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ปัจจุบันกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกเป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติการพัฒนา
เทคโนโลยีและมิติการแข่งขัน ในมิติเทคโนโลยีนั้น มีการพัฒนาทั้งอุปกรณ์ที่ใช้งาน (Device) และระบบโครงข่าย 
(Network) รวมถึงการพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ (Software) ทำให้เกิดการหลอมรวมการให้บริการกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมเข้าด้วยกัน ทำให้ในปัจจุบันมีการขายบริการโทรคมนาคมพ่วงบริการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิก เช่น ขายบริการอินเทอร์เน็ตพ่วงกับบริการ OTT หรือบริการ Streaming ในขณะเดียวกัน       
ก็พยายามสร้างมูลค่าเพิ่มของบริการเดิมด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยีอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณให้สามารถรับ
สัญญาณได้หลายช่องทางมากขึ้น (Multi-Function) และรับสัญญาณช่องรายการคุณภาพความคมชัดสูงระดับ 
4K รวมทั้งยังสามารถทำให้โทรทัศน์ธรรมดากลายเป็น Smart TV เช่น สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านระบบ 
WIFI หรือ LAN การติดตั้งแอปพลิเคชันบริการ OTT หรือบริการ Streaming หรือสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
ติดตั้งเพิ่มเติม  ในภายหลังได้ เป็นต้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการได้มากขึ้น การปรับตัวดังกล่าวก็เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์เปลี่ยนไป ที่หันไปรับชมโทรทัศน์ใน
ลักษณะ Video On Demand มากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกแบบดั้งเดิม   
ที่ผู้ใช้บริการต้องรับชมช่องรายการหรือรายการโทรทัศน์ตามที่ผู้ให้บริการจะเป็นผู้กำหนดเท่านั้น  

  มิติการแข่งขันพบว่าในปัจจุบันบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกกับบริการ OTT หรือ
บริการ Streaming สามารถทดแทนกันได้ค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งด้านราคาและคุณภาพการรับชม การแข่งขันใน
ตลาดสูงขึ้นนอกจากจะต้องแข่งขันกับผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกด้วยกันเองแล้ว ยังต้องแข่งขัน
กับผู้ให้บริการ OTT หรือบริการ Streaming ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้อัตราค่าบริการและอุปกรณ์
รับสัญญาณมีแนวโน้มลดลง อยู่ในระดับที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและมีทางเลือกมากขึ้นในการใช้บริการได้
อย่างเสรี การแข่งขันดังกล่าวที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ให้บริการพยายามหาจุดเด่นของตนเอง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู ้ใช้บริการด้วยการจัดหารายการที ่น่าสนใจ เช่น รายการหนังหรือซีรีส์ รายการกีฬาแบบ
ถ่ายทอดสด เป็นต้น ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ใช้บริการที่จะได้รับบริการที่ดีและมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมในระยะยาว 
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  รายงานอัตราค่าบริการในกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก จึงเป็นการรวบรวมอัตรา
ค่าบริการที่ผู้ให้บริการขายโดยตรงให้กับผู้ใช้บริการปลายทาง (End User) เนื่องจากอัตราค่าบริการดังกล่าว
กระทบต่อผู้ใช้บริการในวงกว้าง ซึ่งมีอัตราค่าบริการที่หลากหลายและแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์หรือ
รูปแบบธุรกิจของผู้ให้บริการแต่ละราย ในระยะแรกจะเป็นการนำเสนอข้อมูลอัตราค่าบริกา รของบริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที ่ให้บริการในระดับชาติที ่เข้าใจง่ายและสามารถเปรียบเทียบกันได้ โดย
ประกอบด้วยข้อมูลผู้ให้บริการ ลักษณะการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ อัตราค่าบริการแต่ละผลิตภัณฑ์หรือแต่ละ
แพ็กเกจ รวมถึงการวิเคราะห์ในมิติต่างๆ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการจัดทำฐานข้อมูลอัตราค่าบริการใน
กิจการโทรทัศน์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายของ กสทช. ในอนาคต 

การจัดทำรายงานฉบับนี้เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19     
ที่รุนแรง ทำให้มีข้อจำกัดการสืบค้นข้อมูล โดยข้อมูลส่วนใหญ่ได้จากเว็บไซต์ การโทรสอบถาม Call Center และ
สอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการของผู้ให้บริการ และผู้แทนจำหน่ายของผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก   
ซึ่งบางกรณีได้รับข้อมูลที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบ คณะผู้จัดทำไม่
อาจรับรองความครบถ้วนสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่
เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในรายงานฉบับนี้ไปใช้หรืออ้างอิงเพื่อการใดๆ ไม่ว่าจะ
ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กสทช. หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ หากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติอาจจะทบทวนโดย
การสอบถามจากผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อปรับปรุงรายงานฉบับนี้ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในโอกาสต่อไป 
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โ ท ร ทั ศ น์ แ บ บ บ อ ก รั บ ส ม า ชิ ก  

( ร ะ ดั บ ช า ติ )  

 

การให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (ระดับชาติ) สามารถจำแนกรูปแบบการ
ให้บริการตามลักษณะการส่งสัญญาณจากผู้ให้บริการไปสู่ผู ้ใช้บริการที่เป็นบริการหลัก ได้แก่ บริการ
เคเบิ้ลทีวี บริการโทรทัศน์ดาวเทียม บริการไอพีทีวี และบริการทุกช่องทาง โดยแต่ละบริการหลักดังกล่าว
จะมีการให้บริการเสริมในลักษณะ OTT ที่มาในรูปแบบแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมหรือ
ติดตั้งรวมมากับกล่องรับสัญญาณของบริการหลัก หรือสามารถดาวน์โหลดผ่านโทรศัพท์ แท็บเล็ต 
คอมพิวเตอร์ หรือเป็นการจำหน่าย ขายพ่วง แถมฟรีกล่องรับสัญญาณ OTT จากบริการหลักเพิ่มอีกหนึ่ง
กล่อง อย่างไรก็ตามบริการเสริม OTT ดังกล่าวจะเป็นลักษณะใดจะขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของผู้ให้บริการ 
โดยการเชื่อมต่อบริการเสริม OTT ดังกล่าวจะผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบธุรกิจ
และอัตราค่าบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกได้ดังนี ้
 

1. บริการเคเบิล้ทีว ี
 

  
 

 

 

 

1.1  

                             เจริญเคเบิลทีวี ให้บริการเคเบิ้ลทีวีระดับชาติตาม
หลักเกณฑ์การอนุญาตของคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
แต่การประกอบธุรกิจให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มลูกค้า 
เป ็นบ ้านเร ือนท ั ่ วไป หอพ ัก บ ้านพ ักข ้าราชการ อพาร ์ทเมนท์  
คอนโดมิเนียมระดับ Economy ถึงระดับกลาง โดยมีการให้บริการ         
2 รูปแบบ  

1) บริการเคเบิ้ลทีวีผ่านสายเคเบิ ้ล (Coaxial) ส่วนใหญ่เป็น
ลูกค้ารายเดิมและได้ปรับปรุงการส่งสัญญาณจากแบบแอนาล็อกเป็น
ดิจิตอล โดยมีช่องรายการรวมทั้งหมด 154 ช่องรายการ อัตราค่าบริการ 
350 บาท/เดือน 

2) บริการเคเบิ ้ลทีวีผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber optic)     
ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บริการเคเบิ้ลทีวี ควบคู่กับอินเทอร์เน็ต 
โดยสามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ได้ 154 ช่องรายการ อัตรา
ค่าบริการ  299 - 599 บาท/เดือน ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ต 
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โ ท ร ทั ศ น์ แ บ บ บ อ ก รั บ ส ม า ชิ ก   

( ร ะ ดั บ ช า ติ )  

 

 
2. การให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียม 

 

  

 

 
 
 

 
2.1                 

จีเอ็มเอ็ม แซท ให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียมแบบบอกรับ                                                
   สมาชิกในระบบ C Band และ KU Band ผ ่านกล่องรับ
สัญญาณแบบขายขาดไม่มีค่าสมาชิกรายเดือน โดยกล่องรับสัญญาณ
ดังกล่าวจะมีลักษณะการรับสัญญาณ 3 แบบ ดังน้ี 
 

1) กล่องดาวเทียม ราคา 799 – 990 บาท 
2) กล่องดาวเทียมที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ผ่าน Dongle 

ราคา 990 บาท หรือผ่าน WiFi และ LAN ราคา 3,390 บาท 
3) กล่อง Streaming ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ทั้ง WiFi 

และ LAN โดยมีการติดตั้งแอปพลิเคชันของช่องรายการพื้นฐานต่างๆ 
เหมือนกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ที่จีเอ็มเอ็ม แซท ให้บริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิกอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดและ
ติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆ เพิ่มเติมได้ ราคา 1,390 – 3,390 บาท ขึ้นอยู่
กับรูปแบบการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
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โ ท ร ทั ศ น์ แ บ บ บ อ ก รั บ ส ม า ชิ ก  

( ร ะ ดั บ ช า ติ )  
 

 

 
2. การให้บริการโทรทศัน์ดาวเทียม (ต่อ) 

 

  

 

 
 
 

 2.2  

อินโฟแซทให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียมแบบ
บอกรับสมาชิก ในระบบ C Band และ  KU Band ผ่านกล่องรับสัญญาณแบบ   
ขายขาดไม่มีค่าสมาชิกรายเดือน โดยกล่องรับสัญญาณดังกล่าวจะมีลักษณะการรับ
สัญญาณ 5 รูปแบบ ดังนี ้

1) กล่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU Band แบบทั่วไป ราคา 990 บาท 

2) กล่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ C Band และ KU Band สำหรับใช้ใน

โรงแรม/คอนโด/อพาร์ตเมนท์ ราคา 1,150 บาท  

3) กล ่องร ับส ัญญาณดาวเท ียมระบบ C Band และ KU Band พร ้อม

ความสามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์เสริมอย่าง Dongle (USB  

WiFi) ที่รับชมช่องรายการประเทศเพื่อนได้ ราคา 790 บาท 

4) กล ่องร ับส ัญญาณดาวเท ียมระบบ C Band และ  KU Band พร ้อม

ความสามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์เสริมอย่าง Dongle (USB  

WiFi) ราคาต้ังแต่ 590 - 890 บาท ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของกล่อง 

5) กล่อง OTT ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ทั้ง WiFi และ LAN 

รวมถึงสามารถดาวน์โหลดและติดตั ้งแอปพลิเคชันต่างๆ เพิ่มเติมได้ตามความ

ต้องการ ราคา 1,290 บาท 
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โ ท ร ทั ศ น์ แ บ บ บ อ ก รั บ ส ม า ชิ ก  

( ร ะ ดั บ ช า ติ )  

 

 
2. การให้บริการโทรทศัน์ดาวเทียม  )ต่อ(  

 

  

 

  
 2.3  

พีเอสไอให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียมแบบบอกรับ                 
 สมาชิก ในระบบ C Band และ KU Band ผ่าน

กล่องรับสัญญาณแบบขายขาดไม่ค่ามีสมาชิกรายเดือน โดยกล่องรับสัญญาณ
ดังกล่าวจะมี 2 แบบ 

 

1) กล่องรับสัญญาณดาวเทียม ราคา 790 บาท 

2) กล่องร ับส ัญญาณดาวเทียม พร ้อมระบบสัญญาณอินเทอร ์เน็ต        

แบบ WiFi สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน YouTube ที่ติดตั้งมาพร้อมกล่อง แต่ไม่

สามารถดาวน์โหลดหรือติดตั ้งแอปพลิเคชันเพิ ่มเติมอื ่นได้ ราคา 950 บาท 

นอกจากนี ้ ยังมีบริการ Next TV เป็นบริการเสริมสำหรับกล่อง PSI รุ ่น S3 

Hybrid เท่านั้น สามารถใช้งานรับชมช่องรายการต่างประเทศได้ โดยต้องทำการ

เชื่อมต่อ Bluetooth ระหว่างมือถือกับกล่อง และควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน S3 

Hybrid ในมือถือ เป็นแพ็กเกจแบบเติมเงินราคา 99 บาท/เดือน 

 
2.4  

กู๊ด ทีวี ให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียมแบบบอกรับ
สมาชิก ในระบบ KU Band ผ่านกล่องรับสัญญาณแบบขายขาดไม่มคี่าสมาชิกราย
เดือน ปัจจุบันมีจำหน่ายเพียงรุ่นเดียวในราคากล่องละ 990 บาท หากประสงค์ดู
ช่องรายการพรีเมี่ยมสามารถซื้อแพ็กเก็จเพิ่ม แบบเติมเงิน (Prepaid) ในราคา 
300 – 1,800 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของแพ็กเก็จ 
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โ ท ร ทั ศ น์ แ บ บ บ อ ก รั บ ส ม า ชิ ก  

( ร ะ ดั บ ช า ติ )  
 

 
2. การให้บริการโทรทศัน์ดาวเทียม  )ต่อ(  

 

  

 

 

 

 

2.5  

 
ดีท ีวีให้บร ิการโทรทัศน์ดาวเทียมแบบบอกรับเป็นสมาชิก ในระบบ          

KU Band ผ่านกล่องรับสัญญาณแบบขายขาดไม่มีค่าสมาชิกรายเดือน ปัจจุบัน   
ม ีจำหน่ายเพ ียงร ุ ่นเด ียวในราคาโปรโมชัน 590 บาท ในปัจจ ุบ ันไม ่เน้น              
ทำการตลาดบริการโทรทัศน์ดาวเทียมและหันไปให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน      
ที่เรียกว่า LOOXTV แทน  

 

2.6  

ไอพีเอ็มให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียมแบบบอกรับ
สมาชิกในระบบ C Band และ KU Band ผ่านกล่องรับสัญญาณแบบขายขาด                
ไม่มีค่าสมาชิกรายเดือน โดยกล่องรับสัญญาณดังกล่าวจะมี 2 แบบ 

1) กล่องร ับส ัญญาณดาวเทียมระบบ C Band และ KU Band ราคา  

1,950 - 2,890 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนช่องรายการพิเศษหรือพรีเมี่ยม 

2) กล่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ C Band และ KU Band พร้อมระบบ

ที ่สามารถเชื ่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบ WiFi สามารถใช้งาน      

แอปพลิเคชัน YouTube ที่ติดตั ้งมาพร้อมกล่องได้เพียงอย่างเดียว    

แต่ไม ่สามารถดาวน์โหลดและติดตั ้งแอปพลิเคช ันอื ่นได ้ ราคา          

400 - 550 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนช่องรายการพิเศษหรือพรีเมี่ยม 
 

 

อัตราค่าบริการโทรทัศน์ดาวเทียมที่ปรากฏข้างต้น เป็นราคากล่องรับ

สัญญาณดาวเทียม ไม่รวมจานดาวเทียมและอุปกรณ์ส่วนควบ รวมถึงค่าติดตั้ง   

ซึ่งในปัจจุบันสามารถใช้กล่องได้กับจานทุกยี่ห้อ โดยราคาติดตั้งจานดาวเทียม

เริ่มต้นประมาณ 1,200 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับจำนวนจุดรับชมและตัวแทนจำหน่าย 
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โ ท ร ทั ศ น์ แ บ บ บ อ ก รั บ ส ม า ชิ ก  

( ร ะ ดั บ ช า ติ )  

 

 
3. การให้บริการไอพทีีว ี

 

  

 

 
 

 

 3.1   
  ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค (AIS) 

ให้บริการโทรทัศน์ IPTV แบบบอกรับสมาชิกแบบรายเดือน โดยมี

ลักษณะการให้บริการ 2 รูปแบบ 

1) กล่องรับสัญญาณ IPTV ที่เรียกว่า AIS Play Box ที่สามารถ

ใช้บริการหรือรับชมได้ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของ AIS 

เท่านั้น โดยกล่องดังกล่าวจะได้รับมาฟรีเมื่อสมัครใช้บริการ

อินเทอร์เน็ต AIS Fibre และต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมใน

อัตรา 100 บาท/เดือน ซึ ่งจะสามารถรับชมช่องรายการ

โทรท ัศน ์พ ื ้นฐาน พร ้อมรายการก ีฬาและภาพยนตร์

ต่างประเทศได้บางส่วน หากต้องการรับชมช่องรายการ     

พรีเมี่ยม ต้องซื้อแพ็กเก็จเสริมในราคา 199  หรือ 299 บาท 

ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทช่องรายการ 

2) OTT แอปพล ิ เคช ัน ท ี ่ เร ียกว ่า AIS Play หร ือเว ็บไซต์  

https://aisplay.ais.co.th ที ่สามารถรับชมได้ทาง มือถือ  

แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตผู้

ให้บริการรายใดก็ได้ โดยสามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์

พื้นฐานได้ตามปกติ แต่หากต้องการรับชมช่องรายการที่เป็น 

พรีเมี่ยม ต้องซื้อแพ็กเก็จเสริมในราคา 199 หรือ 299 บาท 

ต่อเดือน เช่นเดียวกับกล่อง AIS Play Box   
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โ ท ร ทั ศ น์ แ บ บ บ อ ก รั บ ส ม า ชิ ก  

( ร ะ ดั บ ช า ติ )  

 

 
3. การให้บริการไอพีทีว ี(ตอ่) 

 

  

 

 
 

 
 

3.2  

3BB ให้บริการโทรทัศน์ IPTV แบบบอกรับสมาชิก   
ผ่านกล่องรับสัญญาณที่เรียกว่า 3BB GIGA TV 

Box  โดยกล่องดังกล่าวจะได้รับฟรีเมื่อสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ต 3BB ที่
ให้บริการผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของ 3BB กล่องดังกล่าวสามารถรับชมช่อง
รายการโทรทัศน์พื ้นฐาน พร้อมช่องรายการพรีเมี ่ยมกว่า 31 ช่อง รวมถึง
สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆ เพิ่มเติมได้ผ่าน Google 
Play พร้อมให้สิทธิ์เข้าถึงแอปพลิเคชัน HBO GO, MONOMAX, OKE  โดย
บริการดังกล ่าวจะขายพ่วงมากับบร ิการอินเทอร ์เน ็ต ในราคาตั ้งแต่           
690 – 1,200 บาท/เดือน ขึ ้นอยู่กับความเร็วและระยะเวลาแพ็กเก็จของ
อินเทอร์เน็ต 

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการสามารถรับชมผ่าน OTT ด้วย แอปพลิเคชัน 
ที ่เรียกว่า 3BB GIGATV App หรือผ่านเว็บไซต์ www  .3 bbgigatv .com ที่
สามารถรับชมได้ทาง มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ผ่านโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายใดก็ได้ เป็นบริการเสริมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย  
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โ ท ร ทั ศ น์ แ บ บ บ อ ก รั บ ส ม า ชิ ก  

( ร ะ ดั บ ช า ติ )  
 
 

3. การให้บริการไอพีทีว ี(ตอ่) 
 

  

 

 
 

 
 

3.3  

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาต ิจำกัด 
(มหาชน) (NT) ให้บริการโทรทัศน์ IPTV แบบบอกรับสมาชิก ให้บริการใน    
2 ช่องทาง ผ่านกล่องรับสัญญาณแบบขายขาดไม่มีค่าสมาชิกรายเดือน    
และแบบมีค่าสมาชิกรายเดือน โดยมีลักษณะการให้บริการ 3 แบบ 

1) กล่อง IPTV แบบขายขาดไม่มีค่าสมาชิกรายเดือน ซึ่งสามารถดูผ่าน

โครงข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใดก็ได้ โดยกล่องดังกล่าวจะ

แถมฟรีถ้าเป็นลูกค้าหรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของทีโอที กรณี

ลูกค้าทั่วไปกล่องนี้จะมีราคา 990 – 3,500 บาท การจะใช้บริการ

หรือรับชมโทรทัศน์ผ่านกล่องดังกล่าวจะต้องซื ้อแพ็กเกจเพิ่ม

ต่างหาก ยกเว้นกล่องราคา 3,500 บาท สามารถรับชมช่องรายการ

แพ็กเกจหลักได้ฟรีตลอดอายุการใช้งาน 

2) กล่อง IPTV แบบมีค่าสมาชิกรายเดือน สามารถดูผ่านโครงข่าย

อินเทอร์เน็ตของทีโอทีเท่านั้น โดยมีอัตราค่าบริการ 150 บาท/เดือน 

และหากประสงค์จะดูช่องรายการพรีเมี ่ยมเพิ ่มเติม สามารถซื้อ

แพ็กเกจเสริมเพิ่มเติมได้ ในอัตรา 90 – 390 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับ

ประเภทช่องรายการ 

3) บริการ Account IPTV ที่สามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน TOT 

iptv หรือเว็บไซต์ http://www.totiptv.com ทางมือถือ แท็บเล็ต 

และคอมพิวเตอร์ ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเครือข่ายใดก็ได้ในราคา

พื้นฐาน 50 บาท/เดือน และหากประสงค์ จะรับชมช่องรายการอื่น

เพิ่มเติม สามารถซื้อแพ็กเกจเสริมแบบรายเดือน (Postpaid) ใน

ราคา 109 – 249 บาท/เดือน ซึ ่งราคาจะขึ ้นอยู ่กับประเภทช่อง

รายการ หร ือซ ื ้อแพ ็กเก ็จแบบเต ิมเง ิน (Prepaid) ในราคา             

40 – 100 บาท ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่ใช้บริการ 
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โ ท ร ทั ศ น์ แ บ บ บ อ ก รั บ ส ม า ชิ ก   

( ร ะ ดั บ ช า ติ )  

 

 
4. การให้บริการหลายช่องทาง 

 

  

 

 

 

 
4.1  

                       
True Visions ให้บริการโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี ดาวเทียม IPTV และ

บริการเสริม OTT แบบบอกรับสมาชิก ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีทั้งแบบขาย
ขาดและมีค่าสมาชิกรายเดือน และทุกแพลตฟอร์ม  โดยมีลักษณะการ
ให้บริการ 4 รูปแบบ 

1) กล่องรับสัญญาณเคเบ้ิลทีว ี
กล่องเคเบิ้ลทีวแีบบมีค่าสมาชิกรายเดือน ที่เรียกว่ากล่อง TRUE 

DIGITAL HD มาพร้อมกับ Package True Visions ในอัตราค่าบริการตั้งแต่ 
299 – 2,155 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับประเภทและจำนวนช่องรายการ 

ทั้งนี้กลุ่มผู้ใช้บริการเคเบิ้ลทีวี ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการนำ
สายสื่อสารลงดิน จะปรับปรุงระบบ (Upgrade) กล่องรับสัญญาณและสาย
นำสัญญาณเป็นสายใยแก้วนำแสง หรือเปลี ่ยนไปใช้กล่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม TRUE DIGITAL HD โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2)  กล่องรับสัญญาณดาวเทียม มี 2 ประเภท 
2.1) กล่องร ับส ัญญาณ TRUE DIGITAL HD แบบขายขาด     

ใช ้งานในระบบ C Band และ KU Band ในราคากล่องละ 1,690 บาท 

สามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์พื ้นฐาน และบางช่องรายการของ       

True Visions หรือช่องรายการที่เป็นลิขสิทธิ์ของ True Visions  

2.2) กล่องรับสัญญาณ TRUE DIGITAL HD แบบรายเดือน ใช้

งานในระบบ KU Band มาพร ้อมก ับ Package True Visions ในอ ัตรา

ค่าบริการตั้งแต่ 299 – 2,155 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับประเภทและจำนวน  

ช่องรายการ 
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โ ท ร ทั ศ น์ แ บ บ บ อ ก รั บ ส ม า ชิ ก  

( ร ะ ดั บ ช า ติ )  

 

 4. การให้บริการหลาย
ช่องทาง (ต่อ) 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

  
3) บริการ IPTV ให้บริการผ่านกล่องรับสัญญาณเรียกว่า 

TrueID TV ที่ใช้กับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของ TRUE Fiber ซึ่งกล่อง
ดังกล่าวจะได้รับมาฟรีเมื่อสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ TRUE 
Fiber ทั้งนี้คุณภาพและจำนวนช่องรายการที่จะได้รับชมจะขายพ่วง
มากับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต โดยมีอัตราค่าบริการตั้งแต่ 299 – 2,399 
บาท/เดือน 

4) บร ิ ก า ร  OTT เ ป ็ น ก า ร ให ้ บ ร ิ ก า ร ผ ่ า น เ ว ็ บ ไ ซต์  
www.trueid.net แอปพลิเคชัน TrueID และกล่องร ับส ัญญาณ 
TrueID TV โดยสามารถใช้งานกับโครงข ่ายอินเทอร์เน ็ตของผู้
ให้บริการรายใดก็ได้ สำหรับผู ้ใช้บริการ True Move H แบบราย
เดือน ชำระค่าบริการเพิ่มเติม 50 บาท/เดือน และสำหรับลูกค้าทั่วไป
ซื้อกล่อง TrueID TV ในราคา 2,490 บาท สามารถรับชมช่องรายการ
โทรทัศน์พื้นฐาน และบางช่องรายการของ True Visions หรือช่อง
รายการที ่เป็นลิขสิทธิ ์ของ True Visions กรณีต้องการรับชมช่อง
รายการพรีเม ี ่ยมเพิ ่มเต ิม จะต้องจ ่ายค่าบร ิการเพ ิ ่มในราคา          
199 – 449 บ าท / เ ด ื อน  ข ึ ้ น อย ู ่ ก ั บป ร ะ เภทช ่ อ ง ร ายก า ร                  
หากผู้ใช้บริการผ่านกล่อง TrueID TV ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป
พลิเคชันต่างๆ เช่น Netflix Spotify และ Game ต่างๆ เพิ่มเติม จะมี
อัตราค่าบริการเพิ่มเติมตามแต่ละแพลตฟอร์มที่ใช้บริการนั้นๆ 
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ผู้ให้บริการ 

     บริษัทฯ ประกอบกิจการเคเบิลทีวี โดย
เป็นผู ้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็น
สมาชิกที ่มีการเรียกเก็บค่าบริการในการ
รับชมหรือ Pay TV 
 

ช่องทางการตดิต่อ 

 

                Face book/เจริญเคเบิลทีว ี
 
 Line@cabletv.co.th 
 

                www.cabletv.co.th 
 
                1637 
 
ช่องทางการจำหน่าย 
                1637 

 
 Line@cabletv.co.th 
                 
 Face book/เจริญเคเบิลทีว ี

 

 
รูปแบบการใหบ้ริการ 

 
1. ระบบเคเบิลทีว ี
               ให้บริการเคเบิลทีวีผ่านสายเคเบิล เป็นการส่งสัญญาณผ่านสาย
เคเบิลจากต้นทางหรือผู้ให้บริการไปยังกล่องรับสัญญาณตามบ้าน 
 
2. ระบบเคเบิลทีวีผ่านสายไฟเบอร ์ 

                  ให้บริการเคเบิลทีวีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการส่งสัญญาณภาพ
และเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบ Fiber to the x (FTTx) หรือเป็น
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้สายใยแก้ว Fiber Optic ร่วมกับบริษัท เคเบิล 
คอนเนค จำกัด 
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รูปแบบการให้บริการ ระบบสายสัญญาณเคเบิลทีวี รูปแบบการให้บริการ

แพ็กเกจ คอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม บ้านเด่ียว แพ็กเกจ PREMIUM PRO PLUS

ความเร็ว 100 / 100 Mbps 200 / 200 Mbps 500 / 500 Mbps

ราคาติดต้ังอินเทอร์เน็ต  299 บาท / เดือน  399 บาท / เดือน  599 บาท / เดือน

ราคาติดต้ังเคเบิลทีวี 100 - 350 บาท / เดือน ราคาติดต้ังเคเบิลทีวี  100 บาท / เดือน  100 บาท / เดือน ฟรี เม่ือซ้ือกล่อง DVB-T มูลค่าค่า 690 บาท

จ านวนช่องรายการ  154 ช่องรายการ จ านวนช่องรายการ  154 ช่องรายการ  154 ช่องรายการ  154 ช่องรายการ

ช่องรายการพ้ืนฐาน

(ตัวอย่าง)

 ช่องรายการพ้ืนฐาน

(ตัวอย่าง)

ช่องรายการพิเศษ

(ตัวอย่าง)

ช่องรายการพิเศษ

(ตัวอย่าง)

เง่ือนไข/ช่องทางรับชม เง่ือนไข/ช่องทางรับชม

เจริญเคเบิล
ระบบเคเบิลทีวีผ่านสายไฟเบอร์ 

หมายเหตุ : *เคเบิลทีวีระบบเดิมผ่านสายเคเบิล / ไม่มีค่าบริการติดต้ัง 

                   เคเบิลทีวี แต่ผู้ใช้บริการต้องเสียค่าอุปกรณ์สายสัญญาณ

                   ท่ีจะเช่ือมต่อสัญญาณภาพจาก โครงข่ายท่ีจะเช่ือมต่อ

                   สัญญาณภาพจากโครงข่ายของผู้ให้บริการมายัง

                   เคร่ืองรับสัญญาณเคเบิลทีวีหรือโทรทัศนของผู้ใช้บริการ

                 **อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม โรงพยาบาล (ราคาเหมา) 30 - 100  

                    บาท / ห้อง

                 *** ราคา ณ เดือนกันยายน 2564

หมายเหตุ : *เคเบิลทีวีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต / โปรโมช่ัน

                     - ฟรี! ค่าติดต้ังและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท

                     - ฟรี! ค่าแรกเข้า มูลค่า 2,000 บาท

                     - รับสิทธ์ิยืมอุปกรณ์ Wifi Routor มูลค่า 2,000 บาท ตลอดอายุการเป็นสมาชิก

                  ** ราคา ณ เดือนกันยายน 2564
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ผู้ให้บริการ 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด เป็นบริษัทในเครือ
ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) 
ให้บริการกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมดิจิตอล 
ภายใตช้ื่อสินค้า จีเอ็มเอ็ม แซท 

ช่องทางการตดิต่อ 
Call Center: 02-853-8999 
Website: www.gmmz.tv 
Email: gmmztv@gmail.com 
Facebook: gmmztv 
Instagram: @gmmztv 

ช่องทางการจำหน่าย  
- ร้านค้าดาวเทียม 
- ห้างสรรพสินคา้ 

       
 

 
รูปแบบการใหบ้ริการ 

1. กล่องรับสัญญาณดาวเทียม 
กล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียม ในระบบ C-Band และ KU-Band 

แบบขายขาด ไม่มีค่าบริการรายเดือนซึ่งผู้ใช้บริการสามารถรับชมช่องทีวี
ดิจิตอล ทีวีดาวเทียมช่องรายการประเภท Free to Air โดยจำนวนช่อง
รายการที่รับชมได้ขึ้นอยู่กับราคากล่องรับสัญญาณ  

2. กล่องรับสัญญาณอินเทอรเ์น็ตทีวีและดาวเทียม (ไม่มีค่าบริการรายเดือน) 

กล่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีวีและดาวเทียม (Hybrid) ในระบบ  
C-Band และ KU-Band แบบขายขาด ไม่มีค่าบริการรายเดือน ซึ่งผู้ใช้บริการ
สามารถรับชมช่องรายการทีวีผ่านระบบสัญญาณดาวเทียมและดูผ่าน
อินเทอร์เน็ตแบบ Streaming ที่ช่องรายการต่างๆ เหมือนกับจานดาวเทียม 
ตัวกล่องยังรองรับระบบปฏิบัต ิการ  Android ย ังสามารถดาวน์โหลด 
Application เพิ่มเติมได้ไร้ขีดจำกัดผ่าน Google Play Store  

3. อุปกรณ์รับสญัญาณอินเทอร์เน็ตทีวี (กล่องขายขาด) 

ให้บริการอุปกรณ์รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตทีวี ที่มาพร้อมด้วยระบบ
ปฏิบัต ิAndroid ที่เป็นตัวช่วยให้สามารถเช่ือมต่อและเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน
ให้กับทีวีธรรมดาหรือ Smart TV ให้เป็น Android TV ซึ่งใช้งานโดยการ
เชื ่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยผู ้บร ิโภคสามารถดาวน์โหลด 
Application เพิ่มเติมไดต้ามชอบจาก Google Play Store เช่น Facebook 
Netflix Spotify Games หรือ Application ต่างๆที่ใช้ดู IPTV อีกมากมาย 
ที่มีทั้งแบบเสียเงินและไม่เสียเงิน  
 
 

 

- ช่องทางออนไลน์ 

      
 

    
 

ช่องทางการชำระเงิน 

• ซื ้อช่องทางออนไลน์ ชำระเงินออนไลน์ 
(ระบบ 2C2P) สามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้
เองไม่ว่าจะเป็นการตัดผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, 
Internet/Mobile Banking, ชำระเงินปลายทาง 

• ร้านค้าดาวเทียม/ห้างสรรพสินค้า ชำระเงิน
ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต/QR Code/เงินสด ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการรับชำระของร้านค้า 
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GMM-Z
GMM Z 

HD Lite Pro*
GMM Z

HD Smile

GMM Z 

HD Wise Pro

GMM

 Z HDI**
GMM Z 

X-TREAM

ราคากล่อง (บาท)*** 990 799 990
990

แถมฟรี Dongle (USB Wifi)
3,390

คุณสมบัติเฉพาะกล่อง

- ประเภทกล่อง กล่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีวีและดาวเทียม

- การรับสัญญาณ C-Band/KU-Band C-Band & KU-Band

- ความคมชัดสูงสุด

- การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Wifi/Lan) WIFI WIFI & LAN

- รองรับบริการ OTT P  

การรับประกันสินค้า

ช่องรายการรับชม (ไม่มีค่าบริการรายเดือน)

- ช่องรายการพ้ืนฐาน

หมายเหตุ: *กล่อง GMM Z รุ่น HD Lite Pro มีจ าหน่ายท่ีร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและร้านค้าดาวเทียมเท่าน้ัน

              **กล่อง GMM Z รุ่น HDI มีจ าหน่ายท่ีร้านค้าดาวเทียมเท่าน้ัน

             *** ราคา ณ เดือนกันยายน 2564

ช่ือกล่อง (รุ่น)

1 ปี

X

กล่องรับสัญญาณดาวเทียม

X

C-Band & KU-Band

Free-to-Air
75 ช่องKU

-B
an

d

C-
Ba

nd Free-to-Air
124 ช่อง

ทีวีดิจิตอล
ภูมิภาค
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GMM-Z

GMM Z 

STREAM 4.0

GMM Z 

STREAM V.3*
GMM Z 

TV STICK**

ราคากล่อง(บาท)*** 1,390 3,390 1,490

คุณสมบัติเฉพาะกล่อง

- ประเภทกล่อง

- การรับสัญญาณ C-Band/KU-Band

- ความคมชัดสูงสุด

- การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Wifi/Lan) WIFI

- รองรับบริการ OTT

การรับประกันสินค้า N/A

ช่องรายการรับชม (ไม่มีค่าบริการรายเดือน)

- ช่อง Free-to-Box N/A

ช่องรายการรับชม (มีค่าบริการรายเดือน)

ค่าบริการรายเดือน

ช่ือกล่อง (รุ่น)

อุปกรณ์รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีวี

(มีระบบปฏิบัติการ Android)

X

WIFI & LAN

หมายเหตุ: *GMM Z Stream V.3 มีจ าหน่ายท่ีร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและร้านค้าดาวเทียมเท่าน้ัน

             **GMM Z TV Stick มีจ าหน่ายแล้วท่ี Advice / Banana IT / JIB / IT City

            ***ราคา ณ เดือนกันยายน 2564

ค่าบริการรายเดือนส าหรับช่องพรีเม่ียมข้ึนอยู่กับผู้ให้บริการ content และ Package ท่ีเลือกซ้ือ

P

1 ปี
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ผู้ให้บริการ 

บริษัท อินโฟแซท เน็ตเวิร์ค จำกัด  ให้บริการ
และต ิดต ั ้ ง  ระบบปฏ ิบ ัต ิการเคร ื ่องมือ
โทรคมนาคม เครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียง
ระบบผ่านดาวเทียม เครื ่องรับส่งโทรทัศน์
ร ะ บ บ ผ ่ า น ด า ว เ ท ี ย ม  เ ค ร ื ่ อ ง ร ั บ ส่ ง
วิทยุกระจายเสียงระบบทางสาย เครื่องรับส่ง
วิทยุโทรทัศน์ระบบทางสายและเครื่องระบบ
การสื่อสารอื่น ตลอดจนผลิต จำหน่าย ติดตั้ง
และให้บริการประเภทงานระบบโทรทัศน์ใน
รูปแบบของการวางระบบโครงการ อาคาร
โรงแรม อพาร์ทเมนท์ (MATV) นอกจากนี้ยัง
เชียวชาญในระบบ CATV และ Digital CATV 
รวมทั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ 

ช่องทางการตดิต่อ 
Call Center: 02 584 4755 
Website: www.infosat.co.th 
Email: sales@infosats.com 
Facebook: InfosatColtd 
Line: @infosat 

ช่องทางการจำหน่าย  
- ตัวแทนจำหน่าย 
- ช่องทางออนไลน์ 

     
ช่องทางการชำระเงิน 

• ชำระกับตัวแทนจำหน่าย ทั้งนี้เงื่อนไขและ
วิธีการเป็นไปตามที่ตัวแทนจำหน่ายกำหนด 

• ชำระเงินออนไลน์ โดยสามารถเลือกตัดบัตร
เครด ิ ต / เดบ ิ ต ,  Internet/Mobile Banking, 
ชำระเงินปลายทาง 

 
รูปแบบการใหบ้ริการ 

1. กล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ไม่มีค่าบริการรายเดือน) 
1.1 กล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียม ในระบบ C-Band และ KU-Band 

แบบขายขาดไม่มีค่าบริการรายเดือน รับชมช่องทีวีดิจิตอล และช่องทีวี
ดาวเทียม Free-to-Air หรือหากไม่ได้ติดตั้งจานดาวเทียมก็สามารถดูช่อง
รายการทีวีดาวเทียมต่างๆ ได้โดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แบบ Streaming 
ที่ช่องรายการต่างๆ เหมือนกับจานดาวเทียม ผ่าน App Infosat TV ซึ่งเป็น 
Application ที่ติดตั ้งมาให้บนกล่อง นอกจากนี้ยัง ช่องรายการทีวีของ
ประเทศเพื ่อนบ้าน หรือช่องรายข่าวต่างประเทศที ่น่าสนใจ อย่างเช่น 
Bloomberg NHK BBC News CNN International ได้ผ่านทาง App Asia 
TV ที่มีติดตั้งมาให้บนกล่องเช่นเดียวกัน โดยการรับชมทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
ดังกล่าว สามารถรับชมได้ฟรี ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม 

1.2 ให้บริการกล่องรับสัญญาณดาวเทียมสำหรับงานระบบ โรงแรม/
คอนโด/อพาร์ทเมนท์ โดยสามารถใช้ได้กับจานดาวเทียมระบบ C-Band 
และ KU-Band แบบขายขาด ไม่มีค่าบริการรายเดือน โดยสามารถรับชม
ช่องทีวีดิจิตอล และช่องทีวีดาวเทียม Free-to-Air   

2. กล่องรับสัญญาณอินเทอรเ์นต็ทีวี  

ให้บริการอุปกรณ์รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีวีแบบขายขาดไม่มี
ค่าบริการรายเดือน โดยกล่องจะมีระบบปฏิบัติ Android ที่จะช่วยเพิ่ม
ฟังก์ชันการทำงานของทีวีธรรมดาหรือ Smart TV ให้เป็น Android TV ซึ่ง
ผู ้บริโภคสามารถดาวน์โหลด Application ลงเพิ่มได้ตามความชอบจาก 
Google Play Store  

3. จานดาวเทียม  

ผลิต จัดจำหน่ายและให้บริการติดตั้งจานดาวเทียม 
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Infosat

HD-e168 HD-Q168 HD-X168 AEC-Gold* AEC Gold+ RF** HD1.1

ราคากล่อง (บาท) **** 590 850 890 790 1,150 990
คุณสมบัติเฉพาะกล่อง

- ประเภทกล่อง

- การรับสัญญาณ C-Band/KU-Band KU-Band

- ความคมชัดสูงสุด

- การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Wifi/Lan) WIFI* N/A X

- รองรับบริการ OTT N/A N/A X

การรับประกันสินค้า
ช่องรายการรับชม (ไม่มีค่าบริการรายเดือน)

- ช่องรายการพ้ืนฐาน

- ช่อง Free-to-Box

  (รวมกว่า 131 ช่อง)
N/A

ช่ือกล่อง (รุ่น)

P  

กล่องรับสัญญาณดาวเทียม

                                                           

หมายเหตุ: *กล่องรุ่น AEC-Gold สามารถดูช่องรายการทีวีของต่างประเทศได้ผ่านโดยไม่ต้องเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ส าหรับลูกค้าท่ีใช้จานทึบ (ระบบ KU-Band) กรณีท่ีใช้จาน C-Band ต้องเช่ือมต่อ

                  อินเทอร์เน็ตก (ด้วยอุปกรณ์เสริมอย่าง Dongle) ก่อน จึงจะสามารถรับชมช่องรายการประเทศเพ่ือนได้ โดยเป็นการรับชมผ่าน Application Asia TV

              **กล่องรุ่น AEC Gold+ RF กล่องรับสัญญาณดาวเทียมส าหรับงานระบบ โรงแรม/คอนโด/อพาร์ตเมนท์

             ***กล่องรุ่น HD-e168 HD-Q168 และ HD-X168 ไม่มีตัวรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในตัวกล่อง ต้องมี Dongle (USB Wifi) เป็นอุปกรณ์เสียบต่อกับกล่องช่วยรับสัญญาณ Wifi 

                    เพ่ือให้สามารถดูทีวีดาวเทียมผ่านอินเทอร์เน็ตได้

              ****ราคา ณ เดือนกันยายน 2564

C-Band & KU-Band

WIFI ***

18 เดือน 

Free-to-Air
87 ช่องC-

Ba
nd

Free-to-Air
55 ช่อง

KU
-B

an
d Free-to-Air

55 ช่อง

Via app. on box Free-to-Air
51 ช่อง

MalaysiaMyanmar

CambodiaLaos

China

Indonesia

Via app. on box

*
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Infosat

INFOSAT Android10 OTT-S168

image

ราคากล่อง * 1,290

คุณสมบัติเฉพาะกล่อง

- ประเภทกล่อง อุปกรณ์รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีวี (มีระบบปฏิบัติการ Android)

- การรับสัญญาณ C-Band/KU-Band X

- ความคมชัดสูงสุด

- การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Wifi/Lan) WIFI & LAN

- รองรับบริการ OTT P

การรับประกันสินค้า 18 เดือน

ช่องรายการรับชม (ไม่มีค่าบริการรายเดือน)

- ช่องรายการพ้ืนฐาน

- ช่อง Free-to-Box

(รวมกว่า 131 ช่อง)

ช่องรายการรับชม (มีค่าบริการรายเดือน)

ค่าบริการรายเดือน ค่าบริการรายเดือนส าหรับช่องพรีเม่ียมข้ึนอยู่กับผู้ให้บริการ content และ Package ท่ีเลือกซ้ือ

ช่ือกล่อง (รุ่น)

หมายเหตุ : *ราคา ณ เดือนกันยายน 2564

Via app. on box Free-to-Air
51 ช่อง

MalaysiaMyanmar

CambodiaLaos

China

Indonesia

Via app. on box
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ผู้ให้บริการ 

บริษ ัท พีเอสไอ บรอดคาสติ ้ง จำกัด  ผู้
ให้บริการระบบโครงข่าย ข้อมูลสื่อประสม 
และอำนวยความสะดวกเพื ่อการบริการ
เผยแพร่ออกอากาศทางโทรทัศน์ผ่านระบบ
สัญญาณดาวเทียม และเป็นศูนย์รวมจาน
ดาวเทียม แอร์ กล้องวงจรปิด ผลิตและ
จำหน่ายจานดาวเทียม จำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้
ระบบการสื่อสาร ผ่านดาวเทียมของประเทศ 
ผลิตสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานระบบ 
MATV และกล้องรักษาความปลอดภัย OCS 
(Online Camera Security) จำหน่ายแผง
โซล่าเซล 

ช่องทางการตดิต่อ 
Call Center: 1247 
Website: www.psisat.com 
Facebook: PSISATS 
Instagram: PSI.Official 
Line: @PSI1247 

ช่องทางการจำหน่าย  
- ตัวแทนจำหน่าย 
- ช่องทางออนไลน์ 

       
ช่องทางการชำระเงิน 

• ชำระเง ินออนไลน ์  (ระบบ 2C2P) โดย
สามารถเลือกตัดบัตรเครดิต/เดบิต, ชำระเงิน
ปลายทาง 

• ชำระกับตัวแทนจำหน่าย ทั้งนี้เงื่อนไขและ
วิธีการเป็นไปตามที่ตัวแทนจำหน่ายกำหนด 

 
รูปแบบการใหบ้ริการ 

1. กล่องรับสัญญาณดาวเทียม  
กล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมในระบบ C-Band และ KU-Band  

แบบขายขาด ไม่มีรายเดือน ซึ่งผู้ใช้บริการ สามารถรับชมช่องทีวีดิจิตอล ทีวี
ดาวเทียม Free to Air หรือหากไม่ได้ติดตั้งจานดาวเทียมก็สามารถดูช่อง
รายการทีวีดาวเทียมต่างๆ ได้โดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แบบ Streaming 
ที่ช่องรายการต่างๆ เหมือนกับจานดาวเทียม เนื่องจาก PSI ได้มีการพัฒนา 
Application สำหรับดาวน์โหลดลงมือถือเพื ่อใช้งานคู ่ก ับตัวกล่องรับ
สัญญาณดาวเทียม โดย Application ที่ให้มานั้นสามารถทำให้มือถือเป็น
รีโมทคอนโทรล สามารถใช้แทนรีโมทคอนโทรลที่แถมมากับตัวกล่องแบบ
ปกติได้ นอกจากนั้น ใน Application ยังมีฟังก์ชันที่อำนวยความสะดวกใน
การดูช่องรายการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลทีวี ช่องรายการดาวเทียม  
Free-to-Air ได้โดยไม่ต้องใช้จานดาวเทียม เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดตั้งจาน
ดาวเทียม หรือผู้ที่อยู่หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโด ซึ่งอาจไม่สามารถติดตั้ง
จานดาวเทียมได้ เพียงแค่ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อในการใช้งาน
ระหว่าง Application ในมือถือกับกล่องรับสัญญาณดาวเทียมของ PSI 

2. จานดาวเทียม 

จัดหน่ายและให้บริการติดตั้งจานดาวเทียม แบรนด์ PSI OK โดยมี
ศูนย์บริการรองรับอยู่ทั่วประเทศ  

 

มีบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า PSI สำหรับมีปัญหาใน
การรับชมหรือจานดาวเทียมมีปัญหา ลูกค้าสามารถเรียกช่างเพื่อเข้าช่วย
แก้ไขปัญหาได้ถึงบ้าน โดยการแจ้งปัญหาที ่ต้องการให้ช่วยเหลือผ่าน 
Application FixIT 
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PSI

ช่ือกล่อง (รุ่น) PSI_S2X PSI_S3 Hybrid

Image Image

ราคากล่อง (บาท)*** 790 950

คุณสมบัติเฉพาะกล่อง

- ประเภทกล่อง

- การรับสัญญาณ C-Band/KU-Band

- ความคมชัดสูงสุด

- การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Wifi/Lan) WIFI * WIFI

- รองรับบริการ OTT

การรับประกันสินค้า

ช่องรายการรับชม (ไม่มีค่าบริการรายเดือน)

- ช่องรายการพ้ืนฐาน

หมายเหตุ: *กล่อง PSI รุ่น S2X ไม่มีตัวรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในตัวกล่อง ต้องมี Dongle (USB Wifi) เป็นอุปกรณ์เสียบต่อกับกล่องช่วยรับสัญญาณ Wifi 

                 เพ่ือให้สามารถดูทีวีดาวเทียมผ่านอินเทอร์เน็ตได้

              **ส าหรับบริการ OTT หากต้องการดู Content ท่ีมากกว่า Youtube ก็สามารถท าได้เพียงแต่ต้องหาอุปกรณ์เพ่ิม ซ่ึงปัจจุบันน้ีมี USB Wifi ช่ือ True Smart Link 

                   สามารถใช้ได้กับจานดาวเทียมระบบ KU-Band ใช้ได้กับกล่อง PSI รุ่น S2 และ S3 HyBrid เท่าน้ัน โดยใช้เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตและดูช่องพรีเม่ียมต่างๆจาก

                   True Vision โดยสามารถเลือก Package ได้เองตามชอบ

              ***ราคา ณ เดือนกันยายน 2564

2 ปี

กล่องรับสัญญาณดาวเทียม

P**

C-Band & KU-Band

Free-to-Air
218 ช่อง

C-
Ba

nd Free-to-Air
104 ช่อง

KU
-B

an
d
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ผู้ให้บริการ 
         ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็น
สมาชิกผ่านดาวเทียม ภายใต้ชื่อ Good TV 
โดยบริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด 

ช่องทางการติดต่อ 
Call Center: 02-026-3399 
Website: http://tv.co.th 
Line: @goodtv 

ช่องทางการจำหน่าย 

▪ Call Center 
▪ Line Official Account ของ Good TV 
▪ ตัวแทนจำหน่าย 
▪   

ช่องทางการชำระเงิน 
ซื้อแพ็กเกจช่องพรีเมี่ยมเพิ่มเติม (Prepaid) 
แบบไม่ผูกมัด ผ่านช่องทางการชำระเงิน
ดังนี ้

• 7-11  โดยแสดงรูปถ่ายบาร์โค้ดที่  
กล่องรับสัญญาณแก่เจ้าหน้าที่ 7-11 
เพื่อประกอบการชำระเงิน 

• โอนเข้าบัญชีธนาคารของ Good TV 
โดยตรง จากนั้นส่งสลิปการโอนมาที่ 
Line Official Account ของ Good TV 

  

 

รูปแบบการให้บริการ  

1. ระบบดาวเทียม   

         Good TV เป็นแพลตฟอร์มดาวเทียมในระบบ HD ที่แพร่ภาพผ่านระบบ
ดาวเทียมครอบคลุม ประเทศไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ตั้งเป้าที่จะ
เข้าถึงผู ้บริโภคระดับกลางมากขึ้น โดยมีช่องรายการสารคดีไทยที่ผลิตเอง และ
วางแผนจะขาย Content สารคดีไทยไปต่างประเทศอีกด้วย 

           1.1 ให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียม 

           กล่องรับสัญญาณของ Good TV ในระบบ KU band แบบขายขาดไม่มีราย
เดือน โดยลูกค้าสามารถรับชมช่องทีวีดิจิตอล และช่องรายการ Free-to-Air จำนวน 
10 กว่าช่องรายการ ที่คัดสรรมาแต่ช่องที่มีเนื ้อหาน่าสนใจ และมีช่องพิเศษใน
ลักษณะ Free-to-Box เป็นช่องรายการสารคดีระดับโลกและสารคดีไทยที่ผลิตเอง 
ด้วยความคมชัดระดับ HD  บางเนื้อหาสามารถรับชมได้ถึงระดับ Full HD  รวมถึง
ช่อง PPTV ที่สามารถรับชมถ่ายทอดสดฟุตบอลผ่านโครงข่ายทีวีดาวเทียม ระบบ 
CAS ได้ (โครงข่ายทีวีดาวเทียมรายอื่น โดยปกติไม่สามารถรับชมช่อง PPTV ในช่วง
เวลาถ่ายทอดฟุตบอลได ้เนื่องจากติดลิขสิทธิ)์ 

          1.2 แพก็เกจช่องรายการพรีเมี่ยม  

          หากลูกค้าต้องการรับชมช่องรายการระดับพรีเมี ่ยมเพิ ่มเติมจากช่อง
รายการปกติบนกล่องขายขาด สามารถซื้อแพ็กเกจได้เป็นครั้งๆ ไป ในลักษณะ 
Prepaid ตามระยะเวลาที่ต้องการรับชม แบบไม่ผูกมัด โดยแพ็กเกจเพิ ่มเติมนี้
ประกอบด้วยช่องรายการสาระบันเทิงความคมชัดระดับ HD / Full HD รวม 14 
ช่อง โดยเน้นนำเสนอช่องรายการสารคดีคุณภาพทั้งไทยและต่างประเทศ 
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Good TV

Good TV

ราคากล่อง*** 990 บาท*

- ประเภทกล่อง กล่องรับสัญญาณดาวเทียม

- การรับสัญญาณ C-Band/KU-Band KU band 

- ความคมชัดสูงสุด
                    **

- การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Wifi/Lan) X 

- รองรับบริการ OTT X 

การรับประกันสินค้า 1 ปี

ช่ือกล่อง (รุ่น)

หมายเหตุ  * ปัจจุบัน กล่อง Good TV มีกล่องรุ่นเดียว โดยมีราคาโปรโมช่ันเม่ือซ้ือกล่องจ านวนมาก ดังน้ี

               1 กล่อง ราคา 990 บาท, 2 กล่อง ราคา 1,880 บาท, 3 กล่อง ราคา 2,760 บาท และ 4 กล่อง ราคา 3,500 บาท

              ** ความคมชัดสูงสุด Full HD เม่ือดูผ่านโทรทัศน์จอใหญ่

               กล่องมีฟังก์ช่ัน PVR บันทึกช่องรายการโปรดไว้ชมย้อนหลัง และ Time Shift ฟังก์ช่ันหยุดเวลาดูไม่ทันกลับไปดูซ้ าได้

             *** ราคา ณ เดือนกันยายน 2564

คุณสมบัติเฉพาะกล่อง
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Good TV

2 เดือน 6 เดือน (แถม 7 วัน) 12 เดือน (แถม 30 วัน)

ราคา** ฟรี 300 บาท 900 บาท 1,800 บาท

ช่องรายการพ้ืนฐาน

ช่อง Free-to-Box

ช่องรายการพิเศษ

เง่ือนไข/ช่องทางรับชม ให้บริการในลักษณะกล่องขายขาด 

สามารถรับชมช่องพ้ืนฐานและช่อง Free-to-Box ได้ทันที

 ไม่มีค่าบริการรายเดือน*

หมายเหตุ  * โปรโมช่ัน ลูกค้ากล่อง Good TV สามารถรับชมช่องพรีเม่ียม 14 ช่อง ได้ฟรีถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565

              ** ราคา ณ เดือนกันยายน 2564

14 ช่องพรีเม่ียม (HD)

เป็นแพ็จเกจไม่ผูกมัด ลูกค้าช าระเพ่ิมเม่ือต้องการรับชมช่องพรีเม่ียมเพ่ิมเติมตาม

ระยะเวลาในแพ็กเกจ  โดยลูกค้าต้องช าระเงินก่อนถึงจะรับชมช่องพรีเม่ียมได้ 

(prepaid)  โดยสามารถช าระเงินค่าแพ็กเกจได้ท่ี 7-11 หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร

แพ็กเกจช่องรายการ แบบไม่มีค่าบริการรายเดือน แบบแพ็กเกจ prepaid (ไม่ผูกมัด)

Free-to-Air
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ผู้ให้บริการ 
        ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
ผ่านดาวเทียม ภายใต้ชื ่อ DTV และทีวีผ่าน
อินเทอร์เน็ต ภายใต้ชื่อ LOOX TV ในรูปแบบ 
OTT โดยบริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น 
จำกัด  

ช่องทางการตดิต่อ  
Call Center: 02-950-5005 
Website: https://www.thaiai.co.th 
             https://www.looxtv.net 
Line: @looxtv 
Facebook: LOOXTV app 

ช่องทางการจำหน่าย  
▪ DTV ติดต่อ Call Center และตัวแทน

จำหน่าย 
▪ LOOX TV ส า ม า ร ถ ด า ว น ์ โ ห ล ด 

แอปพลิเคชันสำหรับการรับชมได้เลย 
และสามารถสมัครแพ็dเกจช่องรายการ 
พรีเมี่ยมเพิ่มเติมได ้

ช่องทางการชำระเงิน 

• ชำระเงินแพ็กเกจช่องรายการพรีเมี่ยม 
ผ ่ านทางแอปพล ิ เคช ัน  LOOX TV  
โดยทำการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/ 
ตัดบัญชีพร้อมเพย์ของลูกค้า ซึ่งจะต่อ
บร ิการให ้ โดยอ ัตโนม ัติ  แต ่ล ูกค้า
สามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ 

 

 

รูปแบบการให้บริการ  

1. ระบบดาวเทียม   

          DTV ให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียมแบบไม่มีค่าบริการรายเดือน (กล่องขายขาด) 
สามารถรับชมช่องทีวีดิจิตอล และช่องรายการ Free-to-Air จำนวนหนึ่ง ตั้งแต่     
6 - 20 ช่อง แตกต่างกันไปตามกล่องรุ่นต่างๆ 

2. LOOX TV 

          LOOX TV ให้บริการทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต ในลักษณะ OTT ที่รับชมผ่าน
แอปพลิเคชัน LOOX TV บนอุปกรณ์มือถือ, แท็บเล็ต, Smart TV, กล่อง Android 
และ Google Chromecast โดยสามารถใช้งานบนสัญญาณอินเทอร์เน็ตเครือข่าย
ใดก็ได้ ในเบื้องต้นสามารถรับชมช่องทีวีดิจิตอล และช่องรายการ Free-to-Air และ
ช่องทีวีดาวเทียมทั้งไทยและต่างประเทศรวม 50 กว่าช่อง ได้ฟรี โดยรับชมด้วยความ
คมชัดแบบ SD บนมือถือ/แท็บเล็ต เท่านั้น  

           ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถสมัครแพ็กเกจรายเดือนเพื่อรับชมช่องพรีเมี่ยมเพิ่มเติม
ได้ โดยรองรับความคมชัดระดับ HD และบนจอใหญ่รองรับความคมชัดสูงสุด Full 
HD บนอุปกรณ์ที่หลากหลายมากขึ้น 

          นอกจากนี้ยังขยายธุรกิจ LOOX TV for Biz เป็นระบบทีวีออนไลน์สำหรับ
โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ คอนโด โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ สถานศึกษา อาคาร
สำนักงาน ฯลฯ  ด้วยช่องรายการที่หลากหลาย และประหยัดเงินลงทุน โดยลูกค้า
สามารถเลือกช่องพิเศษเพิ่มเติมได้ตามกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มช่องรายการเฉพาะ
สำหรับหน่วยงานได ้เช่น Hotel Channel โดยไม่ต้องติดต้ังอุปกรณ์ในห้องส่ง 

  

26



DTV
DTV-HD1 D-Touch KE-10 , White Box D-Khoom, D-Khoom Plus

ราคากล่อง**** 1,100 บาท 

(promotion 590 บาท แถมหัว U-LNB*)

- ประเภทกล่อง
- การรับสัญญาณ C-Band/KU-Band KU band** KU band KU band KU Band

- ความคมชัดสูงสุด N/A N/A N/A

- การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Wifi/Lan) X X X X 

- รองรับบริการ OTT X X X X 

การรับประกันสินค้า 1 ปี N/A N/A N/A

20 ช่อง 6 ช่อง 11 ช่อง 6 ช่อง

ช่ือกล่อง (รุ่น)

(กล่องขายขาด)

กล่องรับสัญญาณดาวเทียม

หมายเหตุ  * U-LNB (Universal-Low Noise Block down Converter) ได้รับการพัฒนาข้ึนมาใหม่เพ่ือทดแทน LNB เดิม ท าให้สามารถรับชมช่องรายการได้มากย่ิงข้ึน และรองรับ 

                สัญญาณคุณภาพสูงในระบบ HD / UHD และพร้อมรองรับเทคโนโลยีในอนาคต 

             ** กล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมดังกล่าวรองรับระบบ Ku-Band และการใช้งานกับดาวเทียมหลายดวง

             *** DTV มีกล่องแบบขายขาดรุ่นอ่ืน ได้แก่ D-Touch, KE-10 , White Box, D-Khoom และ D-Khoom Plus แต่เป็นสินค้าเก่า ซ่ึงปัจจุบันอาจยังมีขายท่ีตัวแทนจ าหน่าย

                  ในราคาลดพิเศษ  อย่างไรก็ตาม DTV ยังคงต้องให้บริการลูกค้าท่ียังใช้กล่องเหล่าน้ีอยู่ โดยการท า OTA เพ่ือให้ลูกค้าสามารถรับชมช่องรายการได้

             ****ราคา ณ เดือนกันยายน 2564

ช่องรายการรับชม (แบบไม่มีค่าบริการรายเดือน)

คุณสมบัติเฉพาะกล่อง

***

    - ช่องรายการพ้ืนฐาน

Free-to-Air Free-to-Air Free-to-Air Free-to-Air
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LOOX TV
รูปแบบการให้บริการ

LOOX TV BIG Family
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 เดือน

ราคา**** ฟรี 49 บาท/เดือน 120 บาท/เดือน 240 บาท/เดือน 119 บาท/เดือน

ช่องรายการพิเศษ

VOD

เง่ือนไข/ช่องทางรับชม รับชมแบบ SD 

บนมือถือ/แท็บเล็ต เท่าน้ัน

รับชมได้พร้อมกัน 3 อุปกรณ์***

หมายเหตุ * หลังจากติดต้ังแอปพลิเคชัน LOOX TV ลูกค้าสามารถรับชมช่องรายการพ้ืนฐานรวมกว่า 50 ช่อง ได้ฟรี โดยรับชมด้วยความคมชัดระดับ SD บนมือถือ/แท็บเล็ต เท่าน้ัน  แต่ลูกค้า

   สามารถสมัครแพ็กเกจเพ่ิมได้ตามตารางข้างต้น เพ่ือรับชมช่องพรีเม่ียมเพ่ิมเติม ด้วยความคมชัดสูงสุดระดับ Full HD บนอุปกรณ์ท่ีหลากหลายมากข้ึน โดยน าเสนอแพ็กเกจช่อง

   พรีเม่ียมแบบเดียว แต่จูงใจลูกค้าด้วยแพ็กเกจระยะเวลา และจ านวนอุปกรณ์ท่ีรับชมได้สูงสุดแตกต่างกัน ในราคาพิเศษ 

** ช่องรายการพ้ืนฐานของ LOOX TV ประกอบด้วย ช่องทีวีดิจิตอล ช่องการศึกษา ช่องรายการ Free-to-Air และช่องทีวีดาวเทียมท้ังไทยและต่างประเทศ รวม 50 กว่าช่อง 

*** ลูกค้าสามารถทดลองใช้งาน LOOX TV BIG ฟรี 15 วัน 

****ราคา ณ เดือนกันยายน 2564

แพ็กเกจ

LOOX TV BIG

รับชมได้พร้อมกัน 1 อุปกรณ์***

5 ช่องพรีเม่ียม (Full HD)

แพ็กเกจ

รับชมแพ็กเกจผ่าน OTT

LOOX TV 

(แบบรับชมฟรี)*

                                                                                                ช่องรายการพ้ืนฐาน**

  

Free-to-Air
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ผู้ให้บริการ 
         บริษัท ไอพีเอ็ม เซลล์แอนด์เซอร์วิส 
จำกัด ผู ้นำเข้า ผลิต และจำหน่ายกล่องรับ
สัญญาณที่ใช้กับโครงข่ายของบริษัท ไอพีเอ็ม 
แพลทฟอร์ม จำกัด 

ช่องทางการตดิต่อ 
Call Center : 02-024-8048 
Website : http://ipmtv.tv 
Facebook :https://.facebook.com/ipmtv 

ช่องทางการจำหน่าย 

▪ Call Center 
▪ Official Facebook Page ของ IPMTV 
▪ ร้านค้าอุปกรณ์ทีวี 
▪ ตัวแทนจำหน่าย 
▪                               

ช่องทางการชำระเงิน 

• ชำระเงินออนไลน์ สามารถเลือกวิธีการ 
ชำระเงิน เช่น การตัดผ่านบัตรเครดิต/  
เดบิต, Internet/Mobile Banking/  
ชำระเงินปลายทาง 

• ร้านค้าอุปกรณ์ทีวี ชำระเงินผ่าน
บัตรเครดิต/เดบิต/QR Code/เงิน
สด เป็นไปตามเงื ่อนไขของร้านค้า 
 

  

 

รูปแบบการใหบ้ริการ  

1. กล่องรับสญัญาณโทรทศัน์ระบบดาวเทียม 
          ให้บริการสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียมแบบขายขาด แบบไม่มี
รายเดือนโดยสามารถใช้ได้กับจานดาวเทียมทั้งระบบ C-Band และ KU-Band 
ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถรับชมช่องทีวีดาวเทียม เช่น Free to Air (ช่องรายการที่
ออกอากาศผ่านดาวเทียม) และช่องรายการดิจิตอลทีว ี 
 

2. กล่องรับสัญญาณโทรทศัน์ระบบดาวเทยีมและระบบอนิเทอรเ์น็ต  

          ให้บริการสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียมแบบขายขาด แบบไม่มี
รายเดือนโดยสามารถใช้ได้กับจานดาวเทียมทั้งระบบ C-Band และ KU-Band 
ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถรับชมช่องทีวีดาวเทียม เช่น Free to Air (ช่องรายการที่
ออกอากาศผ่านดาวเทียม) ช่องรายการดิจิตอลทีวี และอีกหนึ่งคุณสมบัติของ
ระบบการใช้งาน คือ กล่องประเภทนี้สามารถใช้งาน video on demand บน 
platform youtube เมื่อเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต (wifi)               
 

3. จานดาวเทยีม 

          จัดจำหน่ายและให้บริการติดตั้งจานดาวเทียม จานส้ม IPM โดย
สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วไป 
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IPM
IPM UP HD3 HYBRID** IPM FINN HD3 HYBRID** IPM HD PRO3***

ราคากล่อง (บาท)**** 400 - 450 บาท 500 - 550 บาท 1,950 - 2,890 บาท

คุณสมบัติเฉพาะกล่อง

- ประเภทกล่อง กล่องรับสัญญาณดาวเทียม

- การรับสัญญาณ C-Band/KU-Band C-Band & KU-band C-Band & KU-band C-Band & KU-band

- ความคมชัดสูงสุด

- การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Wifi/Lan) WIFI WIFI X 

- รองรับบริการ OTT X 

การรับประกันสินค้า 1 ปี 1 ปี 1 ปี

- ช่องรายการพิเศษ

             *** ปัจจุบันราคากล่องข้ึนอยู่กับตัวแทนจ าหน่าย และโปรโมช่ันเพ่ือส่งเสริมการขาย แต่อยู่ในเรทราคาท่ีมีความใกล้เคียงกัน ในส่วนของกล่องรุ่น HYBRID 

                    เป็นการพัฒนามาจากรุ่นเดิม เพ่ิมระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามา แต่ลดราคาลงเพ่ือเพ่ิมยอดการจ าหน่ายในสภาพตลาดท่ีมีการแข่งขันสูง แต่กล่องในรุ่น PRO 

                    เป็นกล่องรุ่น Premium ของ IPM ยังไม่มีการพัฒนาและปรับราคาจากรุ่นเดิมท่ีมีราคาสูง จากการสืบค้นบนตลาดซ้ือขายออนไลน์ยังคงราคาท่ีสูง หาก

                    เป็นร้านค้าอุปกรณ์เก่ียวกับทีวี ดาวเทียม จะมีการขายในราคาท่ีถูกกว่า

             ****ราคา ณ เดือนกันยายน 2564

รับชมได้ 2 ระบบ ท้ังระบบจานดาวเทียมและอินเทอร์เน็ต

ช่ือกล่อง (รุ่น)

(กล่องขายขาด)*

    - ช่องรายการพ้ืนฐาน

ช่องรายการรับชม (แบบไม่มีค่าบริการรายเดือน)

หมายเหตุ  * กล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมเป็นแบบขายขาด จ านวนช่องรายการไม่ผูกพันผู้ให้บริการ สามารถเปล่ียนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

            ** หากต้องการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ต้องใช้อุปกรณ์เสริม USB Wifi เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (ใช้งานได้เฉพาะระบบ Wifi) ในการรับชม You Tube หรือ

                   โทรทัศน์ออนไลน์ผ่านทาง You Tube

Free-to-AirFree-to-AirFree-to-Air
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ผู้ให้บริการ 
        ให้บร ิการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็น
สมาชิก ประเภท IPTV โดยผ่านกล่อง AIS 
PLAY BOX บนโครงข ่ายอ ินเทอร ์เน็ต AIS 
Fibre และให้บริการทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต ใน
ร ูปแบบแอปพลิเคช ัน  Streaming Service 
Provider ใ น ล ั กษ ณะ  OTT  โ ด ย บ ร ิ ษั ท 
ซุปเปอร ์บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จำกัด       

ช่องทางการตดิต่อ  
Call Center: 1175 
Website: https://www.ais.th/play 
Line: @aisthailand 
Facebook: AIS 
ศูนย์บริการ AIS 

ช่องทางการจำหน่าย  
▪ AIS Play Box ติดต่อโดยตรงผ่าน AIS 

call center หรือศูนย์บริการ AIS 
▪ AIS Play สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

หร ือเว ็บไซต์สำหร ับการร ับชมได ้ เลย  
ในเบื้องต้นสามารถรับชมได้ฟรี และสมัคร
แพ็กเกจรายเดือนเพื่อรับชมช่องรายการ 
พรีเมี่ยมเพิ่มเติมได ้

ช่องทางการชำระเงิน 

• กรณีลูกค้าเครือข่ายโทรศัพท์ AIS แบบราย
เดือน หรือ AIS Fibre สามารถชำระผ่าน
ระบบ/ช่องทางการชำระเงินทั่วไปของ AIS 
ตามการแจ้งค่าใช้บริการ 

• กรณีลูกค้าทั่วไป (เครือข่ายอื่น) เมื่อสมัคร
แพ็กเกจแล้ว ระบบจะทำการตัดค่าบริการ
ผ ่านบ ัตรเครด ิต/บ ัตรเดบ ิตอ ัตโนม ัติ
ต่อเนื่องทุกเดือน 

 

รูปแบบการใหบ้ริการ  

1. IPTV  

          ให้บริการ IPTV ผ่านกล่อง AIS Play Box บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต AIS 
Fibre เท่านั้น โดยลูกค้าชำระค่าบริการ 100 บาท/เดือน/กล่อง สามารถรับชม
ช่องทีวีดิจิตอล, ช่องรายการ Free-to-Air, ภาพยนตร์ซีรีส์ VOD จำนวนหนึ่ง และ
ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยและดูย้อนหลัง นอกจากนี้ลูกค้าสามารถสมัครแพ็กเกจ
รายเดือนเพิ่มเติมเพื่อรับชมช่องพรีเมี่ยมเพิ่มเติมได ้

2. AIS PLAY 

         ให้บริการ Streaming เนื้อหา ในลักษณะ OTT โดยสามารถรับชมผ่าน
เว ็บไซต์  https://aisplay.ais.co.th หร ือผ ่านแอปพลิเคช ัน AIS Play บน
อุปกรณ์มือถือ, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์, SamSung Smart TV, Apple TV และ 
Google Chromecast ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเครือข่ายใดก็ได ้ 

         โดยเบื้องต้นสามารถรับชมช่องทีวีดิจิตอล , ช่องรายการ Free-to-Air, 
ภาพยนตร์ซีรีส์ VOD จำนวนหนึ่ง และถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยและดูย้อนหลัง 
ได้ฟรี  หากลูกค้าต้องการรับชมช่องพรีเมี่ยมเพิ่ม สามารถสมัครแพ็กเกจราย
เดือนเพิ่มเติมได ้
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AIS Play

ฟรี

(ให้สิทธ์ิลูกค้า AIS Fibre ฟรีค่าเปิดใช้บริการ 

2,500 บาท)*

ใช้กับอินเทอร์เน็ต AIS Fibre เท่าน้ัน

LAN / WiFi

HDMI, Mini AV, USB, OTG,

Micro SD (TF Card)

X

P

X
1 ปี

หมายเหตุ

กล่อง IPTV

* ค่าติดต้ังกล่อง AIS Play Box กล่องแรกฟรี กรณีติดต้ังกล่องเพ่ิมเติม ลูกค้าช าระค่าติดต้ัง 850 บาท/กล่อง ณ วันท่ีติดต้ัง  โดยติดต้ังเพ่ิมได้ท้ังหมดสูงสุดไม่เกิน 3 จุด

  และสามารถรับชมรายการได้เหมือนกันทุกกล่อง

  ทุกกล่องมีค่าบริการรายเดือน 100 บาท/เดือน/กล่อง

**ราคา ณ เดือนกันยายน 2564

 AIS Play Box

ราคากล่อง**

เช่ือมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

การเช่ือมต่อ

ความคมชัดสูงสุด

port 

เพ่ิมแอปพลิเคชันอ่ืนได้เหมือนกล่องแอนดรอยด์

รับชมย้อนหลัง

การรับประกันสินค้า

คุณสมบัติกล่อง

ส่ังงานด้วยเสียง
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AIS Play
รูปแบบการให้บริการ

แพ็กเกจ AIS PLAY Premium AIS PLAY Premium Plus

ราคา*** ฟรี 100 บาท/เดือน 199 บาท/เดือน 299 บาท/เดือน

ช่องรายการพ้ืนฐาน

ช่องรายการพิเศษ 31 ช่องพรีเม่ียม 35 ช่องพรีเม่ียม

VOD ภาพยนตร์ซีรีส์จ านวนหน่ึง 

คอนเสิร์ตไทย

ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทย

และดูย้อนหลัง

ภาพยนตร์ซีรีส์จ านวนหน่ึง 

คอนเสิร์ตไทย

ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทย

และดูย้อนหลัง

ภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ การ์ตูน ท้ังไทยและต่างชาติ 

คอนเสิร์ตไทย

ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยและดูย้อนหลัง

ภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ การ์ตูน ท้ังไทยและต่างชาติ 

คอนเสิร์ตไทย

ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยและดูย้อนหลัง

เง่ือนไข/ช่องทางรับชม รับชมผ่านเว็บไซต์/แอป รับชมผ่านกล่อง IPTV OTT สามารถรับชมได้สูงสุด 2 อุปกรณ์พร้อมกัน *  OTT สามารถรับชมได้สูงสุด 4 อุปกรณ์พร้อมกัน **

หมายเหตุ

รับชมแพ็กเกจเพ่ิมเติมผ่านกล่อง IPTV / OTT

แพ็กเกจรายเดือน 2 แพ็กเกจดังกล่าว ส าหรับการรับชมผ่านกล่อง IPTV บนอินเทอร์เน็ต AIS Fibre หรือการรับชมในลักษณะ OTT บนอุปกรณ์อ่ืนๆ โดยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเครือข่ายใดก็ได้  

โดย 2 แพ็กเกจน้ีมีจ านวนช่องพรีเม่ียมและจ านวนอุปกรณ์ท่ีสามารถรับชมได้พร้อมกันแตกต่างกัน โดยมีโปรโมช่ันดังน้ี

* แพ็กเกจ AIS PLAY Premium สามารถรับชมฟรี

 - Vui สูงสุด 12 เดือน และ beIN SPORTS CONNECT สูงสุด 12 เดือน (beIN SPORTS CONNECT สามารถรับชมบนมือถือ หรือเว็บไซต์เท่าน้ัน)

 - สิทธิพิเศษ Disney+Hotstar สูงสุด 6 เดือน (ส าหรับลูกค้า AIS),  ลูกค้า AIS ได้รับสิทธิพิเศษ เดือนแรก 19 บาท/เดือน

** แพ็กเกจ AIS PLAY Premium Plus สามารถรับชมฟรี

 - Vui Premium สูงสุด 12 เดือน และ beIN SPORTS CONNECT สูงสุด 12 เดือน (beIN SPORTS CONNECT สามารถรับชมบนมือถือ หรือเว็บไซต์เท่าน้ัน)

 - WeTV VIP สูงสุด 12 เดือน และ AIS Karaoke สูงสุด 12 เดือน

 - สิทธิพิเศษ Disney+Hotstar สูงสุด 12 เดือน (ส าหรับลูกค้า AIS), ลูกค้า AIS ได้รับสิทธิพิเศษ เดือนแรก 29 บาท/เดือน

***ราคา ณ เดือนกันยายน 2564

แพ็กเกจ รับชมผ่าน OTT

(แบบรับชมฟรี)

รับชมผ่านกล่อง IPTV

(ช่องพ้ืนฐาน)

Free-to-Air
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ผู้ให้บริการ 
        ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็น
สมาชิก ประเภท IPTV ผ่านกล่อง 3BB GIGA 
TV Box บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 3BB และ
แถมบริการอินเทอร์เน็ตทีวี 3BB GIGA TV 
ผ่านแอปพลิเคชันและ Android box ด้วย  
ให้บริการโดยบริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด 

ช่องทางการตดิต่อ  
Call Center: 1530 
                  02-100-2100 
Website: https://gigatv.3bb.co.th 
Email: contact@3bb.co.th 
Line: @3bb.promotion 
Facebook: 3BBGIGATVOfficial 
ศูนย์บริการ 3BB 

ช่องทางการจำหน่าย  
▪ call center, Line Official Account 

หรือ 3BB Shop 

ช่องทางการชำระเงิน 

• ลูกค้าสามารถชำระเง ินผ่านระบบ/ 
ช่องทางการชำระเงินทั ่วไปของ 3BB 
ตามการแจ้งค่าใช้บริการ 

 

 
รูปแบบการใหบ้ริการ  

1. IPTV 

         ให้บริการ IPTV บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 3BB ผ่านกล่อง 3BB GIGATV 
Box ซึ ่งเป ็นกล่องแอนดรอยด์ที ่ผ ่านการร ับรองจาก  Google  สามารถเพิ่ม 
Application จาก Google Play ได ้อ ีก เช ่น We TV และ Line TV  รวมทั ้งมี 
Chromecast ในตัว สามารถ Cast วิดีโอจาก Youtube หรือ Facebook ในมือถือ
ขึ้นจอได้เลย โดยสามารถรับชมช่องรายการทีวีดิจิตอล และช่องพรีเมี่ยมอีกกว่า  
31 ช่อง พร้อมให้สิทธิเ์ข้าใช้งานแอปพลิเคชัน HBO GO, MONOMAX, OKE ได้ฟร ี

         นอกจากนี้สามารถรับชมบนอุปกรณ์อื่น ได้แก ่มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ 
และบนอุปกรณ์ Google Chromecast, Android TV/Box และ Smart TV อื่นๆ 
ที ่ม ีฟังก์ชั่น Chromecast Built-in ได้ โดยผ่านเว็บไซต์ www.3bbgigatv.com 
หรือผ่านแอปพลิเคชัน 3BB GIGATV App  โดยรับชมพร้อมกันได้สูงสุด 2 อุปกรณ์ 
(ลงทะเบียนใช้งานได้ 5 อุปกรณ์) ทั ้งนี้ 3BB GIGA TV App สามารถรับชมผ่าน
สัญญาณอินเทอร์เน็ตเครือข่ายอื่นได้   
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3BB GIGA TV 

 

หมายเหตุ

กล่อง IPTV

เพ่ิมแอปพลิเคชันอ่ืนได้เหมือนกล่องแอนดรอยด์

port 

การเช่ือมต่อ

ความคมชัดสูงสุด

รับชมย้อนหลัง

3BB GIGA TV Box

ราคากล่อง**** ฟรี

(ให้สิทธ์ิลูกค้ายืมอุปกรณ์ GPON ONT มูลค่า 2,200 บาท 

หรือ 3BB GIGA TV Box มูลค่า 2,590 บาท 

เม่ือต้องการยกเลิกบริการต้องคืนอุปกรณ์ท่ีศูนย์บริการ 3BB Shop)*

LAN / WiFi

เช่ือมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้กับอินเทอร์เน็ต 3BB เท่าน้ัน

ส่ังงานด้วยเสียง

คุณสมบัติกล่อง

การรับประกันสินค้า

* ฟรีค่าติดต้ังกล่อง ไม่มีค่าลากสาย ไม่มีค่าลงทะเบียน 

  กรณีเพ่ิมจุดรับชม 3BB GIGA TV Box มีค่าบริการเพ่ิมจุดละ 100 บาท/เดือน (รวมสูงสุด 3 จุด) 

** บางช่องรายการไม่สามารถรับชมย้อนหลังได้   

*** บริษัทฯ มีสิทธ์ิบอกเลิกหรือระงับสิทธ์ิการยืมอุปกรณ์ หากมีการน าอุปกรณ์ไปใช้งานในทางท่ีไม่ถูกต้อง หรือขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียงของบริษัทฯ 

หรือมีการเคล่ือนย้าย ดัดแปลง แก้ไข หรือน าอุปกรณ์อ่ืนมาเช่ือมต่อ หรือผู้ใช้บริการผิดสัญญาข้อหน่ึงข้อใด

****ราคา ณ เดือนกันยายน 2564

N/A***

HDMI, Mini AV, USB, Micro SD Card

P

P 
**

P
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3BB GIGA TV 
รูปแบบการให้บริการ
แพ็กเกจ

ความเร็วอินเทอร์เน็ต
1 Gbps/

300 Mbps

1 Gbps/

300 Mbps

1 Gbps/

500 Mbps

1 Gbps/

500 Mbps

1 Gbps/

700 Mbps

1 Gbps/

700 Mbps

1 Gbps/

1 Gbps

1 Gbps/

1 Gbps
Contract 12 เดือน 18 เดือน 12 เดือน 24 เดือน 12 เดือน 24 เดือน 12 เดือน 24 เดือน
ราคาแพ็กเกจพ่วง  690 บาท/เดือน 6 เดือนแรก 

590 บาท/เดือน

12 เดือนต่อมา 

690 บาท/เดือน

800 บาท/เดือน 700 บาท/เดือน 1,000 บาท/เดือน 900 บาท/เดือน 1,300 บาท/เดือน 1,200 บาท/เดือน

  - ราคาเฉพาะอินเทอร์เน็ต 590 บาท/เดือน  590 บาท/เดือน  700 บาท/เดือน  700 บาท/เดือน  900 บาท/เดือน  900 บาท/เดือน  1,200 บาท/เดือน  1,200 บาท/เดือน
  - ราคาเฉพาะ 3BB GIGA TV 

    (ค านวณโดยประมาณ)*

100 บาท/เดือน 100 บาท/เดือน

(ฟรี 6 เดือนแรก)

100 บาท/เดือน ฟรี 100 บาท/เดือน ฟรี 100 บาท/เดือน ฟรี

ช่องรายการพ้ืนฐาน

ช่องรายการพิเศษ

เง่ือนไข/ช่องทางรับชม

หมายเหตุ

 กรณีรับชมบนอุปกรณ์อ่ืนร่วมด้วย สามารถรับชมได้สูงสุด 2 อุปกรณ์พร้อมกัน ***

แพ็กเกจ

*  ค่าบริการ 3BB GIGA TV ปกติราคา 400 บาท/เดือน แต่ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงโปรโมช่ันขายแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 3BB พ่วง 3BB GIGA TV  

    กรณีเพ่ิมจุดรับชม 3BB GIGA TV Box มีค่าบริการเพ่ิมจุดละ 100 บาท/เดือน (รวมสูงสุด 3 จุด) 

** แอป HBO GO ปกติราคา 149 บาท/เดือน แอป MONO MAX ปกติราคา 250 บาท/เดือน แต่ลูกค้า 3BB GIGA TV เข้าใช้งานได้ฟรี และสามารถซ้ือ/เช่า Premium VOD เพ่ิมเติมได้อีกด้วย

*** กรณีรับชมผ่านอุปกรณ์อ่ืนร่วมด้วย เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์  สามารถรับชมพร้อมกันได้สูงสุด 2 อุปกรณ์ (ลงทะเบียนใช้งานได้ 5 อุปกรณ์)  (การรับชมผ่านอุปกรณ์อ่ืนดังกล่าวสามารถ

ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเครือข่ายใดก็ได้) ความคมชัดสูงสุด 1080 p (full HD) 

     3BB GIGA TV มีแพ็กเกจช่องรายการเพียงแบบเดียว แต่เน้นเสนอแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตบ้านพ่วง 3BB GIGA TV ในราคาพิเศษแตกต่างกันไป โดยค่าบริการ 3BB GIGA TV จะถูกลงเม่ือลูกค้าเลือกท าสัญญา

ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านพ่วง 3BB GIGA TV นานข้ึน  ทุกแพ็กเกจจะเป็นการช าระเงินค่าบริการล่วงหน้า 1 เดือน ตามโปรโมช่ันท่ีลูกค้าเลือก

****ราคา ณ เดือนกันยายน 2564

รับชมแพ็กเกจผ่านกล่อง IPTV (แถมการรับชมผ่าน OTT บนอุปกรณ์อ่ืน)
อินเทอร์เน็ต 3BB พ่วง 3BB GIGA TV

                                         

31 ช่องพรีเม่ียม

VOD                                                                    ภาพยนตร์ และซีรีส์

                                       สิทธ์ิเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน OTT เพ่ิมเติม**

Free-to-Air
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ผู้ให้บริการ 
        ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
ประเภท IPTV ผ่านกล่อง TOT iptv Set Top 
Box และให ้บร ิการอ ินเทอร ์ เน ็ตท ีว ี  ใน
ล ักษณะ OTT  โดยบร ิษ ัท โทรคมนาคม
แห่งชาต ิจำกัด (มหาชน) 

ช่องทางการตดิต่อ  
Call Center: 02-500-1111 
Website: http://www.totiptv.com 
Email: webmaster@totiptv.com 
ศูนย์บริการ NT 

ช่องทางการจำหน่าย  

▪ กล่องขายขาด และบริการแบบรายเดือน 
(postpaid) สามารถสมัครที่ศูนย์บริการ 
NT ทั ่วประเทศ, call center หรือผ่าน
ทางช่องทางออนไลน์ของกล่อง TOT iptv  

▪ Account IPTV Prepaid (เ ต ิ ม เ ง ิ น ) 
สามารถดาวน ์ โหลดแอปพล ิ เคชั น 
หรือเว็บไซต์สำหรับการรับชมได้เลย 
โดยเติมเงิน TOT prepaid เข้า account 
เพื่อรับชมแพก็เกจตามต้องการ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการให้บริการ 

1. IPTV 

        ให้บริการ IPTV บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านกล่อง TOT iptv Set Top 
Box และสามารถรับชมเพิ ่มเติมผ่านอุปกรณ์อื ่น  ได้แก่ มือถือ แท็บเล็ต และ
คอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย ทั้งนี้มีระบบ Time Shift Program ที่สามารถชมรายการ
ย้อนหลังได้สูงสุดกว่า 72 ชั่วโมง (บางช่องรายการไม่สามารถรับชมย้อนหลังได้
เนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์ของทางช่องรายการ) โดยมีการให้บริการทั้งแบบกล่องขายขาด 
และแบบมีค่าบริการรายเดือน  

         1.1 กล่อง TOT iptv (ขายขาด)  ไม่มีค่าบริการรายเดือน  

          สามารถใช้คู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ายใดก็ได้  โดยสามารถรับชม
ช่องทีวีดิจิตอล ช่องรายการ Free-to-Air และ VOD จำนวนหนึ่ง 

         1.2 กล่อง TOT iptv (รายเดือน)  มีค่าบริการรายเดือน  

          กล่องแบบมีค่าบริการรายเดือนนี ้ต้องใช้บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงของ TOT  โดยลูกค้าต้องสมัครแพ็กเกจหลักก่อน ประกอบด้วยช่องทีวี
ดิจิตอล ช่องรายการ Free-to-Air และ VOD จำนวนหนึ่ง หากลูกค้าต้องการรับชม
ช่องรายการเพิ่มเติม สามารถสมัครแพ็กเกจเสริมตามต้องการได้ 
 

2.  Account IPTV 

         ให้บริการโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ OTT โดยสามารถใช้กับ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตเครือข่ายใดก็ได้  ผ่านแอปพลิเคชัน TOT iptv หรือเว็บไซต์ 
http://www.totiptv.com ได้ทั ้งบนอุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์  
โดยมีบริการทั้งแบบ Postpaid และ Prepaid   

        2.1 Account IPTV Postpaid (รายเดือน)  

         สามารถรับชมช่องทีวีดิจิตอล ช่องรายการ Free-to-Air และ VOD จำนวน
หนึ่ง โดยลูกค้าต้องสมัครแพ็กเกจหลักก่อน หากลูกค้าต้องการรับชมช่องรายการ
เพิ่มเติมสามารถสมัครแพก็เกจเสริมตามต้องการได้          
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ช่องทางการชำระเงิน 

• บร ิการแบบรายเด ือน  (postpaid)  
ชำระผ่านระบบ/ช่องทางการชำระเงิน
ตามช่องทางออนไลน์ของกล่อง TOT 
iptv หรือตามการแจ้งค่าใช้บริการ 

• เติมเงิน TOT prepaid  จำหน่ายที ่
o ศูนย์บริการลูกค้า TOT 
o เว็บไซต์ของ TOT iptv  
o เคาน์เตอร์ร้านค้าต่างๆ เช่น Big C, 

Lotus, Jmart, Lawson 108, CJ, 
ไปรษณ ี ย ์ ไ ทย , AIS shop และ 
Telewiz เป็นต้น  

o ตู ้เติมเงินบุญเติม และตู ้เติมเงิน
กระปุกท๊อปอัพ 

o เว็บไซต์เติมเงินออนไลน์ 
o ตู้ATM ธนาคารกร ุ ง ไทย  และ

ธนาคารธนชาตทั่วประเทศ 
o mPAY (เฉพาะเครือข่าย AIS) และ

ผ่านแอปบนมือถือ (mobile wallet) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการใหบ้ริการ (ต่อ)         

2.2 Account IPTV Prepaid (เติมเงิน)  

         ให้บริการได้ทั้งลูกค้า NT หรือลูกค้าทั่วไปที่ไม่เคยเป็นลูกค้า NT มาก่อน 
โดยสามารถรับชมช่องทีวีดิจิตอล และช่องรายการ Free-to-Air ด้วยการเติมเงิน
ล่วงหน้าลงบนบัตร/รหัส TOT แล้วนำมาใช้ในการซื้อแพ็กเก็จ โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

- บัตร/รหัสที่เปิดใช้งานแล้วจะหมดอายุ 1 ปี นับจากการใช้ครั้งแรก  
ถ้ายังไม่เปิดใช้งานจะยังไม่มีวันหมดอาย ุ 

- บัตรที่มียอดเงินเป็น 0 บาทจากการใช้งาน จะมีอายุการใช้งานอีก 60 วัน  
หากไม่มีการเติมเงิน บัตรจะหมดอายุทันที  

- บัตรที่ได้โอนเงินไปแล้วจะมียอดเงิน 0 บาท และจะไม่สามารถนำกลับมา
ใช้ได้อีก  

- นอกจากนี้ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเปิดบัญชี TOT prepaid ซึ่งสามารถ
เติมเงินได้และโอนเงินไปบัญชี TOT prepaid อื่นๆ ได้ อีกทั้งใช้ในการ
สะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัล  
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TOT iptv

990 บาท

(มีค่าบริการ

รายเดือนตาม

แพ็กเกจท่ีเลือก)

3,500 บาท

(แถมแพ็กเกจ 

Choice)

หมายเหตุ

TOT iptv Set Top Box

* ส าหรับใช้รับชมทีวีภายใต้บริการ TOT iptv ผ่านกล่องรับสัญญาณเท่าน้ัน หากน ากล่องไปใช้วัตถุประสงค์อ่ืน เช่น ติดต้ังแอปพลิเคชันเพ่ิมเติม นอกเหนือจากขอบเขตการให้บริการ จะท าให้

การรับประกันส้ินสุดลง

** สามารถชมรายการย้อนหลังได้สูงสุดกว่า 72 ช่ัวโมง (บางช่องรายการไม่สามารถรับชมย้อนหลังได้เน่ืองจากเป็นลิขสิทธ์ิของทางช่องรายการ) 

*** หากอุปกรณ์มีปัญหา สามารถติดต่อขอเปล่ียนอุปกรณ์ได้

****ราคา ณ เดือนกันยายน 2564

เช่ือมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ใช้กับอินเทอร์เน็ตค่ายใดก็ได้

 กล่อง TOT iptv (ขายขาด) กล่อง TOT iptv (รายเดือน)

ฟรี

(มีค่าบริการรายเดือน

ตามแพ็กเกจท่ีเลือก)

ใช้กับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ของ TOT เท่าน้ัน

LAN / WiFi

HDMI, Mini AV, USB, SD Card

X 
*

1 ปี

LAN / WiFi

กล่อง IPTV

ราคากล่อง****

การเช่ือมต่อ

ความคมชัดสูงสุด

port 

เพ่ิมแอปพลิเคชันอ่ืนได้เหมือนกล่องแอนดรอยด์

รับชมย้อนหลัง

HDMI, Mini AV, USB, SD Card

X 
*

P 
**

P 
**

N/A***

ส่ังงานด้วยเสียง X X

คุณสมบัติกล่อง

การรับประกันสินค้า
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TOT iptv
รูปแบบการให้บริการ

กล่อง TOT iptv 

(ขายขาด) 

ราคา 3,500 บาท

กล่อง TOT iptv

(ขายขาด)ราคา990บาท 

และกล่อง TOT iptv (ราย

เดือน)

ราคา**** ฟรีตลอดอายุใช้งาน 150 บาท/เดือน* 390 บาท/เดือน 350 บาท/เดือน 220 บาท/เดือน 90 บาท/เดือน 99 บาท/เดือน 149 บาท/เดือน

ช่องรายการพ้ืนฐาน

ช่องรายการพิเศษ 49 ช่องพรีเม่ียม 

(36 ช่องพรีเม่ียม HD)

11 ช่องพรีเม่ียม

อินเดีย

ช่อง France24 

(French)

ช่อง Fashion TV 

(HD)

VOD
เง่ือนไข/ช่องทางรับชม

หมายเหตุ

3 ช่องพรีเม่ียม HD

* ส าหรับกล่อง TOT iptv (ขายขาด) ราคา 990 บาท และกล่อง TOT iptv (รายเดือน) ลูกค้าต้องเสียค่าบริการรายเดือนแพ็กเกจหลัก 

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าท่ีใช้อินเทอร์เน็ตบ้าน TOT จะได้โปรโมช่ันแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต TOT พ่วงกับแพ็กเก็จหลัก (Choice) ท่ีรับชมบนกล่อง TOT iptv (รายเดือน) ในราคาพิเศษ 

** ลูกค้าสามารถสมัครแพ็กเกจเสริมเพ่ิมเติมหลังจากมีแพ็กเกจหลักแล้ว

*** บางช่องรายการอาจไม่สามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ได้ เน่ืองจากติดเง่ือนไขการออกอากาศจากทางเจ้าของลิขสิทธ์ิ แต่สามารถรับชมทุกช่องรายการผ่านทางระบบ Set Top Box ได้

****ราคา ณ เดือนกันยายน 2564

สามารถรับชมผ่านทางกล่อง TOT iptv Set Top Box และผ่านอุปกรณ์มือถือ tablet Notebook และ PC ได้อีกด้วย โดยรับชมได้สูงสุด 3 อุปกรณ์พร้อมกัน ***
ภาพยนตร์ซีรีส์จ านวนหน่ึง จาก MV Hub

VOD ซีรีส์จีน 

ลิขสิทธ์ิ TVB VOD วาไรต้ีเกาหลี

แพ็กเกจ รับชมแพ็กเกจผ่านกล่อง IPTV (แถมการรับชมผ่าน OTT บนอุปกรณ์อ่ืน)
แพ็กเกจ แพ็กเกจเสริม**แพ็กเกจหลัก

บันเทิงใจ (Choice) Choice Super Plus Choice Indian France24 

(French)

Fashion TV HD MV Hub Star K

Free-to-Air
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TOT iptv
รูปแบบการให้บริการ

แพ็กเกจหลัก
เพลินใจ แบบรายเดือน 

(Choice)

Choice Super Plus Mini Choice Indian Mini France24 

(French)

Fashion TV HD
7 วัน 15 วัน 30 วัน

ราคา 50 บาท/เดือน* 149 บาท/เดือน 249 บาท/เดือน 220 บาท/เดือน 109 บาท/เดือน 40 บาท 70 บาท 100 บาท

ช่องรายการพ้ืนฐาน

ช่องรายการพิเศษ 3 ช่องพรีเม่ียม HD 21 ช่องพรีเม่ียม 7 ช่องพรีเม่ียมอินเดีย ช่อง France24 

(French)

ช่อง Fashion TV 

(HD)

VOD ภาพยนตร์ซีรีส์จ านวนหน่ึง 

จาก MV Hub
เง่ือนไข/ช่องทางรับชม

หมายเหตุ

แพ็กเกจ รับชมแพ็กเกจผ่าน OTT

* ราคาแพ็กเกจหลัก เพลินใจ แบบรายเดือน (Choice) ราคา 50 บาท/เดือน เป็นราคาส าหรับลูกค้า NT เท่าน้ัน

** ลูกค้าสามารถสมัครแพ็กเกจเสริมเพ่ิมเติมหลังจากมีแพ็กเกจหลักแล้ว

****ราคา ณ เดือนกันยายน 2564

เพลินใจ แบบเติมเงิน (Choice)

3 ช่องพรีเม่ียม HD

 เป็นแพ็กเกจส าหรับ OTT รับชมผ่านทางแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ บนอุปกรณ์มือถือ, tablet, Notebook และ PC โดยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเครือข่ายใดก็ได้

ไม่สามารถเติมเงินเพ่ือสมัคร

บริการ VOD ได้

Account IPTV Postpaid Account IPTV Prepaid (เติมเงิน)
แพ็กเกจเสริม**

แพ็กเกจ

Free-to-Air Free-to-Air
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ผู้ให้บริการ 

      บริษัทฯ ประกอบกิจการให้บริการโทรทัศน์
ระบบบอกร ับเป ็นสมาช ิก โดยระบบผ ่าน
ดาวเท ียมและระบบผ่านสายเคเบ ิลภายใต้
ใบอน ุญาตโครงข ่าย  ให ้บร ิการโดย บร ิษัท       
ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด 

ช่องทางการตดิต่อ  

1. True Call Center 1242 
 

2.https://truevisionsgroup.truecorp.co.th/ 
 

3. สอบถามออนไลน์ 
 

4. สาขาและศนูย์บริการ 
 
 
ช่องทางการจำหน่าย 

 

1. ทรูไอด ี

 

2. ทรูชอ็ป/ทรพูาร์ทเนอร์ 

  

 
รูปแบบการใหบ้ริการ 

1. ระบบเคเบิ้ล 
                 กล่องรับสัญญาณระบบเคเบิ้ล เป็นการให้บริการแบบรายเดือน 
ผ่านกล่อง TRUE DIGITAL HD ผู้ใช้บริการสามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์
พื ้นฐาน และช่องรายการที่ True Visions เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์  ขึ ้นอยู ่กับ
แพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการจ่าย ทั้งนี้กลุ่มผู้ใช้บริการเคเบิ้ลทีวี ที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ นำสายสื่อสารลงดิน จะปรับปรุงระบบ (Upgrade) กล่องรับสัญญาณ
และสายนำสัญญาณเป็นสายใยแก้วนำแสง หรือเปลี่ยนไปใช้กล่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 

2. ระบบดาวเทียม  
           กล่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม มีทั้งแบบขายขาดและรายเดือน 
โดยเป็นการให้บริการผ่านกล่องรับสัญญาณที่เรียกว่า กล่อง TRUE DIGITAL 
HD สำหรับกล่องแบบขายขาด สามารถใช้งานได้ทั้งในระบบ     C Band และ 
KU Band ผู้ใช้บริการสามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์พื้นฐาน และบางช่อง
รายการของ True Visions หรือช่องรายการที่เป็นลิขสิทธิ์ของ True Visions 
และสำหรับแบบมีค่าบริการรายเดือน ใช้งานระบบ KU Band มาพร้อมกับ 
Package True Visions ผู้ใช้บริการสามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์พื้นฐาน 
และช่องรายการที่ True Visions เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่
ผู้ใช้บริการจ่าย 
 

3.  ระบบ IPTV  
              บริการ IPTV ให้บริการผ่านกล่องรับสัญญาณเรียกว่า TRUEID TV 
ที่ใช้กับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของ TRUE Fiber ซึ่งกล่องดังกล่าวจะได้รับมาฟรี
เมื่อสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ TRUE Fiber ทั้งนี้คุณภาพและจำนวนช่อง
รายการที่จะได้รับชมจะขายพ่วงมากับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต  
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รูปแบบการใหบ้ริการ (ต่อ) 

4. ระบบ OTT  
               บริการ OTT เป็นการให้บริการผ่านเว็บไซต ์www.trueid.net  
แอปพลิเคชัน TrueID และกล่องรับสัญญาณ TrueID TV โดยสามารถใช้
งานกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของผู ้ให้บริการรายใดก็ได้ กรณีเว็บไซต์ 
www.trueid.net แอปพล ิ เคช ัน  TrueID เป ็นบร ิการ เสร ิมสำหรับ
ผู้ใช้บริการใดๆ ของกลุ่ม TRUE  สำหรับกล่องรับสัญญาณ TrueID TV 
เป็นบริการเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการทั่วไป ซึ่งมีทั้งแบบขายขาด และมี
ค ่าบร ิการแบบรายเด ือน สามารถร ับชมช่องรายการท ีว ีด ิจ ิตอล               
ทีวีดาวเทียมแบบ Free to Air และบางช่องรายการของ True Visions 
หรือช่องรายการที่เป็นลิขสิทธิ์ของ True Visions กรณีต้องการรับชมช่อง
รายการระดับพรีเมี่ยมเพิ่มเติม จะต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับ
ประเภทช่องรายการ หากผู้ใช้บริการผ่านกล่อง TrueID TV ดาวน์โหลด
และติดตั ้งแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Netflix Spotify และ Game ต่างๆ 
เพิ่มเติม จะมีอัตราค่าบริการเพิ่มเติมตามแต่ละแพลตฟอร์มที่ใช้บริการนั้น 
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ฟรี ส ำหรับ

ลูกค้ำ True Visions
รำคำ 1,690 บำท*

(ขำยขำด)

ช่องรำยกำรรับชม FreeTV, True Visions

(ตำมแพ็กเกจ)

FreeTV, True Visions

(บำงช่องรำยกำร)

ระดับควำมคมชัด FULL HD FULL HD

พอร์ตเช่ือมต่อ HDMI, AV, USB HDMI, AV, USB

รองรับบริกำร หรือแพ็กเกจเพ่ิมจำก True Visions P P

รับชมย้อนหลัง O O

O O

โทรทัศน์ผ่ำนกล่องรับสัญญำณ

ดำวเทียม

โทรทัศน์ผ่ำนกล่องรับสัญญำณ

ดำวเทียม

- -

N/A 12 เดือน

หมายเหตุ : *รำคำ ณ เดือนกันยำยน 2564

True Visions

การรับสัญญาณภาพ

รายละเอียดกล่องรับสัญญาณ

ระยะเวลารับประกันกล่อง

เง่ือนไขการรับชม

ช่องทางรับชม

video on demand

อุปกรณ์เสริม (กล่องรับสัญญาณ)
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True Visions

แพ็กเกจหลัก

2,155.15 

(ดาวเทียมและเคเบิล)

1,568.12 

(ดาวเทียมและเคเบิล)
2,399.00

(ส าหรับบริการเสริม

อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์)

1,999.00

(ส าหรับบริการเสริม

อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์)
ราคาต่อจุดติดต้ัง 2 (บาท/เดือน)

ราคาต่อจุดติดต้ัง 3 (บาท/เดือน) ฟรี

ราคาต่อจุดติดต้ัง 4 (บาท/เดือน) 218.82

ราคาต่อจุดติดต้ัง 5 (บาท/เดือน) - - - - -

ราคาต่อจุดติดต้ัง 6 (บาท/เดือน) - - - - -

ช่องรายการท้ังหมด 130 ช่อง 123 ช่อง 107 ช่อง 90 ช่อง 100 ช่อง 85 ช่อง

ช่องรายการ HD 53 ช่อง 49 ช่อง 39 ช่อง 31 ช่อง 33 ช่อง 26 ช่อง

ช่องรายการพ้ืนฐาน

ช่องรายการพิเศษ

(ตามแพ็กเกจ)

จุดติดต้ังสูงสุด 6

ฟรี

ค่าติดต้ังจุดเสริม (ต่อจุด)

ค่าประกันอุปกรณ์

ค่าแรกเข้า

ฟรี

890 บาท เฉพาะบริการเสริมอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์

หมายเหตุ : *สามารถซิงค์ข้อมูลแพ็กเกจ True Visions ของผู้ใช้บริการ เพ่ือน ามารับชมผ่าน TrueID TV ได้

               **ราคา ณ เดือนกันยายน 2564

437.63

                                                                                                                      

4

ค่าติดต้ังจุดหลัก 
1,000 บาท ส าหรับบริการเสริมอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์

1,000 บาท ส าหรับบริการดาวเทียมและเคเบิล

437.63

155.15437.63

437.63

500 บาท

ราคาต่อจุดติดต้ัง 1

(บาท/เดือน)
899 590 490 299

Free-to-Air
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True Visions  (แพ็กเกจเสริมส ำหรับบริกำรระบบดำวเทียมและเคเบิล)

แพ็กเกจเสริม

รำคำ
ลูกค้าท่ัวไป 399 บาท/เดือน 

ลูกค้าทรู 299 บาท/เดือน
199 บาท/เดือน 199 บาท/เดือน 119 บาท/เดือน

ช่องรำยกำรเพ่ิมเติม 5 ช่องรายการ 2 ช่องรายการ 3 ช่องรายการ 2 ช่องรายการ

ช่องรำยกำร

หมำยเหตุ :  *สามารถซิงค์ข้อมูลแพ็กเกจ True Visions ของผู้ใช้บริการ เพ่ือน ามารับชมผ่าน TrueID TV ได้

               **ราคา ณ เดือนกันยายน 2564
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ฟรี ส ำหรับลูกค้ำ True Visions

ช่องรำยกำรรับชม FreeTV, True Visions (ตำมแพ็กเกจ)

ระดับควำมคมชัด FULL HD

Port HDMI, AV, USB

รองรับบริกำร หรือแพ็กเกจเพ่ิมจำก True Visions P

รับชมย้อนหลัง O

O

โทรทัศน์ผ่ำนกล่องรับสัญญำณเคเบิล

-

12 เดือน

อุปกรณ์เสริม (กล่องรับสัญญาณ)

หมายเหตุ : *รำคำ ณ เดือนกันยำยน 2564

การรับสัญญาณภาพ

รายละเอียด

กล่องรับสัญญาณ

ระยะเวลารับประกันกล่อง

เง่ือนไขการรับชม

ช่องทางรับชม

video on demand
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ฟรี ส ำหรับลูกค้ำ True แพ็กเกจ 

1.True Gigatex Smart Plus 

รำคำ 599 - 799 บำท

รำคำ 2,490 บำท

(ขำยขำด)

 ฟรี ส ำหรับลูกค้ำ True แพ็กเกจ 

1.Platinum และ Gold 

2.Platinum - Enjoy แบบ Convergence 

3.True Gigatex Smart Plus รำคำ 999 บำท

ช่องรายการรับชม FreeTV, True Visions (ตำมแพ็กเกจ)

การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต LAN / WiFi

ระดับความคมชัด

พอร์ตเช่ือมต่อ

1.HDMI 2.1 port x1

2.USB 3.0 port x1

3.USB 2.0 port x1

รองรับบริการ หรือแพ็กเกจ

เพ่ิมจาก True Visions
P P P

รับชมย้อนหลัง P P P

ส่ังงานด้วยเสียง P P P

Chrome Cast Built-In P P P

N/A 12 เดือน N/A

อุปกรณ์เสริม (กล่องรับสัญญาณ)

การรับสัญญาณภาพ

รายละเอียด

กล่องรับสัญญาณ

รายละเอียด

กล่องรับสัญญาณ

video on demand

หมายเหตุ : *อ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ใช้งำนโดยตัวกล่องมีกำรติดต้ังแอปพลิเคชัน เช่น Youtube, Netflix, iQiYi มำให้พร้อมใช้งำนได้เลย

             ** รำคำ ณ เดือนกันยำยน 2564

ใช้ได้ทุกโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต

FreeTV, True Visions (บำงช่องรำยกำร)

FULL HD / 4K

LAN / WiFi / bluetooth

1.HDMI 2.1 port x1

2.USB 3.0 port x1

3.USB 2.0 port x1

4.MicroSD slot (up to 128GB) x1

5.Optical SPDIF digital audio output

รับชมพร้อมกัน  2 อุปกรณ์

ผ่ำนกล่อง TrueID TV

ภำพยนต์ ซีร่ีส์ กำร์ตูน

ช่องทางรับชม

เง่ือนไขการรับชม

ระยะเวลารับประกันกล่อง
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ราคา 2,490 บาท

(ขายขาด)

ช่องรายการรับชม

การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต LAN / WiFi / bluetooth LAN / WiFi LAN / WiFi / bluetooth Data / WiFi LAN / WiFi

ระดับความคมชัด FULL HD FULL HD / 4K FULL HD

พอร์ตเช่ือมต่อ 1.HDMI 2.1 port x1

2.USB 3.0 port x1

3.USB 2.0 port x1

4.MicroSD slot (up to 128GB) x1

5.Optical SPDIF digital audio output

1.HDMI 2.1 port x1

2.USB 3.0 port x1

3.USB 2.0 port x1

1.HDMI 2.1 port x1

2.USB 3.0 port x1

3.USB 2.0 port x1

4.MicroSD slot (up to 128GB) x1

5.Optical SPDIF digital audio 

output

N/A N/A

บริการแพ็กเกจเพ่ิม P P P P P

รับชมย้อนหลัง P P P N/A N/A

ส่ังงานด้วยเสียง P P P N/A N/A

App. TrueID Website TrueID

รับชมพร้อมกัน  2 อุปกรณ์

N/A N/A 12 เดือน N/A N/A

 

อุปกรณ์เสริม (กล่องรับสัญญาณ) ฟรี ส าหรับลูกค้า True Visions
Application TrueID 

สมัครฟรี ส าหรับลูกค้าท่ัวไป

การรับสัญญาณภาพ

คุณสมบัติกล่อง

FreeTV, True Visions (ตามแพ็กเกจ)

ระยะเวลารับประกันกล่อง

FreeTV, True Visions (บางช่องรายการ)

ใช้ได้ทุกโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

HD

หมายเหตุ : *อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานโดยตัวกล่องมีการติดต้ังแอปพลิเคชัน เช่น Youtube, Netflix, iQiYi มาให้พร้อมใช้งานได้เลย

             ** ราคา ณ เดือนกันยายน 2564

ภาพยนตร์ ซีร่ีส์ การ์ตูน

ผ่านกล่อง  TrueID TV

video on demand

ช่องทางรับชม

เง่ือนไข การรับชม รับชมพร้อมกัน  2 อุปกรณ์ รับชมพร้อมกัน  2 อุปกรณ์
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True Visions (แพ็กเกจเสริมส ำหรับบริกำร OTT)

แพ็กเกจเสริม

รำคำ** ฟรี 449 บาท 249 บาท 119 บาท 119 บาท

ช่องรำยกำรท้ังหมด 60 ช่องรายการ รวมกว่า 100 ช่องรายการ 93 ช่องรายการ 84 ช่องรายการ 62 ช่องรายการ

ช่องรำยกำรพ้ืนฐำน

ช่องรำยกำรพิเศษ

(ตำมแพ็กเกจ)

                                                                                         

หมำยเหตุ :  *สามารถซิงค์ข้อมูลแพ็กเกจ True Visions ของผู้ใช้บริการ เพ่ือน ามารับชมผ่าน TrueID TV ได้

               **ราคา ณ เดือนกันยายน 2564

Free-to-Air
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v 

บทวิเคราะห ์

 โครงข่ายโทรคมนาคมมีบทบาทสำคัญในการ      

ส่งมอบบร ิการโทรทัศน ์แบบบอกร ับสมาชิก         

แก่ผู้ใช้บริการ เห็นได้จากผู้ให้บริการโครงข่าย

โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ได้พัฒนากล่อง       

รับสัญญาณโทรทัศน์ทั ้งประเภท เคเบิ ้ล และ

ดาวเทียมให้สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ 

รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันของตนเอง ให้

สามารถรับชมรายการต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์ 

แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อ

รักษาฐานลูกค้าและขยายฐานผู้ใช้บริการ 

นอกจากนี ้ ผ ู ้ให ้บริการโทรคมนาคมหันมาขอรับ

ใบอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนม์ากขึ้น 

เพื ่อนำทรัพยากรโครงข่ายในกิจการโทรคมนาคม

ดังกล่าว มาแข่งขันและสร้างรายได้ในอนาคต โดย

อาศัยความได้เปรียบทั้งในความเป็นเจ้าของโครงข่าย

และมีเงินทุนขนาดใหญ่ ส่งผลให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์

แบบบอกรับสมาชิกรายเดิม ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การให้บริการให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดี

ต่อผู้ใช้บริการที่มีทางเลือกมากขึ้น 

บทวิเคราะห์ 

  

 

 

ปัจจุบันผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (ระดับชาติ) มีการปรับตัวทั้งลักษณะรูปแบบ      

การให้บริการ และการแข่งขันทางด้านราคา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาพการ

แข่งขัน เนื่องจากการหลอมรวมของเทคโนโลยีของกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเข้าด้วยกัน ทำให้มี

บริการใหม่ๆ เข้ามาแข่งขันกับบริการแบบเดิม ที่เรียกว่า Disruptive Technology ซึ่งได้ส่งผลกระทบทั้งเชิง

บวกและเชิงลบ   ต่อตลาดบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (ระดับชาติ) โดยสามารถวิเคราะห์การปรับตัว

และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในมิติต่างๆ ได้ดังนี้  
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บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกมีความยืดหยุ่นต่อ

ราคาค่อนข้างสูง เห็นได้จากอัตราค่าบริการแบบบอกรับ

สมาชิกในปัจจุบันเมื่อเทียบกับอดีตมีการเปลี่ยนแปลง

ค่อนข้างน้อย และมีแนวโน้มลดลงโดยเปรียบเทียบ 

กล่าวคือ เมื ่อราคาเพิ ่มขึ ้นเพียงเล็กน้อย อาจทำให้

ผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการเป็นจำนวนมากเนื่องจาก

ผู้ใช้บริการมีทางเลือกหรือช่องทางการรับชมมากขึ้น ซึ่ง

สามารถทดแทนกันไดค้่อนข้างสมบูรณ ์ทำให้ผู้ให้บริการ

ไม่กล้าปรับขึ้นราคา ดังนั้นเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและ

ขยายฐานผู้ใช้บริการ จึงพยายามจัดหาหรือซื้อลิขสิทธิ์

รายการหรือช ่องรายการเพิ ่มเต ิม โดยเฉพาะการ

ถ่ายทอดสดกีฬาต่างๆ ช่องรายการหนังหรือซีรีส์ และ

ช่องรายการประเทศเพื ่อนบ้าน ในขณะเดียวกันก็

พยายามสร้างมูลค่าเพิ่มของบริการเดิมด้วยการปรับปรุง

เทคโนโลยีอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณให้สามารถรับ

สัญญาณได้หลายช่องทางมากขึ้น (Multi – Function) 

รวมถึงการพัฒนากล่องร ับสัญญาณให้สามารถรับ

สัญญาณช่องรายการคุณภาพความคมชัดสูงระดับ 4K 

เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการได้มากขึ้น 

ผู ้ให้บริการในกิจการโทรคมนาคมทราบดีว่าการ

ลงทุนขยายโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อรองรับปริมาณ

ข้อมูลข่าวสารที่เติบโตตามปริมาณการใช้งานนั้นต้อง

ใช ้ เง ินลงท ุนจำนวนมาก และในระยะยาวการ

ให้บริการอินเทอร์เน็ตอาจไม่สามารถสร้างกำไรได้

มาก เนื่องจากผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลทั่วไปจะมีจุด

อ ิ ่มต ัวในการใช ้บร ิการอ ินเทอร ์เน ็ต  ในขณะที่

ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีแนวโน้มบริโภคเนื้อหามากขึ้น 

ทำให้ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของผู้ใช้บริการตกไปอยู่กับ

ผ ู ้ ให ้บร ิการเน ื ้อหารายการ (Content) หร ือผู้

ให้บริการแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ดังนั ้น ผู้ ให้บริการใน

กิจการโทรคมนาคมจึงเข ้ามาแข่งข ันในกิจการ

โทรทัศน์มากขึ้น โดยปัจจุบันมีการนำเสนอบริการ

อินเทอร์เน็ตพ่วงกับการให้บริการเนื้อหารายการ 

(Content) แต่ในอนาคตอันใกล้อาจเห็นการให้         

การเสนอบริการที่สลับกัน คือ การให้บริการเนื้อหา

รายการ(Content) พ่วงกับบริการอินเทอร์เน็ต

เหมือนกับการให้บริการโทรศัพท์มือถือที่ให้บริการ

ข้อมูล (data) พ่วงด้วยบริการเสียง (Voice) อย่างใน

ปัจจุบัน  
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บทวิเคราะห ์
 

 

 

การจัดเก็บรายได้ค ่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี           

ของสำนักงาน กสทช. อาจมีแนวโน้มลดลงด้วยสาเหตุ     

2 ประการ กล่าวคือ  

     ประการแรก จำนวนผู ้ให้บริการโทรทัศน์แบบ

บอกรับสมาชิกมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากการแข่งขันที่

รุนแรงทั้งจากผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

ด้วยกันเองและผู้ให้บริการ OTT ผ่านทางแอปพลิเค

ชันหรือกล่องรับสัญญาณ  

     ประการที ่สอง รายได้ของผู ้ให้บริการโทรทัศน์      

แบบบอกรับสมาชิกมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากบริการ 

OTT ในปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมและเติบโตใน

อัตราที ่สูง ทำให้ผู ้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ

สมาชิกและผู้ให้บริการโทรคมนาคมหันไปให้บริการ 

OTT มากขึ้น และรายได้จากบริการ OTT นี้เพิ่มขึ้น

อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นหากไม่มีความชัดเจนในการ

กำกับดูแลบริการ OTT ซึ่งเป็นปัญหาระดับสากล จะ

ทำให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากรายได้ของบริการ 

OTT ดังกล่าว ไม่มีความชัดเจนตามไปด้วย 

การกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรทัศน์แบบบอกรับ

สมาชิกไม่มีความจำเป็นมากนัก เนื ่องจากปัจจุบัน

ลักษณะการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทุก

แพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการจะมีบริการ OTT หรือบริการ 

Streaming เป็นบริการเสริม ในขณะเดียวกันผู้

ให้บริการ OTT และบริการ Streaming ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศได้พัฒนาทั้งอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน

ให้ใช้งานง่ายขึ ้น รวมถึงการลงทุนผลิต Content 

ต่างๆ ที่น่าสนใจ ทำให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ

สมาชิก บรกิาร OTT และบริการ Streaming สามารถ

ทดแทนกันได้ค่อนข้างสมบูรณ์ ส่งผลให้ตลาดมีการ

แข่งขันสูง ราคาอุปกรณ์และอัตราค่าบริการมีแนวโน้ม

ลดต่ำลงอย่างต่อเนื ่อง ผู ้ใช้บริการสามารถเข้าถึง

บริการได้ง่ายขึ้น และมีทางเลือกมากขึ้น ในขณะที่

ค ุณภาพความคมช ัดไม ่ม ีความแตกต ่างอย ่า งมี

นัยสำคัญ ผู้ใช้บริการจึงมีเต็มใจที่จะจ่ายซื้อบริการเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างเสรีมากขึ้น 
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ช่องพรีเมี่ยม 5 ช่องรายการ 

 
2 ช่องพรีเมี่ยม 2 ช่องรายการ 

 
3 ช่องพรีเมี่ยม 3 ช่องรายการ 

 
4 ช่องพรีเมี่ยม 2 ช่องรายการ 
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watch?v=POyQzCtfv0o [ 22 กันยายน 2564] 

ทีวดีาวเทียม 

1. GMM Z 
สืบค้นจาก : 

https://www.gmmz.tv/product-category/all-product/                  
[16 กันยายน 2564] 

https://www.gmmz.tv/คำถามที่พบบ่อย/ [16 กันยายน 2564] 
https://www.gmmz.tv/ผังรายการ/ [16 กันยายน 2564] 

 

2. Infosat 
สืบค้นจาก : 

https://www.facebook.com/InfosatColtd/ [21 กันยายน 2564] 
https://www.infosat.co.th/cablesystems [21 กันยายน 2564] 
https://www.infosat.co.th/category [20 กันยายน 2564] 
https://www.infosat.co.th/infosat-channellist [20 กันยายน 2564] 

3. PSI 
สืบค้นจาก : 

https://psisat.com/product-category/กล่องรับสัญญาณ                    
[23 กันยายน 2564] 

https://psisat.com/ช่องรายการ-ระบบ-c-band/ [23 กนัยายน 2564] 
https://psisat.com/ช่องรายการ-ระบบ-ku-band/ [23 กันยายน 2564] 
https://www.facebook.com/PSIARMPage/ [24 กันยายน 2564] 
 
 

113

https://www.cableconnect.co.th/


 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Good TV  
สืบค้นจาก : 

http://nextstep.tv/th/goodtv [11 กันยายน 2564] 
http://tv.co.th/vision [11 กันยายน 2564] 

5. DTV และ LOOX TV 
สืบค้นจาก : 

https://www.looxtv.net [16 กันยายน 2564] 
https://www.thaiai.co.th [15 กันยายน 2564] 

 

6. IPM 

สืบค้นจาก : 
      https://www.facebook.com/ipmtv/ [22 กันยายน 2564] 
     https://www.ipmss.com [19 กันยายน 2564] 
      https://www.youtube.com/user/ipmtvthai/featured                               

[22 กันยายน 2564] 
 

 

IPTV 

1. AIS Paly 
สืบค้นจาก : 

https://aiscallcenter.ais.co.th/ikm/acc/index.php?kmid=KM1020099 
[21 กันยายน 2564] 

https://aisplay.ais.co.th/portal [20 กนัยายน 2564] 
https://www.ais.th/play [20 กันยายน 2564] 
https://www.aisfibre2u.net/playbox [21 กันยายน 2564] 

2. 3BB GIGA TV 
สืบค้นจาก : 

https://3bbonline.com/3bb-gigatv [24 กันยายน 2564] 
https://3bbpromotion.com/3bb-giga-tv [28 กันยายน 2564] 
https://fiber.3bb.co.th/3bbgigatv/#1605634081994-4dcffaac-8de1 

[23 กันยายน 2564] 
https://fiber.3bb.co.th/3bbgigatv/#1605634089585-0b9987da-f29c 

[23 กันยายน 2564] 
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https://gigatv.3bb.co.th [23 กันยายน 2564] 
https://gigatv.3bb.co.th/faq [23 กันยายน 2564] 
https://ro5.3bb.co.th/00371/gigaTV.php?gclid=Cj0KCQjw18WKBhC

UARIsAFiW7JwQE4M7glml5TMhG5d9hhtoE_FP51ZlVQ2Q7
urv9Gv4ZVQTPUJIWEsaArcvEALw_wcB [24 กันยายน 2564] 

3. TOT iptv 
สืบค้นจาก : 

http://www.totiptv.com [25 กันยายน 2564] 
https://www.lazada.co.th/products/tot-iptv-android-tv-box-

80-totiptv-smart-tv-box-mpa108-400-i263902713-
408607271.html?search=1 [1 ตลุาคม 2564] 

https://www.tot.co.th [25 กันยายน 2564] 
 

TRUE 

สืบค้นจาก : 
https://truevisionsgroup.truecorp.co.th /news [13 กันยายน 2564] 
https://truevisionsgroup.truecorp.co.th [13 กันยายน 2564] 
https://truevisionsgroup.truecorp.co.th/package/TrueVisions%20NO

W%20STANDARD [13 กันยายน 2564] 
https://truevisionsgroup.truecorp.co.th/post/1b41848f-7f19-4cf8-

aa2c-dc9d6a94cc7e [28 กันยายน 2564] 
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https://truevisionsgroup.truecorp.co.th/package/TrueVisions%20NOW%20STANDARD
https://truevisionsgroup.truecorp.co.th/package/TrueVisions%20NOW%20STANDARD
https://truevisionsgroup.truecorp.co.th/post/1b41848f-7f19-4cf8-aa2c-dc9d6a94cc7e
https://truevisionsgroup.truecorp.co.th/post/1b41848f-7f19-4cf8-aa2c-dc9d6a94cc7e


 

 

      
 

คณะผ ูจ้ดัท ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางรมดิา  ลีลาพตะ 

นายศักดิด์า  มะเกลี้ยง 

นางสาวจิตตนินัท ์อภญิญานนท ์

นางสาวธฤษวรรณ โชติพาณิช 

นางสาวเบญจมาศ  เลา้อรณุ 

นายวรพจน ์ เจริญทรพัย ์

ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 

โทรศัพท ์0 2271 7600 

www.nbtc.go.th 

ส านกัค่าธรรมเนยีมและอตัราค่าบริการ

ในกิจการกระจายเสียงและโทรทศัน ์(นส.) 



 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร

โทรทศัน ์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 

 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรงุเทพฯ 10400 
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