสามารถหยุดพักการ
ประมูลชั่วคราวได้ ในกรณีระบบการ
ประมูลเกิดขัดข้อง 
 

๔.๑๑ ราคาช่องหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ แตกต่างจากช่อง
หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง มาก ควรที่จะเพิ่มราคา ให้สูงกว่านี้อีก 
เพื่อให้แตกต่างกับช่องเด็กและช่องข่าว ซึ่งหาเงินได้น้อย 

 

คุณจรัสศร ีนิลรัต 
(Siamsport Television) 

 

การกําหนดราคาขั้นต่ําเป็นไปตามผล
การศึกษาของรายงานการประเมิน
มูลค่าคลื่นความถี่  



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๒ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
๔.๑๒ ข้อ ๙.๓.๑ (๒) และ (๓)  กรณีทีม่ีผูช้นะการประมูลด้วยราคาเท่ากัน 

ขอให้พิจารณาการเลือกหมายเลขลําดับบริการและโครงขา่ยโทรทัศน์ 
ด้วยการดูเวลาของการเสนอราคาในการประมูล โดยผู้ที่เสนอราคาก่อน
เป็นผู้มีสิทธิเลอืกก่อน นั่นคือ ใช้วิธีการดู Time Stamp แทนการจับ
สลาก  และในการจัดลําดับการเลือกใช้บริการโครงข่าย ขอให้แยก
พิจารณาราคาสูงสุดในแต่ละหมวดหมู่ แทนที่จะพิจารณารวมทุก
หมวดหมู่  และในข้อ ๙.๓.๖ ภายหลังการขยายเวลาการประมูล กรณีที่มี
ผู้ชนะด้วยราคาเท่ากัน ขอให้พิจารณาเลือกผู้ชนะด้วยวิธีการดู Time 
Stamp แทนการจับสลาก  

 
๔.๑๓  ข้อ ๙.๓.๑ (๓) บริษทัฯ ขอเสนอว่า ควรกําหนดให้ผู้ชนะการประมูลที่มี

ราคาสูงสุด “ของแต่ละหมวดหมู่” ได้สิทธิเลอืกโครงข่ายเรียงตามลําดับ
ไปมิใช่ดูจากทุกหมวดหมู่รวมกัน  

 

คุณภาณุชัย  
เหตระกูล ศรีนวลนัด 
(บจ. เดลินิวส์ ทีวี) 

 
 
 
 
 
 
 

คุณพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล 
(บมจ. อาร์เอส) 

การกําหนดให้ใช้วิ ธีการจับสลาก 
เพื่อให้กระบวนการมีความโปร่งใส 
 
การกําหนดการจัดลําดับการเลือกใช้
บริการโครงข่าย จะพิจารณาให้ผู้
ชนะการประมูลในใบอนุญาตที่มี
ร า ค า สู ง สุ ด มี สิ ท ธิ เ ลื อ ก ก่ อ น
ตามลําดับตั้งแต่ ๑ – ๒๔ โดยไม่มี
การแยกหมวดหมู่ 

 ๔.๑๔ ข้อ ๙.๓.๔  การตัดสิทธิการเป็นผู้เข้าร่วมการประมูลและการริบ

หลักประกันการประมูล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประมูลมิได้เสนอราคาครั้งแรก

ภายในห้านาทีแรกของเวลาประมูลบริษัทฯ ขอเสนอให้เพิ่มเติมข้อความ 

ดังนี้ “๙.๓.๔..........................................................เว้นแต่การมิได้เสนอ

ราคาครั้งแรกภายในห้านาทีแรก ของการประมูลดังกล่าวเกิดจากเหตุ

สุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดซึ่งมิใช่ความผิดของผู้เข้าร่วมประมูลจนทําให้ไม่

สามารถเสนอราคาครั้งแรกภายในห้านาทีแรกของเวลาประมูลได้" 

 

บริษัท ทรู วิชั่นส์ จํากัด 
(มหาชน) 

เนื้อหาใน (ร่าง) ประกาศฯ มีความ
เหมาะสมแล้ว 



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๓ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
๕. ด้านความเหมาะสมของ

เนื้อหาข้อ ๑๐ การชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่  

 

๕.๑ เรื่องหนังสือค้ําประกันการชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต มีข้อกังวล
คือ การคืนหนังสือค้ําประกันฉบับเก่าอาจจะได้รับคืนช้า ซึ่งผู้ชนะประมูล
จะต้องนําฉบับเก่าคืนธนาคารเพื่อจัดทําฉบับใหม่  จึงขอเสนอแนะให้
สามารถจัดทําหนังสือค้ําประกันค่าธรรมเนียมในส่วนที่เหลือ จํานวน ๔ 
ฉบับ ในจํานวนเงินที่ต่างกัน แต่รวมกันแล้วได้ ๕๐ %  ระยะเวลาค้ํา
ประกัน ๔ ปี เช่นเดิมทั้ง ๔ ฉบับ และทั้ง ๔ ฉบับนํามาวางให้พร้อมการ
จ่ายเงิน งวดที่ ๑ ดังนี้ 

  
 งวดที่ ๑ จ่ายเงินสด หรือ เช็ค ร้อยละ ๕๐ พร้อมวางหนังสือค้ําประกัน 

๕๐% จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้  
  - หนังสือค้ําประกัน ของจํานวนเงินค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือ ๓๐% 
  - หนังสือค้ําประกัน ของจํานวนเงินค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือ ๑๐% 
  - หนังสือค้ําประกัน ของจํานวนเงินค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือ ๑๐ %

รวมเป็นหนังสือค้ําประกันการชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของราคา
ขั้นต่ําในงวดที่เหลือ เท่ากับ ๕๐% 

 งวดที่ ๒ จ่ายเงินสด หรือ เช็ค ร้อยละ ๓๐ พร้อมวางหนังสือค้ําประกัน 
๒๐% จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้  

  - หนังสือค้ําประกัน ของจํานวนเงินค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือ ๑๐% 
  - หนังสือค้ําประกัน ของจํานวนเงินค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือ ๑๐ % 
 
 งวดที่ ๓ จ่ายเงินสด หรือ เช็ค ร้อยละ ๑๐ พร้อมวางหนังสือค้ําประกัน 

๑๐% จํานวน ๑ ฉบับ ดังนี้  
  - หนังสือค้ําประกัน ของจํานวนเงินค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือ ๑๐ %

นายสมหมาย สุวรรณวงษ์ 
(บมจ. อสมท) 

รับไว้พิจารณาในส่วนการชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
เนื่องจากการวางหนังสือค้ําประกันไว้แล้ว ๓ ฉบับ แยกตามจํานวนเงินที่
จะต้องค้ําประกัน ดังนั้นผู้ชนะการประมูลจึงไม่ต้องจัดทําหนังสือค้ํา
ประกันฉบับใหม่มาเปลี่ยน ดําเนินการเพียงมีหนังสือร้องขอคืนหนังสือค้ํา
ประกันจํานวน ๓๐% ในกรจา่ยงวดที่ ๒ และขอคืนหนังสือค้ําประกัน 
จํานวน ๑๐% ในการจ่ายงวดที่ ๓ ซึ่งหนังสอืค้ําประกัน ก็เป็นตามที่
กําหนดในข้อ ๑๐.๑ (๑)-(๓) เช่นกัน ซึ่งในขอ้ ๑๐.๒ การจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่วนทีเกินกว่าราคาขั้นต่ํา ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน 
แต่เพิ่มจํานวนฉบับของหนังสือค้ําประกัน  

 
๕.๒ ในข้อที่ ๑๐.๒ (๖) ที่ระบุว่า สาํนักงานอาจพิจารณาคืนหนังสือค้ําประกัน 

พิจารณา จากเกณฑ์อะไร 
 
 
๕.๓ ขอเสนอว่า บางธนาคาร สามารถออกหนังสือค้ําประกันที่เป็นฉบับเดียว 

คือระยะเวลานานขึ้น ยอดในปีต่อไป ๆ ก็จะลดลงไปด้วย ซึ่งถ้าสามารถ
ใช้แบบนั้นได้ด้วยก็จะดี 

คุณพัสตราพร วงศ์กรเชาวลิต 
(บมจ. อสมท) 

 
 

คุณปรีย์มน ปิ่นสกุล 
(บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่) 

พิจารณาคืนหนังสือค้ําประกันฉบับ
เดิม เมื่อมีการชําระเงินค่าธรรมเนียม
ตามเงื่อนไขที่กําหนด และได้รับ
หนังสือร้องขอ 
รับไว้พิจารณาในส่วนการชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ 

๕.๔ ข้อ ๑๐.๑ หรอื ๑๐.๒  เรื่องการชําระค่าใบอนุญาต ที่ต้องชําระตั้งแต่ขั้น
ต่ํา จากมากไปหาน้อย และสว่นที่เกินจากขั้นต่ํา จาก น้อยไปหามาก มี
แนวคิดในกําหนดเรื่องนี้อย่างไร  นอกจากคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต แล้ว
ยังมีค่าธรรมเนียมอื่นๆอีกหรอืไม่  

 
๕.๕ เสนอให้เฉลี่ยให้มีระยะเวลาให้เท่ากับจํานวนอายุใบอนุญาตคือ ๑๕ ปี 

เพื่อจะได้จ่ายเงินตามที่ทําธุรกิจจริง ๆ 

คุณทรงศักดิ์ เปรมสุข 
(Voice TV) 

 
 
 

คุณจรัสศร ีนิลรัต 
(Siamsport Television) 

เพื่อเป็นการลดภาระของผู้ประกอบ
กิจการ จึงกําหนดให้การชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ เป็นไปตามกรอบของการ
เปลี่ยนผ่าน ทีส่อดคล้องกับการขยาย
โครงข่าย โดยเงินในส่วนของราคาขั้น
ต่ําจะนําส่งกองทุนวิจัยฯ เพื่อนําไปใช้
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
๕.๖ ในการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทั้งในส่วนราคาขัน้ต่ําและส่วนทีเ่กิน

กว่าราคาขั้นต่ํา  ขอเสนอให้มีการยืดการชําระออกไปเป็น ๑๐ ปี เพื่อให้
สอดคล้องกับความสามารถทางการเงิน เนื่องจากผู้ประกอบการจะต้องใช้
เงินลงทุนสูงในช่วงต้น ขณะที่การหารายได้ในช่วงต้นขณะที่ยังมีผู้ให้
บริการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกรายเดิมประกอบการและเป็นผู้นํา
ตลาดอยู่ ทําได้ยาก 

 
๕.๗  การชําระเงินค่าประมูลทั้งในส่วนราคาขั้นต่ําให้ลดปีแรกลงจาก ๕๐% 

เป็น ๓๐% และในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ํา (๖ งวด) โดยให้เริ่มชําระ
หลังจากการชําระเงินค่าประมูลในส่วนราคาเริ่มต้นเสร็จสิ้นในปีที่ ๓ 
กล่าวคือ เริ่มชําระเงินค่าประมูลในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ําในปีที่ ๔ - ๙ 
ตามสัดส่วนร้อยละที่กําหนด 

 
 

บริษัท ทรู วิชั่นส์ จํากัด 
(มหาชน) 

 
 
 
 
 

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่
 

บจ. จีเอ็มเอ็ม แซท 

สนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการ
ด้านกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
อย่างทั่วถึง สําหรับเงินในส่วนที่เกิน
กว่าราคาขั้นต่ํา จะนําส่งเข้าสู่กองทุน
วิจัยฯ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการ
ในส่วนอื่นๆได้ เช่น บริการชุมชน 
การพัฒนาเนื้อหา พัฒนาบุคลากร  
เป็นต้น นอกจากนี้จะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีตาม
ประกาศ กสทช. เรื่องค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๕  และเงินรายปีเข้ากองทุน
วิจัยฯ  

๕.๘ เรื่องราคาโครงข่าย อยากทราบโครงสร้างของราคาก่อนมีการประมูล
เกิดขึ้น ในระยะเวลาพอสมควร ไม่ควรต่ํากว่า ๑ เดือนล่วงหน้า ควรมีการ
ประกาศอยากทราบรายละเอียดของการบริการโครงข่ายโทรทัศน์สําหรบัผู้ชนะ
การประมูล ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน รวมถึงอยากทราบขั้นตอน
การคิดราคาโครงข่ายและ แฟคเตอร์ต่าง ๆ 
 
๕.๙ ต้องการทราบข้อมูลรายละเอียดการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ของผู้รับ

ใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เช่น ค่าใช้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ข้อห้ามการเลือก

คุณพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล 
(บมจ. อาร์เอส)  

 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 

 
 

บริษัท ทรู วิชั่นส์ จํากัด 
(มหาชน) 

 

ผู้เข้าร่วมการประมูลจะทราบข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และ
ข้อเสนอการใช้บริการโครงข่าย
ล่วงหน้าก่อนการประมูล โดยจะ
พิจารณาให้มีระยะเวลาที่เหมาะสม 
ทั้งนี้สิทธิและหน้าที่ของผู้รับ
ใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายฯ ใน
เบื้องต้นเป็นไปตามที่กําหนดใน 
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ดําเนนิการ 
ปฏิบัติในการให้บริการกับผู้ชนะการประมูล สัญญามาตรฐานในการใช้
บริการโครงข่ายโทรทัศน์ แนวทางการคุ้มครองผู้ชนะการประมูลกรณีที่
การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและ/หรือ
ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแต่ละราย
ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ทําให้ผู้ชนะการประมูลเกิดการ
เสียเปรียบในการแข่งขัน เป็นต้น 

 
๕.๑๐ ให้ประกาศให้ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตฯ ทราบถึง

ข้อมูลของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ (Multiplex) ล่วงหน้าอย่างน้อย 
๔๕ - ๖๐ วันก่อนที่จะเริ่มดําเนินการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  

 ขอเสนอให้กําหนดให้ช่องรายการหมวดหมู่เดียวกันใช้โครงข่ายของผู้
ให้บริการรายเดียวกัน เพื่อให้ช่องรายการหมวดหมู่เดียวกันมีต้นทุนและ
อยู่บนคุณภาพของการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์เหมือนกัน หรือให้ผู้รับ
อนุญาตโครงข่ายทุกรายร่วมกันให้บริการโครงข่ายเพียง ๑ เดียว เพื่อทํา
ให้แก้ปัญหาเรื่องคุณภาพและราคาที่แตกต่างกัน เพราะต้นทุนราคา
เดียวกันและคุณภาพเดียวกันย่อมทําให้ผู้เข้าร่วมประมูลเข้าสู่ตลาดอย่าง
เท่าเทียมกัน 

 
 
 
 
 
 
 

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่
 

บจ. จีเอ็มเอ็ม แซท 

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๕.๑๑ ข้อ ๑๐. ในการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ขอเสนอ

ให้เพิ่มเติมข้อความใน ๑๐.๑ (๑) งวดที่หนึ่ง ดังนี้ “(๑)งวดที่หนึ่ง

.........................................................โดยให้ถือเงินประกันการประมูลเป็น

ส่วนหนึ่ง ของการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ด้วย” 

บริษัท ทรู วิชั่นส์ จํากัด 
(มหาชน) 

 
 
 

ส่วนหลักประกันของผู้ชนะการ
ประมูลได้พิจารณาเพิ่มเติมใน (ร่าง) 
ประกาศฯ ใหน้ํามาชําระเป็นส่วน
หนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนญุาตให้
ใช้คลื่นความถี่ 



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๗ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
๕.๑๒ ข้อ ๑๐.๑ วรรคสอง ซึ่งกําหนดว่า สํานักงาน “อาจ” คืนหนังสือค้ํา

ประกัน ตามจํานวนที่ได้นําส่งของแต่ละงวดที่ได้ชําระค่าธรรมเนียมแลว้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 
ดังนี้ “สํานักงานจะคืนหนังสือค้ําประกันตามจํานวนที่ได้นําส่งของแต่
ละงวดที่ได้ชําระค่าธรรมเนียมแล้วภายในสบิห้าวันนับตั้งแต่วันที่ผู้ชนะ
การประมูลได้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดนั้นๆ” 

 
๕.๑๓ ข้อ ๑๐.๒ วรรค ๕ บรรทัดที่ ๔ ข้อความว่า “หากพ้นกําหนดชําระเงิน

ตามเวลาที่ระบุ” หมายถึง กําหนด เวลาใดขอเสนอให้บัญญัติให้ชัดเจน 
โดยอาจจะกําหนดว่า “หากผู้ชนะการประมูลหรือผู้รับใบอนุญาตไม่
ชําระค่าธรรมเนียมเพิ่มภายในระยะเวลาสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หนังสือบอกกล่าว จะถือว่าผู้ชนะการประมูลหรือ    ผู้รับใบอนุญาต
กระทําผิดเงื่อนไขของประกาศนี้ ....................” 

 
๕.๑๔ แนวทางปฏิบัติในข้อ ๑๐ บริษัทขอเสนอให้คณะกรรมการกําหนด

ระยะเวลาที่ชัดเจนว่ากี่วันที่ผู้ชนะการประมูลหรือผู้รับใบอนุญาต
สามารถชําระค่าธรรมเนียมเพิ่มได้ ก่อนที่คณะกรรมการจะมีสิทธิ
พิจารณาพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่
 

บจ. จีเอ็มเอ็ม แซท 

เป็นการสงวนไว้เพื่อให้สามารถ
พิจารณาการดําเนินการตามเงื่อนไข
ในการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ก่อนการคืนหนังสือค้ําประกัน 

 
 
กําหนดชําระเงินตามเวลาที่ระบุ
หมายถึงระยะเวลาที่กําหนดในแต่ละ
งวดตามข้อ ๑๐.๑ (๑) – (๔) และข้อ 
๑๐.๒ (๑) – (๖) 

 
 
 

รับไว้พิจารณาในส่วนของขั้นตอน
ปฏิบัติต่อไป 



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๘ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
๖. ด้านความเหมาะสมของ

เนื้อหาข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ 
เงื่อนไขก่อนรบัใบอนญุาต
และการออกใบอนุญาต 

 

๖.๑ ในข้อ ๑๑.๓  คําว่า “การดําเนินการ” ในทีน่ี้หมายรวมถึงการออกอากาศ
ด้วยหรือไม่ ถ้ารวมถึงด้วยก็น่าจะขัดหรือแย้งกับ ประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๕ ที่กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องเริ่มให้ออกอากาศภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต ดังนั้น สถานีฯ จงึขอให้ กสทช. พิจารณา
กําหนดการดําเนินการในแต่ละช่วงให้ชัดเจน 

 
๖.๒ ร่างประกาศในข้อ ๑๑.๓ มิได้ระบุใหช้ัดเจนว่าภายใน ๔๕ วันนับตั้งแต่

วันที่ได้รับหนังสือเป็นผู้ชนะการประมูลนั้น ผู้ชนะการประมูลต้อง
ดําเนินการให้แล้วเสร็จ หรือแค่เพียงเริ่มดําเนินการตามร่างประกาศฯ 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าวก็เพียงพอ 

 

ผู้แทน สถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง ๗ 

 
 
 
 
 

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่
 

บจ. จีเอ็มเอ็ม แซท 

ข้อ ๑๑.๓ เป็นเงื่อนไขที่ต้อง
ดําเนินการก่อนรับใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่และประกอบกิจการ เพื่อ
ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  
 
 
ข้อเสนอมีความสอดคล้องกับ (ร่าง) 
ประกาศฯ แลว้ 
 
 

๖.๓ การเลือกใช้บริการโครงข่าย โดยให้ผู้มีราคาสูงเลือกโครงข่ายก่อน ซึ่งตรง
นั้นจะต้องเป็นการนําราคาของทุกหมวดมาเรียงกัน ว่าใครราคาสูงกว่าได้
เลือกก่อนใช่หรือไม่  และทางสํานักงานมีการกําหนดคุณภาพของการ
ให้บริการของแต่ละ MUX หรือระดับการให้บริการต้องอยู่ในระดับไหน 
หรือราคาที่มาเสนอให้กับช่องจะถูกควบคุมหรือไม่ เพราะถ้าปล่อยให้
เป็นไปตามกลไกตลาดจนเกินไป ผู้เข้าประมูลก็ต้องพยายามประมูลให้ได้
ลําดับต้น ๆ ไว้เพื่อให้ได้เลือก MUX ที่ดี 

ผู้แทน  
บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่

- ผู้ประมูลที่เสนอราคาสูงสุดมีสิทธิ
เลือกโครงข่ายก่อน โดยนําราคา
ของแต่ละใบอนุญาตที่ชนะการ
ประมูลทุกหมวดหมู่มาเรียงกัน 

- ผู้ให้บริการโครงข่ายจะต้องทําให้
ครอบคลุม ๙๕% ของครัวเรือน 
และพารามิเตอร์เป็นไปตาม
มาตรฐานทางเทคนิคที่กําหนด      
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๙ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
กําหนดหน้าที่ของผู้ให้บริการ
โครงข่ายต้องจัดทําข้อเสนอการ
ใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศน์
ให้คณะกรรมการเห็นชอบและ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อให้ผู้รับ
ใบอนุญาตรายอื่นสามารถ
พิจารณาก่อนเข้าใช้หรือเชื่อมต่อ
โครงข่ายนั้น  

๖.๔ ในข้อ ๑๑.๒  ขอให้พิจารณายืดเวลาการขอใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
กับผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลให้แลว้เสร็จภายใน 
๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูล 

  
 ในข้อ ๑๑.๓ ขอให้พิจารณายืดเวลาดําเนินการตามประกาศฯ ภายใน ๖๐ 

วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูล   
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาณุชัย  
เหตระกูล ศรีนวลนัด 
(บจ. เดลินิวส์ ทีวี) 

กําหนดเวลา ๓๐ วันเหมาะสมแล้ว
เนื่องจากตามประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่สําหรับการให้บรกิาร
โทรทัศน์ฯกําหนดหน้าที่ของผู้
ให้บริการโครงข่ายต้องจัดทําข้อเสนอ
การใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศน์
ให้คณะกรรมการเห็นชอบและ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อให้ผู้รับ
ใบอนุญาตรายอื่นสามารถพิจารณา
ก่อนเข้าใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายนั้น 



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๒๐ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
 ๖.๕ ในข้อ ๑๑ วรรค ๒ ซึ่งระบุว่า “...ภายในระยะเวลาที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

ให้ถือว่าสละสิทธิ์ การขอรับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และไม่อาจเรียกคืน
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดจาก   การขอรับใบอนุญาตได้” บริษัทฯ ขอ
เสนอให้เพิ่มข้อยกเว้นว่า “เว้นแต่มีเหตุขัดข้องซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ชนะ
การประมูลจนทําให้ไม่สามารถดําเนินการดังกล่าวได้”  

บริษัท ทรู วิชั่นส์ จํากัด 
(มหาชน) 

เนื้อหาใน (ร่าง) ประกาศฯ มคีวาม
เหมาะสมแล้ว 

๗. ด้านความเหมาะสมของ
เนื้อหาข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ 
ขอบเขตและเงื่อนไขการ
อนุญาตให้ใชค้ลืน่ความถี่  

 

๗.๑ ตั้งแต่ข้อ ๑๓.๕ – ๑๓.๗ ควรอธิบายคําว่า “ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
” ว่าขอบเขตและความหมายในการบังคับใช้นั้นมีรูปธรรมเป็นอย่างไร 
เพื่อเพิ่มเติมให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  

 

คุณพัชรพงษ์ ศิรศรัณย์ 
(บมจ. โพสต์ พับลิชชิ่ง) 

คณะกรรมการจะกําหนดหรือ
ประกาศกําหนดต่อไป  โดยในการ
ออกประกาศต่างๆ จะมีการรับฟัง
ความเห็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

๗.๒ ในข้อ ๑๓.๓  หากในช่วงแรกของการประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอล 
ผู้รับใบอนุญาตประสบภาวะขาดทุน หรือในกรณีที่ผูใ้ห้บรกิารโครงข่ายไม่
สามารถให้บรกิารได้เนื่องจากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือทางการเมือง 
สถานีเห็นว่า กสทช. ควรมีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับใบอนุญาต เช่น การ
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนญุาต หรือการสนับสนุนด้านเงินทุน เป็นต้น  

 

ผู้แทน สถานีโทรทัศน์ส ี
กองทัพบกช่อง ๗ 

รับไว้พิจารณาในส่วนของการ    
กํากับดูแลการประกอบกิจการ 
 

๗.๓ ควรเพิ่มเติมเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ตามข้อ ๑๓ โดย
กําหนดให้ “ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดทําแผนขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ประกอบกิจการในกรณภีัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินให้ กสท. ทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต” 

กลุ่มงาน สส. 
(สํานักงาน กสทช.) 

 
 

พิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมใน (ร่าง) 
ประกาศฯ  



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๒๑ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
๗.๔ ควรเพิ่มเติมเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ตามข้อ ๑๓ ของ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูล
คลื่นความถี่ฯ ดังนี้ “ผู้รับใบอนุญาตจะต้องมีกระบวนการในการกํากับ
ดูแลตนเองให้มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณ 
และความรับผดิชอบต่อสังคม” เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ มีความ
ตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคมอันจะทําให้
การกํากับดูแลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ฝ่ายเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการ

กํากับดูแลกันเอง 

พิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมใน (ร่าง) 
ประกาศฯ 

 ๗.๕ ในข้อที่ ๑๔ ทีร่ะบุว่า เพื่อประโยชน์ในการบริหารคลื่นทีม่ีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการอาจพิจารณาเพิ่มคุณภาพ... นั้น ขอทราบความชัดเจน ว่า
จะมีการดําเนินการเมื่อใด และอย่างไร 

 
 
 
 
 
๗.๖ ในข้อ ๑๔ เสนอให้คณะกรรมการกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนที่จะประมูล

เพื่อ Upgrade ช่องรายการแบบความคมชัดปกติ (SD) ไปสู่ช่องรายการ
แบบความคมชัดสูง (HD) เป็นปัจจัยสําคัญต่อการตัดสินใจเข้าร่วมการ
ประมูลช่อง HD หรือไม่ รวมถึงสร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้าร่วมประมูลช่อง 
HD ว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว (Grace Period) ยังไม่มีผูแ้ข่งขันราย
ใหม่ในตลาดที่ให้บริการช่อง HD แบบ Terrestrial 

 

คุณพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล 
(บมจ. อาร์เอส) 

 
คุณพัสตราพร วงศ์กรเชาวลิต 

(บมจ. อสมท) 
 
 
 

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่
 

บจ. จีเอ็มเอ็ม แซท 
 

เนื่องจากเทคโนโลยีการรับสง่
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้นการดําเนินการตามข้อ ๑๔ จะ
ดําเนินการเมื่อมีความพร้อม  ซึ่งจะมี
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ดําเนินการต่อไป  



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๒๒ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
๗.๗ ถ้ามีการรวมกลุ่มกันเพื่อเข้าร่วมประมูลจะถือว่าผิดกติกาหรือไม่ และทีจ่ะ

มีการประมูลทัง้หมดในช่วงนี้ ๒๔ ช่อง หลังจากจัดสรรแลว้ จะมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพราะถ้ามีการประมูลใหม่  มลูค่าจะลดลง  

 

คุณมานพ โตการค้า 
(บจ. IPM TV) 

 

ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ 
กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สําหรับการ
ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
และ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 
เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ และ
การเปลี่ยนแปลงควรเป็นเรื่องของ
การ พิจารณาเพิ่มคุณภาพการ
ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
จากจํานวนใบอนุญาตเดิม เนื่องจาก 
จํานวนช่อง ๒๔ ช่องนั้น ได้
ทําการศึกษาแล้วว่าเป็นจํานวนที่มี
ความเหมาะสมกับประเทศไทย 

๗.๘ มีหลายบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อยากเสนอว่าเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงผูถ้ือหุ้น อยากให้คํานึงถึงบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วย
ว่า บางครั้งก็อยู่เหนือการคาดการณ์ 

คุณพัสตราพร วงศ์กรเชาวลิต 
(บมจ. อสมท) 

รับไว้พิจารณาในส่วนของการ กํากับ
ดูแลการประกอบกิจการ  

 ๗.๙ ในข้อ ๑๓.๒ ซึ่งกําหนดให้อายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลมีอายุ 
๑๕ ปีนั้น บริษัทฯ ขอเสนอแก้ไขให้ใบอนญุาตมีอายุ ๒๕ ปีแทนเนื่องจาก
ระยะเวลา ๑๕ ปีนั้น เป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไปและไม่สอดคล้องกับ

บริษัท ทรู วิชั่นส์ จํากัด 
(มหาชน) 

อายุใบอนุญาตเป็นไปตาม พ.ร.บ. 
การประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๒๓ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
ระยะเวลาคืนทุนเนื่องจากการดําเนินธุรกิจการให้บริการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลนั้นเป็นการลงทุนระบบใหม่และใช้เงินลงทุนที่สูงทั้งการ
ลงทุนด้านโครงข่ายการจัดทํารายการ รวมถึงเงินลงทุนที่ใช้ในการประมูล  
อีกทั้งการประมูลในครั้งนี้จะส่งผลใหจ้ํานวนผู้ให้บริการช่องรายการใน
อุตสาหกรรมมจีํานวนเพิ่มขึ้นจํานวนมาก ซึง่ทําให้คาดการณ์ได้ว่าระดับ
การแข่งขันในอุตสาหกรรมจะมีระดับที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน ทําให้รายได้
จากการให้บรกิารจะไม่กระจุกตัวแต่จะถูกกระจายไปยังผู้รับใบอนุญาต 
ต่างๆ ตามความสามารถในการให้บริการของผู้ให้บริการแต่ละราย ซึ่ง
ส่งผลให้ระยะเวลาการคืนทุนมีแนวโน้มที่จะ ล่าช้าออกไป 

 
๗.๑๐ บริษทัฯ ขอเสนอเพิ่มเติมขอบเขตและเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้คลื่น

ความถี่ในประเด็นการเริ่มให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล กล่าวคือ 
“ผู้รับใบอนุญาตต้องเริ่มให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภายใน
ระยะเวลา ๑๘๐ วันนับจากได้รับคํายืนยันการให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์จากผูร้ับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล
ตามที่ผู้รับใบอนุญาตได้ดําเนินการร้องขอ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับใบอนุญาตต้องเริ่มดําเนินการ
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ตามแผนให้บริการหรือแผน
ลงทุนภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตการให้บรกิารฯ 

๘. ด้านความเหมาะสมของ
เนื้อหาภาคผนวก  

 
 
 
 

๘.๑ นิยามหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครวั ให้นิยามหมวดหมู่เด็ก 
เยาวชน และครอบครัว โดยมีความหลากหลายของกลุ่มเด็ก รวมทั้งมี
นิยามเฉพาะสําหรับเด็กกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กชายขอบ เด็กชาติพันธ์ 
เด็กพิเศษ ทั้งนี้ในการกําหนดนโยบายต้องคํานึงถึงการเคารพสิทธิเด็ก
ด้านสื่อด้วย 

 - ให้มีการนิยามโดยคํานึงถึงครอบครัวที่หลากหลาย ได้แก่ ครอบครัว

เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์
การจัดทําผังรายการสําหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
๒๕๕๖ ได้กําหนดรายการสําหรับเด็ก
และเยาวชนจะต้องเป็นรายการที่มี
ระดับความเหมาะสมของรายการใน



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๒๔ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวที่มีเพศสภาพ ครอบครัวที่ไม่มีพ่อแม ่(ครอบครัว
แหว่งกลาง) เป็นต้น เพื่อครอบคลุมครอบครัวทุกประเภทในสังคม 

 - ให้มีการนิยามช่องและนิยามรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัวให้
ชัดเจน เช่น ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัวคืออะไร รายการเด็กคือ
อะไร รายการเยาวชนคืออะไร รายการครอบครัวคืออะไร เป็นต้น เพื่อ
ตอบสนองตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 

 - ให้มีการจัดทําเกณฑ์ในการแยกประเภทรายการเด็กเยาวชน และ
ครอบครัวให้ชัดเจน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีมิติที่แตกต่างกัน (เช่น 
รายการสําหรับครอบครัวบางรายการไม่เหมาะสําหรับเด็ก) 

 - ให้ระบุในนิยามถึงการคํานึงถึงการปกป้องสิทธิเด็กด้านสื่อ (Code of 
Conduct) 

 - ให้ปรับคําว่า “ส่งเสริมความสมัพันธ์อันดีของสมาชิกในครอบครัว” 
เพื่อให้เห็นมิติการส่งเสริมพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแลเด็กและเยาวชน
มากขึ้น 

 - ให้มีระบบการประเมินรายการทั้งก่อนและหลังการออกอากาศ โดยมี
ภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการประเมนิรายการ 

๘.๒ เนื้อหารายการที่เหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชน 
 - ให้มีการแบ่งช่วงอายุของเด็กและเยาวชนตามจิตวิทยาพัฒนาการเพื่อ

จัดรายการที่เหมาะสมกับพัฒนาการแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่ ๓ – ๑๘ ปี  
 - ให้มีเนื้อหารายการที่เหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชน ดังนี้ 
  * ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ตามวัย สนับสนุนการกระตุ้นความคิดและ

การใช้ร่างกาย เพื่อให้มีพัฒนาการตามวัยในด้านร่างกาย อารมณ์ และ
สติปัญญา โดยกระบวนการผลิตต้องคํานึงถึงการปกป้องเด็กและเยาวชน

ระดับ ป หรือ ด หรือ ท หรือตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ซึ่งในส่วนข้อคดิเห็นเพิ่มเติมจะรับไว้
ประกอบการพิจารณาในส่วนของ
การกํากับดูแลการประกอบกิจการ
ต่อไป 

 



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๒๕ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ปลอดภัยจากเนื้อหา ภาพ หรือเสียง ที่ไมเ่หมาะสม 
 
  * ส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็ก รายการที่ปลอดภัยและเหมาะสม

สําหรับเด็ก ไมม่ีเนื้อหาที่แสดงออกถึงความรุนแรง 
  * ส่งเสริมทักษะชีวิต การช่วยเหลือตนเอง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

สําหรับเด็กและเยาวชนในสถานการณ์ต่าง ๆ 
  * ส่งเสริมความคิดด้านบวก และคุณธรรม 
  * สนับสนุนการกระตุ้นการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ 

ทักษะการอ่าน การใช้ภาษา รวมทั้งส่งเสริมด้านดนตรี กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

  * การปรับตัวตามพัฒนาการของวัยรุ่น การเรียนรู้เพศสภาวะ เพศวิถี 
เพศศึกษา 

  * การรู้เท่าทันในสังคมบริโภค รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อต่าง ๆ 
  * การพัฒนาแนวคิดจิตตปัญญา จิตอาสา และสันติวิธีในวิถี

ประชาธิปไตย 
  * ส่งเสริมเด็กและเยาวชนในบริบทที่แตกต่างกัน เช่น บริบทพื้นที่ 

เมือง ชนบท เป็นต้น โดยคํานึงถึงการเข้าถึงเด็กและเยาวชนทุกกลุ่ม 
 - ให้มีเนื้อหาที่สง่เสริมการเรียนรู้มิติของครอบครัว เป็นรายการที่

ครอบครัวสามารถมีส่วนร่วมและสามารถเรียนรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กและเยาวชนในครอบครัวได้ 

 
๘.๓ เนื้อหารายการที่เหมาะสมสําหรับครอบครัว 
 - ให้มีเนื้อหารายการประเภทครอบครัวศึกษา (family Studies) เพื่อ



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๒๖ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นการให้ความรู้และการเรียนรู้สําหรับครอบครัว 
 
 - ให้คํานึงถึงครอบครัวที่หลากหลาย เช่น ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 

ครอบครัวที่มีเพศสภาพ ครอบครัวที่ไม่มีพ่อแม่ (ครอบครัวแหว่งกลาง) 
เป็นต้น 

 - ให้มีเนื้อหาในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ส่งเสริมทักษะ
การอยู่ร่วมกันของคนต่างวัย รวมทั้งทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ดีต่อกันในครอบครัว 

 
๘.๔ รายการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
 - ให้มีรายการส่งเสริมการเรียนรู้ตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย โดยศึกษา

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
๘.๕ สิ่งที่ควรมี - ไม่ควรมีสําหรับรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 สิ่งที่ควรม ี
 - ทุกรายการต้องมีที่ปรึกษา/ผูเ้ชี่ยวชาญด้านเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัว เช่น จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นักวิชาการ คนทํางานภาค
ประชาสังคม เป็นต้น และมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ 

 - ทุกรายการต้องการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ผลิต 
นักการตลาด และนักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว 

 สิ่งที่ไม่ควรม ี
 - ไม่ส่งเสริมให้เกิดการหมิ่นระหว่างเด็ก เช่น เพศ ภาษา ชาติพันธ์ 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
การเมือง เป็นต้น 

 
๘.๖ การจัดระดับความเหมาะสมของรายการ 
 - ให้มีการจัดทําเกณฑ์หรือสัญลกัษณ์การจัดระดับความเหมาะสมของ

รายการให้สอดคล้องกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยรายการสําหรับ
เด็กต้องไม่มีความรุนแรง เพศ และภาษาเลย 

 
๘.๗ ช่วงเวลาการออกอากาศของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
 - ให้ใช้กลไก/ระเบียบในการออกอากาศตามช่วงเวลาในการแยก

ประเภทรายการที่เหมาะสมสําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว และช่วย
ในการจัดผังรายการ 

 - ควรจัดผังรายการให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างรายการเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว 

 
๘.๘ ควรอธิบาย นิยามของหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ในคําว่าข่าวสารหรือ

สาระ ให้ชัดเจนว่าหมายรวมถึงรายการประเภทสารคดี หรอืรายการที่ให้
ความรู้ได้ด้วย มิใช่เป็นเพียงการรายงานข่าว หรือประเภทรายการข่าว
เท่านั้น และควรอธิบาย สัดส่วนของหมวดหมู่ข่าวสารและสาระที่กําหนด
ไว้ว่าคือ ๗๕% ให้ชัดเจน โดยระบุไว้ด้วยว่าสามารถเป็นได้ทั้งการคํานวณ
จากสัดส่วนของเวลาเปิด-ปิดสถานีก็ได้ เช่น ตั้งแต่ ๖.๐๐-๒๔.๐๐ หรือ 
๑๘ ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งต้องประกอบไปด้วยข่าวสารและสาระ ๗๕ % 
ดังกล่าว หรือสามารถนับได้ เฉพาะสัดส่วน ๗๕ % ของรายการที่เป็นการ
ผลิตใหม ่ ไม่ได้คํานวณจากการ re-run อยากให้ระบุไว้ด้วยว่า ในส่วนที่

คุณพัชรพงษ์ ศิรศรัณย์ 
(บมจ. โพสต์ พับลิชชิ่ง) 

 
 
 
 
 
 
 

นิยามตาม (ร่าง) ประกาศฯ โดยรวม
มีความเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้จะต้อง
จัดทําผังรายการให้เป็นไปตามนิยาม
รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับผังรายการ เนื้อหารายการ
สําหรับการให้บริการโทรทัศน์ที่
คณะกรรมการกําหนด และไม่ขัดกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๒๘ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
เหลืออีก ๒๕%  สามารถเป็นรายการในประเภทใดก็ได้โดยไม่จํากัด เช่น 
วาไรตี้ แต่ให้เป็นไปตามระเบียบของการจัดผังรายการที่ กสทช. ประกาศ 

 
๘.๙ เสนอแนะภาคผนวก ก ข ค ง เรื่องของสัดส่วนรายการ ผนวก ข เรื่อง

ข่าวสาร สาระเป็นหมวดหมู่เดียวที่ถูกกําหนดร้อยละ ๗๕ กับ ๒๕ ขณะที่
หมวดหมู่อื่นๆระบุเพียงกว้างๆ เลยอยากทราบว่าตามที่กฎหมายนิยามคือ
อะไร ในฐานะที่คนทํางานข่าวสาร สําหรับสดัส่วนร้อยละ ๗๕ หมายถึงว่า
จะต้องมีการผลิตรวมแล้ว ๑๘ ชั่วโมงต่อ ๑ วัน ที่จะหาข่าวสารที่จะไม่ซ้าํ 
กับสถานีเดียวกันหรือสถานีอื่นๆ อีก ๗ ช่องให้ได้ ๑๘ ชั่วโมง ซึ่ง
ทางเลือกจํากัดมาก ถ้าเป็นวันเสาอาทิตย์นี่แค่ข่าวหลักยังไม่ค่อยจะเต็ม
เลย ๑๘ ชั่วโมงสําหรับเสาร์อาทิตย์ น่าจะมีข้อจํากัดมากทีเดียวสําหรับ ๗ 
ช่องที่ทําข่าวสารที่ทําข่าวสารสาระด้วยเหมือนกัน เลยอยากจะให้ปรับลด 
๖๐ ๔๐ หรืออย่างไร เพื่อให้ประชาชนได้เลือกที่จะรับชมส่วนอื่นๆบ้าง นี่
คือข้อเสนอแนะ 

 
๘.๑๐ ภาคผนวก ข ข้อ ๑ ในส่วนของนิยาม เห็นสมควรให้ยืนยันสัดส่วน

รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะไม่น้อยกว่า
ร้อยละเจ็ดสิบห้า เพื่อให้คลืน่ความถี่หมวดหมู่นี้ออกอากาศรายการที่ให้
ข่าวสารระต่อประชาชนในสัดส่วนที่มากกว่ารายการประเภทบันเทิงอย่าง
มีสาระสําคัญ เพราะหากลดลงเหลือร้อยละ ๕๐ แล้ว ช่องรายการใน
หมวดหมู่นี้แทบไม่มีความแตกต่างจากหมวดหมู่ปกติเลย ยกตัวอย่างช่อง
ในปัจจุบัน  ช่อง ๓ ก็มีรายการข่าวสาระเกินกว่าร้อยละ ๕๐ อยู่แล้ว แต่
มองในภาพรวมก็ยังถือว่าเป็นช่องบันเทิงอยู่ ขณะที่ ช่อง ๙ มีสัดส่วน

 
 
 

คุณวรวีร์ วูวนิช 
(บจ. 3A Marketing) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวิทเยนทร์ มุตตามระ 

(บจก. บลูสกาย แชนแนล) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
พิจารณาปรับสัดส่วนของรายการที่
กําหนดในนิยามหมวดหมู่ข่าวสาร
และสาระตามภาคผนวก ข ของ 
(ร่าง) ประกาศฯ ให้มสีัดส่วนรายการ
ที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ เพื่อให้แตกต่างจากการ
ประกอบกิจการบริการสาธารณะ ที่
กําหนดสัดส่วนรายการที่เป็น
ข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๒๙ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
รายการข่าวและสาระ ประมาณร้อยละ ๖๐ อยู่แล้ว นั่นหมายความว่า 
ช่องรายการปัจจุบันสามารถไปออกอากาศในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ
ได้ทุกช่อง ซึ่งผิดจากเจตนารมณ์ในการแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน 

 
๘.๑๑ ภาคผนวก ก. หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ขอให้เพิ่ม

ข้อความในบรรทัดที่ ๒ ว่า “รวมถึงรายการสาระและบันเทิง ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องจาก รายการเด็กจะขาด
ความบันเทิงไม่ได้ 

 
 
 
 

นางสุมลพันธ์ โกศลสิริเศรษฐ ์
(สถานีวิทยุโทรทัศน์ 
แห่งประเทศไทย) 

 

 
 
 
 
นิยามตาม (ร่าง) ประกาศฯ มีความ
เหมาะสมแล้ว 

 ๘.๑๒ ปรับแก้คุณสมบัติที่ระบุในข้อ ๑. ภาคผนวก จ คุณสมบัติของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็น “เป็นนิติบุคคลสญัชาติไทยและไม่อยู่ใน
ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วยังไม่
ครบสามปี 

 คุณสมบัติที่ระบุในข้อ ๒. ภาคผนวก จ คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ บริษทัเห็นว่าหากหนังสือรับรองบริษัทได้ระบุ
วัตถุประสงค์ก็เพียงพอแล้ว ไม่จําเป็นต้องเป็นวัตถุประสงค์หลัก 

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่
 

บจ. จีเอ็มเอ็ม แซท 

(ร่าง) ประกาศฯ มีความเหมาะสม
แล้ว และสอดคล้องตาม พ.ร.บ. 
ประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๓๐ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
 ๘.๑๓ การกําหนดให้เปิดเผยผู้ถือหุ้น ผู้ที่มสีัดส่วนการถือหุ้นหรือผูท้ี่มีสิทธิออ

อกเสียงร้อยละ ๒๕ ขึ้นไป ตามข้อ ๒.๔ และ ๒.๕ ตามผนวก ฉ  หรือ
แบบสอบถามการถือครองหุ้น ตรงนี้เป็นการออกกฎเกณฑ์สร้างภาระ 
มากกว่าการออกกฎเกณฑ์พระราชบัญญัติประกอบกิจการ / กําหนด
ไม่ให้ครอบงําโดยคนต่างด้าว โดยผู้ขอรับใบอนุญาต ปฏิบัติได้ตาม ๑๕ 
วรรค ๔ การกําหนดกฎเกณฑ์ข้อห้ามดังกล่าวเป็นอํานาจที่ได้รับมาจาก 
พ.ร.บ. กสทช. ต้องผู้พันในการออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประมูลคลื่น คอืตาม พ.ร.บ. ได้กําหนดไว้ว่าให้กําหนดบุคคลที่มีสญัชาติ
ไทย ลงทุนไมน่้อยกว่า ๓ ใน ๔ ไม่น้อยกว่านิติบุคคลนั้น แต่ตามภาค 
ผนวก ฉ ข้อ ๒.๔ กับ ๒.๕ ลงไปตรวจสอบถึงผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้
ข้อรับใบอนุญาตนั้น ซึ่งกฎหมายไม่ได้ให้อํานาจเอาไว้ 

 
๘.๑๔ มาตรการที่กําหนดออกมา กฎเกณฑ์ตามภาค ผนวก ฉ ๒.๔ และ ๒.๕ 

กําหนดมาตรการตรวจสอบที่ไม่อาจทําให้อํานาจของกฎหมายบรรลุวัต
วัตถุประสงค์ได้ แม้ผูถ้ือหุ้นรอ้ยละ ๒๕ ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ ๕๐ แม้ว่า
จะเป็นคนต่างดาวก็ไม่มีอํานาจที่จะไปครอบงํากิจการนิติบุคคลได้อยู่ดี 
เนื่องจาก แพ่ง และพาณิชย์ก็ดี ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัดก็ดี 
กําหนดว่าในกรณีทั่วไปที่กฎหมายไม่ได้ใหก้ําหนดว่าลงมติเป็นพิเศษว่า 
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือตามเสียงข้างมากธรรมดา นั้นก็หมายความ
ว่าอิงกับหลักเกณฑ์ว่าออกเสียงร้อยละ ๕ ออกเสียงทั้งสิ้น ซึ่งตาม ๒.๔-
๒.๕ กําหนดเอาไว้ที่ ร้อยละ ๒๕ เปิดเผย เพื่อป้องกันการครอบงํากิจการ 
โดยคนต่างด้าวของผู้รับใบอนุญาต ซึ่งไม่สามารถอธิบายในระบบ
กฎหมายได้ว่าจะครอบงําได้ยังไงในเมื่อเขาถือหุ้นเพียงร้อยละ ๒๕  

 
 

คุณพุฒิพงศ์ พงศ์เจนกุล เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องที่
จะต้องตรวจสอบผู้ถือหุ้น เป็นการนํา
หลักเกณฑ์มาจากการนําเสนอราคา
ต่อรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๓๑ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
๘.๑๕ การกําหนดให้เปิดเผยผู้มีอํานาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นเกินกว่าลําดับที่ 

๓ ขึ้นไปโดยเปิดเผยผมมีความเห็น ตามมาตรา ๑๕ ตาม พ.ร.บ. 
กําหนดให้คุณสมบัติที่เป็นบุคคลสญัชาติไทย ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ 
คือกฎหมายตรวจสอบในชั้นของผู้ถือหุ้นของผู้รับใบอนุญาต ก็คือ
ตรวจสอบชั้นบุคคลของผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๒ ต่างดาวของรับใบอนุญาต
เท่านั้นไม่ได้ก้าวลงไปตลอดสาย ตามที่ปรากฏในตัวแบบฟอร์ม ซึ่งเป็น
การสร้างภาระเกินความจําเป็น ซึ่งมันเป็นการเข้าแทรกแซงเกินกว่า
กฎหมายกําหนดเอาไว้ และไม่สามารถเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ผู้ถือหุ้น
ภายในของผู้รับใบอนุญาตอาจจะเป็นกองทุนต่างชาติโดยไม่สามารถ
เปิดเผยการลงทุนของผู้ถือหุ้นได้เนื่องจากมีพันธะกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นใน
ประเทศนั้นๆ หรือสัญญารักษาความลับ อีกทั้งจํานวนผู้ถือหุ้นในกองทุน
นั้นก็ประกอบด้วยบุคคลจํานวนมากและมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา
ในทางปฏิบัติจึงไม่สามารถให้เปิดเผยข้อมลูของผู้ร่วมลงทนุได้ในชั้นที่ ๔-
๕ ซึ่งเป็นไปได้อย่างแน่แท้ในการที่จะเปิดเผยให้ กสทช. รบัทราบ ซึ่งสรปุ
ได้ ๒ ประเด็นคือข้อ ๑.ควรตัดหมายเหตุท้ายภาคผนวก ฉ. ออก โดย
กําหนดให้เปิดเผยของผู้ถือหุ้นถึงลําดับที่ ๓ เท่านั้น  ข้อ ๒.แก้ไขในการ
เปิดเผยรายละเอียดของผู้ถือหุ้น โดยให้แสดงรายละเอียดเฉพาะ กรณีผู้
ถือหุ้นลําดับชั้นถัดไป ไม่มีสดัส่วนผู้ถือหุ้นนับรวมที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องของ
หุ้นทั้งหมดแทนสัดส่วนเดิมทีก่ําหนดเอาไว้ร้อยละ ๑๕ ที่เปลี่ยนเป็นร้อย
ละ ๕๐ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาตัดหมายเหตุท้าย
ภาคผนวก ฉ เพื่อให้สามารถ
ดําเนินการได้จริงในทางปฏิบัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๓๒ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
๘.๑๖ เรื่องผู้มีการเกี่ยวข้องกัน มีการพิจารณาอย่างไร เช่น A สนใน HD ถ้า 

A ไปร่วมลงทุนกับ B ทําช่องข่าว ไม่ได้ใช่หรือไม่ 
 
๘.๑๗ เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะประมูล ซึ่งเกรงว่าจะเกิด

ข้อผิดพลาด ตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าประมูล ในนี้ไมม่ีช่องทางอะไรเลยที่จะ
อุทธรณ์ได้ คณะกรรมการชุดนี้ผมไว้วางใจนะแต่ถ้ามีอะไรที่อาจจะกลั่น
แกล้ง มันมีความเป็นไปได้ บางทีอาจจะผิดในเชิงเทคนิค เขียนเอกสารผดิ 
ทําให้ผู้ประมลูเสียสิทธิและไม่มีทางที่จะเรยีกร้องกลับมาได้ ซึ่งประเด็นนี้
เป็นประเด็นสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล 
(บมจ. อาร์เอส) 

 
คุณอดิศักดิ์ 

(บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง 
คอร์ปอเรชั่น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตไม่เกินรายละ
หนึ่งใบอนุญาตของแต่ละ
หมวดหมู่ และมีสิทธิยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตในหมวดหมู่ทั่วไปแบบ
ความคมชัดสูงหรือหมวดหมู่
ข่าวสารสาระ หมวดหมู่ใด
หมวดหมู่หนึ่งเท่านั้น อีกทั้ง
จะต้องมีคุณสมบัติครบถว้นตาม
ประกาศ กสทช. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่ สําหรับการ
ให้บริการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล และว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่น
ความถี่ในกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อ
ประกอบกิจการทางธุรกิจ และ
ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันตามภาคผนวก ข ใน
ประกาศว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ 

 



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๓๓ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
- ผู้ที่ถูกตัดสิทธิเข้าร่วมการประมูล

สามารถอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการได้ภายใน ๓ วัน
ทําการ ตามที่กําหนดใน 
ประกาศ กสทช. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้
ใช้คลื่นความถี่ฯ  

 
 



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๓๔ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
๘.๑๘ ถ้าผู้มีใบอนุญาตจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น แลว้เงื่อนไข

คุณสมบัติตรงนี้ยังคงจะมีผลอยู่หรือไม่ 
 

 

  

คุณดามพ์ นานา 
(อาร์เอส) 

โดยหลักการจะแบ่งเป็นสองขั้นตอน 
ในส่วนของการพิจารณาออก
ใบอนุญาตจะมเีงื่อนไขการตรวจ
คุณสมบัติ ตามปรากฏใน (รา่ง) 
ประกาศฯ  และการกํากับดูแลหลัง
ได้รับใบอนุญาต จะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและกฎกติกาที่ กสทช. 
กําหนดมาภายหลัง ทั้งในเรื่องของ
กฎในการควบรวมกิจการ และ
ลักษณะอื่นๆทีก่ระทบต่อการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม 



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๓๕ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
๙. ข้อเสนอแนะ 

ในประเด็นอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙.๑ เสนอให้พิจารณาลดจํานวนช่องประเภท HD และเพิ่มจาํนวนช่อง
ประเภท SD และช่องประเภทเด็กแทน ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับ
ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ทีม่ศีักยภาพและความพร้อมในการนําเสนอ 
Content ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

 
๙.๒ เสนอแนวคิดหลักเกณฑ์การให้ใบอนุญาตโดยพิจารณาเป็นอิสระใน

จํานวนช่อง ๒๔ ช่อง โดยไม่แยกประเภท และจํากัดสิทธิ์อนุญาตเพียง ๑ 
บริษัทต่อ ๑ ช่องเท่านั้น โดยขอเสนอข้อคิดเห็นในการพิจารณาเงื่อนไข
การประมูลใบอนุญาตเพิ่มเติมจากครั้งที่แลว้ ดังต่อไปนี้ 

  จํานวนช่องอนุญาตประเภท HD    ๗    ช่อง 
  จํานวนช่องอนุญาตประเภท SD    ๑๗   ช่อง 
 โดยในช่องประเภท SD รวม ๑๗ ช่องนี้ บริษัทฯ ขอเสนอให้เปิดเสรี โดย

ไม่มีการแยกกลุ่มประเภท วาไรตี้ ข่าว และเด็ก โดยสามารถประมูลถือ
ครองได้เพียงบริษัทละ ๑ ช่อง รวมเป็น ๑๗ บริษัท ทั้งนี้ บริษัทที่มคีวาม
พร้อมและศักยภาพสูง อาจประมูลถือครองช่องได้ทั้ง ๒ ประเภท คือ HD 
และ SD 

 
 
 

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น 
จํากัด 

จํานวนช่องรายการในแต่ละหมวดหมู่ 
มีความเหมาะสมแล้ว  



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๓๖ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
 ๙.๓ เสนอให้พิจารณาการจัดตําแหน่งช่องทีวีดิจิตอลดังนี้ 

 - ประเภทบริการสาธารณะ ทีอ่อกอากาศผ่านฟรีทีวี ๑๒ ช่อง ให้อยู่ใน
ตําแหน่งช่อง ๑-๑๒ 

 - ประเภทบริการสาธารณะ บริการชุมชน และธุรกิจที่ออกอากาศผ่าน
ทีวีดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวี ให้อยู่ในตําแหน่งช่อง ๑-๔๘ ซึง่ผู้แสดงความ
คิดเห็นคิดว่าการจัดตําแหน่งดังกล่าวทําให้ผู้ชมได้รับข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการรับชมของประชาชนส่วนใหญ่
นั้นจะกดรีโมทคอนโทรลจากช่องในลําดับต้น ๆ 

 
 

คุณเกรียงไกร วิริยะภราดร - รับไว้ประกอบการพิจารณาใน
ส่วนของบริการสาธารณะสําหรับ
การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  

- ร่างประกาศนี้ บังคับใช้ในส่วน
ของการให้บริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  

 

 ๙.๔ ข้อเสนอต่อบทบาท กสทช. 
 - ควรแยกช่องกลุ่มเป้าหมายเด็ก เยาวชน และครอบครัว เฉพาะให้เป็น 

๓ ช่อง ได้แก่ ช่องเด็ก เยาวชน/วัยรุ่น และครอบครัว โดยกําหนดสัดส่วน
เปอร์เซ็นต์เนื้อหา ดังนี้ 

  * ความหลากหลายทางภูมิภาค (เมือง - ชนบท) 
  * ความเปราะบาง เช่น พิการ เด็กพิเศษ 
  * ชาติพันธ์ 
  * ความหลากหลายทางเพศ 
  * ครอบครัวนิยามใหม ่
  * การแบ่งตามเนื้อหา ไม่ใช่ช่วงวัยเด็ก 
  * ภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
  * พลเมืองกระตือรือร้นที่จะปกป้องสิทธิ (Active Citizen) 
  * บทบาทหน้าที่ของชุมชน - สังคม – โลก 

เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก - การกําหนดนิยามหมวดหมู่เด็ก 
เยาวชน และครอบครัว ตาม
ภาคผนวก ก ใน (ร่าง) ประกาศ 
มีความเหมาะสมแล้ว 



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๓๗ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
  - มสีถาบันกํากับดูแลและให้ความรู้แก่รายการ ๓ ช่อง รวมทั้งกลไก

คณะกรรมการหรือสถาบันติดตามมาตรฐานของรายการสําหรับเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว 

 
  - ข้อเสนอในระยะยาว 
  * เนื่องจากหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีมิติและบริบทของ

กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อการตอบสนองทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ควรจัดให้มีช่อง/สถานีเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือ แยกช่องเด็ก ช่อง
เยาวชน และครอบครัว ออกจากกัน เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการและ
การผลิตรายการที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย 

  * กสทช. ควรต้องสร้างให้เกิดสิทธิในการเขา้ถึงทีวีดิจิตอล ๓ ด้าน (๓
A) ได้แก่ Availability ครบคลุมทุกพื้นที่ออกอากาศ  Affordability ด้าน
ราคา ที่ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของหรือเข้าถึงได้  Accessibility ด้าน
เนื้อหา ที่เข้าถึงครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย  

 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๓๘ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
 ๙.๕ เรื่องการควบรวมกิจการ จะมีประกาศเพิ่มเติมหรือไม่ คุณครรชิต ควะชาติ 

(บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่) 
ในเบื้องต้นต้องมีคุณสมบัติและ
ดําเนินการตามขอบเขตและเงื่อนไข
การอนุญาต ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
การให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และโดย
หลักการแล้วจะต้องคงคุณสมบัติไว้
ตลอดระยะเวลาที่รับใบอนุญาต ทั้งนี้
อาจมีการกําหนดหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการกํากับ
ดูแลต่อไป 
 

๙.๖ ควรมีการตรวจสอบคุณสมบัติ และสถานทีป่ระกอบกิจการของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตด้วยว่ามีศักยภาพเพียงพอหรือไม่ก่อนจะให้เป็นผู้มีสิทธิเข้า
ประมูล 

 

คุณจรัสศร ีนิลรัต 
(Siamsport Television) 

รับไว้พิจารณาในส่วนของขั้นตอน
การตรวจสอบคุณสมบัติ  

๙.๗ หลักเกณฑ์นี้เป็นการเอื้อให้ทางทุนใหญส่ามารถให้ใบอนญุาตสาม
ประเภท ไปได้เลยหรือไม่ คือ HD SD และช่องเด็ก  สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ 
ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็นช่องของแถม และจะกลายเป็นวา
ไรตี้ และ กฎก็สามารถเอื้อให้ทําได้   

 
๙.๘ การกําหนดขั้นตอนในการเคาะการประมูล ผู้ประกอบธุรกิจก็คํานวณ

มาแล้วว่าจุดคุ้มทุนอยู่แค่ไหน พอจะมีการประมูลจริงจัง ก็กลับไปทาํการ

คุณเอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ 
(มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา) 

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุใน 
(ร่าง) ประกาศฯ มีความเหมาะสม
แล้ว ซึ่งกิจการโทรทัศน์เป็นการ
แข่งขันกันที่เนื้อหา หากใช้
งบประมาณมากในการประมลู จะทํา
ให้งบประมาณลงทุนในการทาํ
รายการเนื้อหาที่มีคุณภาพน้อยลง 



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๓๙ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
ประเด็น ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนนิการ 
ประคับประคองภาคธุรกิจไม่ให้เค้าเทหน้าตักมากจนเกินไป แล้วเรื่องนี้จะ
มีผลกับเป้าหมายของการปฏิรูปสื่อ จะทํายังไงให้สามารถดูแล
ผลประโยชน์ของประชาชน เนื่องจากการได้รายได้จากตรงนี้จะไปช่วยใน
การประกอบการสร้างสื่อสาธารณะและการใช้เงินในการสร้างประโยชน์
อื่น ๆ อีกมากมาย 

 

 
 

๙.๙ เรื่องเด็กและเยาวชน นิยามที่กําหนด ผมว่าไม่ครอบคลุม ต่อให้ตัวเลขอยู่
ที่ ๑๔๐ ล้าน แต่ในท้ายทีสุ่ดเราจะรู้ว่าผู้ผลิตจะขอถอนทุนคืน เพื่อธุรกิจ
สามารถพยุงรายการของสามช่องนี้ไปได้ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไมม่ีผลทางธุรกิจ
มากที่สุด จึงอยากให้กําหนดให้ชัดเจนว่ากลุ่มเนื้อหาที่จะต้องการของ ๓ 
ช่องจะต้องชัดเจนอย่างเป็นสัดส่วนไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาเหมือนเดิมว่า
เนื้อหาของมันจะไปอยู่ที่เด็กชั้นกลาง ซึ่งมีกําลังซื้อและมนัจะหมดโอกาส
ให้กับเด็กชนบท ซึ่งม ี๗๐-๘๐ เปอร์เซ็นของประเทศ นอกจากนั้นเด็ก
พิเศษ เด็กชาติพันธ์ เราไม่กําหนดสัดส่วนให้ชัดเจน ถ้ากําหนดชัดเจนจะ
ครอบคลุมความและจะทําใหรู้้ว่าทําอย่างไรถึงจะเรียนรู้ความหลายหลาย
นั้น ปัญหาที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าประเทศไทยรับความหลายหลายไม่ได้ ซึ่ง
ผู้ใหญ่จําเป็นต้องเรียนรู้ด้วย 

 
 การนิยามคําว่าครอบครัว เรายังใช้ความรู้เรื่องครอบครัวเดิมๆอยู่ คือพ่อ

แม่ลูก นิยามต้องระบุชัดเจนครอบครัวหมายถึงครอบครัวเลี้ยงเดียวก็ได้ 
หรือครอบครัวไม่มีพ่อแม่ก็ได้ เพื่อที่จะได้ให้โอกาสการเติบโตของ
ครอบครัว ผู้ผลิตเองก็จะต้องมีสัดส่วนเองของผู้ผลิต หรือเป็นเด็กที่ถูกคัด
แล้วจากโมเดลลิ่ง  จึงอยากเกิดการให้โอกาสจริงๆ ในเมื่อเรามี ๓ ช่องนี้

คุณนิมิตฯ 
(เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก) 

การกําหนดนิยามหมวดหมู่เด็ก 
เยาวชน และครอบครัว ตาม
ภาคผนวก ก ใน (ร่าง) ประกาศฯ มี
ความเหมาะสมแล้ว 
 
 
 



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๔๐ 
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ดําเนนิการ 
แล้ว ในการผลติสื่อ ในต่างประเทศจะแบ่ง สาม ช่อง เด็ก เยาวชน 
ครอบครัว ซึ่งแต่ละช่องผู้ผลติจะมีทักษะคนละแบบ บางรายการเด็กเล็ก
ดูไม่ได้  

 
 นอกจากนี้ อยากให้มีการปกป้องสิทธิเด็กด้านสื่อ ซึ่งประเทศเรายังอ่อน

มาก เมื่อมีการประมูล ๓ ช่องนี้ผู้ประมูลจึงต้องเข้าใจตรงจุดนี้เพื่อให้ไม่
เป็นข้ออ้างภายหลังว่าเพราะว่าไม่รู้ ปกป้องต้องครอบคลุมตั้งแต่ก่อนและ
หลังด้วย อยากให้ผู้ประมลูทัง้ ๓ ช่องตระหนักตรงนี้ด้วย 

๙.๑๐ ควรแจ้งลําดับการประมูลของแต่ละหมวดหมู่ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  
๑๕ วัน  

 
บริษัทฯ ขอเสนอให้ กสทช. เร่งดําเนินการให้เกิดความชัดเจนใน

รายละเอียดของข้อมูลการประมูลที่ยังขาดอยู่ เช่น ลําดับของการประมูลในแต่
ละหมวดหมู่ การประมูล แต่ละหมวดหมู่จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง
วันหรือไม่ การประมูลจะดําเนินต่อไปหรือไม่หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
ผู้เข้าร่วมประมูลรายใดรายหนึ่งหรือมากกกว่าหนึ่งรายมีปัญหาขัดข้อง เป็นต้น 

คุณพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล  
(บมจ. อาร์เอส) 

 
บริษัท ทรู วิชั่นส์ จํากัด 

(มหาชน) 

รายละเอียดของการประมูลในแต่ละ
หมวดหมู่ จะมกีารแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 
ระยะเวลาการประมูลและเงื่อนไขใน
การหยุดหรือพักการประมูล ได้
กําหนดไว้ชัดเจนแล้วใน (ร่าง) 
ประกาศฯ 

ความชัดเจนในเงื่อนไขและข้อจํากัดในการดําเนินธุรกิจของผู้ชนะการ
ประมูลในช่องรายการหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว เช่น ประเภทของ
สินค้าหรือบริการที่สามารถโฆษณาได้ เป็นต้น 
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ดําเนนิการ 
๙.๑๑ กําหนดเงื่อนไขโดยห้ามผู้ชนะการประมูลช่องรายการ เข้าใช้ MUX ของ

บริษัทตนเองและบริษัทที่เกี่ยวโยงกันกับผู้ชนะการประมูล เพื่อลด
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่
 

บจ. จีเอ็มเอ็ม แซท 

เนื้อหา (ร่าง) ประกาศฯ มีความ
เหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้บริการโครงข่ายฯ ได้
กําหนดสิทธิ และหน้าที่ของผู้
ให้บริการโครงข่ายฯ ต้องให้บริการ
แก่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นอย่างเท่า
เทียมกัน ไมม่ลีักษณะเป็นการเลือก
ปฏิบัติหรือกีดกันผู้รับใบอนุญาตราย
อื่น 

๙.๑๒ ประเด็นจาก Pre-mock Auction 
 
 - ขั้นตอนในการเสนอราคามีมากเกินไป ทําให้ผู้เข้าร่วมประมูลไม่

สามารถมีเวลาในการตัดสินใจใด ๆ  เนื่องจากต้องป้อนตัวเลขเสนอราคา
อย่างเดียว 

 
 - ระบบการเสนอราคาควรใช้การเคาะปุ่มคีย์บอร์ดเพื่อยืนยันเท่านั้น(ไม่

ต้องมากรอกตัวเลขขั้นต่อไป) และควรลดการใช้คลิกเมาส ์ 
 
 - เสนอจํานวนผู้เข้าร่วมการประมูลต่อบริษัท อย่างน้อย ๕ คน/บริษัท 
 
 - เมื่อเกิดปัญหาระหว่างการประมูล กรรมการต้องสามารถหยุดการ

ประมูลได้ และเมื่อแก้ไขปัญหาแล้วต้องสามารถเริ่มประมูลต่อจากราคาที่

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่
 

บริษัท มีเดีย นาว จํากัด 
 

บริษัท I-Sport จํากัด 
 

บริษัท เดลินิวส์ ทีวี จํากัด 
 

บมจ. โพสต์ พับบลิชิง 
 

คุณวีณา จ่างเจริญ 
 

บมจ. ชิน คอรป์อเรชั่น 

รับไว้พิจารณาในส่วนของการพัฒนา
โปรแกรมระบบการประมูลต่อไป  
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ดําเนนิการ 
เสนอล่าสุด 

 - ควรมีข้อความเตือนว่า ถ้าไม่เสนอราคาภายใน ๕ นาทีแรก ผู้เข้า
ประมูลจะถูกตัดสิทธิ  

 
 - การเสนอราคาแต่ละครั้งถูกกําหนดไว้ในกฎการประมูลแลว้ ดังนั้นจึง

ไม่จําเป็นต้องให้ผู้เข้าประมูลกรอกตัวเลขทุกครั้ง ซึ่งจะช่วยลด error ใน
การใส่ตัวเลข แนะนําว่าควรออกแบบให้มลีักษณะให้ผู้เขา้ร่วมประมูล 
click/make tick จากนั้นกดยืนยัน 

 
 - ไม่ควรมีเจ้าหน้าที่หรือคนนอกนั่งอยู่ในห้องประมูล แต่อาจมี 

intercom หรือ bell แจ้งกรรมการ หากผู้เข้าประมูลมีข้อสงสัย  
 
 - ปุ่มกดเสนอราคาอยากให้เป็นสีมากกว่าพื้นขาวรองเส้นสีแดง เพื่อให้มี

ความชัดเจน และกดได้ง่าย 
 
 - ควรจับฉลากหอ้งของผู้ที่จะเข้าร่วมประมูล login name 
 
 - ช่วงเวลาขยายการประมูล ก่อนขยายเวลาการประมูล ควรมีการแจ้ง

เตือนหรือหยุดเวลาไว้ ½ - ๑ นาที เพื่อเตรียมประมูล 
 
 - ระหว่างการประมูลควรให้พักการประมูลทุก ๑๕ หรือ ๓๐ นาที 

เพื่อให้บริษัทได้มีโอกาสทบทวนลําดับ 
 

 
บมจ. อัมรินทร์ ปริ๊นติ้ง แอนด์ 

พับลิชชิ่ง 
 

บจ. Baker & McKenzie 
 

บจ. Media Resource 
Management 

 
บจ. 3A Marketing 

บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล 
 

บจ. Bangkok Media & 
Broadcasting 

 
บจ. อมรินทร์ เทเลวิชั่น 

 
บจ. Cineplex 

 
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง 

คอร์ปอเรชั่น 
 

บจ. มีเดีย ซีน 
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ดําเนนิการ 
 - ควรล็อกปุ่มกดปุ่มอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่

ผู้เข้าร่วมประมูลอาจกดโดยไม่ตั้งใจ 
 
 - กรณีลําดับผู้มสีิทธิชนะการประมูล ซึ่งเสนอราคาเท่ากันโดยมีคําว่า 

“ร่วม” แจ้งใหท้ราบนั้นน่าจะมีตัวเลขบอกว่ามีผู้ร่วมทั้งหมดมีกี่ราย 
 
 - ควรกําหนดให้ กดยืนยัน เพียงครั้งเดียวในการส่งราคาประมูล ไม่ต้อง

มี Popup window ยืนยันของระบบมาให้กด ok อีกครั้งหนึ่ง ในเมื่อ
ราคาที่เสนอได้ในแต่ละขั้นถูก fixed ไว้อยู่แล้ว หากจะมี Popup 
window ขึ้นควรเป็นการเตือนในกรณีที่กดราคาผิดจาก step ถัดไป 

 
 - ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในระบบคอมพิวเตอร์ สํานักงาน กสทช. 

ต้องจัดให้มีระบบแจ้งเตือนไว้สําหรับผู้เข้าร่วมประมูลแจ้งส่งสัญญาณไปที่
ห้องควบคุมประมูลเพื่อหยุดพักการประมูลเป็นการชั่วคราว 

บมจ. True Corporation 
 

บจ. โมโน โปรดักชั่น 
 

บมจ. อาร์เอส 
 

บจ. People Media TV 
 

 


