
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ครั้งที่ ๒) 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ 
และเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  

ณ หอประชุมชั้น ๒ สํานักงาน กสทช.  

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ แนวทางดําเนินการ 

ชื่อประกาศฯ ไม่มี ไม่มี 

ส่วนอารัมภบทของประกาศฯ ไม่มี ไม่มี 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นต้นไป 

ไม่มี ไม่มี 

ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มี
กําหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้
ประกาศนี้แทน 

ไม่มี ไม่มี 

ข้อ ๓ คํานิยาม 
นิยามคําว่า “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เฉพาะ
ในประเภทการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
 
 

ไม่มี ไม่มี 



๒ 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ แนวทางดําเนินการ 

นิยามคําว่า “มัลติเพล็กซ์” หมายความว่า โครงข่ายตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่
รวบรวมบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หรือบริการสัญญาณอื่น
ใดที่จําเป็น เพื่อส่งหรือถ่ายทอดผ่านช่องสัญญาณเดียวพร้อมกัน 

ไม่มี ไม่มี 

นิยามคําว่า “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ไม่มี ไม่มี 

ข้อ ๔  การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการโครงข่าย ต้อง
ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการที่กําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ไม่มี ไม่มี 

ข้อ ๕ คณะกรรมการจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้บริการโครงข่าย
โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ 

ไม่มี ไม่มี 

ข้อ ๖ เพื่อให้การใช้คลื่นความถี่มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดย
ทั่วถึงให้เหมาะสมแก่การเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติที่มีอยู่อย่าง
จํากัด และเพื่อประโยชน์สาธารณะ คณะกรรมการจะกําหนด
ระยะเวลาให้ยื่นคําขออนุญาต โดยจะพิจารณาออกใบอนุญาต
ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอลตามลําดับ ดังนี้ 

(๑) ผู้ที่ประกอบกิจการโทรทัศน์โดยใช้คลื่นความถี่ที่ชอบด้วย
กฎหมายก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง

ไม่ออกนาม 
ข้อ ๖(๑) เสนอให้แก้จาก “ผู้ที่ประกอบกิจการโทรทัศน์โดยใช้
คลื่นความถี่ที่ชอบด้วยกฎหมายก่อนวันที่พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มี
ผลบังคับใช้” เป็น “ผู้ที่ประกอบกิจการโทรทัศน์โดยใช้คลื่น
ความถี่ที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ ในวันที่พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มี
ผลบังคับใช้” เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมาย 

รับที่จะแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ แนวทางดําเนินการ 

และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้   
(๒) ผู้ที่คณะกรรมการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมให้

ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ 

คณะกรรมการอาจพิจารณาออกใบอนุญาตให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่ใช้คลื่นความถี่ที่ชอบด้วย
กฎหมายอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ ก่อนก็ได้ กรณีเพื่อ
ประโยชน์ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง 

เสนอให้ตัดคําว่า “ตามลําดับ” ออก เนื่องจากในการพิจารณา
ออกใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายนั้นไม่ควรพิจารณาโดยมีลําดับ
ก่อนหลัง เพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมกันตามกฎหมายและ
เป็นธรรมแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตทุกๆ ราย 

ข้อ ๖ (๒) 

ให้ตัดข้อความ “ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เ รื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์” ออก   

เนื่องจากในมาตรา ๔ ซึ่งกําหนดว่า การขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการบริการโครงข่ายต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิ ธีการ 
กระบวนการที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ดังนั้นผู้ขอรับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายทุกราย
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการที่กําหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ใ ห้บริการโครง ข่ายกระจายเ สียงหรือโทรทัศน์  ถึงแม้ว่ า
คณะกรรมการจะมีความประสงค์ในการจัดลําดับในการพิจารณา

 
 

ข้ อ คว าม ตาม ร่ า ง ปร ะก าศฯ  มี คว า ม
เหมาะสมและสอดคล้องตามเจตนารมณ์
ของการออกร่างประกาศฯ แล้ว ทั้ง นี้ 
เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ  
 
 
 

ข้ อ คว าม ตาม ร่ า ง ปร ะก าศฯ  มี คว า ม
เหมาะสม ชัดเจน แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ แนวทางดําเนินการ 

ก็ตาม แต่ ผู้ขอรับใบอนุญาตทุกรายยังคงต้องปฏิ บัติตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการ กระบวนการที่กําหนดไว้ในประกาศฯ 
เช่นเดียวกัน 

ข้อ ๖ วรรคสอง   

เสนอให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ต่อจากประโยคสุดท้าย  

“ทั้งนี้การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการโครงข่ายตาม
ข้อ ๖ นี้ ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์”  

ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนในการพิจารณาคุณสมบัติอย่างเท่าเทียมกัน
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๔ และเพื่อให้
เกิดความชัดเจนว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทุกรายได้รับการพิจารณา
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริการโครงข่ายจากคณะ
กรรมการฯ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และ/หรือคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการได้กําหนดไว้ 

 
 
 
 

ข้อความตามร่างประกาศฯ มีความครบถ้วน
เหมาะสม และสอดคล้องตามเจตนารมณ์
ของการออกร่างประกาศฯ แล้ว 
 
 
 

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตให้บริการโครงข่าย
แก่ ผู้ ผ่านการพิจารณาตามข้อ ๖ ใ ห้สอดคล้องตามจํานวน
มัลติเพล็กซ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผน
ความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดย
จะกําหนดหมายเลขมัลติเพล็กซ์ที่มีสิทธิให้บริการด้วย 

ไม่มี ไม่มี 



๕ 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ แนวทางดําเนินการ 

ในกรณีผู้ผ่านการพิจารณาตามข้อ ๖ มีจํานวนมากกว่า
มัลติเพล็กซ์ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนด
จัดลําดับผู้ผ่านการพิจารณาทั้งหมดเพื่อออกใบอนุญาตตามลําดับ
ก่อนหลัง 

ในกรณีที่จํานวนมัลติ เพล็กซ์ตามวรรคหนึ่งว่างลง หรือ
คณะกรรมการกําหนดมัลติเพล็กซ์เพิ่มเติม คณะกรรมการอาจ
พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ผ่านการพิจารณาในลําดับถัดจากผู้
ได้รับใบอนุญาตในลําดับสุดท้ายตามวรรคสอง 
ข้อ ๘  ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่น
ความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล มีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
เครื่องวิทยุคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิค แผนความถี่วิทยุ รวมถึง
ขอบเขต เงื่อนไขการให้บริการโครงข่ายสําหรับกิจการโทรทัศน์  ที่
คณะกรรมการกําหนดหรือกําหนดเพิ่มเติม 

(๒) ต้องขยายโครงข่ายให้สามารถครอบคลุมครัวเรือนทั้ง
ประเทศ อย่างน้อยดังนี้ 

(๒.๑) ร้อยละ ๕๐ ของจํานวนครัวเรือนภายใน ๑ ปี นับ
จากวันที่ได้รับใบอนุญาต 

(๒.๒) ร้อยละ ๘๐ ของจํานวนครัวเรือนภายใน ๒ ปี นับ
จากวันที่ได้รับใบอนุญาต 

(๒.๓) ร้อยละ ๙๐ ของจํานวนครัวเรือนภายใน ๓ ปี นับ
จากวันที่ได้รับใบอนุญาต 

(๒.๔) ร้อยละ ๙๕ ของจํานวนครัวเรือนภายใน ๔ ปี นับ
จากวันที่ได้รับใบอนุญาต 

(๓) ต้องจัดให้มีการแพร่สัญญาณเพื่อให้ผู้ใช้บริการในเขต

ไม่ออกนาม 
เสนอให้แก้ไขข้อ ๘(๕) จาก “ต้องให้บริการโครงข่ายกับผู้ที่
คณะกรรมการพิจารณาว่า…” เป็น “ต้องดําเนินการเพื่อให้บริการ
โครงข่ายกับผู้ที่คณะกรรมการพิจารณาว่า…” เพื่อให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ในการออกประกาศที่ต้องการกําหนดให้การ
ดําเนินการเพื่อใ ห้บริการโครงข่ายแล้วเสร็จตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด 

รับที่จะแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 



๖ 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ แนวทางดําเนินการ 

เทศบาลเมืองขึ้นไปสามารถรับสัญญาณได้ในลักษณะการรับ
สัญญาณแบบพกพาภายในอาคาร (Portable Indoor Reception)  

(๔) ต้องจัดให้มีค่าความจุไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ที่ให้บริการ 
สําหรับการให้บริการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชน 

(๕) ต้องให้บริการโครงข่ายกับผู้ที่คณะกรรมการพิจารณาว่า
จะได้ รับสิทธิเ ป็นผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการ
ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด 
เรื่องอื่นๆ คุณอภิสิทธิ์ ศรีแก้วบวร (บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน)) 
ตามที่เคยได้ มีการออกประกาศที่เ กี่ยว ข้องกับการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย หากจะให้บริการโครงข่าย
สําหรับกิจการที่ใช้คลื่นความถี่นี้ด้วยต้องขอรับใบอนุญาตใหม่หรือ
ขอใบอนุญาตเพิ่มเติมจากฉบับเดิม 

ผู้ประสงค์ ใ ห้บริการโครง ข่ายโทรทัศน์
ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิ ตอลต้องดํ า เ นินการใ ห้ เ ป็นไปตาม
ประกาศ ฉ บับ นี้ ร ว ม ถึ งป ระ กาศ อื่น ที่
เกี่ยวข้อง 

 


