
รายละเอียดการรบัฟังความคิดเหน็สาธารณะต่อ 

การด าเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปล่ียนผ่านไปสู่ 

การรบัชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

--------------------------------- 

๑. ความเป็นมา  

แผนแม่บทกจิการกระจายเสยีง และกจิการโทรทศัน์ ฉบบัที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

ยทุธศาสตรก์ารเปลีย่นผ่านไปสู่การรบัส่งสญัญาณวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ในระบบดจิติอล 

ก าหนดใหม้กีารมุ่งเปลีย่นการรบัส่งสญัญาณวทิยกุระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ไปสู่การรบัส่งสญัญาณ

ในระบบดจิติอล  เพื่อใหก้ารใชค้ลื่นความถี่เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ตามเจตนารมณ์มาตรา ๒๗ (๕) 

และภาคประชาชนไดใ้ชค้ลื่นความถี่ในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ไม่น้อยกว่าร้อยละยีส่บิ 

ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบ

กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยการอนุญาตให้ใช้  

คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ในระบบดิจติอล การส่งเสรมิการใช้

โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายร่วมกนั  การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถรบัสัญญาณ

วทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ระบบดจิติอลไดอ้ยา่งทัว่ถงึ และการส่งเสรมิสนบัสนุนการวจิยัและพฒันา

ดา้นกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ในระบบดจิติอล ทัง้นี้ เพื่อให้การใช้คลื่นความถี่ในกจิการ

กระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และเพื่อให้ประชาชนสามารถรบัสญัญาณ

วทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ระบบดิจิตอลได้อย่างทัว่ถึง โดยการส่งเสรมิและสนับสนุนให้

ประชาชนสามารถรบัสญัญาณวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ในระบบดจิติอลได้ด้วยการจดัให้มี

มาตรการส่งเสรมิสนบัสนุนอุปกรณ์รบัสญัญาณวทิยกุระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ในระบบดจิติอลส าหรบั  

ผูม้รีายไดน้้อย และการท าให้ครวัเรือนในประเทศไทยโดยมุ่งหมายล าดบัต้นที่เมอืงใหญ่ให้สามารถรบั

สญัญาณวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ ในระบบดจิติอลไดไ้ม่น้อยกวา่รอ้ยละ ๘๐ ภายใน ๕ ปี 

๒. หลกัการเหตผุลและความจ าเป็น 

เพื่อใหก้ารด าเนินการตามแผนแม่บทกจิการกระจายเสยีง และกจิการโทรทศัน์ ฉบบัที่ ๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ยทุธศาสตรก์ารเปลี่ยนผ่านไปสู่การรบัส่งสญัญาณวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุ

โทรทศัน์ในระบบดจิติอล โดยเฉพาะการสนบัสนุนประชาชนใหไ้ดร้บับรกิารโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบ

ดจิติอลอยา่งทัว่ถงึบรรลุผลไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม และเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงสุด จงึเหน็ควร



๒ 

 

จดัท าโครงการสนบัสนุนประชาชนในการเปลีย่นผ่านไปสู่การรบัชมโทรทศัน์ภาคพื้นดนิในระบบดจิติอล 

โดยโครงการดงักล่าวมหีลกัการทีส่ าคญัคอื เป็นการสนบัสนุนประชาชนในการเปลีย่นผ่านไปสู่การรบัชม

โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่งจะด าเนินการในรูปแบบการแจกจ่ายคูปองส่วนลดให้กับ

ประชาชน โดยใช้เงนิที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บรกิารโทรทศัน์ในระบบดจิติอล ประเภท

บริการทางธุรกิจระดบัชาติ และเป็นกรณีของการด าเนินการให้ประชาชนได้รบับริการด้านกิจการ

โทรทศัน์อย่างทัว่ถึง  ซึ่งเป็นวตัถุประสงค์ของการจดัตัง้กองทุนวจิยัและพฒันากิจการกระจายเสียง   

กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา ๕๒ (๑) แห่ง

พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ 

และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  

การสนับสนุนประชาชนให้ได้รบับรกิารโทรทศัน์ในระบบดจิิตอลดงักล่าวในรูปแบบการ

แจกจ่ายคปูองส่วนลดจะมกีารแจกจ่ายทุกครวัเรอืนโดยเท่าเทยีมกนั เนื่องจากทรพัยากรคลื่นความถี่เป็น

ทรพัยากรของชาตเิพื่อประโยชน์สาธารณะของประชาชนทุกคน โดยมแีนวทางในการสนบัสนุนประชาชน

ทุกครวัเรอืนตามทะเบยีนประวตัริาษฎรเป็นล าดบัแรก และใหส้นบัสนุนเพิม่เตมิกบักลุ่มที่อยู่นอกทะเบยีน

ประวตัริาษฎรทีไ่ดร้บัการรบัรองจากผูม้หีน้าที่รบัผดิชอบเป็นล าดบัถดัไป โดยกรอบเวลาการสนับสนุน

ให้ด าเนินการตามกรอบเวลาของการขยายโครงข่ายโทรทศัน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดนิใน

ระบบดจิติอล  
 

๓. วตัถปุระสงค ์

๓.๑ เพื่อสนบัสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรบัชมโทรทศัน์ภาคพื้นดนิในระบบดจิติอลของ

ประเทศไทย 

๓.๒ เพื่อสนบัสนุนใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารดา้นกจิการโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอล

โดยไม่จ ากดัช่องทาง เพื่อใหส้ามารถรบับรกิารโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอลไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 

๓.๓ เพื่อสนบัสนุนคปูองใหป้ระชาชนสามารถเลอืกใชใ้นการจดัหาอุปกรณ์ที่สามารถรบัชม

โทรทศัน์ในระบบดจิติอล โดยไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่ ทีส่ามารถรบัชมโทรทศัน์ในระบบดจิติอลได้อย่าง

สมบูรณ์ โดยรองรบัการแสดงผลตามมาตรฐานความคมชดัสูง (High Definition) และมกีารรบัประกนั

คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที ่กสทช. ก าหนด 

 
 
 
 



๓ 

 

๔. กระบวนการแจกคปูอง 

แนวทางการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรบัชมโทรทศัน์ภาคพื้นดิน     

ในระบบดจิติอล ใชร้ปูแบบการแจกจ่ายคปูองส่วนลดค่าอุปกรณ์ทีส่ามารถรบัชมโทรทศัน์ในระบบดจิติอล 

ใหก้บัประชาชนในทุกครวัเรอืน เพื่อให้ได้รบัการสนับสนุนอย่างเท่าเทยีมกนั ทัง้นี้ ข ัน้ตอนหลกัในการ

สนบัสนุนคปูองแก่ครวัเรอืนเป็นดงันี้   

๔.๑ ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลครวัเรอืนประชากร ตามฐานขอ้มูลใน

ทะเบยีนประวตัริาษฎร เพื่อจดัท าคปูองใหต้รงตามฐานขอ้มลูของครวัเรอืนทัว่ประเทศไทย 

๔.๒ ส านักงาน กสทช. ด าเนินการจดัส่งคูปองไปยงัครวัเรอืน ตามฐานข้อมูลในทะเบยีน

ประวตัริาษฎรโดยทัว่ถงึและครบถ้วน ตามพืน้ทีก่ารขยายโครงขา่ยโทรทศัน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดนิ

ในระบบดจิติอล  

๔.๓ ครวัเรอืนสามารถน าคปูองไปแลกซือ้อุปกรณ์ทีส่ามารถรบัชมโทรทศัน์ในระบบดจิติอล 

ตามร้านค้า โดยอุปกรณ์ที่แลกได้ต้องผ่านการรบัรองจากส านักงาน กสทช. รวมถึงผู้ผลิต ผู้น าเข้า 

รา้นคา้ และโครงขา่ยทีเ่ขา้ร่วมโครงการจะตอ้งผ่านการลงทะเบยีนกบั ส านกังาน กสทช. ดว้ย 

๔.๔ รา้นคา้จะต้องท าการตรวจสอบสทิธใินการใช้คูปอง โดยเมื่อร้านค้าตรวจสอบแล้วว่า

ถูกตอ้ง ครวัเรอืนจงึสามารถแลกซือ้อุปกรณ์ตามทีต่อ้งการได ้ 

๔.๕ ในส่วนของรา้นคา้ ใหน้ าคปูอง และ Invoice ไปยงัธนาคารเพื่อส่งใหส้ านกังาน กสทช. 

ตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนด าเนินการเบกิจ่ายเงนิใหก้บัรา้นคา้ต่อไป 

 

๕. ประเดน็การรบัฟังความคิดเหน็สาธารณะ 

เพื่อให้การด าเนินการโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชม

โทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอลมคีวามเหมาะสมและเกดิประโยชน์แก่สาธารณชนสงูสุดต่อไป จงึได้

มกีารจดัรบัฟงัความคดิเหน็จากผูม้สี่วนไดเ้สยีและประชาชนทัว่ไป เพื่อน าขอ้คดิเหน็ที่ได้รบัมาประมวล

เพื่อสรุปและพจิารณาปรบัปรุงโครงการต่อไป โดยมปีระเดน็ในการรบัฟงัความคดิเหน็ ดงันี้ 

๕.๑ จ านวนครวัเรือนท่ีจะแจกคูปอง ซึ่งจะแจกทุกครวัเรอืนเพื่อให้ได้รบัการสนับสนุน

อยา่งเท่าเทยีมกนั และเป็นไปตามสทิธขิ ัน้พืน้ฐานในการเขา้ถงึบรกิารโทรทศัน์ทีเ่ป็นการทัว่ไป เนื่องจาก

ทรพัยากรคลื่นความถี่เป็นทรพัยากรของชาตเิพื่อประโยชน์สาธารณะของประชาชนทุกคน    

๕.๒ มลูค่าคปูอง (เป็นจ านวน ๖๙๐ บาท ตามขอ้ ๑๐ วรรคสองของประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขการประมลูคลื่นความถี่เพื่อให้บรกิารโทรทศัน์ในระบบดจิติอล ประเภท

บรกิารทางธุรกจิระดบัชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๖ ทีก่ าหนดใหน้ าเงนิค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ใน



๔ 

 

ส่วนของราคาขัน้ต ่าไปใช้เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้รบับรกิารด้านกจิการโทรทศัน์ในระบบดจิติอล

อย่างทัว่ถึง หรอื ๑,๐๐๐ บาทตามที่คณะกรรมการบรหิารกองทุนวจิยัและพฒันากิจการกระจายเสยีง 

กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไดม้มีตเิหน็ชอบ)  

๕.๓ วงเงินท่ีคาดว่าจะใช้จ่ายจริงในการสนับสนุนทัง้หมด และกระบวนการแจก

คปูอง 

๕.๔ การน าคปูองไปใช้เป็นส่วนลด ควรสามารถน าไปแลกซ้ืออปุกรณ์ใดได้บ้าง 

(๑) เครื่องรบัโทรทศัน์แบบมจีอภาพในระบบดจิติอล (iDTV) ที่มอุีปกรณ์รบัสญัญาณ

วทิยโุทรทศัน์ระบบดจิติอล (DVB-T2 Digital Tuner) อยูใ่นตวั (Built-in) 

(๒) กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial 

Transmission Set top box: DTT STB) พร้อมสายอากาศ ที่สามารถรบัสญัญาณโทรทศัน์ดจิติอล

ภาคพืน้ดนิ DVB-T2 ได ้

(๓) กล่องรบัสญัญาณโทรทศัน์ระบบดิจติอลผ่านดาวเทียมที่สามารถรบัสญัญาณ

โทรทศัน์ระบบดจิติอลผ่านดาวเทยีม DVB-S2 (Satellite Set top box: Satellite STB) หรอืเทยีบเท่า

หรอืดกีวา่ 

(๔) กล่องรบัสญัญาณโทรทศัน์ระบบดิจิตอลผ่านสายเคเบลิที่สามารถรบัสญัญาณ

โทรทศัน์ระบบดจิติอลผ่านทางสายเคเบลิ DVB-C (Cable TV Set top box: Cable TV STB) 

 
 

 

 
 

 


