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บทความชิน้นีจ้ะอธิบายถึงประเด็นด้านใบอนญุาตการให้บริการโครงขา่ยทีวดีิจิตอล ซึง่ถือเป็นชิน้สว่นส าคญัตอ่แผนการ

ผลกัดนัทีวีดิจิตอลของ กสทช. โดยจะกลา่วถงึทัง้ในประเด็นทางด้านเทคนคิเพื่อให้ผู้อา่นเข้าใจหน้าที่ของอปุกรณ์ multiplex 

หรือ Mux รวมถึงกฎเกณฑ์การจดัสรรใบอนญุาตการให้บริการโครงขา่ยดิจิตอลของ กสทช. ด้วย 

  



Multiplex กบัการส่งสญัญาณโทรทศัน ์

การแพร่สญัญาณโทรทศัน์ในระบบแอนะลอ็กเดิม ไมว่า่จะเป็นผา่นอากาศ (terrestrial) เคเบิล หรือดาวเทียม สญัญาณ

โทรทศัน์แบบแอนะลอ็กจะถกูสง่ผา่นตวักลางโดยไมผ่า่นการบีบอดัใดๆ ดงันัน้ในความถ่ียา่นหนึง่ๆ (ความกว้าง 6-8MHz) จะ

มีสญัญาณโทรทศัน์เพียงช่องเดียวเทา่นัน้ท่ีถกูสง่ การรับสญัญาณจึงตรงไปตรงมา อยากรับคลืน่ของช่องใดก็หมนุไปยงัความถ่ี

ของช่องนัน้ 

 

การสง่สญัญาณภาพในระบบทวีแีอนะลอ็กเดิม 

ปัญหาของการแพร่สญัญาณแบบไมบ่ีบอดัคือสิน้เปลอืงชว่งความถ่ีมาก เพราะหนึง่ชว่งความถ่ีสามารถสง่ได้เพยีงช่องเดียว ไม่

เพียงพอตอ่ความต้องการในอตุสาหกรรมโทรทศัน์ยคุใหม่ 

การแพร่สญัญาณโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัแบบใหมจ่ึงแก้ปัญหานี ้โดยบีบอดัสญัญาณโทรทศัน์ให้มีขนาดเลก็ลง และจบั

สญัญาณโทรทศัน์หลายๆ ช่องมา “มดัรวม” ให้อยูใ่นคลืน่ความถ่ีชดุเดียวกนั  คลืน่ท่ีสง่ออกไปจึงประกอบด้วยสญัญาณ

โทรทศัน์หลายช่องรวมกนั ชว่ยประหยดัความกว้างของสญัญาณลงได้มาก 

 

การสง่สญัญาณภาพในระบบทวีดีิจิตอล 

สญัญาณโทรทศัน์หลายช่องที่ถกูมดัรวมกนัในคลืน่ความถ่ีเดยีว โดยอปุกรณ์ที่ใช้รวมสญัญาณโทรทศัน์หลายๆ ช่องเข้าด้วยกนั

เป็นคลืน่ชดุเดียวเรียกวา่ “multiplex” (หรือในบางประเทศเรียกวา่ “sub-channel”) โดยตวัอปุกรณ์อยูท่ี่ฝ่ังเสาสง่สญัญาณ

โทรทศัน์ และเมื่อต้องการรับสญัญาณโทรทศัน์แบบดิจิทลัก็ต้องมอีปุกรณ์ถอดรหสัสญัญาณแยกกลบัเป็นช่องยอ่ยๆ ซึง่ในเชิง

เทคนิกเรียกวา่ “demultiplex” โดยจะอยูใ่นกลอ่งเซต็ท็อปหรือมาพร้อมกบัเคร่ืองรับโทรทศัน์บางรุ่นอยูแ่ล้ว 

บทความนีจ้ะสนใจเร่ือง multiplex หรือ “mux” ในฝ่ังของการสง่สญัญาณเทา่นัน้ 
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ตวัอยา่งการใชง้าน Multiplex ในสหราชอาณาจกัร 

กิจการโทรทศัน์ในสหราชอาณาจกัรถกูก ากบัโดย Ofcom1 ซึง่ปัจจบุนัเปลีย่นมาเป็นทีวีระบบดจิิทลัทัง้หมดแล้ว การกระจาย

สญัญาณโทรทศัน์ในสหราชอาณาจกัรใช้โครงขา่ยทัง้หมด 6 โครงขา่ย (multiplex จ านวน 6 ชดุหรือ 6 ความถ่ี) ได้แก่

หมายเลข 1, 2, A, B, C, D 

หนว่ยงานก ากบักิจการโทรทศัน์ขององักฤษ (ITC ซึง่ภายหลงัถกูยบุรวมกบั Ofcom) ได้จดัสรร multiplex 3 ชดุแรกให้กบั

ผู้ประกอบการโทรทศัน์ในระบบแอนะลอ็กเดิม และเปิดประมลู multiplexer 3 ชดุหลงัให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ มาใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์2 สทิธิการใช้งาน multiplexer ของสหราชอาณาจกัรในปัจจบุนัคือ 

 Mux 1 (ชื่อ BBC A) เป็นของสถานี BBC ที่ได้มาจากการจดัสรรในยคุแรก 

 Mux 2 (ชื่อ D3+4) เป็นการใช้ร่วมกนัของสถานี ITV, Channel 4, Channel 5 

 Mux A (ชื่อ SDN) เป็นการใช้งานของบริษัท SDN ให้บริการช่องทีวีเอกชนอื่นๆ ทัง้แบบดฟูรีและแบบเสยีเงิน 

 Mux B (ชื่อ BBC B) เป็นของ BBC ทีป่ระมลูเองในภายหลงั ปัจจบุนัให้บริการช่อง HD ของ BBC เองและทีวีรายอื่น 

 Mux C (Arqiva A) เป็นของบริษัท Arqiva ที่ประมลูชนะ ให้บริการช่องทีวเีอกชนอื่นๆ ทัง้แบบดฟูรีและแบบเสยีเงิน 

 Mux D (Arqiva B) เป็นของบริษัท Arqiva ที่ประมลูชนะ ให้บริการช่องทีวเีอกชนอื่นๆ ทัง้แบบดฟูรีและแบบเสยีเงิน 

รูปแบบของสหราชอาณาจกัรใช้วธีิจดัสรร 

multiplex ให้ผู้ประกอบการแตล่ะราย

ไปใช้ประโยชน์จากการกระจายสญัญาณ

กนัเอง ดงันัน้ multiplex แตล่ะชดุจงึมี

จ านวนช่องไมเ่ทา่กนั และผู้ประกอบการ

บางรายยงัน าไปใช้สง่สญัญาณวทิยแุบบ

ดิจิทลัด้วย 

Multiplex กลุม่ BBC A, BBC B, D3+4 

ถือเป็นการกระจายสญัญาณเพื่อบริการ

สาธารณะ มีโครงขา่ยทีค่รอบคลมุที่สดุ 

(26.8 ล้านครัวเรือน) ในขณะท่ี 

multiplex กลุม่ SDN, Arqiva A, 

Arqiva B เน้นให้บริการเชิงพาณิชย์ ความครอบคลมุของสญัญาณไมเ่ทา่กบักลุม่แรก (19.8 ล้านครัวเรือน) 

                                                           
1 http://www.ofcom.org.uk  
2 Digital terrestrial television in the United Kingdom 
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_terrestrial_television_in_the_United_Kingdom  

ตวัอย่าง การจดัสรรช่องสญัญาณใน Mux BBC A (ภาพจาก ukfree.tv) 

http://www.ofcom.org.uk/
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_terrestrial_television_in_the_United_Kingdom


นิยาม “มลัติเพลก็ซ์” ของ กสทช. 
จาก ประกาศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการอนญุาตเพิม่เติมในสว่นการให้บริการโครงขา่ยโทรทศัน์ ประเภทที่ใช้คลืน่

ความถ่ีภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล พ.ศ. 2556 ได้ให้นิยามของค าวา่ “มลัตเิพลก็ซ์” ไว้วา่ 

“มลัติเพลก็ซ์” หมายความวา่ โครงขา่ยตามกฎหมายวา่ด้วยการประกอบกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ ท่ี

รวบรวมบริการกระจายเสยีงหรือโทรทศัน์ หรือบริการสญัญาณอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อสง่หรือถา่ยทอดผา่นช่องสญัญาณ

เดียวพร้อมกนั 

ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงข่ายและมลัติเพลก็ซ์ 

กสทช. มีประกาศทีเ่ก่ียวข้องกบัโครงขา่ยและการกระจายสญัญาณโทรทศัน์ดิจิตอลทัง้หมด 4 ฉบบั ได้แก่ 

1. ประกาศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 
2555 

กลา่วถงึการให้ใบอนญุาตด้าน “บริการโครงขา่ย” ส าหรับวิทยหุรือโทรทศ์ัในภาพรวม 

2. ประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจติอล พ.ศ. 2555

กลา่วถงึยา่นความถ่ีและข้อมลูทางเทคนิคที่เก่ียวข้องกบัการกระจายสญัญาณดิจิตอล รวมถงึต าแหนง่ของเสาและ

จ านวน-ความถ่ีของมลัตเิพลก็ซ์ 

3. ประกาศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเตมิในส่วนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ 
ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพืน้ดินในระบบดิจติอล พ.ศ. 2556 

เป็นข้อก าหนดเพิ่มเตมิของการให้ใบอนญุาตโครงขา่ยทีวดีิจิตอล เน้นในแง่พืน้ท่ีให้บริการ และการออกใบอนญุาต

โครงขา่ยให้หนว่ยงานของรัฐเดมิ 

4. ประกาศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556  

กลา่วถงึกระบวนการเลอืกใช้บริการมลัติเพลก็ซ์ของผู้ชนะการประมลูโทรทศัน์ระบบดิจิตอล 

รายละเอียดของใบอนญุาตเร่ืองโครงการทีวีดจิิตอล สามารถแยกยอ่ยตามประกาศแตล่ะฉบบัได้ดงันี ้

1) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการอนุญาตใหบ้ริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน ์พ.ศ. 
2555 

ประกาศฉบบันีก้ าหนดเง่ือนไขของ “ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือกิจการโทรทศัน์ส าหรับให้บริการโครงขา่ย

กระจายเสยีงหรือโทรทศัน์” ทัง้ในแง่เง่ือนไขการประกอบกิจการ คณุสมบตัิของผู้ขอรับใบอนญุาต และกระบวนการคดัเลอืกผู้

ขอรับใบอนญุาต 



นิยามของบริการโครงข่าย 

ประกาศได้นิยาม “บริการโครงขา่ยกระจายเสยีงหรือโทรทศัน์” (infrastructure) ไว้ดงันี ้

“การให้บริการโครงขา่ยกระจายเสยีงหรือโทรทศัน์” หมายความวา่ การให้บริการระบบเช่ือมโยงของกลุม่เคร่ืองสง่หรือ

ถ่ายทอดสญัญาณเสยีงหรือภาพที่ใช้ในการสง่ขา่วสารสาธารณะหรือรายการจากสถานีไปยงัเคร่ืองรับ ไมว่า่จะโดย

สือ่ตวัน าทีเ่ป็นสาย คลืน่ความถ่ี แสง คลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า หรือสือ่ตวัน าใด 

ซึง่ค านิยามจะแตกตา่งไปจาก “บริการกระจายเสยีงหรือโทรทศัน์” (ผู้ประกอบการสถานี) 

“การให้บริการกระจายเสยีงหรือโทรทศัน์” หมายความวา่ การประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทศัน์เพื่อให้บริการ

การสง่ขา่วสารสาธารณะหรือรายการไปยงัเคร่ืองรับท่ีสามารถรับชมหรือรับฟังการให้บริการนัน้ๆ ได้ ไมว่า่จะสง่โดย

ผา่นระบบคลืน่ความถ่ี ระบบสาย ระบบแสง ระบบแมเ่หลก็ไฟฟ้า หรือระบบอื่นระบบใดระบบหนึง่หรือหลายระบบ

รวมกนั หรือการให้บริการอื่นท านองเดยีวกนัท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นกิจการกระจายเสยีงหรือกิจการโทรทศัน์ 

อายขุองใบอนุญาต 

ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือกิจการโทรทศัน์ส าหรับให้บริการโครงขา่ยกระจายเสยีงหรือโทรทศัน์ มีอายไุมเ่กิน 

15 ปี 

กระบวนการยื่นขอรับใบอนุญาต 

ผู้ขอรับใบอนญุาตให้บริการโครงขา่ย ต้องยื่นแผนตอ่ กสทช. ทัง้หมด 3 ประเภท คือ  

 ข้อมูลแผนประกอบกิจการ แผนบริการโครงขา่ยกระจายเสยีงหรือโทรทศัน์ที่สามารถสะท้อนถงึวตัถุประสงค์ของ

การให้บริการ ขอบเขตพืน้ท่ีในการให้บริการ คณุภาพของการให้บริการ นโยบายการตลาดหรือการแขง่ขนั ตลอดถงึ

แนวทางการพฒันาการให้บริการ แนวทางการคุ้มครองผู้ใช้บริการหรือการรับเร่ืองร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ  

 แผนการลงทุนและแผนการจดัหาเงนิทุน แสดงแหลง่ทีม่าของการจดัหาเงินทนุ ความรู้ความเช่ียวชาญของ

ผู้บริหาร สมมตุิฐานในการจดัท าแผน ปัจจยัเสีย่งที่อาจมีผลกระทบตอ่แผน และแนวทางการพฒันากิจการ 

 ข้อมูลด้านเทคนิคและเทคโนโลย ีสถาปัตยกรรมโครงขา่ย (Network Architecture) และ ขอบเขตพืน้ท่ีการ

ให้บริการโครงขา่ย 

ปัจจยัการพิจารณาผูรั้บใบอนุญาตของ กสทช. 
ให้ส านกังาน กสทช. พิจารณาจาก 

 วตัถปุระสงค์ของการประกอบกิจการ ความต้องการของผู้บริโภคในเขตพืน้ท่ีที่จะให้บริการ ตลอดจนประโยชน์ตอ่

ผู้บริโภค ผู้ใช้บริการ อตุสาหกรรม เศรษฐกิจ สงัคม การศกึษา วฒันธรรม ความมัน่คงของรัฐ และประโยชน์

สาธารณะอื่น 



 ความสามารถในการบริหารจดัการ พร้อมฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานที่มัน่คง สามารถด าเนินธุรกิจได้

ตอ่เนื่อง 

 ความเหมาะสมและสอดคล้องของแผนการลงทนุ กบัแผนการให้บริการ ซึง่จะเอือ้ตอ่การพฒันาผลติภณัฑ์และ

เทคโนโลยีใหม ่ๆ 

 ศกัยภาพในการจดัหาแหลง่เงินทนุมารองรับการด าเนินการ ตามแผนการลงทนุทัง้ในภาวะปกติ และในภาวะที่อาจ

เกิดเหตกุารณ์ไมค่าดคดิ 

 แผนการด้านเทคนิคทีม่ีความสมเหตสุมผล สอดรับกบัแผนการให้บริการ ซึง่จะก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

 ศกัยภาพในการติดตัง้โครงขา่ย รวมถงึในการด าเนินการอื่นใดให้ได้ตามแผนการด าเนินงานท่ีน าเสนอ 

จากนัน้ให้ระดบัของ คณะกรรมการ กสทช. พิจารณาจากปัจจยัข้างต้น และบวกกบัประโยชน์สาธารณะ การแขง่ขนัเสรีอยา่ง

เป็นธรรม การบริการโดยทัว่ถึงและบริการเพื่อสงัคม การใช้ประโยชน์โครงขา่ยกระจายเสยีงหรือโทรทศัน์อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ซึง่รวมถึงการเข้าสูต่ลาดของผู้ประกอบการรายใหมโ่ดยเฉพาะอยา่งยิง่วิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดยอ่ม และการกระจาย

ประโยชน์อยา่งเป็นธรรม รวมทัง้การลดมาตรการกีดกนัการเข้าสูต่ลาด 

เง่ือนไขท่ีผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติั 

 ต้องจา่ยคา่ธรรมเนียมร้อยละ 2 จากรายได้ก่อนหกัคา่ใช้จ่าย และสง่เงินเข้ากองทนุวิจยัและพฒันากิจการกระจาย

เสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ร้อยละ 2 จากรายได้ก่อนหกั

คา่ใช้จา่ย 

 ใบอนญุาตเป็นสทิธิเฉพาะตวัของผู้ได้รับใบอนญุาต จะโอนแก่กนัมิได้ ต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง 

 ผู้ รับใบอนญุาตต้องเร่ิมด าเนินการเพื่อให้บริการตามที่ได้รับใบอนญุาตตามแผนการบริการและแผนการลงทนุ แต่

ทัง้นีต้้องไมเ่กินสองปีนบัแตว่นัท่ีได้รับใบอนญุาต 

 ผู้ รับใบอนญุาตต้องให้บริการโครงขา่ยกระจายเสยีงหรือโทรทศัน์แก่ผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นอยา่งเทา่เทียมกัน ไมม่ี

ลกัษณะเป็นการเลอืกปฏิบตัิหรือกีดกนัผู้ รับใบอนญุาตรายอื่น ในกรณีที่โครงขา่ยไมส่ามารถรองรับได้ ผู้ รับ

ใบอนญุาตต้องชีแ้จงเหตแุหง่การปฏิเสธดงักลา่วให้คณะกรรมการพิจารณา 

 ผู้ รับใบอนญุาตต้องจดัท าข้อเสนอการใช้หรือเช่ือมตอ่โครงขา่ยกระจายเสยีงหรือโทรทศัน์ให้คณะกรรมการเห็นชอบ 

และเผยแพร่ตอ่สาธารณะเพื่อให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นสามารถพจิารณาก่อนเข้าใช้หรือเช่ือมตอ่โครงขา่ยนัน้ 

 ผู้ รับใบอนญุาตมีหน้าที่สง่ผา่นสญัญาณการให้บริการกระจายเสยีงหรือโทรทศัน์ที่เป็นการทัว่ไปตามประกาศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การเผยแพร่

กิจการโทรทศัน์ที่ให้บริการเป็นการทัว่ไป (Must Carry) หรือตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 



2) ประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถ่ีวทิยสุ าหรับกิจการโทรทศันภ์าคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล พ.ศ. 2555 

ประกาศฉบบันีก้ าหนดคณุสมบตัทิางเทคนิคของผู้ รับใบอนญุาตโครงขา่ยโทรทศัน์ดิจิตอล โดยมีเนือ้หาที่ส าคญัดงันี ้

จ านวนเขตบริการ 

ก าหนดให้มีเขตบริการจ านวน 39 เขตบริการ ซึง่ประกอบไปด้วย 39 สถานีหลกั และสถานีเสริมอกีประมาณ 114 สถาน ีโดย

ในเขตบริการเดียวกนัจะมีกลุม่ของช่องรายการเดียวกนั และเขตบริการแตล่ะเขตจะมีช่องสญัญาณของมลัตเิพลก็ซ์แตล่ะชดุที่

แตกตา่งกนั 

จากตวัอยา่งการก าหนดเขตบริการของ กสทช. ในตารางด้านขวามือสดุคือกลุม่ของมลัตเิพลก็ซ์หมายเลข 1-5 พร้อม

ช่องสญัญาณในแตล่ะเขตบริการ 

 

3) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการอนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนการใหบ้ริการโครงข่ายโทรทศัน ์
ประเภทท่ีใชค้ล่ืนความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล พ.ศ. 2556 

ประกาศฉบบันีก้ าหนดเง่ือนไขเร่ืองการขยายโครงขา่ยให้ครอบคลมุพืน้ท่ีประเทศไทย และการออกใบอนญุาตโครงขา่ยทีวี

ดิจิตอล 

เง่ือนไขการขยายโครงข่าย 

 ร้อยละ 50 ของจ านวนครัวเรือนภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีได้รับใบอนญุาต 

 ร้อยละ 80 ของจ านวนครัวเรือนภายใน 2 ปี นบัจากวนัท่ีได้รับใบอนญุาต 

 ร้อยละ 90 ของจ านวนครัวเรือนภายใน 3 ปี นบัจากวนัท่ีได้รับใบอนญุาต 

 ร้อยละ 95 ของจ านวนครัวเรือนภายใน 4 ปี นบัจากวนัท่ีได้รับใบอนญุาต 



ต้องจดัให้มกีารแพร่สญัญาณเพือ่ให้ผู้ใช้บริการในเขตเทศบาลเมอืงขึน้ไปสามารถรับสญัญาณได้ ในลกัษณะการรับสญัญาณ

แบบพกพาภายในอาคาร (Portable Indoor Reception) 

ต้องจดัให้มคีา่ความจไุมน้่อยกวา่ร้อยละ 20 ที่ให้บริการ ส าหรับการให้บริการโทรทศัน์ ประเภทบริการชมุชน 

การออกใบอนุญาตโครงข่ายทีวีดิจิตอล 

คณะกรรมการ กสทช. จะพิจารณาออกใบอนญุาตให้บริการโครงขา่ยโทรทศัน์ประเภทท่ีใช้คลืน่ความถ่ีภาคพืน้ดินในระบบ

ดิจิตอลตามล าดบั ดงันี ้

1. ผู้ที่ประกอบกิจการโทรทศัน์โดยใช้คลืน่ความถ่ีที่ชอบด้วยกฎหมายอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญตัิ การประกอบกิจการ

กระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 มีผลบงัคบัใช้ 

2. ผู้ที่คณะกรรมการพิจารณาวา่มคีณุสมบตัิเหมาะสมให้ได้รับใบอนญุาตให้บริการโครงขา่ยโทรทศัน์ ประเภทท่ีใช้คลืน่

ความถ่ีภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงกิจการโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแหง่ชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการอนญุาตให้บริการโครงขา่ยกระจายเสยีงหรือโทรทศัน์ 

คณะกรรมการอาจพิจารณาออกใบอนญุาตให้สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ยงานอื่นของรัฐทีใ่ช้คลืน่ความถ่ีที่ชอบด้วย

กฎหมายอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญตัิการประกอบกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 มีผลบงัคบัใช้ ก่อนก็ได้ 

กรณีเพื่อประโยชน์ในการเปลีย่นผา่นไปสูร่ะบบการรับสง่สญัญาณวิทยโุทรทศัน์ในระบบดจิิตอล 

จ านวนของมลัติเพลก็ซ์ 
 ให้ยดึตาม ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ เร่ือง แผน

ความถ่ีวิทยสุ าหรับกิจการโทรทศัน์ ภาคพืน้ดินในระบบดจิิตอล โดยจะก าหนดหมายเลขมลัติเพลก็ซ์ที่มีสทิธิให้บริการ

ด้วย 

 ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดจดัล าดบัผู้ผา่นการพิจารณาทัง้หมดเพื่อออกใบอนญุาตตามล าดบัก่อนหลงั 

 ในกรณีที่จ านวนมลัติเพลก็ซ์ตามวรรคหนึง่วา่งลง หรือคณะกรรมการก าหนดมลัตเิพลก็ซ์เพิ่มเติม คณะกรรมการอาจ

พิจารณาออกใบอนญุาตให้แก่ผู้ผา่นการพิจารณาในล าดบัถดัจากผู้ได้รับใบอนญุาต 

4) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการประมูลคล่ืนความถ่ี เพือ่ใหบ้ริการโทรทศันใ์น
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ พ.ศ. 2556 

ประกาศฉบบันีก้ าหนดเง่ือนไขของผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ในการเลอืกผู้ให้บริการมลัตเิพลก็ซ์

หลงัเสร็จสิน้การประมลู โดยมีเง่ือนไขดงันี ้

 ผู้ รับใบอนญุาตมีสทิธิในการใช้คลืน่ความถ่ีร่วมกบัผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นเพื่อให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลทาง
ธุรกิจ โดยใช้โครงขา่ยของผู้ รับใบอนญุาตให้บริการโครงขา่ยโทรทศัน์ 



 ด าเนินการขอใช้บริการโครงขา่ยโทรทศัน์กบัผู้ รับใบอนญุาตให้บริการโครงขา่ยโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมลู 

 การเลอืกใช้บริการโครงขา่ยโทรทศัน์ ให้เลอืกโดยผู้ชนะการประมลูที่มีราคาสงูสดุเรียงตามล าดบัของทกุหมวดหมู่
รวมกนั ในกรณีที่ชนะการประมลูด้วยราคาเทา่กนัให้ใช้วิธีการจบัสลาก 

ประเดน็เร่ืองมลัติเพลก็ซ์อ่ืนๆ 

จ านวนช่องสัญญาณในแต่ละมลัติเพลก็ซ ์

จากการประชมุคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ (กสท.) ครัง้ที่ 10/2556 วนัจนัทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 

ทางคณะกรรมการได้เห็นชอบข้อเสนอของคณะอนกุรรมการจดัท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสยีงและกิจการ

โทรทศัน์ ให้มีช่องรายการความคมชดัปกติ (SD) จ านวน 6 ช่อง ชอ่งรายการความคมชดัสงู (HD) จ านวน 2 ช่อง ในแตล่ะ

มลัติเพลก็ซ์ 

 

ตามข้อก าหนดของ กสทช. ให้ Multiplex 1 ตวั มชี่องสญัญาณ SD 6 ช่อง และ HD 2 ช่อง 

การออกใบอนุญาตโครงข่ายทีวีดิจิตอล ใหห้น่วยงานของรัฐเดิม 

จากการประชมุคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ (กสท.) วนัท่ี 17 มิถนุายน 2556 มีมตใิห้ช่สถานีวิทยุ

โทรทศัน์กองทพับก (ช่อง 5) กองทพับก บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) (ช่อง 9) สถานวีิทยโุทรทศัน์แหง่ประเทศไทย (ช่อง 11)  

และไทยพีบีเอส ได้รับใบอนญุาตให้บริการโครงขา่ยโทรทศัน์ ประเภทท่ีใช้คลืน่ความถ่ีภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล เป็น

ระยะเวลา 15 ปี โดยมีเง่ือนไขให้หนว่ยงานเหลา่นีต้้องคืนคลืน่ความถ่ีกิจการโทรทศัน์ที่ถือครองอยูภ่ายใน 5 ปี3 

การออกใบอนญุาตโครงขา่ยให้ผู้ประกอบการ 4 ราย สามารถสง่สญัญาณโทรทศัน์ในระบบดจิิตอลได้ 36 ช่อง แบง่เป็นความ

คมชดัมาตรฐานสงู (HD) 8 ช่อง และความคมชดัมาตรฐานปกติ (SD) 24 ช่อง 

                                                           
3 กสทช.แจก 4 ไลเซน่ส์แรก โครงขา่ยทีวีดิจิตอล – ไทยรัฐออนไลน์ 17 มิถนุายน 2556 

http://www.thairath.co.th/content/tech/351804 
 

HD HD 

SD SD SD SD SD SD 

Multiplex 

http://www.thairath.co.th/content/tech/351804


การออกใบอนุญาตโครงข่ายทีวีดิจิตอลท่ีเหลือ 

กสทช. เตรียมทีจ่ะออกใบอนญุาตโครงขา่ยให้ผู้ประกอบการอีก 2 รายในอนาคต ท าให้การสง่สญัญาณการออกอากาศโทร

ทศันระบบ HD เพิ่มอีก 4 ช่อง และ SD อีก 12 ช่อง อยา่งไรก็ตาม กสทช. ยงัไมป่ระกาศเง่ือนไขและวิธีการออกใบอนญุาตใน

อีก 2 ใบท่ีเหลอื4 

 

สถานะการจดัสรรใบอนญุาตโครงขา่ยทวีีดจิิตอลในปัจจบุนั 

ราคาการเช่าใชม้ลัติเพลก็ซ ์

กสทช. ใช้วธีิให้ผู้ รับใบอนญุาตโครงขา่ยทัง้ 4 ราย เสนอราคาในการเช่าใช้มลัติเพลก็ซ์เข้ามาให้ กสทช. พิจารณา โดยราคา

โครงขา่ยฯ ทัง้ 4 รายไมจ่ าเป็นต้องเทา่กนั โดยผู้ประกอบการท่ีจะมาเข้าใช้โครงขา่ยฯ จะเป็นผู้มีสทิธ์ิเลอืก 

กสทช. ระบวุา่จะแจ้งเร่ืองอตัราคา่เชา่ใช้บริการโครงขา่ยให้ทราบกอ่นการประมลู 30 วนั 

ความร่วมมือระหวา่งผูรั้บใบอนุญาตโครงข่ายทีวีดิจิตอล 4 ราย 

ผู้ รับใบอนญุาตโครงขา่ยทวีีดจิิตอลทัง้ 4 รายคือ กองทพับก กรมประชาสมัพนัธ์ อสมท และองค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพ

สาธารณะแหง่ประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) ได้หารือร่วมกนัเมื่อวนัท่ี 2 กรกฎาคม วา่จะใช้อปุกรณ์สิง่อ านวยความสะดวกร่วมกนั 

อาทิ อปุกรณ์สง่สญัญาณ ระบบเช่ือมตอ่เสาอากาศ และสถานีฐาน เพื่อท าการรวบรวมช่องสญัญาณบนโครงขา่ยในระบบ

โทรทศัน์ (มลัติเพลกเซอร์) ทัง้หมด ไว้ในท่ีเดียวกนั และสง่สญัญาณพร้อมกนั เพื่อลดคา่ใช้จา่ยในการวางโครงขา่ย 

โดยระยะแรกจะแบง่สว่นสถานีฐานจ านวน 39 สถานีฐาน แบง่เป็นของ อสมท จ านวน 5 สถานีฐาน และของไทยพีบีเอสที่

ปัจจบุนัใช้งานร่วมกบักรมประชาสมัพนัธ์จ านวน 34 สถานีฐาน 

นอกจากนีผู้้ รับใบอนญุาตยงัหารือกนัในขัน้ต้นวา่ทกุผู้ให้บริการโครงขา่ยทัง้หมดจะคดิราคาคา่ใช้บริการในอตัราราคาเดียวกนั

ทัง้หมด5 

                                                           
4กสทช.มอบใบอนญุาตโครงขา่ยทีวีดิจิตอลให้ 4 ฟรีทีวี – ไทยรัฐออนไลน์ 24 กรกฎาคม 2556 

http://www.thairath.co.th/content/tech/359116 
5 อสมท ช่อง5 ช่อง11 และ TPBS  จบัมือร่วมใช้โครงขา่ยดิจิตอล หวงัช่วยประหยดังบลงทนุ ลัน่ 3 ปีครอบคลมุพืน้ท่ี 95%, อสมท, 4 

กรกฎาคม 2556, http://dtv.mcot.net/data/up_show.php?id=1372921035&web=reportdtv  

Mux 1 Mux 2 Mux 3 Mux 4 Mux 5 Mux 6 

รอการจดัสรร 

http://dtv.mcot.net/data/up_show.php?id=1372921035&web=reportdtv


ขอ้กงัวลต่อเง่ือนไขการใหบ้ริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล 
นางนวลน้อย ตรีรัตน์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กลา่วในงานสมัมนา "การจดัสรรคลืน่ความถ่ีและ

การก ากบัดแูลทวีีดิจิทลั : โอกาส ความท้าทาย และอปุสรรคในการปฏิรูปสือ่" วา่ กสทช. ยงัไมไ่ด้มกีารเปิดเผยเก่ียวกบั

หลกัเกณฑ์ วิธีการให้ใบอนญุาตให้บริการโครงขา่ยซึง่เป็นเร่ืองส าคญัมาก เนื่องจากจะมกีารให้ใบอนญุาตแค ่5-6 ราย อาจ

น าไปสูก่ารผกูขาดได้ 

"โครงข่ายหรือมลัติเพล็กเซอร์ส าคญัมาก เป็นตวัก าหนดตน้ทุนช่องรายการไม่ว่าช่องธุรกิจหรือ

สาธารณะตอ้งจ่ายค่าเช่าใหม้ลัติเพล็กเซอร์ แต่วนันีย้งัไม่รู้ว่า ใบอนญุาตโครงข่ายจะจดัสรรอย่างไร 

ก าหนดราคาหรือค่าใชจ่้ายอย่างไร แต่จะประมูลช่องรายการก่อน" 

จากข้อมลูเก่ียวกบัต้นทนุการเชา่ โครงขา่ยที่มีหลายฝ่ายส ารวจมาพบวา่ แตล่ะปีต้องใช้เงินหลายสบิล้านบาท เพื่อท า 1 ช่อง

รายการ หากไมม่แีหลง่รายได้ทีช่ดัเจน โดยเฉพาะทวีีภาครัฐที่ไมส่ามารถหารายได้จากโฆษณาได้เต็มที่ แรก ๆ อาจมีภาครัฐ

อยากมีช่องเอง แตเ่ช่ือวา่จะได้เงินสนบัสนนุอู้ฟู่ แคปี่แรก ปีหลงัจะเร่ิมอตัคดั เพราะ งบภาครัฐกวา่ 70% เป็นเงินเดือน

ข้าราชการ6 

ด้านนายอดิศกัดิ์ ลมิปรุ่งพฒันกิจ กรรมการผู้อ านวยการ บริษัท เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) หรือ NBC 

หนึง่ในผู้ เข้าร่วมประมลูใบอนญุาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอล ได้แสดงความเห็นตอ่ความไมช่ดัเจนของ กสทช. ในเร่ืองอตัรา

ราคาการเช่าใช้โครงขา่ย และกฎข้อบงัคบัเร่ือง Must Carry ของ กสทช. ท่ีอยูใ่นเง่ือนไขการประกอบกิจการโทรทศัน์ดิจิตอล 

"ผูเ้ล่นรายใหม่" ทีก่ าลงัเตรียมเขา้ประมูลดิจิทลัทีวี 24 ช่อง ลว้นแต่ยงัไม่สามารถค านวณ"ภาระค่า

โครงข่าย"ไดว่้าจะตอ้งจ่ายเท่าไหร่ในแต่ละเดือนหรือแต่ละปี มิหน าซ ้ายงัมี"ภาระหลงัแอ่น"ทีก่สท.

ก าหนดใหผู้ร้บัใบอนญุาตโครงข่ายจะตอ้งลงทนุให ้"ช่องรายการ" หรือ Content Provider ทีไ่ดสิ้ทธ์ิ

ออกอากาศดิจิทลัทีวีสามารถ Must Carry ไปยงัทกุโครงข่ายไดด้ว้ยตามประกาศ Must Carry ขอ

งกสท.ทีย่งัเป็นปัญหาว่า"ตน้ทนุ"เหล่านีจ้ะเพ่ิมมากกว่าเดิมเท่าไหร่ แลว้ผูถื้อใบอนญุาตโครงข่ายจะ

ผลกัภาระนีไ้ปยงัผูใ้ช้บริการแบบ "บวกก าไร" อีกเท่าไหร่ 7 

                                                           
6 จีก้สทช.เปิดเกณฑ์'มลัติเพลก็เซอร์'ก่อนประมลูช่องรายการ'ทีวีดจิิทลั', Media Monitor,  22 พฤษภาคม 2556, 

http://www.mediamonitor.in.th/main/news/2011-06-21-07-29-43/2510-
%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%8A-
%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-
%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%
E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-
%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%8A
%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-
%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5.h
tml  
7 เส้นทางขรุขระสูดิ่จิทลัทีวี(3):โครงข่าย+Must Carryยงั"ยุ่งเหยิง", อดิศกัด์ิ ลิมปรุ่งพฒันกิจ, 23 มิถนุายน 2556, 

http://www.oknation.net/blog/adisak/2013/06/23/entry-1  

http://www.mediamonitor.in.th/main/news/2011-06-21-07-29-43/2510-%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%8A-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5.html
http://www.mediamonitor.in.th/main/news/2011-06-21-07-29-43/2510-%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%8A-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5.html
http://www.mediamonitor.in.th/main/news/2011-06-21-07-29-43/2510-%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%8A-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5.html
http://www.mediamonitor.in.th/main/news/2011-06-21-07-29-43/2510-%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%8A-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5.html
http://www.mediamonitor.in.th/main/news/2011-06-21-07-29-43/2510-%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%8A-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5.html
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