เงื่อนไขในการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz
(๑) ในเงื่อนไขนี้
(๑.๑) “แผนการปรับปรุงโครงข่าย” หมายความวา แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz (Implementation plan)
(๑.๒) “ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์” หมายความวา ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล
(๑.๓) “ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
(๑.๔) “วันปรับเปลี่ยนความถี่ (Retune date)” หมายความว่า วันที่แต่ละสถานีมีการปรับเปลี่ยนความถี่
ปรับ ปรุงหรือปรับ เปลี่ ยนอุปกรณ์ ซึ่งจาเป็นต้องยุติการให้ บริการโทรทัศน์ภ าคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
(๑.๕) “กลุ่มสถานี” หมายความว่า กลุ่มของสถานีวิทยุคมนาคมสาหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอลที่อยู่บนโครงข่ายความถี่เดียว (Single Frequency Network: SFN) กลุ่มเดียวกัน
หรือกลุ่มของสถานีวิทยุคมนาคมที่การดาเนินการมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน
(๒) การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐
MHz จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ กาหนดการของแผนการ
ปรับปรุงโครงข่ายในแต่ละเฟสอาจเสนอปรับเปลี่ยนได้ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
จะต้องเสนอแผนที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนให้ กสทช. พิจารณาก่อนถึงวันตามกาหนดการล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า ๒ เดือน เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัยให้แจ้ง กสทช. เป็นรายกรณี โดยจะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวพร้อมแนว
ทางการแก้ปัญหา
(๓) หากการดาเนินการมีปัญหาอุปสรรคและอาจมีผลกระทบให้การดาเนินการตามแผนการปรับปรุงโครงข่าย
ล่าช้า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์จะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวพร้อมแนวทางการแก้ปัญหา
ให้ กสทช. ทราบโดยพลัน เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
(๔) การดาเนินการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ของแต่ละสถานีจะต้องดาเนินการพร้อมกันทุกโครงข่าย
และการดาเนิ น การของกลุ่ มสถานี จ ะต้องดาเนิน การพร้อมกัน เพื่ อหลี กเลี่ ยงผลกระทบที่ อาจเกิด ขึ้น
ยกเว้นกรณีมีข้อจากัดทางเทคนิคอาจแยกกลุ่มของสถานีเหล่านั้นให้ดาเนินการไม่พร้อมกันได้ แต่ยังต้อง
เป็นช่วงวันเวลาที่ติดกัน เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
(๕) การดาเนินการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ จะต้องเป็นไปตามลาดับของเฟสย่อยตามที่กาหนดไว้ใน
แผนการปรับ ปรุงโครงข่าย และจะต้องไม่ก่อให้ เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง (Harmful Interference)
หรือผลกระทบผู้ รับ ชม หากเกิดการรบกวนหรือผลกระทบจะต้องเร่งแก้ไขให้ แล้ วเสร็จโดยเร็ว และ
รายงานให้ กสทช. ทราบ
(๖) กาหนดให้ ผู้ ได้ รับ ใบอนุ ญ าตให้ บ ริการโครงข่ายโทรทัศน์ จัดส่ งกาหนดการของวันปรับเปลี่ ยนความถี่
(Retune date) ให้สานักงาน กสทช. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ทราบเป็น
ระยะเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน ก่อนวันปรับเปลี่ยนความถี่ (Retune date) เพื่อเตรียมการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไป โดยกาหนดกรอบระยะเวลาดังนี้
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

ลาดับ
๑
๒

๓

การดาเนินการของผู้ได้รับใบอนุญาต
กรอบระยะเวลา
ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
กาหนดแผนการปรับปรุงโครงข่าย โดยระบุช่วง ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
เดือนของแต่ละภาค
กาหนดแผนการปรับปรุงโครงข่าย โดยระบุช่วง สถานีในกลุม่ ภาคใต้
วันของแต่ละสถานี
ภายหลังการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของผู้
ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ แต่ไม่
เกินวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
สถานีในกลุ่มภาคอื่นๆ
ล่ ว งห น้ า ไม่ น้ อยกว่ า ๒ เดื อ น ก่ อ นวั น เริ่ ม
ดาเนินการของกลุ่มภาคนั้นๆ
กาหนดแผนการปรับปรุงโครงข่าย โดยระบุวัน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนวันปรับเปลี่ยน
ป รั บ เป ลี่ ยน ค ว าม ถี่ (Retune date) แ ล ะ ความถี่ (Retune date) ของแต่ละสถานี
ช่ ว งเวลาในการปรั บ ปรุ ง หรื อ ปรั บ เปลี่ ย น
อุปกรณ์ของแต่ละสถานี

(๗) ช่วงเวลาในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของแต่ละสถานีให้ดาเนินระหว่างเวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ของวันปรับเปลี่ยนความถี่ (Retune date) ยกเว้นกรณีเขตบริการกรุงเทพมหานครให้ดาเนินการระหว่าง
เวลา ๐๐.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. ของวัน ปรั บ เปลี่ ย นความถี่ (Retune date) และระหว่า งด าเนิ น การให้
ออกอากาศโดยอาศัยสถานีสารองสะพานแดงไปพลางก่อน ทั้งนี้ รายละเอียดของช่วงเวลาในการปรับปรุง
หรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์อาจพิจารณาเป็นรายกรณีหากมีเหตุการณ์สาคัญหรือเหตุจาเป็นเร่งด่วนทั้งจาก
ผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ บ ริ การโทรทั ศ น์ หรือ ผู้ ได้ รับ ใบอนุ ญ าตให้ บ ริการโครงข่ายโทรทั ศน์ นอกจากนี้
การทดสอบหรือตรวจสอบภายหลังการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ซึ่งอาจมีผลต่อการออกอากาศ
จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมกับช่วงเวลาในปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ในวันปรับเปลี่ยน
ความถี่ (Retune date)
(๘) ช่วงเวลาในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของแต่ละสถานี ในข้อ (๗) จะไม่นาเงื่อนไขแนบท้าย
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเกี่ยวกับการคานวณหาค่าร้อยละของระยะเวลาที่สามารถให้บริการ (Service
Availability) ผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ มาใช้บังคับ
(๙) การด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หรื อ ปรั บ เปลี่ ย นอุ ป กรณ์ ในช่ ว งเวลาซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งหยุ ด ออกอากาศของ
วันปรับเปลี่ยนความถี่ (Retune date) ให้หลีกเลี่ยงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันสาคัญต่างๆ ของประเทศไทย
หรือเหตุการณ์สาคัญต่างๆ ทั้งนี้ ให้พิจารณาเป็นรายกรณี โดยคานึงถึงผลกระทบต่อผู้รับชมและผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์
_________________________

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

