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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็น การสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีการอนุญ าตการให้บริการโครงข่า ยโทรทัศ น์
ประเภทที่ใ ช้ค ลื่น ความถี่ ภาคพื้น ดิน ในระบบดิ จิต อลเพิ่ม เติม จากหลักเกณฑ์แ ละวิ ธีก ารอนุญ าตหลั ก
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์แ ละวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสีย งหรือโทรทัศน์ เพื่อให้ผู้ประสงค์
ประกอบกิจการการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลรับทราบหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔) มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๑
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๗ และมาตรา ๑๖
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ประเภทการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
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ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เฉพาะในประเภทการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้
คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
“มัลติเพล็กซ์” หมายความว่า โครงข่ายตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ที่ร วบรวมบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หรือบริการสัญญาณอื่นใดที่จําเป็น
เพื่อส่งหรือถ่ายทอดผ่านช่องสัญญาณเดียวพร้อมกัน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ข้อ ๔ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการโครงข่าย ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
กระบวนการที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
โดยให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๕ คณะกรรมการจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์
การพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้
ข้อ ๖ เพื่อให้การใช้คลื่นความถี่มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงให้เหมาะสมแก่การเป็น
ทรัพยากรสื่อสารของชาติท่มี ีอยู่อย่างจํากัด และเพื่อประโยชน์สาธารณะ คณะกรรมการจะกําหนดระยะเวลา
ให้ยื่นคําขออนุญาต โดยจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลตามลําดับ ดังนี้
(๑) ผู้ที่ประกอบกิจการโทรทัศน์โดยใช้คลื่นความถี่ที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้
(๒) ผู้ที่คณะกรรมการพิจารณาว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมให้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ประเภทที่ใช้คลื่น ความถี่ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิต อล ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์
คณะกรรมการอาจพิจารณาออกใบอนุญาตให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ที่ ใช้ คลื่ น ความถี่ ที่ ชอบด้ ว ยกฎหมายอยู่ ในวั นที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ การประกอบกิ จการกระจายเสี ยงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ ก่อนก็ได้ กรณีเพื่อประโยชน์ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ
การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ข้อ ๗ ให้ค ณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายแก่ผู้ผ่านการพิจารณา
ตามข้อ ๖ ให้สอดคล้องตามจํานวนมัลติเพล็กซ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศ น์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ง ชาติ เรื่ อง แผนความถี่ วิท ยุสํ าหรั บกิ จการโทรทัศ น์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยจะกําหนดหมายเลขมัลติเพล็กซ์ที่มีสิทธิให้บริการด้วย
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ในกรณีผู้ผ่านการพิจารณาตามข้อ ๖ มีจํานวนมากกว่ามัลติเพล็กซ์ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
พิจารณากําหนดจัดลําดับผู้ผ่านการพิจารณาทั้งหมดเพื่อออกใบอนุญาตตามลําดับก่อนหลัง
ในกรณีที่จํานวนมัลติเพล็กซ์ตามวรรคหนึ่งว่างลง หรือคณะกรรมการกําหนดมัลติเพล็กซ์เพิ่มเติม
คณะกรรมการอาจพิจารณาออกใบอนุญ าตให้แ ก่ผู้ผ่านการพิจารณาในลําดับถัดจากผู้ได้รับใบอนุญ าต
ในลําดับสุดท้ายตามวรรคสอง
ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
มีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม มาตรฐานทางเทคนิค
แผนความถี่วิทยุ รวมถึงขอบเขต เงื่อนไขการให้บริการโครงข่ายสําหรับกิจการโทรทัศน์ ที่คณะกรรมการกําหนด
หรือกําหนดเพิ่มเติม
(๒) ต้องขยายโครงข่ายให้สามารถครอบคลุมครัวเรือนทั้งประเทศ อย่างน้อยดังนี้
(๒.๑) ร้อยละ ๕๐ ของจํานวนครัวเรือนภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
(๒.๒) ร้อยละ ๘๐ ของจํานวนครัวเรือนภายใน ๒ ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
(๒.๓) ร้อยละ ๙๐ ของจํานวนครัวเรือนภายใน ๓ ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
(๒.๔) ร้อยละ ๙๕ ของจํานวนครัวเรือนภายใน ๔ ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
(๓) ต้องจัดให้มีการแพร่สัญญาณเพื่อให้ผู้ใช้บริการในเขตเทศบาลเมืองขึ้นไปสามารถรับสัญญาณได้
ในลักษณะการรับสัญญาณแบบพกพาภายในอาคาร (Portable Indoor Reception)
(๔) ต้องจัดให้มีค่าความจุไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ที่ให้บริการ สําหรับการให้บริการโทรทัศน์
ประเภทบริการชุมชน
(๕) ต้องดําเนินการเพื่อให้บริการโครงข่ายกับผู้ที่คณะกรรมการพิจารณาว่าจะได้รับสิทธิเป็นผู้รับ
ใบอนุญ าตให้ใ ช้คลื่น ความถี่ สําหรั บการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิต อลให้แ ล้ว เสร็จ ตามเงื่ อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

