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สำรบญั 



กิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกในปี 2565 ต้องเผชิญกับความท้ายรอบด้าน ทั้งการแข่งขัน
ที่นับวันจะมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากปัญหา
อัตราเงินเฟ้อและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ท าให้ช่วงเวลาที่ยากล าบากของผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิกได้ขยายหรือทอดยาวออกไปหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 เริ่มดีขึ้น ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่าน
มาการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบกิจการในแพลตฟอร์มเดียวกัน และต่างแพลตฟอร์มยังคงรุนแรงเช่นเดิม รวมถึง
การแข่งขันการจัดหาช่องรายการที่น่าสนใจส าหรับกลุ่มลูกค้าของตนเองยังคงแข่งขันกันเข้มข้นเหมือนเดิม เช่น 
ช่องรายการประเภทกีฬา ช่องรายการหนังหรือซีรีส์ต่างประเทศ เป็นต้น และการแข่งขันการพัฒนากล่องรับ
สัญญาณที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถรับสัญญาณได้หลายช่องทางมากขึ้น (Multi-Function) และ
รับสัญญาณช่องรายการคุณภาพความคมชัดสูงระดับ 4K รวมทั้งยังสามารถท าให้โทรทัศน์ธรรมดากลายเป็น 
Smart TV เช่น สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านระบบ WIFI หรือ LAN การติดตั้งแอปพลิเคชันบริการ OTT 
หรือบริการ Streaming หรือสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นติดตั้งเพ่ิมเติมในภายหลังได้ เป็นต้น การปรับตัว
ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกภายใต้สภาวะการแข่งขันดังกล่าวเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการที่มีพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์เปลี่ยนไป  ที่หันไปรับชมโทรทัศน์ในลักษณะ Video On 
Demand มากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกในอดีต ทีผู่้ใช้บริการต้องรับชมช่อง
รายการหรือรายการโทรทัศน์ตามที่ผู้ให้บริการจะเป็นผู้ก าหนดเท่านั้น  

นอกจากนี้ยังพบว่าในปัจจุบันบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกกับบริการ OTT หรือบริการ 
Streaming สามารถทดแทนบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกได้ค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งด้านราคาและคุณภาพ
การรับชม การแข่งขันในตลาดที่เกิดขึ้นนอกจากจะต้องแข่งขันกับผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
ด้วยกันเองแล้ว ยังต้องแข่งขันกับผู้ให้บริการ OTT หรือบริการ Streaming ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่
การแข่งขันดังกล่าวเป็นการแข่งขันด้านเนื้อหาและคุณภาพการให้บริการไม่ได้แข่งขันด้านราคา ท าให้อัตรา
ค่าบริการและอุปกรณ์รับสัญญาณเปลี่ยนแปลงไม่มากนักเมื่อเทียบกับปี 2564 โดยระดับราคาอยู่ในระดับที่
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีทางเลือกมากขึ้นในการใช้บริการเช่นเดิม ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวที่
เกิดขึ้นท าให้ผู้ให้บริการพยายามหาจุดเด่นของตนเอง เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งส่งผลดี
ต่อผู้ใช้บริการที่จะได้รับบริการที่ดีและมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมในระยะยาว 

บ ท น ำ



รายงานอัตราค่าบริการในกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก เป็นการรวบรวมอัตรา
ค่าบริการที่ผู้ให้บริการขายหรือเรียกเก็บโดยตรงให้กับผู้ใช้บริการปลายทาง (End User) เนื่องจากอัตรา
ค่าบริการดังกล่าวกระทบต่อผู้ใช้บริการในวงกว้าง ซึ่งมีอัตราค่าบริการที่หลากหลายและแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่
กับกลยุทธ์หรือรูปแบบธุรกิจของผู้ให้บริการแต่ละราย ในระยะแรกจะเป็นการน าเสนอข้อมูลอัตราค่าบริกา ร
ของบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่ให้บริการในระดับชาติที่เข้าใจง่ายและสามารถเปรียบเทียบกันได้ 
โดยประกอบด้วยข้อมูลผู้ให้บริการ ลักษณะการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ อัตราค่าบริการแต่ละผลิตภัณฑ์หรือแต่ละ
แพ็กเกจ รวมถึงการวิเคราะห์ในมิติต่างๆ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญในการจัดท าฐานข้อมูลอัตราค่าบริการใน
กิจการโทรทัศน์ของส านักงาน กสทช. เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายของ กสทช. ในอนาคต 

การจัดท ารายงานฉบับนี้เป็นการเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิก การโทรสอบถาม Call Center และสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ และผู้แทนจ าหน่ายของผู้ให้บริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ซึ่งบางกรณีได้รับข้อมูลที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลอย่าง
รอบคอบ ทั้งนี้หากรายงานฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดท าขออภัยมา ณ โอกาสนี้  
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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) สามารถจ าแนกรูปแบบการให้บริการตาม
ลักษณะการส่งสัญญาณจากผู้ให้บริการไปสู่ผู้ใช้บริการที่เป็นบริการหลัก ได้แก่ บริการเคเบิลทีวี บริการ
โทรทัศน์ดาวเทียม บริการไอพีทีวี และบริการทุกช่องทาง โดยแต่ละบริการหลักดังกล่าวจะมีการให้บริการ
เสริมในลักษณะ OTT ที่มาในรูปแบบแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดเพ่ิมเติมหรือติดตั้งรวมมากับกล่องรับ
สัญญาณของบริการหลัก หรือสามารถดาวน์โหลดผ่านโทรศัพท์ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ยิ่งไปกว่านั้นเป็นการ
จ าหน่าย ขายพ่วง แถมฟรีกล่องรับสัญญาณ OTT จากบริการหลักเพ่ิมอีกหนึ่งกล่อง อย่างไรก็ตามบริการเสริม 
OTT ดังกล่าวจะเป็นลักษณะใดจะขึ้นอยู่กับการก าหนดรูปแบบธุรกิจของผู้ให้บริการ โดยการเชื่อมต่อบริการ
เสริม OTT ดังกล่าวจะผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบธุรกิจและอัตราค่าบริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิกได้ดังนี้ 

1. บริการเคเบิลทีวี

1.1 

เจริญเคเบิลทีวี ให้บริการเคเบิลทีวีระดับชาติตามหลักเกณฑ์การ
อนุญาตของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประกอบธุรกิจให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล โดยมีกลุ่มลูกค้า เป็นบ้านเรือนทั่วไป หอพัก บ้านพักข้าราชการ 
อพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียมระดับประหยัดถึงระดับกลาง โดยมีการให้บริการ 
2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) บริการเคเบิลทีวีผ่านสายเคเบิล (Coaxial) ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าราย
เดิมและได้ปรับปรุงการส่งสัญญาณจากแบบแอนาล็อกมีช่องรายการทั้งหมด 
56  ช่องรายการ เป็นดิจิตอล โดยมีช่องรายการรวมทั้งหมด 169 ช่องรายการ 
อัตราค่าบริการ 100 - 350 บาท/เดือน 

2) บริการเคเบิลทีวีผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) ส่วนใหญ่
จะเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บริการเคเบิลทีวี ควบคู่ไปกับอินเทอร์เน็ตบ้าน โดย
สามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ได้ 169 ช่องรายการ อัตราค่าบริการ 299 - 
599 บาท/ กับแพ็กเกจความเร็วอินเทอร์เนเดือน ทั้งนี้ข้ึนอยู่  ็ต 
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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 ให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิกใน
ระบบ C-Band และ KU-Band ผ่านกล่องรับสัญญาณแบบขายขาดไม่มีค่า
สมาชิกรายเดือน โดยกล่องรับสัญญาณดังกล่าวจะมีลักษณะการรับสัญญาณ 
3 แบบ ดังนี้ 

1) กล่องโทรทัศน์ดาวเทียม ราคา 699 – 990 บาท

2) กล่องดาวเทียมที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ผ่าน
Dongle ราคา 990 บาท หรือผ่าน WIFI และ LAN ราคา 3,390 บาท 

3) กล่อง Streaming ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ทั้ง
WIFI และ LAN โดยมีการติดตั้งแอปพลิเคชันของช่องรายการพ้ืนฐานต่างๆ 
เหมือนกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ที่จีเอ็มเอ็ม แซท ให้บริการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิกอยู่ ในปัจจุบัน ราคา 1,390 – 3,390 บาท นอกจากนี้ยัง
สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆ เพ่ิมเติมได้ ซึ่งจะมี
ค่าบริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ Content 

4



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 (ต่อ)

2.2 

อินโฟแซทให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิก ในระบบ 
C-Band และ  KU-Band ผ่านกล่องรับสัญญาณแบบขายขาดไม่มีค่าสมาชิก
รายเดือน โดยกล่องรับสัญญาณดังกล่าวจะมีลักษณะการรับสัญญาณ 
5 แบบ ดังนี้ 

1) กล่ อ ง รั บ สั ญญา ณ ดาว เ ที ย ม ร ะบ บ  KU-Band แบบทั่ ว ไ ป
ราคา 990 บาท 

2) กล่ องรั บสัญญาณดาว เทียมระบบ C-Band และ  KU-Band
ส าหรับใช้ในโรงแรม/คอนโด/อพาร์ตเมนท์ ราคา 590 - 1,150 บาท 

3) กล่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ C-Band และ KU-Band พร้อม
ความสามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์เสริมอย่าง Dongle 
(USB  Wi-Fi) ที่รับชมช่องรายการประเทศเพ่ือนได้ ราคา 790 บาท 

4) กล่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ C-Band และ KU-Band พร้อม
ความสามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์เสริมอย่าง Dongle 
(USB  Wi-Fi) ราคาตั้งแต่ 590 - 890 บาท ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของกล่อง 

5) กล่อง OTT ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ทั้ง WIFI
และ LAN รวมถึงสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆ เพ่ิมเติมได้
ตามความต้องการ ราคา 890 - 1,390 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. การให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียม (ต่อ)

2.3 

พีเอสไอให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิก ในระบบ 
C-Band และ KU-Band ผ่านกล่องรับสัญญาณแบบขายขาดไม่ค่ามีสมาชิกราย
เดือน โดยกล่องรับสัญญาณดังกล่าวจะมี 2 แบบ ดังนี้ 

1) กล่องรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ C-Band และ KU-Band
ราคา 790 บาท 

2) กล่องรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ C-Band และ KU-Band พร้อม
ระบบสัญญาณอินเทอร์ เน็ต แบบ Wi-Fi สามารถใช้งานแอปพลิ เคชัน 
YouTube ที่ติดตั้งมาพร้อมกล่อง แต่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือติดตั้งแอป
พลิเคชันเพิ่มเติมอ่ืนได้ ราคา 1,090 บาท 

2.4 

กู๊ด ทีวี ให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียมแบบบอกรับเป็นสมาชิก ในระบบ 
KU-Band ผ่านกล่องรับสัญญาณแบบขายขาดไม่มีค่าสมาชิกรายเดือน ปัจจุบัน
มีจ าหน่ายเพียงรุ่นเดียวในราคากล่องละ 990 บาท หากประสงค์ดูช่อง
รายการพรีเมี่ยมสามารถซื้อแพ็กเก็จเพ่ิม แบบเติมเงิน (Prepaid) ในราคา 300 
– 1,800 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของแพ็กเกจ
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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 (ต่อ)

2.5 

ดีทีวีให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียมแบบบอกรับเป็นสมาชิก ในระบบ 
KU-Band ผ่านกล่องรับสัญญาณแบบขายขาดไม่มีค่าสมาชิกรายเดือน ปัจจุบัน
ยกเลิกการผลิตกล่องรับสัญญาณทุกรุ่น และหันไปให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน
ที่เรียกว่า LOOXTV แทน แต่ผู้ใช้บริการรายเดิม ยังสามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้อยู่ 

ทั้งนี้ LOOXTV มีอัตราค่าบริการ Prepaid ตั้งแต่ 99 – 240 บาท
ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจ 

2.6 

ไอพีเอ็มได้บริการโทรทัศน์ดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิกในระบบ 
C-Band และ KU-Band ผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบขายขาดไม่มี 
ค่าสมาชิกรายเดือน แต่ในปี 2565 ได้หยุดจ าหน่ายกล่องรับสัญญาณดาวเทียม
ดังกล่าวแล้ว โดยเริ่มหันไปท าธุรกิจร่วมกับเคเบิ้ลท้องถิ่นในลักษณะแจกกล่อง
ฟรีและเรียกเก็บค่าสมาชิกรายเดือนผ่านผู้ให้บริการเคเบิ้ลท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม
กล่องรับสัญญาณดาวเทียมที่เหลืออยู่ในท้องตลาดบางส่วนก็ยังมีการจ าหน่าย
อยู่ 2 แบบ ดังนี้ 

1) กล่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ C-Band และ KU-Band ราคา
1,950 - 2,590 บาท 

2) กล่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ C-Band และ KU-Band พร้อม
ระบบที่สามารถเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบ WIFI สามารถใช้งานแอปพลิเค
ชัน YouTube ที่ติดตั้งมาพร้อมกล่องได้เพียงอย่างเดียวแต่ไม่สามารถดาวน์
โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันอื่นได้ ราคา 450 - 530 บาท  

อัตราค่าบริการโทรทัศน์ดาวเทียมที่ปรากฏข้างต้น เป็นราคากล่องรับ
สัญญาณดาวเทียม ไม่รวมจานดาวเทียมและอุปกรณ์ส่วนควบ รวมถึงค่าติดตั้ง
ซึ่งในปัจจุบันสามารถใช้กล่องได้กับจานทุกยี่ห้อ โดยราคาติดตั้งจานดาวเทียม
เริ่มต้นประมาณ 1,200 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับจ านวนจุดรับชมและตัวแทน
จ าหน่าย
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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. การให้บริการไอพีทีวี

3.1 

ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค (AIS) ให้บริการโทรทัศน์ IPTV แบบ
บอกรับสมาชิกแบบรายเดือน โดยมีลักษณะการให้บริการ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) กล่องรับสัญญาณ IPTV ที่เรียกว่า AIS Play Box ที่สามารถใช้
บริการหรือรับชมได้ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของ AIS เท่านั้น โดยกล่อง
ดังกล่าวจะได้รับมาฟรีเมื่อสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ต AIS Fibre และต้อง
ช าระค่าบริการเพ่ิมเติมในอัตรา 129 บาท/เดือน ซึ่งจะสามารถรับชมช่อง
รายการโทรทัศน์พ้ืนฐาน พร้อมรายการกีฬาและภาพยนตร์ต่างประเทศได้
บางส่วน หากต้องการรับชมช่องรายการพรีเมี่ยม ต้องซื้อแพ็กเก็จเสริมใน
ราคา 199 หรือ 299 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับประเภทช่องรายการ 

2) OTT แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น  ที่ เ รี ย ก ว่ า  AIS Play ห รื อ เ ว็ บ ไ ซ ต์
https://aisplay.ais.co.th ที่สามารถรับชมได้ทางมือถือ แท็บเล็ต และ
คอมพิวเตอร์ ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตผู้ให้บริการรายใดก็ได้ โดยสามารถ
รับชมช่องรายการโทรทัศน์พ้ืนฐานได้ตามปกติ แต่หากต้องการรับชมช่อง
รายการที่เป็น พรีเมี่ยม ต้องซื้อแพ็กเก็จเสริมในราคา 199 หรือ 299 บาท/
เดือน 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. การให้บริการไอพีทีวี (ต่อ) 

 

  

 

  

 3.2 
 
 

3BB ให้บริการโทรทัศน์ IPTV แบบบอกรับสมาชิก ผ่านกล่องรับ
สัญญาณที่เรียกว่า 3BB GIGA TV Box  โดยกล่องดังกล่าวจะได้รับฟรีเมื่อสมัคร
ใช้บริการอินเทอร์เน็ต 3BB ที่ให้บริการผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของ 3BB  
กล่องดังกล่าวสามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์พ้ืนฐาน พร้อมช่องรายการพ
รีเมี่ยมกว่า 30 ช่อง รวมถึงสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆ 
เพ่ิมเติมได้ผ่าน Google Play พร้อมให้สิทธิ์เข้าถึงแอปพลิเคชัน HBO GO, 
MONOMAX, OKE  โดยบริการดังกล่าวจะขายพ่วงมากับบริการอินเทอร์เน็ต 
ในราคาตั้งแต่ 590 – 1,200 บาท/เดือน ขึ้นอย ู่กับความเร็วและระยะเวลาแพ็ก
เก็จของอินเทอร์เน็ต 

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการสามารถรับชมผ่าน OTT ด้วย แอปพลิเคชัน ที่
เ รี ยกว่ า  3BB GIGATV App หรือผ่ านเว็บไซต์  www.3bbgigatv.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. การให้บริการไอพีทีวี (ต่อ) 

 

  

 

  

 3.3 
 
 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) (NT) ให้บริการโทรทัศน์ 
IPTV แบบบอกรับสมาชิก มีทั้งกล่องรับสัญญาณแบบขายขาดไม่มีค่าสมาชิก
รายเดือน และแบบมีค่าสมาชิกรายเดือน โดยมีลักษณะการให้บริการ  
3 แบบ ดังนี้ 

1) กล่อง NT IPTV (TOT) แบบขายขาดไม่มีค่าสมาชิกรายเดือน ซึ่งไม่
จ ากัดโครงข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยกล่องดังกล่าวจะแถมฟรีถ้าเป็น
ลูกค้าหรือผู้ ใช้บริการอินเทอร์ เน็ตของ TOT กรณีลูกค้าทั่ ว ไปที่ ไม่ ใช้
อินเทอร์เน็ตของ NT กล่องนี้จะมีราคา 990 – 3,500 บาท (กล่อง IPTV รุ่น
เก่า) หรือ กล่อง NT IPTV รุ่น UiSTB3308T (กล่อง android 11) การจะใช้
บริการหรือรับชมโทรทัศน์ผ่านกล่องดังกล่าวจะต้องซื้อแพ็กเกจเพ่ิมต่างหาก  

2) กล่อง IPTV แบบมีค่าสมาชิกรายเดือน สามารถดูผ่านโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) หรือ บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) ที่ลูกค้าใช้บริการอยู่เท่านั้น ไม่สามารถใช้งานข้ามบริษัทฯ ผู้
ให้บริการเดิมได้ โดยมีอัตราค่าบริการ 150 บาท/เดือน และหากประสงค์จะดู
ช่องรายการพรีเมี่ยมเพ่ิมเติม สามารถซื้อแพ็กเกจเสริมเพ่ิมเติมได้ ในอัตรา 90 
– 390 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับประเภทช่องรายการ 

3) บริการ Account IPTV ที่สามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน NT 
IPTV หรือเว็บไซต์  http://www.totiptv.com ทางมือถือ แท็บเล็ต และ
คอมพิวเตอร์ ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเครือข่ายใดก็ได้ในราคาพ้ืนฐาน  50 
บาท/เดือน ขึ้นไปและหากประสงค์ จะรับชมช่องรายการอ่ืนเพ่ิมเติม สามารถ
ซื้อแพ็กเกจเสริมแบบรายเดือน (Postpaid) ในราคา 109 – 249 บาท/เดือน 
ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับประเภทช่องรายการ  หรือซื้อแพ็กเก็จแบบเติมเงิน 
(Prepaid) ในราคา 40 – 100 บาท ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับจ านวนวันที่ใช้บริการ 
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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 เคเบิลทีวี ดาวเทียม IPTV และ
บริการเสริม OTT แบบบอกรับสมาชิก ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีทั้งแบบขาย
ขาดและมีค่าสมาชิกรายเดือน และทุกแพลตฟอร์ม โดยมีลักษณะการให้บริการ  
4 รูปแบบ ดังนี้ 

1) กล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี 

กล่องเคเบิลทีวีแบบมีค่าสมาชิกรายเดือน ที่เรียกว่ากล่อง TRUE 
DIGITAL HD มาพร้อมกับ Package True Visions ในอัตราค่าบริการตั้งแต่ 
299 – 2,155 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับประเภทและจ านวนช่องรายการ 

2) กล่องรับสัญญาณดาวเทียม มี 2 ประเภท 

กล่องรับสัญญาณ TRUE DIGITAL HD แบบรายเดือน ใช้งานในระบบ 
KU-Band (จานแดง) มาพร้อมกับ Package True Visions ในอัตราค่าบริการ
ตั้งแต ่299 – 2,155 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับประเภทและจ านวนช่องรายการ 

3) บริการ IPTV ให้บริการผ่านกล่องรับสัญญาณเรียกว่า TrueID TV ที่
ใช้กับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของ TRUE Fiber ซึ่งจะได้รับกล่องดังกล่าวฟรี เมื่อ
สมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ TRUE Fiber แพ็กเกจ 399 บาทขึ้นไป ทั้งนี้
คุณภาพและจ านวนช่องรายการที่จะได้รับชมจะมาพร้อมกับแพ็กเกจ
อินเทอร์เน็ต กรณีต้องการรับชมช่องรายการพรีเมี่ยมเพ่ิมเติม จะต้องจ่าย
ค่าบริการเพิ่มในราคา 119 – 1,499 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับประเภทช่องรายการ 
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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 (ต่อ)

4) บริการ OTT เป็นการให้บริการผ่านเว็บไซต์ www.trueid.net แอป
พลิเคชัน TrueID และกล่องรับสัญญาณ TrueID TV โดยสามารถใช้งานกับ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายใดก็ได้ ส าหรับผู้ใช้บริการรายเดือน 
True Move H แพ็กเกจ 299 บาทขึ้นไป ช าระค่าบริการเพ่ิมเติม 99 บาท/
เดือน และส าหรับลูกค้าทั่วไปซื้อกล่อง TrueID TV ในราคา 2,490 บาท 
สามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์พ้ืนฐาน และบางช่องรายการของ True 
Visions หรือช่องรายการที่เป็นลิขสิทธิ์ของ True Visions กรณีต้องการรับชม
ช่องรายการพรีเมี่ยมเพ่ิมเติม จะต้องจ่ายค่าบริการเพ่ิมในราคา 119 – 1,499 
บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับประเภทช่องรายการ หากผู้ใช้บริการผ่านกล่อง TrueID 
TV ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น YouTube Netflix iQiYi และ 
Game ต่างๆ เพ่ิมเติม จะมีอัตราค่าบริการเพ่ิมเติมตามแต่ละแพลตฟอร์มที่ใช้
บริการนั้นๆ 
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ผู้ให้บริการเคเบิลทีวี 

 

ผู้ให้บริการ 

              เจริญเคเบิลทีวี เป็นบริษัท ที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมโทรทัศน์และโทรคมนาคม มี
บริการหลากหลายทั้งการให้บริการเคเบิลทีวี
ในระบบดิจิตอล อนาล็อกและระบบ IPTV อีก
ทั้งยังมีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  

ช่องทางการติดต่อ 

 Face book/เจริญเคเบิลทีวี 
 
  Line@cabletv.co.th 
 
  www.cabletv.co.th 
 
  1637 

 
ช่องทางการจ าหน่าย 

 
  1637 
 
  Line@cabletv.co.th 
 
  Face book/เจริญเคเบิลทีวี 

 

 
รูปแบบการให้บริการ 

 

1. เคเบิลทีวีระบบดิจิตอล และอนาล็อก 

               ให้บริการเคเบิลทีวีผ่านสายเคเบิล เป็นการส่งสัญญาณผ่านสาย
เคเบิลจากต้นทางหรือผู้ให้บริการไปยังกล่องรับสัญญาณตามบ้าน ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการเคเบิลทีวีระดับชาติและให้บริการเคเบิลทีวีระบบ 
DVB-T  

 

2. ระบบ IPTV  

                  ให้บริการ IPTV โดยการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านโครงข่าย
อินเทอร์เน็ต ในนาม Cable Connect เป็นการให้บริการ Internet ,Leased-
line และ IPTV บนโครงข่ายใยแก้วน าแสง  Fiber Optical ร่วมกับบริษัท 
เคเบิล คอนเนค จ ากัด 
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ระบบสายสัญญาณเคเบิลทีวี (ดิจิตอล) ระบบสายสัญญาณเคเบิลทีวี (อนาล็อค)

แพ็กเกจ อพาร์ตเมนท์ ห้องชุด ทาวน์โฮม บ้านเด่ียว อพาร์ตเมนท์ ห้องชุด 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 100 - 350 บาท / เดือน
ราคาติดต้ังเคเบิลทีวี  100 บาท / เดือน  100 บาท / เดือน

ฟรี
เม่ือซ้ือกล่อง DVB-T มูลค่าค่า 690 บาท

จ านวนช่องรายการ  169 ช่องรายการ  56 ช่องรายการ จ านวนช่องรายการ  169 ช่องรายการ  169 ช่องรายการ  169 ช่องรายการ
ช่องรายการพ้ืนฐาน
(ตัวอย่าง)

  ช่องรายการพ้ืนฐาน
(ตัวอย่าง)

ช่องรายการพิเศษ
(ตัวอย่าง)

ช่องรายการพิเศษ
(ตัวอย่าง)

เง่ือนไข/ช่องทางรับชม เง่ือนไข/ช่องทางรับชม
หมายเหตุ   - เคเบิลทีวีระบบเดิมผ่านสายเคเบิล ไม่มีค่าบริการติดต้ังเคเบิลทีวี แต่ผู้ใช้บริการต้องเสียค่าอุปกรณ์      
                   สายสัญญาณท่ีจะเช่ือมต่อสัญญาณภาพจากโครงข่ายของผู้ให้บริการมายังเคร่ืองรับสัญญาณ
                 เคเบิลทีวีหรือโทรทัศนของผู้ใช้บริการ 
                 - ในส่วนอัตราค่าบริการส าหรับอพาร์ทเม้นท์ โรงแรม โรงพยาบาล (ราคาเหมา) 30 - 100 บาท / ห้อง 

หมายเหตุ    - เคเบิลทีวีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต / โปรโมช่ัน
                      ฟรี! ค่าติดต้ังและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท
                      ฟรี! ค่าแรกเข้า มูลค่า 2,000 บาท
                      รับสิทธ์ิยืมอุปกรณ์ Wifi Routor มูลค่า 2,000 บาท ตลอดอายุการเป็นสมาชิก

ระบบเคเบิลทีวีผ่านสายไฟเบอร์ 

              

รูปแบบการให้บริการ รูปแบบการให้บริการ
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ผู้ให้บริการ 

บริษัท แซท เทรดดิ้ง จ ำกัด เป็นบริษัทใน
เครือของ บริษัท จี เอ็มเอ็ม แกรมมี่  จ ำกัด 
(มหำชน) ให้บริกำรกล่องรับสัญญำณทีวีดำวเทียม
ดิจิตอล ภำยใต้ชื่อสินค้ำ จีเอ็มเอ็ม แซท 

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

ช่องทางการจ าหน่าย 
 ร้ำนค้ำดำวเทียม
 ห้ำงสรรพสินค้ำ

รูปแบบการให้บริการ 

1. กล่องรับสัญญาณดาวเทียม

กล่องรับสัญญำณทีวีดำวเทียม ในระบบ C-Band และ KU-Band 
แบบขำยขำด ไม่มีค่ำบริกำรรำยเดือนซึ่งผู้ใช้บริกำรสำมำรถรับชมช่องทีวี
ดิจิตอล ทีวีดำวเทียมช่องรำยกำรประเภท Free to Air โดยจ ำนวนช่อง
รำยกำรที่รับชมได้ขึ้นอยู่กับรำคำกล่องรับสัญญำณ  

2. กล่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีวีและดาวเทียม (ไม่มีค่าบริการรายเดือน)

กล่องรับสัญญำณอินเทอร์เน็ตทีวีและดำวเทียม (Hybrid) ในระบบ 
C-Band และ KU-Band แบบขำยขำด ไม่มีค่ำบริกำรรำยเดือน ซึ่งผู้ใช้บริกำร
สำมำรถรับชมช่องรำยกำรทีวีผ่ำนระบบสัญญำณดำวเทียมและดูผ่ำน
อินเทอร์เน็ตแบบ Streaming ที่ช่องรำยกำรต่ำงๆ เหมือนกับระบบดำวเทียม 
ตัวกล่องยังรองรับระบบปฏิบัติกำร  Android โดยสำมำรถดำวน์โหลด 
Application เพ่ิมเติมได้ไร้ขีดจ ำกัดผ่ำน Google Play Store  

3. อุปกรณ์รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีวี (กล่องขายขาด)

ให้บริกำรอุปกรณ์รับสัญญำณอินเตอร์เน็ตทีวี ที่มำพร้อมด้วยระบบ
ปฏิบัติ Android ทีเ่ป็นตัวช่วยให้สำมำรถเชื่อมต่อและเพ่ิมฟังก์ชั่นกำรท ำงำน
ให้กับทีวีธรรมดำหรือ Smart TV ให้เป็น Android TV ซึ่งใช้งำนโดยกำร
เชื่อมต่อกับสัญญำณอินเทอร์ เน็ต โดยผู้บริ โภคสำมำรถดำวน์โหลด 
Application เ พ่ิ ม เ ติ ม ได้ ต ำมต้ อ งกำร จำก  Google Play Store เ ช่ น 
Facebook Netflix Spotify Games หรือ Application ต่ำงๆ ที่ใช้ดู IPTV 
อีกมำกมำย ที่มีท้ังแบบเสียเงินและไม่เสียเงิน  

 ช่องทำงออนไลน์

ช่องทางการช าระเงิน 

 ซื้อช่องทำงออนไลน์ ช ำระเงินออนไลน์
(ระบบ 2C2P) สำมำรถเลือกวิธีกำรช ำระเงินได้
เองไม่ว่ำจะเป็นกำรตัดผ่ำนบัตรเครดิต/เดบิต, 
Internet/Mobile Banking, ช ำระเงินปลำยทำง 

 ร้ำนค้ำดำวเทียม/ห้ำงสรรพสินค้ำ ช ำระเงิน
ผ่ำนบัตรเครดิต/เดบิต/QR Code/เงินสด ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในกำรรับช ำระของร้ำนค้ำ 

ผู้ให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียม 
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GMM Z 
HD Lite Pro *

GMM Z
HD Smile

GMM Z 
HD Wise Pro

GMM Z
HD Smile+

GMM
 Z HDI**

GMM Z 
HD Lite Pro+ *

GMM Z
HD Max+

GMM Z 
X-TREAM

ราคากล่อง (บาท)*** 990 799 990
699

แถมฟรี Dongle 
(USB Wifi)

990
แถมฟรี Dongle 

(USB Wifi)

799
แถมฟรี Dongle

(USB Wifi)

799
แถมฟรี Dongle 

(USB Wifi)
3,390

คุณสมบัติเฉพาะกล่อง

- ประเภทกล่อง
กล่องรับสัญญาณ

อินเทอร์เน็ตทีวีและดาวเทียม

- การรับสัญญาณ C-Band/KU-Band

- ความคมชัดสูงสุด

- การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Wifi/Lan) Wifi Wifi Wifi Wifi Wifi & Lan
- รองรับบริการ OTT P  P  P  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 2565

ช่ือกล่อง (รุ่น)

C-Band & KU-Band

กล่องรับสัญญาณดาวเทียม

Free-to-Air
75 ช่องKU

-B
an
d

C-
Ba
nd Free-to-Air

124 ช่อง
ทีวีดิจิตอลภูมิภาค
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GMM Z  STREAM 4.0 GMM Z  STREAM V.3* GMM Z TV STICK** GMM Z CAST รุ่น WISE GMM Z STREAM 5 GMMZ DONGLETV

ราคากล่อง(บาท)*** 1,390 2,490 1,490 1,190 1,599 2,290

คุณสมบัติเฉพาะกล่อง
- ประเภทกล่อง

- การรับสัญญาณ C-Band/KU-Band

- ความคมชัดสูงสุด

- การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Wifi/Lan) Wifi & Lan & bluetooth Wifi &  bluetooth

- รองรับบริการ OTT

การรับประกันสินค้า 1 ปี 1 ปี N/A 1 ปี 1 ปี 1 ปี

ช่องรายการรับชม (ไม่มีค่าบริการรายเดือน)

- ช่อง Free-to-Box N/A N/A N/A

ช่องรายการรับชม (มีค่าบริการรายเดือน)

ค่าบริการรายเดือน

P

อุปกรณ์รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีวี
(มีระบบปฏิบัติการ Android)

X

Wifi

ค่าบริการรายเดือนส าหรับช่องพรีเม่ียมข้ึนอยู่กับผู้ให้บริการ content และ Package ท่ีเลือกซ้ือ

ช่ือกล่อง (รุ่น)

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 2565
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ผู้ให้บริการ 

บริษัท อินโฟแซท เน็ตเวิร์ค จ ำกัด  
ให้บริกำรและติดตั้ง ระบบปฏิบัติกำรเครื่องมือ
โทรคมนำคม เครื่องรับส่งวิทยุกระจำยเสียง
ระบบผ่ำนดำวเทียม เครื่องรับส่งโทรทัศน์ระบบ
ผ่ำนดำวเทียม เครื่องรับส่งวิทยุกระจำยเสียง
ระบบทำงสำย เครื่องรับส่งวิทยุโทรทัศน์ระบบ
ทำงสำยและเครื่ องระบบกำรสื่ อส ำร อ่ืน 
ตลอดจนผลิต จ ำหน่ำย ติดตั้งและให้บริกำร
ประเภทงำนระบบโทรทัศน์ในรูปแบบของกำร
วำงระบบโครงกำร อำคำรโรงแรม อพำร์ทเมนท์ 
(MATV) นอกจำกนี้ยังเชียวชำญในระบบ CATV 
และ Digital CATV รวมทั้งอุปกรณ์เสริมต่ำงๆ 

ช่องทางการติดต่อ 

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

ช่องทางการจ าหน่าย  

 ตัวแทนจ ำหน่ำย 
 ช่องทำงออนไลน์ 

       
ช่องทางการช าระเงิน 

 ช ำระกับตัวแทนจ ำหน่ำย ทั้งนี้เงื่อนไขและ
วิธีกำรเป็นไปตำมที่ตัวแทนจ ำหน่ำยก ำหนด 

 ช ำระเงินออนไลน์ โดยสำมำรถเลือกตัดบัตร
เครดิต/เดบิต, Internet/Mobile Banking, ช ำระ
เงินปลำยทำง 

 
รูปแบบการให้บริการ 

1. กล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ไม่มีค่าบริการรายเดือน) 

1.1 กล่องรับสัญญำณทีวีดำวเทียม ในระบบ C-Band และ KU-Band 
แบบขำยขำดไม่มีค่ำบริกำรรำยเดือน รับชมช่องทีวีดิจิตอล และช่องทีวี
ดำวเทียม Free-to-Air หรือหำกไม่ได้ติดตั้งจำนดำวเทียมก็สำมำรถดูช่อง
รำยกำรทีวีดำวเทียมต่ำงๆ ได้โดยกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แบบ Streaming 
ที่ช่องรำยกำรต่ำงๆ เหมือนกับจำนดำวเทียม ผ่ำน App Infosat TV ซึ่งเป็น 
Application ที่ติดตั้งมำให้บนกล่อง นอกจำกนี้ยัง มีช่องรำยกำรทีวีของ
ประเทศเพ่ือนบ้ำน หรือช่องรำยข่ำวต่ำงประเทศที่น่ำสนใจ อย่ำงเช่น 
Bloomberg NHK BBC News CNN International ได้ผ่ำนทำง App Asia 
TV ที่มีติดตั้งมำให้บนกล่องเช่นเดียวกัน โดยกำรรับชมทีวีผ่ำนอินเทอร์เน็ต
ดังกล่ำว สำมำรถรับชมได้ฟรี ไม่มีค่ำบริกำรเพิ่มเติม 

1.2 ให้บริกำรกล่องรับสัญญำณดำวเทียมส ำหรับงำนระบบ โรงแรม/
คอนโด/อพำร์ทเมนท์ โดยสำมำรถใช้ได้กับจำนดำวเทียมระบบ C-Band 
และ KU-Band แบบขำยขำด ไม่มีค่ำบริกำรรำยเดือน โดยสำมำรถรับชม
ช่องทีวีดิจิตอล และช่องทีวีดำวเทียม Free-to-Air   

2. กล่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีวี  

ให้บริกำรอุปกรณ์รับสัญญำณอินเทอร์เน็ตทีวีแบบขำยขำดไม่มี
ค่ำบริกำรรำยเดือน โดยกล่องจะมีระบบปฏิบัติ Android ที่จะช่วยเพ่ิม
ฟังก์ชั่นกำรท ำงำนของทีวีธรรมดำหรือ Smart TV ให้เป็น Android TV ซึ่ง
ผู้บริโภคสำมำรถดำวน์โหลด Application ลงเพ่ิมได้ตำมควำมชอบจำก 
Google Play Store  

3. จานดาวเทียม  

ผลิต จัดจ ำหน่ำยและให้บริกำรติดตั้งจำนดำวเทียม 
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HD-e168 HD-L168 HD-Q168 HD-X168 AEC-Gold* AEC Gold+ RF** HD1.1

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

คุณสมบัติเฉพาะกล่อง

- ประเภทกล่อง

- การรับสัญญาณ C-Band/KU-Band KU-Band

- ความคมชัดสูงสุด

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

- รองรับบริการ OTT N/A N/A X

การรับประกันสินค้า

ช่องรายการรับชม (ไม่มีค่าบริการรายเดือน)
- ช่องรายการพ้ืนฐาน

- ช่อง Free-to-Box
  (รวมกว่า 131 ช่อง)

N/A

P  
18 เดือน 

                                                           

หมายเหตุ:   * กล่องรุ่น AEC-Gold สามารถดูช่องรายการทีวีของต่างประเทศได้ผ่านโดยไม่ต้องเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ส าหรับลูกค้าท่ีใช้จานทึบ (ระบบ KU-Band) กรณีท่ีใช้จาน C-Band ต้องเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนจึงจะสามารถรับชมช่องรายการประเทศเพ่ือนได้
                โดยเป็นการรับชมผ่าน Application Asia TV
                ** กล่องรุ่น AEC Gold+ RF กล่องรับสัญญาณดาวเทียมส าหรับงานระบบ โรงแรม/คอนโด/อพาร์ตเมนท์
                *** กล่องรุ่น HD-e168 HD-Q168 และ HD-X168ไม่มีตัวรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในตัวกล่อง ต้องมี Dongle (USB Wifi) เป็นอุปกรณ์เสียบต่อกับกล่องช่วยรับสัญญาณ Wifi เพ่ือให้สามารถดูทีวีดาวเทียมผ่านอินเทอร์เน็ตได้
                 **** ราคา ณ เดือนกันยายน 2565

ช่ือกล่อง (รุ่น)

กล่องรับสัญญาณดาวเทียม

C-Band & KU-Band

Wifi ***

Free-to-Air
87 ช่องC-

Ba
nd

Free-to-Air
55 ช่อง

KU
-

Ba
nd 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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OTT-T168 OTT-S168

ราคากล่อง * 890 1,390

คุณสมบัติเฉพาะกล่อง

- ประเภทกล่อง อุปกรณ์รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีวี อุปกรณ์รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีวี (มีระบบปฏิบัติการ Android)

- การรับสัญญาณ C-Band/KU-Band X X

- ความคมชัดสูงสุด

- การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Wifi/Lan) Wifi Wifi & Lan

- รองรับบริการ OTT P P

การรับประกันสินค้า 18 เดือน 18 เดือน

ช่องรายการรับชม (ไม่มีค่าบริการรายเดือน)

- ช่องรายการพ้ืนฐาน

- ช่อง Free-to-Box
(รวมกว่า 131 ช่อง)

ช่องรายการรับชม (มีค่าบริการรายเดือน)

ค่าบริการรายเดือน

ช่ือกล่อง (รุ่น)

หมายเหตุ :   *ราคา ณ เดือนกันยายน 2565

ค่าบริการรายเดือนส าหรับช่องพรีเม่ียมข้ึนอยู่กับผู้ให้บริการ content และ Package ท่ีเลือกซ้ือ

Via app. on box
Free-to-Air

51 ช่อง

MalaysiaMyanmar

CambodiaLaos

China

Indonesia

Via app. on box
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ผู้ให้บริการ 

บริษัท พีเอสไอ บรอดคำสติ้ง จ ำกัด ผู้
ให้บริกำรระบบโครงข่ำย ข้อมูลสื่อประสม และ
อ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือกำรบริกำรเผยแพร่
ออกอำกำศทำงโทรทัศน์ผ่ำนระบบสัญญำณ
ดำวเทียม และเป็นศูนย์รวมจำนดำวเทียม แอร์ 
กล้องวงจรปิด ผลิตและจ ำหน่ำยจำนดำวเทียม 
จ ำหน่ำยอุปกรณ์ที่ใช้ระบบกำรสื่อสำร ผ่ำน
ดำวเทียมของประเทศ ผลิตสินค้ำและอุปกรณ์ที่
ใช้ส ำหรับงำนระบบ MATV และกล้องรักษำ
ค ว ำ ม ป ล อ ด ภั ย  OCS (Online Camera 
Security) จ ำหน่ำยแผงโซล่ำเซล 

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

ช่องทางการจ าหน่าย 
 ตัวแทนจ ำหน่ำย
 ช่องทำงออนไลน์

ช่องทางการช าระเงิน 

 ช ำระเงินออนไลน์ (ระบบ 2C2P) โดยสำมำรถ
เลือกตัดบัตรเครดิต/เดบิต, ช ำระเงินปลำยทำง 

 ช ำระกับตัวแทนจ ำหน่ำย ทั้งนี้เงื่อนไขและ
วิธีกำรเป็นไปตำมที่ตัวแทนจ ำหน่ำยก ำหนด 

รูปแบบการให้บริการ 

1. กล่องรับสัญญาณดาวเทียม

กล่องรับสัญญำณทีวีดำวเทียมในระบบ C-Band และ KU-Band 
แบบขำยขำด ไม่มีรำยเดือน ซึ่งผู้ใช้บริกำร สำมำรถรับชมช่องทีวีดิจิตอล ทีวี
ดำวเทียม Free to Air หรือหำกไม่ได้ติดตั้งจำนดำวเทียมก็สำมำรถดูช่อง
รำยกำรทีวีดำวเทียมต่ำงๆ ได้โดยกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แบบ Streaming 
ที่ช่องรำยกำรต่ำงๆ เหมือนกับจำนดำวเทียม เนื่องจำก PSI ได้มีกำรพัฒนำ 
Application ส ำหรับดำวน์โหลดลงมือถือเ พ่ือใช้งำนคู่กับตัวกล่องรับ
สัญญำณดำวเทียม โดย Application ที่ให้มำนั้นสำมำรถท ำให้มือถือเป็น
รีโมทคอนโทรล สำมำรถใช้แทนรีโมทคอนโทรลที่แถมมำกับตัวกล่องแบบ
ปกติได้ นอกจำกนั้น ใน Application ยังมีฟังก์ชั่นที่อ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรดูช่องรำยกำรต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นดิจิตอลทีวี ช่องรำยกำรดำวเทียม Free-
to-Air ได้โดยไม่ต้องใช้จำนดำวเทียม เหมำะส ำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดตั้งจำน
ดำวเทียม หรือผู้ที่อยู่หอพัก อพำร์ตเมนต์ คอนโด ซึ่งอำจไม่สำมำรถติดตั้ง
จำนดำวเทียมได้ เพียงแค่ใช้สัญญำณอินเทอร์เน็ตเพ่ือเชื่อมต่อในกำรใช้งำน
ระหว่ำง Application ในมือถือกับกล่องรับสัญญำณดำวเทียมของ PSI 

2. จานดาวเทียม

จัดหน่ำยและให้บริกำรติดตั้ง ซ่อมบ ำรุง จำนดำวเทียม แบรนด์ PSI 
OK โดยมีศูนย์บริกำรรองรับอยู่ทั่วประเทศ  

มีบริกำรเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำ PSI ส ำหรับมีปัญหำใน
กำรรับชมหรือจำนดำวเทียมมีปัญหำ ลูกค้ำสำมำรถเรียกช่ำงเพ่ือเข้ำช่วย
แก้ไขปัญหำได้ถึงบ้ำน โดยกำรแจ้งปัญหำที่ต้องกำรให้ช่วยเหลือผ่ำน 
Application FixIT 
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ช่ือกล่อง (รุ่น) PSI_S2X PSI_S3 Hybrid

ราคากล่อง (บาท)*** 790 1,090

คุณสมบัติเฉพาะกล่อง

- ประเภทกล่อง

- การรับสัญญาณ C-Band/KU-Band

- ความคมชัดสูงสุด

- การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Wifi/Lan) Wifi * Wifi
- รองรับบริการ OTT

การรับประกันสินค้า 2 ปี 2 ปี

ช่องรายการรับชม (ไม่มีค่าบริการรายเดือน)
- ช่องรายการพ้ืนฐาน

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

                ** ส าหรับบริการ OTT หากต้องการดู Content ท่ีมากกว่า YouTube ก็สามารถท าได้เพียงแต่ต้องหาอุปกรณ์เพ่ิม ซ่ึงปัจจุบันน้ีมี USB Wifi ช่ือ True Smart Link 
 สามารถใช้ได้กับจานดาวเทียม
 ระบบ KU-Band ใช้ได้กับกล่อง PSI รุ่น S2 และ S3 HyBrid เท่าน้ัน โดยใช้เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตและดูช่องพรีเม่ียมต่างๆจาก True Visions โดยสามารถเลือก Package ได้เองตามชอบ

   *** ราคา ณ เดือนกันยายน 2565

กล่องรับสัญญาณดาวเทียม

C-Band & KU-Band

P**

Free-to-Air
190 ช่องC-

Ba
nd Free-to-Air

151 ช่องKU
-B
an
d
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ผู้ให้บริการ 
         ให้บริกำรโทรทัศน์แบบบอกรับเป็น
สมำชิกผ่ำนดำวเทียม ภำยใต้ชื่อ Good TV 
โดยบริษัท เนกซ ์สเตป จ ำกัด 

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

ช่องทางการจ าหน่าย 
 Call Center 
 Line Official Account ของ Good TV 
 ตัวแทนจ ำหน่ำย 
   

ช่องทางการช าระเงิน 
ซื้อแพ็กเกจช่องพรีเมี่ยมเพ่ิมเติม (Prepaid) 
แบบไม่ผูกมัด ผ่ำนช่องทำงกำรช ำระเงินดังนี้ 

 7-11  โดยแสดงรูปถ่ำยบำร์โค้ดท่ีกล่องรับ
สั ญ ญ ำ ณ แ ก่ เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่  7 - 1 1  เ พ่ื อ
ประกอบกำรช ำระเงิน 

 โอนเข้ำบัญชีธนำคำรของ Good TV 
โดยตรง จำกนั้นส่งสลิปกำรโอนมำที่ Line 
Official Account ของ Good TV 

 

รูปแบบการให้บริการ  

1. ระบบดาวเทียม   

         Good TV เป็นแพลตฟอร์มดำวเทียมในระบบ HD ที่แพร่ภำพผ่ำน
ระบบดำวเทียมครอบคลุม ประเทศไทย เมียนมำร์ ลำว กัมพูชำ และเวียดนำม 
ตั้งเป้ำที่จะเข้ำถึงผู้บริโภคระดับกลำงมำกข้ึน โดยมีช่องรำยกำรสำรคดีไทยที่
ผลิตเอง และวำงแผนจะขำย Content สำรคดีไทยไปต่ำงประเทศอีกด้วย 

           1.1 ให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียม 

           กล่องรับสัญญำณของ Good TV ในระบบ KU band แบบขำยขำดไม่
มีรำยเดือน โดยลูกค้ำสำมำรถรับชมช่องทีวีดิจิตอล และช่องรำยกำร Free-
to-Air จ ำนวน 10 กว่ำช่องรำยกำร ที่คัดสรรมำแต่ช่องที่มีเนื้อหำน่ำสนใจ 
และมีช่องพิเศษในลักษณะ Free-to-Box เป็นช่องรำยกำรสำรคดีระดับโลก
และสำรคดีไทยที่ผลิตเอง ด้วยควำมคมชัดระดับ HD  บำงเนื้อหำสำมำรถ
รับชมได้ถึงระดับ Full HD  รวมถึงมีระบบ CAS เข้ำรหัสสัญญำณ รองรับ
ช่องพรีเมี่ยมที่มีลิขสิทธิ์ท ำให้สำมำรถรับชมได้ตำมปกติ เช่น กำรถ่ำยทอดสด
ฟุตบอล 

          1.2 แพ็กเกจช่องรายการพรีเม่ียม  

          หำกลูกค้ำต้องกำรรับชมช่องรำยกำรระดับพรีเมี่ยมพิเศษเพ่ิมเติม
จำกช่องรำยกำรปกติบนกล่องขำยขำด สำมำรถซื้อแพ็กเกจได้เป็นครั้งๆ ไป 
ในลักษณะ Prepaid ตำมระยะเวลำที่ต้องกำรรับชม แบบไม่ผูกมัด โดย
แพ็กเกจเพ่ิมเติมนี้ประกอบด้วยช่องรำยกำรสำระบันเทิงควำมคมชัดระดับ 
HD / Full HD รวม 13 ช่อง โดยเน้นน ำเสนอช่องรำยกำรสำรคดีคุณภำพทั้ง
ไทยและต่ำงประเทศ 
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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)

คุณสมบัติเฉพาะกล่อง

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 เม่ือดูผ่านโทรทัศน์จอใหญ่กล่องมีฟังก์ช่ัน PVR บันทึกช่องรายการโปรดไว้ชมย้อนหลัง 
                และ Time Shift ฟังก์ช่ันหยุดเวลาดูไม่ทันกลับไปดูซ้ าได้
                *** ราคา ณ เดือนกันยายน 2565
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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*

13 ช่องพรีเม่ียมพิเศษ

เป็นแพ็กเกจไม่ผูกมัด ลูกค้าช าระเพ่ิมเม่ือต้องการรับชมช่องพรีเม่ียมเพ่ิมเติม
ตามระยะเวลาในแพ็กเกจ  โดยลูกค้าต้องช าระเงินก่อนถึงจะรับชมช่องพรีเม่ียมได้
 (Prepaid)  โดยสามารถช าระเงินค่าแพ็กเกจได้ท่ี 7-11 หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ  * โปรโมช่ัน ลูกค้าติดต้ังกล่อง Good TV สามารถรับชมช่องพรีเม่ียมพิเศษ 13 ช่อง ได้ฟรีถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
    และส าหรับลูกค้าติดต้ังกล่องใหม่ต้ังแต่ 1 มกราคม 2566 ดูช่องพรีเม่ียมพิเศษฟรี 1 เดือน

       ** ราคา ณ เดือนกันยายน 2565

แพ็กเกจช่องรายการ แบบไม่มีค่าบริการรายเดือน แบบแพ็กเกจ prepaid (ไม่ผูกมัด)

Free-to-Air
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ผู้ให้บริการ 
        บริษัท ไทย แอดวำนซ์  อินโนเวชั่น 
จ ำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ไทยคม 
จ ำกัด (มหำชน) ให้บริกำรโทรทัศน์ แบบ
บอกรับสมำชิก ผ่ำนดำวเทียม ภำยใต้ชื่อ DTV 
และทีวีผ่ำนอินเทอร์เน็ต ภำยใต้ชื่อ LOOX TV 
ในรูปแบบ OTT  

ช่องทางการติดต่อ  
Call Center: 02-950-5005 
Website: https://www.thaiai.co.th 

       https://www.looxtv.net 
Line: @looxtv 
Facebook: LOOXTV app 

ช่องทางการจ าหน่าย 
 DTV ติ ดต่ อ  Call Center และตั วแทน

จ ำหน่ำย
 LOOX TV ส ำ ม ำ ร ถ ด ำ ว น์ โ ห ล ด

แอปพลิเคชันส ำหรับกำรรับชมได้เลย และ
สำมำรถสมัครแพ็กเกจช่องรำยกำร พรี
เมี่ยมเพ่ิมเติมได้

ช่องทางการช าระเงิน 

 ช ำระเงินแพ็กเกจช่องรำยกำรพรี เมี่ยม
ผ่ ำ น ท ำ ง แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น  LOOX TV
โดยท ำกำรช ำระเงินผ่ำนบัตรเครดิต /
ตัดบัญชีพร้อมเพย์ของลูกค้ำ  ซึ่งจะต่อ
บริกำรให้โดยอัตโนมัติ แต่ลูกค้ำสำมำรถ
ยกเลิกได้ทุกเมื่อ

รูปแบบการให้บริการ 

1. ระบบดาวเทียม

        ปัจจุบัน DTV ยกเลิกกำรผลิตกล่องรับสัญญำณทุกรุ่น ส ำหรับ
ผู้ใช้บริกำรโทรทัศน์ดำวเทียมแบบไม่มีค่ำบริกำรรำยเดือนของ DTV เดิม 
ยังสำมำรถรับชมช่องทีวีดิจิตอล และช่องรำยกำร Free-to-Air จ ำนวนหนึ่ง 
ตั้งแต่ 6-10 ช่องได้ แตกต่ำงกันไปตำมกล่องรับสัญญำณรุ่นต่ำงๆ 

2. LOOX TV

      LOOX TV ให้บริกำรทีวีผ่ำนอินเทอร์เน็ต ในลักษณะ OTT ที่รับชม
ผ่ำนแอปพลิเคชัน LOOX TV บนอุปกรณ์มือถือ, แท็บเล็ต, Smart TV, 
กล่อง  Android และ Google Chromecast โดยสำมำรถใช้ งำนบน
สัญญำณอินเทอร์เน็ตเครือข่ำยใดก็ได้ ในเบื้องต้นสำมำรถรับชมช่องทีวี
ดิ จิ ตอล  ช่องรำยกำร Free-to-Air และช่องทีวีดำวเทียมทั้ งไทยและ
ต่ำงประเทศรวม 50 กว่ำช่อง ได้ฟรี โดยรับชมด้วยควำมคมชัดแบบ SD บน
มือถือ/แท็บเล็ต เท่ำนั้น  

        ทั้งนี้ ลูกค้ำสำมำรถรับชมช่องพรีเมี่ยมเพ่ิมเติมได้ โดยสมัครแพ็กเกจ
ได้เป็นครั้งๆ ในลักษณะ Prepaid ตำมระยะเวลำที่ต้องกำรรับชม เพ่ือรับชม
ช่องพรีเมี่ยมเพ่ิมเติมได้ โดยรองรับควำมคมชัดระดับ HD และบนจอใหญ่
รองรับควำมคมชัดสูงสุด Full HD บนอุปกรณ์ที่หลำกหลำยมำกขึ้น 

        นอกจำกนี้ยังขยำยธุรกิจ LOOX TV for Biz เป็นระบบทีวีออนไลน์
ส ำหรับโรงแรม อพำร์ทเม้นท์ คอนโด โรงพยำบำล หน่วยงำนรำชกำร 
สถำนศึกษำ อำคำรส ำนักงำน ฯลฯ  สำมำรถรับชมผ่ำนทำงโทรทัศน์ภำยใน
อำคำรได้หลำยจุดพร้อมกันด้วยช่องรำยกำรที่หลำกหลำย ไม่ต้องติดตั้ง
อุปกรณ์ในห้องส่ง ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน โดยลูกค้ำสำมำรถเลือก
ช่องพิเศษเพ่ิมเติมได้ตำมกลุ่มเป้ำหมำย และเพ่ิมช่องรำยกำรเฉพำะส ำหรับ
หน่วยงำนได ้เช่น Hotel Channel  
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DTV-HD1 D-Touch KE-10 , White Box D-Khoom, D-Khoom Plus

ราคากล่อง*

- ประเภทกล่อง
- การรับสัญญาณ C-Band/KU-Band

- ความคมชัดสูงสุด N/A N/A N/A

- การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Wifi/Lan) X X X X 

- รองรับบริการ OTT X X X X 

การรับประกันสินค้า N/A N/A N/A N/A

10 ช่อง 6 ช่อง 6 ช่อง 5 ช่อง

KU-band

    - ช่องรายการพ้ืนฐาน

หมายเหตุ:   * ปัจจุบันยกเลิกการผลิตกล่องรับสัญญาณทุกรุ่น อย่างไรก็ตาม DTV ยังคงให้บริการลูกค้าเดิมอยู่ โดยการท า OTA เพ่ือให้ลูกค้าสามารถรับชมช่องรายการได้

ช่ือกล่อง (รุ่น)
(กล่องขายขาด)

คุณสมบัติเฉพาะกล่อง
กล่องรับสัญญาณดาวเทียม

ช่องรายการรับชม (แบบไม่มีค่าบริการรายเดือน)

Free-to-Air Free-to-Air Free-to-Air Free-to-Air
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LOOX TV BIG Viu

1 เดือน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน

ราคา ฟรี 99 บาท/เดือน 49 บาท/เดือน 120 บาท/เดือน 240 บาท/เดือน

รูปแบบการให้บริการ

ช่องรายการพ้ืนฐาน

ช่องรายการพิเศษ 1 ช่องพรีเม่ียม       แอป Viu

VOD
เง่ือนไข/ช่องทางรับชม

รับชมแบบ SD 
บนมือถือ/แท็บเล็ต เท่าน้ัน

รับชมได้พร้อมกัน 1 อุปกรณ์

หมายเหตุ:   * หลังจากติดต้ังแอปพลิเคชัน LOOX TV ลูกค้าสามารถรับชมช่องรายการพ้ืนฐานรวมกว่า 46 ช่อง ได้ฟรี โดยรับชมด้วยความคมชัดระดับ SD บนมือถือ/แท็บเล็ต เท่าน้ัน
                แต่ลูกค้าสามารถสมัครแพ็กเกจเพ่ิมได้ตามตารางข้างต้น เพ่ือรับชมช่องพรีเม่ียมเพ่ิมเติม ด้วยความคมชัดสูงสุดระดับ Full HD บนอุปกรณ์ท่ีหลากหลายมากข้ึน 
                โดยน าเสนอแพ็กเกจช่องพรีเม่ียมแบบเดียว แต่จูงใจลูกค้าด้วยแพ็กเกจระยะเวลา และจ านวนอุปกรณ์ท่ีรับชมได้สูงสุดแตกต่างกัน ในราคาพิเศษ 
                ** ลูกค้าสามารถทดลองใช้งาน LOOX TV BIG ฟรี 15 วัน 
                *** ราคา ณ เดือนกันยายน 2565

แพ็กเกจ LOOX TV 
(แบบรับชมฟรี)*

LOOX TV BIG-GANG A

 1 ช่องพร่ีเม่ียม (Full HD)

รับชมได้พร้อมกัน 3 อุปกรณ์

รับชมแพ็กเกจผ่าน OTT

                                                                                                Free-to-Air
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LOOX TV BIG 
Family1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 เดือน

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

รูปแบบการให้บริการ

ช่องรายการพ้ืนฐาน

ช่องรายการพิเศษ

VOD
เง่ือนไข/ช่องทางรับชม รับชมได้พร้อมกัน 3 

อุปกรณ์

 1 ช่องพร่ีเม่ียม (Full HD) 5 ช่องพรีเม่ียม (Full HD)

รับชมได้พร้อมกัน 3 อุปกรณ์ รับชมได้พร้อมกัน 1 อุปกรณ์

หมายเหตุ:   * ลูกค้าสามารถทดลองใช้งาน LOOX TV BIG ฟรี 15 วัน 
               ** ราคา ณ เดือนกันยายน 2565

รับชมแพ็กเกจผ่าน OTT

แพ็กเกจ LOOX TV BIG-GANG B LOOX TV BIG

Free-to-Air
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ผู้ให้บริการ 
         บริษัท ไอพีเอ็ม เซลล์แอนด์เซอร์วิส 
จ ำกัด ผู้น ำเข้ำ ผลิต และจ ำหน่ำยกล่องรับ
สัญญำณที่ใช้กับโครงข่ำยของบริษัท ไอพีเอ็ม 
แพลทฟอร์ม จ ำกัด 

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

ช่องทางการจ าหน่าย 
 Call Center  
 Official Facebook Page ของ IPMTV 
 ร้ำนค้ำอุปกรณ์ทีวี 
 ตัวแทนจ ำหน่ำย 
                               

ช่องทางการช าระเงิน 
 ช ำระเงินออนไลน์ สำมำรถเลือกวิธีกำร 

ช ำระเงิน เช่น กำรตัดผ่ำนบัตรเครดิต/  
เดบิต, Internet/Mobile Banking/  
ช ำระเงินปลำยทำง 

 ร้ำนค้ำอุปกรณ์ทีวี  ช ำระเงินผ่ำนบัตร
เครดิต/เดบิต/QR Code/เงินสด เป็นไป
ตำมเงื่อนไขของร้ำนค้ำ 

 

รูปแบบการให้บริการ  

1. กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดาวเทียม 

          ให้บริกำรสัญญำณโทรทัศน์ผ่ำนระบบดำวเทียมแบบขำยขำด แบบ
ไม่มีรำยเดือนโดยสำมำรถใช้ได้กับจำนดำวเทียมทั้งระบบ C-Band และ KU-
Band ซึ่งผู้ใช้บริกำรสำมำรถรับชมช่องทีวีดำวเทียม เช่น Free to Air (ช่อง
รำยกำรที่ออกอำกำศผ่ำนดำวเทียม) และช่องรำยกำรดิจิตอลทีวี  

2. กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดาวเทียมและระบบอินเทอร์เน็ต  

          ให้บริกำรสัญญำณโทรทัศน์ผ่ำนระบบดำวเทียมแบบขำยขำด แบบไม่
มีรำยเดือนโดยสำมำรถใช้ได้กับจำนดำวเทียมทั้งระบบ C-Band และ KU-
Band ซึ่งผู้ใช้บริกำรสำมำรถรับชมช่องทีวีดำวเทียม เช่น Free to Air (ช่อง
รำยกำรที่ออกอำกำศผ่ำนดำวเทียม) ช่องรำยกำรดิจิตอลทีวี และอีกหนึ่ง
คุณสมบัติของระบบกำรใช้งำน คือ กล่องประเภทนี้สำมำรถใช้งำน Video 
on Demand บน platform YouTube เมื่อเชื่อมต่อสัญญำณอินเทอร์เน็ต 
(WIFI)               

3. จานดาวเทียม 

          จัดจ ำหน่ำยและให้บริกำรติดตั้งจำนดำวเทียม จำนส้ม IPM โดย
สำมำรถหำซื้อได้ตำมร้ำนค้ำตัวแทนจ ำหน่ำยทั่วไป 
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IPM UP HD3 HYBRID IPM FINN HD3 HYBRID IPM HD PRO3

ราคากล่อง (บาท)** 480 - 530 บาท 450 - 500 บาท 1,950 - 2,590 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

    - ช่องรายการพ้ืนฐาน

หมายเหตุ:   * กล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมเป็นแบบขายขาด จ านวนช่องรายการไม่ผูกพันผู้ให้บริการ สามารถเปล่ียนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
                ** ราคากล่องรับสัญญาณไม่ปรากฎในเว็บไซต์ เน่ืองจากได้หยุดท าการตลาดผ่านผู้แทนจ าหน่าย ซ่ึงราคากล่องท่ีได้สอบถามจากผู้แทนจ าหน่าย
                เป็นกล่องของปีก่อนท่ียังคงค้างอยู่ในท้องตลาด

           

ช่ือกล่อง (รุ่น)
(กล่องขายขาด)*

รับชมได้ 2 ระบบ ท้ังระบบจานดาวเทียมและอินเทอร์เน็ต

ช่องรายการรับชม (แบบไม่มีค่าบริการรายเดือน)

Free-to-Air
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ผู้ให้บริการ 
        ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็น
สมาชิก ประเภท IPTV โดยผ่านกล่อง AIS 
PLAY BOX บนโครงข่ายอินเทอร์ เน็ต AIS 
Fibre และให้บริการทีวีผ่ านอินเทอร์ เน็ ต 
ในรูปแบบแอปพลิเคชัน Streaming Service 
Provider ในลักษณะ OTT  โดยบริษัท ซุปเปอร์ 
บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด       

ช่องทางการติดต่อ  

Call Center: 1175 

Website: https://www.ais.th/play 

Line: @aisthailand 

Facebook: AIS 

ศูนย์บริการ AIS 

ช่องทางการจ าหน่าย 

 AIS Play Box ติดต่อโดยตรงผ่าน AIS
call center หรือศูนย์บริการ AIS

 AIS Play สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
หรือเว็บไซต์ส าหรับการรับชมได้ เลย
ในเบื้องต้นสามารถรับชมได้ฟรี และสมัคร
แพ็กเกจรายเดือนเพ่ือรับชมช่องรายการ
พรีเมี่ยมเพ่ิมเติมได้

ช่องทางการช าระเงิน 

 กรณีลูกค้าเครือข่ายโทรศัพท ์AIS แบบราย
เดือน หรือ AIS Fibre สามารถช าระผ่าน
ระบบ/ช่องทางการช าระเงินทั่วไปของ AIS
ตามการแจ้งค่าใช้บริการ

 กรณีลูกค้าทั่วไป (เครือข่ายอ่ืน) เมื่อสมัคร
แพ็กเกจแล้ว ระบบจะท าการตัดค่าบริการ
ผ่ านบัตรเครดิต /บัตรเดบิต อัตโนมั ติ
ต่อเนื่องทุกเดือน

รูปแบบการให้บริการ 

1. IPTV

        ให้บริการ IPTV ผ่านกล่อง AIS Play Box บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต AIS 
Fibre เท่านั้น โดยลูกค้าช าระค่าบริการ 129 บาท/เดือน/กล่อง สามารถรับชม
ช่องทีวีดิจิตอล, ช่องรายการ Free-to-Air, ภาพยนตร์ซีรีส์ VOD จ านวนหนึ่ง และ
ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยและดูย้อนหลัง นอกจากนี้ลูกค้าสามารถสมัครแพ็กเกจ
รายเดือนเพ่ิมเติมเพ่ือรับชมช่องพรีเมี่ยมเพ่ิมเติมได้ 

2. AIS PLAY

       ให้บริการ Streaming เนื้อหา ในลักษณะ OTT โดยสามารถรับชมผ่าน
เว็บไซต์  https://aisplay.ais.co.th หรือผ่ านแอปพลิ เคชัน  AIS Play บน
อุปกรณ์มือถือ, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์, Smart TV, Apple TV และ Google 
Chromecast ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตใดก็ได้ สามารถรับชมช่องทีวีดิจิตอล, 
ช่องรายการ Free-to-Air, ภาพยนตร์ซีรีส์ VOD จ านวนหนึ่ง และถ่ายทอดสด
ฟุตบอลไทยและดูย้อนหลัง ได้ฟรีเหมือน IPTV หากลูกค้าต้องการรับชมช่องพ
รีเมี่ยมเพ่ิม สามารถสมัครแพ็กเกจรายเดือนเพ่ิมเติมได้ 

ผู้ให้บริการ IPTV
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ลูกค้า AIS FIbre 599 บาท ข้ึนไป
รับสิทธ์ิยืม Ais Play Box มูลค่า 2,490 บาท

(ระยะเวลาสัญญา 24 เดือน)
ฟรีค่าเปิดใช้บริการ 

ใช้กับอินเทอร์เน็ต AIS Fibre เท่าน้ัน

LAN / WiFi

HDMI, Mini AV, USB, OTG,
Micro SD (TF Card)

X

P

X

1 ปี

ส่ังงานด้วยเสียง

การรับประกันสินค้า
หมายเหตุ:   * ค่าติดต้ังกล่อง AIS Play Box กล่องแรกฟรี กรณีติดต้ังกล่องเพ่ิมเติม ลูกค้าช าระค่าติดต้ัง 850 บาท/กล่อง เดินสายฟรี 15 เมตร 

 ส่วนเกินเมตรละ 20 บาท ณ วันท่ีติดต้ัง  โดยติดต้ังเพ่ิมได้ท้ังหมดสูงสุดไม่เกิน 3 จุด สามารถรับชมรายการได้เหมือนกันทุกกล่อง 
 และทุกกล่องมีค่าบริการรายเดือน 129 บาท/เดือน/กล่อง
** ราคา ณ เดือนกันยายน 2565

 AIS Play Box

ราคากล่อง**

เช่ือมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

คุณสมบัติกล่อง การเช่ือมต่อ

ความคมชัดสูงสุด

Port 

เพ่ิมแอปพลิเคชันอ่ืนได้เหมือนกล่องแอนดรอยด์

รับชมย้อนหลัง
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                        แพ็กเกจ ส ำหรับบริกำร IPTV

แพ็กเกจ AIS PLAY Premium AIS PLAY Premium Plus

รำคำ*** ฟรี 129 บำท/เดือน ลูกค้ำเอไอเอส/เอไอเอสไฟเบอร์
เดือนแรก 19 บำท เดือนต่อไป 199 บำท

ลูกค้ำเอไอเอส/เอไอเอสไฟเบอร์
เดือนแรก 29 บำท เดือนต่อไป 299 บำท

รูปแบบกำรให้บริกำร รับชมผ่าน OTT
(แบบรับชมฟรี)

รับชมผ่านกล่อง IPTV
(ช่องพ้ืนฐาน)

ช่องรำยกำรพ้ืนฐำน

ช่องรำยกำรพิเศษ 25 ช่องพรีเม่ียม 25 ช่องพรีเม่ียม

VOD
ภาพยนตร์ซีรีส์จ านวนหน่ึง 

คอนเสิร์ตไทย
ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทย

และดูย้อนหลัง

ภาพยนตร์ซีรีส์จ านวนหน่ึง 
คอนเสิร์ตไทย

ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทย
และดูย้อนหลัง

ภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ การ์ตูน ท้ังไทยและต่างชาติ คอนเสิร์ตไทย
ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยและต่างประเทศและดูย้อนหลัง

รับชมฟรี Disney Plus Hotstar สูงสุด 6 เดือน ,
VIU สูงสุด 12 เดือน ,bein sport สูงสุด 12 เดือน

ภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ การ์ตูน ท้ังไทยและต่างชาติ คอนเสิร์ตไทย
ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยและต่างประเทศและดูย้อนหลัง

รับชมฟรี Disney Plus Hotstar ,VIU ,bein sport WeTV ,
AIS KARAOKE

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

AIS PLAY

หมำยเหตุ:   แพ็กเกจรายเดือน 2 แพ็กเกจดังกล่าว ส าหรับการรับชมผ่านกล่อง AIS PLAY BOX 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 2565

รับชมแพ็กเกจเพ่ิมเติมผ่านกล่อง IPTV / OTT

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 จ ากัด 

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

ช่องทางการจ าหน่าย  

 Call Center, Line Official Account 
หรือ 3BB Shop 

ช่องทางการช าระเงิน 

 ลูกค้าสามารถช าระเงินผ่านระบบ/ 
ช่องทางการช าระเงินทั่วไปของ 3BB ตาม
การแจ้งค่าใช้บริการ 

 

 

รูปแบบการให้บริการ  

IPTV 

         ให้บริการ IPTV บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 3BB ผ่านกล่อง 3BB GIGATV 
Box ซึ่ งเป็นกล่องแอนดรอยด์ที่ผ่านการรับรองจาก  Google  สามารถเ พ่ิม 
Application จาก Google Play ได้ อีก เช่น  We TV และ Line TV  รวมทั้ งมี 
Chromecast ในตัว สามารถ Cast วิดีโอจาก YouTube หรือ Facebook ในมือถือ
ขึ้นจอได้เลย โดยสามารถรับชมช่องรายการทีวีดิจิตอล และช่องพรีเมี่ยมอีกกว่า  
30 ช่อง พร้อมให้สิทธิ์เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน HBO GO, MONOMAX, OKE ได้ฟรี 

         นอกจากนี้สามารถรับชมบนอุปกรณ์อ่ืน ได้แก่ มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ 
และบนอุปกรณ์ Google Chromecast, Android TV/Box และ Smart TV อ่ืนๆ 
ที่มีฟังก์ชั่น Chromecast Built-in ได้ โดยผ่านเว็บไซต์ www.3bbgigatv.com 
หรือผ่านแอปพลิเคชัน 3BB GIGATV App  โดยรับชมพร้อมกันได้สูงสุด 2 อุปกรณ์ 
(ลงทะเบียนใช้งานได้ 5 อุปกรณ์) ทั้งนี้ 3BB GIGA TV App สามารถรับชมผ่าน
สัญญาณอินเทอร์เน็ตเครือข่ายอื่นได้   
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หมายเหตุ:   * ฟรีค่าติดต้ังกล่อง ไม่มีค่าลากสาย ไม่มีค่าลงทะเบียน กรณีเพ่ิมจุดรับชม 3BB GIGA TV Box มีค่าบริการเพ่ิมจุดละ 100 บาท/เดือน (รวมสูงสุด 3 จุด) 
                ** บางช่องรายการไม่สามารถรับชมย้อนหลังได้   
                *** บริษัทฯ มีสิทธ์ิบอกเลิกหรือระงับสิทธ์ิการยืมอุปกรณ์ หากมีการน าอุปกรณ์ไปใช้งานในทางท่ีไม่ถูกต้อง หรือขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นเหตุให้เกิด
                ความเสียหายต่อช่ือเสียงของบริษัทฯ หรือมีการเคล่ือนย้าย ดัดแปลง แก้ไข หรือน าอุปกรณ์อ่ืนมาเช่ือมต่อ หรือผู้ใช้บริการผิดสัญญาข้อหน่ึงข้อใด
                **** ราคา ณ เดือนกันยายน 2565

รับชมย้อนหลัง P 
**

ส่ังงานด้วยเสียง P

การรับประกันสินค้า N/A***

ความคมชัดสูงสุด

Port HDMI, Mini AV, USB, Micro SD Card

เพ่ิมแอปพลิเคชันอ่ืนได้เหมือนกล่องแอนดรอยด์ P

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)*

เช่ือมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้กับอินเทอร์เน็ต 3BB เท่าน้ัน

คุณสมบัติกล่อง การเช่ือมต่อ LAN / WiFi
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                     แพ็กเกจ ส ำหรับบริกำร IPTV

แพ็กเกจ

ควำมเร็วอินเทอร์เน็ต
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 24 เดือน 12 เดือน 24 เดือน 12 เดือน 24 เดือน 12 เดือน 24 เดือน
รำคำแพ็กเกจพ่วง  690 บำท/เดือน 590 บำท/เดือน 800 บำท/เดือน 700 บำท/เดือน 1,000 บำท/เดือน 900 บำท/เดือน 1,300 บำท/เดือน 1,200 บำท/เดือน

  - รำคำเฉพำะอินเทอร์เน็ต 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
  - รำคำเฉพำะ 3BB GIGA TV 
    (ค ำนวณโดยประมำณ)*

รูปแบบกำรให้บริกำร

ช่องรำยกำรพ้ืนฐำน

ช่องรำยกำรพิเศษ **

เง่ือนไข/ช่องทำงรับชม

VOD

รับชมแพ็กเกจผ่านกล่อง IPTV (แถมการรับชมผ่าน OTT บนอุปกรณ์อ่ืน)

อินเทอร์เน็ต 3BB พ่วง 3BB GIGA TV

30 ช่องพรีเม่ียม

                                                                                       ภาพยนตร์ และซีรีส์

100 บาท/เดือน

                                                            สิทธ์ิเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน OTT เพ่ิมเติม**

 กรณีรับชมบนอุปกรณ์อ่ืนร่วมด้วย สามารถรับชมได้สูงสุด 2 อุปกรณ์พร้อมกัน ***

หมำยเหตุ:   * ค่าบริการ 3BB GIGA TV ปัจจุบันให้บริการพร้อมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 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)  (การรับชมผ่านอุปกรณ์อ่ืนดังกล่าว
                สามารถใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเครือข่ายใดก็ได้) ความคมชัดสูงสุด 1080 p (full HD) 
                3BB GIGA TV มีแพ็กเกจช่องรายการเพียงแบบเดียว แต่เน้นเสนอแพ็จเกจอินเทอร์เน็ตบ้านพ่วง 3BB GIGA TV ในราคาพิเศษแตกต่างกันไป โดยค่าบริการ 3BB GIGA TV จะถูกลงเม่ือลูกค้าเลือกท า
                สัญญาใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านพ่วง 3BB GIGA TV นานข้ึน  ทุกแพ็กเกจจะเป็นการช าระเงินค่าบริการล่วงหน้า 1 เดือน ตามโปรโมช่ันท่ีลูกค้าเลือก
                ****ราคา ณ เดือนกันยายน 2565

Free-to-Air
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ผู้ให้บริการ 

        ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
ประเภท IPTV ผ่านกล่อง NT IPTV Set Top 
Box และให้บริ การ อิน เทอร์ เน็ ตที วี  ใน
ลักษณะ OTT  โดยบริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 

ช่องทางการติดต่อ  

Call Center: 1888 

Website: https://www.ntplc.co.th/ 

Email: 1888@ntplc.co.th 
ศูนย์บริการ NT 

ช่องทางการจ าหน่าย  

 กล่องขายขาด และบริการแบบรายเดือน 
(Postpaid) สามารถสมัครที่ศูนย์บริการ 
NT ทั่วประเทศ, call center หรือผ่าน
ทางช่องทางออนไลน์ของกล่อง NT IPTV  

 Account IPTV Prepaid (เ ติ ม เ งิ น ) 
สามารถดาวน์ โหลดแอปพลิ เคชั น 
หรือเว็บไซต์ส าหรับการรับชมได้เลย 
โดยเติมเงิน NT Prepaid เข้า Account 
เพ่ือรับชมแพ็กเกจตามต้องการ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการให้บริการ 

1. IPTV 

ให้บริการ IPTV บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านกล่อง NT IPTV Set Top 
Box และสามารถรับชมเพ่ิมเติมผ่านอุปกรณ์อ่ืน ได้แก่ มือถือ แท็บเล็ต และ
คอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย ทั้งนี้มีระบบ Time Shift Program ที่สามารถชมรายการ
ย้อนหลังได้สูงสุดกว่า 72 ชั่วโมง (บางช่องรายการไม่สามารถรับชมย้อนหลังได้
เนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์ของทางช่องรายการ) โดยมีการให้บริการทั้งแบบกล่องขายขาด 
และแบบมีค่าบริการรายเดือน  

1.1 กล่อง NT IPTV (ขายขาด) ไม่มีค่าบริการรายเดือน  

 กล่อง NT (TOT) IPTV สามารถใช้กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ายใดก็ได้ 
แต่ลูกค้าต้องซื้อกล่องพร้อมกับแพ็กเกจเพ่ือรับชมช่องทีวีดิจิตอล ช่องรายการ Free-
to-Air และ VOD จ านวนหนึ่ง  

1.2 กล่อง NT IPTV (รายเดือน) มีค่าบริการรายเดือน  

1.2.1 กล่อง NT iptv รุ่น (UiSTB3308T) กล่องแบบมีค่าบริการราย
เดือนนี้ต้องใช้บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ TOT โดยลูกค้าต้องสมัคร
แพ็กเกจหลักก่อน ประกอบด้วยช่องทีวีดิจิตอล ช่องรายการ Free-to-Air และ VOD 
จ านวนหนึ่ง หากลูกค้าต้องการรับชมช่องรายการเพ่ิมเติม สามารถสมัครแพ็กเกจ
เสริมตามต้องการในอัตรา 1,200 – 6,000 บาท  

1.2.2   กล่อง CAT IPTV รุ่น (C nema) กล่องแบบมีค่าบริการราย
เดือนนี้ต้องใช้บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ CAT โดยจะมาพร้อมกับ
แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่ลูกค้าต้องจ่ายเงินเพ่ิมหากต้องการใช้บริการ ซ่ึงประกอบด้วย
ช่องทีวีดิจิตอล ช่องรายการ Free-to-Air และ VOD จ านวนหนึ่งซึ่งสามารถรับชม
ฟรี หากลูกค้าต้องการรับชมช่องรายการเพ่ิมเติม สามารถสมัครแพ็กเกจเสริมตาม
ต้องการได้  

2.  Account IPTV 

ให้บริการโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ OTT โดยสามารถใช้กับ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตเครือข่ายใดก็ได้ ผ่านแอปพลิเคชัน NT IPTV หรือเว็บไซต์  
https://www.ntplc.co.th/ ได้ทั้งบนอุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์  
โดยมีบริการทั้งแบบ Postpaid และ Prepaid   

2.1 Account IPTV Postpaid (รายเดือน)  

สามารถรับชมช่องทีวีดิจิตอล ช่องรายการ Free-to-Air และ VOD 
จ านวนหนึ่ง โดยลูกค้าต้องสมัครแพ็กเกจหลักก่อน หากลูกค้าต้องการรับชมช่อง
รายการเพิ่มเติมสามารถสมัครแพ็กเกจเสริมตามต้องการได้ในอัตรา 50 -249 บาท          
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ช่องทางการช าระเงิน 

 บริ ก า รแบบราย เดื อน  (Postpaid)  
ช าระผ่านระบบ/ช่องทางการช าระเงิน
ตามช่องทางออนไลน์ของกล่อง  NT 
IPTV หรือตามการแจ้งค่าใช้บริการ 

 เติมเงิน NT prepaid  จ าหน่ายที่ 

o ศูนย์บริการลูกค้า NT 

o เว็บไซต์ของ NT IPTV  

o เคาน์เตอร์ร้านค้าต่างๆ เช่น Big C, 
Lotus, Jmart, Lawson 108 , CJ, 
ไปรษณี ย์ ไทย , AIS Shop และ 
Telewiz เป็นต้น  

o ตู้ เติมเงินบุญเติม และตู้ เติมเงิน
กระปุกท๊อปอัพ 

o เว็บไซต์เติมเงินออนไลน์ 

o ตู้ATM ธนาคารกรุ ง ไทย  และ
ธนาคารธนชาตทั่วประเทศ 

o mPAY (เฉพาะเครือข่าย AIS) และ
ผ่านแอปบนมือถือ (mobile wallet) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการให้บริการ (ต่อ)         

2.2 Account IPTV Prepaid (เติมเงิน)  

ให้บริการลูกค้า NT หรือลูกค้าทั่วไปที่ไม่เคยเป็นลูกค้า NT มาก่อน 
โดยสามารถรับชมช่องทีวีดิจิตอล และช่องรายการ Free-to-Air ด้วยการเติมเงิน
ล่วงหน้าลงบนบัตร/รหัส NT แล้วน ามาใช้ในการซื้อแพ็กเก็จในอัตรา 40 – 100 
บาท ขึ้นอยู่กับจ านวนวัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- บัตร/รหัสที่เปิดใช้งานแล้วจะหมดอายุ 1 ปี นับจากการใช้ครั้งแรก 
ถ้ายังไม่เปิดใช้งานจะยังไม่มีวันหมดอายุ  

- บัตรที่มียอดเงินเป็น 0 บาทจากการใช้งาน จะมีอายุการใช้งานอีก 
60 วัน หากไม่มีการเติมเงิน บัตรจะหมดอายุทันที  

- บัตรที่ได้โอนเงินไปแล้วจะมียอดเงิน 0 บาท และจะไม่สามารถน า
กลับมาใช้ได้อีก  

- นอกจากนี้ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเปิดบัญชี  NT Prepaid ซึ่ง
สามารถเติมเงินได้และโอนเงินไปบัญชี NT Prepaid อ่ืนๆ ได้ อีกทั้งใช้ในการ
สะสมแต้มเพ่ือแลกของรางวัล  
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กล่อง NT iptv  กล่อง NT iptv รุ่น UiSTB3308T กล่อง C nema

990 บาท
(มีค่าบริการรายเดือน
ตามแพ็กเกจท่ีเลือก)

3,500 บาท
(แถมแพ็กเกจ Choice)

ฟรี
(มีค่าบริการรายเดือน
ตามแพ็กเกจท่ีเลือก)

1,200 บาท *
2,800 บาท **
6,000 บาท ***

ฟรี
(มีค่าบริการรายเดือน
ตามแพ็กเกจท่ีเลือก)

ใช้กับอินเทอร์เน็ต
ของ TOT

ใช้กับอินเทอร์เน็ต
ของ TOT

ใช้กับอินเทอร์เน็ต
ของ CAT

LAN / WiFi Bluetooth / LAN / WiFi LAN / WiFi

HDMI, Mini AV, USB, SD Card HDMI, Mini AV, USB, SD Card HDMI, USB, SPDIF

X P P

P P P

X X P

1 ปี 1 ปี N/A
หมายเหตุ:   * กล่องรับสัญญาณเพียงอย่างเดียว ต้องสมัครซ้ือแพ็กเกจช่องรายการ
                ** กล่องรับสัญญาณ พร้อมแพ็กเกจ Choice ตลอดอายุการใช้งาน
                *** กล่องรับสัญญาณ พร้อมแพ็กเกจ Choice และ Choice Super Plus ตลอดอายุการใช้งาน
                **** สามารถชมรายการย้อนหลังได้สูงสุดกว่า 72 ช่ัวโมง (บางช่องรายการไม่สามารถรับชมย้อนหลังได้เน่ืองจากเป็นลิขสิทธ์ิของทางช่องรายการ) 

การรับประกันสินค้า 1 ปี

ส่ังงานด้วยเสียง X

รับชมย้อนหลัง **** P

HDMI, Mini AV, USB, SD Card

เพ่ิมแอปพลิเคชันอ่ืนได้เหมือนกล่องแอนดรอยด์ X 

LAN / WiFi

ความคมชัดสูงสุด

คุณสมบัติกล่อง การเช่ือมต่อ

Port 

เช่ือมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้กับอินเทอร์เน็ตค่ายใดก็ได้

ราคากล่อง

NT iptv Set Top Box  กล่อง NT iptv
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แพ็กเกจ ส ำหรับบริกำร IPTV

กล่อง TOT iptv (ขำย กล่อง TOT iptvรำคำ 390 บำท/เดือน 350 บำท/เดือน 220 บำท/เดือน 90 บำท/เดือน 99 บำท/เดือน 149 บำท/เดือน

รูปแบบกำรให้บริกำร

ช่องทีวีดิจิทัล X 36 ช่องทีวีดิจิทัล 36 ช่องทีวีดิจิทัล
ช่องรำยกำรพ้ืนฐำน X 44 ช่องพ้ืนฐาน 44 ช่องพ้ืนฐาน
ช่องรำยกำรพิเศษ

X

3 ช่องพรีเม่ียม HD 49 ช่องพรีเม่ียม 
(36 ช่องพรีเม่ียม HD)

11 ช่องพรีเม่ียมอินเดีย ช่อง France24 (French) ช่อง Fashion TV (HD)

VOD X
ภาพยนตร์ซีรีส์

จ านวนหน่ึง จาก MV Hub

เง่ือนไข/ช่องทำงรับชม X

150 บำท/เดือน

หมำยเหตุ:   * 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

VOD ซีรีส์จีน ลิขสิทธ์ิ TVB VOD วาไรต้ีเกาหลี

สามารถรับชมผ่านทางกล่อง TOT iptv Set Top Box และผ่านอุปกรณ์มือถือ tablet Notebook และ PC ได้อีกด้วย โดยรับชมได้สูงสุด 3 อุปกรณ์พร้อมกัน ***

แพ็กเกจ แพ็กเกจหลัก แพ็กเกจเสริม**
บันเทิงใจ (Choice) Choice Super Plus Choice Indian France24 (French) Fashion TV HD MV Hub Star K

รับชมแพ็กเกจผ่านกล่อง IPTV (แถมการรับชมผ่าน OTT บนอุปกรณ์อ่ืน)
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แพ็กเกจ ส ำหรับบริกำร OTT  

แพ็กเกจหลัก

เพลินใจ แบบรำยเดือน 
(Choice)

Choice Super Plus Mini Choice Indian Mini France24 (French) Fashion TV HD
7 วัน 15 วัน 30 วัน

รำคำ 50 บำท/เดือน* 149 บำท/เดือน 249 บำท/เดือน 220 บำท/เดือน 109 บำท/เดือน 40 บำท 70 บำท 100 บำท

รูปแบบกำรให้บริกำร

ช่องรำยกำรพ้ืนฐำน

ช่องรำยกำรพิเศษ 3 ช่องพรีเม่ียม HD 21 ช่องพรีเม่ียม 7 ช่องพรีเม่ียมอินเดีย ช่อง France24 
(French)

ช่อง Fashion TV (HD)

VOD ภาพยนตร์ซีรีส์
จ านวนหน่ึง จาก MV Hub

เง่ือนไข/ช่องทำงรับชม

รับชมแพ็กเกจผ่าน OTT

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

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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แพ็กเกจ ส ำหรับบริกำร IPTV

แพ็กเกจ

ควำมเร็วอินเทอร์เน็ต
300 Mbps/
300 Mbps

400 Mbps/
400 Mbps

600 Mbps/
600 Mbps

1000 Mbps/
300 Mbps

1000 Mbps/
500 Mbps

1000 Mbps/
700 Mbps

1000 Mbps/
1000 Mbps

Contract - - - - - - -
รำคำแพ็กเกจพ่วง 390 บำท/เดือน 490 บำท/เดือน 590 บำท/เดือน 690 บำท/เดือน 790 บำท/เดือน 1,000 บำท/เดือน 1,300 บำท/เดือน

  - รำคำเฉพำะอินเทอร์เน็ต 290 บาท/เดือน 390 บาท/เดือน 490 บาท/เดือน 590 บาท/เดือน 700 บาท/เดือน 900 บาท/เดือน 1,200 บาท/เดือน

รูปแบบกำรให้บริกำร

ช่องรำยกำรพ้ืนฐำน

ช่องรำยกำรพิเศษ
และ VOD*

หมำยเหตุ:   *กล่อง C nema ไม่สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ันเพ่ิมได้ เน่ืองจากติดปัญหาเร่ืองลิขสิทธ์ิ

    ภาพยนตร์ และซีรีส์

รับชมแพ็กเกจผ่านกล่อง IPTV (แถมการรับชมผ่าน OTT บนอุปกรณ์อ่ืน)

อินเทอร์เน็ต CAT พ่วง C nema

Free-to-Air

43



  

ผู้ให้บริการ 

     บริษัทฯ ประกอบกิจการให้บริการโทรทัศน์
ระบบบอกรับเป็นสมาชิก  โดยระบบผ่ าน
ดาวเทียมและระบบผ่านสายเคเบิลภายใต้
ใบอนุญาตโครงข่าย  ให้บริการโดย บริษัท       
ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 

 

ช่องทางการติดต่อ 

1. True Call Center : 1242 

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

3. สอบถามออนไลน์ 

4. สาขาและศูนย์บริการ 

 

ช่องทางการจ าหน่าย  

 ทรูช็อป/ทรูพาร์ทเนอร์  

    
 

 ช่องทางออนไลน์ 

   
 

 
 

 
รูปแบบการให้บริการ 

1. ระบบเคเบิล 

กล่องรับสัญญาณระบบเคเบิลผ่านสายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic)  
เป็นการให้บริการแบบรายเดือนผ่านกล่องรับสัญญาณ TRUE DIGITAL HD 
ผู้ใช้บริการสามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์พ้ืนฐาน และช่องรายการที่  
True Visions เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการซ้ือ 

2. ระบบดาวเทียม  

กล่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม เป็นการให้บริการแบบรายเดือน
ผ่านกล่องรับสัญญาณ TRUE DIGITAL HD ใช้งานระบบ KU Band มาพร้อม
กับ แพ็กเกจ True Visions ผู้ใช้บริการสามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์
พ้ืนฐาน และช่องรายการที่เป็นลิขสิทธิ์ของ True Visions ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
แพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการจ่าย ปัจจุบันยกเลิกการจ าหน่ายแบบกล่องขายขาด 

3. ระบบ IPTV  

บริการ IPTV ให้บริการผ่านกล่องรับสัญญาณเรียกว่า TrueID TV ที่ใช้
กับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของ True Fiber ซึ่งจะได้รับกล่องดังกล่าวฟรี เมื่อ
สมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ True Fiber ทั้งนี้คุณภาพและจ านวนช่อง
รายการที่จะได้รับชมจะมาพร้อมกับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต กรณีผู้ใช้บริการ
ต้องการรับชมช่องรายการระดับพรีเมี่ยมเพ่ิมเติม สามารถสมัครบริการราย
เดือน True Visions Now ได้ โดยช่องรายการจะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่
ผู้ใช้บริการซ้ือ 
  

ผู้ให้บริการหลายช่องทาง 
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รูปแบบการให้บริการ (ต่อ) 

4. ระบบ OTT 

บริการ OTT เป็นการให้บริการผ่านเว็บไซต์  www.trueid.net   
แอปพลิเคชัน TrueID และกล่องรับสัญญาณ TrueID TV โดยสามารถใช้งาน
กับโครงข่ายอินเทอร์ เน็ตของผู้ ให้บริการรายใดก็ ได้  กรณี เว็บไซต์  
www.trueid.net แอปพลิเคชัน TrueID เป็นบริการเสริมส าหรับผู้ใช้บริการ
ใดๆ ของกลุ่ม TRUE  ส าหรับกล่องรับสัญญาณ TrueID TV เป็นบริการ
เพ่ิมเติมส าหรับผู้ใช้บริการทั่วไป ซึ่งมีทั้งแบบขายขาด และมีค่าบริการแบบ
รายเดือน สามารถรับชมช่องรายการทีวีดิจิตอล ทีวีดาวเทียมแบบ Free to 
Air และช่องรายการที่เป็นลิขสิทธิ์ของ True Visions กรณีต้องการรับชม
ช่องรายการระดับพรีเมี่ยมเพ่ิมเติม สามารถสมัครบริการรายเดือน True 
Visions Now โดยช่องรายการจะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ผู้ ใช้บริการจ่าย  
หากผู้ใช้บริการผ่านกล่อง TrueID TV ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน
ต่างๆ เช่น Youtube Netflix iQIYI เป็นต้น จะมีอัตราค่าบริการเพ่ิมเติม
ตามแต่ละแพลตฟอร์มที่ใช้บริการนั้น 
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True Digital HD True Digital HD 2
ฟรี ส ำหรับลูกค้ำ True Visions ฟรี ส ำหรับลูกค้ำ True Visions

ช่องรำยกำรรับชม FreeTV, True Vision
(ตำมแพ็กเกจ)

FreeTV, True Vision
(ตำมแพ็กเกจ)

ระดับควำมคมชัด FULL HD FULL HD
พอร์ตเช่ือมต่อ HDMI, AV, USB HDMI, AV, USB

รองรับบริกำร หรือแพ็กเกจเพ่ิมจำก True Visions P P

รับชมย้อนหลัง O O

O O

โทรทัศน์ผ่ำนกล่องรับสัญญำณดำวเทียม โทรทัศน์ผ่ำนกล่องรับสัญญำณดำวเทียม

- -
1 ปี 1 ปี

ช่องทางรับชม

เง่ือนไขการรับชม

ระยะเวลารับประกันกล่อง

หมายเหตุ : *ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565
               **ปัจจุบัน True ยกเลิกกำรจ ำหน่ำยกล่องแบบขำยขำด แต่ยังสำมำรถซ้ือได้จำกตลำดซ้ือขำยออนไลน์

ระบบดาวเทียม

อุปกรณ์เสริม (กล่องรับสัญญาณ)

การรับสัญญาณภาพ

รายละเอียดกล่องรับสัญญาณ

video on demand
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ระบบเคเบิล

ฟรี ส ำหรับลูกค้ำ True Visions

กำรรับชม FreeTV, True Vision (ตำมแพ็กเกจ)

ระดับควำมคมชัด FULL HD
Port HDMI, AV, USB
รองรับบริกำร หรือแพ็กเกจเพ่ิมจำก True Visions P

รับชมย้อนหลัง O

O

โทรทัศน์ผ่ำนกล่องรับสัญญำณเคเบ้ิล
-

1 ปี

อุปกรณ์เสริม (กล่องรับสัญญาณ)

หมายเหตุ : *ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2565

การรับสัญญาณภาพ

รายละเอียด
กล่องรับสัญญาณ

video on demand
ช่องทางรับชม
เง่ือนไขการรับชม
ระยะเวลารับประกันกล่อง
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แพ็กเกจหลัก ส ำหรับบริกำรระบบดำวเทียมและเคเบิล

2,155.15
(จานดาวเทียมและเคเบิล)

1,568.12 
(จานดาวเทียมและเคเบิล)

2,499.00
(ส าหรับบริการเสริม
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์)

1,999.00
(ส าหรับบริการเสริม
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์)

รำคำต่อจุดติดต้ัง 2 (บำท/เดือน)
รำคำต่อจุดติดต้ัง 3 (บำท/เดือน) ฟรี

รำคำต่อจุดติดต้ัง 4 (บำท/เดือน) 218.82

รำคำต่อจุดติดต้ัง 5 (บำท/เดือน) - - - - -

รำคำต่อจุดติดต้ัง 6 (บำท/เดือน) - - - - -

ระบบเคเบิล 141 ช่อง 134 ช่อง 116 ช่อง 98 ช่อง 108 ช่อง 93 ช่อง
ระบบจำนดำวเทียม 127 ช่อง 121 ช่อง 106 ช่อง 90 ช่อง 99 ช่อง 85 ช่อง

ระบบเคเบิล 65 ช่อง 62 ช่อง 45 ช่อง 38 ช่อง

ระบบจำนดำวเทียม 60 ช่อง 58 ช่อง 43 ช่อง 37 ช่อง

ช่องรำยกำรพ้ืนฐำน

ช่องรำยกำรพิเศษ
(ตำมแพ็กเกจ)

จุดติดต้ังสูงสุด 6 **
ค่ำติดต้ังจุดหลัก 

ค่ำติดต้ังจุดเสริม (ต่อจุด)
ค่ำประกันอุปกรณ์
ค่ำแรกเข้ำ

ฟรี

รำคำต่อจุดติดต้ัง 1 ***
(บำท/เดือน)

899 590 490 299

ช่องรำยกำรท้ังหมด

ช่องรำยกำร HD

แพ็กเกจหลัก

890 บาท เฉพาะบริการเสริมอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
หมำยเหตุ: * สามารถซิงค์ข้อมูลแพ็กเกจ True Visions ของผู้ใช้บริการ เพ่ือน ามารับชมผ่าน TrueID TV ได้
             ** ส าหรับแพ็กเกจ Platinum สามารถติดต้ังจุดเสริมได้ถึง 6 จุด เฉพาะระบบจานดาวเทียมเท่าน้ัน
             *** ราคา ณ เดือนกันยายน 2565

437.63

                                                                                                                      

4

1,000 บาท ส าหรับระบบจานดาวเทียมและเคเบิล
ฟรี ส าหรับบริการเสริมอินเตอร์เน็ตไฟเบอร์

500 บาท

1,000 บาท

34 ช่อง 29 ช่อง

437.63
155.15437.63

437.63

Free-to-Air
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แพ็กเกจเสริม ส ำหรับบริกำรระบบดำวเทียมและเคเบิล

แพ็กเกจเสริม

รำคำ *
ลูกค้าท่ัวไป 399 บาท/เดือน 

ลูกค้าทรูมูฟเอช 299 บาท/เดือน
199 บาท/เดือน 199 บาท/เดือน 199 บาท/เดือน

ช่องรำยกำรเพ่ิมเติม 6 ช่องรายการ 3 ช่องรายการ 3 ช่องรายการ 2 ช่องรายการ

ช่องรำยกำร

หมำยเหตุ : * ราคา ณ เดือนกันยายน 2565
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บริการ IPTV

TrueID TV 
ราคา 2,490 บาท (ขายขาด)

TrueID TV GEN2
ราคา 2,490 บาท (ขายขาด)

ฟรี ส าหรับลูกค้า True Online แพ็กเกจ
1. True Gigatex Pro ราคา 399 บาทข้ึนไป

2. True Gigatex Pro IOT ราคา 899 บาทข้ึนไป

TrueID Inno Hybrid+ 
ฟรี ส าหรับลูกค้า True แพ็กเกจ

1. Platinum และ Gold ในระบบเคเบ้ิลทีวี
2. Enjoy ข้ึนไป ส าหรับ True Convergence

โครงข่ายอินเตอร์เน็ตและเคเบ้ิล

ช่องรายการรับชม

การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต LAN / WiFi / Bluetooth LAN / WiFi / Bluetooth LAN / WiFi

ระดับความคมชัด 720p, 1080p, 4K 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, 4Kx2K 720p, 1080i/p, 4Kx2K

พอร์ตเช่ือมต่อ

1. HDMI 2.1 port x1
2. USB 2.0 port x2
3. MicroSD slot (up to 128GB) x1
4. 3.5mm analog audio output
5. Optical SPDIF digital audio output

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
4. Micro SD slot (up to 128GB) x1
5. Optical SPDIF digital audio output

รองรับบริการ หรือแพ็กเกจเพ่ิมจาก True Visions P P P

รับชมย้อนหลัง (เฉพาะบางช่องรายการ) P P P

ส่ังงานด้วยเสียง P P P

Chrome Cast Built-In P P P

1 ปี 1 ปี N/A

หมายเหตุ : *อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานโดยตัวกล่องมีการติดต้ังแอปพลิเคชัน เช่น Youtube, Netflix, iQiYi มาให้พร้อมใช้งาน
              ** ราคา ณ เดือนกันยายน 2565

อุปกรณ์เสริม (กล่องรับสัญญาณ)

การรับสัญญาณภาพ

รายละเอียด
กล่องรับสัญญาณ

รายละเอียด
กล่องรับสัญญาณ

video on demand

ช่องทางรับชม

เง่ือนไขการรับชม

ระยะเวลารับประกันกล่อง

ภาพยนต์ ซีร่ีส์ การ์ตูน

ผ่านกล่อง TrueID TV

รับชมพร้อมกัน  2 อุปกรณ์

ใช้ได้ทุกโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

FreeTV, True Visions (ฟรีบางช่องรายการ และสามารถสมัครแพ็กเกจเพ่ิมเติมได้ )
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          บริการ OTT

TrueID TV 
ราคา 2,490 บาท (ขายขาด)

TrueID TV GEN2
ราคา 2,490 บาท (ขายขาด)

ส าหรับลูกค้ารายเดือน True Move H 
แพ็กเกจ 299 บาทข้ึนไป ฟรีกล่อง TrueID TV 
ค่าบริการรายเดือน 99 บาท เพ่ือรับชมแพ็กเกจ 

TrueID Plus

ช่องรายการรับชม

การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต LAN / WiFi / Bluetooth LAN / WiFi / Bluetooth Data / WiFi LAN / WiFi

ระดับความคมชัด 4K, 1080p, 720p 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p and 4Kx2K

พอร์ตเช่ือมต่อ 1. HDMI 2.1 port x1
2. USB 2.0 port x2
3. MicroSD slot (up to 128GB) x1
4. 3.5mm analog audio output
5. Optical SPDIF digital audio output

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

 -  -

บริการแพ็กเกจเพ่ิม P P P P

รับชมย้อนหลัง (เฉพาะบางช่องรายการ) P P P P

ส่ังงานด้วยเสียง P P  -  -

Application TrueID 
บนมือถือ/แท็บเล็ต/สมาร์ททีวี

Website TrueID
บนเดสก์ท็อป/โน้ตบุ๊ค

1 ปี 1 ปี  -  -

หมายเหตุ : *อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานโดยตัวกล่องมีการติดต้ังแอปพลิเคชัน เช่น YouTube, Netflix, iQiYi มาให้พร้อมใช้งานได้เลย
                 ** ราคา ณ เดือนกันยายน 2565

รับชมพร้อมกัน 2 อุปกรณ์

ผ่านกล่อง TrueID TV

video on demand

ช่องทางรับชม

เง่ือนไข การรับชม

ภาพยนตร์ ซีร่ีส์ การ์ตูน

ระยะเวลารับประกันกล่อง

ใช้ได้ทุกโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

Application TrueID
สมัครฟรี ส าหรับลูกค้าท่ัวไป

HD

FreeTV, True Visions (ฟรีบางช่องรายการ และสามารถสมัครแพ็กเกจเพ่ิมเติมได้)

 

อุปกรณ์เสริม (กล่องรับสัญญาณ)

การรับสัญญาณภาพ

คุณสมบัติกล่อง
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        แพ็กเกจหลัก ส ำหรับบริกำร IPTV และ OTT

แพ็กเกจ

รำคำ **** ฟรี 1,499 บาท ** 999 บาท *** 449 บาท 249 บาท 119 บาท
ช่องรำยกำรท้ังหมด 60 ช่องรายการ 150 ช่องรายการ 137 ช่องรายการ 103 ช่องรายการ 94 ช่องรายการ 85 ช่องรายการ
ช่องรำยกำรพ้ืนฐำน

ช่องรำยกำรพิเศษ
(ตำมแพ็กเกจ)

                                                                                         

หมำยเหตุ :  * สามารถสมัครแพ็กเกจ True Visions Now Platinum และแพ็กเกจ True Visions Now Gold ได้ต้ังแต่วันท่ี 18 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
                ** เม่ือสมัครแพ็กเกจ True Visions Now Platinum ผ่านแอปพลิเคชันทรูไอดี (Android), เว็บไซต์ทรูไอดี และกล่องทรูไอดี ทีวี มีค่าบริการ 1,499 บาท/เดือน 
                และเม่ือผ่านแอปพลิเคช่ันทรูไอดี (iOS) 1,500 บาท/เดือน 
                *** ส าหรับแพ็กเกจ True Visions Now Gold เม่ือสมัครผ่านแอปพลิเคชันทรูไอดี (Android), เว็บไซต์ทรูไอดี และกล่องทรูไอดีทีวี มีค่าบริการ 999 บาท /เดือน 
                และเม่ือผ่านแอปพลิเคช่ันทรูไอดี (iOS) 1,000 บาท/เดือน
                **** ราคา ณ เดือนกันยายน 2565

Free-to-Air
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     แพ็กเกจตำมควำมชอบ ส ำหรับบริกำร IPTV และ OTT

แพ็กเกจ

รำคำ 829 บาท 629 บาท 399 บาท
ช่องรำยกำรท้ังหมด 3 ช่องรายการ 3 ช่องรายการ 7 ช่องรายการ
ช่องรำยกำรพ้ืนฐำน

- - -

ช่องรำยกำรพิเศษ
(ตำมแพ็กเกจ)

หมำยเหตุ :  * ราคา ณ เดือนกันยายน 2565
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 ผู้ ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิ ก  
ทั้งเคเบิ้ลและดาวเทียม ได้มีการพัฒนากล่องรับ
สัญญาณเกื อบทุ กรุ่ นที่ มี ก ารจ าหน่ า ย ใน
ท้องตลาดให้รองรับการเชื่อมต่อ WIFI เพ่ือใช้
บริการประเภทอ่ืนๆ เช่น บริการ OTT ได้  
รวมถึงผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
เอง ได้ พัฒนาบริการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิกของตนเอง เป็นแอปพลิเคชั่น ที่ติดตั้งใน
กล่องไว้เลย ให้สามารถรับชมโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิกผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือผ่าน
ทางโทรศัพท์ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ได้ทุก
ที่ทุกเวลา เพ่ือรักษาฐานลูกค้า 

 นอกจากนี้ผู้ ให้บริการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิกเคเบิ้ลและดาวเทียม ได้ปรับปรุง
เทคโนโลยีอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณให้สามารถ
รับสัญญาณช่องรายการคุณภาพความคมชัดสูง
ระดับ 4K เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการ
ได้มากขึ้น 

 

 

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในกิจการโทรคมนาคมบาง
ราย ได้เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
ประเภท IPTV ในกิจการกระจายเสียงด้วย และได้ 
เสนอแพ็คเกจบริการอินเทอร์เน็ตพ่วงรวมกับ
บริการ IPTV ซึ่งเป็นการใช้ความได้เปรียบจาก
ความเป็นเจ้าของโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือแข่งขัน
กับผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกท่ีเคเบิ้ล
และดาวเทียมรายเดิม ท าให้ผู้ให้บริการเคเบิ้ลและ
ดาวเทียมรายเดิม ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้
ต้องปิดกิจการและออกจากตลาดไป ในขณะที่ 
ผู้ให้บริการเคเบิ้ลและดาวเทียมรายเดิม ที่เหลืออยู่
พย าย ามปรั บตั ว ด้ ว ย การ พ่ ว ง ร วมบริ ก า ร
อินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกัน ในอัตราค่าบริการที่ต่ ากว่า 
ส าหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการความเร็วอินเทอร์เน็ตที่
สูงมากนัก 

 ผู้ ให้ บริ การ อิน เทอร์ เ น็ ต ในกิ จ ก า ร
โทรคมนาคมที่เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิกประเภท IPTV เหล่านั้น ส่วนใหญ่ เป็น
ผู้ประกอบการรายใหญ่มีเงินทุนจ านวนมาก และมี
ศักยภาพจัดหาหรือซื้อลิขสิทธิ์รายการหรือช่อง
รายการ หรือการถ่ายทอดสดกีฬาในรายการต่างๆ 
ที่น่าสนใจ หรือช่องรายการหนังหรือซีรีส์ เพ่ือ
ดึงดูดลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ การด าเนินงานดังกล่าว
ในอีกมิติหนึ่ ง เป็นการจ ากัดการแข่งขันของผู้
ประกอบรายอ่ืน เนื่องจากการจัดหาหรือซื้อลิขสิทธิ์
รายการหรือช่องรายการ มีลักษณะทรงสิทธิ์เพียง 
ผู้เดียว (Exclusive Right)  

  

 

ปัจจุบันผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (ระดับชาติ) มีการปรับตัวทั้งลักษณะรูปแบบ       
การให้บริการ และการแข่งขันทางด้านราคา เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาพการแข่งขัน 
เนื่องจากการหลอมรวมของเทคโนโลยีของกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเข้าด้วยกัน  ท าให้มีบริการ
ใหม่ๆ เข้ามาแข่งขันกับบริการแบบเดิม ที่เรียกว่า Disruptive Technology ซึ่งได้ส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบต่อตลาดบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (ระดับชาติ) โดยสามารถวิเคราะห์การปรับตัวและการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวในมิติต่างๆ ได้ดังนี้   
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คุณลักษณะอย่างหนึ่งของตลาดการบริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก คือความยืดหยุ่น
ของอุปสงค์ต่อราคาค่อนข้างสูง กล่าวคือ เมื่อผู้
ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ปรับ
ราคาเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย อาจท าให้ผู้ใช้บริการ
ยกเลิกการใช้บริการเป็นจ านวนมากเนื่องจาก
ผู้ใช้บริการมีทางเลือกหรือมีช่องทางการรับชม
หลายช่องทาง ซ่ึงสามารถทดแทนกันได้ค่อนข้าง
สมบูรณ์ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอัตราค่าบริการตลาด
การบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกของปี 
2565 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมีการเปลี่ยนแปลง
น้อยมาก และกลับมีแนวโน้มลดลงด้วย ทั้งนี้ก็
เพ่ือรักษาฐานลูกค้ารายเดิมไว้ 

 รวมถึงมีผู้ให้บริการบางรายหยุดการ
ให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแล้วหันไป
ให้บริการ OTT เพียงอย่างเดียว เนื่องจากมอง
ว่าบริการทั้งสองสามารถทดแทนกันได้อย่าง
สมบูรณ์ และมีต้นทุนการให้บริการที่ถูกกว่า  

 

ผู้ให้บริการในกิจการโทรคมนาคมทราบดีว่าการ
ลงทุนขยายโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือรองรับ
ปริมาณข้อมูลข่าวสารที่เติบโตตามปริมาณการ
ใช้งานนั้นต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมาก และใน
ระยะยาวการให้บริการอินเทอร์เน็ตอาจไม่
สามารถสร้างก าไรได้มาก อย่างเช่นในอดีต 
เนื่องจากผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลทั่วไปจะมีจุด
อ่ิมตัวในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ในขณะที่
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีแนวโน้มบริโภคเนื้อหาตาม
ความต้องการของตนเองมากขึ้น ท าให้ค่าใช้จ่าย
ส่วนใหญ่ของผู้ใช้บริการตกไปอยู่กับผู้ให้บริการ
เนื้อหารายการ (Content) หรือตกอยู่กับผู้ให้
บริการแอปพลิเคชั่นหรือแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นผู้ให้บริการใน
กิจการโทรคมนาคมจึง ให้ความสนใจและมี
แนวโน้มเข้ามาแข่งขันในกิจการโทรทัศน์แบบ
บอกรับเป็นสมาชิกเพ่ิมมากขึ้น โดยปัจจุบันมี
การน าเสนอบริการอินเทอร์เน็ตพ่วงกับการ
ให้บริการเนื้อหารายการ (Content) แต่ ใน
อนาคตอันใกล้อาจเห็นการให้การเสนอบริการที่
สลับกัน กล่าวคือ การให้บริการเนื้อหารายการ
(Content) พ่ ว ง กั บ บ ริ ก า ร อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต
เหมือนกับการให้บริการโทรศัพท์มือถือที่
ให้บริการข้อมูล (data) พ่วงด้วยบริการเสียง 
(Voice) อย่างในปัจจุบัน  
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การก ากับดูแลอัตราค่าบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกไม่มีความจ าเป็นมากนัก เนื่องจากปัจจุบัน
ลักษณะการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทุกแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการจะมีบริการ OTT หรือ
บริการ Streaming เป็นบริการเสริมเกือบทุกราย ในขณะเดียวกันผู้ให้บริการ OTT และบริการ 
Streaming ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้พัฒนาทั้งอุปกรณ์และแอปพลิเคชันให้ใช้งานง่ายขึ้น 
รวมถึงการลงทุนผลิต Content ต่างๆ ที่น่าสนใจ ท าให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก บริการ 
OTT และบริการ Streaming สามารถทดแทนกันได้ค่อนข้างสมบูรณ์ ส่งผลให้ตลาดมีการแข่งขันสูง 
ราคาอุปกรณ์และอัตราค่าบริการมีแนวโน้มลดต่ าลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้
ง่ายขึ้น และมีทางเลือกมากขึ้น ในขณะที่คุณภาพความคมชัดไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ  
ผู้ใช้บริการจึงมีเต็มใจที่จะจ่ายซื้อบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างเสรีมากข้ึน 
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ช่องรายการ ระบบ C-Band 
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ช่องรายการ ระบบ KU-Band 
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ช่องรายการ ระบบ C-Band 
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ช่องรายการ ระบบ KU-Band 
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ช่องรายการใน Application Infosat TV 
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ช่องรายการใน Application Asia TV 
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ช่องรายการใน Application Asia TV 
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ช่องรายการ ระบบ C-Band 
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ช่องรายการ ระบบ C-Band 
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ช่องรายการ ระบบ C-Band 
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ช่องรายการ ระบบ C-Band 
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ช่องรายการ ระบบ C-Band 
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ช่องรายการ ระบบ C-Band 
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ช่องรายการ ระบบ C-Band 
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ช่องรายการ ระบบ C-Band 
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ช่องรายการ ระบบ C-Band 
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ช่องรายการ ระบบ C-Band 
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ช่องรายการ ระบบ C-Band 
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ช่องรายการ ระบบ C-Band 
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ช่องรายการ ระบบ C-Band 
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ช่องรายการ ระบบ C-Band 
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ช่องรายการ ระบบ KU-Band 
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ช่องรายการ ระบบ KU-Band 
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ช่องรายการ ระบบ KU-Band 
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ช่องรายการ ระบบ KU-Band 
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ช่องรายการ ระบบ KU-Band 
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ช่องรายการ ระบบ KU-Band 
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ช่องรายการ ระบบ KU-Band 
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ช่องรายการ 
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ช่องรายการ 
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ช่องรายการ 
รับชมผ่าน Application LOOX TV 
(OTT) 
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 ช่องรายการระบบ C-Band  

93



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ช่องรายการระบบ KU-Band  
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INTERNET 

PROTOCOL 

TELEVISION 

(IPTV)  
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แพ็กเกจรับชมผ่าน IPTV (แถมการรับชมผ่าน OTT บนอุปกรณ์อื่นๆ) 

 

  

 

 

 

 

  

แพ็กเกจหลัก บันเทิงใจ (Choice) 
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แพ็กเกจเสริม Choice Super Plus 
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แพ็กเกจเสริม Choice Indian 
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แพ็กเกจเสริม Choice Indian 
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  แพ็กเกจหลัก เพลินใจ แบบรายเดือน (Choice) ส าหรับ Account IPTV Postpaid 
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แพ็กเกจเสริม Choice Super Plus Mini ส าหรับ Account IPTV Postpaid 
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แพ็กเกจเสริม Choice Indian ส าหรับ Account IPTV Postpaid 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

106



แพ็กเกจ (เติมเงิน) เพลินใจ แบบเติมเงิน (Choice) ส าหรับ Account IPTV Prepaid 
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CABLE TV 

SATELLITE TV 

IPTV 

OTT 
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ส ำหรับระบบดำวเทียม ระบบเคเบิล 
และระบบสำยไฟเบอร์ (IPTV) 

แพ็กเกจหลัก 
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ส ำหรับระบบดำวเทียม ระบบเคเบิล 
และระบบสำยไฟเบอร์ (IPTV) 

แพ็กเกจหลัก 
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ส ำหรับระบบดำวเทียม และระบบเคเบิล แพ็กเกจหลัก 
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ส ำหรับระบบดำวเทียม และระบบเคเบิล แพ็กเกจหลัก 
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ส ำหรับระบบดำวเทียม และระบบเคเบิล แพ็กเกจหลัก 
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ส ำหรับระบบดำวเทียม ระบบเคเบิล 
 

แพ็กเกจหลัก 
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ส ำหรับระบบดำวเทียม และระบบเคเบิล  แพ็กเกจเสริม 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 ช่องพรีเมี่ยม 2 ช่องรำยกำร 

ช่องพรีเมี่ยม 6 ช่องรำยกำร 

ช่องพรีเมี่ยม 3 ช่องรำยกำร 

ช่องพรีเมี่ยม 3 ช่องรำยกำร 
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ส าหรับการรับชมผ่าน OTT  แพ็กเกจหลัก 
ไม่มีช่องรายการพิเศษ  
เนื่องจากให้บริการฟรี 
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1 มีค่าบริการรายเดือน 

ส าหรับการรับชมผ่าน OTT แพ็กเกจหลัก 
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2 มีค่าบริการรายเดือน 

ส าหรับการรับชมผ่าน OTT แพ็กเกจหลัก 
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3 มีค่าบริการรายเดือน 

ส าหรับการรับชมผ่าน OTT แพ็กเกจหลัก 

119



 

 

 

  

  

ส าหรับการรับชมผ่าน OTT แพ็กเกจหลัก 

4 มีค่าบริการรายเดือน 
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5 มีค่าบริการรายเดือน 

ส าหรับการรับชมผ่าน OTT แพ็กเกจหลัก 
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1 มีค่าบริการรายเดือน 

ช่องรำยกำรในแพ็กเกจ : 3 ช่องรำยกำร 

2 มีค่าบริการรายเดือน 

ช่องรำยกำรในแพ็กเกจ : 3 ช่องรำยกำร 

ส าหรับการรับชมผ่าน OTT แพ็กเกจตามความชอบ 
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ช่องรำยกำรในแพ็กเกจ : 7 ช่องรำยกำร 

3 มีค่าบริการรายเดือน 

ส าหรับการรับชมผ่าน OTT แพ็กเกจตามความชอบ 

123



  
  

เอกสารอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
เจริญเคเบิลทีวี 

สืบค้นจาก :  
https://www.facebook.com/CharoenCableTV [ 5 ตุลาตม 2565] 

https://www.cableconnect.co.th [ 3 ตุลาตม 2565] 

 

ทีวีดาวเทียม 

1. GMM Z 
สืบค้นจาก : 

https://www.gmmz.tv/product-category/all-product/                  
[16 กันยายน 2565] 

https://www.gmmz.tv/ผังรายการ/ [7 กันยายน 2565] 
 

2. Infosat 
สืบค้นจาก : 

https://www.facebook.com/InfosatColtd/ [16 กันยายน 2565] 
https://www.infosat.co.th/category [16 กันยายน 2565] 
https://www.infosat.co.th/infosat-channellist [7 กันยายน 2565] 

 

3. PSI 
สืบค้นจาก : 

https://psisat.com/product-category/กล่องรับสัญญาณ  
[7 กันยายน 2565] 

https://psisat.com/ช่องรายการ-ระบบ-c-band/ [7 กันยายน 2565] 
https://psisat.com/ช่องรายการ-ระบบ-ku-band/ [7 กันยายน 2565] 

 

4. Good TV  

สืบค้นจาก : 

http://tv.co.th/ [8 กันยายน 2565] 
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5. DTV และ LOOX TV

สืบค้นจาก : 

https://www.looxtv.net [8 กันยายน 2565]

https://www.thaiai.co.th/17170440/ช่องรายการบนกล่องดีทีวี 
[8 กันยายน 2565] 

6. IPM

สืบค้นจาก : 

http://www.siamsim.com/ [26 กันยายน 2565] 

https://www.storetexshop.com/ [26 กันยายน 2565]

IPTV 

1. AIS Play
สืบค้นจาก : 

 https://www.ais.th/fibre/?intcid=getpage-th-header_menu-
consumer_menu-aisfibre_submenu1 [13 กันยายน 2565] 
https://www.ais.th/play/index.html [15 กันยายน 2565] 
https://www.ais.th/play/package.html [20 กันยายน 2565] 
https://www.ais.th/play/package.html?scrolltop=playpremium 
[26 กันยายน 2565] 

2. 3BB GIGA TV
สืบค้นจาก : 
     https://www.3bbfiber.net/?gclid=EAIaIQobChMIqp75o8DD-       

gIVWD5gCh07BwmyEAAYAiAAEgIlSPD_BwE [5 กันยายน 2565] 
https://fiber.3bb.co.th/3bbgigatv/ [7 กันยายน 2565] 
https://3bbonline.com/3bb-gigatv [12 กันยายน 2565] 
https://gigatv.3bb.co.th [14 กันยายน 2565] 

125

https://www.looxtv.net/
https://www.thaiai.co.th/
https://www.ais.th/fibre/?intcid=getpage-th-header_menu-consumer_menu-aisfibre_submenu1
https://www.ais.th/fibre/?intcid=getpage-th-header_menu-consumer_menu-aisfibre_submenu1
https://www.ais.th/play/index.html
https://www.ais.th/play/package.html
https://www.ais.th/play/package.html?scrolltop=playpremium
https://www.3bbfiber.net/?gclid=EAIaIQobChMIqp75o8DD-%20%20%20%20%20%20%20gIVWD5gCh07BwmyEAAYAiAAEgIlSPD_BwE
https://www.3bbfiber.net/?gclid=EAIaIQobChMIqp75o8DD-%20%20%20%20%20%20%20gIVWD5gCh07BwmyEAAYAiAAEgIlSPD_BwE
https://fiber.3bb.co.th/3bbgigatv/
https://3bbonline.com/3bb-gigatv
https://gigatv.3bb.co.th/


3. NT iptv
สืบค้นจาก : 
     https://www.ntplc.co.th/ [7 ตุลาคม 2565] 
     https://www.ntbroadbandbiz.com/ [12 ตุลาคม 2565] 
     https://www.nc.ntplc.co.th/cat/index.php [12 ตุลาคม 2565] 

TRUE 

สืบค้นจาก : 
https://www.truevisions.info/ [19 กันยายน 2565] 
https://trueidtv.trueid.net/th [19 กันยายน 2565] 
https://truevisions.co.th/packages/explorepackages/ 

[20 กันยายน 2565] 
https://help.trueid.net/th-th/trueidpackage/tvsnow 

[20 กันยายน 2565] 
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คณะผ ูจ้ดัท ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายกีรต ิ อาภาพนัธุ ์

นายศกัดิด์า  มะเกลี้ยง 

นางสาวธฤษวรรณ  โชตพิาณิช 

นางสาวเกศทองกร  สวุรรณทตั 

นายวรพจน ์ เจริญทรพัย ์

นายสิทธิกานต ์ เกศไตรทิพย ์

ส านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

87 ถนนพหลโยธนิ ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 

โทรศัพท ์0 2271 7600 

www.nbtc.go.th 

ส านกัค่าธรรมเนยีมและอตัราค่าบริการ

ในกิจการกระจายเสียงและโทรทศัน ์(นส.) 



 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน ์

และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 

 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรงุเทพฯ 10400 
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