
โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปล่ียนผ่าน

ไปสู่การรับชมโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอล





ลอตที่ คูปองแจกวันที่
จาํนวน

คูปองหมดอายุ
คูปอง จังหวัด อาํเภอ

1 10 ตุลาคม 2557 4,645,495 21 31 กรกฎาคม 2558

2 28 พฤศจิกายน 2557 1,777,495 20 100 31 กรกฎาคม 2558

3 24 ธันวาคม 2557 623,401 4 41 31 สิงหาคม 2558

4 28 มกราคม 2558 633,825 5 38 30 กนัยายน 2558

5 10 กุมภาพนัธ์ 2558 517,463 7 36 31 ตุลาคม 2558

6 6 มีนาคม 2558 124,763 4 8 31 พฤศจิกายน 2558

7 21 พฤษภาคม 2558 5,248,854 56 476 31 มกราคม 2559

รวมจาํนวนคูปองทุกลอต 13,571,296  

จาํนวนคูปองที่แจกไปแล้ว



        ลอตท่ี 1          ลอตท่ี2 ลอตท่ี3    ลอตท่ี4
กรุงเทพฯ ระยอง กาญจนบุรี พิษณุโลก สระแก้ว  บุรีรัมย์

นนทบุรี สุพรรณบุรี กาฬสินธ์ุ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด  สุรินทร์

นครปฐม หนองคาย กาํแพงเพชร มหาสารคาม เชียงราย  นครศรีธรรมราช

ปทุมธานี สุโขทยั ขอนแก่น ลพบุรี นครสวรรค์  ภูเก็ต

สมุทรปราการ อุดรธานี จันทบุรี ลาํพูน   ตรัง

สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สระบุรี   

อยุธยา พัทลุง เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี   

สิงห์บุรี สงขลา นครราชสีมา อาํนาจเจริญ   

อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี อุบลราชธานี   

สมุทรสงคราม ราชบุรี ปัตตานี    

ชัยนาท  พิจิตร    



ลอตท่ี5 ลอตท่ี6   ลอตท่ี7
สกลนคร ตราด ลพบุรี สุรินทร์ เลย ลําปาง กําแพงเพชร กระบ่ี ยะลา

นครพนม มุกดาหาร สระบุรี ศรีสะเกษ มหาสารคาม อุตรดิตถ์ ตาก พังงา นราธิวาส

ลําปาง ตาก ชลบุรี อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด แพร่ พิษณุโลก ภูเก็ต

น่าน ชุมพร จันทบุรี ยโสธร กาฬสินธ์ุ น่าน พิจิตร สุราษฎร์ธานี

เพชรบูรณ์ ตราด ชัยภูมิ สกลนคร พะเยา เพชรบูรณ์ ระนอง

ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี อาํนาจเจริญ นครพนม เชียงราย กาญจนบุรี ชุมพร

นครศรีธรรมราช สระแก้ว บึงกาฬ มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน เพชรบุรี สตูล

 นครราชสีมา หนองบัวลําภู เชียงใหม่ นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง

 บุรีรัมย์ ขอนแก่น ลําพูน อุทัยธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี



ข้อตกลงของสํานักงาน กสทช. กับผู้เข้าร่วมโครงการ

ในการดาํเนินการโครงการ



ผู้ร่วมโครงการต้องมีเงนิทนุไม่ตํ่ากว่า 5 ล้านบาท



ผู้ร่วมโครงการต้องมีจุดบริการอย่างน้อย 4 จุด ใน 1 จังหวัด



สาํนักงาน กสทช. จะหักเงินไว้เป็นเงินประกันกล่อง

ในอัตราร้อยละ 5 / คูปอง

ถ้าหากกล่องไม่ได้รับมาตรฐาน 

ทางสาํนักงาน กสทช. จะระงับการจ่ายเงินให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

ท่ีเป็นเจ้าของกล่อง



ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องซือ้สตกิเกอร์

จากสาํนักงาน กสทช. 

สตกิเกอร์อุปกรณ์มาตรฐาน

ตดิที่กล่องรับสัญญาณ หรือ โทรทศัน์ 

สตกิเกอร์ร่วมโครงการ (1ดวงแบ่งเป็น2ส่วน) 

ส่วนหน่ึงตดิที่กล่องรับสัญญาณหรือโทรทศัน์ 

อีกส่วนหน่ึงตดิที่คูปอง



ประโยชน์ของสตกิเกอร์อุปกรณ์มาตรฐาน

สตกิเกอร์รับรองมาตรฐาน จะรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ดังกล่าวว่าผ่านมาตรฐาน

สามารถจาํหน่ายกล่องรับสัญญาณให้กับประชาชนได้

ประโยชน์ของสตกิเกอร์ร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการจะรับประกันกล่องท่ีมีสตกิเกอร์อย่างน้อย 2 ปี นับแต่วันแลกคูปอง 

หากกล่องชาํรุดบกพร่องภายใน 30 วัน จะทาํการเปล่ียนกล่องใหม่ให้ประชาชน

แต่หากพ้นกาํหนดระยะเวลา 30 วัน ผู้เข้าร่วมจะต้องดาํเนินการซ่อมแซมกล่องให้กับประชาชน



ข้อมลู ณ วนัท่ี 10 มิถนุายน 2558



ปัญหาเก่ียวกับ
คูปองดจิติอลทวีี



ปัญหาร้องเรียนเก่ียวกับการแจกคูปองของไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ทาํคูปองหาย



ปัญหาร้องเรียนการไม่ได้รับคูปอง ปัญหาร้องเรียนคูปอง

ไม่สามารถใช้งานได้



เพื่อรักษาสิทธิให้กับประชาชน



ตัวอย่างใบแสดงสิทธิ
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