รายละเอียดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ
การดาเนิ นโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่
การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดิ นในระบบดิ จิตอล
--------------------------------๑. ความเป็ นมา
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
ยุทธศาสตร์การเปลีย่ นผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจติ อล
กาหนดให้มกี ารมุ่งเปลีย่ นการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไปสู่การรับส่งสัญญาณ
ในระบบดิจติ อล เพื่อให้การใช้คลื่นความถี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์มาตรา ๒๗ (๕)
และภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไม่น้อยกว่าร้อยละยีส่ บิ
ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยการอนุ ญาตให้ใช้
คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการวิท ยุกระจายเสียง วิทยุโ ทรทัศน์ใ นระบบดิจติ อล การส่งเสริมการใช้
โครงสร้า งพื้น ฐานและโครงข่ายร่ ว มกัน การส่ง เสริม สนับ สนุ น ให้ประชาชนสามารถรับสัญ ญาณ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ระบบดิจติ อลได้อย่างทั ่วถึง และการส่งเสริมสนับสนุนการวิจยั และพัฒนา
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจติ อล ทัง้ นี้ เพื่อให้การใช้คลื่นความถี่ในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ประชาชนสามารถรับสัญญาณ
วิท ยุกระจายเสียงและวิท ยุโ ทรทัศน์ ร ะบบดิจิ ตอลได้อย่างทั ่วถึง โดยการส่ง เสริมและสนับสนุ น ให้
ประชาชนสามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจติ อลได้ด้วยการจัดให้มี
มาตรการส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์รบั สัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจติ อลสาหรับ
ผูม้ รี ายได้น้อย และการทาให้ครัวเรือนในประเทศไทยโดยมุ่งหมายลาดับต้นที่เมืองใหญ่ให้สามารถรับ
สัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ในระบบดิจติ อลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ภายใน ๕ ปี
๒. หลักการเหตุผลและความจาเป็ น
เพื่อให้การดาเนินการตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบดิจติ อล โดยเฉพาะการสนับสนุนประชาชนให้ได้รบั บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบ
ดิจติ อลอย่างทั ่วถึงบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควร

๒
จัดทาโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลีย่ นผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติ อล
โดยโครงการดังกล่าวมีหลักการทีส่ าคัญคือ เป็นการสนับสนุนประชาชนในการเปลีย่ นผ่านไปสู่การรับชม
โทรทัศ น์ ภ าคพื้น ดิน ในระบบดิจ ิตอล ซึ่ง จะดาเนิ น การในรูป แบบการแจกจ่ ายคูป องส่ ว นลดให้ก ับ
ประชาชน โดยใช้เงินที่ได้จากการประมูลคลื่น ความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจติ อล ประเภท
บริการทางธุร กิจ ระดับชาติ และเป็ น กรณีของการดาเนิ น การให้ป ระชาชนได้ร บั บริการด้านกิจการ
โทรทัศน์ อย่างทั ่วถึง ซึ่งเป็น วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ กองทุน วิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจ การโทรทัศ น์ และกิจ การโทรคมนาคม เพื่อ ประโยชน์ ส าธารณะ ตามมาตรา ๕๒ (๑) แห่ ง
พระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
การสนับสนุ น ประชาชนให้ไ ด้ร บั บริการโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอลดังกล่าวในรูปแบบการ
แจกจ่ายคูปองส่วนลดจะมีการแจกจ่ายทุกครัวเรือนโดยเท่าเทียมกัน เนื่องจากทรัพยากรคลื่นความถี่เป็น
ทรัพยากรของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะของประชาชนทุกคน โดยมีแนวทางในการสนับสนุ นประชาชน
ทุกครัวเรือนตามทะเบียนประวัตริ าษฎรเป็นลาดับแรก และให้สนับสนุนเพิม่ เติมกับกลุ่มที่อยู่นอกทะเบียน
ประวัตริ าษฎรทีไ่ ด้รบั การรับรองจากผูม้ หี น้าที่รบั ผิดชอบเป็นลาดับถัดไป โดยกรอบเวลาการสนับสนุ น
ให้ดาเนิน การตามกรอบเวลาของการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่น ความถี่ภาคพื้น ดินใน
ระบบดิจติ อล
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติ อลของ
ประเทศไทย
๓.๒ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้รบั บริการด้านกิจการโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจติ อล
โดยไม่จากัดช่องทาง เพื่อให้สามารถรับบริการโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจติ อลได้อย่างทั ่วถึง
๓.๓ เพื่อสนับสนุนคูปองให้ประชาชนสามารถเลือกใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ท่สี ามารถรับชม
โทรทัศน์ในระบบดิจติ อล โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ทีส่ ามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจติ อลได้อย่าง
สมบูรณ์ โดยรองรับการแสดงผลตามมาตรฐานความคมชัดสูง (High Definition) และมีการรับประกัน
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ กสทช. กาหนด

๓
๔. กระบวนการแจกคูปอง
แนวทางการสนับสนุ นประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ ภาคพื้น ดิน
ในระบบดิจติ อล ใช้รปู แบบการแจกจ่ายคูปองส่วนลดค่าอุปกรณ์ ทส่ี ามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจติ อล
ให้กบั ประชาชนในทุกครัวเรือน เพื่อให้ได้รบั การสนับสนุ นอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ นี้ ขัน้ ตอนหลักในการ
สนับสนุนคูปองแก่ครัวเรือนเป็นดังนี้
๔.๑ สานักงาน กสทช. ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนประชากร ตามฐานข้อมูลใน
ทะเบียนประวัตริ าษฎร เพื่อจัดทาคูปองให้ตรงตามฐานข้อมูลของครัวเรือนทั ่วประเทศไทย
๔.๒ สานักงาน กสทช. ดาเนินการจัดส่งคูปองไปยังครัวเรือน ตามฐานข้อมูลในทะเบียน
ประวัตริ าษฎรโดยทั ่วถึงและครบถ้วน ตามพืน้ ทีก่ ารขยายโครงข่ายโทรทัศน์ท่ใี ช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจติ อล
๔.๓ ครัวเรือนสามารถนาคูปองไปแลกซือ้ อุปกรณ์ ทส่ี ามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจติ อล
ตามร้านค้า โดยอุปกรณ์ท่แี ลกได้ต้องผ่านการรับรองจากสานักงาน กสทช. รวมถึง ผู้ผลิต ผู้น าเข้า
ร้านค้า และโครงข่ายทีเ่ ข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการลงทะเบียนกับ สานักงาน กสทช. ด้วย
๔.๔ ร้านค้าจะต้องทาการตรวจสอบสิทธิในการใช้คูปอง โดยเมื่อร้านค้าตรวจสอบแล้วว่า
ถูกต้อง ครัวเรือนจึงสามารถแลกซือ้ อุปกรณ์ตามทีต่ อ้ งการได้
๔.๕ ในส่วนของร้านค้า ให้นาคูปอง และ Invoice ไปยังธนาคารเพื่อส่งให้สานักงาน กสทช.
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้กบั ร้านค้าต่อไป
๕. ประเด็นการรับฟังความคิ ดเห็นสาธารณะ
เพื่อให้ก ารดาเนิ น การโครงการสนับ สนุ น ประชาชนในการเปลี่ยนผ่า นไปสู่การรับชม
โทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจติ อลมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่สาธารณชนสูงสุดต่อไป จึงได้
มีการจัดรับฟงั ความคิดเห็นจากผูม้ สี ่วนได้เสียและประชาชนทั ่วไป เพื่อนาข้อคิดเห็นที่ได้รบั มาประมวล
เพื่อสรุปและพิจารณาปรับปรุงโครงการต่อไป โดยมีประเด็นในการรับฟงั ความคิดเห็น ดังนี้
๕.๑ จานวนครัวเรือนที่ จะแจกคูปอง ซึ่งจะแจกทุกครัวเรือนเพื่อให้ได้รบั การสนับสนุ น
อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นไปตามสิทธิขนพื
ั ้ น้ ฐานในการเข้าถึงบริการโทรทัศน์ทเ่ี ป็นการทั ่วไป เนื่องจาก
ทรัพยากรคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะของประชาชนทุกคน
๕.๒ มูลค่าคูปอง (เป็นจานวน ๖๙๐ บาท ตามข้อ ๑๐ วรรคสองของประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจติ อล ประเภท
บริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทีก่ าหนดให้นาเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ใน

๔
ส่วนของราคาขัน้ ต่าไปใช้เพื่อสนับสนุ นให้ประชาชนได้รบั บริการด้านกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจติ อล
อย่างทั ่วถึง หรือ ๑,๐๐๐ บาทตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ได้มมี ติเห็นชอบ)
๕.๓ วงเงิ นที่ คาดว่ าจะใช้ จ่ายจริ ง ในการสนับสนุนทัง้ หมด และกระบวนการแจก
คูปอง
๕.๔ การนาคูปองไปใช้เป็ นส่วนลด ควรสามารถนาไปแลกซื้ออุปกรณ์ใดได้บ้าง
(๑) เครื่องรับโทรทัศน์แบบมีจอภาพในระบบดิจติ อล (iDTV) ที่มอี ุปกรณ์รบั สัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์ระบบดิจติ อล (DVB-T2 Digital Tuner) อยูใ่ นตัว (Built-in)
(๒) กล่ อ งรับ สัญ ญาณโทรทัศ น์ ร ะบบดิจิต อลภาคพื้น ดิน (Digital Terrestrial
Transmission Set top box: DTT STB) พร้อมสายอากาศ ที่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ดจิ ติ อล
ภาคพืน้ ดิน DVB-T2 ได้
(๓) กล่องรับสัญ ญาณโทรทัศน์ ร ะบบดิจติ อลผ่านดาวเทียมที่ส ามารถรับสัญ ญาณ
โทรทัศน์ระบบดิจติ อลผ่านดาวเทียม DVB-S2 (Satellite Set top box: Satellite STB) หรือเทียบเท่า
หรือดีกว่า
(๔) กล่องรับสัญ ญาณโทรทัศน์ ระบบดิจิตอลผ่านสายเคเบิลที่สามารถรับสัญญาณ
โทรทัศน์ระบบดิจติ อลผ่านทางสายเคเบิล DVB-C (Cable TV Set top box: Cable TV STB)

