
• สุภิญญา กลางณรงค์
• กรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน์

และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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กระบวนการออกใบอนุญาต Digital  TV 

ช่วงที� 1
กระบวนการออกใบอนุญาต Digital  TV 

ช่วงที� 2
กระบวนการออกใบ
อนุญาต Mobile TV 

ช่วงที 1          
• ก.พ. 2555 – ม.ค. 2557 กระบวนการออก
ใบอนุญาต Digital TV 

• มิ.ย. 2556 - มิ.ย. 2557กระบวนการออก
ใบอนุญาต Mobile TV 

ช่วงที 2
• มิ.ย. 2557 – ธ.ค. 2558 กระบวนการออก
ใบอนุญาต Digital TV

• เริ)ม ม.ค. 2558 เริ)มกระบวนการ Analog 
Switch Off (ASO) 

ช่วงที� 1 ช่วงที� 2อนุญาต Mobile TV 



วทิยุ (ทดลองประกอบกจิการประเภทบริการธุรกจิ สาธารณะ และชุมชน) : 
4,186 ใบอนุญาต

ช่องดาวเทยีม + เคเบิ-ล : 762 ช่องรายการ

   โครงข่าย (กจิการไม่ใช้คลื น ระดบัชาต ิท้องถิ น และภูมิภาค) 

402 ใบอนุญาต
สิ งอาํนวยความสะดวก (กจิการไม่ใช่คลื น) 

: 5 ใบอนุญาต

: 402 ใบอนุญาต

ช่องทวีดีจิิตอล ประเภทธุรกจิ : 24 ช่องรายการ
(ทาํการประมูล ประกาศรายชื อผู้ชนะประมูล และเลอืกหมายเลขช่องแล้ว อยู่ระหว่างดาํเนินการยื นขอรับใบอนุญาต)

โครงข่ายภาคพื-นดนิในระบบดจิิตอล  : 5 ใบอนุญาต



จํานวนช่องรายการโทรทศัน์ภาคพื-นดนิในระบบดจิิตอล

 ช่องรายการจาํนวน 48 ช่อง

   บริการชุมชน  12 SD

    บริการสาธารณะ  12 SD

กลุ่มที  1  ช่องรายการ (เดก็ เยาวชน และ
ครอบครัว) จํานวน 3 SD

    บริการสาธารณะ  12 SD

บริการธุรกจิ 17 SD + 7 SD

กลุ่มที  2 ช่องรายการ (ข่าวสารหรือสาระฯ) 
จํานวน 7 SD

กลุ่มที  3  ช่องรายการ (ทั วไป) 
จํานวน 7 SD

กลุ่มที  4  ช่องรายการ (ทั วไป) 
จํานวน 7 HD



Platform based market share

Terrestrial Cable + Satellite

46%
54%

Terrestrial Cable + Satellite

• ประมาณ 8.7 ล้านครัวเรือนรับชมโทรทศัน์ผ่านระบบ Terrestrial

• ประมาณ 10.3 ล้านครัวเรือนรับชมโทรทศัน์ผ่านระบบ Cable + Satellite

Source : AGB Nielson



หมายเลขช่องในการรับชมโทรทัศน์ดจิิตอล : ผ่านโทรทศัน์ภาคพื-นดนิในระบบดจิิตอล

1

ทีวีสาธารณะ

32 754 986 1210 11

1513 14 16 17 201918 21 22

เดก็ เยาวชน และครอบครัว ข่าวสารและสาระ

ตามมติ *

Simulcast
ประเภทที� 1 : ส่งเสริมความรู้ การศึกษา ศาสนา 
กีฬาฯ

ประเภทที� 2 : เพื�อความมั�นคง
ของรัฐ และความปลอดภัย
สาธารณะ

ประเภทที�  3 : ส่งเสริมความเข้าใจอันดี
ระหว่างรัฐกับประชาชนและรัฐสภา การ
ปกครองในระบบประชาธิปไตย คนพกิาร 
ด้อยโอกาสฯ

ทีวีธุรกิจ

23 24 272625 28 29

30 31 343332 35 36

ทั�วไปแบบคมชัด
ปกต ิ(SD)

ทั�วไปแบบคมชัดสูง 
(HD)

        * มติการประชุม กสท. ครั8งที� 12/2556  วันที� 25 มีนาคม 2556 
วาระที� 4.7 แนวทางการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ภาคพื 8นดินใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการสาธารณะ

37 38 414039 42 43

ทีวีชุมชน

464544 47 48



หมายเลขช่องในการรับชมโทรทัศน์ดจิิตอล : ผ่านกล่องส่งสัญญาณดาวเทยีมและเคเบิ-ล

1 2 543 6

11

10987
ขึ-นกบันโยบายของโครงข่าย ตามประกาศ (1)

1312 171514 191816 2220 21

ตามมติ (2)

ประเภทที� 1 : ส่งเสริมความรู้ การศึกษา ศาสนา 
กีฬาฯ

ประเภทที� 2 : เพื�อความมั�นคง
ของรัฐ และความปลอดภัย
สาธารณะ

ประเภทที�  3 : ส่งเสริมความเข้าใจอันดี
ระหว่างรัฐกับประชาชนและรัฐสภา การ
ปกครองในระบบประชาธิปไตย คนพกิาร 
ด้อยโอกาสฯ

ทีวีสาธารณะ

เดก็ เยาวชน และครอบครัว

Simulcast

ทีวีธุรกิจ

ข่าวสารและสาระ

2523 24 26 27 302928 31 32

33 34 373635 38 39

40 41 444342 45 46

(1) ประกาศ  กสทช. เรื�อง หลักเกณฑ์การจัดลําดับบริการโทรทัศน์ 
พ.ศ. 2556  

(2) มติการประชุม กสท. ครั8งที� 12/2556  วันที� 25 มีนาคม 2556 วาระ
ที� 4.7 แนวทางการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ภาคพื 8นดินในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการสาธารณะ

ทั�วไปแบบคมชัด
ปกต ิ(SD)

ทั�วไปแบบคมชัดสูง 
(HD)



รายการ
ผู้ผลติ

รายการ
สถานีโทรทศัน์

โทรทศัน์โทรทศัน์
(ผู้ชม)

ห่วงโซ่ของการให้บริการโทรทศัน์ระบบแอนะลอ็กและระบบดจิิตอล

ห่วงโซ่ของการให้บริการโทรทัศน์ระบบแอนะลอ็ก

ผู้ผลติ
รายการ

ผู้รวบรวมผู้รวบรวม
รายการ

ผู้รวบรวม
สัญญาณ

ผู้รวบรวม
สัญญาณ

ผู้ให้บริการผู้ให้บริการ
ลูกค้า

ผู้ให้บริการ
โครงข่าย

ผู้ให้บริการ
โครงข่าย

โทรทัศน์โทรทัศน์
 (ผู้ชม)

ห่วงโซ่ของการให้บริการโทรทัศน์ระบบดจิิตอล



โครงข่ายภาคพื-นดนิในระบบดจิิตอล (Multiplexer) 

ความถี วทิยุที ใช้ในกจิการโทรทัศน์ภาคพื-นดนิในระบบดิจิตอล : 510 -790 เมกะเฮิรตซ์

Multiplexer 1 Multiplexer 2 Multiplexer 3 Multiplexer 4 Multiplexer 5 

ผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายภาคพื-นดนิ จํานวน 4 ราย 5 ใบอนุญาต ได้แก่  
กองทัพบก, อสมท., กรมประชาสัมพนัธ์ และไทย พบีีเอส







สัญญาลกัษณ์ในการเลอืกซื-อกล่องทวีดีจิติอล



ทีวีดิจิตอล : ผู้บริโภคจะได้รับการคุ้มครองอย่างไร

ผังและเนื้อหารายการ/โฆษณา คุ้มครองผู้บริโภค

       รายได้จากการโฆษณาและการบริการธุรกิจ
ไม่เกินชั่วโมงละ 12 นาทีครึ่ง โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณา
และการบริการธุรกิจตลอดทั้งวันเฉลีย่แล้วต้องไม่เกิน
ชั่วโมงละ 10 นาที 
         ตาม มาตรา 23 ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และภาคผนวก 
ค ข้อ 3 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีอนุญาต
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555

     ประกาศ กสทช. เรื่องการกระทําที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
2555
            ผู้บริโภคจะได้รับการคุ้มครองเรื่องระดับเสียง
เฉลี่ยของรายการปกติและระดับเสยีงเฉลี่ยของโฆษณา
จะต้องอยู่ในระดับที่เท่ากัน 
            การออกอากาศรายการในลักษณะที่จัดใหม้ี
ข้อความหรือข้อมูล ซึ่งมีขนาดพื้นที่รวมกันเกินหนึ่งใน 
แปดของขนาดพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์ 
 

แนวปฏิบัติ เรื่อง การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของ
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการทางธุรกิจระดับชาติ

ข้อ 1 ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ดังนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑ์การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน     

โดยให้มีกระบวนการที่ชัดเจน สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็น
ธรรม ทั้งนี้ ต้องกําหนดระยะเวลาดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้
แล้วเสร็จไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันได้รับคําร้องเรียน

(2) จัดให้มีกลไกการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นการ
เฉพาะขึ้น แยกออกจากหน่วยงานตอบคําถามหรือข้อสงสัยทั่วไป เพื่อทํา
หน้าที่รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 
และจัดให้มีบริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์

ให้ผู้รับใบอนุญาตประกาศแจ้งกระบวนการและช่องทางการรับ
และพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่อสาธารณะ ด้วยช่องทางที่เหมาะสมและทั่วถึง

ข้อ 2 เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้รับเรื่องร้องเรียนแลว้ ให้ดําเนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน รวมทั้ง แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนแลว้เสร็จ  ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

       ผังรายการต้องจัดให้สอดคล้องกับระดับความ
เหมาะสมของรายการ และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน 
        ตาม ข้อ 7, 8, และ 11 ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจาย ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนแลว้เสร็จ

ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่แจ้งสิทธิในการร้องเรียนต่อ กสทช.  ในกรณี   
ที่ผู้ร้องเรียนไม่พอใจผลการพิจารณาหรือผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของผู้รับ
ใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตเพิกเฉยไม่ดําเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน   *ในกรณีที่มีการเจรจาระหว่างผู้รับใบอนุญาตกับผู้ร้องเรียน             
ให้ผู้ร้องเรียนมีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งผู้ร้องเรียนไว้วางใจเข้าร่วมใน
กระบวนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้   **ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไขจาก
ผู้รับใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตดําเนินการปรับปรุงหรือกําหนดมาตรการ
เพื่อมิให้เกิดเรื่องร้องเรียนในลักษณะเดียวกันซ้ําอีก 

ข้อ 3 ให้ผู้รับใบอนุญาต จัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนและการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ดําเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทําการบันทึกข้อมูลการร้องเรียน การเจรจา และผลการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนรายกรณี และจัดทํารายงานสรุปข้อมูล
การร้องเรียนรวมทั้งผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเสนอต่อ กสท. ทุกหก
เดือน อย่างน้อยให้มีรายละเอียด ชื่อ สกุล ที่อยู่ และเลขหมายโทรศัพท์ของ
ผู้ร้องเรียน พร้อมเลขที่ วันที่ และรหัสอ้างอิงในการรับเรื่องร้องเรียน

(2) จัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนและผลการดําเนินการทั้งหมดไว้
เป็นเวลาอย่างน้อย 90 วันนับจากวนัที่ได้รับเรื่องร้องเรียน

จากมติการประชุม กสท. ครั้งที่ 34/2556

      ข้อ 13.6  ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการที่
เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของคนพิการ คนสูงอายุ หรือคน
ด้อยโอกาส ในการเข้าถึง รับรู้ และใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เสมอภาคเช่นเดียวกับคนทั่วไป 

  ข้อ 13.5  ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีกลไกรับเรื่อง

ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

  ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  

หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 และประกาศสํานกังาน กสทช.  
เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์  ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทําผัง
รายการฯ พ.ศ. 2556

       ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการเพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาส โดยอาจจัด
ให้มีบริการกระจายเสียงที่ออกอากาศรายการอ่าน
หนังสือเต็มเวลา หรือบริการโทรทัศน์ที่จัดใหม้ีลา่มภาษา
มือ บริการคําบรรยายเป็นอักษรวิ่ง หรือบริการคํา
บรรยายเป็นเสียง หรือบริการในรูปแบบอื่นใดที่ทําให้คน
พิการและคนด้อยโอกาสเข้าถึงหรือรับรู้การให้บริการได้ 
สําหรับรายการที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารสารสาธารณะ   
ในเวลาออกอากาศอย่างน้อยวันละ 60 นาที 
        ตาม ข้อ 10 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2556
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