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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เร่ือง  มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการ 
ของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก  สําหรับการเชื่อมต่อไปยัง 

ระบบโทรทัศน์ดาวเทียม  (Satellite  TV) 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณ 
ในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก  สําหรับการเชื่อมต่อ 
ไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม  (Satellite  TV)  ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้า  ตลอดจน   
ให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถใช้เคร่ืองรับดังกล่าวด้วยมาตรฐานทางเทคนิคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
และมีประสิทธิภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  (๑๐)  และ  (๒๔)  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ประกอบมาตรา  ๗๐  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง  
และกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และมาตรา  ๒๙  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
จึงกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการ  
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก  สําหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียมไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณ   
ในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกสําหรับการเชื่อมต่อ  
ไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม  (Satellite  TV)  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ ใช้ บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

ข้อ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วใน  
ประกาศนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน   

ข้อ ๔ ให้ใช้มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองรับที่สามารถใช้ รับหรือแปลงสัญญาณ 
ในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก  สําหรับการเชื่อมต่อ  
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ไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม  (Satellite  TV)  ดังมีรายละเอียดตามมาตรฐานทางเทคนิค  กสทช.   
มส.  ๒๐๐๑ - ๒๕๖๐  แนบท้ายประกาศนี้   

มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองรับตามข้อ  ๔  ไม่ใช้บังคับกับการผลิต  ทํา  หรือนําเข้า
เคร่ืองรับดังกล่าวเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร 

ข้อ ๕ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งอื่นใดที่อ้างถึงมาตรฐานทางเทคนิค  
กสทช.  มส.  ๒๐๐๑ - ๒๕๕๖  ให้ถือว่าประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งนั้นอ้างถึงมาตรฐาน  
ทางเทคนิค  กสทช.  มส.  ๒๐๐๑ - ๒๕๖๐ 

ข้อ ๖ เคร่ืองรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง  
หรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก  สําหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม  (Satellite  TV)   
ที่มีตราอักษรและแบบรุ่นซึ่งได้รับการอนุญาต  หรือใบอนุญาตให้ผลิต  ทํา  หรือนําเข้าซึ่งเครื่องรับ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  หรือเครื่องวิทยุคมนาคม 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม  แล้วแต่กรณี  อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้  มีผลใช้บังคับ  ให้ผู้ที่ได้รับ
การอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตน้ันมีสิทธิ  ผลิต  ทํา  หรือนําเข้าซึ่งเคร่ืองรับ  หรือเครื่องวิทยุคมนาคมนั้น
ต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นสุดลง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  สุกิจ  ขมะสุนทร 
กรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ทําหน้าที่  ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับ
รายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกส าหรับการ

เชื่อมตอ่ไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
 

 
 



 
 

 
1. ขอบข่าย 
 มาตรฐานทางเทคนิคนี้ ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่่าของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณใน
 การรับรายการของกิจการกระจายสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ส่าหรับการเชื่อมต่อไปยัง
 ระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) โดยครอบคลุมประเภทของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลง
 สัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ดังนี้ 
 (1) เครื่องรับแบบมีจอภาพแสดงผล  
 (2) เครื่องรับแบบไม่มีจอภาพแสดงผล ประเภท Set-Top-Box 
 ทั้งนี้  ส่าหรับประเภทของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการ
 กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ส่าหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์
 ดาวเทียม (Satellite TV) ดังต่อไปนี้  ให้เทียบเคียงข้อก่าหนดทางเทคนิคกับมาตรฐานทางเทคนิคนี้                         
 โดยอนุโลม 

(1) เครื่องรับแบบพกพา/เคลื่อนที่ (Portable/Mobile Receivers) 
(2) เครื่องรับแบบติดตั้งบนยานพาหนะ (Vehicle Receivers) 
(3) เครื่องรับแบบติดต้ังในระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์ทางสาย (Head End)  

  (4) เครื่องรับประเภทอ่ืนใดที่ใช้งานโดยมิได้อาศัยการต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าภาคประธาน (Supply 
 mains) ทั้งการต่อโดยตรงหรือการต่อผ่านอุปกรณ์แปลงไฟฟ้า (Adapter) 
 
2. ข้อก าหนดทางเทคนิคด้านการเข้าถึงแบบมีเงื่อนไข (Conditional Access System: CA System) 
 เครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
 แบบบอกรับสมาชิก ส่าหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) ต้องมีมาตรฐานการ
 เข้าถึงแบบมีเงื่อนไข ควบคู่กับคุณสมบัติการรับรหัสหรืออนุญาตให้ใช้งานผ่านทางอากาศ (OTA) เพ่ือให้
 สามารถรับช่องรายการได้ และอย่างน้อยต้องมีความสามารถในการถอดรหัสแบบ BISS-1 และรองรับการ
 ถอดรหัส BISS-E ควบคู่กับคุณสมบัติการรับรหัสที่ใช้ส่าหรับปลดล็อกช่องรายการที่ถูกเข้ารหัส (BISS Key) 
 [1] เข้าสู่เครื่องรับรายการผ่านทางอากาศ (by OTA) 
 
3. ข้อก าหนดทางเทคนิคด้านภาครับสัญญาณ และภาคถอดรหัสสัญญาณ  

เครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
 แบบบอกรับสมาชิก ส่าหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) อย่างน้อยต้อง
 รองรับสัญญาณ และถอดรหัสสัญญาณในระบบ DVB-S [2] และระบบ DVB-S2 [3] 
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4. ข้อก าหนดทางเทคนิคด้านสัญญาณภาพและเสียง  
เครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์

 แบบบอกรับสมาชิก ส่าหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) อย่างน้อยต้อง             
 เป็นไปตามมาตรฐานดังตารางที่ 1  

 
ตารางท่ี 1 ข้อก่าหนดทางเทคนิคด้านสัญญาณภาพและเสียง 

 
ลักษณะของการท างาน มาตรฐานที่ต้องรองรับ 

การถอดรหัสสัญญาณภาพ MPEG-2 และ MPEG-4 AVC/H.264 [4] 
การแสดงผลภาพ 
 

รองรับการแสดงผลความคมชัดสู ง  (High Definition:HD)    
ความละเอียด 1920x1080 แบบ interlace (1080i) ที่มีอัตรา
เฟรม (frame rate) 25 ภาพต่อวินาทีและอัตราส่วนภาพ 
(aspect ratio) 16:9 

 รองรับการแสดงผลความคมชัดสู ง  (High Definition:HD)  
ความละเอียด 1280x720 แบบ progressive (720p) ที่มีอัตรา
เฟรม (frame rate) 50 ภาพต่อวินาทีและอัตราส่วนภาพ 
(aspect ratio) 16:9 

 ร อ ง รั บ ก า ร แ ส ด ง ผ ล ค ว า ม ค ม ชั ด ป ก ติ  (Standard 
Definition:SD) ค ว าม ล ะ เอี ย ด  720x576 แ บ บ  interlace 
(576i) ที่มี อัตราเฟรม (frame rate) 25 ภาพต่อวินาที  และ
อัตราส่วนภาพ (aspect ratio) 16:9 และ 4:3 

การถอดรหัสสัญญาณเสียง การถอดรหัสสัญญาณเสียงแบบ 2 ช่องเสียง (stereo) MPEG-4 
HE AAC v1 หรือดีกว่า [5] 

 
5. การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค 
 เครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
 แบบบอกรับสมาชิกส่าหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม  (Satellite TV) ให้แสดงความ
 สอดคล้องด้วยวิธีการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity:SDoC) 
 ตามมาตรฐานทางเทคนิคที่ก่าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
 กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและ
 อุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
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อภิธานศัพท์ 
 

AVC  Advanced Video Coding 
BISS:   Basic Interoperable Scrambling System 
CA System: Conditional Access System 
DVB-S:  Digital Video Broadcasting - Satellite 
DVB-S2: Digital Video Broadcasting - Satellite - Second Generation  
HD  High Definition 
MPEG  Moving Pictures Expert Group 
OTA:  Over The Air 
SD   Standard Definition 
SDoC  Supplier’s Declaration of Conformity 
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