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คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจำาปี



ทรงพระเจริญ



การสื่อสารเป็นปัจจัยที่ส�าคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการพัฒนา สร้างสรรค์ความเจริญ
ก้าวหน้า รวมทั้งรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศด้วย ยิ่งในสมัยปัจจุบัน 
ที่สถานการณ์ของโลกเปล่ียนแปลงอยู่ทุกขณะ การติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
ย่อมมีความส�าคัญมากเป็นพิเศษ ทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
ของประเทศ จึงควรจะได้ร่วมมือกัน ด�าเนินงานและประสานผลงานกันอย่างใกล้ชิดและ
สอดคล้อง ส�าคัญที่สุดควรจะได้พยายามศึกษาค้นคว้าวิชาการและเทคโนโลยีอันทันสมัย
ให้ลึกและกว้างขวาง แล้วพิจารณาเลือกเฟ้นส่วนที่ดี มีประสิทธิภาพแน่นอนมาปรับปรุงใช้
ด้วยความฉลาดรเิริม่ ให้พอเหมาะพอสมกบัฐานะ และสภาพบ้านเมอืงของเราเพือ่ให้กจิการ 
สือ่สารของชาติมโีอกาสได้พฒันาอย่างเต็มท่ี และสามารถอ�านวยประโยชน์แก่การสร้างเสริม
เศรษฐกิจ สังคม และเสถียรภาพของบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง

พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๖
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6คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



ค�าน�า

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. 
ได้จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖3 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 7๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คล่ืนความถ่ีและก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕3 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ท่ีได้บัญญัติให้ กสทช. จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี 
ในด้านการบรหิารคลืน่ความถ่ี กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณ ี
เพื่อน�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับต้ังแต่วันส้ินปีบัญชีและเปิดเผย 
ให้ประชาชนทราบ 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก�าหนด กสทช. ได้จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี ๒๕๖3 
โดยมสีาระส�าคญัประกอบด้วย ข้อมลูท่ัวไป สรปุผลการปฏบิตังิานทีส่�าคญัของ กสทช. และส�านกังาน กสทช. 
ประจ�าปี ๒๕๖3 รายงานสภาพตลาดและการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม ปี ๒๕๖3 การบริหารงบประมาณ ประจ�าปี ๒๕๖3 แผนการด�าเนินงานและงบประมาณ 
รายจ่าย ประจ�าปี ๒๕๖๔ ปัญหา อุปสรรคในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม ท่ีมีความส�าคัญต่อประชาชน ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี ้
ซึ่งนอกจากจะได้น�าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาได้พิจารณาแล้ว 
ยังได้เผยแพร่ให้ประชาชน รวมท้ังสาธารณะได้ทราบผลการปฏิบัติงานของ กสทช. ในช่วงปีที่ผ่านมา 
ตามเจตนารมณ์ท่ีกฎหมายก�าหนดไว้ด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลด้านการบริหาร 
คลื่นความถี่และการก�ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม 
และกิจการดาวเทียมสื่อสาร ให้แก่ผู้สนใจ เช่น นักวิชาการ นักศึกษา สื่อมวลชน นักลงทุน และผู้ที่ม ี
ความสนใจน�าไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

มีนาคม ๒๕๖๔



ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านทุกราย ดูแลคุณภาพสัญญาณ
การให้บริการให้ใช้งานได้ดี ไม่สะดุด สนับสนุนการใช้งาน 
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนท่ี เพิ่ม 10 GB และ
สนับสนุนการเพิ่มความเร็วการใช้งานบริการอินเทอร์เน็ต
บรอดแบนด์ประจ�าที่เป็น 100 Mbps โดยที่ประชาชน 
ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (๒) อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ 
ทดลองออกอากาศช่องรายการเพื่อการศึกษาผ่านทาง
ช่องทีวีดิจิทัล จ�านวน ๑7 ช่อง เพื่ออ�านวยความสะดวก
ในการเข้ารับชมช่องทีวีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (3) อนุมัต ิ
งบประมาณกว่า ๑,๒๐๐ ล้านบาท เพือ่สนบัสนนุสถานพยาบาล 
ของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ต่อสู ้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังขาดอุปกรณ ์
เครื่องมือแพทย์ หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ตรวจหาเชื้อ  
รวมทั้ งจัดท�าแอปพลิเคชันเพื่ออ�านวยความสะดวก 
ให้กับประชาชน โดยปรับเกลี่ยจากงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปี ๒๕๖3 รวมกับเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) มาใช้สนับสนุน ทั้งนี ้
มีสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐ
ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ทั้งสิ้น 3๒๒ แห่ง 

2.	การบริหารคลื่นความถี่และการสนับสนุน
นโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ	5G 
อาทิ (๑) จัดประมูลคลื่นความถ่ี 5G ในย่าน 700 MHz 
ย่าน 2600 MHz และย่าน 26 GHz เพื่อน�าประเทศไทย
ไปสู ่ ยุ ค เทคโนโลยี  5G เพิ่ มศักยภาพการแข ่ งขัน 

พลเอก	สุกิจ	ขมะสุนทร
กสทช. ท�ำหน้ำท่ี ประธำน กสทช. 
(๖ ตุลำคม ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน)

กสทช. พร้อมสนับสนุน และให้
ควำมร่วมมือกับรัฐบำลอย่ำงเต็มที่
เพื่อให้ประเทศชำติผ่ำนพ้นวิกฤตกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนำไปได้ด้วยดี และปฏิบัติภำรกิจ
บริหำรคลื่นควำมถี่ ก�ำกับดูแล
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ 
กิจกำรโทรคมนำคม และกิจกำรดำวเทียม
อย่ำงเต็มก�ำลังเพื่อประโยชน์สุขของ
พี่น้องประชำชน

สำรประธำน กสทช.

ในปี ๒๕๖3 เป็นปีที่ทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ที่ลุกลามอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความ
เป ็นอยู ่ของพี่น ้องประชาชนไทยอย่างยิ่ง จึงจ�าเป ็น
ต้องปรับตัวเข้าสู ่ New Normal อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้
โดยตลอดทั้งปีที่ผ่านมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน ์  และกิจการโทรคมนาคมแห ่งชาติ 
(กสทช.) ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มที่เพื่อ
ให้ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้ด ้วยดี 
และได้ปฏิบัติภารกิจบริหารคลื่นความถี่ การก�ากับดูแล
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม 
และกิจการดาวเทียมอย่างเต็มก�าลัง เพื่อบริหารคลื่น
ความถี่และก�ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม
เพ่ือประโยชน์สุขของพีน้่องประชาชน  โดยมผีลการปฏบัิตงิาน 
ที่ส�าคัญ ดังนี้

1.	การสนับสนุนนโยบายและมาตรการของ
รัฐบาลในการด�าเนินการป้องกัน	ควบคุมแก้ไขปัญหา
และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019 	 (โควิด-19)	 เพื่อให ้ประชาชนคนไทยผ ่าน
วิกฤตโควิด-19	 ไปด้วยกัน อาทิ (๑) ได้มีมาตรการ
ช่วยเหลือประชาชนในขณะที่ต ้องมีการท�างานที่บ ้าน 
(Work from Home) เพ่ือการรักษาระยะห่างทางสังคม 
โดยได้ก�าชับให้ผู ้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่และ 

8คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



ส่งเสริมการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เกิดการสร้างงาน 
สร้างรายได้  โดยการประมลูครัง้น้ีสามารถสร้างรายได้เข้ารฐัได้ถึง 
๑๐๐,๕๒๑.๑78 ล้านบาท (๒) ปรับปรุงแผนแม่บทการบริหาร
คลื่นความถี่เพื่อรองรับมาตรา 3๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้ง ได้เตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลง 
ไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะท�าให้มีแผนความถี่วิทยุได้มากกว่า 
หน่ึงกิจการในย่านความถี่เดียวกัน หรือสามารถให้บริการ 
ข้ามกิจการได้ สร้างมูลค่าเพ่ิมจากคลื่นความถี่และตอบสนอง
ความต้องการผูบ้รโิภคได้มากยิง่ขึน้ (3) ปรบัปรุงแผนความถีว่ทิยุ
ในกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ
ให้สอดรับกับการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
แอนะล็อก และมีการใช้งานความถี่วิทยุอย่างคุ ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ โดยปราศจากการรบกวนกัน เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้บริโภค และ (๔) จัดท�าแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน ์ ฉบับที่  ๒ (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖8) 
โดยค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของอุตสาหกรรม 
และเป็นแนวทางการก�ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทัศน์เพื่อรองรับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

3.	การก�า กับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน	์
กิจการโทรคมนาคม	และกิจการดาวเทียมสื่อสาร อาทิ 
(๑) ออกประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียม (พ.ศ. ๒๕๖3) (๒) ออกประกาศ 
กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ให้สอดคล้องกับข้อบังคับวิทยุของ 
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เพือ่รองรบัการเปลีย่นผ่าน 
วิธีการให้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมจากระบบสัมปทาน
เป็นระบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิฯ (3) ออกประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียม
ต่างชาติในการให้บริการในประเทศไทย (๔) ออกประกาศ 
กสทช. เร่ืองบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบโครงข่ายเสมือน 
เพื่อส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม สนับสนุนการ
เข้าสู ่ตลาดของผู้ประกอบการรายย่อยและเพิ่มทางเลือกให้
ผู ้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (๕) เร่งรัดปรับปรุงโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (MUX) ตามแผนการ
ปรับปรุงโครงข่ายฯ เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 
700 MHz ให้แล้วเสร็จ ซึ่งด�าเนินการแล้วเสร็จ ๑33 สถานี และ 
อยูร่ะหว่างด�าเนนิการอกี ๑๔ สถานี ในพ้ืนทีภ่าคกลาง ตะวนัตก 
และตะวันออก ซึ่งจะแล้วเสร็จในต้นปี ๒๕๖๔ 

4.	การบริการด ้านโทรคมนาคมอย ่างทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคม อาทิ ด�าเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณ
โทรศัพท ์ เคลื่อนที่และบริการอินเทอร ์ เ น็ตความเร็วสูง 
ในพ้ืนที่ชายขอบ (Zone C+) และโครงการจัดให้มีบริการ
อนิเทอร์เน็ตความเรว็สงูในพืน้ทีห่่างไกล (Zone C) อย่างต่อเนือ่ง 

เพื่อลดความเหลื่อมล�้าในการเข ้าถึงบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานให้เป็นไปโดยทั่วถึง และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั่วไป ครู นักเรียน คนชรา ผู้ป่วย และกลุ่มเป้าหมาย 
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท ห่างไกล และทุรกันดาร 

5.	การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสี ยง 	 กิ จการโทร ทัศน ์ 	 และกิจการ
โทรคมนาคม	 เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ในปี ๒๕๖3 ได้ 
อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุน 
ประเภทต่าง ๆ  ได้แก่ ทนุประเภทที ่๑ และ ๒ จ�านวน 7๕ โครงการ 
จ�านวน 8๖9.๕๔๐ ล ้านบาท รวมท้ังสนับสนุนทุนกรณ ี
ท�าความตกลงกบัหน่วยงานของรฐั จ�านวน ๒98.7๕๐ ล้านบาท 
ทุนประเภทท่ี 3 ตามนโยบาย กสทช. จ�านวน ๔,๕๖7.๐๑๐ 
ล้านบาท ในจ�านวนนี้รวมถึงการสนับสนุนสถานพยาบาลในการ
ต่อสู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จ�านวน ๖๔๒.๕๕๐ ล้านบาท และทุนประเภทที่ ๔ 
ให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจ�าปี ๒๕๖3 
จ�านวน ๕๐๐.๐๐๐ ล้านบาท  

ส�าหรับทิศทางการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี ๒๕๖๔ 
กสทช. จะส่งเสริมสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G     
อย่างต่อเนือ่ง และจดัเตรียมความพร้อมและก�าหนดหลกัเกณฑ์ 
การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz จัดท�าหลักเกณฑ์ 
การอนุญาตให ้ใช ้สิทธิในการเข ้าใช ้วงโคจรดาวเทียมใน
ลักษณะจัดชุด ปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบ
กิจการให ้สอดคล ้องกับบริบทการหลอมรวมเทคโนโลยี 
รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ (National 
Spectrum Monitoring Center) เป็นต้น  

ท้ายนี้ ความส�าเร็จท่ีเกิดข้ึนในปี ๒๕๖3 นี้ เป็นผลจาก 
ความร่วมมืออันดียิ่งท้ังจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
ในนามของคณะกรรมการ กสทช. ผมขอขอบคุณทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างส�านักงาน กสทช. 
ทีร่่วมฝ่าฟันอปุสรรคต่าง ๆ  ตลอดท้ังปีทีผ่่านมา ด้วยความอดทน 
มุง่มัน่ และเสยีสละในการปฏบิตังิานสนบัสนนุภารกจิของ กสทช. 
เพื่อพัฒนากิจการสื่อสารและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป  

 

     พลเอก

(สุกิจ  ขมะสุนทร)
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ท�าหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ส�ำนักงำน กสทช. ได้ยกระดับผลกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด�ำเนินงำน (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) จำกระดับ A ในปี 
๒๕๖๒ เป็นระดับ AA โดยเป็นล�ำดับที่ ๑
ของหน่วยงำนภำครัฐอื่น ๆ  และอยู่ใน
ล�ำดับที่ ๖ ของประเทศ

สำรเลขำธิกำร กสทช.

นายไตรรัตน์		วิริยะศิริกุล
รองเลขำธิกำร รักษำกำรแทน
เลขำธิกำร กสทช.
(๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน)

ส�านักงาน กสทช. ยังคงมุ ่งม่ันด�าเนินภารกิจการ
บริหารคล่ืนความถ่ีและก�ากับดูแลกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม
ส่ือสารอย ่างต ่อ เนื่ อง เพื่ อประโยชน ์ของประชาชน
และประเทศชาติเป็นส�าคัญ โดยในปี ๒๕๖3 มีผลการ 
ด�าเนินงานที่ส�าคัญ ๆ  อาทิ

1.	การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด�าเนินงาน	(Integrity	&	Transparency	
Assessment	:	ITA)  

 ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�าเนินงาน (ITA) ประจ�าปี ๒๕๖3 ซ่ึงเป็นปีที่สอง 
ในการเข้าร่วมฯ โดยปีนี้ได้ยกระดับผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ AA ด้วยคะแนนร้อยละ 97.7๕ จากเดิมที่ได้ระดับ A 
ในปี ๒๕๖๒ ด้วยคะแนนร้อยละ 9๔.7๑ ซึ่งเป็นล�าดับท่ี ๑ 
ของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ  และเป็นล�าดับที่ ๖ ของประเทศ
จาก 8,3๐3 หน่วยงานที่เข้าร่วมประเมิน (เดิมเป็นอันดับท่ี  
๔๐ ของประเทศไทยจาก 8,๒99 หน่วยงานรัฐที่เข้าร่วม 
รับการประเมินในปี ๒๕๖๒) โดยจะมุ่งมั่นรักษามาตรฐาน
ระดับนี้ไว้และพัฒนาให้ยั่งยืนในปีต่อไป

2.	การพัฒนาส�านักงาน	กสทช.	 ไปสู ่การเป ็น
ส�านักงานดิจิทัล	

 ได้พัฒนาส�านักงาน กสทช. ไปสู่การเป็นส�านักงาน
ดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0 ในการขับเคลื่อน
ประเทศ โดยน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการท�างาน รวมถึง 

อ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน ซึ่งในปี ๒๕๖3 
ส�านกังาน กสทช. ได้รบัรางวลัรฐับาลดจิทัิล ประจ�าปี ๒๕๖3 
“DG Awards 2020” ในฐานะที่เป็น ๑ ใน ๑๐ หน่วยงาน 
ที่ ได ้รับคัดเลือกจากส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิ ทัล 
(องค์การมหาชน) และได้รับคัดเลือกเป็นล�าดับท่ี ๖ จาก 
๑,9๒๖ หน่วยงาน โดยรางวัลรัฐบาลดิจิทัลนี้ เป็นรางวัล
ที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กร 
สู ่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นต้นแบบที่ดี 
ให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ

3.	การประมูลคลื่นความถี่	5G

 ได ้จัดการประมูลคลื่นความถี่  5G ในย ่าน 
700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz เพื่อขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศด ้วยเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในการใช้เทคโนโลย ี
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยลดความเหลื่อมล�้าในด้าน 
การสาธารณสุข ด้านการเกษตร การศึกษา เศรษฐกิจ และ
เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้สามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี
และความสามารถในการแข่งขนัทางการค้า ซึง่ประเทศไทย
นับเป็นประเทศแรก ๆ  ในภูมิภาคท่ีเปิดใช้ 5G อย่างเป็น
ทางการและได้มีการใช้งานจริงแล้วในหลายพื้นที่จนสร้าง
ระบบเครอืข่ายกระจายไปท่ัวประเทศ โดยเฉพาะพืน้ทีส่�าคญั
อย่าง EEC เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรม 
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กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



4.	การอนุญาตให้ผู ้ใช ้งานข่ายงานดาวเทียมของ
ประเทศไทยประเภทวงโคจรไม่ประจ�าที่	(NGSO)

 ได ้อนุญาตให ้ผู ้ ใช ้ งานข ่ายงานดาวเทียมของ
ประเทศไทยประเภทวงโคจรไม่ประจ�าที่ที่มีอยู่เดิมตามประกาศ  
กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียมให้เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ฯ ประกอบด้วย 
(๑) กองทัพอากาศ โดยกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทหารอากาศ
ได้รับอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นต้นส�าหรับ
ข่ายงานดาวเทียม NAPA-2 (NGSO) และข่ายงานดาวเทียม 
RTAFSAT (NGSO) (๒) ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้รับอนุญาตสิทธิฯ ขั้นต้น 
ส�าหรับข่ายงานดาวเทียม THEOS2 (NGSO) และสิทธิฯ 
ขั้นสมบูรณ์ส�าหรับข ่ายงานดาวเทียม THEOS (NGSO) 
(3) สมาคมวิทยสุมคัรเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 
ได้รับอนุญาตสิทธิฯ ขั้นต้นส�าหรับข่ายงานดาวเทียม JAISAT-1 
(NGSO) (๔) โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับอนุญาต 
สิทธิฯ ขั้นต้นส�าหรับข่ายงานดาวเทียม BCCSAT-1 (NGSO) 
และ (๕) กองทัพอากาศ โดยโรงเรียนนายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราช ได้รับอนุญาตสิทธิฯ ขั้นต้นส�าหรับ 
ข่ายงานดาวเทียม THAIIOT (NGSO) 

5.	การเตรยีมความพร้อมส�าหรับการจัดสรรคลืน่ความถี่
ย่าน	3500	MHz 

 ได้เตรียมความพร้อมส�าหรับการจัดสรรคล่ืนความถี่
ย่าน 3500 MHz เพื่อน�ามาใช้ในการประมูลคลื่นความถ่ี 5G 
โดยศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการปรับปรุง
การใช้คลื่นความถ่ีย่าน 3500 MHz เพื่อให้สอดคล้องกับ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศได้ผูกพันไว้ในตารางก�าหนด
คลื่นความถี่แห่งชาติ (เชิงอรรถประเทศไทย) T-P11 และ
การจัดท�า (ร่าง) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตและ 
การก�ากับดูแลความถี่ย่าน 3500 MHz ไว้รองรับ 

6.	การจัดระเบียบสายสื่อสารและการน�าสายสื่อสาร	
ลงใต้ดินอย่างต่อเนื่อง

 ได้ด�าเนินการร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม  
เร่งรัดจัดระเบียบสายสื่อสารและน�าสายสื่อสารลงใต้ดินให ้
แล้วเสร็จตามแผน เพ่ือให้เกดิความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ 
ของประชาชน รวมท้ังปรบัทศันยีภาพให้สวยงาม โดยในปี ๒๕๖3 
ได้น�าสายสื่อสารลงใต้ดิน ระยะทางรวม 3๔.๔๔ กิโลเมตร ได้แก่ 
(๑) ในพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑล ระยะทาง 8.๐8 กิโลเมตร 
เช่น โครงการถนนพระจันทร์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน
ข้าวสาร โครงการรักษ์คลองคูเมืองเดิม เฉลิมพระเกียรติฯ 
โครงการรอบพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นต้น และ 
(๒) ในพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทาง ๒๖.3๖ กิโลเมตร เช่น 
จังหวัดชลบุรี สงขลา นครราชสีมา สุโขทัย เชียงใหม่ เป็นต้น

7.	การเร ่งปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน	
ในระบบดิจิทัล	(MUX)	ให้แล้วเสร็จ

 ได้เร่งรัดให้ผู ้ประกอบการโครงข่ายโทรทัศน์ภาค
พื้นดินในระบบดิจิทัล (MUX) ด�าเนินการปรับปรุงโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อรองรับการเรียกคืน 
คลื่นความถี่ย ่าน 700 MHz ให้เป็นไปตามแผนท่ีก�าหนด 
โดยในพื้นที่ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนคล่ืนความถ่ีของสัญญาณ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลจะไม่สามารถรับชมได้ 
เป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ  ดังนั้นจึงได้ประชาสัมพันธ์วันเวลา 
การปรับเปลี่ยนสัญญาณในพื้นท่ีให้ประชาชนทราบ รวมทั้ง 
เผยแพร่คู่มือการจูนสัญญาณหลังจากการปรับเปล่ียนความถี่ 
ของกิจการโทรทัศน์เพื่อน�ามาใช้ในกิจการโทรคมนาคมและ
รองรบัเทคโนโลย ี5G ให้แก่ประชาชนในพ้ืนทีีท่ีไ่ม่สามารถรับชม
ได้ปรับจูนกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
(Set Top Box) หรือเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อให้กลับมารับชมได้ 
อีกครั้ง โดยประชาชนสามารถด�าเนินการได้เองโดยไม่เสีย 
ค่าใช้จ่าย

8.	การกระจายการให้บริการจากส่วนกลางไปยัง
ส�านักงาน	กสทช.	ส่วนภูมิภาค	

 ได้กระจายการให้บรกิารจากส่วนกลางไปยังส�านกังาน 
กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อให้การบริการประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ  
มีความครอบคลุมในทุก ๆ  บริการ และได้รับความสะดวก 
ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการขอรับหรือ
ต่อใบอนุญาต ทดสอบมาตรฐาน รวมทั้งขอค�าแนะน�า ร้องเรียน 
หรือติดต่อใช้บริการอื่นที่ส�านักงาน กสทช. (ส�านักงานใหญ่) 
กรุงเทพมหานคร

ในนามของส�านักงาน กสทช. ผมขอขอบพระคุณ 
ท่านคณะกรรมการ กสทช. ท่ีให้การสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ของส�านกังาน กสทช. ด้วยดเีสมอมา รวมทัง้ขอขอบคุณผู้บริหาร
และพนักงาน กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สมัครสมาน
สามัคคี รวมพลัง ผลักดันให้ประเทศชาติก้าวผ่านความท้าทาย
จากวิกฤตโรคระบาดในคร้ังนี้ รวมทั้งเป็นก�าลังส�าคัญในการ 
ขับเคลื่อนการด�าเนินภารกิจเพื่อประชาชน ส�านักงาน กสทช. 
พร้อมร่วมเป็นฟันเฟืองส�าคัญในการพัฒนากิจการส่ือสาร 
ของประเทศ และขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประชาชน
และประเทศชาติก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

  

(นายไตรรัตน์  วิริยะศิริกุล)
รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กจิการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิรกัษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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คณะกรรมการ
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
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พลเอก	สุกิจ	ขมะสุนทร
กรรมกำร กสทช.
ท�ำหน้ำที่ ประธำน กสทช.

ประวัติการศึกษา

•	 วทิยาศาสตรบัณฑิต โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
 รุ่นที่ ๒๐
•	 รฐัศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจดัการทรัพยากรเพือ่ 
 ความมั่นคง มหาวิทยาลัยบูรพา
•	 หลักสูตรเสนาธิการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
•	 ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๔๔
•	 ผู ้ประกอบอาชีพวิศวกรควบคุม (วิศวกรรมโยธา) 
 คณะกรรมการควบคุมการประกอบอาชีพวิศวกรรม
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน 
 วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ ๑๕

ประสบการณ์การท�างาน

•	 ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์
•	 ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑
•	 รองแม่ทัพภาคที่ ๑
•	 ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
•	 ราชองครักษ์พิเศษ
•	 ตุลาการศาลทหารสูงสุด

•	 กรรมการก�าหนดนโยบายการจัดให้มบีริการโทรคมนาคม 
 พ้ืนฐานโดยท่ัวถงึและบริการเพ่ือสังคมในคณะกรรมการ 
 กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
•	 กรรมการที่ปรึกษาการด�าเนินงานบริหารหลักสูตร 
 รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
•	 ผู ้รับผิดชอบ “โครงการก่อสร้างทางเข้าและทาง 
 บริการภายในสนามบินสุวรรณภูมิ”
•	 ผู ้อ�านวยการ “โครงการตามพระราชประสงค์ 
 ดอนขุนห้วย” จังหวัดเพชรบุรี
•	 ผู ้ อ� านวยการ “โครงการห ้วยแม ่ เพรียงตาม 
 พระราชด�าริ” จังหวัดเพชรบุรี
•	 ผู ้อ�านวยการ “โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ  
 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์”	จังหวัดราชบุรี
•	 ผู ้อ�านวยการ “โครงการก่อสร้างสวนเบญจกิติ” 
 กรุงเทพมหานคร
•	 หัวหน้าคณะท�างานด้านปฏิบัติการจิตวิทยาและ 
 ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก
•	 หัวหน้าส�านักงานเลขาธิการกองอ�านวยการรักษา 
 ความมั่นคงภายใน
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ประวัติการศึกษา

•	 ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า 
 สือ่สาร โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า (รางวลัเหรยีญทอง)
•	 ปริญญาโท (MSEE) วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม 
 University of South Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาเอก (Ph.D.) วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม 
 University of South Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การท�างาน

•	 วิศวกรอาวุโสโครงการสื่อสารผ่านดาวเทียมวงโคจรต�่า 
 Global Star เมือง San Diego มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ที่ปรึกษาโครงการดาวเทียม iPSTAR
•	 ประธานคณะที่ปรึกษาคณะบริหารโครงการ CDMA  
 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)
•	 กรรมการ/กรรมการบรหิาร บริษทั ทีโอท ีจ�ากัด (มหาชน)
•	 รักษาการแทนกรรมการผู ้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที 
 จ�ากัด (มหาชน)
•	 วิศวกรศูนย์โทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร 
 กองบัญชาการกองทัพไทย
•	 ประธานคณะท�างานด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน
•	 อนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
•	 ประธานคณะกรรมการจัดท�าแผนแม ่บทบริหาร 
 คลื่นความถี่และตารางก�าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ
•	 ประธานคณะกรรมการจัดท�าแผนแม ่บทกิจการ 
 โทรคมนาคม
•	 ประธานคณะกรรมการเพื่อการอนุญาตประกอบ 
 กิจการสื่อสารความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยีไร้สาย (BWA)
•	 ประธานคณะกรรมการเพื่อการอนุญาตประกอบ 
 กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT หรือ 3G and beyond
•	 กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

พันเอก	ดร.นที	ศุกลรัตน์
รองประธำน กสทช.

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ	ศีลพิพัฒน์
กสทช.

ประวัติการศึกษา

•	 ศลิปศาสตรบัณฑติ (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่
•	 M.A. (ECONOMICS) Middle Tennessee State University, 
 USA
•	 ปรญิญาบตัรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. รุน่ที ่ ๔๕) 
•	 ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง (นบส. รุ่น 33)
•	 ประกาศนยีบตัรหลักสูตรนกับริหารยติุธรรมทางปกครอง 
 ระดับสูง (ปยป. รุ่นที่ 3)

ประสบการณ์การท�างาน

•	 อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปี ๒๕๑8 - ๒๕๔๔
•	 รองอธกิารบดจีฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๔3
•	 รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า ปี ๒๕๔3 - ๒๕๔9
•	 ผู้เชีย่วชาญเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ ส�านกังานคณะกรรมการ 
 กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑
•	 ผู้จัดการกองทนุพัฒนากจิการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์ 
 สาธารณะ ส�านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
 แห่งชาติ ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕3
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ประวัติการศึกษา

•	 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อย 
 พระจุลจอมเกล้า ปี ๒๕๒๑
•	 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (คณะพัฒนา 
 สังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี ๒๕3๐
•	 ปริญญาเอก สาขาวชิาสงัคมวทิยา มหาวทิยาลยับเีลเฟลด์ 
 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (โดยทุนรัฐบาลเยอรมนี  
 โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทยเยอรมัน ปี ๒๕3๕)

ประสบการณ์การท�างาน

•	 ผูบ้งัคบัหมวดปืนเลก็ กองร้อยอาวธุเบา กองพนัทหารราบที ่3 
 กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ปี ๒๕๒๑
•	 นักวิชาการส่วนวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ สถาบัน 
 วิชาการทหารบกชั้นสูง ปี ๒๕3๖
•	 ปฏิบัติหน้าที่คณะที่ปรึกษาพิเศษ กองอ�านวยการรักษา 
 ความมั่นคงภายใน ระหว่างปี ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔
•	 ผู้อ�านวยการกองปฏิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือน 
 ทหาร ปี ๒๕๔๒
•	 เลขานุการประจ�าคณะกรรมาธิการการทหาร วุฒิสภา 
 ระหว่างปี ๒๕๔3 - ๒๕๔8
•	 ผู้อ�านวยการกองสารนิเทศ กรมกิจการพลเรือนทหาร 
 ปี ๒๕๔๔
•	 ปฏบิตัริาชการสนบัสนนุท่ีปรกึษารฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 
 กลาโหม ระหว่างปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕
•	 ผูช่้วยหวัหน้านายทหารฝ่ายเสนาธกิารประจ�ารองผูบ้ญัชาการ 
 ทหารสูงสุด ปี ๒๕๔7
•	 หัวหน้าฝ่ายโทรทัศน์ดาวเทียม ททบ. ๕ ปี ๒๕๔7

•	 ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด ปี ๒๕๔8
•	 รองผูอ้�านวยการศนูย์ปฏบิตักิารจติวทิยาและประชาสมัพนัธ์  
 จังหวดัชายแดนภาคใต้ สภาความมัน่คงแห่งชาต ิระหว่าง 
 ปี ๒๕๔8 - ๒๕๔9
•	 รายการวิทยุรักเมืองไทย ระหว่างปี ๒๕๔9 - ๒๕๕๐
•	 ที่ปรึกษาส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ระหว่างปี  
 ๒๕๔9 - ๒๕๕3
•	 โฆษกกระทรวงกลาโหม ปี ๒๕๕๑
•	 อนุกรรมการตรวจสอบและค ้นหาความจริ ง ใน 
 คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อ 
 การปรองดองแห่งชาติ (คอป.) และอนกุรรมการศึกษาวิจยั 
 ในคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจรงิเพือ่ 
 ความปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ระหว่างปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒
•	 เลขานุการประจ�า ในคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและ 
 พิจารณาโครงการเสริมสร้างศักยภาพและบริหารจัดการ 
 กองทัพในคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร  
 ระหว่างปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔

พลโท	ดร.พีระพงษ์	มานะกิจ
กสทช.
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ประวัติการศึกษา

•	 ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโท (การเงิน) Georgia State University, USA
•	 ปริญญาเอก (การเงิน) University of Alabama, USA

ประสบการณ์การท�างาน

•	 อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•	 อาจารย์โครงการปริญญาเอกทางการเงนิ (วชิาเศรษฐศาสตร์ 
 การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาเอก (วิชาเศรษฐศาสตร ์
 การเงิน) บริหารธุรกิจร่วมของสามมหาวิทยาลัย (JDBA) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) 
 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ประธานศนูย์พฒันาแรงงานและการจดัการ คณะเศรษฐศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ผู ้อ�านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร ์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 กรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนของ กสทช.
•	 อาจารย์พิเศษด้านการเงิน หลักสูตรบริหารธุรกิจของ 
 มหาวิทยาลัยเอกชน/รัฐบาลหลายแห่ง
•	 ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร 
 และสถาบันการเงิน วุฒิสภา
•	 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการติดตามบริหารงบประมาณ 
 สภาผู้แทนราษฎร
•	 หัวหน้าทีมโครงการดัชนีการส่งออกของสภาผู้ส่งสินค้า 
 ทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)

ผศ.	ดร.ธวัชชัย	จิตรภาษ์นันท์
กสทช.

นายประวิทย์	ลี่สถาพรวงศา
กสทช.

ประวัติการศึกษา

•	 แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕3๐
•	 รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ปี ๒๕3๕
•	 ผู้มีความรู้ความช�านาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนง 
 สาธารณสุขศาสตร์) แพทยสภา ปี ๒๕3๕
•	 สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนัเวชศาสตร์เขตร้อน  
 ประเทศเบลเยียม ปี ๒๕๔๒
•	 ผู้มคีวามรู้ความช�านาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว  แพทยสภา 
 ปี ๒๕๔7

ประสบการณ์การท�างาน

•	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
•	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
•	 ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลลาดบวัหลวง  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา
•	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
•	 ประธานชมรมแพทย์ชนบท
•	 เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อ 
 การสาธารณสุขมูลฐาน
•	 เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
•	 สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชุดที่ ๒
•	 ประธานคณะท�างานด้านคุ้มครองผู้บริโภค สภาที่ปรึกษา 
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
•	 ผูอ้�านวยการสถาบนัคุ้มครองผูบ้รโิภคในกจิการโทรคมนาคม 
 (สบท.)
•	 อนกุรรมการสทิธมินษุยชนในคณะกรรมการสทิธิมนษุยชน 
 แห่งชาติ
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บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร 
(Executive Summary)



ความท้าทายของการก�ากับดูแลกิจการสื่อสาร
ในปัจจุบัน คือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหลอมรวม
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ไม่สามารถคาดคะเนพฤติกรรม
ของผู ้บริ โภคที่ เปลี่ยนแปลงได ้อย ่างรวดเร็วด ้วย 
เช่นกัน ท�าให้ภาคธุรกิจจ�าเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับ 
ความต้องการของผู ้บริโภคที่ เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งป ัจจัย 
เหล่านี้เป็นสิ่งผลักดันให้ กสทช. มุ่งมั่นบริหารจัดการ
คลื่นความถี่ให ้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ
ของอุตสาหกรรม เพื่อให ้ เกิดประโยชน์สูงสุดต ่อ
ประชาชนและประเทศชาต ิและยกระดบัการก�ากบัดูแล 
ยุคใหม่ โดยปี ๒๕๖3 ท่ีผ่านมา ได้มีการพิจารณา
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัการประกอบกจิการให้สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีที่มีการหลอมรวมกัน และออกประกาศ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  เพื่อก�ากับดูแลผู ้ประกอบกิจการ
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยี 
และสภาวการณ์ปัจจบุนั รวมทัง้พจิารณาก�าหนดแนวทาง
เพือ่ป้องกนัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากเทคโนโลยเีหล่านี้ 

เพ่ือความม่ันคงปลอดภัยของประชาชน ทั้งด้านความ
ปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร การเฝ้าระวงัภยัคกุคามด้านโทรคมนาคม ตลอดจน 
การยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพือ่การพฒันากิจการโทรคมนาคม กจิการกระจายเสยีง 
กิ จการโทรทัศน ์  และกิ จการดาว เที ยมสื่ อสาร 
ให ้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศต่อไป 
นอกจากนี้ยังได้ผลักดันให้เกิดการขยายโครงสร้าง 
พื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ  ควบคู่ไปกับการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ให้กับประชาชน 
โดยในปี ๒๕๖3 ได้ด�าเนินภารกิจส�าคัญซึ่งเป็นการ 
ขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ และยุทธศาสตร์ชาต ิ
ตลอดจนนโยบาย กสทช. ให้บรรลุผลส�าเร็จ อันเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และอุตสาหกรรม
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม สรุปผลงานส�าคัญ ดังนี้

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร 
(Executive Summary)
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๑. การจัดการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 
2600 MHz และ 26 GHz ส�าหรับรองรับเทคโนโลยี 5G 
ซึ่งสามารถสร้างรายได้จากการประมูลเพื่อน�าส่งรายได้
เข้ารฐักว่าแสนล้านบาท ท�าให้เกดิการสร้างมลูค่าเพิม่ทาง
เศรษฐกิจ เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั โดยภารกจิ
ส�าคัญที่จะต้องด�าเนินการต่อไป ได้แก่ การส่งเสริมและ
ผลักดันให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในภาคส่วน
ต่าง ๆ  การขยายความครอบคลุมสัญญาณ การเตรียม
ความพร้อมในการประมูลคลื่นความถี่ 3500 MHz และ 
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
การหลอมรวม โดยผลจากการประมูลคลื่นความถ่ี 5G 
จะส่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิของประเทศ โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมการผลิต 
การค้า และการเงิน รวมทั้งการขยายโอกาสของบริการ
ดิจิทัลที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

๒. การออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือการ
ทดลองทดสอบ 5G ให้แก่ผูป้ระกอบกจิการโทรคมนาคม 
และอนุญาตพื้นที่ก�ากับดูแลเฉพาะ (พื้นที่ Sandbox) 
เพื่อรองรับการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม และ
เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
5G โดยในปี ๒๕๖3 มีผู้ได้รับใบอนุญาตแล้ว จ�านวน 
7 หน่วยงาน

3. การจัดท�าแผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้ 
วงโคจรดาวเทยีม (พ.ศ. ๒๕๖3) เพือ่รองรับการเปลีย่นผ่าน 
การบริหารจัดการกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศ 
จากระบบสัมปทานที่จะสิ้นสุดในวันท่ี ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๔ นี้ โดยได้จัดท�าหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม เพื่อเป็น
แนวทางในการอนุญาตสิทธิของผู้ที่มีการใช้งานอยู่เดิม 
ก่อนที่ประกาศฯ จะมีผลใช้บังคับ (วันที่ ๑9 กุมภาพันธ์ 
๒๕๖3) และผูป้ระสงค์จะขอรบัอนญุาตสทิธใินการเข้าใช้ 
วงโคจรดาวเทียมของประเทศไทยใหม่ โดยเมื่อวันที่     
3๐ กันยายน ๒๕๖3 ได้มอบหลักฐานการอนุญาตให้ใช้ 
สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมข้ันต้น (ข่ายงานดาวเทยีม
ประเภทวงโคจรดาวเทียมไม่ประจ�าท่ี (NGSO)) ให้แก่ 
ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิฯ ที่มีการใช้งานอยู่เดิม จ�านวน 
๕ หน่วยงาน (๖ ข่ายงานดาวเทียม) และอยู่ระหว่าง
การจัดท�าร่างประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาต 
ให้ใช้สทิธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลกัษณะจัดชดุ 
(Package) เพื่อคัดเลือกผู้รับอนุญาตสิทธิฯ ต่อไป  

๔. การจัดท�าแนวทางการปรับปรุงการใช้คลื่น
ความถี่ย่าน 3500 MHz เพ่ือรองรับเทคโนโลยี 5G 
โดยการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz จะส่งผลให้
มีโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ที่รองรับเทคโนโลยี 5G 
อันเป็นโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนาประเทศ 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการตามมติที่ประชุม กสทช. 
คร้ังที่  ๑9/๒๕๖3 เมื่อวันที่  ๒8 ตุลาคม ๒๕๖3 
ซึ่งเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี ่
ย่านดังกล่าวและให้ด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

๕. การก�าหนดนโยบายด้านการบริหารคล่ืน
ความถี่ โดยได้ปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่องแผนแม่บท
การบริหารคล่ืนความถี่ (พ.ศ.๒๕๖๒) ภาคผนวก ก 
ภาคผนวก ข และตารางก�าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๒) เพ่ือรองรับบทบัญญัติการหลอมรวม 
(Convergence) การด�าเนินการตามแผน และกรอบ
ระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา 3๐ 
แห่งพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบั
การประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม รวมถึงพันธกรณีตามข้อบังคับวิทยุ 
ค.ศ. ๒๐๒๐ 

๖. การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือ
ประชาชน ผู้ประกอบการให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 
อาทิ การออกมาตรการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของ
ประชาชนกรณีต้องท�างานที่บ้าน (Work from Home) 
สนับสนุนการใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ 
เพิ่ม 10 GB และสนับสนุนการเพิ่มความเร็วการใช้งาน
บรกิารอนิเทอร์เนต็บรอดแบนด์ประจ�าที ่เป็น 100 Mbps 
เป็นเวลา 3๐ วัน โดยที่ประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่าย และ
การออกมาตรการช่วยเหลือผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กจิการโทรคมนาคม และผูป้ระกอบกจิการกระจายเสียง 
และโทรทศัน์ ซึง่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการขยายระยะเวลา
การช�าระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม และ 
ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตรายปี นอกจากนี ้ส�านกังาน กสทช. 
ได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการโดยไม่ได้สนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้ผู้ให้บริการ ในการเปิดให้ประชาชน
ลงทะเบียนรับสิทธิ์โทรฟรี ๑๐๐ นาที เป็นเวลา ๔๕ วัน  
ในการขยายระยะเวลาการช�าระค่าธรรมเนยีมเลขหมาย 
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โทรคมนาคม และค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตรายปี รวมทัง้ 
เพื่อประโยชน์สาธารณะในการเรียนรู้ของเยาวชนและ 
ครอบครัวที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการศึกษา 
และเรียนรู้ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กสทช. จึงได้มีมติอนุญาต
ให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทยใช้คลื่นความถี่ฯ เพื่อการทดลองหรือ
ทดสอบเป็นการช่ัวคราวตามโครงการ Active Learning 
TV (ALTV) ทีวีเรียนสนุก และได้อนุญาตให้กระทรวง
ศึกษาธกิารใช้คลืน่ความถ่ีฯ เพือ่การทดลองหรอืทดสอบ
เป็นการช่ัวคราวตามโครงการทดลองส่งสญัญาณโทรทศัน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย 
ช่องรายการเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่องรายการเพือ่
การศึกษาผ่านทางไกล และช่องรายการเพือ่การอาชีวศกึษา

7. การจัดระเบียบสายสื่อสาร และการน�าสาย
สือ่สารลงใต้ดนิทัว่ประเทศ ซึง่ก�าหนดเป็นนโยบายส�าคญั
และได้ด�าเนินการต่อเนื่องมานับแต่ปี ๒๕๕9 โดยในปี  
๒๕๖3 ได้น�าสายสื่อสารลงใต้ดิน ระยะทางรวม 3๔.๔๔ 
กิโลเมตร แบ่งเป็นในพื้นท่ีกรุงเทพและปริมณฑล 
ระยะทาง 8.๐8 กิโลเมตร และในพื้นที่ต่างจังหวัด 
ระยะทาง ๒๖.3๖ กิโลเมตร และได้จัดท�าแผนการ 
จัดระเบียบสายสื่อสาร ประจ�าปี ๒๕๖3 - ๒๕๖๔ 
แล้วเสรจ็ ซึง่ก�าหนดเส้นทางในการจัดระเบยีบสายสือ่สาร 
จ�านวน 3,9๖๐ เส้นทาง ระยะทางรวม 8,๖๒3.๖๔ กโิลเมตร 
โดยในปี ๒๕๖3 ได้จัดระเบียบสายสื่อสารในเขต 
การไฟฟ้านครหลวงแล้วเสรจ็ จ�านวน 8 เส้นทาง ระยะทาง 
รวม ๖9.8 กิโลเมตร และขณะน้ีอยู่ระหว่างด�าเนินการ 
ให้เป็นไปตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ ต่อไป

8. การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดจิิทลั (MUX) เพือ่รองรบัการเรยีกคนืคลืน่ความถี่ 
ย่าน 700 MHz เพื่อน�ามาใช้ในกิจการโทรคมนาคม 
โดยเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๔ กสทช. ได้ด�าเนินการ
ปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินฯ แล้วเสร็จ 
ครบถ้วน จ�านวน ๑๔7 สถานี หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อรองรับการเรียกคืน 
คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก ่
ช่องทางการออกอากาศ (On Air) สื่อออนไลน์ (Online) 
และการลงพื้นที่ (On Ground) ซึ่งการจัดสรรคลื่น 
ความถ่ี 700 MHz เพือ่พฒันาใช้งานเทคโนโลย ี4G/5G นี้ 
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง มีการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่าง 
ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

9. การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อยกระดับการพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กจิการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม อาทิ (๑) ร่วมมอื 
กับสภากาชาดไทย และภาคีเครือข่าย ด�าเนินโครงการ 
ติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข ้อมูล 
ภูมิอากาศ ปริมาณน�้าฝน และระดับน�้าในพื้นที่ป่าต้นน�้า 
เพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันการเกิดอุทกภัยอย่าง
ยัง่ยนื (๒) ร่วมมอืกบัสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชปูถมัภ์และผูใ้ห้บรกิารโทรคมนาคมชัน้น�าฯ 
ในการจดัตัง้ศนูย์ประสานงานรกัษาความมัน่คงปลอดภัย
ทางคอมพิวเตอร์ด ้านโทรคมนาคม (TTC-CERT) 
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการรับมือภัยคุกคามทาง
คอมพวิเตอร์ และส่งเสรมิการพฒันากจิการโทรคมนาคม 
ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (3) ร่วมมือ 
กับกองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 
ด�าเนินโครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง 
ในระบบดิจิตอล DAB+ และได้ท�าการทดสอบโปรแกรม 
ประยกุต์ เช่น ผงัรายการอเิลก็ทรอนกิส์ในการออกอากาศ 
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลให้สามารถใช้งานได้ 
(๔) ความร่วมมอืกบัส�านกังานคณะกรรมการการแข่งขนั 
ทางการค้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการก�ากับดูแล 
ลดปัญหา อปุสรรค และความซ�า้ซ้อนของการก�ากบัดูแล 
การแลกเปลีย่นข้อมลู แลกเปลีย่นบคุลากรด้านวชิาการ ฯลฯ 
และร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อจัดการปัญหาการโฆษณาอาหาร ยาและ 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายหรือการด�าเนินการใน
ลกัษณะทีเ่ป็นการเอาเปรยีบผู้บรโิภคในกจิการกระจายเสยีง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

๑๐. การสนบัสนนุการขยายโครงข่ายอินเทอร์เนต็
ความเรว็สูงให้ครอบคลมุ ดงันี ้(๑) ด�าเนนิโครงการจดัให้ 
มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในพื้นท่ีชายขอบ (Zone C+) เพ่ือขยาย
โครงข ่ายสัญญาณโทรศัพท ์ เค ล่ือนที่และบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกหมู ่บ ้าน
ของประเทศไทย จ�านวน 3,9๒๐ หมู่บ้าน ซ่ึงขณะนี้ 
มีความก้าวหน้าในการด�าเนินการฯ คิดเป็นร้อยละ 8๕ 
และ (๒) ด�าเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต
ความเรว็สงูในพืน้ทีห่่างไกล (Zone C) เพือ่ขยายโครงข่าย 
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บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
ที่ห่างไกล จ�านวน ๑๕,73๒ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีความ
ก้าวหน้าในการด�าเนินการฯ คิดเป็นร้อยละ 8๕ ทั้งน้ี 
เมื่อโครงการดังกล่าวด�าเนินการแล้วเสร็จจะส่งผลต่อ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
และเป็นธรรม ทั้งในมิติเชิงพื้นที่และมิติเชิงสังคม อันจะ
น�ามาซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

๑๑. การคุม้ครองผูบ้ริโภคในกจิการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ดังนี้ (๑) 
การพฒันาระบบการพิสจูน์และยนืยนัตวัตนด้วยรูปแบบ 
บัตรประจ�าตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที ่
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ 
ในการเข้าใช้ธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ของประชาชนหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้ภาครฐัและเอกชนได้อย่างปลอดภยั  
(๒) การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน ส่งเสริม 
ความตระหนักรู ้ และการรักษาสิทธิในการใช้บริการ
กิจการโทรคมนาคม ด้วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู ้ของประชาชนใน 
รูปแบบการจัดกิจกรรม และการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
(3) การก�ากับดูแลการกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบ 
ผู้บริโภค การพัฒนาความเข้มแข็งของผู้บริโภค และ
การพัฒนาและเพิ่มความสามารถของประชาชนในการ 
รูเ้ท่าทนัสือ่ การส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
และคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์ 
จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนการพัฒนา
หลกัเกณฑ์และการจดัการเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค
ในกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทศัน์ ใน ๔ มติหิลกั 
ได้แก่ การป้องปราม การปราบปราม การส่งเสริมความ
เข้มแข็งของผู้บริโภคฯ และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของคนพิการและคนด้อยโอกาส 

นอกจากนี้ กสทช. และส�านักงาน กสทช. ให ้
ความส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่บนหลักธรรมาภิบาล     
พร้อมท้ังการประสานความร่วมมือของบุคลากรใน 
ส�านักงานฯ ให้มีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาองค์กร
ไปสู่ส�านักงานดิจิทัล การให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง เพ่ือเป ็น
ก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของ กสทช. และ 
ส�านักงาน กสทช. โดยได้ด�าเนินการ ดังนี้

 ๑. การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของส�านักงาน กสทช.  
เพ่ือไปสู ่ระดับ AA โดยในปี ๒๕๖3 ได้เข้าร่วมการ
ประเมิน ITA และได้รับรางวัลโล่เกียรติยศการประเมิน 
คณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โดยมีคะแนน
สูงสุดเป็นล�าดับที่ ๑ ของกลุ่มหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ  
มีผลการประเ มินอยู ่ ในระดับ AA ด ้วยคะแนน 
97.7๕ คะแนน และอยู่ในล�าดับที่ ๖ ของประเทศจาก 
8,3๐3 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน และในปีต่อไป 
ส�านักงานฯ ต้องรักษาไว้ซ่ึงมาตรฐานฯ ระดับ AA และ
ด�าเนินการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

 ๒. การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนารูปแบบ
และระบบการท�างานของส�านักงาน กสทช. ไปสู่การ 
เป็นส�านักงานดิจิทัล เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยได้ก�าหนดแผน 
การด�าเนินงาน ๔ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนพัฒนา 
Portal บริการประชาชน (๒) แผน Synchronized 
ฐานข้อมูล (3) แผน Digital Signature และ (๔) แผน
พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งได้
จัดตั้งคณะท�างานฯ เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานฯ 
พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕ ในการพัฒนาส�านักงาน กสทช. 
ไปสู่การเป็นส�านักงานดิจิทัล โดยน�าเทคโนโลยีมาใช้ใน 
การท�างาน รวมถึงอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน
โดยในปี ๒๕๖3 ส�านักงาน กสทช. ได้รับรางวัลรัฐบาล
ดิจิทัล ประจ�าปี ๒๕๖3 “DG Awards 2020” ในฐานะ
ทีเ่ป็น ๑ ใน ๑๐ หน่วยงานทีไ่ด้รบัคดัเลอืกจากส�านกังาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) และได้รับคดัเลอืก
เป็นล�าดับที่ ๖ จาก ๑,9๒๖ หน่วยงาน 

 3. การบริหารงบประมาณของส�านกังาน กสทช. 
ประจ�าปี ๒๕๖3 ได้มีการจัดท�างบประมาณแบบเกินดุล 
โดยมีรายรับที่จัดเก็บได้จ�านวน 9,๑๒9.๕39 ล้านบาท 
และต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖3 จ�านวน 
ทัง้สิน้ ๖,๕๔8.3๒9 ล้านบาท มผีลการใช้จ่ายงบประมาณ
จากการด�าเนินของส�านักงานฯ จ�านวน ๖,๑๒๔.7๒๐ 
ล้านบาท และได้น�าส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามมาตรา ๒๔ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเกณฑ์เงินสด (Cash Basis) 
จ�านวน ๑,3๖๔.98๔ ล้านบาทแล้ว คาดว่าส�านักงานฯ 
จะมีเงินน�าส่งเข้าเป็นรายได้รัฐอีกเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 
๑,๖39.83๕ ล้านบาท
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ข้อมูลทั่วไป
กสทช.

และส�าน ักงาน	กสทช.

เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม ๒๕๕๔ ได้มีพระบรมราช 
โองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ หรือเรียกโดยย่อว่า “กสทช.” ตามมาตรา ๑7 
แห่งพระราชบญัญัตอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีและก�ากบั
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕3 ซ่ึงประกอบด้วย
ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. และกรรมการ 
กสทช. โดยมาตรา 3๕ มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 
๔๐ แห่งพระราชบัญญัตฉิบับน้ี ก�าหนดให้ กสทช. แต่งตัง้
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
หรือเรียกโดยย่อว่า “กสท.” และคณะกรรมการกิจการ 
โทรคมนาคม หรอืเรยีกโดยย่อว่า “กทค.” เพ่ือปฏบิตักิารแทน 
กสทช. ในด้านการก�ากับดูแลการประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ 

และระดับท้องถิ่น ท้ังในด้านการศึกษา วัฒนธรรม 
ความมัน่คงของรัฐ  ประโยชน์สาธารณะอืน่  และการแข่งขนั 
โดยเสรีอย่างเป็นธรรม การก�าหนดหลักเกณฑ์และ 
วิธีการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
การก�าหนดหลกัเกณฑ์การประกอบกจิการกระจายเสยีง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้ง
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการ 
เข ้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ที่ ใช ้ในกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
ตลอดจน จดัให้ภาคประชาชนมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการ 
สื่อมวลชน สาธารณะ และด�าเนินภารกิจอื่นใดตาม
อ�านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยกรรมการ กสทช. มีวาระด�ารงต�าแหน่งหกปีนับแต่
วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ด�ารงต�าแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียว
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กสทช. ได้ปฏิบัติภารกิจภายใต้อ�านาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติองค ์การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕3 ดงักล่าวเรือ่ยมา และเมือ่วนัที ่๒๒ มถุินายน 
๒๕๖๐ ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้ยกเลิกมาตรา 3๕ มาตรา 37 
มาตรา 39 และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕3 และได้ก�าหนดให้มี  
กสทช. จ�านวน 7 คน ซึ่งมาจากผู ้มีความรู ้ความ 
เชี่ยวชาญด้านกิจการกระจายเสียง ด้านกิจการโทรทัศน์ 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ด้านวิศวกรรม ด้านกฎหมาย 
ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ
ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ด้านละหนึ่งคน
ประกอบกับบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๔๒ ได้บัญญัติ
ว่า “ให้กรรมการ กสทช. ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงด�ารงต�าแหน่งต่อไป
จนกว่าจะครบวาระหรือพ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตุอ่ืน
ในกรณีที่มีต�าแหน่งว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้กรรมการ 
กสทช. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่มี 
กรรมการ กสทช. เหลือไม่ถึงสี่คน ให้กรรมการ กสทช. 
ที่เหลืออยู่พ้นจากต�าแหน่งโดยถือว่าเป็นการพ้นจาก
ต�าแหน่งตามวาระ และให้ด�าเนินการแต่งตั้งกรรมการ 
กสทช. ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕3 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ กสทช. ดังกล่าว 
ให้กรรมการ กสทช. ทีเ่หลอือยูป่ฏบิตัหิน้าทีต่ามท่ีจ�าเป็น 
ไปพลางก่อน จนกว่ากรรมการ กสทช. ซ่ึงได้รบัการแต่งต้ัง 
ตามพระราชบัญญัติองค ์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕3 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
เข้ารับหน้าที่ ในกรณีท่ีผู้พ้นจากต�าแหน่งตามวรรคหนึ่ง 
เป็นผูด้�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ กสทช. ให้กรรมการ 
กสทช. ทีเ่หลอือยูเ่ลอืกกรรมการ กสทช. คนหนึง่ท�าหน้าท่ี 
ประธานกรรมการ กสทช. ต่อไป” ในระหว่างนีส้�านกังาน
เลขาธกิารวฒิุสภาได้เริม่กระบวนการสรรหาและคดัเลอืก 
บุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ซึ่งต่อมา เม่ือวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค�าสั่งท่ี 7/๒๕๖๑ เรื่อง  

การยกเลิกและระงับกระบวนการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
ข้อ (๑) ให้ยกเลกิกระบวนการสรรหาและคดัเลอืกบุคคล
เพือ่แต่งตัง้เป็น กสทช. ซึง่ได้ด�าเนนิการอยูใ่นวนัก่อนวนัที ่
ค�าสัง่นีม้ผีลใช้บงัคบั และให้ระงบัการสรรหาและคดัเลือก 
บคุคลเพือ่แต่งต้ังเป็น กสทช. ไว้ก่อนจนกว่าหวัหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติจะมีค�าส่ังเป็นอย่างอื่น และ 
ข้อ (๒) ให้ กสทช. ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่ค�าสั่งนี้มีผล 
ใช้บังคับ ยังคงด�ารงต�าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ตาม
ที่จ�าเป็นไปพลางก่อนต่อไปตามที่ก�าหนดในมาตรา 
๔๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระหว่างนี ้หาก กสทช. พ้นจาก 
ต�าแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ กสทช. ประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ จนกว่าหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติจะมีค�าส่ังเป็นอย่างอื่น และข้อ (3) 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและ 
คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง กสทช. 
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายทีต้่องการให้ผูไ้ด้รบั
การสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
และด�าเนินการให้มีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล 
เพื่อแต่งตั้งดังกล่าวโดยเร็วต่อไป และเมื่อวันที่ ๑๖ 
เมษายน ๒๕๖๒ ได้มกีารประกาศพระราชบญัญติัองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 
ว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและ 
เหมาะสมยิง่ขึน้  ต่อมาหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. มีความจ�าเป็นต้อง
มีความต่อเนื่อง จึงได้มีค�าสั่งที่ 8/๒๕๖๒ ลงวันที่ 8 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความ 
ต่อเน่ืองของกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมท้ังการขยาย
บริการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์ด้านความมั่นคงและ
ประโยชน์สาธารณะของประเทศ ข้อ (๑) ให้ระงับการ
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สรรหาและคดัเลอืกบุคคลเพือ่แต่งตัง้เป็น กสทช. ไว้ก่อน
จนกว่าจะมีพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
ฉบบัแก้ไขเพิม่เติม ในส่วนท่ีเกีย่วกบักระบวนการสรรหา
และคดัเลอืกบคุคลเพือ่แต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
กสทช. ใช้บังคับ หรือจนกว่านายกรัฐมนตรีโดยความ 
เหน็ชอบของคณะรฐัมนตรีจะมคี�าส่ังเป็นอย่างอืน่ ข้อ (๒)  
ในกรณีท่ีกรรมการ กสทช. พ้นจากต�าแหน่งด้วยเหตุ
อายคุรบเจ็ดสิบปีบรบิรูณ์ ให้กรรมการ กสทช. ทีพ้่นจาก
ต�าแหน่งปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่าคณะกรรมการกจิการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ตามพระราชบัญญัติท่ีแก้ไข
เพิม่เตมิตามข้อ (๑) เข้ารบัหน้าที ่หรอืจนกว่าจะพ้นจาก
ต�าแหน่งเพราะเหตุอื่น และข้อ (3) ในกรณีที่กรรมการ 
กสทช. พ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากพ้นจาก
ต�าแหน่งด้วยเหตุอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ตามข้อ (๒) 
ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการ 
กสทช. เท่าที่เหลืออยู่ และให้กรรมการ กสทช. เท่าที่
เหลืออยู่ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

กรรมการ กสทช. ยังคงปฏิบัติหน้าที่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
ซึง่เป็นไปตามค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ ที ่8/๒๕๖๒ 
มีองค์ประกอบดังนี้

๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ  ท�าหน้าทีป่ระธานกรรมการ

๒. พันเอก นที  ศุกลรัตน์  รองประธานกรรมการ

3. พลโท พีระพงษ์  มานะกิจ  กรรมการ

๔. นายประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์ กรรมการ

๕. นายธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  กรรมการ

๖. นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ
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พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก�ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕3 และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒7 ก�าหนดให้ กสทช. มีอ�านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 

๑. จัดท�าแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ 
ตารางก�าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการ 
โทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุ แผนการบริหารสิทธิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และแผนเลขหมาย
โทรคมนาคม และด�าเนนิการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว  
แต่แผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผน 
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 
สังคม

๒. ก�าหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ระหว่างคลื่น
ความถี่ท่ีใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม 

3. ก�าหนดลักษณะและประเภทของกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

๔. พิจารณาอนุญาตและก�ากับดูแลการใช้คลื่น
ความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมในการประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
หรอืในกิจการวทิยคุมนาคม และก�าหนดหลกัเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียม 
การอนุญาตดังกล่าว ในการนี้ กสทช. จะมอบหมายให้
ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้อนุญาตแทน กสทช. เฉพาะ
การอนุญาตในส่วนท่ีเก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคมตาม 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กสทช. ก�าหนดก็ได้

 ๕. ก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ให้ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากการรบกวน 
ซึง่กนัและกนั ทัง้ในกจิการประเภทเดยีวกนัและระหว่าง 
กิจการแต่ละประเภท

 ๖. พิ จารณาอนุญาตและก� ากับ ดูแลการ 
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 
และก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต 
เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว

 7. พิจารณาอนุญาตและก�ากับดูแลการใช ้
เลขหมายโทรคมนาคม และก�าหนดหลักเกณฑ์และ 
วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียม
การอนุญาตดังกล่าว

 8. ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้หรือ
เชื่อมต่อ และหลักเกณฑ์และวิธีการในการก�าหนดอัตรา
ค่าใช้หรือค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
ทั้งในกิจการประเภทเดียวกัน และระหว่างกิจการแต่ละ
ประเภท ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการและ 
ผู้ลงทุน หรือระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยค�านึง
ถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส�าคัญ

 9. ก�าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและ
โครงสร้างอตัราค่าบรกิารในกจิการกระจายเสยีง กจิการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้
บริการและผู้ให้บริการโดยค�านึงถึงประโยชน์สาธารณะ
เป็นส�าคัญ

๑๐. ก�าหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์
ทางด้านเทคนิคในการประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และในกิจการ 
วิทยุคมนาคม

กสทช.	และอ�านาจหน้าที่
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๑๑. ก�าหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการ 
กระท�าอันเป็นการผกูขาดหรอืก่อให้เกดิความไม่เป็นธรรม 
ในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม

๑๒. ก�าหนดมาตรการให้มีการกระจายบริการ
ด้านโทรคมนาคมให้ทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนัตามมาตรา ๕๐ 

  (๑๒/๑) เรียกคืนคลื่นความถ่ีท่ีไม ่ได ้ใช ้
ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ ้มค่าหรือน�ามาใช้
ประโยชน์ให้คุ ้มค่ายิ่งขึ้น ตามที่ก�าหนดไว้ในแผนซึ่ง 
จัดท�าขึ้นตาม (๑) จากผู ้ ท่ีได ้รับอนุญาตเพื่อน�ามา 
จัดสรรใหม่ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ 
กสทช. ก�าหนด โดยเงื่อนไขดังกล่าวต้องก�าหนดวิธีการ
ทดแทน ชดใช้ หรอืจ่ายค่าตอบแทนส�าหรบัผูท่ี้ถูกเรยีกคืน 
คลื่นความถี่ โดยให้ค�านึงถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ในแต่ละกรณีด้วย

๑3. คุม้ครองสทิธิและเสรภีาพของประชาชนมใิห้
ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ และคุ้มครองสิทธ ิ
ในความเป็นส่วนตัวและเสรภีาพของบุคคลในการสือ่สาร
ถึงกันโดยทางโทรคมนาคม และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและ 
ใช้ประโยชน์คล่ืนความถ่ีท่ีใช้ในกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

๑๔. ด�าเนินการในฐานะหน่วยงานอ�านวยการ
ของรัฐที่มีอ�านาจในการบริหารกิจการสื่อสารระหว่าง
ประเทศกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ
กับองค์กรระหว่างประเทศอื่น รัฐบาลและหน่วยงาน 
ต่างประเทศตามที่อยู่ในหน้าที่และอ�านาจของ กสทช. 
หรือตามที่รัฐบาลมอบหมาย รวมทั้งสนับสนุนการ 
ด�าเนินการของรัฐเพ่ือให้มีดาวเทียมหรือให้ได้มาซึ่ง 
สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และประสานงาน 
เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ ท้ังในประเทศและ
ระหว่างประเทศ ท้ังนี ้เพือ่ให้เป็นไปตามแผนซึง่จัดท�าตาม 
(๑) และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

  (๑๔/๑) ด�าเนินการให้ได้มาและรักษาไว้ 
ซ่ึงสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติ
ของชาติ และด�าเนินการให้มีการใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชน 
ในกรณีท่ีการรักษาสิทธิดังกล่าวก่อให้เกิดภาระแก่รัฐ

เกนิประโยชน์ทีจ่ะได้รบั กสทช. อาจสละสทิธดิงักล่าวได้
ตามทีก่�าหนดในแผนการบรหิารสทิธใินการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทยีม และให้รายงานคณะรัฐมนตรีพร้อมทัง้ประกาศ
เหตุผลโดยละเอียดให้ประชาชนทราบ ในการด�าเนนิการ
ให้มกีารใช้สทิธใินการเข้าใช้วงโคจรดาวเทยีมดังกล่าว ให้ 
กสทช. มีอ�านาจก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
การอนุญาตค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การอนุญาต รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการด�าเนินการที่
เกีย่วข้องทีผู่ข้อรับอนญุาตหรือผู้รับอนญุาตแล้วแต่กรณี 
จะต้องรับภาระโดยค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว
เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการอนุญาตแล้วเหลือเท่าใดให้น�าส่ง
เป็นรายได้แผ่นดิน

  (๑๔/๒) พิจารณาอนุญาตและก�ากับดูแล
การประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใช้ช่อง
สัญญาณดาวเทียมต่างชาติ และก�าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข และค่าธรรมเนียม
การอนุญาตดังกล่าว

๑๕. วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่
มีการรบกวนซึ่งกันและกัน

๑๖. ติดตามตรวจสอบและให้ค�าปรึกษาแนะน�า
การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม

๑7. ก�าหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิ 
ข้ามสื่อ หรือการครอบง�ากิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ ระหว่างสื่อมวลชน 
ด้วยกันเอง หรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเป็นการ 
ขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดก้ัน 
การได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน

๑8. ส่งเสริมการรวมกลุ ่มของผู ้รับใบอนุญาต 
ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน 
ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็น
องค์กรในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อท�าหน้าที่จัดท�ามาตรฐาน
ทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและ
การควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเอง 
ภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม

๑9. ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการ
บรหิารงานท่ัวไป การบริหารงานบคุคล การงบประมาณ 
การเงินและทรัพย์สิน และการด�าเนินการอื่นของ
ส�านักงาน กสทช. ตามมาตรา ๕8

26คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



๒๐. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของส�านักงาน 
กสทช. รวมทั้งเงินท่ีจะจัดสรรเข้ากองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา ๕๒

๒๑. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการ
จัดสรรเงินกองทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
เสนอตามมาตรา ๕๕

๒๒. ให้ข้อมูลและร่วมด�าเนินการในการเจรจา
หรอืท�าความตกลงระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใน 
เรือ่งทีเ่กีย่วกับการบรหิารคลืน่ความถี ่กจิการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือกิจการอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง

  (๒๒/๑) ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการด�าเนินการ 
ของ กสทช. และผู ้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจาก 
กสทช. ท้ังนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับดิจิทัลตามที่ส�านักงาน 
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ร้องขอเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดท�า
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒3. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มกีฎหมาย
หรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดสรรคลื่นความถี่และการด�าเนินการอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับคลื่นความถ่ี กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

๒๔. ออกระเบยีบ ประกาศ หรอืค�าสัง่อันเกีย่วกับ
อ�านาจหน้าที่ของ กสทช.

๒๕. ปฏิ บั ติ ก า รอื่ น ใดตามที่ ก� าหนด ไว ้ ใ น 
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
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อ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน	กสทช.  

ตามมาตรา ๕๖ และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบญัญตั ิ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕3 และทีแ่ก้ไข 
เพิ่มเติม ได้บัญญัติให้ส�านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม 
แห่งชาติ หรือเรียกโดยย่อว่า “ส�านักงาน	กสทช.”
เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ 
แผ่นดินและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น และอยู ่ภายใต ้
การก�ากับดูแลของประธานกรรมการ โดยให้ส�านักงาน 
กสทช. มีเลขาธิการ กสทช. คนหนึ่ง รับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานของส�านักงาน กสทช. ขึ้นตรงต่อประธาน
กรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง
ของส�านกังาน กสทช. ประกอบกบัมาตรา ๕7 ได้ก�าหนด
อ�านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. รับผิดชอบในการรับและจ่ายเงินรายได้ของ
ส�านักงาน กสทช.

๒.  จัดท�างบประมาณรายจ ่ายประจ�าป ีของ
ส�านักงาน กสทช. เพื่อเสนอ กสทช. อนุมัติ โดยรายจ่าย 
ประจ�าปีของส�านักงาน กสทช. ให้มีความหมายรวมถึง 
รายจ่ายใด ๆ  อันเกี่ยวกับการด�าเนินการตามอ�านาจ
หน้าทีข่อง กสทช. คณะกรรมการตดิตามประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน และส�านักงาน กสทช. งบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีดังกล่าวต้องจัดท�าโดยค�านึงถึงความคุ ้มค่า 
การประหยดั และประสทิธภิาพ รายการหรอืโครงการใด 
ทีต่ัง้งบประมาณไว้แล้วและมไิด้จ่ายเงนิหรอืก่อหนีผู้กพนั
ภายในปีงบประมาณน้ัน ให้รายการหรือโครงการนั้น 
เป็นอนัพบัไป และให้ส�านกังาน กสทช. น�าส่งงบประมาณ
ส�าหรบัรายการหรอืโครงการดงักล่าวเป็นรายได้แผ่นดนิ

3.  ตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่

๔.  รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช ้
คลืน่ความถี ่ การประกอบกจิการกระจายเสยีง  กจิการโทรทศัน์ 

และกจิการโทรคมนาคม เพือ่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา 
หรอืเสนอความเหน็ต่อ กสทช. เพ่ือพจิารณาตามหลกัเกณฑ์ 
ที่ กสทช. ก�าหนด

๕. ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ 
คลื่นความถี่ การใช้คลื่นความถี่ การประกอบกิจการ 
กระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

๖. รับผิดชอบงานธุรการของ กสทช. และ 
คณะกรรมการบริหารกองทุน

7.  ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ กสทช. มอบหมาย

การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของ
ส�านักงาน	กสทช.

ในการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีตาม
มาตรา ๕7 (๒) ก่อนทีส่�านกังาน กสทช. จะเสนอ กสทช. 
อนมุตั ิให้ส�านกังาน กสทช. เสนอร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีต่อคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็น และให้ส�านักงาน 
กสทช. พิจารณาด�าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงร่าง 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีดังกล่าว เว้นแต่งบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีในส่วนของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน  ให้ส�านกังาน กสทช.  เสนอไปยงั 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อด�าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง ในกรณีที่ส�านักงาน 
กสทช. หรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วแต่กรณี ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของ
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ให้ส�านักงาน กสทช. เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
ดังกล่าวพร้อมความเห็นของคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อ กสทช. เพื่อพิจารณา
ต่อไป เมื่อ กสทช. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
ของส�านักงาน กสทช. แล้ว ให้ส�านักงาน กสทช. เปิดเผย 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีนั้น พร้อมทั้งรายการ
หรือโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ประชาชน
ทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือวิธีการอื่น 

ส�านักงาน	กสทช.
และอ�านาจหน้าที่
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ทีเ่ข้าถงึได้โดยสะดวก โดยให้ส�านกังาน กสทช. เสนอร่าง 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีต่อคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ
ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน และให้คณะกรรมการดิจิทัล 
เพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตพิจิารณาให้ความเห็นให้
แล้วเสรจ็ก่อนวนัเริม่ปีงบประมาณไม่น้อยกว่าสามสบิวนั  
และเม่ือได้รับความเหน็หรอืเมือ่พ้นระยะเวลาดงักล่าวแล้ว 
ให้ส�านกังาน กสทช. เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
ต่อ กสทช. เพื่อด�าเนินการต่อไป

รายได้ของส�านักงาน	กสทช.

ตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญตัอิงค์กรจดัสรร 
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕3 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก�าหนด
ให้รายได้ของส�านักงาน กสทช. ได้แก่ ค่าธรรมเนียม
การขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืน
ความถี่ตามมาตรา ๔๔/๒ วรรคหนึ่ง ค่าธรรมเนียมการ
ขออนุญาตและค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตประกอบกจิการ
ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และค่าธรรมเนียมการโอน 
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๔/3 รายได้
หรอืผลประโยชน์อนัได้มาจากการด�าเนนิงานตามอ�านาจ
หน้าที่ของ กสทช. และส�านักงาน กสทช. รายได้จาก
ทรัพย์สินของส�านักงาน กสทช. เงินและทรัพย์สินท่ีมี 
ผู้บริจาคให้แก่ส�านักงาน กสทช. ตามระเบียบที่ กสทช. 
ก�าหนดเพื่อใช้ในการด�าเนินงานของส�านักงาน กสทช. 
และเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ โดยที่รายได้ 
ที่ได้รับจากค่าธรรมเนียมการขออนุญาต ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการและค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต
ให้ใช้คลืน่ความถีฯ่ และรายได้หรอืผลประโยชน์อนัได้มา
จากการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ของ กสทช. และ
ส�านกังาน กสทช. เมือ่ได้หกัรายจ่ายส�าหรบัการด�าเนนิงาน 
อย่างมีประสทิธภิาพของส�านกังาน กสทช. ค่าภาระต่าง ๆ  
ที่จ�าเป็น เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุนตามมาตรา ๕๒ 
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว เหลือเท่าใดให้น�าส่ง 
เป็นรายได้แผ่นดิน ในกรณีรายได้ของส�านักงาน กสทช. 
มีจ�านวนไม่พอส�าหรับค่าใช้จ ่ายในการด�าเนินงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพของส�านักงาน กสทช. รวมทั้ง 

ค่าภาระต่าง ๆ  ที่จ�าเป็นและไม่สามารถหาเงินจาก 
แหล่งอื่นได้ รัฐพึงจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้แก่
ส�านักงาน กสทช. เท่าจ�านวนที่จ�าเป็น

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง	
กจิการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคมเพือ่ประโยชน์
สาธารณะ

ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕3 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก�าหนด
ให้จัดตั้งกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

• เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
อย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมชุมชน และสนับสนุน 
ผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน 

• ส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาทรพัยากรสือ่สาร 
การวิจัย และพัฒนาในกิจการฯ รวมทั้งความสามารถ
ในการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีิง่อ�านวยความสะดวก
ส�าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจน 
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

• ส ่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ในด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
การด�าเนินการขององค์กรซึ่งท�าหน้าที่จัดท�ามาตรฐาน
ทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ 

• สนับสนุน ส ่งเสริมและคุ ้มครองผู ้บริโภค 
ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม 

• สนับสนุนการด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์  โดยจดัสรรเงนิ 
ให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

• สนบัสนุนการใช้คล่ืนความถีใ่ห้เกิดประสิทธภิาพ
สูงสุด รวมทั้งสนับสนุนการเรียกคืนคล่ืนความถี่ที่มี 
ผู้ได้รับอนุญาตไป เพื่อน�ามาจัดสรรใหม่และสนับสนุน
การทดแทน ชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืน
คลื่นความถี่ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ใช้คลื่นความถี่
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ค่านิยมหลัก	l 	Core Value

N
Navigating to
International

ก้ำวไกลสู่สำกล

B
Building

Innovation

สร้ำงสรรค์
นวัตกรรม

T
Teamwork & 

Transparency

ท�ำงำนเป็นทีม
และโปร่งใส

C
Consistent

Professionalism

เชี่ยวชำญ
อย่ำงมืออำชีพ

ส�านักงาน	กสทช.
เป็นองค์กรชั้นน�าในระดับอาเซียน

ในการก�ากับดูแล	และพัฒนากิจการสื่อสาร
เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ l Vision

ส�านักงาน	กสทช.	ท�าหน้าที่
สนับสนุน	กสทช.	ในการจัดสรรคลื่นความถี่

การอนุญาต	และการก�ากับการประกอบกิจการกระจายเสียง	
กิจการโทรทัศน์	กิจการวิทยุคมนาคม	และกิจการโทรคมนาคม
อย่างมีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	และเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน

พันธกิจ	l Mission
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ความมั่นคง
การสร้าง

ความสามารถ
ในการแข่งขัน

การพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
ทรัพยากร

มนุษย์

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค

ทางสังคม

การสร้างการ
เติบโตบน

คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ

การบริหาร
จัดการภาครัฐ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี

แผนยุทธศาสตร์	ส�านักงาน	กสทช.	ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2๕๖1	-	2๕๖4)

ยุทธศาสตร์ที่	2

ผลักดันการขับเคลื่อน
แผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ในทิศทางที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่	๓

เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง

ด้านดิจิทัลเพื่อการ
พัฒนาประเทศ

อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่	4

ยกระดับ
การบริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่	1

พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรที่มีธรรมาภิบาล 

และสมรรถนะสูง
อย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคง

แห่งชาติ

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๓ ประเด็น

แผนการปฏิรูปประเทศ 
๑๓ ด้าน

แผนแม่บท
การบริหาร
คลื่นความถี่

แผนแม่บท
กิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

แผนแม่บท
กจิการโทรคมนาคม

นโยบาย
ระดับชาติ

1.	Thailand	4.0
 - Smart Enterprise 
  and Startup
 - High Value 
  Services
 - High Skilled
  Labours and
  Expertise 
  Workforces

2.	นโยบายรัฐบาล
	 12	ด้าน

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนระดับหน่วยงาน

ในปี ๒๕๖3 กสทช. ได้มีส ่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ส�าคัญ และแผนระดับชาต ิ
โดยได้มีการจัดท�าแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖8) 
ซึ่งมีความเช่ือมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยถ่ายทอดลงสู่แผนยุทธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ของส�านักงาน	กสทช.	และความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล	ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	และแผนการปฏิรูปประเทศ
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ผู้บริหารระดับสูง
ส�ำนักงำน กสทช.

นายฐากร	ตัณฑสิทธิ์
เลขำธิกำร กสทช.
วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
(ปี ๒๕๕๓ - ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓)

นายไตรรัตน์	วิริยะศิริกุล
รองเลขำธิกำร รักษำกำรแทน เลขำธิกำร กสทช.
(๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน)

พลอากาศโท	ดร.ธนพันธุ์	หร่ายเจริญ
รองเลขำธิกำร กสทช.
สำยงำนกิจกำรภูมิภำค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภักดี	มะนะเวศ
รองเลขำธิกำร กสทช.
สำยงำนกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์

นายสุทธิศักดิ์		ตันตะโยธิน
รองเลขำธิกำร กสทช.
สำยงำนกิจกำรโทรคมนำคม
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นางสุพินญา		จ�าปี
ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ

นายเสน่ห์		สายวงศ์
ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ

นางสาวอัจฉรา		ปัณยวณิช
ผู้ช่วยเลขำธิกำร กสทช.
สำยงำนยุทธศำสตร์และกิจกำรองค์กร

นายสมบัติ		ลีลาพตะ
ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ

นายเฉลิมชัย		ก๊กเกียรติกุล
ผู้ช่วยเลขำธิกำร กสทช.
สำยงำนบริหำรองค์กร

นางสาวจิตสถา		ศรีประเสริฐสุข
ผู้ช่วยเลขำธิกำร กสทช.
สำยงำนกิจกำรโทรคมนำคม

นายฉันทพัทธ์		ข�าโคกกรวด
ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ

นางสาวมณีรัตน์		ก�าจรกิจการ
ผู้ช่วยเลขำธิกำร กสทช.
สำยงำนกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์
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ต�าแหน่งบริหาร ต�าแหน่งวิชาการ

รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. (บ๑) ๑ คน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ช๑) ๔ คน

รองเลขาธิการ กสทช. (บ๑) 3 คน ผู้เชี่ยวชาญ (ช๒) ๕ คน

ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. (บ๒) ๔ คน ผู้ช�านาญการ (ช3) ๒ คน

ผู้อ�านวยการส�านัก (บ๒) ๔3 คน   

ผู้อ�านวยการส่วน (บ3) ๒๒7 คน    

ต�าแหน่งปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงานประจ�า	กสทช.

พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ก๑) ๔๒๖ คน ที่ปรึกษา เลขานุการ ผู้ปฏิบัติงานฯ ๖๒ คน

พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ก๒) ๔๒๖ คน    

พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (ก3) ๑๕๕ คน    

ลูกจ้าง 3๖๑ คน    

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖3

ที่มา : ส�านักทรัพยากรบุคคล ส�านักงาน กสทช.

ในปี ๒๕๖3 ส�านักงาน กสทช. มีอัตราก�าลังทั้งสิ้น ๑,7๑9 คน ดังนี้
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ตำ�แหน่งบริห�ร ตำ�แหน่งวิช�ก�ร ตำ�แหน่งปฏิบัติก�ร ผู้ปฏิบัติง�นประจำ�
กสทช.

โครงสร้างและอัตราก�าลัง
ของส�านักงาน	กสทช.	
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ส�ำนักกฎหมำยกระจำยเสียงและโทรทัศน์

ส�ำนักค่ำธรรมเนียมและอัตรำค่ำบริกำร
ในกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์

ส�ำนักกำรอนุญำตประกอบกิจกำร
กระจำยเสียงและโทรทัศน์

ส�ำนักนโยบำยและวิชำกำรกระจำยเสียง
และโทรทัศน์

ส�ำนักกำรอนุญำตประกอบกิจกำรโครงข่ำย
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก และเครื่องวิทยุคมนำคม

ส�ำนักก�ำกับกำรใช้คลื่นควำมถี่
ในกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์

ส�ำนักส่งเสริมกำรแข่งขันและก�ำกับดูแลกันเอง

ส�ำนักก�ำกับผัง เนื้อหำรำยกำร และพัฒนำ
ผู้ประกำศในกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์

ส�ำนักพัฒนำองค์กรวิชำชีพ
และส่งเสริมกำรบริกำรทั่วถึง

ส�ำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ในกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์

ส�ำนักรับรองมำตรฐำนวิศวกรรม
ในกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์

ส�ำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภค ในกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์

ส�ำนักกรรมกำรและเลขำธิกำร

ส�ำนักอ�ำนวยกำรกลำง

ส�ำนักสื่อสำรองค์กร

ส�ำนักประธำนกรรมกำรและกำรประชุม

ส�ำนักสนับสนุนกำรตรวจสอบภำยใน
ติดตำมประเมินผล และต่อต้ำนกำรทุจริต

ส�ำนักกองทุนวิจัยและพัฒนำ

ส�ำนักบริหำรคลื่นควำมถี่

ส�ำนักกิจกำรดำวเทียมสื่อสำร

ส�ำนักบริหำรข้อมูลกลำง

ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

รองเลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ส�ำนักทรัพยำกรบุคคล

ส�ำนักบริหำรคดีและนิติกำร

ส�ำนักกำรพัสดุและบริหำรทรัพย์สิน

ส�ำนักยุทธศำสตร์และกำรงบประมำณ

ส�ำนักกำรคลัง

ส�ำนักกำรต่ำงประเทศ

ส�ำนักพัฒนำองค์กรดิจิทัล

สถำบันวิทยำกำร

รองเลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

สายงานกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์

สายงานยุทธศาสตร์
และกิจการองค์กร สายงานบริหารองค์กร

โครงสร้าง
ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ส�ำนักกิจกำรดำวเทียมสื่อสำร

ส�ำนักงำน กสทช. ภำค ๑

ส�ำนักงำน กสทช. ภำค ๒

ส�ำนักงำน กสทช. ภำค ๓

ส�ำนักกิจกำรภูมิภำค

ส�ำนักงำน กสทช. ภำค ๔

ส�ำนักค่ำธรรมเนียมและอัตรำค่ำบริกำรใน
กิจกำรโทรคมนำคม

ส�ำนักกำรอนุญำตประกอบกิจกำร
โทรคมนำคม ๑

ส�ำนักกำรอนุญำตประกอบกิจกำร
โทรคมนำคม ๒

ส�ำนักกฎหมำยโทรคมนำคม

ส�ำนักก�ำกับดูแลกิจกำรโทรคมนำคม

ส�ำนักเทคโนโลยีและมำตรฐำนโทรคมนำคม

ส�ำนักบริหำรและจัดกำรเลขหมำยโทรคมนำคม

ส�ำนักกำรอนุญำตวิทยุคมนำคม ๑

ส�ำนักกำรอนุญำตวิทยุคมนำคม ๒

ส�ำนักโครงข่ำยพื้นฐำน 
กำรใช้และเชื่อมต่อโครงข่ำย

ส�ำนักบริกำรโทรคมนำคมโดยทั่วถึง 
และเพื่อสังคม

ส�ำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจกำรโทรคมนำคม

ส�ำนักวิชำกำรและจัดกำรทรัพยำกร
โทรคมนำคม

รองเลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

รองเลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

สายงานกิจการภูมิภาค สายงานกิจการโทรคมนาคม

ประธาน	กสทช.

เลขาธิการ	กสทช.
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เลขาธิการ	กสทช.
นายไตรรัตน์	วิริยะศิริกุล	
(รองเลขาธิการ	รักษาการแทน	เลขาธิการ	กสทช.)	
โทร	๐	267๐	8888	ต่อ	1688	
โทรสาร	๐	22๙๐	5138

รองเลขาธิการ	กสทช.	สายงานยุทธศาสตร์
และกิจการองค์กร
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๑๖88 
โทรสาร ๐ ๒๒9๐ ๕๑38

รองเลขาธิการ	กสทช.	สายงานกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี มะนะเวศ
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๕๐99

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
นางสุพินญา จ�าปี
นิติกรเชี่ยวชาญพิเศษ
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๑888

นายสมบัติ ลีลาพตะ
นิติกรเชี่ยวชาญพิเศษ
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๕๑88

ผู้ช่วยเลขาธิการ	กสทช.
ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์
และกิจการองค์กร
นางสาวอัจฉรา ปัณยวณิช
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๑8๕8  

ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม
นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๑99๕

รองเลขาธิการ	กสทช.	สายงานกิจการภูมิภาค	
พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๑7๐๑
โทรสาร ๐ ๒๒9๐ ๕๑๔๒

รองเลขาธิการ	กสทช.	สายงานกิจการโทรคมนาคม
นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๑๖99

นายฉันทพัทธ์ ข�าโคกกรวด
นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษ
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 3333

นายเสน่ห์ สายวงศ์ 
วิศวกรเชี่ยวชาญพิเศษ
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๑8๑8 

ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารองค์กร
นายเฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๒๐๐๐

ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์
นางสาวมณีรัตน์ ก�าจรกิจการ
โทร ๐ ๒๒7๑ 7๖๒๕, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๕3๐๐
โทรสาร ๐ ๒๒78 ๕๒๐๒

คณะผู้บริหาร
ส�านักงาน	กสทช.
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สายงานบริหารองค์กร

ผู้อ�านวยการส�านักประธานกรรมการและการประชุม 
นายขจรศักดิ์ ทานานนท์ 
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๒๐๐๒

ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการกลาง
พันตรี โกเมธ ประทีปทอง 
โทร ๐ ๒๒7๑ 7๖๖๐, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๖๑๐๐
โทรสาร ๐ ๒๒9๐ ๕๑๔7

ผูอ้�านวยการส�านักสนบัสนนุการตรวจสอบภายใน
ตดิตามประเมินผล และต่อต้านการทุจริต
พันเอก สมมาส ส�าราญรัตน์
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๒๔๐๐ 
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ ๔๖37

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารคลื่นความถี่ 
นางพุธชาด แมนมนตรี 
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๒๖๒๒

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารข้อมูลกลาง 
นายมาโนชญ์ จารุสมบัติ
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๒8๐๐
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ 3๕๑๖

สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร

ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
นางยุพา ทรัพย์ยิ่ง
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 3๐๐๐
โทรสาร ๐ ๒๒9๐ ๕๐3๕

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารคดีและนิติการ
นางรวิภา ด้วงแดงโชติ
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 3๒๔๒
โทรสาร ๐ ๒๒9๐ ๕๒3๐

ผู้อ�านวยการส�านักการคลัง
นายชาญวุฒิ อ�านวยสิน
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 3๔๐๐, 3๔๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ 3๕๑๔

ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาองค์กรดิจิทัล
นายเธียรทวี สุทธินนท์ (รักษาการ)
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 3๖๕๔

ผู้อ�านวยการส�านักกรรมการและเลขาธิการ 
นางสุวรรนีย์  เจียรานุชาติ
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๒๒๒๒
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ ๔๖37

ผู้อ�านวยการส�านักสื่อสารองค์กร 
นายวรพงษ์ นิภากรพันธ์ 
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๒399 
โทรสาร ๐ ๒๒9๐ ๕๒๔๑

ผู้อ�านวยการส�านักกองทุนวิจัยและพัฒนา 
นายนิพนธ์ จงวิชิต 
โทร ๐ ๒๒๕๔ 8๑๐7, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๒๕๐9  
โทรสาร ๐ ๒๒๕๔ 8๑๐๐

ผู้อ�านวยการส�านักกิจการดาวเทียมสื่อสาร
นายณัฐวุฒิ อาจปรุ
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๒7๐๐

ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายเนติพงษ์ ตลับนาค 
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๒999 
โทรสาร ๐ ๒๒7๒ ๖938

ผู้อ�านวยการส�านักทรัพยากรบุคคล
นางนาฏฤดี เผื่อนอุดม (รักษาการ)
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๑๖3๕

ผู้อ�านวยการส�านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
นายสมภพ รัตนาธรรมวัฒน์ (รักษาการ)
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 33๑๑
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ 3๕๑3

ผู้อ�านวยการส�านักการต่างประเทศ
นายนทชาติ จินตกานนท์ 
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 3๕๐๐
โทรสาร ๐ ๒๒78 ๑73๖

ผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาการ
นางสาวอรดา เทพยายน 
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 3799
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ ๔๒๒8
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สายงานกิจการภูมิภาค

ผู้อ�านวยการส�านักกิจการภูมิภาค
นายพงษ์พัฒน์ พาหารเหลา
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔๐88

ผูอ้�านวยการส�านกังาน	กสทช.	ภาค	1	กรงุเทพมหานคร
นายสุธีระ  พึ่งธรรม 
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔๑๑๑
โทรสาร ๐ ๒๕7๕ ๔๑3๐ ต่อ ๑๑๔

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต ๑๑ สมุทรปราการ
นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ
โทร ๐ ๒93๕ ๑๐๖๑, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔๑๖๔
โทรสาร ๐ ๒39๕ ๑๐๖๔

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต ๑3 สุพรรณบุรี 
นายวนุต ศรีจันทร์บาล 
โทร ๐ 3๕๔๕ ๔33๐-๒, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔๒๐9
โทรสาร ๐ 3๕๔๕ ๔3๒๒

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต ๑๕ อยุธยา 
นายเจษฎา สุขนิยม
โทร ๐ 3๕3๕ ๕๖๕7-๖๖๐, ๐ ๒๖7๐ 8888, ต่อ ๔๒๒๕
โทรสาร ๐ 3๕3๕ ๕๖๖๑

ผู้อ�านวยการส�านักงาน	กสทช.	ภาค	2	ขอนแก่น
นายอัศวิน  มุงคุณค�าชาว
โทร ๐ ๔3๒๐ ๒๖๐๑-๔, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔๔๐๐
โทรสาร ๐ ๔3๒๐ ๒๖๐๐

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต ๒๑ ร้อยเอ็ด 
นายประเวช จันทร์ฉาย
โทร ๐ ๔3๕๑ 9๒๑๑, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔๔๑๑
โทรสาร ๐ ๔3๕๑ 9๒๑๒

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต ๒3 นครราชสีมา
นายมงคล ฉัตรเวทิน
โทร ๐ ๔๔9๖ 9๕๖8-9, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔3๔๑

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต ๒๕ นครพนม
นายไพจิตร ภูสีอ่อน
โทร ๐ ๔๒๕๐ ๒๒3๕, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔38๑
โทรสาร ๐ ๔๒๕๐ ๒๒3๔ 

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต ๑๒ จันทบุรี 
นายอนิรุท เสวกานันท์
โทร ๐ 3938 9๔38, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔๑7๕

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต ๑๔ ปราจีนบุรี
นายกัมปนาท เกษรเกศรา
โทร ๐ 37๒๑ 838๑-3, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔๑๕๐
โทรสาร ๐ 37๒๑ 838๑-๒

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต ๑๖ ราชบุรี
นายนิเวศ ยอดมิ่ง
โทร ๐ 3๒33 ๒๕๖๑-๒, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔๒99
โทรสาร ๐ 3๒33 ๒๕๖๐

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต ๒๒ อุบลราชธานี
นายสัญญา กระจ่างศรี
โทร ๐ ๔๕3๑ ๑๔7๐-3, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔3๒๑
โทรสาร ๐ ๔๕3๑ ๔๐๒๔

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต ๒๔ อุดรธานี
นายศักดิ์ศรี ว่องไว
โทร ๐ ๔๒๒๒ 3๖๕7, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔3๖๑
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ผู้อ�านวยการส�านักงาน	กสทช.	ภาค	3	เชียงใหม่
นายฉลาด อาสายุทธ์
โทร ๐ ๕3๒7 ๑๐87, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔๕99
โทรสาร ๐ ๕3๒7 ๑๐88

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต 3๑ ล�าปาง
นายภาณุพงษ์ ชัยศรีทิพย์
โทร ๐ ๕๔3๑ 39๒๐-๒, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔๕7๕
โทรสาร ๐ ๕๔3๑ 39๒3

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต 33 พิษณุโลก 
นายเสน่ห์  สวนเศรษฐ
โทร ๐ ๕๕๒๔ ๕๑๕๑-๒, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔๖๒๕
โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ ๕๑๕๐

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต 3๕ นครสวรรค์
นายประติก ปราสาร
โทร ๐ ๕๖87 ๐๐๑๐-๒, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔๖9๕
โทรสาร ๐ ๕๖87 ๐๐๑3

ผู้อ�านวยการส�านักงาน	กสทช.	ภาค	4	สงขลา
นายวรรณะ เศรษฐพงศ์
โทร ๐ 7๔๒๕ ๑7๔๔, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔7๐๐
โทรสาร ๐ 7๔๒๕ ๑7๔๕

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต ๔๑ ยะลา 
นายสมคิด  นาคะพิสุทธิ์ 
โทร ๐ 73๒๒ ๒๕๕๒-๕, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔7๒9
โทรสาร ๐ 73๒๕ ๒๕๕๖

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต ๔3 นครศรีธรรมราช 
นายชาญณรงค์  แพรกปาน
โทร ๐ 7๕7๖ ๔๑9๐-๑, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔9๔9
โทรสาร ๐ 7๕7๖ ๔๑9๐

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต ๔๕ ชุมพร
นายสุนไชย  จิระกร
โทร ๐ 77๕9 8๕97,  ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔98๕
โทรสาร ๐ 77๕9 8๕98

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต 3๒ ล�าพูน
นายมนต์ชัย ณ ล�าพูน 
โทร ๐ ๕๕89 ๑๑๑๒-3, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔๖๐๐

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต 3๔ เชียงราย
นายวุฒิเลิศ ชนะหาญ 
โทร ๐ ๕3๑7 7398, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔๖๕๐
โทรสาร ๐ ๕3๑7 7399

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต ๔๒ ภูเก็ต
นายสุวรรณ์รักษ์ ทองใส
โทร ๐ 7๖3๒ ๑9๖๑-3, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔9๑9
โทรสาร ๐ 7๖3๒ ๑๕๒๒

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต ๔๔ สุราษฎร์ธานี
นายสุทิน  ทองมาก
โทร ๐ 77๒๐ 3๒8๕-8,  ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔9๕๕
โทรสาร ๐ 77๒๐ 3๒8๕
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สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียง 
และโทรทัศน์
นางสาวกอกนก กิจบาลจ่าย
โทร ๐ ๒๒7๑ 7๖๖3, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๕8๑๑
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ 7๔๕๕

ผู้อ�านวยการส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
นายกีรติ อาภาพันธุ์
โทร ๐ ๒๒7๑ 7๖๕๖, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๕๒๕๒
โทรสาร ๐ ๒๒78 ๕๔9๒

ผูอ้�านวยการส�านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย 
สิ่งอ�านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 
นายอาคม สุวรรณรักษา
โทร ๐ ๒๒7๑ 7๖๒8, ๐ ๒๒7๐ 8888 ต่อ ๕๔๐๑
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ 7๔33

ผูอ้�านวยการส�านกัส่งเสรมิการแข่งขนัและก�ากบัดแูลกนัเอง
นางรมิดา ลีลาพตะ
โทร ๐ ๒๒7๑ 7๖8๖, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๕๖๐๐
โทรสาร ๐ ๒๒79 ๐๒๕๑

ผูอ้�านวยการส�านักพฒันาองค์กรวชิาชพีและส่งเสรมิการ
บริการทั่วถึง
นายณัฐนนท์ ลี้ศัตรูพ่าย (รักษาการ)
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๕8๐๐
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ 7๔๕๐

ผู้อ�านวยการส�านักรับรองมาตรฐานวิศวกรรม ในกิจการ 
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
นายทนงศักดิ์ สุขะนินทร์
โทร ๐ ๒๒7๑ 7๖37, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๖๐88
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ 7๔๔๕

ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์
นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ (รักษาการ)
โทร ๐ ๒๒7๑ 7๖๔๐, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๕๑๕๑
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ 7๔๕๔

ผูอ้�านวยการส�านกัการอนญุาตประกอบกจิการกระจายเสยีง 
และโทรทัศน์ 
นายพสุ ศรีหิรัญ
โทร ๐ ๒๒7๑ 7๖๒9, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๕๐๐๑
โทรสาร ๐ ๒๒78 ๕๒๐๒

ผู้อ�านวยการส�านักก�ากับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์
นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพยาคม 
โทร ๐ ๒๒7๑ 7๖๕7, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๕๕99
โทรสาร ๐ ๒๒78 ๕๒๐3

ผู้อ�านวยการส�านักก�ากับผัง เนื้อหารายการ และพัฒนา 
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
นางอรุณ วงศ์ศิวะวิลาส
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๕7๐๐
โทรสาร ๐ ๒๒79 9๐๔8-9

ผู้อ�านวยการส�านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์
นางปริตา วงศ์ชุตินาท 
โทร ๐ ๒๒7๑ 7๖3๕-๖, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๕9๐๐
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ 7๔๕3

ผู้อ�านวยการส�านกัรับเร่ืองร้องเรียนและคุม้ครองผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
นายตรี บุญเจือ
โทร ๐ ๒๒7๑ 7๖8๒, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๖๑๔๔
โทรสาร ๐ ๒๒79 9๐๔9
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สายงานกิจการโทรคมนาคม

ผู ้อ�านวยการส�านักวิชาการและจัดการทรัพยากร
โทรคมนาคม 
นางสาวธีตานันตร์ รัตนแสนยานุภาพ
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 7๐99
โทรสาร ๐ ๒๒78 ๕3๑๖

ผู้อ�านวยการส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ
ในกิจการโทรคมนาคม
นางสาวสุภัทรา กฤตยาบาล
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 7๒99
โทรสาร ๐ ๒๒7๒ ๖8๖๖

ผูอ้�านวยการส�านกัการอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคม ๒
นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท์
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 7๔99
โทรสาร ๐ ๒๒79 ๑๒๔๔

ผูอ้�านวยการส�านกัเทคโนโลยแีละมาตรฐานโทรคมนาคม
นายชุติเดช บุญโกสุมภ์
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 7๖99
โทรสาร ๐ ๒๒79 ๒๒73

ผู้อ�านวยการส�านักการอนุญาตวิทยุคมนาคม ๑
นายสมศักดิ์  สิริพัฒนากุล
โทร ๐ ๒๒9๐ ๕๒3๒, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 7888
โทรสาร ๐ ๒๒9๐ ๕๒33

ผู้อ�านวยการส�านักโครงข่ายพื้นฐานการใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่าย
นางนุสรา หนาแน่น
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 8๐99

ผูอ้�านวยการส�านกัรบัเรือ่งร้องเรยีนและคุม้ครองผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม
พันเอก วีรชาติ ศรีกังวาน
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 8๒99
โทรสาร ๐ ๒๒79 ๐๒๕๑

ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมายโทรคมนาคม
นางสาวพรพักตร์ สถิตเวโรจน์ 
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 7๑99
โทรสาร ๐ ๒๒78 33๕๕

ผูอ้�านวยการส�านกัการอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคม ๑
นายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์ 
โทร ๐ ๒๒78 ๒๔9๖, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 7373
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ ๔๒๖7

ผู้อ�านวยการส�านักก�ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม 
นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร 
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 7๕99
โทรสาร ๐ ๒๒78 ๒๕3๐

ผู ้อ�านวยการส�านักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม
นางสาวอรวรี เจริญพร
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 7799
โทรสาร ๐ ๒๖๑๖ 9988

ผู้อ�านวยการส�านักการอนุญาตวิทยุคมนาคม ๒ 
นายชัยรัตน์  ทองจับ
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 7999
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ ๔๐๖9

ผู้อ�านวยการส�านักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและ 
เพือ่สงัคม
นายวเรศ บวรสิน
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 8๑9๕
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ ๔๒๒7
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ผลการปฏิบัติงาน
ที่ส�าคัญของ	กสทช.
ประจ�าปี	2๕๖๓

ด้านยุทธศาสตร์
และบริหารองค์กร	

กสทช. ได ้ให ้ความส�าคัญในการขับเคลื่อน 
ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรทีม่ธีรรมาภบิาล 
และสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาส�านักงาน กสทช. ไปสู่การ
เป็นส�านักงานดิจิทัล “NBTC Digitalization” และ 
ขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในการปรับสมดุล
และพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั เพือ่ให้ภาครฐั 

มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มีการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์
ส ่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ได้รวดเร็ว สะดวก โปร่งใส รวมทั้งเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
โดยในปี ๒๕๖3 มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

2
44คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



1.	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	
ในการด�าเนินงาน

 กสทช. ได้ก�าหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความสุจริตบนหลักธรรมาภิบาลและก�ากับดูแลองค์กร 
ที่ดีเป็นนโยบายส�าคัญ และได้ประกาศแผนการส่งเสริม
ธรรมาภิบาล ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตั้งแต่
ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ซึ่งปี ๒๕๖3 ได้ก�าหนดนโยบาย
การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�าเนินงานของส�านักงาน กสทช. (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) จากปี ๒๕๖๒ 
ที่ได้รับผลการประเมินในระดับ A ด้วยคะแนน 9๔.7๑ 
เพื่อไปสู่ระดับ AA โดยผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ�าปีงบประมาณ	2563	ได้รับผลการประเมิน	
ในระดับ	AA	ด้วยคะแนน	๙7.75	ซึ่งเป็นอันดับที่	1	
ของหน่วยงานภาครัฐอื่น	ๆ 	ปีที่สองติดต่อกัน และ
เป็นอันดับที่ ๖ ของประเทศ จากหน่วยงานของรัฐ
จ�านวน 8,3๐3 หน่วยงาน ซึ่งถือเป็นความส�าเร็จที่ 
กสทช. และส�านักงาน กสทช. ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ดังนั้น  
กสทช. จึงได้ก�าหนดเป็นนโยบายส�าคัญ ประจ�าปี  
๒๕๖๔ ให้รักษามาตรฐานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของส�านักงาน กสทช. 
ในระดับ AA และพัฒนาให้ยั่งยืน โดยการปลูกฝัง
ค ่านิยม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความสุจริตมีธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งให้การสนับสนุนและประสานความร่วมมือ 
กบัทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องในการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต 

2.	การพัฒนาส�านักงาน	กสทช.	ไปสู่การเป็น
ส�านักงานดิจิทัล

 ในปี ๒๕๖3 กสทช. ได้ก�าหนดให้ “การพัฒนา 
ส�านักงาน กสทช. ไปสู่การเป็นส�านักงานดิจิทัล” เป็น
นโยบายส�าคัญที่ต ้องด�าเนินการให้บรรลุผลส�าเร็จ
ส�านักงาน กสทช. จึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส�านักงานไปสู ่การเป ็นส�านักงานดิจิทัล “NBTC 
Digitalization” ระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 
โดยมุง่เน้นการพัฒนา “คน” “กระบวนงาน” “ข้อมลู” และ 
“เทคโนโลยีดิจิทัล” เป็นส�าคัญ โดยได้สร้างความรู ้ 
ความเข ้าใจ การปรับเปล่ียนความเชื่อที่ส ่งผลต่อ
พฤติกรรม (Mindset) ของบุคลากรให้เปิดใจยอมรับ
การเปล่ียนแปลง และพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหน่ึงของ
การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให ้
ความส�าคัญกับการส�ารวจความเห็น (Pain point)  
ความต้องการของบุคลากรภายใน และประชาชน 
(User Centric) เพ่ือให้การออกแบบส�านักงานดิจิทัล 
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได ้
ตรงเป้ามากท่ีสุด และการเลือกเทคโนโลยเีพ่ือมาประยกุต์ 
ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท�างานให้เหมาะสม รวมทัง้ 
แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายหรือระเบยีบท่ีเกีย่วข้อง เพือ่การ 
พัฒนาไปสู ่การเป ็นส�านักงานดิจิทัลอย ่างแท้จริง 
โดยในปี ๒๕๖3 ได้ด�าเนินโครงการ NBTC Service Portal 
ซึง่ต่อยอดมาจากโครงการ One Stop Service เพือ่ให้
ประชาชนสามารถขอรับใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์และ
บริการข้อมลูเกีย่วกบักิจการโทรคมนาคมกจิการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ต่าง ๆ  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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โดยการใช้ข ้อมูลจากฐานข้อมูลของส�านักงานและ
หน่วยงานที่เ ก่ียวข้องแบบอัตโนมัติผ ่าน Linkage 
Center และสามารถรับบริการจากส�านักงาน กสทช. 
ได้แบบทุกที่ทุกเวลา NBTC Service Portal ถือเป็น 
จุดเริ่มที่ส�าคัญในการมุ ่งสู ่การเป็นส�านักงานดิจิทัล 
เต็มรูปแบบในอนาคต นอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล	
ประจ�าปี	2563	(DG	Awards	2020)	เป็นอันดับที่	6	
จาก	1,๙26	หน่วยงานของรฐัทีส่่งเสรมิและสนบัสนนุ
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู	่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง	เพื่อเป็นต้นแบบที่ดี	
ให้กบัหน่วยงานภาครัฐอื่น	ๆ  

3.	การบรหิารงบประมาณประจ�าปี	2563	ของ
ส�านักงาน	กสทช.	อย่างมีประสิทธิภาพ	

 ในปี ๒๕๖3 ได้จัดท�างบประมาณแบบเกินดุล 
โดยมีรายรับที่จัดเก็บได้จ�านวน 9,๑๒9.๕39 ล้านบาท 
และตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖3 จ�านวน
ทั้ งสิ้น ๖,๕๔8.3๒9 ล ้านบาท มีผลการใช ้จ ่าย 
งบประมาณการด�าเนนิงานของส�านกังาน กสทช. จ�านวน 
๖,๑๒๔.7๒๐ ล้านบาท และได้น�าส่งเข้ากองทุนพัฒนา
ดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ ตามมาตรา ๒๔ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเกณฑ์เงินสด (Cash Basis) 
จ�านวน ๑,3๖๔.98๔ ล้านบาทแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าจะ
สามารถน�าส่งเข้าเป็นรายได้รัฐอีกจ�านวน ๑,๖39.83๕ 
ล้านบาท

4.	การจดัสรรเงนิกองทนุวจัิยและพัฒนากิจการ
กระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม
เพื่อสาธารณประโยชน์	(กทปส.)	

 ในปี ๒๕๖3 ได้ให้ความเห็นชอบการจัดสรร 
เงินกองทุนซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ  

ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอ ได ้แก ่ 
ทุนประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ จ�านวน 7๕ โครงการ 
จ�านวน 8๖9.๕๔๐ ล้านบาท ทุนประเภทที่ ๒ กรณี
ท�าความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ จ�านวน ๒98.7๕๐ 
ล้านบาท ทุนประเภทที่ 3 ตามนโยบาย กสทช. จ�านวน 
๔,๕๖7.๐๑๐ ล้านบาท (รวมการสนับสนุนสถาน
พยาบาลในการต่อสู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ�านวน ๖๔๒.๕๕๐ 
ล้านบาท) และทุนประเภทที่ ๔ สนับสนุนกองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจ�าปี ๒๕๖3 จ�านวน 
๕๐๐.๐๐๐ ล้านบาท และได้จัดท�าแผนปฏิบัติการ 
กองทนุวจิยัและพัฒนากจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์
และกจิการโทรคมนาคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ ระยะ ๔  
ปี (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๖) ซ่ึงสอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
การบรหิารคลืน่ความถีฯ่ แผนแม่บทกจิการกระจายเสยีง 
และกิจการโทรทัศน์ฯ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมฯ 
เพ่ือขบัเคล่ือนภารกิจของกองทนุ กทปส. ให้มปีระสิทธภิาพ 
และเกดิผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนีไ้ด้มีการด�าเนนิการ 
ติดตามประเมินผลการน�าผลงานโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุน เพื่อให้เกิดการน�าไปใช้ประโยชน์ในแต่ละ
ด้านและมีการต่อยอดการวิจัยต่อไปในอนาคต แบ่งเป็น
ประโยชน์เชิงนโยบาย๑ ประโยชน์เชิงวิชาการ๒ และ
ประโยชน์เชิงการพัฒนาสังคม/ชุมชน3 ดังนี้

 1)	ประโยชน์เชิงนโยบาย อาทิ (๑) โครงการ
ศึกษาและพัฒนาบุคลากรเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
และพัฒนาเคร่ืองมอืในการเฝ้าระวงั ความมัน่คงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ส�าหรับองค์กรขนาดเล็กในระดับชุมชน 
ซึ่งได้มีการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยง และผลกระทบ 
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส�าหรับ
องค์กรขนาดเล็ก หรือในระดับชุมชนและท้องถิ่น 

๑ การใช้ประโยชน์เชงินโยบาย หมายถงึ การน�าองค์ความรูจ้ากการวจิยัไปใช้ประกอบการตดัสนิใจในการบรหิาร และการก�าหนดเป็นนโยบาย/ 
 มาตรการ/แนวทางส�าคัญในการพัฒนาในด้านที่เกี่ยวข้อง
๒ การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ หมายถึง การน�าองค์ความรู้ไปใช้ในการศึกษา ต่อยอด หรือน�าผลงานหรือองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปตีพิมพ์ 
 ในวารสารวิชาการ หรือน�าไปเผยแพร่ หรือน�าเสนอผลงานในการประชุมระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
3 การใช้ประโยชน์เชิงการพัฒนาสังคม/ชุมชน หมายถึง การน�าองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการถ่ายทอดในกลุ่มเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ใน 
 รูปแบบต่าง ๆ เช่น การอบรม การแจกคู่มือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เว็บไซต์ เป็นต้น
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โดยผลจากการศกึษานี ้สามารถน�าไปต่อยอดในการวจิยั 
เพ่ือสร้างมาตรฐานในการก�าหนดสมรรถนะทางความม่ันคง 
ปลอดภัยไซเบอร์ โดยก�าหนดเป็นมาตรการในการใช้งาน
และการตรวจสอบอย่างมีมาตรฐาน (๒) โครงการสร้าง
ความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภัยคุกคามและ
อาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยได้เพิ่มช่องทางในการให้
ความรู้แก่ประชาชนด้วยสื่อดิจิทัลที่เข้าใจง่าย และสร้าง
ศูนย์การเรียนรู้เสมือนให้แก่ประชาชน ให้เกิดความรู ้
ความเข้าใจ และตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์
มากขึ้น ท�าให้สามารถลดปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์  
และน�าไปสู ่การรักษาผลประโยชน์ด ้านเศรษฐกิจ 
ความปลอดภัยของสังคม และความมั่นคงของประเทศ
อย่างยั่งยืนต่อไป 

	 2)	ประโยชน์เชิงวิชาการ อาทิ (๑) โครงการ
วิ จัยและพัฒนาชุดทดสอบคุณภาพสัญญาณคลื่น
ความถี่วิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบชุดทดสอบ
คุณภาพสัญญาณคลื่นความถี่ที่สามารถเคลื่อนย้าย 
และติดตั้งตามบริเวณชายแดน และเพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศและน�าเข้าข้อมูลคุณภาพสัญญาณคล่ืน
ความถี่ จากการตรวจสอบคลื่นความถี่ตามบริเวณ
ชายแดน ท�าให้ประชาชนตามแนวชายแดนมีข้อมูล
สารสนเทศ และคณุภาพสญัญาณคลืน่ความถี ่ลดปัญหา 
การร ้องเรียนลงได ้ (๒) โครงการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาในพื้นที่ชนบทด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อยกระดับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ซ่ึงผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการท�าให้ 
มผีลงานต้นแบบผลติภณัฑ์ระบบ Digital Administration 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่และเป็นต้นแบบให้สถานศึกษา
อื่น ๆ  ได้น�าไปต่อยอดการวิจัยต่อไป นอกจากนี้ผลงาน 
วิจัยยังได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาต ิ และการประชมุวชิาการระดบันานาชาติ ท�าให้ 
บุคลากรที่เก่ียวข้องมีความรู้ และสามารถพัฒนาทักษะ
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาศึกษา
ต่อไป

3)	ประโยชน์เชิงพัฒนาสังคม/ชุมชน อาทิ 
(๑) โครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีท่ีช่วยในการ 
พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

ทางไกลในชนบทโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง 
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการท�าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้
รับประโยชน์และสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและ
รวดเร็ว บุคลากรทางการแพทย์มีทักษะด้านวิชาชีพ 
เพิ่มขึ้นผ ่านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งมีเทคโนโลยี 
มารองรับระบบการปรึกษาทางการแพทย์ทางไกล
เคลื่อนที่ และมีระบบการจัดการความรู้ด้านการแพทย์
บนคลาวส์ (๒) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการ 
จัดท�าบริการค�าบรรยายเสียงในช่วงเวลาเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกับเวลาออกอากาศ ท�าให้ผู้พิการได้รับโอกาส 
ในการเข้าถึงและรับรู ้และใช้ประโยชน์รายงานของ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได ้อย ่าง 
เสมอภาคกับบุคคลทั่วไป 

5.	การช่วยเหลือสังคม	

	 ได้ด�าเนินการกิจกรรม โครงการต่าง ๆ  เพื่อ
ร่วมสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม 
ท่ีประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ อุทกภัย วาตภัย 
และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความ 
เป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน อาทิ 

	 •	 กจิกรรมจิตอาสาบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
“มีแล ้วแบ่งป ัน” เพ่ือมอบถุงน�้าใจเพ่ือช ่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องใน 
โอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสทุดิา 
พระบรมราชินี

	 •	 สนับสนุนการท� า งานของหน ่ วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือรับมือกับพายุไต้ฝุ ่นโมลาเบ โดยให ้
ศูนย์สายลม ส�านักงาน กสทช. เตรียมพร้อมตลอด 
๒๔ ชั่วโมง เพื่อคอยประสานงานข้อมูลข่าวสารกับ 
นักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัคร รวมทั้งได้ก�าชับให ้
ผู ้ประกอบการทุกรายดูแลคุณภาพสัญญาณ และ 
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นท่ีที่จะได้รับผลกระทบ 
จากพายุดังกล่าว ตลอดจนการเตรียมทีมซ่อมบ�ารุง 
และเครื่องส�ารองไฟ กรณีไฟฟ้าขัดข้องให้สามารถแก้ไข
เหตุขัดข้อง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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	 •	 ก�าชับให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมให้
เฝ้าระวัง และเตรียมพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากูท�าให้เกิดน�้าไหลหลาก 
และน�้าท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ โดยให้ดูแลโครงข่าย
สือ่สารและตรวจสอบคณุภาพสญัญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
และอุปกรณ์สื่อสารในพื้นที่เกิดภัยพิบัติ รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาเพ่ือให้ประชาชนในพืน้ทีส่ามารถใช้งานการสือ่สาร
ได้ปกติโดยเร็ว

	 •	 ได้เตรยีมพร้อมรบัสถานการณ์เมือ่เกดิภยัพบิตัิ 
หรือเหตุฉุกเฉิน ให้แก่ผู ้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ๑) ร่วมกับ 
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย 
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมรับ 
สถานการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน” (รูปแบบ 
จ�าลองสถานการณ์) เพือ่ให้สมาคมวทิยสุมคัรเล่นวทิยขุ่าย 
ประชาชน มลูนธิ ิกูช้พี กูภ้ยั ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีง 
ผู้ประกอบกจิการโทรทัศน์  ผูป้ระกอบกจิการโทรคมนาคม 

ตระหนักถึงการเตรียมพร้อมและช่วยเหลือประชาชน
อย่างทันท่วงที ๒) ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิ
และสังคม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การซ้อมแผนการใช้คล่ืนความถ่ี
ในการติดต่อประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
และประชาชน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ” 
ณ จังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับแผนเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและ 
ภัยพิบัติอีกทั้งได้ร่วมกันจ�าลองสถานการณ์การเกิด 
ภัยพิบัติในสถานที่จริง ณ หมู่บ้านสะเน่พ่อง ต�าบลไล่โว่ 
(พื้นที่ประสบภัยพิบัติ) อบต.ไล่โว่ (ศูนย์บัญชาการ 
ส่วนหน้า) เขาไม้แดง (จดุทดสอบ Repeater) และแมกไม้ 
รีสอร์ท (ศูนย์บัญชาการร่วม) โดยแต่ละจุดได้ทดสอบ 
การติดต่อส่ือสารผ่านวิทยุส่ือสาร ย่าน VHF ท่ีความถี่ 
161.200 MHz (ติดต่อระหว่างหน่วยงานรัฐ)
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กสทช. ได้ด�าเนินภารกิจส�าคัญในการบริหาร
คลื่นความถี่ โดยก�าหนดนโยบายด้านการบริหารคลื่น
ความถี่ ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ี 
เปลีย่นแปลงและการหลอมรวมเทคโนโลยี และขบัเคลือ่น 
การด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทการ
บริหารคล่ืนความถ่ีฯ ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการด�าเนินการ
ดังกล่าวจะท�าให้ประเทศไทยมีคลื่นความถ่ีที่เพียงพอ
ต่อความต้องการ สอดคล้องกับสากล และพิจารณาลด
ข้อจ�ากัดในการใช้งานคลื่นความถี่ เพื่อเพิ่มการใช้งาน 
รปูแบบใหม่ และมคีลืน่ความถีท่ีร่องรบัเทคโนโลย ี5G/IoT 
เพื่อน�าประเทศไทยเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างแท้จริงตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยในปี ๒๕๖3 มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

1.	การก�าหนดนโยบายด้านการบริหารคลื่น
ความถี่

 1.1	ได้จัดท�าแนวทางการปรับปรุงการใช้
คลื่นความถี่ย่าน	3500	MHz เพื่อรองรับเทคโนโลยี 
5G เนื่องจากเป็นคลื่นความถ่ีท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมทั้ง
ความครอบคลุมโครงข่าย (Coverage) ความสามารถ
ในการส่งข้อมูล (Capacity) โดยการจัดสรรคลื่นความถี่
ย่าน 3500 MHz จะส่งผลให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม
เคลื่อนที่ที่รองรับเทคโนโลยี 5G อันเป็นโครงสร้าง 
พืน้ฐานส�าคัญในการพฒันาประเทศ โดยทีป่ระชมุ กสทช. 
ครั้งที่ ๑9/๒๕๖3 เมื่อวันที่ ๒8 ตุลาคม ๒๕๖3 ได้มี 
มติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี ่
ย่านดังกล่าว และให้ด�าเนินการดังนี้ 

  (๑) ยุติการใช้งานคลื่นความถี่ 3400 - 
3700 MHz ส�าหรับกิจการประจ�าท่ีผ่านดาวเทียม 
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

  (๒) ไม่พิจารณาออกใบอนุญาตให้ท�า 
และน�าเข้าสายอากาศรับสัญญาณในกิจการดาวเทียม 
(LNB) รวมถึงอุปกรณ์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง และตั้งสถานี
ดาวเทยีมภาคพืน้ดนิ ทีใ่ช้คลืน่ความถี ่3400 - 3700 MHz 

ตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติเป็นต้นไป อนึ่ง การจัดท�า 
ข้อก�าหนดตามร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทาง
เทคนิคของหัวรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อ
การรับชมโดยเฉพาะ (TVRO) ในย่านความถี่ C-Band 
ให้ส�านักงาน กสทช. ด�าเนินการให้สอดคล้องกับ 
ผลการทดสอบ Guard Band จากภาคสนาม ทั้งนี้ 
เพื่อมิให้มีผลกระทบกับการรับชม รวมทั้งเพื่อให้มี
ปริมาณคล่ืนความถ่ีท่ีเหมาะสมและเพียงพอส�าหรับ
การใช้งานในกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) 
และเทคโนโลยี 5G ในคลื่นความถี่ 3500 MHz

  (3) ยุติการจัดส่งข่ายงานดาวเทียมใหม่ 
การให้ข้อตกลงกับดาวเทียมต่างชาติเพิ่มเติม และ 
การอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติเพื่อให้
บรกิารภายในประเทศทีใ่ช้คลืน่ความถี ่3400 - 3700 MHz 
ส�าหรับกจิการประจ�าทีผ่่านดาวเทยีม ต้ังแต่วันที ่กสทช. 
มีมติเป็นต้นไป

  (๔) ป รับป รุ งแผนการ จัดสรรคลื่ น
ความถ่ีส�าหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากลของ
ประเทศไทย (Spectrum Roadmap for Mobile 
Communication in Thailand) ในส่วนของการจัดสรร
คล่ืนความถีย่่าน 3500 MHz ส�าหรับกจิการโทรคมนาคม
เคล่ือนท่ีสากล ให้สอดคล้องกับกรอบเวลาการปรับปรุง
การใช้ความถี่ย่าน 3500 MHz และกรอบระยะเวลาการ
ด�าเนนิการตามมาตรการป้องกันการรบกวนคลืน่ความถี่
และมาตรการลดผลกระทบจากการปรับปรุงการใช้ 
คลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz ต่อไป

  (๕) การทดลองทดสอบภาคสนาม
ส�าหรับกรณีการใช้คล่ืนความถ่ีร่วมกันระหว่างกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล เทคโนโลยี 5G และกิจการ
อื่นในย่านความถ่ี 3500 MHz มีก�าหนดระยะเวลา 
ในการด�าเนินการ 8 เดือน โดยเริ่มด�าเนินการตั้งแต่ 
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ด้านการบริหารคลื่นความถี่

49 รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ�าปี ๒๕๖3



 1.2	การปรับปรุงประกาศ	กสทช.	เรื่องแผน
แม่บทการบริหารคล่ืนความถี่	(พ.ศ.	2562) ในส่วน
ของภาคผนวก ก (รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่
ก�าหนดให้ใช้ในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ 
กิจการโทรคมนาคม และกิจการอื่น) ภาคผนวก ข 
(แนวทางส�าหรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ แนวทางใน
การคนืคลืน่ความถีเ่พือ่น�าไปจัดสรรใหม่ และแนวทางใน
การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖)) 
และตารางก�าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒) 
เพื่อรองรับบทบัญญัติการหลอมรวม (Convergence) 
การด�าเนินการตามแผนและกรอบระยะเวลาในการตรา
พระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา 3๐ แห่งพระราชบัญญัติ 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ รวมถึงพันธกรณีตาม 
ข ้อบังคับวิทยุ ค.ศ. ๒๐๒๐ ซึ่งขณะนี้ได ้จัดรับฟัง 
ความคิดเหน็สาธารณะต่อการปรบัปรุงประกาศดงักล่าว  
ระหว่างวันที่ ๒ มิถุนายน - ๑7 กรกฎาคม ๒๕๖3 
เรียบร้อยแล้ว 

2.	การประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่น
ความถีต่ามบรเิวณชายแดน	และประสานแจ้งการใช้งาน	
คลื่นความถี่ในประเทศไทยต่อสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ	(ITU)	และประเทศเพื่อนบ้าน

 กสทช. ได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วม
ทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทย ุ
ตามบริเวณชายแดน (JTC) กับประเทศเพื่อนบ้าน 
ต่อเนื่องทุกปี รวมท้ัง ได้ร่วมประสานงานกับหน่วยงาน 
ก�ากับดูแลของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาการ
รบกวนระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น แต่เนื่องจากเกิด 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ง 
ส่งผลกระทบต่อการจัดการประชุมระหว่างประเทศ
ในปี ๒๕๖3 จึงลดการประชุมทั้งในรูปแบบปกติลง 
และจดัการประชมุในรปูแบบออนไลน์ เพือ่ประสานงาน
แก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่ รวมท้ังสนับสนุน
การใช้คลื่นความถี่ในย่านความถี่ต่าง ๆ  ร่วมกันระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้ 

	 2.1	การประชุมคณะกรรมการร่วมทาง
เทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทย	ุ
ตามบริเวณชายแดนไทย	-	เมียนมา ครั้งที่ 3 (JTC-3) 
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖3 ณ เมืองพุกาม 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยที่ประชุมได้บรรลุ
ข้อตกลงที่ส�าคัญในประเด็นการแก้ไขปัญหาการรบกวน

คลื่นความถี่ย่าน 850 MHz การก�าหนดค่าพารามิเตอร์
ร่วมกันในย่านความถี่ 900 MHz 1800 MHz และ 
2100 MHz การพิจารณาข้อเสนอส�าหรับคลื่นความถี่ 
2600 MHz และการก�าหนดความถี่กลางร่วมกันส�าหรับ
กรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน รวมท้ัง การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ส�าหรับการใช้งานสถานีในกิจการวิทยุกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์

	 2.2	การประสานงานระหว่างประเทศเพ่ือ
แจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถี่ภายหลังจาก	
การปรับปรุงโครงข่ายเพื่อรองรับคลื่นความถ่ีย่าน	
700	MHz	ดังนี้ 

  (๑)  ประสานกบัสาธารณรฐัประชาธปิไตย 
ประชาชนลาว (สปป. ลาว) จ�านวน ๕๖ ความถ่ี ใน 
๑7 สถานี เมื่อวันที่ ๒8 กันยายน ๒๕๖3 

  (๒) ประสานกบัประเทศกมัพูชา จ�านวน 
9 ความถี่ ใน ๔ สถานี เมื่อวันที่ ๒8 กันยายน ๒๕๖3

  (3) ประสานกบัประเทศมาเลเซีย จ�านวน  
๖ ความถี่ ใน 3 สถานี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ๒๕๖3

  (๔) แจ้งสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (ITU) เพ่ือยกเลิกการใช้งานคล่ืนความถีส่�าหรบั
กิจการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก (Analog TV) 
ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จ�านวน ๒ สถาน ี
(๒ รายการ) และแจ้งปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่
ส�าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 
ภายหลังจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 
จ�านวน ๑๔7 สถานี (๒9๒ รายการ) ทัง้นี ้การแจ้งใช้งาน 
คล่ืนความถ่ีและแจ้งยกเลิกการใช้งานคล่ืนความถี่ใน
ประเทศไทยต่อสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(ITU) และประเทศเพื่อนบ้าน ท�าให้องค์กรหรือประเทศ
ต่าง ๆ  ทราบถึงการใช้งานคล่ืนความถ่ีในประเทศไทย 
อีกทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรบกวนจากการใช้งาน
คลื่นความถี่ตรงกัน 

	 2.3	การประชุมพิเศษ	ร่วมกับกระทรวง
ไปรษณีย์และโทรคมนาคม	(MPT)	สปป.ลาว	และ	
หน่วยงานผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของทั้งสอง
ประเทศ ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันท่ี ๑3 กรกฎาคม 
๒๕๖3 และวันที่  8 ตุลาคม ๒๕๖3 เพื่อก�าหนด 
ค่าพารามิเตอร์เพื่อใช้ในการประสานงานคลื่นความถี่ 
ย่าน 2600 MHz ตามบริเวณชายแดนไทย - ลาว 
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กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



	 2.4	การประสานงานกบัหน่วยงานก�ากบัดแูล	
โทรคมนาคมของประเทศกมัพชูา	Telecommunication	
Regulator	of	Cambodia	(TRC) เพื่อตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นความถ่ี 133.1 MHz 
และ 123.5 MHz ซ่ึงใช้ส�าหรับการควบคุมจราจรทาง
อากาศของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด 
ซึ่งได้รับการรบกวนจากการออกอากาศของสถานีวิทยุ
กระจายเสียงภาษากัมพูชาจากประเทศกัมพูชา 

 2.5	การก�าหนดมาตรฐานของกระบวนการ
ประสานงานภายในส�านักงาน	กสทช.	และระหว่าง
ส�านักงาน	กสทช.	และหน่วยงานภายนอก เพือ่ตรวจสอบ 
และแก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นความถ่ีตามบริเวณ
ชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน การประชุมหารือ
เพื่อท�าความเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหา การรบกวน
คลื่นความถี่บริเวณชายแดนประเทศไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน

 2.6	การจดทะ เบี ยนคลื่ นความถี่ ตาม	
บริ เวณชายแดนไทยและประ เทศ เ พ่ือนบ ้ าน 
โดยประเทศไทยแจ้งจดทะเบียนจ�านวน 3๔3 8๖๐ 
และ 7 รายการกับประเทศ มาเลเซีย สปป.ลาว และ 
กัมพูชา ตามล�าดับ และรับจดทะเบียนจากประเทศ
มาเลเซียจ�านวน ๑,๐3๑ รายการ    

3.	การก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้คล่ืนความถี่	
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ปราศจากการรบกวน
ซึ่งกันและกัน

 กสทช. ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ 
คลื่นความถี่ เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อน�าไป
ก�าหนดนโยบายการบรหิารจัดการการใช้งานคลืน่ความถี่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้ังต่อประเทศและประชาชน 
รวมทั้งได้พัฒนาประกาศ หลักเกณฑ์ เพื่อให้การใช้งาน
คลื่นความถี่เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ 
การใช้งานคลื่นความถี่ในปัจจุบัน ดังนี้ 

 3.1	การจัดท�าประกาศ	กสทช.	ว่าด้วย
แผนความถี่และหลักเกณฑ์กิจการเคล่ือนที่ทางทะเล 
จ�านวน 3 ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องแผน 
ความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี ่
2170 - 26175 MHz  (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 

แผนความถี่ วิทยุกิ จการเคลื่ อน ท่ีทางทะเลและ
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม ย่านความถี่ 
156 - 162.05 MHz และกิจการเคล่ือนท่ีทางทะเล 
ย่านความถี่ 450 - 470 MHz และ (ร่าง) ประกาศ 
กสทช. เร่ืองหลักเกณฑ์การใช้คล่ืนความถีส่�าหรับกจิการ
เคลือ่นทีท่างทะเล โดยได้จัดรบัฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
ระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน - ๒9 กรกฎาคม ๒๕๖3 
แล้ว โดยท่ีประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๐/๒๕๖3 เมื่อวันที่  
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖3 ได้มีมติรับทราบสรุปผล 
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ 
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

 3.2	การด�าเนนิการโยกย้ายไมโครโฟนไร้สาย	
(Wireless	Microphone)	ออกจากย่านความถี	่
794	-	803	MHz เ พ่ือรองรับการใช ้งานกิจการ 
โทรคมนาคมเคล่ือนที่สากล (International Mobile 
Telecommunications : IMT) ย่านความถี่ 700 MHz 
ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยได้ส�ารวจข้อมูลการ 
น�าเข ้าและจ�าหน่ายไมโครโฟนไร ้สายย่านความถี่ 
794 - 806 MHz และได้ประชุมหารือร่วมกับผู้น�าเข้า 
และจ�าหน ่ายไมโครโฟนไร ้สายฯ ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์การปรับเปล่ียนคล่ืนความถ่ีไมโครโฟน 
ไร้สายอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบวิดีโอ อินโฟกราฟิก 
ผ่านสือ่ออนไลน์ของส�านกังาน กสทช. เพือ่สร้างการรบัรู้ 
การปรับเปลี่ยนไมโครโฟนไร้สาย วิธีการปรับจูนความถี่
และการใช้งานเพ่ือตรวจสอบแนวทางการปรบัจนูความถีฯ่ 
พร้อมทั้งได ้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง 
ให้ด�าเนินการตรวจสอบไมโครโฟนไร้สายที่อยู่ระหว่าง
การใช้งาน หากเป็นการใช้งานในย่านความถี่ดังกล่าว 
ให้ด�าเนินการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ให้เป็นย่านความถี่ 
803 - 806 MHz ภายในวันที่ 3๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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 3.3	การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยาย
คล่ืนความถีใ่นย่าน	920	-	925	MHz ซึง่เป็นคลืน่ความถี ่
ทีไ่ด้รบัความนยิมสูงในการใช้พฒันาเทคโนโลยสีือ่สารใหม่ 
เนื่องจากมีคุณสมบัติทางเทคนิคท่ีเหมาะสม และม ี
เทคโนโลยีที่หลากหลายที่ถูกพัฒนาให้ใช้คลื่นความถี่ 
ดังกล่าว ประกอบกับมีการเติบโตของการใช ้งาน
เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ในคลื่นความถี่นี้
อย่างต่อเนือ่ง ดงัน้ันเพือ่รองรบัเทคโนโลยใีหม่ (Internet 
of Things : IoT) กสทช. จึงศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
การใช้คลืน่ความถี ่ย่าน 920 - 925 MHz และคลืน่ความถี่ 
ใกล้เคยีงทีเ่ก่ียวข้องท้ังของประเทศไทยและต่างประเทศ 
การก�ากับดูแลของต่างประเทศ การขยายการใช ้
คลื่นความถี่ย ่าน 920 - 925 MHz ให้ใช้เป็นการ
ท่ัวไป การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อจ�าลองและวิเคราะห์โอกาส 
เกดิการรบกวนในสถานการณ์ (Scenario) ท่ีแตกต่างกนั 
เพื่อหาช่วงในการขยายคลื่นความถี่และค่าพารามิเตอร์
ทางเทคนิคที่เหมาะสมที่สุดในการปรับปรุงการก�ากับ
ดูแลที่เก่ียวข้องในอนาคต ความต้องการใช้คลื่นความถี่ 
จากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี แนวโน้มการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ 
และข้อจ�ากัดที่เกี่ยวข้อง ข้อดี ข้อเสีย เพื่อใช้จัดท�า 
แนวนโยบายการบรหิารคลืน่ความถ่ีในย่าน  920  -  925  MHz 
เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับการใช้งานในอนาคตต่อไป  
ท้ังนี้ จากการศึกษาดังกล่าวพบว่าภายใต้เงื่อนไขทาง
เทคนิคที่เหมาะสม มีความเป็นไปได้ในการขยายให้ใช้ 
คลืน่ความถีเ่พิม่เตมิ 918 - 920 MHz และ 925 - 928 MHz 
ในลกัษณะทีอ่นุญาตให้ใช้เป็นการทัว่ไป โดยไม่ก่อให้เกดิ
การรบกวนต่อระบบทีเ่ดมิมกีารใช้งานอยูใ่นคลืน่ความถี่
ข้างเคียง และไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากระบบที ่
ใช้งานเดิมในคลื่นความถี่ข้างเคียงดังกล่าว

 3.4	การศึกษาการจัดท�าหลักเกณฑ์การใช้
คล่ืนความถ่ีร่วมกันส�าหรับ	TV	White	Space	ภายหลงั	
จากการโยกย้ายการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์จาก
ระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิทัล โดยได้ยุติการใช้งาน 
ระบบแอนะล็อกทั้งหมดแล้ว ด้วยระบบการรับส่ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัลสามารถใช้คลื่น
ความถีต่่อช่องได้มปีระสทิธภิาพมากกว่าระบบแอนะลอ็ก 
ท�าให้ต้องการปริมาณคลืน่ความถีล่ดลงเพือ่รองรบัระบบ
รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ ท�าให้คลื่นความถี่บางส่วน
และบางพ้ืนท่ีท่ีก�าหนดให้ใช้ส�าหรับกิจการโทรทัศน์ 
ไม่ถกูใช้งาน และอาจสามารถน�ามาใช้ส�าหรบัการสือ่สาร 
ในกิจการอื่นได้ โดยเรียกคลื่นความถ่ีดังกล่าวว่า	TV	
White	Space ดังนั้น เพื่อให้การใช้คลื่นความถ่ีเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด กสทช. ได้ศึกษาความเป็นไปได ้
และแนวทางการใช้งาน TV White Space ได้แก่ 
แนวทางการประยุกต์ใช้งาน แนวทางการก�ากับดูแล 
กรณีศึกษาในประเทศ กรณีศึกษาต่างประเทศ เงื่อนไข 
ทางเทคนคิ และความพร้อมทางด้านกฎหมาย ประกอบกบั 
ผลการส�ารวจความคิดเห็นจากผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย 
โดยผลการศกึษาพบว่า สามารถจัดท�าแนวทางการใช้งาน 
TV White Space ในประเทศไทยได้ 3 แนวทาง คือ  
(๑) ไม่อนุญาตให้ใช้งาน TV White Space (๒) จัดสรร
ให้เฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งต่อช่องความถี ่
และ (3) อนญุาตให้ใช้งานเป็นการทัว่ไป ซ่ึงแต่ละแนวทาง
มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน โดยรายงานผลการศึกษา 
ฉบับนี้จะน�ามาใช้ประกอบการพิจารณาการก�าหนด
นโยบายของ กสทช. ทีมี่ต่อการใช้งาน TV White Space 
รวมถึงการใช้คลื่นความถี่ในลักษณะการใช้ประโยชน์
ร ่วมกันระหว ่างกิจการที่แตกต่างกัน (Dynamic 
Spectrum Access) ซ่ึงอาจเป็นหนึ่งในแนวทางการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้คล่ืนความถ่ีของประเทศไทยใน
อนาคต
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กสทช. ได้ด�าเนนิภารกจิด้านการบรหิารกจิการดาวเทียม  
ตามมาตรา ๔ และมาตรา ๒7 แห่งพระราชบัญญัต ิ
องค์กรจัดสรรคลืน่ความถีฯ่ พ.ศ. ๒๕๕3 ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ  
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีอ�านาจหน้าท่ีในการจัดท�า 
แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 
การด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนการบริหารสิทธิฯ 
สนับสนุนการด�าเนินการของรัฐเพื่อให้มีดาวเทียมหรือ 
ให้ได้มาซึง่สทิธใินการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม การด�าเนนิการ 
ให้ได ้มาและรักษาไว ้ซึ่งสิทธิในการเข ้าใช ้วงโคจร
ดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติและด�าเนินการให้มีการ 
ใช้สทิธดิงักล่าว เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุกบัประเทศชาต ิ
และประชาชน โดยผลสัมฤทธิ์ ท่ีได้จากการบริหาร
กิจการดาวเทียมสื่อสาร ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศใน
การรองรับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ที่มีความต้องการใช้
บริการโทรคมนาคม บริการโทรทัศน์ และบริการสื่อสาร
ด้านต่าง ๆ  ผ่านดาวเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบัน
ผู ้ผลิตดาวเทียมได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียม
สือ่สารให้มศีกัยภาพและขดีความสามารถในการส่ือสาร
ข้อมูลมากขึ้น รวมทั้งการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่าน
ดาวเทียม ซ่ึงสามารถให้บริการได้ผ่านดาวเทียมสื่อสาร
ขนาดใหญ่ที่ใช้วงโคจรประจ�าที่ด้วย หรือที่เรียกว่า HTS 
(High Throughput Satellite) และระบบดาวเทียม
ในลักษณะกลุ ่มดาวเทียมขนาดเล็กท่ีใช้วงโคจรต�่า 
(Low Earth Orbit : LEO) มาให้บริการ ซึ่งสามารถ
รองรับการรับส่งข้อมูลที่มีปริมาณสูง และการรับส่ง
ข้อมูลที่ต ้องการความล่าช้าในการส่งข้อมูลต�่ามาก 
เพือ่ให้ทุกพืน้ทีส่ามารถใช้งานอนิเทอร์เนต็ความเร็วสูงได้ 
แม้อยู ่ในพื้นที่ห ่างไกลที่ระบบโทรคมนาคมยังเข ้า 
ไม่ถึง โดยในปี ๒๕๖3 มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

1.	การก�าหนดนโยบายและการด�าเนินการ	
เกี่ยวกับกิจการดาวเทียม	

 1.1	 ได้ออกประกาศ	กสทช.	ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกิจการดาวเทียม	จ�านวน 3 ฉบับ 
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ดังนี้

   (๑) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการ
บริหารสิทธใินการเข้าใช้วงโคจรดาวเทยีม (พ.ศ. ๒๕๖3) 
ซึง่แผนการบรหิารสทิธฯิ ดงักล่าว สอดคล้องกบันโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕8๐) โดยด�าเนินการตาม
ข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
และพันธกรณีระหว่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยได้
รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และให้ได้รับการ
คุ้มครองการรบกวนส�าหรับการใช้งานของประเทศไทย 

   (๒) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช ้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียม เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้
สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

   (3) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาต ิ
ในการให้บริการในประเทศ เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ในการ 
พิจารณาอนุญาตให้ผู ้ที่ต ้องการจะใช้ช่องสัญญาณ
ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์

 1.2 ได้จัดท�า	(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตสิทธิในการเข้าใช	้
วงโคจรดาวเทยีมในลกัษณะจดัชดุ	(Package) ซึง่เป็น 
การด�าเนินการตามข้อ 9.๔ และข้อ 9.๕ ของประกาศ 
กสทช. เร่ือง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียม (พ.ศ. ๒๕๖3) ก�าหนดให้ กรณีของสิทธ ิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นต้นและขั้นสมบูรณ์ที่
การอนุญาตของผู้ได้รับอนุญาตเดิมก�าลังจะสิ้นสุดลง 
หรือสิ้นสุดลงแล้ว หรือที่ไม่มีผู ้ได้รับอนุญาต ก่อนที่
แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมมีผล 
ใช้บังคับ ให้ กสทช. น�าข่ายงานดาวเทียมที่เข้าข่ายตาม
กรณีดังกล่าวมาจัดชุด (Package) ตามความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ทั้งในทางเทคนิคและทางธุรกิจ 
โดยอาจจะประกอบด้วยข่ายงานดาวเทียมมากกว่า 
หนึง่ข่ายงานกไ็ด้ และเปิดให้มกีารคดัเลอืกหน่วยงานหรอื
ผูป้ระกอบกจิการดาวเทยีมของประเทศไทย เพือ่อนญุาต

ด้านการบริหารกิจการดาวเทียม
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N = เอกสำรขั้นสมบูรณ์ (Notification), C = เอกสำรขั้นกำรประสำนงำน (Coordination)
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ให้ใช้สิทธิตามข่ายงานดาวเทียมดังกล่าว ซึ่ง กสทช. 
ได้น�าสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมหรือที่เรียกว่า
ข่ายงานดาวเทียม (Satellite Network Filing) ทั้งหมด 
ที่ประเทศไทยมีอยู ่  ทั้ งสิทธิฯ ขั้นต ้นและสิทธิฯ 
ขั้นสมบูรณ์มาจัดชุด (Package) ตามต�าแหน่งวงโคจร 
(Orbital Slot) ทั้งหมด ๔ ชุด รวมทั้งหมด ๑3 ข่ายงาน 
ดังนี้

ชดุท่ี	1 ประกอบด้วย วงโคจรดาวเทยีม ณ ต�าแหน่ง  
๕๐.๕ องศาตะวันออก (ข่ายงาน THAICOM-C1, 
THAICOM-N1 และ THAICOM-P1R) และวงโคจร
ดาวเทียม ณ ต�าแหน่ง ๕๑ องศาตะวันออก (ข่ายงาน 
THAICOM-51) 

2.	การอนุญาตให้ผู ้ใช้งานข่ายงานดาวเทียม
ประเภทวงโคจรไม่ประจ�าที่	(NGSO)	

 ในปี ๒๕๖3 กสทช. ได้อนุญาตให้ผู ้ใช้งาน
ข่ายงานดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่ประจ�าที่ (NGSO) 
ที่มีอยู่เดิมตามภาคผนวก ง ท้ายประกาศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้ 
วงโคจรดาวเทยีม  จ�านวน  ๕  หน่วยงาน  (๕ ข่ายงานดาวเทียม)  

ชุดที	่2 ประกอบด้วย วงโคจรดาวเทยีม ณ ต�าแหน่ง 
78.๕ องศาตะวันออก (ข่ายงาน THAICOM-A2B และ 
THAICOM-LSX2R) 

ชุดที	่3 ประกอบด้วย วงโคจรดาวเทยีม ณ ต�าแหน่ง 
๑๑9.๕ องศาตะวันออก (ข่ายงาน THAICOM-IP1, 
THAICOM-P3 และ THAICOM-LSX3R) และวงโคจร
ดาวเทียม ณ ต�าแหน่ง ๑๒๐ องศาตะวันออก (ข่ายงาน 
THAISAT-120E)

ชุดที	่4 ประกอบด้วย วงโคจรดาวเทยีม ณ ต�าแหน่ง 
๑๒๖ องศาตะวันออก (ข่ายงาน THAISAT-126E) 
และวงโคจรดาวเทียม ณ ต�าแหน่ง ๑๔๒ องศาตะวนัออก 
(ข่ายงาน THAICOM-G3K และ THAICOM-N5)

เป็นผูร้บัอนญุาตให้ใช้สทิธใินการเข้าใช้วงโคจรดาวเทยีม
ขั้นต้น และจ�านวน ๑ หน่วยงาน (๑ ข่ายงานดาวเทียม) 
เป็นผูร้บัอนญุาตให้ใช้สทิธใินการเข้าใช้วงโคจรดาวเทยีม
ขั้นสมบูรณ์ ตามบทเฉพาะกาลข้อ 39 ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ดังมีรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ ๑
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ตารางที่	1	: ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม

ที่ ต�าแหน่ง
วงโคจรดาวเทยีม ข่ายงานดาวเทียม

หลักฐานการอนุญาต
(วันที่ได้รับการอนุญาต)

หน่วยงาน

๑ วงโคจรไม่ประจ�าที่ THEOS2 (NGSO) S1/02/3/2563/A
(๑9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3)

ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

๒ วงโคจรไม่ประจ�าที่ JAISAT-1 (NGSO) S1/03/4/2563/A
(๑9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3)

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

3 วงโคจรไม่ประจ�าที่ BCCSAT-1 
(NGSO)

S1/04/5/2563/A
(๑9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3)

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

๔ วงโคจรไม่ประจ�าที่ THAIIOT (NGSO) S1/05/6/2563/A
(๑9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3)

กองทัพอากาศ
(โรงเรยีนนายเรอือากาศนวมนิทกษัตรยิาธิราช)

๕ วงโคจรไม่ประจ�าที่ RTAFSAT (NGSO) S1/01/2/2563/A
(๑9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3)

กองทัพอากาศ
(กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ)

๖ วงโคจรไม่ประจ�าที่ THEOS (NGSO) S1/02/7/2563/N
(๑9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3) 

(สิ้นสุด ๑8 กุมภาพันธ์ ๒๕78)

ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

3.	การอนุญาตให้ใช้ช ่องสัญญาณดาวเทียม	
ต่างชาติเป็นการชั่วคราว	

 โดยแบ่งออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้

 3.1	 อนญุาตให้บรษัิท	ไทยคม	จ�ากดั	(มหาชน)	
ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติตามแผนบริหาร
จัดการดาวเทียมไทยคม	5	ในภาวะฉุกเฉิน เนื่องจาก
ดาวเทียมไทยคม ๕ ปลดระวางเมื่อวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖3 เป็นกรณีเร่งด่วนที่อาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะท�าให้ประชาชนไม่สามารถรับชมรายการ
โทรทัศน์ที่ส ่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไทยคมดังกล่าว 
โดยอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติจาก
ดาวเทียม KTSat 8 ดาวเทียม Measat3 Measat3A 
ดาวเทียม Apstar 7 และดาวเทียม Chinasat 12 รวมกัน
จ�านวนไม่เกิน ๕.๕๐ ทรานสปอนเดอร์ เป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖3 จนถึงไม่เกินวันสิ้นสุด

สัญญาด�าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ 
(วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔) เพื่อให้บริการวงจรดาวเทียม
สื่อสารทดแทนตามสัญญาดังกล่าว

 3.2	 การอนุญาตให้บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	
จ�ากัด	(มหาชน)	ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียม	ASIASAT5		
เป็นการชั่วคราว	ก�าหนดระยะเวลา	6	เดือน	(หรือจนถึง 
วันที่ ๒8 มีนาคม ๒๕๖๔) ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒7 (๑๔/๒) 
แห่งพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕3 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ ๑๖ (๒) (๒.๑๐) ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้
ช่องสัญญาณดาวเทยีมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ  
เพือ่ให้บรกิารวงจรดาวเทยีมสือ่สารให้กบัผูป้ระกอบการอืน่ 
และให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 
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กสทช. ได้ขับเคล่ือนการด�าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผนแม่บท
กิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) 
เพื่อยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ 
อย่างยั่งยืน ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ที่ส�าคัญ อาทิ การประมูล
คลื่นความถี่ย ่าน 700 MHz 2600 MHz 26 GHz 
เพื่อใช้ส�าหรับกิจการ 5G จะสามารถรองรับการเชื่อมต่อ
จ�านวนมากและแอปพลเิคชันต่าง ๆ  ได้อย่างมเีสถยีรภาพ 
ท�าให้การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่าง 
ต่อเนื่อง และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจและสนับสนุนนโยบายด้านสังคม 
อาทิ การขยายโอกาสของบริการดิจิทัลให้กว้างขวาง 
และตอบสนองความต้องการใช้งานของผูบ้รโิภค เกดิการ 
ลงทนุในโครงข่ายโทรคมนาคมและการจ้างงาน มีการน�า 
เทคโนโลยี 5G มาใช้พัฒนานวัตกรรมและต่อยอด 
สร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน สนับสนุน

การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
พฒันาเครือ่งมอืและอปุกรณ์เพือ่สนบัสนนุการท�างานของ
บคุลากรทางการแพทย์และการรักษาโรค การเพ่ิมผลผลติ 
ของภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  
การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร และการพัฒนา 
การศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน เป็นต้น 
โดยในปี ๒๕๖3 มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

1.	การจัดการประมูลคลื่นความถี่	5G

 ได้จัดการประมูลคล่ืนความถ่ีย่าน 700 MHz 
2600 MHz และ 26 GHz เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖3 โดยมีผู ้ เข ้าร ่วมการประมูลจ�านวน ๕ ราย 
ผลการประมูลคลื่นความถี่ 3 ย่านความถี่ รวมเป็นเงิน
ประมูลทั้งสิ้น ๑๐๐,๕๒๑.๑78 ล้านบาท (ไม่รวมภาษี 
มูลค่าเพิ่ม) แบ่งเป็น คลื่นความถี่ย ่าน 700 MHz 
ราคาประมูลรวม ๕๑,๔๖๐.- ล้านบาท คลื่นความถี่ย่าน 
2600 MHz ราคาประมูลรวม 37,๔33.889 ล้านบาท 
และคลื่นความถี่ย ่าน 26 GHz ราคาประมูลรวม 
๑๑,๖๒7.๒89 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สรุปผลการจัดสรรคลื่นความถี่
ย่าน	700	MHz	2600	MHz	และ	26	GHz

700	MHz
(ชุดละ 2x5 MHz)

2600	MHz
(ชุดละ 10 MHz)

26	GHz
(ชุดละ 100 MHz)

รวมเงิน
(บำท)

1	ชุด
17,1๕4,000,000	บาท

10 MHz (733-738/ 788-793 MHz)

10	ชุด
19,๕๖1,000,000	บาท
100 MHz (2500-2600 MHz)

12	ชุด
๕,๓4๕,000,000	บาท
1200 MHz (25.2-26.4 GHz)

42,0๖0,000,000	บาท

2	ชุด
๓4,๓0๖,000,000	บาท

20 MHz (738-748/ 793-803 MHz)
- - ๓4,๓0๖,000,000	บาท

-
9	ชุด

17,872,888,888	บาท
90 MHz (2600-2690 MHz)

8	ชุด
๓,๕7๖,888,888	บาท

800 MHz (24.3-25.1 GHz)
21,449,777,77๖	บาท

- -
4	ชุด

1,79๕,000,000	บาท
400 MHz (26.4-26.8 GHz)

1,79๕,000,000	บาท

- -
2	ชุด

910,400,001	บาท
200 MHz (26.8-27.0 GHz)

910,400,001	บาท

700	MHz
๕1,4๖0,000,000	บาท

2600	MHz
๓7,4๓๓,888,888	บาท

26	GHz
11,๖27,288,889	บาท

100,๕21,177,777	บาท

รวมรายได้
จากการจัดสรรคลื่นความถี่

หมำยเหตุ : ตัวเลขข้ำงต้นยังไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (VAT)

ด้านการก�ากับดูแล
การประกอบกิจการโทรคมนาคม	
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 1)	ผลการประมลูคล่ืนความถีย่่าน	700	MHz	
แบ่งชุดความถ่ีเป็นจ�านวน 3 ชดุ ขนาดชดุละ 2 x 5 MHz 
มผีูช้นะการประมลู   ๒  ราย  คอื  (๑)  บรษิทั  แอดวานซ์   ไวร์เลส  
เน็ทเวอร์ค จ�ากัด เป็นผู ้ชนะการประมูลชุดความถี่ 
จ�านวน ๑ ชุด ขนาด 2 x 5 MHz ในช่วงความถี่วิทยุ 
733 - 738 MHz  คู่กับ 788 - 793 MHz มีราคาประมูล 
รวมจ�านวน ๑7,๑๕๔.- ล้านบาท (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) 
และ (๒) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 
เป็นผู้ชนะการประมูลชุดความถ่ี จ�านวน ๒ ชุด ขนาด 
2 x 10 MHz ในช่วงความถี่วิทยุ 738 - 748 MHz คู่กับ 
793 - 803 MHz มรีาคาประมลูรวม 3๔,3๐๖.- ล้านบาท 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

	 2)	ผลการประมลูคลืน่ความถีย่่าน	2600	MHz	
แบ่งชุดความถี่เป็นจ�านวน ๑9 ชุด ขนาดชุดละ 10 MHz 
มีผู้ชนะการประมลู ๒ ราย คอื (๑) บรษิทั แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ�ากัด เป็นผู ้ชนะการประมูลชุดความถี่ 
จ�านวน ๑๐ ชุด ขนาด 100 MHz ในช่วงความถี่วิทยุ
2500  -  2600   MHz   มรีาคาประมลูรวม  ๑9,๕๖๑.-  ล้านบาท 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ (๒) บริษัท ทรูมูฟ เอช 
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด เป็นผู ้ชนะการ
ประมูลชุดความถี่ จ�านวน 9 ชุด ขนาด 90 MHz
ในช่วงความถี่วิทยุ 2600 - 2690 MHz มีราคาประมูล 
รวม ๑7,87๒.889 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

	 3)	ผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน	26	GHz		
แบ่งชดุความถีเ่ป็นจ�านวน ๒7 ชดุ ขนาดชดุละ 100 MHz 
มีผู้ชนะการประมูล ๔ ราย คือ (๑) บริษัท ทรูมูฟ เอช 
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด เป็นผู ้ชนะการ
ประมูลชุดความถี่ จ�านวน 8 ชุด ขนาด 800 MHz  

ในช่วงความถี่วิทยุ 24.3 - 25.1 GHz มีราคาประมูล
รวม 3,๕7๖.889 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(๒) บรษิทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ�ากดั เป็นผูช้นะ 
การประมลูชดุความถี ่จ�านวน ๑๒ ชดุ ขนาด 1200 MHz 
ในช่วงความถี่วิทยุ 25.2 - 26.4 GHz มีราคาประมูล
รวม ๕,3๔๕.- ล ้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
(3) บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประมูล 
ชุดความถี่ จ�านวน ๔ ชุด ขนาด 400 MHz ในช่วง
ความถ่ีวิทยุ 26.4 - 26.8 GHz มีราคาประมูลรวม 
๑,79๕.- ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) และ (๔)  
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด เป็นผู้ชนะการประมูล 
ชุดความถี่ จ�านวน ๒ ชุด ขนาด 200 MHz ในช่วง
ความถ่ีวิทยุ 26.8 - 27.0 GHz มีราคาประมูลรวม 
9๑๐.๔๐๐ ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทีป่ระชมุ กสทช. นัดพเิศษ  ครัง้ที ่๑/๒๕๖3 เมือ่วนัที่ 
๑9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ได้มีมติรับรองผลการประมูล
คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz  
โดยในปี ๒๕๖3 ผู้ชนะการประมูลบางส่วนได้ช�าระเงิน 
ค่าประมูล ตามที่เงื่อนไขก�าหนดในงวดที่ ๑ รวมจ�านวน 
๖,9๐๐.๒๐๔ ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนี้

	 (1)	 ค ลื่ น ค ว า ม ถี่ ย ่ า น 	 2 6 0 0 	 MHz
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด ช�าระเงิน 
งวดที่หนึ่ง จ�านวน ๒,๐93.๐๒7 ล้านบาท (รวมภาษ ี
มูลค่าเพ่ิม) เมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 และ 
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด 
ช�าระเงินงวดที่หนึ่ง จ�านวน ๑,9๑๒.399 ล้านบาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) เม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖3 
รวมทั้งสิ้น ๔,๐๐๕.๔๒๖ ล้านบาท 
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	 (2)	 คลื่นความถี่ย่าน	26	GHz	บริษัท ดีแทค  
ไตรเน็ต จ�ากัด ช�าระเงิน จ�านวน 97๔.๑๒8 ล้านบาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ช�าระเงิน จ�านวน 
๑,9๒๐.๖๕๐ ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อวันท่ี 
3๐ ตุลาคม ๒๕๖3 รวมทั้งสิ้น ๒,89๔.778 ล้านบาท 

2.	การจดัระเบยีบสายสือ่สาร	และน�าสายส่ือสาร
ลงใต้ดิน		

 กสทช.  ได ้ค� านึ งถึ งความปลอดภัยของ
ประชาชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
ในการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นระบบสาย
ไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพให้แก่ประเทศ 
โดยได้ด�าเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร และน�าสาย
ส่ือสารลงใต้ดนิมาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี ๒๕๕9 เป็นต้นมา 
โดยในปี ๒๕๖3 ได้ก�าหนดให้การจัดระเบียบสาย
สื่อสารและน�าสายสื่อสารลงใต้ดินเป็นหนึ่งในนโยบาย
ส�าคัญที่ต้องเร่งด�าเนินการ พร้อมทั้งส่งเสริมและก�ากับ
ดูแลให้ผู้ประกอบการด�าเนินการปรับปรุงการพาดสาย
สื่อสารอุปกรณ์โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า เพื่อสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
สร้างทศันยีภาพท่ีสวยงามและก่อให้เกดิการใช้โครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศชาต ิตลอดจนการบูรณาการความร่วมมอืกบั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการดังกล่าว ดังนี้

	 2.1	 การจัดระเบียบสายสื่อสาร

   ได้จัดท�าแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร 
พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๔ โดยมีเส้นทางตามแผนการ	
จดัระเบียบสายสือ่สารในเขตพืน้ทีก่ารไฟฟ้านครหลวง	
จ�านวน	6๙	เส้นทาง	ระยะทางรวม	75๙.1๐	กโิลเมตร	
และในเขตพืน้ทีก่ารไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	จ�านวน	3,8๙1	
เส้นทาง	 ระยะทางรวม	7,864.542	กิโลเมตร	
ประกอบด้วย ภาคเหนือ จ�านวน ๒๖๔ เส ้นทาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน ๑,๖๔๒ เส้นทาง 
ภาคกลาง จ�านวน 73๑ เส้นทาง และภาคใต้ จ�านวน 
๑,๒๕๔ เส้นทาง ซ่ึงครอบคลมุการจดัระเบียบสายสือ่สาร
ทั่วประเทศ 

   ในปี ๒๕๖3 ได้ด�าเนินการจัดระเบียบ 
สายสื่อสารในเส้นทางน�าร่องของการไฟฟ้านครหลวง
แล้วเสร็จ จ�านวน 8 เส้นทาง ได้แก่ ถนนนาคนิวาส 
ถนนราชพฤกษ์ ถนนศาลาธรรมสพน์ ถนนเพชรบุรี 
ถนนพุทธรักษา ถนนเทพารักษ์ ถนนติวานนท์ และ 
ถนนกาญจนาภิเษก ระยะทางรวม ๖9.8 กิโลเมตร และ
จัดระเบียบสายสื่อสารในพ้ืนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
แล้วเสร็จ 3,89๑ เส้นทาง (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐) 
เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั 
โคโรนา 2019 รฐับาลได้ออกมาตรการให้พนกังานปฏบิตังิาน 
ท่ีบ้าน เพ่ือลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว 
ส�านักงาน กสทช. ได้มีหนังสือให้การไฟฟ้านครหลวง 
และการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ชะลอการตัดสายและรือ้ถอน 
สายสื่อสารตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารและ
แผนการน�าสายสื่อสารลงใต้ดินออกไปก่อน เพื่อให้การ 
ใช้งานระบบสื่อสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
เป็นการลดความเสีย่งการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั 
โคโรนา 2019 ส�าหรับปี ๒๕๖๔ จะก�าหนดแผนการ 
จัดระเบียบสายสื่อสาร แบ่งการด�าเนินงานเป็นระยะ ๆ  
และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส�านักงาน กสทช. ต่อไป

 2.2	 การน�าสายสื่อสารลงใต้ดิน

   ได้ประสานการท�างานร่วมกับผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อน�าสายสื่อสารลงใต้ดินให้เป็น
ไปด้วยความเรียบร้อย โดยในปี	2563	มีการน�าสาย
สื่อสารลงใต้ดินแล้วเสร็จ	จ�านวน	3	เส้นทางหลัก	
ระยะทางรวม	34.44	กิโลเมตร ดังนี้ 

   (๑) เส ้นทางน�าสายสื่อสารลงใต ้ดิน 
โครงการรอบพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน ระยะทาง 
๔.77 กิโลเมตร ได้แก่ ถนนราชวิถี (ตั้งแต่ถนนพิชัย ถึง 
ถนนสวรรคโลก) ถนนสวรรคโลก (ตั้งแต่ถนนราชวิถ ี
ถึ งถนนศรีอยุธยา)  ถนนศรีอยุธยา ( ต้ั งแต ่ถนน
ราชด�าเนนินอก ถงึ ถนนพระราม ๕) และถนนพระราม ๕ 
(ตั้งแต่ถนนสุโขทัย ถึง ถนนลูกหลวง)

   (๒) เส้นทางน�าสายสือ่สารลงใต้ดินพ้ืนที่
เขตการไฟฟ้านครหลวง ระยะทาง 3.3๑ กิโลเมตร 
ได้แก่ โครงการถนนพระจันทร์ (ถนนหน้าพระธาตุ : 
ต้ังแต่ถนนหน้าพระลานถึงหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนข้าวสาร 
(ถนนข้าวสาร : ตั้งแต่ถนนตะนาว ถึง ถนนจักรพงษ์) 
บริเวณด้านหน้าส�านักงาน กฟภ. ส�านักงานใหญ ่
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(ถนนงามวงศ์วาน : ตัง้แต่แยกพงษ์เพชร ถึง ถนนวภิาวดี)  
โครงการรักษ์คลองคูเมืองเดิม เฉลิมพระเกียรติฯ 
(ถนนราชนิ ี: ตัง้แต่สะพานมอญ ถงึ ปากคลองตลาดและ 
ถนนอัษฎางค์ : ตั้งแต่สะพานมอญ ถึง ปากคลองตลาด) 
และเส้นทางถนนประชาราษฎร์ (ตัง้แต่ซอยประชาราษฎร์ 
๑9 ถึง ท่าน�้านนทบุรี)

   (3) เส้นทางน�าสายสือ่สารลงใต้ดินพ้ืนที่
เขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะทาง ๒๖.3๖ กิโลเมตร 
ได้แก่ จังหวัดชลบุรี (ถนนพัทยาเหนือ) จังหวัดสงขลา 
(เทศบาลนครหาดใหญ่ ถนนธรรมนูญวิถี) จังหวัด
นครราชสีมา (ถนนราชด�าเนิน) จังหวัดยะลา (ส่ีแยก 

โรงพยาบาลศูนย ์ยะลา ถึง สามแยกตลาดรถไฟ) 
จังหวัดสุโขทัย (เส้นทางอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย)  
จังหวัดก�าแพงเพชร (เส้นทางอุทยานประวัติศาสตร์
ก�าแพงเพชร) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย ถนนเฉวง  
ต้ังแต่หน้าธนาคารกสิกรไทย เฉวง 3 ถึง สามแยก 
โรงแรมเฟิร์ส) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ถนนชีกุน : 
แยกวัดราชประดิษฐาน ถึง แยกเกาะอยุธยา และ 
ถนนศรสีรรเพชญ์ : ตั้งแต่ถนนอู่ทอง ถึง ถนนนเรศวร) 
และจังหวัดเชียงใหม่ (ถนนสุเทพ : ตั้งแต่ประตูหน้า 
คณะแพทยศาสตร์ฝั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึง ประตู
หน้าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

3.	การจัดให ้มีบริการเลขหมายโทรศัพท ์	
ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว	(National	Single	
Emergency	Number)

 ได้ด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการจัด
ให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินเลขหมายเดียว       
เพื่อบูรณาการการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทุกเหตุการณ ์
ซึง่อยูใ่นความรบัผดิชอบของหลาย ๆ  หน่วยงานเข้าด้วยกัน 
โดยใช้หมายเลข ๑9๑ เลขหมายเดียว กสทช. ได้ออก
ประกาศ กสทช. เรื่องแผนเลขหมายโทรคมนาคม 
และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร

และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ซึ่งประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖3 รวมทั้ง กสทช. ได้มีมติในคราวการ
ประชมุ คร้ังที ่8/๒๕๖3 เมือ่วนัที ่๑3 พฤษภาคม ๒๕๖3 
อนุญาตให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติใช ้เลขหมาย 
โทรศัพท์แบบส้ัน 3 หลัก หมายเลข ๑9๑ เพื่อรองรับ
การใช้งานในภารกิจโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

1. ชลบุรี ถนนพัทย�เหนือ 1.๐๐

2. สงขล� เทศบ�ลนครห�ดใหญ่ ถนนธรรมนูญวิถี 1.๐๐

3. นครร�ชสีม� ถนนร�ชดำ�เนิน (LOT 1.1) 1.2๐

4. ยะล� สี่แยก โรงพย�บ�ลศูนย์ยะล� - ส�มแยกตล�ดรถไฟ 2.5๐

5. สุโขทัย อุทย�นประวัติศ�สตร์สุโขทัย 8.8๐

6. กำ�แพงเพชร อุทย�นประวัติศ�สตร์กำ�แพงเพชร 4.๐๐ 

7. สุร�ษฎร์ธ�นี สมุย ถนนเฉวง ตั้งแต่หน้�ธน�ค�รกสิกรไทย 3.๐๐
  เฉวง 3 - ส�มแยกโรงแรมเฟิร์ส

8. พระนครศรีอยุธย� ถนนชีกุน (แยกวัดร�ชประดิษฐ�น - แยกเก�ะอยุธย�) 1.7๐
  ถนนป่�โทน (แยกเก�ะอยุธย� - ถนนคลองท่อ) 1.6๐
  ถนนศรีสรรเพชญ์ (แยกถนนอู่ทอง – ถนนนเรศวร) 1.3๐

9. เชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตั้งแต่ประตูหน้�คณะแพทยศ�สตร์ ๐.26
  ฝั่งมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ - ประตูหน้�
  คณะเทคนิคก�รแพทย์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

1. ถนนพระจันทร์ ถนนหน้�พระธ�ตุ ๐.9๐
  (ตั้งแต่ถนนหน้�พระล�น - หน้�ท�งเข้� มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์)

2. โครงก�รปรับปรุง ถนนข้�วส�ร ๐.8๐
 ภูมิทัศน์ถนนข้�วส�ร (ตั้งแต่ถนนตะน�ว - ถนนจักรพงษ์)

3. บริเวณหน้�สำ�นักง�น กฟภ. ถนนง�มวงศ์ว�น ๐.2๐
 สำ�นักง�นใหญ่ (ตั้งแต่แยกพงษ์เพชร - ถนนวิภ�วดี)

4. นนทบุรี ถนนประช�ร�ษฎร์ ๐.26 
  (ตั้งแต่ซอยประช�ร�ษฎร์ 19 - ท่�นำ้�นนทบุรี)

5. โครงก�รรักษ์คลอง ถนนร�ชินี ๐.55 
 คูเมืองเดิมเฉลิมพระเกียรติฯ (ตั้งแต่สะพ�นมอญ - ป�กคลองตล�ด)
  ถนนอัษฎ�งค์ ๐.6๐ 
  (ตั้งแต่สะพ�นมอญ - ป�กคลองตล�ด)

6. โครงก�รรอบพระตำ�หนัก ถนนร�ชวิถี 1.2๐
 จิตรลด�รโหฐ�น (ตั้งแต่ถนนพิชัย - ถนนสวรรคโลก)
  ถนนสวรรคโลก 1.9๐
  (ตั้งแต่ถนนร�ชวิถี - ถนนศรีอยุธย�) 
  ถนนศรีอยุธย� ๐.8๐
  (ตั้งแต่ถนนร�ชดำ�เนินนอก - ถนนพระร�ม 5)
  ถนนพระร�ม 5  ๐.87
  (ตั้งแต่ถนนสุโขทัย - ถนนลูกหลวง)

 จังหวัด	 เส้นทาง	 ระยะทาง (กม.)

 โครงการ	 เส้นทาง	 ระยะทาง (กม.)

9

5

6

8

3

1

7

2

4

4 3
2

1

5 6

พื้นท่ีกรุงเทพ
และปริมณฑล

ระยะท�ง
รวม

กม.8.08

พื้นท่ีต่างจังหวัด
ระยะท�ง

รวม
กม.26.36

ผลรวมการน�าสายสื่อสารลงใต้ดิน 34.44 กิโลเมตร
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4.	การส ่ง เสริมสนับสนุนการประยุกต ์ ใช ้
เทคโนโลยี	5G

 ได ้ประสานความร ่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน เพื่อผลักดันการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทยให้เกิดประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจดิจิทัลของไทย และสนับสนุนคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ และมีรองนายกรัฐมนตรี จ�านวน 3 คน 
รัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จ�านวน ๑๐ คน 
ผู ้บริหารจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข ้องจ�านวน 8 คน 
ได้แก่ เลขาธิการ กสทช. เลขาธิการคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เลขาธิการสภา
พฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิผูว่้าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการหอการค้าไทยและ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ 
สมาคมธนาคารไทย ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสั งคมแห ่ งประเทศไทย และประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู ้ทรงคุณวุฒิที่ 
ประธานกรรมการแต่งตั้ง จ�านวน ๕ คน เป็นกรรมการ  
โดยมีปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
รองเลขาธิการ กสทช. และเลขาธิการคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป ็นฝ ่าย
เลขานุการคณะกรรมการฯ ในปี ๒๕๖3 ได้ส่งเสริม
สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ดังนี้

 ๔.๑ ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิพฒันาโครงการน�าร่อง
ในการต่อยอดการใช้ประโยชน์ 5G ของประเทศไทย
ในระยะส้ัน เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G
แห่งชาติ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖3 
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖3 ได้มีมติเห็นชอบการ 
ด�าเนินการโครงการน�าร่องในการต่อยอดการใช้ประโยชน์ 
5G ของประเทศไทยในระยะสั้น ได้แก่ 

   ๑) โครงการน�าร่องเกษตรดิจิทัลด้วย
เทคโนโลย ี5G มโีครงการย่อย ได้แก่ (๑) โครงการน�าร่อง
เกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G ณ ศูนย์ฝึกอบรมผาหมี 
อ�าเภอดอยตงุ จังหวดัเชยีงราย และ (๒) โครงการน�าร่อง
เกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G ณ โครงการร้อยใจรักษ์ 

อ�าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้
กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม โดยบรษิทั กสท 
โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น 
ผู้ด�าเนินการ 

   ๒) โครงการน�าร่องโรงพยาบาลอจัฉริยะ 
(Smart Hospital) กสทช. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์  
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท หัวเว่ย 
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ากัด ได้เริ่มด�าเนินโครงการ
ต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G และ Critical 
Technology ในโรงพยาบาลศิริราชเป็นแห่งแรก 
ของประเทศไทย เพื่อพัฒนาบริการสาธารณสุขใน 
รปูแบบใหม่และยกระดบัการแพทยไ์ทยสูย่คุ 5G โดยน�า
เทคโนโลยแีละนวตักรรมระดบัโลกมาใช้ในการขบัเคลือ่น
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข โดยในปี ๒๕๖3 
ได้เริม่ทดลองโครงการน�าร่องรถอจัฉรยิะไร้คนขบั เพือ่ใช้ 
ส�าหรับขนส่งเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย ์
ให้ถึงมือผู้รับแทนมนุษย์ เพ่ือลดการสัมผัสและช่วย 
เพิม่ความปลอดภยัให้กบับคุลากรทางการแพทย์ รวมท้ัง  
อ�านวยความสะดวกให้กับผู้รับและผู้ส่ง ลดค่าใช้จ่ายใน
การขนส่ง แบ่งเบาภาระงานของบคุลากรทางการแพทย์ 
ให้สามารถบริหารจัดสรรบุคลากรและเวลาเพื่อตรวจ
รกัษา ดแูลผูป่้วยได้มากขึน้ โดยในระยะต่อไปจะมกีารน�า
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ในการให้บริการทาง 
การแพทย์ในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาไปสู่
การเป็นต้นแบบโรงพยาบาลอจัฉรยิะ หรอื Smart Hospital 
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 ๔.๒ การจดัท�าแนวทางการส่งเสรมิการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน 5G และมาตรการส่งเสริมการลงทุน 
ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ประชุมระดมความเห็นต่อแนวทาง 
การส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 5G และ
มาตรการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวร่วมกับภาคส่วนที่
เก่ียวข้อง ได้แก่  กรมสรรพากร ส�านกังานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 
และหน่วยงานอื่น ๆ  เมื่อวันท่ี ๒8 กันยายน ๒๕๖3 
ณ ห้อง VIE Ballroom โรงแรม ว ีกรงุเทพฯ เอม็ แกลเลอรี 
ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 ๔.3 ได้ร ่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย 
เพื่อศึกษาความพร้อมของอุตสาหกรรมในการน�า
เทคโนโลยี 5G มาใช้ในประเทศไทย และผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ เพ่ือน�ามาประกอบการจัดท�าข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายเพ่ือต่อยอดให้เกิดการใช้งาน 5G อย่างเป็น 
รูปธรรมโดยเร็ว 

 ๔.๔ ด�าเนินการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถ่ีเพ่ือการทดลองทดสอบ 5G ให้แก่ผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคม และอนุญาตพื้นที่ก�ากับดูแลเฉพาะ 
(พืน้ที ่Sandbox) ซึง่เป็นพืน้ทีท่ี ่กสทช. ก�าหนดแนวทาง
การอนุญาตและก�ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่ เป ็น 
การเฉพาะเพื่อรองรับการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 
และเป็นการส่งเสรมิสนบัสนนุการประยกุต์ใช้เทคโนโลยี 
5G ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๒ 

ตารางที่	2	: สถิติการอนุญาตพื้นที่ก�ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (พื้นที่ Sandbox)

ล�าดับ ผู้รับอนุญาต ย่านคลื่นความถี่

วันที่ได้รับอนุญาต
และสิ้นสุดการอนุญาต

พื้นที่ก�ากับดูแล
วันที่ได้รับ
อนุญาต

วันที่สิ้นสุด
การอนุญาต

๑ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ย่านความถี่ 700 MHz (703 - 803 MHz)
ย่านความถี่ 900 MHz (920 - 925 MHz)
ย่านความถี่ C-Band (3300 - 3800 MHz)
ย่านความถี่ 5 GHz (5850 - 5925 MHz)
ย่านความถี่ 26 GHz (24.30 - 26.80 GHz)
ย่านความถี่ 28 GHz (27.0 - 29.5 GHz)
ย่านความถี่ Millimeter Wave 
  (57 - 76 GHz และ 81 - 86 GHz)

๑๑
ธันวาคม 
๒๕๖๒

๑๐
ธันวาคม 
๒๕๖7

ในส่วนการศึกษา 
ส่วนราชการ และ

การพาณิชย์
ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร

๒ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

วิทยาเขต
ศรีราชา

ย่านความถี่ 26 GHz (24.30 - 26.80 GHz)
ย่านความถี่ 28 GHz (26.5 - 29.5 GHz)
ย่านความถี่ 2400 MHz (2400 - 2500 MHz)

๑๑
ธันวาคม
๒๕๖๒

๑๐
ธันวาคม
๒๕๖7

ชั้น ๔ ของ
อาคาร ๒3 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ศรีราชา และชั้น ๕ 
ของอาคาร ๒๖ 

คณะวิทยาศาสตร์
ศรีราชา อ�าเภอ
ศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี
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ล�าดับ ผู้รับอนุญาต ย่านคลื่นความถี่

วันที่ได้รับอนุญาต
และสิ้นสุดการอนุญาต

พื้นที่ก�ากับดูแล
วันที่ได้รับ
อนุญาต

วันที่สิ้นสุด
การอนุญาต

3 มหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร์

ย่านความถี่ 700 MHz (703 - 803 MHz)
ย่านความถี่ 900 MHz (920 - 925 MHz)
ย่านความถี่ 2300 - 2310 MHz และ 
  2370 - 2400 MHz
ย่านความถี่ S-Band (3.1 - 3.3 GHz)
ย่านความถี่ C-Band (3.4 - 4.2 GHz และ
  5.85 - 6.6625 GHz)
ย่านความถี่ X-Band (9.5 - 9.8 GHz)
ย่านความถี่ Ku-Band (10.95 - 12.75 GHz
  และ 13.75 - 14.10 GHz)
ย่านความถี่ 26 GHz (24.25 - 26.80 GHz 
  และ 27.0 - 27.5 GHz)

8
เมษายน 
๒๕๖3

7
เมษายน 
๒๕๖8

พื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ 
ต�าบลคอหงส์

อ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา

๔ บริษัท
ดับบลิวเอชเอ 

อสีเทร์ิน
อนิดสัเตรียล

เอสเตท จ�ากัด 
(EIE)

ย่านความถี่ 700 MHz (703 - 803 MHz)
ย่านความถี่ 1800 MHz (1750 - 1785 MHz
  และ 1845 - 1880 MHz)
ย่านความถี่ 2300 MHz (2300 - 2310 MHz
  และ 2370 - 2400 MHz)
ย่านความถี่ 26 GHz (24.3 - 26.8 GHz)

๒7 
พฤษภาคม 

๒๕๖3

๒๖
พฤษภาคม

๒๕๖8

อาคารส�านักงาน
และบริเวณโดยรอบ 
อันเป็นพื้นที่จอดรถ 
พื้นที่สีเขียว รวมถึง 
ถนนภายในนิคม
อุตสาหกรรมฯ

๕ บริษัท 
อสีเทร์ินซบีอร์ด 
อินดัสเตรียล

เอสเตท (ระยอง)
จ�ากัด (ESIE)

ย่านความถี่ 700 MHz (703 - 803 MHz)
ย่านความถี่ 1800 MHz (1750 - 1785 MHz
  และ 1845 - 1880 MHz)
ย่านความถี่ 2300 MHz (2300 - 2310 MHz
  และ 2370 - 2400 MHz)
ย่านความถี่ 26 GHz (24.3 - 26.8 GHz)

๒7 
พฤษภาคม 

๒๕๖3

๒๖
พฤษภาคม

๒๕๖8

พลาซ่า ๑, พลาซ่า ๒, 
อาคาร Office และ
ถนนภายในนิคม

๖ บริษัท
ดับบลิวเอชเอ

อีสเทิร์น
ซีบอร์ด 

อินดัสเตรียล
เอสเตท จ�ากัด 
(WHA ESIE1)

ย่านความถี่ 700 MHz (703 - 803 MHz)
ย่านความถี่ 1800 MHz (1750 - 1785 MHz
  และ 1845 - 1880 MHz)
ย่านความถี่ 2300 MHz (2300 - 2310 MHz
  และ 2370 - 2400 MHz)
ย่านความถี่ 26 GHz (24.3 - 26.8 GHz)

๒7 
พฤษภาคม 

๒๕๖3

๒๖ 
พฤษภาคม 

๒๕๖8

พลาซ่า 3 
และถนนภายใน 

นิคมฯ

7 ส�านักงาน
ส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล 
(depa)

ย่านความถี่  C-Band (3400 - 3600 MHz) ๒๖ 
สิงหาคม
๒๕๖3

๒๕
สิงหาคม
๒๕๖8

ส�านักงานใหญ่
ส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 
อาคารลาดพร้าว 

ฮิลล์ ชั้น G บรเิวณ 
reception, ชั้น ๒, 

ชั้น 3, ชั้น ๔, 
ชั้น ๕, ชั้น 7, 

ชั้น 8 เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร
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5.	การบรหิารและจดัการเลขหมายโทรคมนาคม
ส�าหรบัการให้บริการระบบ	Internet	of	Things	(IoT)	

 ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมาย
โทรคมนาคม และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดสรรเลขหมายและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖3 เพื่อปรับปรุงประกาศทั้ง 
๒ ฉบับ ที่ใช้อยู่เดิมตั้งแต่วันท่ี 8 พฤษภาคม ๒๕๕7 
เพื่อให ้สอดคล ้องกับสภาพตลาดโทรคมนาคมที่
เปลีย่นแปลงไป และให้การจดัสรรและบรหิารเลขหมาย 
โทรคมนาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม 
คุ้มค่า เพียงพอแก่ความต้องการ ให้บริการบนพ้ืนฐาน 
การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริม
กระบวนการบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคมให้
สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี และการด�าเนินการ 
บริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคมในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยประกาศได้ก�าหนดให้มีเลขหมาย
โทรคมนาคมส�าหรับการให้บริการระบบ Internet of 
Things (IoT) เพื่อใช้ในการระบุตัวตนผู้ใช้บริการระบบ 
IoT ซึ่งจะช่วยให้การจ�าแนกลักษณะและประเภท
ของบริการและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจการโทรคมนาคม
เป็นไปโดยง่าย ส�านักงาน กสทช. ได้จัดท�าหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ 
การใช้งานเลขหมายโทรคมนาคมส�าหรับการให้บริการ
ระบบ Internet of Things เพือ่ก�าหนดแนวทางการพสิจูน์
และยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้บริการ และเป็นการรักษา
สทิธิผูใ้ช้บรกิาร การรกัษาความมัน่คง ประโยชน์สาธารณะ 
และความปลอดภัยในสังคม โดยที่ประชุม กสทช. 
ครั้งที่ ๒3/๒๕๖3 เมื่อวันที่ ๒3 ธันวาคม ๒๕๖3 
ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว 

6.	การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

 กสทช. ได้ก�าหนดนโยบายในการส่งเสริม
และสร้างกลไกในการท�างานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ  
เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม พร้อมทั้ง 
ต่อยอดและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการคุ้มครอง 
ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับผูบ้รโิภค สนบัสนนุการด�าเนนิการเพ่ือปกป้องสทิธิ
ของผูบ้รโิภค เพือ่สงัคมและประโยชน์สาธารณะ ตลอดจน 

เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานด้านกิจการโทรคมนาคม
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและประชาชน
โดยรวม โดยในปี ๒๕๖3 มีผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ 
ดังนี้

 6.1	 การพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจ�าตัวอิเล็กทรอนิกส์
บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี	(แทนบัตร	หรือ	Mobile	ID) 
ซึ่ งเป ็นนโยบายส�าคัญในการส ่งเสริมการก�าหนด
มาตรฐานและกระบวนการในการพิสูจน์และยืนยันตัว
บุคคลด้วยระบบดิจิทัล โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
การลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบ
อัตลักษณ์ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมช่องทางและส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ในการเข้าใช้
ธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ของประชาชนหรอืหน่วยงาน 
ต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างปลอดภัย มีการ 
คุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล รวมท้ังส่งเสริมนโยบายรฐับาล
ในเร่ืองการใช้ดิจิทัลไอดีอีกด้วย ซึ่งโครงการได้พัฒนา 
และทดลองระบบขัน้ต้นร่วมกบับรษิทั แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ�ากัด  และธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 
แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามเพ่ือต่อยอดและประยุกต์ใช้งาน
ในการให้บริการประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัย 
จึงได้มีการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนต่าง ๆ  ได้แก่ กรมการปกครอง กรมการขนส่ง
ทางบก ส�านกังานประกนัสังคม กรมสรรพากร บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั 
บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด 
และบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) รวมทั้งได้จัดท�า 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับผู ้ให้บริการโทรศัพท์
เคล่ือนทีท่ีไ่ด้รับใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคม
ประเภทที่ 3 ได้แก่ บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) และ
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด เพื่อส่งเสริมการเป็น 
ผู้ออก “แทนบัตร” อย่างสะดวกและทั่วถึง นอกจากนี้ 
ยังมีสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด 
ร่วมเป็นหน่วยงานเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการพิสูจน์ 
และยืนยันตัวตนด้วยระบบ “แทนบัตร” ด้วย
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	 6.2	 การส ่งเสริมความตระหนักรู ้ 	 และ
การรักษาสิทธิในการใช้บริการกิจการโทรคมนาคม	
และสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน	อาทิ 

  (๑) กจิกรรมให้ความรูเ้ร่ืองสทิธผิูบ้รโิภค 
ในกิจการโทรคมนาคมและการคุ ้มครองข้อมูลส่วน 
บุคคลจากการใช้บริการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ 
เพื่อส ่งเสริมความรู ้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู ้บริโภค 
ในกิจการโทรคมนาคมและตระหนักถึงสิทธิที่ตนมี 
ตามกฎหมายและรูเ้ท่าทันต่อบรกิารโทรคมนาคม จ�านวน 
๕ ครั้ง ในจังหวัดนครปฐม จันทบุรี กาฬสินธุ์ เพชรบูรณ์ 
และตรัง

  (๒) กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก ่
เยาวชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิผู ้บริโภค 
ในกิจการโทรคมนาคมระดับมัธยมและอุดมศึกษา 
เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ และให้มบีทบาทในการ 
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ด ้านสิทธิของผู ้บริโภคในการ 
ใช้บริการโทรคมนาคมเบื้องต้นและสามารถใช้ช่องทาง 
การรับเรื่องร้องเรียนจากการใช้บริการโทรคมนาคม 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยน�าไปประชาสัมพันธ์ 
ให้เป็นทีแ่พร่หลาย ซึง่ด�าเนนิการต่อเนือ่งตัง้แต่ปี ๒๕๕7  
เป็นต้นมา โดยในปี ๒๕๖3 ได้จัดกิจกรรมทั้งสิ้นจ�านวน 
8 ครั้ง ท้ังในกรุงเทพมหานคร ขอนแก่น มหาสารคาม 
สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และปัตตานี 

  (3) เผยแพร่ความรู ้เก่ียวกับสิทธิของ 
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมผ่านสื่อนอกบ้าน เพื่อให้ 
ประชาชนในพืน้ทีต่่าง ๆ  ทัว่ประเทศมคีวามรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิผู ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้
สามารถใช้บริการโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
โทรศัพท์ประจ�าที่ โทรศัพท์สาธารณะ และอินเทอร์เน็ต 
ได้อย่างเท่าทัน ถูกต้อง และเหมาะสม สามารถปกป้อง
สทิธขิองตนเองจากการใช้บรกิารโทรคมนาคม และน�าไป 
เผยแพร่ต่อไปยังบุคคลอื่นในครอบครัวและในชุมชน
ของตนเอง  

7.	การสนบัสนนุการขยายโครงข่ายอนิเทอร์เนต็
ความเร็วสูงให้ครอบคลุม	

 ในปี ๒๕๖3 ได้ด�าเนินการเพ่ือสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการขยายโครงข่ายสัญญาณ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านของประเทศไทย และลดความ
เหล่ือมล�้าในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน
ให้เป็นไปโดยท่ัวถึง เท่าเทียม และเป็นธรรมท้ังในมิต ิ
เชิงพื้นที่และมิติเชิงสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทั่วไป ครู นักเรียน คนชรา ผู้ป่วย และ
กลุ่มเป้าหมายท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีชายขอบ พ้ืนท่ีชนบท 
ห่างไกลและทุรกันดาร รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ รองรับการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 ดังนี้
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 7.1	 โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์
เคล่ือนท่ีและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที	่
ชายขอบ	(Zone	C+) จ�านวน	3,๙2๐	หมูบ้่าน โดยจดัให้
มีบรกิาร Wi-Fi สาธารณะประจ�าหมูบ้่าน บริการสญัญาณ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ โรงเรียน บริการสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตความเรว็สงู ณ โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ
ประจ�าต�าบล ศนูย์บรกิารอนิเทอร์เนต็สาธารณะ (USO Net) 
และติดตั้งด ้วยตัวขยายความครอบคลุมสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยแบ่งการด�าเนินงานเป็น 3 ระยะ 
คือ ระยะที่ ๑ การขยายโครงข่ายและติดตั้งอุปกรณ์ 
๑ ปี ใน ๒ ส่วน ได้แก่ การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูง (Broadband Internet Service) และการ
จัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile Service) 
ระยะที ่๒ เปิดให้บรกิารต่อเนือ่งเป็นเวลา ๕ ปี ระยะที ่3 
การส่งมอบอุปกรณ์บริการหลังครบระยะการให้บริการ 
(๖๐ วัน) ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการในระยะท่ี ๒ 
มีความก้าวหน้าการด�าเนินการโครงการ ร้อยละ 8๕ 

 7.2	 โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล	 (Zone	C)	จ�านวน	
15,732	หมูบ้่าน โดยได้จัดให้มบีรกิาร Wi-Fi สาธารณะ
ประจ�าหมู่บ้าน บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ณ โรงเรียน บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ณ โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพประจ�าต�าบล ศนูย์บริการ
อินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) และห้องบริการ
อินเทอร์เน็ตประจ�าโรงเรียน (USO Wrap) โดยแบ่งการ
ด�าเนนิงานเป็น 3 ระยะ คอื ระยะท่ี ๑ การจดัหาอปุกรณ์ 
ติดตั้ง และทดสอบความพร้อมก่อนให้บริการภายใน 
3๐๐ วนั  ระยะที ่๒ เปิดให้บรกิารต่อเนือ่งเป็นเวลา ๕ ปี 
(๖๐ เดือน) ระยะที่ 3 ด�าเนินการส่งมอบอุปกรณ์บริการ
หลงัครบระยะการให้บรกิาร (๖๐ วนั) ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
ด�าเนินการในระยะที่ ๒ มีความก้าวหน้าการด�าเนินการ
โครงการ ร้อยละ 8๕ 

 7.3	 การด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สู ่สั งคมดิจิทัล	 ภายใต ้แผนการจัดให ้ มีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	
ฉบับที่	2	(พ.ศ.	256๐	-	2564) โดยมีเป้าหมาย 
ในการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะความรู้
ด้าน ICT แก่ประชาชนจ�านวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน 

เพื่อรองรับการพัฒนาไปสู่สังคมดิจิทัล จึงเป็นเหตุผล
และความจ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินโครงการจ้างที่ปรึกษา
เพ่ือศึกษาและออกแบบหลักสูตรการพัฒนาทักษะสร้าง
ความรูด้้านเทคโนโลยสีารสนเทศสูส่งัคมดจิทิลั ในภารกิจ
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อ
สังคม แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ การศึกษา
และออกแบบหลักสูตรการพัฒนาทักษะสร้างความรู ้
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศสูส่งัคมดจิทิลั ในภารกจิบรกิาร
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพื่อสังคม  
และระยะที่ ๒ การจัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาทักษะ 
สร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัล” 
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายจ�านวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน 
โดยมีระยะเวลาในการด�าเนินงาน 3 ปี ซึ่งขณะนี้ 
อยูร่ะหว่างการด�าเนนิการในระยะที ่๑ คาดว่าจะแล้วเสรจ็ 
และสามารถจัดให้มีการฝึกอบรมตามหลักสูตรและ 
รูปแบบที่ได้รับจากการศึกษาและออกแบบหลักสูตรได้
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  

8.	การสร้างกลไกการท�างานร่วมกับภาคส่วน	
ต่าง	ๆ 	เพือ่การพฒันาและก�ากบัดแูลกจิการโทรคมนาคม

 ในปี ๒๕๖3 ได้สร้างกลไกการท�างานร่วมกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ  ภายใต้บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื ดงันี้

 8.1	 ความร่วมมอืกบัมลูนธิอิาสาเพือ่นพึง่	(ภาฯ)	
ยามยาก	สภากาชาดไทยในการติดต้ังสถานีโทรมาตร	
อัตโนมัติ	และภาคีเครือข่าย	7	หน่วยงาน	 ได้แก่ 
ส�านกังาน  กสทช. กรมอทุยานแห่งชาตสิตัว์ป่าและพนัธุพื์ช 
กรมป่าไม้ กรมการปกครอง  กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  และสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน�า้ 
(องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
เพื่อยกระดับการป้องกันการเกิดอุทกภัยอย่างยั่งยืน 
โดยการตดิตัง้สถานตีรวจวดัอากาศอตัโนมตั ิตามบรเิวณ 
พื้นที่เสี่ยงการเกิดภัยต่าง ๆ  จ�านวน ๕๑๐ สถานี เพื่อ 
ตรวจวดัสภาพอากาศและปริมาณน�้าฝน และส่งข้อมูล 
ทางไกลแบบอัตโนมัติเพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อม
สามารถรับมอืกับสถานการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ได้อย่างรวดเรว็
ทันท่วงที โดยในปี ๒๕๖3 ได้ด�าเนิน “โครงการติดตั้ง
สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพ่ือตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ  
ปริมาณน�้าฝนและระดับน�้าในพื้นที่ป่าต้นน�้า” ภายใต้
บันทึกความร่วมมือดังกล่าวขณะนี้ได้เริ่มจัดตั้งสถาน ี
โทรมาตรในโครงการบางส่วนแล้ว 
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	 8.2	 ความร่วมมือกับกรมท่าอากาศยาน	
เพ่ือการศึกษาและการให ้บริการผ ่านโครงข ่าย
โทรคมนาคมในระบบ	5G เมือ่วนัที ่๒๔ มถินุายน ๒๕๖3 
เพื่อศึกษาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 5G ในการสร้าง 
ระบบนิเวศของสนามบินอัจฉริยะ (Smart Airport 
Ecosystem) เพ่ือน�านวัตกรรมและเทคโนโลยี 5G
ที่ทันสมัยมาใช้งานอ�านวยความสะดวกให้ผู ้โดยสาร
และผู ้ใช้บริการในสนามบิน เช่น น�านวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 5G มาใช้ควบคุม ป้องกัน บรรเทาผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 และสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทาง 
ให้ผู้โดยสาร นักท่องเที่ยว และประชาชน

	 8.3	 ความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่ง	
ประเทศไทย	(ททท.)	เพือ่สร้างความเชือ่มัน่อตุสาหกรรม	
ท่องเท่ียวของประเทศไทยให้กับประชาชนและ
นักท่องเที่ยว	หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายลง พร้อม 
ขยายผลโครงการบริหารความปลอดภัยและสุขอนามัย
ในสถานประกอบการที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวไทย (Amazing Thailand Safety & Health 
Administration : SHA) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ 
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. และ
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดย กสทช. 
จะร่วมมือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย 
ในการส่งข้อความสัน้ (SMS Broadcasting) และ Travel  
Sim Card ณ ท่าอากาศยานนานาชาตขิองประเทศไทย 

ทุกแห่งไปยังนักท่องเที่ยวและประชาชน เพื่อเผยแพร่ 
ข่าวสาร สร้างการรับรู ้ความเข้าใจ เพื่อน�าไปสู ่การ 
ตระหนกัถงึการปฏบิติัตนของประชาชนและนกัท่องเทีย่ว 
ในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

 8.4	 ความร่วมมือกับสมาคมโทรคมนาคม
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	 (สทค.)	
และผู ้ให้บริการโทรคมนาคมช้ันน�า	๙	ราย ได้แก ่
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด บริษัท 
ดีแทคไตรเน็ต จ�ากัด  บริษัท ทรู อินเทอร ์ เน็ต 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) 
บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั ซมิโฟนี่ 
คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ 
จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ 
จ�ากดั และบรษิทั ทรปิเปิลท ีบรอดแบนด์ จ�ากัด (มหาชน) 
จดัต้ังศนูย์ประสานงานรักษาความมัน่คงปลอดภยัทาง
คอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม	(TTC-CERT) เพื่อเป็น 
ศูนย์กลางการแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคาม 
ทางไซเบอร์ของภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ 
เสริมสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งในการต่อสู้และรับมือ 
ต ่อภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร ์ด ้านโทรคมนาคม 
มีมาตรฐานในด้านความมั่นคงปลอดภัยเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล อีกทั้งยังสามารถสร้างความตระหนักรู้  
และความมั่นใจในการใช้บริการของลูกค้าและผู้ใช้งาน 
โดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ (กองทุน กทปส.) ได้สนับสนุนทุนในการวิจัย
และพัฒนาในครั้งนี้  
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๙.	การพัฒนากฎระเบียบด้านการอนุญาตและ
ก�ากบัดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการ
วิทยุคมนาคม	ที่ส�าคัญ	อาทิ

 ๙.1	 ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์และ	
วธิกีารอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคม ซ่ึงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๑9 มีนาคม ๒๕๖3 
โดยเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่ออ�านวยความสะดวกและ 
ลดภาระให้กับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงเป็น 
การยุบรวมประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม จ�านวน ๑๔ ฉบับ ให้เหลือเพียง 
ฉบบัเดยีว และรวมใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคม 
และใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเดิม
มี ๑๑ แบบ เข้าด้วยกัน ให้เหลือเพียงใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม 3 แบบ ตามที่ก�าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ในการทบทวนข้อก�าหนดต่าง ๆ  ที่อาจเป็น
ภาระเกินสมควรในการปฏิบัติส�าหรับผู้รับใบอนุญาต 
และปรบัปรงุกระบวนการขอรบัใบอนุญาตและระยะเวลา 
การอนุญาตให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

 ๙.2	 ประกาศ	กสทช.	 เรื่อง	หลักเกณฑ	์
และเง่ือนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีส�าหรับ
อากาศยานซ่ึงไม่มีนักบิน	 (โดรน)	ส�าหรับใช้งาน
เป็นการทัว่ไป ซึง่ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วันที่ 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖3 โดยเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ ์
และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช ้คลื่นความถี่ส�าหรับ
อากาศยานซ่ึงไม่มนีกับนิส�าหรับการใช้งานเป็นการทัว่ไป 
เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ประชาชนท่ัวไปสามารถใช้
อากาศยานซ่ึงไม่มีนักบินส�าหรับใช้งานเป็นการทั่วไป
ในลักษณะที่มีวัตถุประสงค์ในการเล่นเป็นงานอดิเรก 
เพื่อความบันเทิง เพื่อการกีฬา เพื่อรายงานเหตุการณ์
หรอืรายงานการจราจร เพือ่การถ่ายภาพ หรอืการถ่ายท�า 
เพือ่การแสดงในภาพยนตร์หรอืรายการโทรทศัน์ เพือ่การ
วิจัยและพัฒนาหรือเพื่อการอื่น ๆ  ประกาศฯ นี้ ก�าหนด
ให้ผู้ทีม่โีดรนเพ่ือใช้งาน มหีน้าทีใ่นการขึน้ทะเบยีนโดรน 
ภายใน 3๐ วัน นับต้ังแต่วันที่ได้ครอบครองโดรนผู้ที่
มีหน้าที่ต้องมาขึ้นทะเบียน “โดรน” ได้แก่ เจ้าของโดรน 
และผู้ใช้งานท่ัวไป นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีน�าโดรน 
เข้ามาใช้ในประเทศไทย ผู้ที่น�าโดรนเข้ามาใช้ในภารกิจ
ชั่วคราว เช่น น�ามาใช้ถ่ายภาพยนตร์ ใช้ในงานโชว ์
เป็นต้น และหน่วยงานของรัฐทั้งหมด ยกเว้นหน่วยงาน
ความมั่นคง
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กสทช. ได้ขับเคล่ือนการด�าเนินงานตามนโยบาย
รฐับาล ยทุธศาสตร์ชาต ิและแผนแม่บทกิจการกระจายเสยีง 
และกจิการโทรทศัน์ โดยค�านงึถงึการใช้ทรพัยากรให้เป็น
ไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และให้ความส�าคัญต่อการพฒันา
กิจการโทรทัศน์ของประเทศให้เหมาะสมกับบริบทและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป มุ่งเน้นการพัฒนากิจการ
วิทยุกระจายเสียง เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบ
กิจการ รวมทั้งพัฒนาการให้บริการและการก�ากับดูแล
ให้มุ ่งสู ่ความเป็นดิจิทัล ผ่านการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช้ในการให้บรกิารและการก�ากบัดแูลให้มปีระสทิธิภาพ 
ยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการคุ้มครองผู้บริโภค 
มิให้ถูกเอาเปรียบและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม และ
ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากข้อมลูข่าวสารท่ีหลากหลายได้อย่าง
เท่าเทียม และเพ่ิมทางเลือกในการรับบริการและเข้าถึง
ข้อมลูข่าวสารทีจ่�าเป็นพืน้ฐานได้อย่างต่อเนือ่ง ตลอดจน 
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกระจายเสียงและ
โทรทศัน์ให้สามารถพฒันาได้อย่างยัง่ยนื โดยในปี ๒๕๖3 
มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

1.	การจดัท�าแผนแม่บทกจิการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์	ฉบับที่	2	(พ.ศ.		2563	-	2568)

 ได ้ด� า เนินการจัดท� าแผนแม ่บทกิจการ 
กระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖3 - 
๒๕๖8) ตามพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถีฯ่ 
พ.ศ. ๒๕๕3 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒7 (๑) 
และมาตรา ๔9 โดยผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วมและรับฟัง 
ความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) จากภาคส่วน 
ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ผู ้ประกอบกิจการวิทยุ ผู ้ประกอบ
กจิการโทรทศัน์ ผูบ้ริโภค นกัวิชาการด้านสือ่สารมวลชน 
หน่วยงานราชการ หน่วยงานความมัน่คง เป็นต้น รวมทัง้ 
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ อีกทั้งได้
ค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของอุตสาหกรรม 

ตลอดจนความสอดคล้องกบักฎหมาย นโยบายและแผน
ระดับชาติต่าง ๆ  อาทิ ยทุธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยทุธศาสตร์ชาต ิแผนการปฏริปูประเทศ รวมทัง้นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ
และสงัคม โดยได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัท่ี  
๑9 สิงหาคม ๒๕๖3 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖3 เป็นต้นไป   

ทิศทางของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ นี้ ได้มุ ่งเน้นการพัฒนา
กิจการวิทยุกระจายเสียงเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ประกอบกจิการ เพิม่ทางเลอืกให้กบัประชาชนในการรบั
บริการและเข้าถงึข้อมลูข่าวสารทีจ่�าเป็นพ้ืนฐานได้อย่าง 
ต่อเนื่อง รวมถึงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนากิจการ
โทรทัศน ์ของประเทศให ้เหมาะสมกับบริบทและ
เทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยค�านงึถงึการใช้ทรพัยากร
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตลอดจนการ
ก�ากับดูแลด้านเนื้อหา การคุ้มครองผู ้บริโภคมิให้ถูก 
เอาเปรียบและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม 
โดยพฒันาการให้บรกิารและการก�ากบัดแูลให้มุง่สูค่วาม
เป็นดิจิทัล ผ่านการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ให้บริการและการก�ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ซึ่งได้มีการก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการ
ขับเคลื่อนที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อน�าไป
สู่เป้าประสงค์ เพื่อให้การด�าเนินงานของ กสทช. เป็นไป
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ 
และประโยชน์สาธารณะตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมถึง 
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน  

ด้านการก�ากับดูแลการประกอบกิจการ
กระจายเสียง	และกิจการโทรทัศน์

68คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



 โดยแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๒ นี้ เป็นฉบับที่มีผล 
ใช้บงัคบัไปอกี ๕ ปี ซึง่เป็นช่วงเวลาทีก่จิการกระจายเสยีง 
และโทรทัศน์ของประเทศจ�าเป็นต้องมกีารปรบักระบวนทศัน์ 
อย่างชัดเจนภายใต้พลวัตการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผล 
มาจากเทคโนโลยี มีการเกิดขึ้นของสื่อใหม่ เกิดช่องทาง 
การสื่อสารใหม่ ๆ  ที่ผู้ชมผู้ฟังสามารถใช้เป็นทางเลือก 
ในการเข้าถงึข้อมูลข่าวสารทีม่คีวามสะดวก รวดเรว็ กว่า 
ช่องทางเดมิ ๆ  ดงัน้ัน หากผูป้ระกอบกจิการในรปูแบบเดิม 
ไม่มีการปรบัตวัทีม่ากเพยีงพอ ย่อมตกอยูใ่นภาวะล�าบากได้ 

นอกจากนี้ ในมิติของภาครัฐหรือองค์กรก�ากับดูแลเอง 
ก็จ�าเป็นที่จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ของรัฐบาลในการน�าเทคโนโลยี ดิ จิ ทัลมาปรับใช ้ 
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้ได้รับบริการ
ท่ีรวดเร็วข้ึน แผนแม่บทฯ ฉบับท่ี ๒ นี้ จึงมุ่งเน้นที่การ
ปรับตัวของกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์
และการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ด ้วย โดยมี		
วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้าประสงค์	และยุทธศาสตร	์
4	ยุทธศาสตร์ ดังนี้

2.	การก�ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์	

 2.1	 การก�ากบัดแูลกจิการโทรทศัน์ภาคพ้ืนดนิ	
ในระบบดิจิทัล

   ๑) การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาค
พื้นดินในระบบดิจิทัล (MUX) เพื่อรองรับการเรียกคืน 
คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz เพื่อน�ามาใช้ในกิจการ
โทรคมนาคม

    กสทช. ได้เรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 
700 MHz กล่าวคือ การเรียกคืนคลื่นความถี่จากกิจการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลบางส่วน เพื่อน�าไป
จัดสรรใหม่ให้กับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 

(International Mobile Telecommunications : IMT) 
ซ่ึงอาศัยเทคโนโลยี 4G/5G โดยมีวัตถุประสงค์หลักใน
การใช้งานคล่ืนความถ่ีให้มคีวามคุม้ค่าและเกดิประโยชน์ 
สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การเรียกคืนคลื่น
ความถ่ีดังกล่าวเป็นการด�าเนินการตามค�าส่ังหัวหน้า 
คณะรกัษาความสงบแห่งชาติที ่๔/๒๕๖๒ เรือ่ง มาตรการ
แก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม ซึ่งกระบวนการเรียกคืนคลื่นความถี่ 
เป็นไปตามแนวทางสากล โดยจะปรับเปลี่ยนการใช้งาน
คลื่นความถี่ส�าหรับกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย 
จากเดมิบนคลืน่ความถ่ีย่าน 510 - 790 MHz เปลีย่นเป็น 
470 - 694 MHz ดังมีรายละเอียดปรากฏตามภาพที่ ๑   

กิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์
พัฒนาก้าวไกล	สร้างสรรค์สังคม	เอื้อประโยชน์ทุกภาคส่วน

ก�ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพ	บนพื้นฐานการแข่งขัน
เสรี	เป็นธรรม	เพื่อความมั่นคง	และประโยชน์สาธารณะ

ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการสื่อสาร	และเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย	และมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม

คุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ	

จัดสรรทรัพยากรการสื่อสารอย่างโปร่งใส	
เป็นธรรม	ครอบคลุมในทุกมิติ

ยุทธศาสตร์	ด้านการก�ากับดูแลเนื้อหา	การคุ้มครอง
ผู้บริโภค	และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ยุทธศาสตร์	ด้านการให้บริการและการก�ากับดูแล
ที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล

ยุทธศาสตร์	ด้านการพัฒนากิจการโทรทัศน์
ของประเทศให้เหมาะสมกับบริบทใหม่

ยุทธศาสตร์	ด้านการพัฒนากิจการ
วิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย

ประชาชนได้รับการคุ้มครอง	มิให้
ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียง	และกิจการโทรทัศน์	

กิจการได้รับการพัฒนา
ไปสู่ความทันสมัย

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ผู้รับใบอนุญาต	ผู้ผลิตรายการ
และผูป้ระกอบวชิาชพีในกิจการกระจายเสยีง

	และกิจการโทรทัศน์	ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ	มีมาตรฐาน

ทางจริยธรรม

ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

อย่างเท่าเทียม

ผู้ประกอบกิจการสามารถแข่งขันอย่างเสรี
เป็นธรรม	เนื้อหามีคุณภาพ	หลากหลาย	เชื่อถือได้	

และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนได้รับประโยชน์จากการอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ	ทั่วถึง	เป็นธรรม

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์
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ซ่ึงคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่กลับคืนมานั้นได้น�าไป
จดัสรรให้กบัผูใ้ห้บรกิารโทรคมนาคม เพือ่ให้สามารถเปิด
ให้บรกิารระบบ 4G/5G  ได้ตัง้แต่วนัที ่๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 
ด้วยเหตุนี้ ผู ้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิทัลจะต้องด�าเนินการปรับปรุงโครงข่ายและ 
ปรบัเปลี่ยนความถ่ีให้แล้วเสร็จก่อนการน�าคลื่นย่าน 
700 MHz ไปให้บริการในกิจการโทรคมนาคม โดยการ 
ด�าเนินงานดงักล่าวมคีวามสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั และสอดคล้อง 

กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ซึ่งการจัดสรร 
คลื่นความถ่ี 700 MHz เพ่ือพัฒนาใช้งานเทคโนโลย ี
4G/5G  ถอืเป็นการพฒันาทีใ่ห้ความส�าคญักับการกระจาย 
สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ไปสู่ประชาชน และภาคส่วน 
ทีเ่กีย่วข้อง นัน่หมายถงึต้องมโีครงข่ายอนิเทอร์เนต็รองรบั
การท�างานที่เพียงพอต่อความต้องการท้ังในส่วนของ
ความเร็วและความครอบคลุมของสัญญาณ

กสทช. ได ้จัดท�าแผนการปรับปรุงโครงข่าย 
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อรองรับการ 
เรยีกคนืคลืน่ความถ่ีย่าน 700 MHz เพือ่น�ามาใช้ในกจิการ
โทรคมนาคม โดยมีการก�าหนดแผนและติดตามการ

ด�าเนินงานในการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิทัล เพ่ือรองรับการเรียกคืนคลื่นความถ่ีย่าน 
700 MHz เพื่อน�ามาใช้ในกิจการโทรคมนาคม ดังมี 
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3 และภาพที่ ๒ 

ภาพที่	1	: แสดงสถานะของการใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz

ตารางที่	3	: แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อรองรับการเรียกคืน
คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz เพื่อน�ามาใช้ในกิจการโทรคมนาคม

กลุ่มสถานี ระยะเวลาการด�าเนินการปรับปรุง สถานะ

สถานีในกลุ่มภาคใต้ ๒ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๖3 ด�าเนินการแล้วเสร็จ

สถานีกรุงเทพ และสถานีสมุทรสงคราม ๔ - ๕ ตุลาคม ๒๕๖3 ด�าเนินการแล้วเสร็จ

สถานีในกลุ่มภาคเหนือ 7 ตุลาคม - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖3 ด�าเนินการแล้วเสร็จ

สถานีในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ พฤศจิกายน - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖3 ด�าเนินการแล้วเสร็จ

สถานใีนกลุม่ภาคกลาง ตะวนัตก และตะวนัออก ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖3 - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ด�าเนินการแล้วเสร็จ

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

ที่มา : ส�านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ส�านักงาน กสทช.

470 510 694 790 794 806
MHz

Land
Mobile

Broadcast
(Analogue	and	Digital	TV)

Broadcast
(Analogue	and	Digital	TV)

Wireless
Microphone

ก่อนการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน	700	MHz

470 510 694 703 748 758 803 806
MHz

Broadcast
(Digital	TV)

Broadcast
(Digital	TV)

IMT700
(4G/5G)

IMT700
(4G/5G)

ภายหลังการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน	700	MHz

Wireless Microphone
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กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



ภาพที่	2	: แสดงแผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่
ย่าน 700 MHz เพื่อน�ามาใช้ในกิจการโทรคมนาคม

ล�าดับและวันที่ด�าเนินการ*
เฟส ๑ (3 ก.ย. ๖3)

เฟส ๒ (๖ ก.ย. ๖3)

เฟส 3 (9 ก.ย. ๖3)

เฟส ๔ (๑3 ก.ย. ๖3)

เฟส ๕ (๑7 ก.ย. ๖3)

เฟส ๖ (๒๐ ก.ย. ๖3)

เฟส 7 (๒๔ ก.ย. ๖3)

เฟส 8 (๒7 ก.ย. ๖3)

เฟส 9 (๑ ต.ค. ๖3)

ไม่มีการปรับเปลี่ยนความถี่

3๖                         9

ด�าเนินการปรับเปลี่ยนความถี่*
ในวันที่	5	ต.ค.	63

(เวลา	๐.๐๐	-	๐6.๐๐	น.)

ระหว่างด�าเนินการจะมีการออกอากาศ
ด้วยสถานีส�ารองสะพานแดงไปพลางก่อน

ล�าดับและวันที่ด�าเนินการ*
เฟส ๑ (8 ต.ค. ๖3)

เฟส ๒ (๑๒ ต.ค. ๖3)

เฟส 3 (๑๕ ต.ค. ๖3)

เฟส ๔ (๑9 ต.ค. ๖3)

เฟส ๕ (๒๒ ต.ค. ๖3)

เฟส ๖ (๒๕ ต.ค. ๖3)

เฟส 7 (๒9 ต.ค. ๖3)

เฟส 8 (๑ พ.ย. ๖3)

เฟส 9 (๔ พ.ย. ๖3)

เฟส ๑๐ (8 พ.ย. ๖3)

เฟส ๑๑ (๑๑ พ.ย. ๖3)

ไม่มีการปรับเปลี่ยนความถี่

๔๒                              ๑๑

ล�าดับและช่วงเวลาที่ด�าเนินการ*

เฟส ๑ (๑๖ พ.ย. ๖3)

เฟส ๒ (๑9 พ.ย. ๖3)

เฟส 3 (๒3 พ.ย. ๖3)

เฟส ๔ (๒๖ พ.ย. ๖3)

เฟส ๕ (๒9 พ.ย. ๖3)

เฟส ๖ (3 ธ.ค. ๖3)

เฟส 7 (๖ ธ.ค. ๖3)

เฟส 8 (9 ธ.ค. ๖3)

เฟส 9 (๑3 ธ.ค. ๖3)

เฟส ๑๐ (๑๖ ธ.ค. ๖3)

เฟส ๑๑ (๒๐ ธ.ค. ๖3)

ไม่มีการปรับเปลี่ยนความถี่

๔๔                              ๑๑ ๒3                           ๖

ล�าดับและช่วงเวลาที่ด�าเนินการ*

เฟส ๑ (๒3 ธ.ค. ๖3)

เฟส ๒ (๒๖ ธ.ค. ๖3)

เฟส 3 (๖ ม.ค. ๖๔)

เฟส ๔ (๑๐ ม.ค. ๖๔)

เฟส ๕ (๑๒ ม.ค. ๖๔)

เฟส ๖ (๑๔ ม.ค. ๖๔)

ไม่มีการปรับเปลี่ยนความถี่

 ปัจจบุนั กสทช. ได้ด�าเนนิการปรบัปรงุโครงข่าย 
โทรทัศน์ภาคพื้นดินฯ ตามแผนการปรับปรุงโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อรองรับการ 
เรียกคืนคลื่นความถี่ย ่าน 700 MHz เพื่อน�ามาใช้
ในกิจการโทรคมนาคม จ�านวนทั้งสิ้น ๑๔7 สถานี 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔
ที่มา : ส�านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ส�านักงาน กสทช.

เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 3 
ทั้งนี้ กสทช. ได้จัดท�าข้อมูลด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ 
การปรบัปรงุโครงข่ายโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิทิลั 
เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 
เผยแพร่บนเว็บไซต์ https://700.nbtc.go.th 

ภาพที่	3	: แสดงสถานะภาพรวมของการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz

แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐
ด�าเนินการปรับเปลี่ยนความถี่แล้วเสร็จครบถ้วน จ�านวน ๑๔7 สถานี

ความคืบหน้าของการปรับปรุงโครงข่าย

สถานี การด�าเนินการ

สถานีในกลุ่มภาคใต้ ด�าเนินการแล้วเสร็จ รวม 3๖ สถานี

สถานีกรุงเทพ และสถานีสมุทรสงคราม ด�าเนินการแล้วเสร็จ รวม ๒ สถานี

สถานีในกลุ่มภาคเหนือ ด�าเนินการแล้วเสร็จ รวม ๔๒ สถานี

สถานีในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด�าเนินการแล้วเสร็จ รวม ๔๔ สถานี

สถานใีนกลุม่ภาคกลาง ตะวนัตก และตะวนัออก ด�าเนินการแล้วเสร็จ รวม ๒3 สถานี

แล้วเสร็จ
ร้อยละ ๑๐๐
 (๑๔7 สถานี)
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ผู้รับผิดชอบ จ�านวนเรื่อง

ตารางที่	4	: แสดงการแก้ไขปัญหาการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

ด�าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด�าเนินการ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

กองทัพบก 3๖7 3๕๕ 9๖.73 ๑๒ 3.๒7

บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) ๒๐๑ ๑9๔ 9๖.๕๒ 7 3.๔8

กรมประชาสัมพันธ์ ๑7 ๑7 ๑๐๐.๐๐ - -

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย

๒๐9 ๒๐8 99.๕๒ ๑ ๐.๔8

Call Center (ประชาชนตดิต่อเข้ามาแจ้งปิดเรือ่ง 
เนื่องจากสามารถรับชมได้แล้ว)

๕๔ ๕๔ ๑๐๐.๐๐ - -

รวม 848 828 ๙7.64 2๐ 2.36

 ๒) การด�าเนินการแก้ไขปัญหาการรับชม
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เนื่องจากการ
ปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 
เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 

  ในการเรยีกคนืคลืน่ความถีใ่นย่าน 700 MHz 
ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่าย และผู้รับใบอนุญาต 
ให้บรกิารสิง่อ�านวยความสะดวก เพือ่ให้บรกิารโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลจะต้องด�าเนินการปรับปรุง
หรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หรือปรับเปล่ียนการให้บริการ 
ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู ้รับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิทัลไม่สามารถรับชมบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิทัลได้ในบางพื้นท่ี ส�านักงาน กสทช. จึงได้
ด�าเนนิการตัง้ศนูย์แก้ไขปัญหาจากการปรบัปรงุโครงข่าย 
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อรองรับการ
เรียกคืนคลื่นความถ่ีย ่าน 700 MHz โดยจัดให ้มี 
สายด่วน Call Center เลขหมาย ๐๒๐ 7๐๐ 7๐๐ 
โดยตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน - 3๑ ธันวาคม ๒๕๖3 มีการ 
ติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูล ๒๐,3๖๖ เรื่อง ส่วนใหญ่
เป็นการสอบถามข้อมูลดิจิทัลทีวี และข้อมูลการรับ
สัญญาณดาวเทยีมและเคเบิล รองลงมาเป็นการแก้ปัญหา 
โดยแนะน�าให้ประชาชนปรบัจนูอปุกรณ์เครือ่งรบัสญัญาณ 

ซ่ึงหากกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ี Call Center ไม่สามารถ 
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู ้ได ้รับผลกระทบจะ 
ประสานไปยังผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิทัล เพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้ 
ผลการด�าเนินการในการแก้ไขปัญหาผ่านเจ้าหน้าที ่
Call Center นั้น สามารถแก้ไขปัญหาได ้ส�าเร็จ 
๑9,๕๑8 เร่ือง และด�าเนินการประสานต่อไปยงัผู้ให้บริการ 
โครงข่ายเพือ่ลงพืน้ทีช่่วยเหลอืประชาชนจ�านวน 8๔8 เรือ่ง 

ทั้งนี้ ได้ด�าเนินการติดตามและตรวจสอบผลการ
ด�าเนินการของผู้ให้บริการโครงข่าย ในการแก้ไขปัญหา
การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลให้กับ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงโครงข่าย 
ซ่ึงการด�าเนินการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการโครงข่าย 
จะด�าเนนิการตามพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบ โดยพจิารณาจาก 
ผู้ให้บริการโครงข่ายที่สามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ 
ได้รวดเร็วและสะดวกที่สุด เพื่อให้สามารถด�าเนินการ 
แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที โดยได้มีการแก้ไขปัญหา 
ผ่านทางโทรศัพท์ การเปลี่ยนชุดสายอากาศภาครับ 
ตลอดจนการด�าเนินการปรับจูนเครื่องรับสัญญาณ/ 
ปรับต�าแหน่งหรือทิศทางสายอากาศ ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ ๔

72คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



โดยมีการประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงข่าย 
โทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิิทลั เพือ่รองรบัการเรียกคืน 
คลืน่ความถีย่่าน 700 MHz  ผ่าน  3  ช่องทาง  ได้แก่  ช่องทาง 
การออกอากาศ (On Air) ผ่านทางสถานวีทิยกุระจายเสียง 
และสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล โดย
การประชาสัมพันธ์ของผู้ให้บริการวิทยุและโทรทัศน์ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ช่องทางสื่อออนไลน์ (Online) 
แบ่งออกเป็นผ่านทางเวบ็ไซต์ https://700.nbtc.go.th, 
Google เพ่ือการค้นหาค�าท่ีเก่ียวข้องกับดิจิทัลทีวี, 
YouTube เพื่อการประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอที่แสดง
เนื้อหาเกี่ยวกับแผนการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ย่าน 
700 MHz, เว็บไซต์ Pantip.com โดยการโฆษณา
และตั้งกระทู้เกี่ยวกับแผนการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่
ย่าน 700 MHz, Facebook โดย Influencers และ 
ผ่านทาง Line Official ของส�านักงาน กสทช. (@NBTC) 
และการลงพื้นที่ (On Ground) ผ่านทางการจัดให้มี
รถขนส่งสาธารณะ ด�าเนินการกระจายเสียง พร้อมทั้ง
ตกแต่งข้อความการประชาสมัพนัธ์การปรบัปรุงโครงข่าย 
โทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิทิลัเพ่ือรองรบัการเรียกคนื 
คล่ืนความถี่ย ่าน 700 MHz ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
เพื่อด�าเนินการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ชุมชน ซึ่งเป็น 
การสื่อสารกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ 
การประชาสมัพนัธ์ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี
แต่ละภาค เพือ่เผยแพร่ข้อมลูให้ประชาชนทราบได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพ การจดัเตรยีมเจ้าหน้าทีล่งพืน้ท่ีตรวจสอบ 
ความเรียบร้อยในพื้นที่กรณีพบปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึน
หลังการด�าเนินการปรับปรุงสัญญาณ เพื่อช่วยเหลือ 
และให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่ประชาชน ตลอดจนการ 
ด�าเนินการผลิตและจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ป้ายประชาสัมพันธ์ และเอกสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูล
ก่อนการปรับปรุงสัญญาณให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ 

 3) การด�าเนินมาตรการทดแทน ชดใช้ หรือ 
ค่าตอบแทนจากผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการ 
เรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz

  ส�าหรับการเบิกจ่ายเงินค่าทดแทน ชดใช้ 
หรือค่าตอบแทนจากผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงจาก
การเรียกคืนคลื่นความถ่ีย่าน 700 MHz ของผู ้ รับ
ใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายและผู ้รับใบอนุญาต

ให ้บริการสิ่ งอ�านวยความสะดวกเพื่อให ้บริการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (ผู้รับใบอนุญาตฯ) 
ซึ่ งมีหน ้าที่ต ้องปรับปรุงหรือปรับเปล่ียนอุปกรณ ์
โครงข่ายโทรทศัน์ ตามข้อ ๑๒ (๒) ของค�าสัง่หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๖๒ เร่ือง มาตรการ
แก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น ที่ประชุม 
คณะอนุกรรมการก�าหนดวิธีการและเง่ือนไขการชดเชย 
ตามค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที ่๔/๒๕๖๒ 
ในคราวการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๖3 ได ้มีมติดังนี้ 
(๑) เห็นชอบหลักเกณฑ์การตรวจสอบแผนค่าใช้จ่าย
เงินค่าทดแทน ชดใช้ หรือค่าตอบแทนจากผลกระทบ 
ที่ เกิดขึ้นโดยตรงจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย ่าน 
700 MHz (๒) เห็นชอบแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน 
ค่าทดแทน ชดใช้ หรือค่าตอบแทนจากผลกระทบที ่
เกดิขึน้โดยตรงจากการเรียกคนืคล่ืนความถีย่่าน 700 MHz 
และ (3) เห็นชอบแผนค่าใช้จ่ายเพ่ือประกอบการ 
เบิกจ่ายเงินค่าทดแทน ชดใช้ หรือค่าตอบแทนจาก 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการเรียกคืนคลื่นความถี่
ย่าน 700 MHz ของผู้รับใบอนุญาตฯ ได้แก่ องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) กองทัพบก และ 
กรมประชาสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้ส�านักงาน กสทช. 
ด�าเนินการเบิกจ่ายเงินตามแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายฯ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และสอดคล้อง
กับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยวงเงิน 
ตามแผนค่าใช้จ่ายฯ ของผู้รับใบอนุญาตฯ ทั้ง ๔ ราย 
รวมทั้งสิ้นจ�านวน 7๕๖,99๔,๔9๑.- บาท โดยการ 
สนับสนุนครอบคลุมถึ งค ่ าใช ้จ ่ ายในกรณีที่ ผู ้ รับ 
ใบอนุญาตฯ ดังกล่าวจะต้องด�าเนนิการแก้ไขปัญหาการ 
รบัชมโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิทิลัให้กบัประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย ่าน 
700 MHz เช่น ค่าอุปกรณ์และค่าปรับจูนเครื่องรับ 
ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงหรือ
ปรับเปลี่ยนโครงข่ายโทรทัศน์ด้วย ซึ่ง ณ วันที่ 3๑ 
ธันวาคม ๒๕๖3 ผู้รับใบอนุญาตฯ ได้ขอเบิกเงินตาม
แผนค่าใช้จ่ายฯ ทัง้สิน้จ�านวน 37๕,7๐๐,3๒๑.๒๐ บาท 
คิดเป็นร้อยละ ๔9.๖3 ของวงเงินตามแผนค่าใช้จ่ายฯ 
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๕
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 ๔) การศึกษาความเป็นไปได้ในการทดลอง
หรือทดสอบการออกอากาศโทรทัศน ์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยี 4K ในประเทศไทย 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในกิจการโทรทัศน์ที่น่าสนใจและ
อยู่ระหว่างการศึกษาหรือทดสอบของประเทศต่าง ๆ  
เพือ่ให้มกีารน�าคลืน่ความถีไ่ปใช้งานอย่างคุม้ค่าและเกดิ
ประโยชน์สูงสุด 

  ซึ่ ง เป ็นการรองรับแผนแม ่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ ยุทธศาสตร์
ด้านการพฒันากิจการโทรทศัน์ของประเทศให้เหมาะสม 
กับบริบทใหม่และมีเป ้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้มี
การทดลองเทคโนโลยีใหม่ในกิจการโทรทัศน์ โดยได้
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและมาตรฐานทางเทคนิค
ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี 4K ท้ังด้านภาพและเสียง
การด�าเนินงานของต่างประเทศ เพื่อหาแนวทาง
ความเป็นไปได้ด้านเทคนิคที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน รวมทั้งได ้ทดลองทดสอบ 
ออกอากาศ 4K บนระบบ DVB-T2 ผ่านทางสาย (ไม่มี 
การแพร่กระจายคลื่น) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖3 
และค�านวณหาค่าพารามเิตอร์ทีเ่หมาะสมและจ�าเป็นต่อ 
การออกอากาศโทรทัศน์ด้วยเทคโนโลยี 4K บนพื้นฐาน 
สถานะการออกอากาศช่องรายการบนโครงข่ายโทรทศัน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้
ส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกอากาศโทรทัศน ์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 4K จาก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 
กลุม่ย่อยจากผูม้ส่ีวนได้เสยีในอตุสาหกรรมโทรทศัน์และ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อวันท่ี ๒8 ตุลาคม ๒๕๖3 ส�านักงาน  
กสทช. ได้จดัท�ารายงานผลการศกึษาพร้อมข้อเสนอแนะ
ต่อแนวทางการด�าเนินการต่อไป โดยได้เผยแพร่รายงาน
ฉบบัดังกล่าวบนเวบ็ไซต์ของส�านกังาน กสทช. นอกจากนี้ 
ยงัได้มกีารจดัท�าร่างแผนด�าเนนิการ (Drafted Roadmap) 
ส�าหรับการทดลองทดสอบการออกอากาศโทรทัศน ์
ภาคพ้ืนดนิในระบบดิจทิลั ด้วยเทคโนโลย ี4K เพือ่รองรบั
การด�าเนินงานภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ด้วย 

	 2.2	 การก�ากับดูแลอัตราค่าตอบแทนการ	
เช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่	
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล		

   ได้จัดท�า (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรฐานการค�านวณอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช ้
โครงข่ายโทรทศัน์ประเภททีใ่ช้คลืน่ความถีภ่าคพืน้ดนิใน
ระบบดิจิทัล เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายฯ 
ใช้เป ็นแนวทางการค�านวณอัตราค่าตอบแทนการ
เช่าใช้โครงข่ายให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และท�าให้ 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายฯ ตลอด
ระยะเวลาการได้รับอนุญาตการให้บริการโทรทัศน์
ดิจิทัลที่ เหลืออยู ่ของส�านักงาน กสทช. ตามค�าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๖๒ 

ตารางที่	5	: แสดงวงเงินค่าทดแทน ชดใช้ หรือค่าตอบแทนจากผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรง
จากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz

ชื่อหน่วยงาน
วงเงินตาม

แผนค่าใช้จ่ายฯ	(บาท)

วงเงินที่ขอเบิกจ่าย	

บาท ร้อยละ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย

๒๕๔,๐๕๕,37๔ 9๕,8๒9,๔98.๕๐ 37.7๒

บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) ๒๑7,8๕3,๐๑๐ ๑๕๖,๐๐๔,7๑๕.7๐ 7๑.๖๑

กองทัพบก ๑๕7,9๑๐,๒87 ๖๖,89๐,๒87.๐๐ ๔๒.3๖

กรมประชาสัมพันธ์ ๑๒7,๑7๕,8๒๐ ๕๖,97๕,8๒๐.๐๐ ๔๔.8๐

รวม 756,๙๙4,4๙1 375,7๐๐,321.2๐ 4๙.63

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖3
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เรือ่ง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกจิการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคม มีความโปร่งใส สอดคล้อง
กับต้นทุนการให้บริการและเป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง 
พระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕3 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ทีก่�าหนดให้การเรยีกเกบ็ค่าตอบแทนการใช้หรอืเชือ่มต่อ 
โครงข่ายต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นธรรม 
ต่อเจ้าของโครงข่ายกับผู ้ รับใบอนุญาตที่ขอใช้หรือ
เชื่อมต่อโครงข่าย และต้องมีความเท่าเทียมกันระหว่าง 
ผู้รับใบอนุญาตทุกราย โดยค�านึงถึงประโยชน์สาธารณะ
และภาระของผู ้บริโภค ความสอดคล้องกับต้นทุน 
การให้บริการ ความคุ้มค่า และการจัดสรรทรัพยากร
ที่มีประสิทธิภาพ โดย ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖3 
อยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ทั้งน้ี 
ที่ผ่านมาอัตราค่าเช่าใช้โครงข่ายท่ีผู้ให้บริการโครงข่าย
เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ (ช่องรายการ) ได้คิดค�านวณ 
ในแนวทางเดียวกันกับร่างประกาศข้างต้น  

	 2.3	 การปรับกระบวนการก� า กับ ดูแล
ให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที	่
เปล่ียนแปลงไป

   กสทช. ได้เลง็เหน็ความส�าคญัในการปรับ
กระบวนการก�ากับดูแลให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากความก้าวหน้า 
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่เกิด 
จากการขยายโครงข ่ายอินเทอร ์ เน็ตความเร็วสูง 
(Broadband) การเปิดให้บริการ 4G/5G ที่ท�าให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้
อย่างทั่วถึง ก่อให้เกิดสภาวะการพลิกผันทางดิจิทัล 
(Digital Disruption) ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
อุตสาหกรรมการแพร่ภาพและกระจายเสียงทั่วโลก 
รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของ
บรกิารกระจายเสยีงหรือโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายอืน่ทีม่ใิช่ 
โครงข่ายกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์   (Over the Top: OTT) 
โดยได้ด�าเนินการศึกษาแนวทางในการส่งเสริมและ
ก�ากับดูแลมาอย่างต่อเนื่อง	เพื่อเตรียมความพร้อม	
ในการปรบักระบวนการก�ากบัดแูลให้สอดรบักับบริบท
ของอุตสาหกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ซึง่เป็นการด�าเนนิการ	

ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง	
และกิจการโทรทัศน์	ฉบับที่	2	ในยุทธศาสตร์ด้าน	
การพัฒนากิจการโทรทัศน์ของประเทศให้เหมาะสม
กับบริบทใหม่	ซึ่งในปี	2563	ได้มีการศึกษาวิจัยขึ้น	
ภายใต้โครงการศึกษาผลกระทบของ	OTT	ต่อกิจการ	
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	และแนวทางการ
ส่งเสริมและก�ากับดูแล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ส�าหรับประกอบการจัดท�าข้อเสนอแนะ ในการก�าหนด
นโยบายและแนวทางในการก�ากับดูแล ตลอดจนการ 
ส่งเสริมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไทย 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับกับบริบท 
ของอุตสาหกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อประโยชน ์
ต่ออุตสาหกรรมสื่อและสังคมโดยรวม ครอบคลุมใน
ประเด็น	1)	ผลกระทบของบริการ	OTT	ต่อกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในรูปแบบดั้งเดิม
ของไทย	สังคมทั้งด้านพฤติกรรมผู้บริโภค	วัฒนธรรม	
และเศรษฐกิจไทย	2)	บริบทของกฎหมาย	นโยบาย	
และแนวทางในการก�ากับดูแลสื่อของประเทศไทย	
ในปัจจุบัน	3)	บริบทของกฎหมาย	นโยบาย	และ
แนวทางในการก�ากับดูแลบริการ	OTT	ต่างประเทศ	
และ	4)	ปัจจัยความส�าเร็จของการผลิตและน�าเสนอ
เนื้อหารายการผ่านบริการ	OTT	 เพื่อเป็นข้อมูล	
น�ามาพัฒนาแนวทางการส่งเสริมและก�ากับดูแล	
ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒3 พฤศจิกายน ๒๕๖3 
ได้จัดประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาแก่ผู ้ที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดงานเสวนา “OTT in the 
New Digital Economy” เมื่อวันท่ี ๑7 พฤศจิกายน 
๒๕๖3 เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากนักวิชาการ 
ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการสร ้างกฎเกณฑ์การก�ากับดูแลธุรกิจ OTT 
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
และสร้างความเสมอภาคเท่าเทยีมระหว่างผูป้ระกอบการ 
ทีวี และ OTT ต่อไป 
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	 2.4	 การก�ากบัดแูลกจิการวทิยกุระจายเสียง	

   ได ้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง แผน 
ความถีว่ทิยกุจิการกระจายเสยีงระบบดจิทิลัเพือ่การทดลอง 
หรอืทดสอบ แล้วเสรจ็และประกาศลงในราชกจิจานเุบกษา 
มีผลใช ้บั ง คับ ต้ังแต ่วัน ท่ี  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖3 
โดยจัดท� าขึ้ นส� าหรับการใช ้ งานคลื่ นความถี่ ใน
กิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัลเพื่อการทดลอง
หรือทดสอบ ภายหลังการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก แผนความถี่วิทยุฉบับนี ้
มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง 
และกจิการโทรทศัน์ ฉบับที ่๒ ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันา
กิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย และนโยบาย
และแผนระดบัชาตว่ิาด้วยการพฒันาดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให ้ครอบคลุม ท่ัวประเทศ 
ซึ่ งหนึ่ ง ในเป ้าหมายของยุทธศาสตร ์ ดังกล ่าวได ้ 
ก�าหนดให้มีโครงข่ายแพร่สัญญาณภาพโทรทัศน์และ
กระจายเสียงวิทยุระบบดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศ 
โดยให้มีระบบวิทยุดิจิทัลให้บริการ มีสาระส�าคัญ
ประกอบด้วย คลื่นความถี่ การส่งสัญญาณ การรับ
สญัญาณ โครงข่าย เงือ่นไขการใช้คล่ืนความถ่ี และตาราง
แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัลเพื่อ 
การทดลองหรือทดสอบ  ได้แก่ ก�าหนดย่านความถี ่
วิทยุ 174 - 230 MHz การใช้สิ่งอ�านวยความสะดวก 
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยพิจารณาจากความ
เหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
เป็นส�าคญั  ก�าหนดให้ใช้ระบบ  Digital  Audio  Broadcasting 
(DAB) ที่มีการเข้ารหัสสัญญาณเสียงแบบ MPEG-4 
HE AAC v2 หรือ DAB+ Audio ก�าหนดพื้นท่ีน�าร่อง
จ�านวน ๑๐ พืน้ที ่ได้แก่ กรงุเทพมหานคร พทัยา ศรรีาชา 
เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา นครศรีธรรมราช 
ภูเก็ต หัวหิน และสงขลา โดยแต่ละพื้นท่ีมีโครงข่าย 
(Network) จ�านวน 3 โครงข่าย แบ่งเป็นโครงข่ายระดบัชาติ 
(National Network) ๑ โครงข่าย และโครงข่าย
ระดับท้องถิ่น (Local Network) ๒ โครงข่าย และ
ก�าหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคม

ในพื้นที่น�าร่องเท่าที่จ�าเป็น เพื่อเป็นการป้องกันการ
รบกวนการใช้ความถี่วิทยุ และให้เกิดความยืดหยุ ่น 
ในการทดลองและทดสอบ รวมทั้งได้มีการจัดสรร
การใช้บล็อกความถี่วิทยุของโครงข่ายระดับชาติและ 
ระดับท้องถิ่น   

	 2.5	 การก�ากับดูแลการแข่งขันในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

   ได้จัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ด้านการก�ากับดูแลการแข่งขันในธุรกิจเก่ียวกับ 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม กับส�านักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า (สขค.) เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖3 
เพื่อเสริมสร ้างความร่วมมือในการก�ากับดูแลการ
แข่งขันร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องและ
เพิ่มประสิทธิภาพการก�ากับดูแล ลดปัญหา อุปสรรค 
ความซ�้าซ ้อนของการก�ากับดูแล ให้ตอบสนองต่อ 
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี โดยมีแนวทาง
ด�าเนินงานและกิจกรรมความร่วมมือภายใต้ MOU 
อาท ิความร่วมมอืด้านการประสานนโยบายของผูบ้รหิาร
ระดับสูง การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ต่าง ๆ  
เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
แลกเปล่ียนบคุลากร ด้านวชิาการ ด้านการพิจารณาการ
บังคับใช้กฎหมายในประเด็นด้านการแข่งขันทางการค้า 
ความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ เป็นต้น 

	 2.6	 การบังคับใช้กฎหมาย

   ได้มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงและผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 
ท้ังในส ่วนของผู ้ได ้ รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
และในส่วนของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
โดยการตักเตือน การร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่
ต�ารวจ หรือการตรวจค้นจับกุมด�าเนินคดี เพื่อก�ากับ
การใช้คลื่นความถี่วิทยุให้ปราศจากการรบกวน และ
เพ่ือให ้การประกอบกิจการ เป ็นไปตามประกาศ 
หลักเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง ซ่ึงผลการด�าเนนิการด้านกฎหมาย
กับผู ้ประกอบกิจการ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม 
ตารางที่ ๖
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ตารางที่	6	: แสดงการด�าเนินการด้านกฎหมาย

ประเภท

การด�าเนินการ

รอผลการตรวจ เตรียมด�าเนินคดี ด�าเนินการแล้วเสร็จ

จ�านวน	
(เรื่อง)

จ�านวน	
(สถานี/แห่ง)

จ�านวน	
(เรื่อง)

จ�านวน	
(สถานี/แห่ง)

จ�านวน
(เรื่อง)

จ�านวน	
(สถานี/แห่ง)

กิจการกระจายเสียง ๒๒ เรื่อง ๔7 สถานี ๕ เรื่อง ๖ สถานี ๑๕ เรื่อง ๒๖ สถานี

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ๒ เรื่อง ๒ แห่ง ๑ เรื่อง ๑ แห่ง ๒ เรื่อง ๒ แห่ง

หมายเหตุ : ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - 3๑ ธันวาคม ๒๕๖3

3.	การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์	

 ในปี ๒๕๖3 ได้มีการด�าเนินการเพื่อคุ้มครอง 
ผู ้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ทัง้ในด้านการก�ากบัดแูลการกระท�าทีเ่ป็นการเอาเปรยีบ 
ผู ้บริโภค การพัฒนาความเข้มแข็งของผู ้บริโภคและ
การพัฒนาและเพิ่มความสามารถของประชาชน 
ในการรู้เท่าทันสื่อ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของ
คนพิการและคนด้อยโอกาสในการเข้าถึงหรือรับรู ้
และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน ์
ตลอดจนการพัฒนาหลักเกณฑ์และการจัดการเกี่ยวกับ 
การคุ ้มครองผู ้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทัศน์ โดยมีกระบวนการในมิติหลักด้าน 
๑) การป้องปราม โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ 
ผูป้ระกอบกจิการเพือ่ลดการกระท�าทีเ่ป็นการเอาเปรียบ 
ผู้บริโภคฯ ๒) ด้านการปราบปราม โดยการก�ากับดูแล 
การกระท�าทีเ่ป็นการเอาเปรยีบผูบ้รโิภคฯ จากกระบวนการ
การเฝ ้าระวังในเชิงรุก และการรับเรื่องร ้องเรียน 
เพื่อพิจารณาและก�ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ด้านการส่งเสริม เสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
ผูบ้รโิภคให้มส่ีวนร่วมในการก�ากบัดูแลในทุกข้ันตอน และ  
๔) ด้านการส่งเสริมการเข้าถึงข ้อมูลข่าวสารของ 
คนพิการและคนด้อยโอกาส ซึ่งพบว่าผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลส่วนใหญ่มีการจัดท�า
บริการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์
จากกิจการโทรทัศน์ตามที่กฎหมายก�าหนด โดยมีสาระ
ส�าคัญดังนี้

 3.1	 การก�ากับดูแลการกระท�าที่เป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์

   ได้มีการก�ากับดูแลการกระท�าท่ีเป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ด้านการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และอ่ืน ๆ  ผ่านทาง ๑) โทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดจิทิลั ๒) โทรทศัน์ทีไ่ม่ใช้คลืน่ความถี ่(โทรทศัน์
ดาวเทียมและเคเบิลทีวี) และ 3) กิจการกระจายเสียง 
ประเภทกิจการทางธุรกิจ ซึ่งมีการด�าเนินการอย่าง 
ต่อเน่ือง โดยมุ ่งเน้นกระบวนการด้านการติดตาม 
ตรวจสอบ/เฝ้าระวงัการออกอากาศรายการหรอืโฆษณา
ที่เข้าข่ายการกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

 3.2	 การบรูณาการจดัการปัญหาการโฆษณา
อาหาร	ยา	และผลติภณัฑ์สขุภาพทีเ่ป็นการเอาเปรยีบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

   ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข ้อง เพ่ือจัดการปัญหาการโฆษณาอาหาร 
ยา และผลิตภัณฑ ์สุขภาพที่ เป ็นการเอาเปรียบ 
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินการตามบันทึกข้อตกลง 
(MOU) เรื่อง การก�ากับดูแลการโฆษณาอาหาร ยา และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย หรือการด�าเนินการ 
ในลักษณะเป ็นการเอาเปรียบผู ้บริโภคในกิจการ
กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 
ร่วมกับหน่วยงานก�ากับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย 
ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
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ส�านักงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค (สคบ.) 
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (สตช.) และกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงด�าเนินการต่อเนื่องมาจาก 
ปี ๒๕๖๒ และในปี ๒๕๖3 ได้ร ่วมกันด�าเนินการ 
ตรวจสอบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายอาหารและยาที่เผยแพร่
ทางโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิทิลั โทรทศัน์ดาวเทยีม 

เคเบิลทีวี และวิทยุ ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
โดยส�านักงาน กสทช. และส�านักงาน กสทช. ภาค ๑ - ๔ 
ได้เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการออกอากาศรายการ
หรอืการโฆษณาของผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงและ
กิจการโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง ดังมีรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 7

ตารางที่	7	: การด�าเนินการตรวจสอบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายอาหารและยา ประจ�าปี ๒๕๖3

การด�าเนินการ โทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิทัล

โทรทัศน์ที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่

กิจการกระจายเสียง

ตรวจสอบพบผู ้รับใบอนุญาตมีการ
โฆษณาที่เข ้าข่ายเป็นการเอาเปรียบ 
ผู ้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์

๑ ราย ๔ กรณี ๒๐ ราย 3๕ กรณี 93๖ ราย ๑,9๔๐ กรณี

ผูรั้บใบอนญุาตทีส่�านกังานคณะกรรมการ 
อาหารและยา (อย. )  / ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) พิจารณา
แล้วว่ามีความผิด

๑ ราย ๔ กรณี ๒๐ ราย 3๕ กรณี 739 ราย ๑,๔8๕ กรณี

มีค�าสั่งให ้ระงับการโฆษณาเป็นการ
ชั่วคราว

๑ ราย ๑ ค�าสั่ง ๑8 ราย ๒๐ ค�าสั่ง ๒89 ราย ๒89 ค�าสั่ง

มีค�าสั่งให้ระงับการกระท�าท่ีเป็นการ 
เอาเปรยีบผูบ้ริโภคในกจิการกระจายเสยีง 
และกิจการโทรทัศน์

- ๔ ราย ๕ ค�าสั่ง ๑3๐ ราย ๑3๐ ค�าสั่ง

ตรวจสอบพบว่ามีการโฆษณาท่ีเข้าข่าย
มีลักษณะเป็นการกระท�าที่ เป ็นการ 
เอาเปรยีบผูบ้ริโภคในกจิการกระจายเสยีง 
และกิจการโทรทัศน์ รอบ ๒

- ๑ ราย ๒ กรณี ๑8 ราย ๒9 กรณี

มีค�าสั่งให ้ระงับการโฆษณาเป็นการ
ชั่วคราว (รอบ ๒)

- ๑ ราย ๑ ค�าสั่ง ๒ ราย ๒ ค�าสั่ง

มีค�าสั่งปรับกรณีฝ่าฝืนค�าสั่งเอาเปรียบ
ผู ้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ตามมาตรา 3๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค ์กรจัดสรรคลื่น 
ความถี่ฯ (ค�าสั่งให้ระงับการกระท�าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ)

- ๑ ราย ๑ ค�าสั่ง ๒ ราย ๒ ค�าสั่ง

มีค� าสั่ งป รับตามมาตรา 37 แห ่ ง 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการฯ 
(ค�าสั่งปรับกรณีมีการโฆษณาที่ส่งผล 
กระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่าง
ร้ายแรง)

- - ๕ ราย ๕ ค�าสั่ง

78คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



  นอกจากนี้ ยังได้จัดการประชุมท�าความ
เข้าใจเกี่ยวกับการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ไม่ให้เป็นการกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบ 
ผูบ้รโิภค เมือ่วันท่ี ๕ พฤศจกิายน ๒๕๖3 ให้แก่เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบในการคัดเลือกและตรวจสอบการโฆษณา 
ของหน่วยงานของรัฐท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสยีง ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญตัอิงค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕3 จ�านวน 7๐ ราย เพื่อสร ้างความรู ้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ข ้อก�าหนด 
ที่ เกี่ยวข ้องในการก�ากับดูแลการประกอบกิจการ 
กระจายเสียง เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
ตามกฎหมาย อันจะเป็นประโยชน์ในการคุ ้มครอง 
ผู ้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พร้อมทั้งได้จัดท�าระบบข้อมูลการก�ากับดูแลและพัฒนา
ช่องทางการประสานงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อลดระยะเวลาการด�าเนินการ โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้รับใบอนุญาต ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�าที่เข้าข่าย 
เป็นการกระท�าท่ีเป็นการเอาเปรยีบผูบ้รโิภค ความคืบหน้า 
การด�าเนินการทางปกครองต่อผู ้รับใบอนุญาตที่ได ้
ด�าเนินการก�ากับดูแลตามแนวทางการก�ากับดูแล 
การกระท�าทีเ่ป็นการเอาเปรยีบผู้บริโภค อาท ิการด�าเนนิ
การตามกลไกความร่วมมือระหว่าง ส�านักงาน กสทช. 
ส่วนกลาง ส�านกังาน กสทช. ส่วนภมูภิาค อย. และ สสจ. 
ในการก�ากับดูแลการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ โดยมีการประสานส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค อย. และ 
สสจ. อย่างสม�่าเสมอ 

  3.3	 การพัฒนาช่องทางการอนุญาต	
และการอ�านวยความสะดวกในการสื่อสาร

    (๑) ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค�าขอรับอนุญาตในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทาง
อเิลก็ทรอนกิส์  เพือ่รองรบัการใช้งานระบบการยืน่ค�าขอ
รบัอนญุาตทางอเิลก็ทรอนกิส์ (ระบบ e-BCS) ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต เพื่อให้การยื่นต่ออายุ การเปลี่ยนแปลง
ข้อมลู การน�าส่งเอกสาร สะดวก รวดเรว็ รองรบัการเป็น
ภาครฐัทีต่อบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ซึง่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ตลอดจนแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ
กจิการโทรทศัน์ ฉบบัที ่๒ ยทุธศาสตร์ด้านการให้บรกิาร
และการก�ากับดูแลที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล ซึ่งมีเป้าหมาย
ให้มีระบบการอนุญาตกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่น�า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ โดยประกาศดังกล่าวได้ประกาศ
ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑37 ตอนพิเศษ ๑89 ง 
เมื่อวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖3  โดยส�านักงาน กสทช. 
ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการอบรมในการ
ใช้งานระบบการยื่นค�าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์  
(ระบบ e-BCS) เพือ่ให้ความรูเ้กีย่วกบัระบบดังกล่าวให้แก่ 
ผู ้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ผู ้ได้รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการกระจายเสียง และผู้ให้บริการโครงข่าย 
กระจายเสียงและโทรทัศน์ บุคลากรของส�านักงาน 
กสทช. ภาค และส�านกังาน กสทช. เขต และผูท้ีเ่กีย่วข้อง 
เพ่ือให้เข ้าใจและเข้าถึงกระบวนการใช้งานระบบ 
และการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
ซึง่เป็นการลดภาระผูไ้ด้รบัอนญุาตทัง้ด้านระยะเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

    (๒) ได้จัดให้ม ีLINE Official Account 
ส�านักงาน กสทช. (@NBTC) ในการปฏิบัติงานอ�านวย
ความสะดวกส่งข้อมูล ข่าวสาร หรือข่าวประชาสัมพันธ์ 
ให้แก่ผู ้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม รวมถงึประชาชนท่ัวไป 
โดยในปี ๒๕๖3 LINE ประเทศไทย ได้จัดงานประกาศ
รางวัลส�าหรับแบรนด์ที่สร้างผลงานเชิงรุกได้ยอดเยี่ยม
เป็น “ที่สุด” บนแพลตฟอร์ม LINE “LINE Thailand 
Awards 2020” โดยส�านักงาน กสทช. ได้เข้าชิงรางวัล
ในหมวดแบรนด์ที่สติกเกอร์ได้รับความนิยมมากที่สุด 
ส�าหรับหน่วยงานภาครฐั และได้รบัรางวลั “Best Sponsored 
Stickers in public sector” (สตกิเกอร์ทีแ่บรนด์เปิดให้
ดาวน์โหลดฟรี) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ๒๕๖3
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 3.4	 การพัฒนาความเข้มแข็งของผู้บริโภค	
และการสร้างความรู้	ความเข้าใจ	รู้เท่าทันสื่อ	ดังนี้ 

   (๑) ได้มีการพัฒนาความเข้มแข็งของ
ผู ้บริโภค รวมถึงสร้างความรู ้ ความเข้าใจ รู ้เท่าทัน 
ให้ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
มีความเข ้มแข็งและสามารถปกป้องคุ ้มครองสิทธ ิ
ของตนเองได้ ซึ่งเป็นภารกิจตามแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่มุ ่งให้ประชาชนเกิดความรู้เท่าทันผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ  ซึง่ กสทช. ได้สร้างความรู ้ความเข้าใจ 
ให้กับประชาชน ซึ่งรวมถึงประเด็นด้านการโฆษณา
อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยได้จัดกิจกรรม 
เพือ่การคุม้ครองผูบ้ริโภค และการสร้างเครอืข่ายผูบ้ริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้แก ่
ได้จัดท�าช่องทางการสือ่สารท่ีหลากหลาย เช่น จดักจิกรรม 
ลงพื้นที่ จัดท�าเว็บไซต์ http://bcp.nbtc.go.th/ สื่อ 
Social  Media   Facebook  :  https://www.facebook.com/ 
con.rights Infographic และสื่อวีดิทัศน์ และส่งเสริม 
การมีส ่วนร ่วมของเครือข ่ายผู ้บริ โภคกรณีมีการ 
จัดกิจกรรม/เวทีด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมีเครือข่าย 
ผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรม ให้ความเห็น
และมีส่วนร่วมในลักษณะต่าง ๆ  เช่น การประชุมเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (Participatory Action Research : PAR)  
ประจ�าป ี ๒๕๖3 ในภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม ่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี ภาคกลาง 
จังหวดัสมทุรสงคราม ภาคตะวนัออก จงัหวดัชลบรีุ และ
ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ในระดบัการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละความร่วมมอืระหว่าง
เครือข่ายผู ้บริโภค ผู ้ประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกจิการโทรทศัน์ และหน่วยงานก�ากบัดแูล หน่วยงาน 
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   

   (๒) ได้มีการประสานหน่วยงานภาคี
เครอืข่ายผูบ้รโิภคสือ่วทิย-ุโทรทศัน์ และหน่วยงานก�ากบั
ดูแลที่เก่ียวข้องในการก�ากับดูแลกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนา
ความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยการ
จัดให้มีกลไกการมีส่วนร่วมในระดับการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู ้ระหว่างเครือข่ายผู ้บริโภค ผู ้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และหน่วยงานก�ากับ
ดูแล/ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมจัดให้มีเวทีอบรมสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู ้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในระดับแกนน�า/ผู ้น�าเครือข่าย และ
ระดับประชาชนท่ัวไป ครอบคลุมระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
เป็นเครือข่ายติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งข้อมูล/ร้องเรียนใน
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
และสามารถน�าไปถ่ายทอดให้แก่แกนน�าเครือข่าย 
ผู้บริโภคต่อไป 

   (3) ได้พัฒนาและเพ่ิมความสามารถ
ของประชาชนในการรู้เท่าทันส่ือ ได้แก่ การด�าเนิน
โครงการพัฒนาเคร่ืองมือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ของประชาชนเกีย่วกับกจิการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน โดยศึกษาข้อมูลจาก
แหล่งต่าง ๆ  ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาเครื่องมือ 
ส�าหรับการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ของประชาชน 
และจัดท�าในรูปแบบ “หลักสูตรการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน” เพื่อน�าไป
ใช้ในการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา และระดับ
ประชาชนทั่วไป รวมท้ัง การสร้างช่องทางและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ  
ผ่านช่องทางการสือ่สารทีห่ลากหลาย เช่น การจดักจิกรรม 
รณรงค์เก่ียวกบัการรูเ้ท่าทนัสือ่วทิย-ุโทรทศัน์ร่วมกบัภาคี
เครือข่ายในพื้นที่ การจัดท�าสื่อในรูปแบบ Infographic 
ส่ือวีดิทัศน์ และสปอตวิทยุ เผยแพร่ผ่าน Website 
สื่อ Social Media Facebook เป็นต้น อีกทั้งเป็นสื่อ 
การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาและภาคี 
เครือข่ายขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค

	 3.5	 การส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิของ
คนพิการและคนด้อยโอกาส	ให้เข้าถึงหรือรับรู้และ	
ใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ โดยได้มีการด�าเนินการเพื่อส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสใน 
การเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของ
กจิการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบคุคลทัว่ไปทีส่�าคัญ 
ดังนี้
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กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



   (๑) ได้ก�ากับดูแลการประกอบกิจการ
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครอง 
สทิธิของคนพกิารให้เข้าถงึหรือรบัรูแ้ละใช้ประโยชน์จาก
รายการของกิจการโทรทัศน์ โดยได้ติดตามรายงานผล
การจดัให้มบีรกิารโทรทัศน์ท่ีจดัให้มบีรกิารล่ามภาษามอื 
ค�าบรรยายแทนเสียง หรือเสียงบรรยายภาพ ประจ�าป ี
๒๕๖๒ ทั้งนี้ กสทช. ได้พิจารณามีค�าสั่งเตือนให้ผู้รับ 
ใบอนุญาตด�าเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. 
เรือ่ง การส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธิของคนพิการให้เข้าถงึ 
หรอืรบัรูแ้ละใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์  
จ�านวน 9 ราย นอกจากนี ้ยงัได้จดัฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมให้ 
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดจิทัิล ให้มคีวามรูใ้นการ 
จดัท�าบรกิารค�าบรรยายแทนเสยีงและเสยีงบรรยายภาพ 
เพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการ เมื่อวันที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ณ กรุงเทพมหานคร

   (๒) ด�าเนนิการศกึษาและจดัท�าข้อเสนอ 
ต่อการจัดท�าหลักเกณฑ์ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
การส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือ 
รับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน ์
โดยได้จดัท�าประกาศ กสทช. เรือ่ง การส่งเสรมิและคุม้ครอง
สิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู ้และใช้ประโยชน์ 
จากรายการของกจิการโทรทศัน์ (ฉบบัที ่3) โดยเป็นการ 
แก้ไขข้อ ๕ และข้อ ๖ ของประกาศฯ ฉบบัแรก ในประเด็น 
เกีย่วกบัสดัส่วนการจดัท�าบรกิารล่ามภาษามอื ค�าบรรยาย
แทนเสยีง และเสยีงบรรยายภาพ และแยกประเภทกิจการ 
โทรทัศน์เป็นกิจการสาธารณะกับธุรกิจ และการนับ
ระยะเวลาการออกอากาศซ�า้ของการจดัท�าบรกิาร ซึง่ได้ 
ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่ม ๑37 ตอนพเิศษ ๖๐ ง 
ลงวนัที ่๑๖ มนีาคม ๒๕๖3 ทัง้นี ้การแก้ไขประกาศดังกล่าว 
เป็นไปเพือ่ให้สอดคล้องกบับริบทการประกอบกจิการและ
ความต้องการของคนพิการในปัจจุบัน โดยตั้งแต่เดือน
สิงหาคม ๒๕๖3 ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิทัลได้จัดให้มีบริการโทรทัศน์ท่ีจัดให้มี 
ล่ามภาษามือ ค�าบรรยายแทนเสยีง และเสยีงบรรยายภาพ 
ตามสดัส่วนทีป่ระกาศก�าหนดแล้ว

   (3) การส ่ง เสริมสิทธิของคนพิการ 
หรือคนด้อยโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยจัด
ประชุมเพ่ือรบัฟังความคดิเหน็จากองค์กรแต่ละประเภท
ความพิการ องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ในการจัดให้มี

บริการท่ีเหมาะสม เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการรับฟังความ
คดิเหน็จากองค์กรแต่ละประเภทความพกิารในการจดัให้
มบีรกิารทีเ่หมาะสมตามมาตรการพืน้ฐาน และมาตรการ
ส่งเสริมเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการ 
เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖3 ณ ส�านักงาน กสทช.

   (๔) การสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั
สิทธิในการรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของ
คนพิการ อาทิ 

    • ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และ
สมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย จัดการอบรม
หลักสูตรการอบรมการเป็นล่ามภาษามือส�าหรับการให้
บรกิารโทรทศัน์จ�านวน 7๒ ชัว่โมง รุน่ที ่๒ จ�านวน ๔ ช่วง 
ระหว่างเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ณ กรุงเทพมหานคร 
โดยมีล่ามภาษามือเข้าร่วมจ�านวน ๕๕ คน

    • ร่วมกับสมาคมคนหูหนวกแห่ง
ประเทศไทย จัดการอบรมการสร้างความตระหนักรู ้
ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ (ด้านการได้ยิน) 
ในการเข้าถึงหรือรับรู ้และใช้ประโยชน์จากกิจการ
โทรทศัน์ ครัง้ที ่๑ ระหว่างวนัที ่๒๑ - ๒3 สงิหาคม ๒๕๖3 
ณ กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ 
กันยายน ๒๕๖3 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการ
เตรยีมความพร้อมส�าหรบัสมาชกิองค์กรความพิการ ให้มี
ความรูใ้นการเข้าถึงหรอืรบัรูแ้ละใช้ประโยชน์จากกจิการ
โทรทัศน์ได้ และมีความเข้าใจ ตระหนักในสิทธิทางการ
สื่อสารในกิจการโทรทัศน์

    • ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย ด�าเนินการจัดอบรมการประเมินคุณภาพ
การให้บริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) 
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑8 ธันวาคม ๒๕๖3 เพื่อให้องค์กร 
ที่เกี่ยวข้อง (สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย) และ
กลุ่มคนตาบอด มีความรู้ ความเข้าใจในการประเมิน
คุณภาพการให้บริการเสียงบรรยายภาพ (Audio 
Description) ในรายการทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิทัล
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 3.6	 การพฒันาหลกัเกณฑ์และการด�าเนนิการ	
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ เพื่อคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพของ 
ผู้บริโภคมิให้ถูกละเมิดเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยหีลอมรวม  ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการศึกษาเพือ่
จัดท�าข้อเสนอแนะเชงินโยบายต่อการพฒันาหลกัเกณฑ์
การคุ้มครองผู้บริโภคดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ให้ความเหน็ข้อเสนอแนะต่อทีป่ระชมุคณะอนกุรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน์ เพือ่ให้เกดิการพฒันาการให้บรกิาร  การออกอากาศ 
รายการหรือการโฆษณา และไม่ด�าเนินการใด ๆ  ที่เป็น 
การเอาเปรียบผู้บริโภคอีกด้วย

	 3.7	 การก�ากับดูแลคุณภาพการให้บริการ
และอัตราค่าบริการ	

   ได้ก�ากับดูแลคุณภาพการให้บริการของ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยได้ออก
ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบ 
ผู ้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกบัประกาศ กสทช. เรือ่ง มาตรฐาน
ของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยก�าหนดเป็นหลักการให้ผู ้ให้บริการ
มีหน้าที่ต้องให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตาม
ลักษณะ ประเภท เงื่อนไข มาตรฐานและคุณภาพในการ
ให้บรกิารตามทีต่กลงในสญัญา และต้องแจ้งรายละเอยีด
ของมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการดังกล่าว 
รวมทั้งอัตราค่าบริการ เพื่อให้ผู ้บริโภคทราบและใช้
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเข้าท�าสัญญา
และเลือกใช้บริการได้อย่างถูกต้อง โดยในกรณีที่ม ี
การเปล่ียนแปลงมาตรฐานและคณุภาพในการให้บรกิารนัน้ 
ผู้ให้บริการมหีน้าท่ีแจ้งให้ผูใ้ช้บรกิารทราบเป็นลายลกัษณ์ 
อักษรไม่น้อยกว่า 3๐ วันก่อนมีการเปลี่ยนแปลง และ
กรณีที่ต�่ากว่าที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเดิม ผู้ให้บริการต้อง
ด�าเนินการเยียวยา หรือลดค่าบริการหรือยกเว้นค่า
บริการแก่ผู ้ใช้บริการอย่างเป็นธรรม และในกรณีที่มี
การเรียกเก็บค่าบริการสูงกว่าอัตราที่ตกลงกันในสัญญา 
ผู ้ให้บริการมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อยืนยัน 
ความถูกต้อง และในกรณีที่มีการเรียกเก็บค่าบริการ 
เกนิกว่าจ�านวนทีเ่กดิขึน้จากการใช้บรกิารจรงิ ผูใ้ห้บริการ 

จะต้องคนืเงินส่วนต่างของค่าบรกิารทีเ่รยีกเกบ็เกนิให้แก่ 
ผู้ใช้บริการภายใน 3๐ วันนับแต่วันที่ข้อเท็จจริงยุติ 

กรณีดังกล่าว กสทช. ได้พิจารณาประเด็นที่
เก่ียวข้องกับคณุภาพในการให้บริการและอตัราค่าบริการ
ต่าง ๆ  ท้ังในระดับนโยบายและการพิจารณาเร่ืองร้องเรยีน 
โดยในปี ๒๕๖3 ผูใ้ช้บรกิารส่วนหนึง่ได้รบัผลกระทบจาก 
การเปล่ียนแปลงการให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
โดยดาวเทียมไทยคม ๕ ที่ใช้ส่งสัญญาณมีเหตุขัดข้อง
ทางเทคนิค ท�าให้ต้องใช้บริการผ่านดาวเทียมไทยคม 8 
แทน ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบและอุปกรณ์การรับ
สัญญาณของผู้ใช้บริการ (เรือ่งร้องเรียนจ�านวน 77 เร่ือง) 
ทั้งนี้ ผลกระทบจากกรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้
บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในวงกว้าง จึงได้พิจารณา
แก้ไขปัญหาในภาพรวม โดยก�าหนดให้ผู ้ให้บริการ 
ผู ้ประกอบกิจการร ่วมกันจัดให้มีมาตรการชดเชย 
เยียวยาผู้ใช้บริการ ตามบริบทและการด�าเนินการของ 
แต่ละราย เช่น การเปลีย่นแปลงอปุกรณ์การรบัสญัญาณ 
ให้ผู ้ใช้บริการท่ีมีค่าสมาชิกของผู้ให้บริการบางราย 
การจัดหาอุปกรณ์ให้ผู้ใช้บริการในราคาพิเศษ หรือการ
เปิดโอกาสให้มีการยกเลิกบริการและได้รับเงินทดแทน 
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาและแก้ไขปัญหา
เกีย่วกบัคณุภาพการให้บรกิารและอตัราค่าบรกิารต่าง ๆ  
เช่น การแก้ไขให้สามารถรับชมได้ตามเงือ่นไขสญัญา การ
ตรวจสอบการเรียกเก็บค่าบริการที่ผิดพลาด การคืนเงิน
ค่ามดัจ�าอปุกรณ์ล่าช้า เป็นต้น ซ่ึงได้ก�าหนดไว้ในประกาศ 
กสทช. เรือ่ง มาตรฐานของสัญญาการให้บรกิารโทรทศัน์ 
แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยการพิจารณา 
เรื่องร้องเรียนให้มีการแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใช้บริการเป็น 
รายบุคคล รวมถึงพิจารณาให้ผูใ้ห้บรกิารพฒันาปรบัปรงุ
การให้บรกิารในภาพรวมด้วย

4.	การส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการ

	 4.1	 การส่งเสริมการประกอบกิจการ

   ในปี ๒๕๖3 ได้มีการด�าเนินการเพื่อ
ส่งเสริมการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ดังนี้

   (๑) การสนับสนุนผู ้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพ	 

    ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖3 
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖3 ได้มีมติเห็นชอบต่อ

82คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



แผนการรบัการสนบัสนนุผูป้ระกอบกจิการกระจายเสียง
บริการชุมชนที่มีคุณภาพ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม และ
สนบัสนนุผูป้ระกอบกิจการกระจายเสยีงบรกิารชมุชนทีม่ี
คณุภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่ก�าหนดระยะเวลาให้ผูป้ระกอบ
กิจการสามารถยื่นแบบค�าขอรับการสนับสนุนภายใน
ก�าหนดระยะเวลา ๖๐ วนั ตัง้แต่วนัที ่3 สงิหาคม ๒๕๖3 
ถงึวนัที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ขณะนีอ้ยู่ระหว่างกระบวนการ
ตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารประกอบค�าขอ 
โดยมีผู้ประกอบกิจการยื่นค�าขอรวม ๑๔ ราย 

   (๒) การศึกษาและพัฒนาต ้นแบบ 
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะ       
ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ซึ่งก�าหนดยุทธศาสตร์ส�าคัญในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน การส่งเสริมและ
สนับสนุนการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ดังนั้น 
จึงต้องอาศัยองค์ความรู ้จากผู ้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนา
ต ้นแบบส�าหรับผู ้ประกอบกิจการกระจายเสียง 
ทั้งประเภทบริการสาธารณะและประเภทบริการชุมชน 
มาเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินและคัดเลือก 
สถานีวิทยุต ้นแบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
สาธารณะ โดยโครงการดงักล่าวอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ 

   (3) การปรับอัตราการน�าส่งเงินรายปี
เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ โดยท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖3 
เมื่อวันที่ 8 เมษายน ๒๕๖3 ได้มีมติเห็นชอบประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการน�าส่งเงินรายปีเข้า
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม เพือ่ประโยชน์สาธารณะ 
ของผู ้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
หรอืกจิการโทรทศัน์ (ฉบบัที ่๒) เพือ่ให้มคีวามเหมาะสม 
กับสภาพเศรษฐกิจและการก�ากับดูแลการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในปัจจุบัน 
และมิให้เป็นการเพ่ิมภาระแก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบ 
กิจการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์หรอืผู้ใช้บรกิาร 
เกินสมควร โดยให้ยกเลิกภาคผนวกอัตราการน�าส่งเงิน 
รายปีเข้ากองทุนฯ ท้ายประกาศ กสทช. เรือ่ง หลกัเกณฑ์ 

และวธิกีารน�าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวจัิยและพัฒนากิจการ
กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม 
เพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ลงวันที ่
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕9 และให้ใช้ภาคผนวกอัตรา 
การน�าส่งรายได้เข้ากองทุนฯ ท้ายประกาศนี้แทนโดยให้
ค�านวณจากรายได้ทีเ่กดิขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่
ปี ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ซึ่งการปรับอัตราการน�าส่งเงินเข้า
กองทุนตามประกาศฯ นี้ เป็นการปรับลดให้เท่ากันกับ
อตัราการน�าส่งเงินค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3) เพื่อให้
สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

   (๔) การพิจารณาสนับสนุนการส�ารวจ
ความนิยม

	 	 	 	 ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ 
สงบแห่งชาติที่ ๔/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหา
การประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 
ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ได้ก�าหนดให้ส�านักงาน 
กสทช. พิจารณาจัดสรรเงินในการส�ารวจความนิยม 
ช่องรายการโทรทศัน์เพือ่สนบัสนนุอตุสาหกรรมโทรทศัน์
ดิจิทัลให้กับองค์กรกลางที่เกิดจากการรวมตัวของผู้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาค
พื้นดินในระบบดิจิทัล ต่อมาได้ออกประกาศ ส�านักงาน 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรร
เงินในการส�ารวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์เพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิตอล (ฉบับที่ ๒) 
เมื่อวันที่ ๒7 กันยายน ๒๕๖๒ ก�าหนดให้องค์กรกลางที่
จะขอรับเงินสนับสนุนตามประกาศฯ แจ้งความประสงค์
เป็นหนังสือยื่นต่อส�านักงาน กสทช. ภายใน ๑ ปีนับแต่
วนัท่ีประกาศมผีลใช้บงัคบัเมือ่วนัท่ี ๒7 กนัยายน ๒๕๖๒ 
มผีูป้ระกอบการยืน่หนงัสอืขอรบัการจดัสรรเงินสนบัสนนุ 
การด�าเนนิโครงการส�ารวจความนยิมช่องรายการโทรทศัน์ 
เพือ่สนบัสนนุอตุสาหกรรมโทรทศัน์ดจิทิลั ตามประกาศฯ 
เพียงรายเดียว ได้แก่ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
(ประเทศไทย) ขณะนี้อยู ่ระหว่างการพิจารณาของ
ส�านักงาน กสทช.  

83 รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ�าปี ๒๕๖3



 4.2	 การพัฒนาบุคลากรและการส่งเสริม
ความรูค้วามเข้าใจเพ่ือพัฒนากจิการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ดังนี้

   (๑)  ในปี  ๒๕๖3  ได้มกีารพฒันาบคุลากร 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อาทิ

    • การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากร
หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (Train the Trainer) เพื่อให้วิทยากรหลักสูตร
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
มีความรู้ความเข้าใจเนือ้หาของหลกัสตูรฯ สอดคล้องและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูเ้ข้ารบั 
การอบรมหลักสูตรผู ้ประกาศฯ โดยมีการจัดอบรม
จ�านวน ๒ ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมอบรมจ�านวน ๑๐๐ คน

    • การอบรมการพฒันาทกัษะผูผ่้าน 
การอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
อบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ และเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย 
ให้แก่บุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์และผูท้ีเ่กีย่วข้อง ให้ถกูต้องตามอกัขรวธิ ีรวมถึง 
เพื่อสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือผู ้ประกาศ 
พิธีกร ผู ้ด�าเนินรายการในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์กับส�านักงาน กสทช. และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีการจัดอบรม จ�านวน 3 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม
จ�านวน 9๐ คน

    • การจัดค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู ่
การเป็นผู ้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp) 
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ในการก้าวสู ่การเป็นผู ้ประกาศ 
พิธีกร ผู ้ด�าเนินรายการ ให้มีทักษะอย่างมืออาชีพ 
มีมาตรฐาน มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และประการส�าคัญ
คือมีความรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ โดยมี 
การจัดอบรม จ�านวน ๒ ครั้ง และมีผู ้เข้าร่วมอบรม 
จ�านวน 8๐ คน

   (๒) ในปี ๒๕๖3 ได้ส ่งเสริมความรู ้
ความเข้าใจเพ่ือพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน์ อาทิ

    • การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ 
การจัดท�าบัญชีการเงินของผู้ทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพที่ได ้รับเงิน 
สนบัสนนุ ส�านกังาน กสทช. ได้จดัการอบรมเชิงปฏิบตักิาร 

เกี่ยวกับการจัดท�าบัญชีการเงินของผู้ทดลองประกอบ
กจิการกระจายเสยีงบรกิารชมุชนทีม่คีณุภาพทีไ่ด้รบัเงนิ
สนับสนุน เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ณ ส�านักงาน 
กสทช. โดยมผีูท้ดลองประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง 
ประเภทกิจการบริการชุมชน ที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม และ
สนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน
ท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�านวน 8 สถานี เข้าร่วม 
การอบรมฯ 

    • การฝ ึ กอบรมการผลิ ตและ 
น�าเสนอข่าวสารยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาความรู ้และ 
ทักษะให้กับบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ของไทยให้ทันกับบริบทของเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการท�าข่าวเชิงสืบสวนท้องถิ่นในยุค 
สื่อดิจิทัล การสร้างตัวตน การเล่าเรื่องในภูมิทัศน์สื่อ
ดิจิทัล การผลิตด้วยเทคโนโลยีสมาร์ตโฟน (MOJO) 
การรู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล การตัดต่อด้วย Application 
Editing และการฝึกปฏิบัติการผลิตข่าวภาคสนามจริง  
พร้อมน�าเสนอผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอ รวมทั้งมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะวิทยากรท่ีมีชื่อเสียง 
โดยมผู้ีเข้าอบรมได้แก่ ผู้ส่ือข่าว/ผู้ประกาศข่าว ผู้บริหาร
สถานี ผู้ผลิตรายการ เจ้าหน้าทีเ่ทคนคิ นกัประชาสัมพนัธ์  
YouTuber จ�านวน ๑9๒ คน และจัดขึ้นในส่วนภูมิภาค 
จ�านวน ๔ ครัง้ ได้แก่ จังหวดัอบุลราชธาน ีจังหวดัสงขลา 
จังหวัดระยอง และจังหวัดน่าน 

    • การอบรมโครงการเสริมสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ ์
การก�ากบัดแูลการประกอบกจิการกระจายเสยีง ส�าหรบั
ผู ้ประกอบกิจการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชน
ทั่วไป ประจ�าปี ๒๕๖3	 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การก�ากับดูแล 
การประกอบกิจการกระจายเสียง บทบาทอ�านาจหน้าที่ 
การก�ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงของ 
กสทช. รวมทัง้แลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์
ในการก�ากับดูแลฯ ร่วมกัน โดยได้จัดการอบรมตาม 
ภูมิภาคต่าง ๆ  จ�านวน ๔ คร้ัง ได้แก่ จังหวัดสงขลา 
จังหวัดแพร่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี 
ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจ�านวน ๖๔๐ คน     

84คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



    • ก า รป ร ะ ชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร 
เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจต่อผู ้ทดลองประกอบ
กจิการกระจายเสยีงในส่วนภูมภิาค ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖3 
เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงในส่วนภูมิภาค 
มีองค์ความรู ้ท่ีจ�าเป็นและเพียงพอต่อการประกอบ
กจิการ โดยมกีารจดัการประชมุทัง้สิน้ ๖ ครัง้ ตัง้แต่เดือน
กรกฎาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖3 ในจังหวัดเชียงราย 
สุโขทัย อุดรธานี ปราจีนบุรี เพชรบุรี และสงขลา และมี
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 33๔ คน  

 4.3	 การพฒันาคณุภาพการประกอบกจิการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	ดังนี้

   (๑) ได้ศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพ
และผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ประจ�าปี ๒๕๖3 ซึ่งเป็นการ
ด�าเนินการตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพการประกอบกิจการ และยังสอดรับกับแผน
แม่บทกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ ฉบบัที ่๒  
ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียง 
ในประเทศไทยในการส่งเสริมสนับสนุนผู ้ประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงให้สามารถยกระดับมาตรฐาน
ให้เป ็นที่ยอมรับ โดยเป ็นการศึกษาวิจัยประเมิน
ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธ์ิของการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงทุกประเภท เพื่อรับทราบปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางในการเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการ 
มุ่งศึกษาวิจัยกลุ่มผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
และผูเ้ก่ียวข้องอืน่ โดยข้อมลูกลุม่ตวัอย่างกระจายไปตาม 
ประเภทผูร้บัใบอนญุาต ตามวตัถปุระสงค์การด�าเนนิการ 
ตามภูมิภาค และสุ่มอย่างเป็นระบบในแต่ละล�าดับข้ัน 
โดยส�านักงาน กสทช. ร ่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิต 
แห่งชาต ิอยูร่ะหว่างการศกึษาวิจยัสภาพการเปลีย่นแปลง
ของธุรกิจวิทยุกระจายเสียง การปรับตัวของคลื่นวิทยุ
หลัก ความท้าทายของกิจการกระจายเสียง ส�าหรับกลุ่ม
สถานีคลื่นหลัก ธุรกิจ สาธารณะ และชุมชน พร้อมน�า
เสนอกรอบการประเมนิด้านประสทิธภิาพและผลสมัฤทธิ์
ของการประกอบกิจการ นอกจากนี้ ยังมีการจัดประชุม
กลุ่มย่อย (Focus Group) จากตัวแทนท้ังผู้ประกอบ
กิจการ ผู้เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียง 

เพือ่รวบรวมความคิดเหน็ในประเดน็ต่าง ๆ  เช่น วเิคราะห์ 
ความต้องการของผู้ฟังที่เป็นพฤติกรรมผู้ฟัง รูปแบบ 
รายการ เทคโนโลยแีละแพลตฟอร์มในกจิการกระจายเสยีง 
แหล่งเงินทุน รวมท้ังสิ่งที่ต้องการให้ส�านักงาน กสทช. 
ช่วยเหลือหรือส่งเสริม เพื่อให้การประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียงของประเทศไทยมีความมั่นคง สามารถ 
ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง
รวดเร็ว โดยจะได ้รวบรวมความคิดเห็นที่ ได ้จาก
แบบสอบถามและการประชมุกลุ่มย่อย มาจัดท�ารายงาน
ฉบับสมบูรณ์ต่อไป

   (๒) ได ้จัดท�าแผนพัฒนาวิชาชีพใน 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อยกระดับ 
มาตรฐานทั้งกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ให้เป็นที่ยอมรับ โดยในปี ๒๕๖3 ได้ด�าเนินการศึกษา
งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ การประเมิน 
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิของการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในช่วงที่ผ ่านมา 
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) พร้อมศึกษาแผนพัฒนา
วิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ใน
ต่างประเทศ เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาวิชาชีพในระยะเวลา 
๕ ปี ให้กับบุคลากรที่อยู ่ในอุตสาหกรรมได้มีความรู ้
ความเข้าใจ สามารถปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลง 
สร้างการยอมรับจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงได้มีการ 
จัดท�าแบบสอบถามเพ่ือเกบ็ข้อมลูเกีย่วกบัความต้องการ 
พัฒนาวิชาชีพด้านต่าง ๆ  ของผู ้ รับใบอนุญาตและ 
ผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ กระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ  พร้อมทั้ง
ด�าเนินการจัดประชุมกลุ ่มย ่อย (Focus Group) 
ตามภูมิภาคต่าง ๆ  รวม ๕ ครั้ง ได้แก่ จังหวัดชลบุร ี
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด
เชียงใหม่ และกรงุเทพมหานคร เพือ่รบัฟังความเห็นจาก
ผูป้ระกอบการในกิจการกระจายเสียง (วิทยุหลัก ธุรกิจ 
สาธารณะ ชุมชน) กิจการโทรทัศน์ทั้งที่ใช้คลื่นความถี่
และไม่ใช้คลื่นความถี่ รวมทั้งกลุ่มผู ้ประกอบวิชาชีพ
สื่อสารมวลชน สมาคมวิชาชีพด้านส่ือสารมวลชน และ
สถาบนัการศกึษา เพือ่รวบรวมความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ 
ต่าง ๆ  ไปจดัท�าร่างแผนพฒันาวชิาชพีในกจิการกระจายเสยีง 
และกิจการโทรทัศน์ เพื่อน�าไปสู ่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธภิาพและมรูีปแบบท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย
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กสทช. ได้ด�าเนินกิจกรรมระหว่างประเทศด้าน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม ในฐานะหน่วยงานอ�านวยการของ 
รัฐบาลไทย (Administration of Thailand) โดยได้
ด�าเนนิงานร่วมกบัสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
ภายใต้กรอบอ�านาจหน้าท่ีท่ีก�าหนด โดยในปี ๒๕๖3 
มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

1.	การด�าเนินการในฐานะสมาชิกสภาบริหาร	
(ITU	Council)	ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ	 ในการประชุมสภาบริหารของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ ประจ�าปี ค.ศ. ๒๐๒๐ 
ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันท่ี 9 - ๑9 มิถุนายน ๒๕๖3 และ 
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖3 
ในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Meeting) โดยที่ประชุมได้
พิจารณาประเด็นส�าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
แผนงาน งบประมาณ และแผนทรัพยากรบุคคลของ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) การพจิารณา
แผนปฏิบัติการช่วงปี ค.ศ. ๒๐๒๑ - ๒๐๒๔ และการ
บรหิารกจิการภายในของ ITU และประเดน็ต่าง ๆ  ท่ีส�าคญั
ตามระเบยีบวาระ  โดยประเทศไทยได้รบัการเลอืกตัง้ให้
เป็นสมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) ติดต่อกันมากว่า 
๑๐ สมัย  ที่ผ่านมาส�านักงาน กสทช. ในฐานะหน่วยงาน
อ�านวยการของรัฐบาลไทย ได้ท�าหน้าท่ีสภาบรหิารและม ี
ส่วนร่วมในการพจิารณาก�าหนดนโยบายและวางแผนงาน 
ด้านโทรคมนาคม รวมถึงการบริหารงาน ITU เป็นอย่างดี 
ตลอดมา อย่างไรก็ตามในปี ๒๕๖๕ จะครบก�าหนด
วาระการด�ารงต�าแหน่ง  โดย ITU ได้ก�าหนดให้เลือกตั้ง 
สมาชกิสภาบริหารอกีครัง้ ส�าหรบัวาระการด�ารงต�าแหน่ง
ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๒๒ - ๒๐๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖9) 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการน�าเสนอเรื่องต่อที่ประชุม กสทช. 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการในการสมัคร
รับเลือกตั้งต�าแหน่งสมาชิกสภาบริหาร ในภูมิภาค
เอเชียและออสตราเลเซียอีกวาระหนึ่ง เพื่อน�าเสนอ 

ด้านการด�าเนินกิจกรรมระหว่างประเทศ
ในกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม	

คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ประเทศไทยสมัคร 
รับเลือกต้ังต�าแหน่งสมาชิกสภาบริหารส�าหรับวาระ 
ดังกล่าวต่อไป 

2.	การประชุมสมัชชาใหญ่ระดับโลกว่าด้วย
มาตรฐานโทรคมนาคม	(World	Standardization	
General	Assembly	:	WTSA)	

 ๒.๑ ได้จัดตั้งคณะท�างานเตรียมการส�าหรับ
การประชมุ WTSA-20 เพ่ือรับรองการประชมุเตรียมการ 
ส�าหรับการประชุมสมัชชาใหญ่ระดับโลกว ่าด ้วย
มาตรฐานโทรคมนาคม ค.ศ. ๒๐๒๐ (APT Preparatory 
Meeting for The World Telecommunication 
Standardization Assembly : WTSA-20) และ
การประชุมสมัชชาใหญ่ว่าด้วยมาตรฐานโทรคมนาคม 
ค.ศ. ๒๐๒๐ (The World Telecommunication 
Standardization Assembly : WTSA-20) ในการตดิตาม 
ผลการประชมุเตรยีมการระดบัภมูภิาคทีเ่กีย่วข้องกบัการ
ประชุม WTSA-20 ตลอดจนการศึกษารายละเอียดของ
ข้อเสนอของประเทศสมาชิกองค์การโทรคมนาคมแห่ง
เอเชียและแปซิฟิก เพื่อน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท�า
ข้อเสนอของคณะผู้แทนไทยในการประชุมใหญ่ดังกล่าว 

 ๒.๒  การเสนอขอแก้ไขข้อมติที่ 88 น�าเสนอ
ร่างเอกสาร Thailand’s contributions ในหัวข้อ 
Proposed modification to WTSA-16 resolution 
88 on International Mobile Roaming ซึ่งมีประเด็น
ในการผลักดันให้เกิดการใช้ Over-the-Top (OTT) 
ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ 
ผู้บริโภค และเพื่อผลักดันให้มีการลดอัตราค่าบริการ 
International Mobile Roaming (IMR) โดยอาศยักลไก
ทางการตลาด ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในร่างเอกสารฯ 
ดังกล่าว โดยเหน็ว่าประเด็น IMR และ OTT เป็นประเดน็
ทีส่�าคญั และส�านกังาน กสทช. ได้มบีทบาทส�าคญัในการ
ผลักดันประเด็นดังกล่าวในหลายเวทีมาก่อนหน้านี้แล้ว 
และต่อมาทีป่ระชุมเตรียมการในระดับภมูภิาคเอเชยีและ
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แปซฟิิก ครัง้ที ่๔ ส�าหรบัการประชุม WTSA ระหว่างวนัที่ 
๑๖ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖3 ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอ 
ของประเทศไทย ดงันัน้ เอกสารข้อเสนอขอแก้ไขดังกล่าว 
ในข้อมติที่ 88 จะได้ผลักดันและน�าเสนอต่อท่ีประชุม
สมัชชาใหญ่ระดับโลกด้านมาตรฐานโทรคมนาคม 
(WTSA) ค.ศ. ๒๐๒๒ ต่อไป

3.	การประชุมใหญ่ระดับโลกด้านการพัฒนา
โทรคมนาคม	 (World	Telecommunication	
Development	Conference	:	WTDC)  

 3.๑ ได้จัดตั้งคณะท�างานเตรียมการส�าหรับ
การประชมุใหญ่ระดบัโลกว่าด้วยการพฒันาโทรคมนาคม 
เพือ่รบัรองจัดการประชมุเตรยีมการระดับภูมภิาคเอเชยี
และแปซิฟิก (APT Preparatory Meeting) และการ
ประชุมใหญ่ระดับโลกด้านการพัฒนาโทรคมนาคม 
(World Telecommunication Development 
Conference : WTDC) ท่ีจะมข้ึีนในระหว่างวนัที ่8 - ๑9  
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กรุงแอดดิส อาบาบา สหพันธ์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย โดยคณะท�างานฯ 
มีหน้าทีใ่นการศกึษาข้อมลูเก่ียวกับข้อเสนอของประเทศ
สมาชิก APT เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับจัดท�าร่าง
เอกสารข้อเสนอของประเทศไทยส�าหรับการประชุม 
WTDC-21 รวมถงึการเสนอข้อมลูในประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง
อันเป็นประโยชน์ในการจดัเตรียมท่าทีและข้อเสนอต่าง ๆ   
ส�าหรบัคณะผูแ้ทนไทย เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุ WTDC-21 
พร้อมท้ังได้เข้าร่วมการประชุมในรูปแบบออนไลน์ 
(Virtual Meeting) เพื่อเตรียมการส�าหรับการประชุม 
WTDC-21 ภายใต้กรอบ ITU ที่ส�าคัญ อาทิ การประชุม 
Telecommunication Development Advisory 
Group (TDAG)  และการประชมุ Telecommunication 
Development Advisory Group Working Group 
(TDAG - WG) เป็นต้น

 3.๒ ได้จดัตัง้คณะท�างานดชันตีวัช้ีวดัด้านการ
พัฒนาโทรคมนาคมของประเทศไทย (ICT Development 
Index - IDI) โดยมีภารกิจในการรวบรวมข้อมูลทาง
สถิติด้านโทรคมนาคมและด�าเนินการประสานงานใน
ประเด็นการพัฒนาการจัดล�าดับดัชนีตัวชี้วัดด้านการ
พฒันาโทรคมนาคมของประเทศไทย พร้อมท้ังได้เข้าร่วม 
การประชุม Meeting of the Expert group on 
Household Indicators (EGH) ครัง้ท่ี ๑๑ และการประชมุ 

Meeting of the Expert Group on Telecom/ICT 
Indicators (EGTI) คร้ังท่ี 8 ประจ�าปี ค.ศ. ๒๐๒๐ 
ในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Meeting) ระหว่างวันที่ 
๑๔ - ๑8 กันยายน ๒๕๖3 เพื่อทบทวนประเด็นตัวชี้วัด 
ทีม่ปัีญหาและพจิารณาตวัชีว้ดัใหม่และในประเดน็ส�าคญั
ทีเ่กีย่วข้อง โดย ITU จะน�าเร่ืองดังกล่าวเสนอต่อทีป่ระชุม
สภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
ครั้งถัดไป เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด
และการเผยแพร่การจัดล�าดับ IDI ของประเทศต่าง ๆ  
ในปีถัดไป

4.	การประชุมหน่วยงานก�ากับดูแลระดับโลก	
ครั้ ง ท่ี 	 2๐	 (20 th	 Global	 Symposium	 for	
Regulators	(GSR)	Goes	Digital	in	2020)	

 ได้เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานก�ากับดูแล
ระดับโลก ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๑ - 3 กันยายน 
๒๕๖3 ในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Meeting) โดย 
ได้ร่วมหารอืและสรปุหลกัการท�างานร่วมกนัเกีย่วกับการ
เปลีย่นแปลงทางดจิทิลัภายใต้หวัข้อ The gold standard 
for digital regulation รวมท้ังการมุ่งเน้นความส�าคัญ
ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือลดช่องว่างเชงิดจิทัิล 
การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่าง ๆ  บน 
แอปพลิเคชันที่ท�าให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถ
เข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม ความปลอดภัยจากการ
ใช้อินเทอร์เน็ตและบนแอปพลิเคชันต่าง ๆ  ตลอดจน 
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการ 5G 

5.	การประชุม			ITU			World			Telecommunication/	
ICT	Indicators	Symposium	(WTIS)	

 ไ ด ้ เข ้ า ร ่ ว มกา รประ ชุม  I TU  Wo r l d 
Telecommunication/ ICT Indicators Symposium 
(WTIS) คร้ังที่ ๑7 ประจ�าปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ในรูปแบบ
ออนไลน์ (Virtual Meeting) ระหว่างวนัที ่๑ - 3 ธนัวาคม 
๒๕๖3 ภายใต้หัวข้อหลัก “Toward an Inclusive Digital 
Society” โดยมีการเสนอประเด็นการหารือที่เก่ียวกับ 
ตัวชี้วัด ได้แก่ บทบาทของสังคมดิจิทัลในช่วงเวลาการ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การสร้าง
สังคมดิจิทัลการลดช่องว่างและความไม่เท่าเทียมกัน 
ในการเข ้าถึง สังคมดิจิทัล และตัวชี้ วัดด ้าน ICT 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการใช้งานข้อมูลและตัวชี้วัด 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเข้าสู่สังคมดิจิทัล และเพื่อการ 
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บรรลุเป้าหมาย SDGs นอกจากนี้ ที่ประชุมได้น�าเสนอ 
Handbook จากการประชุม EGTI ครั้งที่ผ่านมา ซ่ึงได้ 
ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในบางส่วน โดยคู่มือดังกล่าวจะ
สามารถน�าไปใช้ร่วมกับการฝึกอบรมออนไลน์ของ ITU 
(ITU Academy) ในปี ๒๐๒๑ ต่อไป

6.	การประสานการท�างานร่วมกับส�านักงาน
ประจ�าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	(ITU	Regional	
Office)		

 ๖.๑  ได้ประสานงานกับสหภาพโทรคมนาคม 
(ITU) ในการย้ายสถานที่ตั้งส�านักงานประจ�าภูมิภาค 
เอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง 
ประเทศ (ITU-RO/ASP) มาประจ�า ณ ทีท่�าการ ส�านกังาน  
กสทช. ภาค ๑ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน 
การเช่าพื้นที่ฯ โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในคราว 
การประชุม เมื่อวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖3 ได้มีมติ 
เห็นชอบการย้ายส�านักงานประจ�าภูมิภาคเอเชียและ 
แปซิฟิกฯ แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการตามแผน 
โดยมีก�าหนดการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕ 

 ๖.๒ ได้ประสานความร่วมมือกับส�านักงาน
ประจ�าภมูภิาคเอเชียและแปซิฟิก (ITU Regional Office)  
ในการเป็นเจ้าภาพและ/หรือร่วมเป็นเจ้าภาพในการ 
จัดประชุมที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดประชุม Girls in ICT 
Day 2020 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
ในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Meeting) เมื่อวันที่ ๑7 
สงิหาคม ๒๕๖3 ซ่ึงเป็นกจิกรรมการเฉลมิฉลองประจ�าปี  
และเป็นการรณรงค์ระดับโลก ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถและสนบัสนนุให้สตรไีด้น�าเทคโนโลยไีปประกอบ
อาชีพ รวมถึงรับบทบาทเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมภาค 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ผู ้น�าสตรีและผู้เชี่ยวชาญ 
จากสถาบนัการศกึษา และตวัแทนของรฐับาล ตลอดจน
นักศึกษาได้รับเชิญให้เข้าร่วมและแบ่งปันประสบการณ์
ท่ีสร้างแรงบันดาลใจและเร่ืองราวความส�าเร็จในการ
แสวงหาโอกาสทางการศึกษาหรืออาชีพในธุรกิจ 
ภาคเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ เป็นต้น
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กสทช. ได้ก�าหนดนโยบายส�าคญัในการบรหิารคล่ืน
ความถี ่การก�ากบัดแูลการประกอบกจิการกระจายเสยีง 
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุ
คมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร โดยมีความ
สอดคล้องกับแผนและนโยบายระดับชาติ และนโยบาย
รัฐบาล เพื่อพัฒนากิจการการสื่อสารของประเทศให ้
รุดหน้าก้าวทันเทคโนโลยี และขับเคลื่อนประเทศไทย
ไปสู ่ยุคดิจิทัล รวมทั้งผลักดันการด�าเนินการส�าคัญ
เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติก้าวข้ามวิกฤตต่าง ๆ  
โดยในปี ๒๕๖3 ได้ด�าเนินการสนับสนุนนโยบายและ
มาตรการของรฐับาลในการด�าเนนิการป้องกนัควบคมุ
แก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา	2019	(โควิด-19) มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

1.	มาตรการสนับสนุนการใช ้บริการด ้าน
โทรคมนาคมเพ่ือลดผลกระทบจากการแพร่ระบาด	
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019 โดยจัดให้มีบริการ 
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ฟรี 10 GB และปรับ 
เพิ่มความเร็วบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ�าที่
เป็น 100 Mbps เพือ่สนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้งาน
อนิเทอร์เนต็บรอดแบนด์เคลือ่นท่ี (Mobile Broadband) 
เพิ่ม 10 GB ต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3๐ วัน ตั้งแต่วันที่ 
๑๐ - 3๐ เมษายน ๒๕๖3 รวมท้ังการสนบัสนนุให้ผูใ้ช้ 

บรกิารทีใ่ช้งานอนิเทอร์เนต็ทีม่คีวามเรว็ไม่ถงึ 100 Mbps 
สามารถใช ้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ�าท่ี 
(Fixed Broadband) ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันที่ 
๑๐ เมษายน ๒๕๖3 เป็นระยะเวลา 3๐ วัน โดยกรณี
บริการ ADSL/VDSL/Copper ให้ผู้ให้บริการปรับเพิ่ม
ความเร็วสูงสุดท่ีสามารถท�าได้ และกรณีบริการ FTTX 
เพิ่มให้ได้ระดับความเร็ว 100 Mbps โดยผู้ใช้บริการ 
ไม่ต้องลงทะเบยีนเพือ่รบัสทิธกิารปรบัเพิม่ความเรว็บรกิาร
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ�าที่ดังกล่าว โดย กสทช. 
จะพิจารณาหักลดหย่อนจากเงินรายได้ที่ต้องจัดสรร
เข้ากองทุน กทปส. เพ่ือน�าไปใช้ในการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงของผู้ให้บริการต่อไป 

2.	มาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยสนับสนุน	
การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
จ�านวน ๑๐๐ นาที ทุกเครือข่าย ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖3 ซ่ึงผู้ใช้บริการ ๑ คน จะได้รับการ
สนับสนุน ๑ สิทธิ ต่อ ๑ ผู้ให้บริการ เป็นระยะเวลา 
๔๕ วันนับจากวันที่มีการกดขอรับสิทธิและได้รับการ
ยืนยันจากผู้ให้บริการ โดย กสทช. ได้รับความร่วมมือ
จากผู ้ให้บริการโดยไม่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการด�าเนินการใด ๆ  โดยมีประชาชนกดรับสิทธิและ
ผ่านเงือ่นไขทีก่�าหนดจ�านวนกว่า ๑๒,๖๖๖,๐๐3 เลขหมาย

การด�าเนินการเพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล	
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3.	มาตรการช่วยเหลือผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร	่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019 ดังนี้ 

 3.๑ ออกประกาศส�านักงาน กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และมาตรการก�ากับดูแลความปลอดภัย
ต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 
ข้อ ๑๒.๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรสัโคโรนา 2019 เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคฯ 
รวมทั้งอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและไม่ให้
ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายที่
ก�าหนดเวลาให้ต้องปฏิบัติ  

 3.๒ ออกประกาศส�านักงาน กสทช. เรื่อง 
การด�าเนินการด้านใบอนุญาตวิทยุคมนาคม และ
การด�าเนินการสอบ อบรมและสอบหลักสูตรเพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคม ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคและอ�านวยความสะดวก 
ให้แก่ผูข้อรบัใบอนญุาตวทิยคุมนาคม และผูเ้ข้าอบรม/สอบ 
หลักสูตรเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคม 

4.	มาตรการช่วยเหลือผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการ
โทรคมนาคม	ในการช�าระค่าธรรมเนียมและการน�าส่ง	
เงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และ
กิจการโทรคมนาคม	เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยออก 
ประกาศ กสทช. เรื่อง การช�าระค่าธรรมเนียมและ
การน�าส่งเงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
ของผู ้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ซึ่งได้รับ 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่ งประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒8 พฤษภาคม ๒๕๖3 
และมีผลใช้บังคับในวันถัดไป 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและช่วยเหลือ
ผู ้รับใบอนุญาตที่มีหน ้าที่ต ้องช�าระค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตรายปี และน�าส่งเงินรายปีหรือการจัดสรร
รายได้เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ โดยผู ้รับใบอนุญาตที่มีหน้าที่ต ้องช�าระ 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมรายปี ส�าหรับ
รอบบัญชี ๒๕๖๒ เงินน�าส่งรายปีหรือเงินจัดสรรรายได้
เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๖๒ และ 
ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม ในระหว่างวันที ่
๒๖ มีนาคม ๒๕๖3 ถึงวันที่ 3๐มิถุนายน ๒๕๖3 
ให้สามารถช�าระได้ ดังนี้

 (๑) ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมให้
ช�าระร้อยละ ๕๐ ของจ�านวนเงินที่ต้องช�าระภายใน 
ระยะเวลาที่ก�าหนดตามประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง 
และส่วนที่เหลือให้สามารถช�าระได้ภายในวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๖3 หรือตามที่ กสทช. ก�าหนด

 (๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และเงิน
น�าส่งรายปีหรือเงินจัดสรรรายได้เข้ากองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้สามารถ 
ช�าระได้ ดังนี้

  • ผู ้ รับใบอนุญาตที่มีรายได ้จากการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตทุกใบอนุญาต
รวมกันของแต่ละกิจการ ในรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๖๒ 
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ให้ช�าระให้แล้วเสร็จภายใน 
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖3 หรือตามที่ กสทช. ก�าหนด

  • ผู ้ รับใบอนุญาตที่มีรายได ้จากการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตทุกใบอนุญาต
รวมกันของแต่ละกิจการ ในรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๖๒ 
เกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท ให้ช�าระร้อยละ ๕๐ ของ
จ�านวนเงินที่ต้องช�าระภายใน ๑๕ วันนับแต่วันครบ
ก�าหนดระยะเวลา และส่วนท่ีเหลือให้ช�าระให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖3 หรือตามที่ กสทช. 
ก�าหนด 
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5.	การทดลองหรือทดสอบส่งสญัญาณโทรทศัน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเป ็นการชั่วคราวเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู ้ เพื่อประโยชน์
สาธารณะในการเรียนรู ้ของเยาวชนและครอบครัว 
รองรับการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
รวมถงึเพือ่เตรยีมการสนบัสนุนการศกึษาและการเรยีนรู้ 
ทีจ่ะเกิดขึน้หลงัสถานการณ์การระบาดได้คลีค่ลายลงแล้ว 
ได้ต่อไป โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 8/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 
๑3 พฤษภาคม ๒๕๖3 ได้มีมติอนุญาตให้องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
(ส.ส.ท.) ใช้คลื่นความถ่ีฯ เพื่อการทดลองหรือทดสอบ
เป็นการชั่วคราวตามโครงการ Active Learning TV 
(ALTV) ทีวีเรียนสนุก และเห็นชอบให้ใช้คลื่นความถี่ 
ในกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการ
ชั่วคราวผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิทัลระดับชาติ ของ ส.ส.ท. ตามประกาศ กสทช. 
เรือ่ง แผนความถีว่ทิยสุ�าหรับกจิการโทรทศัน์ภาคพ้ืนดนิ 
ในระบบดิจิตอล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) และ
ให้ออกอากาศแบบความคมชัดปกติ (SD) จ�านวน 
๑ ช่องรายการ โดยใช้หมายเลขล�าดับการให้บริการ
หมายเลข ๔ เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน ซึ่งได้มีการ 
เริ่มออกอากาศเมื่อวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖3 และ 
ในคราวประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒3/๒๕๖3 เมื่อวันท่ี 
๒3 ธนัวาคม ๒๕๖3 ได้มมีตขิยายระยะเวลาการอนญุาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ฯ เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการ
ชั่วคราวตามโครงการ Active Learning TV (ALTV) 
ทีวีเรียนสนุก ออกไปอีก ๖ เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุด 
การอนุญาต (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - 3๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๔)

6.	การด�าเนินการเพื่อให้มีช่องรายการเพ่ือ
การศึกษา	ประกอบด้วยช่องรายการเพื่อการศึกษา	
ขั้นพื้นฐาน	ช่องรายการเพ่ือการศึกษาผ่านทางไกล	
และช่องรายการเพื่อการอาชีวศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ 
๕/๒๕๖3 เมื่อวันท่ี 3๐ เมษายน ๒๕๖3 มีมติอนุญาต
ให้กระทรวงศึกษาธิการใช้คลื่นความถี่ฯ เพื่อการทดลอง
หรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ตามโครงการทดลอง 
ส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อ 

การศกึษา โดยให้ออกอากาศแบบความคมชดัปกต ิ(SD) 
จ�านวน ๑7 ช่อง และที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 8/๒๕๖3  
เมื่อวันที่ ๑3 พฤษภาคม ๒๕๖3 มีมติเห็นชอบการ
ก�าหนดช่องรายการเพือ่การศกึษาขัน้พ้ืนฐานช่องรายการ
เพ่ือการศึกษาผ่านทางไกล และช่องรายการเพ่ือการ
อาชีวศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้น�าไป 
เรียงล�าดับตั้งแต่หมายเลขช่องรายการที่ 37 เป็นต้นไป 
ซึง่ได้มกีารเริม่ออกอากาศเมือ่วนัที ่๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖3

7.	การยกเว้นการตรวจมาตรฐานทางเทคนิค
ส�าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	
ในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้

	 7.1	 ออกประกาศส�านักงาน	กสทช.	เรื่อง	
การยกเว้นการตรวจมาตรฐานทางเทคนิคส�าหรับ	
ผู ้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในช่วง
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน	เป็นการยกเว้นการตรวจ
มาตรฐานทางเทคนิค ได้แก่ การทดสอบมาตรฐาน 
ทางเทคนิคของเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียง และการวัด 
การแพร่แปลกปลอมของสถานี ส�าหรับการต่ออายุ 
ใบอนุญาตหรือการยื่นเอกสารทางเทคนิคเพ่ิมเติม 
เพื่อประกอบการต่ออายุใบอนุญาตในช่วงที่ มีการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 7.2	 ออกประกาศส�านักงาน	กสทช.	เรื่อง	
ยกเลิกการยกเว้นการตรวจมาตรฐานทางเทคนิค
ส�าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	
ในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมสีาระส�าคญัคือ
ให้การยกเว้นการตรวจมาตรฐานทางเทคนิคฯ สิ้นสุดลง 
เมือ่มกีารแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายหรือค�าส่ังท่ีเกีย่วข้อง
กบัการจ�ากดัการเดินทางในราชอาณาจักร โดยเมือ่มกีาร
แก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายหรือค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ
จ�ากัดการเดินทางในราชอาณาจักรแล้ว จึงให้ยกเลิก
ประกาศส�านักงาน กสทช. เรื่อง การยกเว้นการตรวจ
มาตรฐานทางเทคนิคส�าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
โดยมีผลต้ังแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖3 เป็นต้นไป 
ท้ังนี้ ได้มีการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายหรือค�าสั่งที่
เกีย่วข้องกบัการจ�ากดัการเดนิทางในราชอาณาจกัรแล้ว

91 รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ�าปี ๒๕๖3



ผลการปฏิบัติงาน
ที่ส�าคัญของ	ส�านักงาน	กสทช.
ประจ�าปี	2๕๖๓

การบริหารงาน
ของส�านักงาน	กสทช.	

3
 กสทช. ได ้มุ ่ งบริหารงานองค ์กรตามแนว

นโยบายการก�ากับดูแลที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและ 
สมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน สร้างวัฒนธรรมการท�างาน
บนหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้บุคลากรของ
ส�านักงาน กสทช. ปฏิ บัติหน ้า ท่ี โดยสุจริตและ 
ยึดประโยชน์ส ่วนรวมเป็นส�าคัญ รวมทั้งส ่งเสริม
วฒันธรรมการท�างานเชงิยทุธศาสตร์ และให้ความส�าคญั

ต่อการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร เพือ่ขบัเคลือ่นการ
ด�าเนนิงานให้บรรลเุป้าหมายตามวสิยัทศัน์ให้ส�านกังาน 
กสทช. เป็นองค์กรชั้นน�าในระดับอาเซียนในการก�ากับ
ดูแลการพัฒนากิจการสื่อสารเพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน และนโยบาย กสทช. ให้ส�านักงาน กสทช. 
ไปสู่การเป็นส�านักงานดิจิทัล “NBTC Digitalization” 
โดยในปี ๒๕๖3 มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

92คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



1.	การสร้างวัฒนธรรมการท�างานบนหลัก	
ธรรมาภิบาล	และส่งเสริมให้บุคลากรของส�านักงาน	
กสทช.	ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและยึดประโยชน์	
ส่วนรวมเป็นส�าคัญ	

 กสทช. ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญในการ
ด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งเป็นนโยบาย
ส�าคัญของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และได้มีการ
ก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์ของส�านักงาน กสทช. เพ่ือให้
บุคลากรยึดเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ และได้
มีการจัดท�าแผนการด�าเนินงานส่งเสริมธรรมาภิบาล
ประจ�าปี พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้
และการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส�านักงานฯ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ัน 
ในการปฏิบตัหิน้าท่ีบนหลกัธรรมาภบิาล โดยในปี ๒๕๖3 
ส�านักงาน กสทช. ได้รับผลการประเมินจากผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสยีภายนอก  (External  Integrity  and  Transparency 
Assessment : EIT) อยู่ในระดับ A แสดงให้เห็นได้ว่า
ส�านักงาน กสทช. มีภาพลักษณ์ท่ีดีต่อประชาชนหรือ 
ผูร้บับรกิาร และมคีวามเชือ่มัน่ในคณุภาพการด�าเนนิงาน 
ว่ามีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลให้ผู ้รับบริการ 
ได้รับทราบอย่างชัดเจน และไม่มีการเอื้อผลประโยชน์ 
ให้แก่พวกพ้องหรือขัดต่อประโยชน์สาธารณะ  

 นอกจากนีย้งัได้ออกประกาศ ส�านกังาน กสทช. 
เรื่อง เจตจ�านงสุจริตในการบริหารงานของส�านักงาน 
กสทช. ประจ�าปี ๒๕๖3 อาทิ ด้านการปฏิบัติหน้าที ่
ด้านการใช้อ�านาจ ด้านคณุภาพการสือ่สาร ด้านการเปิดเผย 
ข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน 
การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
ทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ัง 
ได้จัดตั้งคณะท�างานธรรมาภิบาลข้อมูลของส�านักงาน 
กสทช. เพื่อให้มีการบริหารจัดการและการบูรณาการ 
ข้อมูลภาครัฐและการท�างานให้มีความสอดคล้อง 
และเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคง ปลอดภัย และมี 
ธรรมาภบิาล  อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาระบบข้อมลูทีส่�าคญั 
ของภาครัฐเพ่ือประโยชน์ในการก�าหนดหลักเกณฑ ์
และวิธีการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูล
ของหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นระบบ 

2.	การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของส�านักงาน	กสทช.	
(Integrity	Transparency	Assessment	:	 ITA)	
เพื่อไปสู่ระดับ	AA

 ได้เข้าร่วมการประเมิน ITA ประจ�าปี ๒๕๖3 
และได้รับรางวัลโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ITA Awards) 
โดยได้รบัคะแนนสงูสดุเป็นล�าดบัที ่๑ ของกลุม่หน่วยงาน 
ของรัฐอื่น ๆ  มีผลการประเมินอยู ่ในระดับ AA ด้วย
คะแนน 97.7๕ คะแนน และอยู่ในล�าดับที่ ๖ ของ
ประเทศ จาก 8,3๐3 หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมิน

3.	การกระจายการให้บรกิารจากส่วนกลางไปสู่
ส่วนภูมิภาค	

 ได ้จัดตั้งคณะท�างานก�าหนดแนวทางการ 
กระจายการให้บริการจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค 
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญในการกระจาย 
การให้บริการจากส�านักงาน กสทช. ส่วนกลางไปยัง
ส�านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม อันจะ
ส่งผลให้ส�านักงาน กสทช. สามารถอ�านวยความสะดวก
ในการให้บริการต่อประชาชนได้ครอบคลุมพื้นที่มากข้ึน 
ประชาชนได้รับความสะดวก ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางมายังส�านักงาน กสทช. (ส�านักงานใหญ่)  
ในกรุงเทพมหานคร 

4.	การพัฒนาส�านักงาน	กสทช.	ไปสู่การเป็น
ส�านักงานดิจิทัล	“NBTC	Digitalization”

 ส�านักงาน กสทช. ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล 
ประจ�าปี ๒๕๖3 “DG Awards 2020” ซ่ึงเป็นรางวัล 
ทีม่อบให้กับหน่วยงานภาครัฐทีมี่การปรับเปล่ียนองค์กร
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นต้นแบบที่ดี 
ให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ  รางวัลดังกล่าวอันเป็นผล 
มาจากความมุ่งมั่นของบุคลากรส�านักงานฯ ในการร่วม 
ขับเคล่ือนการด�าเนินงานตามนโยบายส�าคัญในการ
พัฒนาส�านักงาน กสทช. ไปสู่การเป็นส�านักงานดิจิทัล
มาอย่างต่อเนื่อง นับแต่ปี ๒๕๖๑ และได้มีการจัดตั้ง 
คณะท�างานขับเคลื่อนการพัฒนาส�านักงาน กสทช. ไปสู่
การเป็นส�านักงานดิจิทัล เพื่อขับเคล่ือนการด�าเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนารูปแบบและการท�างาน
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ให้เป็นส�านักงานดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผล 
สัมฤทธิ์ต ่อการปฏิบัติภารกิจของส�านักงาน กสทช. 
ได้อย่างเป็นรปูธรรม ทัง้ในด้านการยกระดบักระบวนการ
ท�างาน ด้านความพร้อมของกฎหมายและระเบยีบต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และด้านความพร้อมของบุคลากรในการ 
ก้าวไปสู่การเป็นส�านักงานดิจิทัลอันจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบัน โดยในปี ๒๕๖3 ได้มีการปรับปรุง
กระบวนการท�างานอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การพัฒนา
ระบบ CRM ของศูนย์ Call Center 1200 การพัฒนา
ระบบ NBTC IT Service Desk ช่วยในการรับค�าร้อง 
และรับแจ้งปัญหาในการใช้บริการฯ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการข้อมูลด้านการตรวจสอบและก�ากับดูแล
การใช้คล่ืนความถี่ฯ เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ด�าเนินการดังกล่าวท�าให้สามารถลดกระดาษ ลดเวลา 
และข้ันตอนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ และอ�านวยความสะดวก 
ในการปฏิบัตงิาน รวมทัง้ได้ด�าเนนิกจิกรรมเพือ่ขบัเคลือ่น 
ผลส�าเร็จตามเป้าหมาย ได้แก่ การจัดประชุม Digital 
Agents อย่างสม�่าเสมอ และการจัดอบรมบุคลากร 
เพื่อสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล การเลือกใช้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค ์
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน เกิดการ 
บูรณาการในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน และ 
ยกระดบัการให้บรกิารโดยยดึความต้องการของประชาชน 
เป็นศูนย์กลาง สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดบัชาติ
ว่าด้วยการพฒันาเศรษฐกจิดจิทัิล ในการบรรลเุป้าหมาย
การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

5.	การด�าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง	
และควบคุมภายในของส�านักงาน	กสทช.

 โดยได ้จัดตั้ งคณะกรรมการประเมินผล 
การควบคุมภายใน ประกอบด้วย ผู ้ทรงคุณวุฒิจาก
หน ่วยงานภายนอกซึ่ งมีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ 
เพือ่ท�าหน้าทีก่�าหนดแนวทางการประเมนิผลการควบคมุ
ภายในของส�านักงาน กสทช. และจัดท�ารายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของส�านักงาน กสทช. 
ประจ�าปี ตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งได้จัดต้ังคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและบุคลากรของ
ส�านักงาน กสทช. ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดท�ายุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เพ่ือด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของส�านักงาน กสทช. และจัดท�าแผนการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงของส�านักงาน กสทช. ตามมาตรา 79 แห่ง 
พระราชบญัญตัวิินัยการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส�าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งต้องจัดให้มีการ 
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

6.	การพัฒนาระบบงานคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐาน
สากล	ISO	9001	:	2015	อย่างต่อเนื่อง

 ได้พัฒนาระบบงานคุณภาพมุ ่งสู ่มาตรฐาน
สากลอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้ทกุหน่วยงานภายใต้ส�านกังาน  
กสทช. น�ามาตรฐานการบริหารงานคณุภาพมุง่สู่มาตรฐาน 
สากล ISO 9001 : 2015 มาใช้ปรับปรุงการด�าเนินงาน 
โดยในปี ๒๕๖3 มีการด�าเนินการใน ๑๐ ส�านัก ภายใต้ 
สายงานบริหารองค์กร สายงานกิจการภูมิภาค สายงาน 
กิจการโทรคมนาคม และสายงานกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล
ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทซ่ึงน�าไปสู ่การพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้อง 
ปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังเกิดขึ้น  
ดังนั้น การยกระดับการพัฒนาองค์กรจึงเป็นส่ิงท่ีต้อง
เร่งด�าเนินการเพ่ือให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุน 
การพฒันาประเทศได้อย่างยัง่ยนื ส�านกังานฯ จงึได้มกีาร 
ศกึษาแนวทางการพฒันาระบบบรหิารคณุภาพทีเ่หมาะสม 
กับส�านักงาน กสทช. จากเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
บรหิารจดัการองค์กรในภาครฐัและเอกชนทัง้ทีเ่ป็นกรอบ
การท�างาน (Framework) และมาตรฐาน (Standard) 
ในการควบคมุคณุภาพ อาท ิการพัฒนาคณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ (Public Sector  
Management Quality Award 4.0 : PMQA 4.0) รางวลั 
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) 
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ระบบการประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State 
Enterprise Assessment Model : SE-AM) เป็นต้น  
เพื่อน�าระบบบริหารคุณภาพดังกล่าวมาวิเคราะห ์
เปรียบเทียบและจัดท�าข ้อเสนอแนะระบบบริหาร
คุณภาพที่เหมาะสมกับส�านักงาน กสทช. ต่อไป

7.	การปลูกฝังจิตส�านึกรักสิ่งแวดล้อมให้กับ
บุคลากรส�านักงาน	กสทช.	อย่างต่อเนื่อง

 ส�านักงาน กสทช. ได ้ด�าเนินการปลูกฝ ัง
จิตส�านึกรักสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
โดยการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกภายในส�านักงาน 
กสทช. เพื่อเป ็นการลดการสร ้างมลภาวะให ้กับ 
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก และหันมา
ใช้ภาชนะที่น�ากลับมาใช้ใหม่ (reuse) และใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติก รณรงค์การคัดแยกขยะในแต่ละประเภท
อย่างเหมาะสมเพ่ือความสะอาดและปลอดภัย และ 
ในปี ๒๕๖3 ได้จัดตั้งคณะท�างานด้านการจัดการ
พลงังาน เพือ่ด�าเนนิการด้านการอนรุกัษ์พลงังานให้บรรล ุ
ผลส�าเร็จ และสอดคล้องนโยบายอนุรักษ์พลังงานและ
วิธีการจัดการพลังงานของส�านักงาน กสทช. รวมทั้งการ
สร้างจิตส�านึกให้แก่บุคลากรส�านักงาน กสทช. ในการ
ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กร
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ตลอดจนการประกาศ
นโยบายด้านการจดัการน�า้เสยีเพือ่ให้บคุลากรมีส่วนร่วม 
ในการด�าเนินการจัดการน�้าเสียในหน่วยงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการ 
ปฏิบัติงาน

8.	การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรส�านักงาน	
กสทช.	และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บคุลากรทีเ่กีย่วข้อง

 ได้ให้ความส�าคัญของการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรเพื่อขับเคล่ือนภารกิจของส�านักงาน 
กสทช. โดยได้ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะเพ่ือให้สามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดหลักสูตรท่ีมีมาตรฐาน 
สอดคล้องกับต�าแหน่งและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน
ในแต่ละประเภท การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญตามภารกิจ รวมทั้ง

ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการคิด วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 

พร้อมท้ัง การด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ที่มีส่วนในการ 

ขับเคล่ือนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฯ อาทิ 

การจัดกิจกรรมเสริมสร ้างวัฒนธรรมการท�างาน 

เชงิยทุธศาสตร์แก่บุคลากรของส�านกังาน กสทช. ส่งเสรมิ 

ให้บุคลากรได้ตระหนักและได้รับการพัฒนาทักษะ

การคิดเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ 

เครื่องมือช่วยคิดเพื่อการก�าหนดกลยุทธ์ในการท�างาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมการแบ่งปัน 

ความรู้สู่น้องพี่ การด�าเนินโครงการจัดการองค์ความรู้ 

ของส�านักงาน กสทช. (NBTC KM DAY) ซ่ึงเป็นการ

ด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปี ตลอดจนการจัดส่งวิทยากร

ซ่ึงเป็นผู้บริหาร และพนักงานของส�านักงาน กสทช. 

ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรบรรยายให้

ความรู้กับหน่วยงานภายนอก อาทิ โรงเรียนเหล่าทหาร

สัญญาบัตรชั้นสูง และคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นต้น
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ส�านักงาน กสทช. มีภารกิจในการบริหารคลื่น
ความถี่และก�ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่ในกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากการรบกวน  
ตลอดจนการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่
โดยส�านกังาน กสทช.  ภาค  ๑ - ๔  และส�านกังาน  กสทช. เขต 
ทั้ง ๒๑ เขต ได้ปฏิบัติภารกิจด้านการติดตาม ตรวจสอบ 
การใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม ให้เป็นไปอย่างถกูต้อง
และเป็นไปตามมาตรฐานการแพร่คลื่นวิทยุของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ได้แก่ การตรวจสอบ 
แก้ไขปัญหาการรบกวนการใช้งานคลื่นความถี่วิทย ุ
และจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้คลื่น
ความถี่ การตรวจสอบการใช้งานความถี่ที่ไม่ได้รับ
อนุญาต การตรวจค้น จับกุม และด�าเนินคดีกับผู้กระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔98 
และมาตรา ๕3 แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการ
กระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีมกีารใช้ 
ติดตั้ง ค้า เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต 
การตดิตามตรวจสอบการแพร่คลืน่ความถีใ่ห้เป็นไปตาม
มาตรฐานทางด้านความปลอดภัยของการแผ่กระจาย 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อมนุษย์ โดยในปี ๒๕๖3 มี 
ผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

1.	การตรวจสอบการครอบครองความถี่วิทยุ

 ได ้ตรวจสอบการครอบครองความถี่วิทยุ
เพื่อควบคุมการใช้คลื่นวิทยุให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ข้อก�าหนดและเงื่อนไขที่ส�านักงาน กสทช. อนุญาต 
และจัดท�าฐานข้อมูลการครอบครองช่องความถี่วิทยุ
มาใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรความถี่อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งกรณีการจัดสรรช่องความถี่ใหม ่
การจัดสรรช่องความถ่ีใช้ร่วม (Sharing Frequency) 
การเรียกคืนช่องความถี่ที่ไม่มีการใช้งาน และเป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการตรวจสอบความถี่ที่ไม่ได้รับอนุญาต 
ส�าหรับน�าข้อมูลไปวิเคราะห์ ขยายผลการตรวจสอบ 
การครอบครองความถี่วิทยุ และระงับการกระท�า

ของผู ้ละเมิดต่อไป ภายใต้ข้อก�าหนดตามมาตรฐาน 
ISO 9001:2008 โดยส�านักงาน กสทช. ภาค และ
ส�านักงาน กสทช. เขต ได้ด�าเนินการตรวจสอบการ 
ครอบครองคลื่นความถี่ประจ�าปี ดังนี้

 (๑) การตรวจสอบครอบครองการใช้ความถี่
ส�าหรับกิจการวิทยุน�าทางการบินต้ังแต่ย่านความถี่                
108 - 137 MHz โดยก�าหนดให้ตรวจสอบ ๒๔ ชั่วโมง 
ทุกวัน และเน่ืองจากความถ่ีท่ีใช้น�าทางการบินเป็น
ความถี่ที่จ�าเป็นต่อการสื่อสารในกิจการการบินและ
จ�าเป็นเพราะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชน
ส่วนใหญ่ จึงถือเป็นความถ่ีซ่ึงต้องด�าเนินการตรวจสอบ
เป็นประจ�า เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
รบกวนวิทยุน�าทางการบินได้อย่างรวดเร็ว แม่นย�า และ
ถูกต้อง 

 (๒) การตรวจสอบความถี่ วิทยุตามแผน 
ซึ่งแบ่งออกเป็นย่านความถี่ที่จะต้องตรวจสอบใน 
แต่ละวันที่แตกต่างกัน แต่จะต้องด�าเนินการตรวจสอบ 
ในวันและเวลาเดียวกันทุกส�านักงาน กสทช.เขต ที่ม ี
เครื่องมือตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ทั้งแบบประจ�าที่
และระบบควบคุมระยะไกลตั้งอยู่

 (3) การตรวจสอบการครอบครองความถี่ 
ตามที่มีการร้องขอเป็นกรณี

2.	การตรวจสอบมาตรฐานการแพร่คลื่นวิทยุ

 ได้ตรวจสอบมาตรฐานการแพร่คลื่นวิทยุเพ่ือ
ควบคุมการแพร่คล่ืนวิทยุให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
เงื่อนไขที่ก�าหนดตามใบอนุญาตของส�านักงาน กสทช. 
และบริการตรวจวัดทางเทคนิคของการแพร่คลื่นวิทยุ
ตามท่ีได้รบัการร้องขอ หรอืการประสานความร่วมมือกับ 
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ โดยปฏิบัติภายใต้ 
ข ้อก�าหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ 
ข้อเสนอแนะของ ITU ได้แก่ การวดัความถี,่ Bandwidth, 
Field strength และการตรวจวัดการแพร่กระจายคลื่น
ท่ีไม่ต้องการ (Spurious emissions) ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 8

การติดตามตรวจสอบการใช้คล่ืนความถ่ี
ในกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม	
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ตารางที่	8	: แสดงค่าพารามิเตอร์ส�าหรับการตรวจสอบมาตรฐานของการแพร่คลื่นความถี่

ประเภทของสถานี พารามิเตอร์ที่ต้องตรวจสอบ

๑. สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่/วิทยุคมนาคม • Frequency Tolerance
• Bandwidth
• Unwanted Emission
• ความสูงของสายอากาศ

๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง/โทรทัศน์หลัก
3. สถานีวิทยุกระจายเสียงทดลองประกอบกิจการ
๔. สถานีโทรทัศน์ทดลองประกอบกิจการ

• Frequency Deviation Limits
• Unwanted Emission
• Frequency Tolerance
• Bandwidth
• Field Strength
• ความสูงของสายอากาศ

สาเหตุที่ท� า ให ้ผลการตรวจสอบมาตรฐาน
การแพร่คลื่นของสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถาน ี
โทรทศัน์ไม่ผ่านเกณฑ์ทีก่�าหนด  เนือ่งจากมกีารแพร่คลืน่ 
นอกแถบ (Unwanted Emission) มค่ีาเบ่ียงเบนความถี่ 
(Frequency Deviation) และแพร่คลื่นนอกแถบ 
(Out of Bandwidth) เกินกว่ามาตรฐานที่ก�าหนด 
โดยส�านักงาน กสทช. ได้ให้ผู้ประกอบการด�าเนินการ

แก้ไขและปรับปรุงเคร่ืองส่งให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทีก่�าหนดต่อไป ทัง้นี ้กรณสีถานทีีไ่ม่สามารถตรวจสอบได้ 
มีสาเหตุอันเนื่องมาจากสถานีดังกล ่าวได ้ยุติการ 
ออกอากาศไปแล้ว หรือสถานีดังกล่าวแจ้งพิกัดที่ตั้ง 
สถานไีม่ตรงตามใบอนญุาต โดยได้ด�าเนนิการตรวจสอบ
และแจ้งผู้ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว

ในปี ๒๕๖3 ส�านักงาน กสทช. ได้ด�าเนินการ 
ตรวจสอบการแพร่คลื่นความถ่ี ของสถานีโทรศัพท ์
เคลื่อนที่สถานีวิทยุคมนาคม สถานีวิทยุกระจายเสียง 

ทดลองประกอบกิจการ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
สถานหีลกั และสถานีโทรทัศน์ ดังมีรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 9

ตารางที่	๙	: แสดงผลการตรวจสอบมาตรฐานการแพร่คลื่นความถี่ ปี ๒๕๖3 แบ่งตามส�านักงาน กสทช. ภาค

หน่วยงาน
จ�านวน		
(สถานี)

ประเภทสถานี ผลการตรวจสอบ

สถานีฐาน
โทรศัพท์	
เคลื่อนที่/

วิทยุคมนาคม

สถานีวิทยุ
ทดลอง
ประกอบ
กิจการ

สถานีวิทยุ
กระจายเสียง	

หลัก

สถานี	
โทรทัศน์		
(MUX)

ตรงตาม
มาตรฐาน

ไม่ตรงตาม
มาตรฐาน

ไม่สามารถ
ตรวจสอบ

ได้

ภาค ๑ ๑,๔๔๔ ๑๑ ๑,๑๐9 ๑๑9 ๒๐๕ ๑,๒๑๒ 78 ๑๕๔

ภาค ๒ ๑,3๕๔ - ๑,๑๐๑ ๑๑๖ ๑37 ๑,๑88 ๑๕๑ ๑๕

ภาค 3 ๑,๕๑8 - ๑,๐8๒ ๑๑๒ 3๒๔ ๑,๔๕๐ ๔๒ ๒๖

ภาค ๔ ๑,๒๐๒ - ๖๖๑ ๑3๖ ๔๐๕ ๑,๐๕8 39 ๑๐๕

รวม 5,518 11 3,๙53 483 1,๐71 4,๙๐8 31๐ 3๐๐

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖3
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3.	การตรวจสอบแก้ไขปัญหาการรบกวนการ	
ใช้งานคลื่นความถี่วิทยุ

 ได้ด�าเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวงัการใช้งาน 
คลื่นความถี่ รวมท้ังการตรวจสอบแก้ไขการรบกวนการ
ใช้งานคลื่นความถ่ีท่ีได้รับการแจ้งการรบกวนการใช้งาน
ความถี่วิทยุจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน 
และผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม โดยในปี ๒๕๖3 ได้รับการแจ้ง
ร้องเรยีนการรบกวนจากการใช้งานคลืน่ความถีใ่นกจิการ 
ต่าง ๆ ได้แก่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรคมนาคม 
กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการวิทยุการบิน (บวท.) 

ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย 
และศูนย์ Call Center 1200 จ�านวนทั้งสิ้น ๑๖๑ ครั้ง 
โดยกิจการวิทยุการบิน มีจ�านวนผู ้ร ้องเรียนสูงสุด 
จ�านวน 8๔ เรื่อง รองลงมาคือ กิจการกระจายเสียง 
จ�านวน 37 เรือ่ง  กจิการวิทยคุมนาคม จ�านวน ๑๕ เรือ่ง 
อื่น ๆ  (อุปกรณ์ไฟฟ้า : Electronic Devices) จ�านวน 
๑๔ เร่ือง และกิจการโทรคมนาคม จ�านวน ๑๑ เรื่อง  
ตามล�าดับ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี ๑๐ 
และแผนภูมิที่ ๑

ตารางที่	1๐	: สถิติจ�านวนผู้ร้องเรียนจากการใช้คลื่นวิทยุในกิจการต่าง ๆ  ปี ๒๕๖3
แบ่งตามส�านักงาน กสทช. ภาค 

																	หน่วยงาน ส�านักงาน	กสทช. รวม	
(เรื่อง)

ยุติการ
รบกวน

ร้อยละความส�าเร็จ
การยุติการรบกวน		กิจการ ภาค	1 ภาค	2 ภาค	3 ภาค	4

กระจายเสียง/โทรทัศน์ ๒๔ 7 ๒ ๔ 37 37 ๑๐๐

โทรคมนาคม ๕ ๒ ๑ 3 ๑๑ ๑๑ ๑๐๐

วิทยุคมนาคม ๒ ๒ ๔ 7 ๑๕ ๑๕ ๑๐๐

วิทยุการบิน (บวท.) ๒9 ๔3 7 ๕ 8๔ 8๔ ๑๐๐

อื่น ๆ  (อุปกรณ์ไฟฟ้า) 3 ๒ 3 ๖ ๑๔ ๑๔ ๑๐๐

รวม	(เรื่อง) 63 56 17 25 161 161 	

กระจ�ยเสียง/โทรทัศน์ โทรคมน�คม วิทยุคมน�คม วิทยุก�รบิน (บวท.) อื่น ๆ

จำ�
นว

น 
(เร

ื่อง
)

50

40

30

20

10

0

สำ�นักง�น กสทช.
ภ�ค 1

สำ�นักง�น กสทช.
ภ�ค 2

สำ�นักง�น กสทช.
ภ�ค 3

สำ�นักง�น กสทช.
ภ�ค 4

24 29

4๓

๕ 7 4 ๕ ๖47 7

2 2 2 2 2 1 ๓ ๓๓

แผนภมูทิี	่1	:	สถติจิ�านวนผูร้้องเรยีนจากการใช้คลืน่วทิยแุยกตามกจิการ ปี ๒๕๖3 แบ่งตามส�านกังาน กสทช. ภาค
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ปัญหาการร้องเรียนการรบกวนความถ่ีในกิจการ
วิทยุการบินยังคงเป็นกิจการท่ีมีการรบกวนสูงสุด โดยมี
สาเหตุการรบกวนเกิดจากปัญหาการแพร่กระจายคล่ืน
แปลกปลอมของเครื่องส่งวิทยุ (Spurious emission) 
ซึง่มสีาเหตสุ่วนใหญ่เกดิจากเครือ่งส่งวิทยไุม่ได้มาตรฐาน
ทางเทคนิคตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก�ากับดแูลการทดลองประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕9 
อนัเป็นเหตใุห้เครือ่งส่งวทิยกุระจายเสยีงท�างานบกพร่อง 
จ�านวน ๖7 เรื่อง โดยในปี ๒๕๖3 กสทช. ได้มีมติให้
ยกเว้นการตรวจมาตรฐานทางเทคนคิ ได้แก่ การทดสอบ
มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 
และการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานี ในช่วงมีการ
จ�ากัดการเดินทางในราชอาณาจักร จึงอาจเป็นสาเหตุ
ที่ท�าให้เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงท�างานบกพร่อง 
ดงักล่าว นอกจากน้ี ยังมสีาเหตรุองลงมาท่ีเกดิจากผลผลติ

การผสมคลืน่ (Intermodulation product) ซึง่เป็นการ
รบกวนที่เป็นผลมาจากการส่งสัญญาณกระจายเสียง 
ออกอากาศของสถานวิีทยกุระจายเสยีงทดลองประกอบ
กิจการ ท้ังในลักษณะของการแพร ่กระจายคลื่น 
แปลกปลอม การใช้ช่องความถ่ีเดียวกนั จ�านวน ๑๖ เรือ่ง 
และ Background Noise ท่ีแพร่สัญญาณรบกวนออกมา 
จากอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง การผสมคลื่น จ�านวน ๑ เรื่อง 
รวม 8๔ เรื่อง โดยสาเหตุทั้งหมดดังกล่าวท�าให้เกิด
ผลผลิตทางความถี่ไปตรงกับย่านความถี่วิทยุน�าร่อง
ทางอากาศส�าหรับอากาศยาน ความถี่ที่ใช้ควบคุมการ
จราจรทางอากาศ และความถ่ีวิทยุส�าหรับเครื่องช่วย
การเดินอากาศ ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารในกิจการวิทยุ
การบินขาดประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้
เกิดอุบัติเหตุทางการบินได้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม
แผนภูมิที่ ๒ และ 3

80

70

60

50

40

30

20

10

0

1๖

ผลผลิตก�รผสมคลื่น
 (Intermodulation product) 

แพร่สัญญ�ณรบกวนออกม�
จ�กอุปกรณ์ไฟฟ้�แรงสูง

(Background Noise)

แพร่กระจ�ยคล่ืนแปลกปลอม
ของเครื่องส่งวิทยุ

(Spurious emission) 

๖7

1

แผนภูมิที่	2	: สถิติสาเหตุการรบกวนวิทยุการบิน ปี ๒๕๖3

แผนภูมิที่	3	: สถิติจ�านวนเรื่องร้องเรียนการรบกวนวิทยุการบิน ปี ๒๕๖3 แบ่งตามส�านักงาน กสทช. ภาค
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4.	การตรวจสอบความถี่ที่ไม่ได้รับอนุญาต

 ได้ด�าเนินการตรวจสอบความถ่ีท่ีไม่ได้รับ
อนุญาต และสถานีวิทยุคมนาคมที่ตั้ ง ข้ึนโดยมิได ้
รับอนุญาตตามบทบัญญัติของข้อบังคับวิทยุระหว่าง
ประเทศ และพระราชบญัญตัวิิทยคุมนาคม พ.ศ. ๒๔98  
เพื่อให้การใช้งานความถี่วิทยุเป ็นไปอย่างถูกต้อง 
โดยในปี ๒๕๖3 ได้ตรวจสอบเฝ้าระวงัการใช้งานความถี่ 
โดยส�านักงาน กสทช. ภาค ส�านักงาน กสทช. เขต 

รวมทั้งกรณีที่ได้รับแจ้งจากประชาชน หน่วยงานเอกชน
และหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสิ้น ๔9 เรื่อง จากการ 
ตรวจสอบพบว่ามีการใช้งานความถี่ที่ไม่ได้รับอนุญาต 
จ�านวน 38 เร่ือง แบ่งเป็นความถีใ่นกจิการกระจายเสียง/ 
กิจการโทรทัศน์ จ�านวน ๑3 เรื่อง และความถี่ในกิจการ
วิทยุคมนาคม จ�านวน ๒๕ เรื่อง ดังมีรายละเอียด 
ปรากฏตามตารางที่ ๑๑ และแผนภูมิที่ ๔

ตารางที่	11	:	ผลการตรวจสอบความถี่ที่ไม่ได้รับอนุญาต ปี ๒๕๖3 แบ่งตามส�านักงาน กสทช. ภาค

หน่วยงาน
จ�านวนเรื่องที่
ได้รับร้องเรียน

(เรื่อง)

จ�านวนที่พบความถี่
ที่ไม่ได้รับอนุญาต

(เรื่อง)

จ�านวนที่พบความถี่ที่ไม่ได้รับอนุญาต	
แยกประเภทกิจการ

กิจการกระจายเสียง/
โทรทัศน์

กิจการ
วิทยุคมนาคม

ส�านักงาน กสทช. ภาค ๑ ๑8 8 ๒ ๖

ส�านักงาน กสทช. ภาค ๒ ๑๑ ๑๑ ๒ 9

ส�านักงาน กสทช. ภาค 3 ๑๖ ๑๕ 7 8

ส�านักงาน กสทช. ภาค ๔ ๔ ๔ ๒ ๒

รวม	(เรื่อง) 4๙ 38 13 25

แผนภูมิที่	4	: ผลการตรวจสอบความถี่ที่ไม่ได้รับอนุญาต ปี ๒๕๖3 แบ่งตามส�านักงาน กสทช. ภาค
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5.	การตรวจค้นและจับกุมตามกฎหมาย

 ได้ด�าเนินการตรวจค้นจับกุมและด�าเนินคดี 
กับผู ้กระท�าผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔98 และมาตรา ๕3 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบกิจการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ ทีม่กีารใช้ 
ตดิตัง้ ค้า เครือ่งวทิยคุมนาคมโดยไม่ได้รบัอนญุาตร่วมกบั 

เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ ทหาร ในการด�าเนินการ โดยในปี ๒๕๖3 
พบผู้กระท�าผิด และได้ส่งพนกังานสอบสวนเพ่ือด�าเนนิคด ี
จ�านวนทั้งสิ้น ๕9 คดี แบ่งเป็นกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ จ�านวน 8 คดี และกจิการวทิยคุมนาคม จ�านวน 
๕๑ คดี และพบจ�านวนของกลาง จ�านวน 97๖ รายการ 
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑๒

ตารางที่	12	: สถิติการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท�าความผิด ปี ๒๕๖3 แบ่งตามส�านักงาน กสทช. ภาค 

หน่วยงาน
จ�านวนเรื่อง

ทั้งหมด

ประเภทกิจการ
จ�านวนของกลาง	

(รายการ)กิจการกระจายเสียง/
โทรทัศน์

กิจการวิทยุคมนาคม

ส�านักงาน กสทช. ภาค ๑ ๑3 3 ๑๐ 79๑

ส�านักงาน กสทช. ภาค ๒ ๖ ๒ ๔ ๕๐

ส�านักงาน กสทช. ภาค 3 37 ๒ 3๕ ๑๐๐

ส�านักงาน กสทช. ภาค ๔ 3 ๑ ๒ 3๕

รวม	(คดี) 5๙ 8 51 ๙76

6.	การก�ากบัดแูลความปลอดภยัต่อสขุภาพของ
มนษุย์จากการใช้เครือ่งวทิยุคมนาคม	และการตรวจวดั	
ระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุ
คมนาคม	(EMF)

 ได้ด�าเนนิการตรวจสอบวดัระดบัความแรงของ
สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า (EMF) ของสถานฐีานของผูใ้ห้บรกิาร
โทรคมนาคมทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางใน
การก�ากับดแูลความปลอดภยัต่อสขุภาพมนษุย์ฯ ซึง่เป็น
หลักเกณฑ์ส�าคัญที่ก�าหนดไว้เป็นมาตรฐานสากล และ 
ผลจากการวดัจะน�ามาเปรยีบเทียบกบัระดบัขีดจ�ากดัการ 

ได้รบัคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าจากเครือ่งวทิยคุมนาคมทีส่ามารถ 
แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู ่ใกล้ชิดบริเวณศีรษะ หรือ 
อยู่ห่างจากร่างกายน้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร ในต�าแหน่ง
ใช้งานปกต ิซึง่อตัราการดดูกลนืพลงังานจ�าเพาะ (SAR)๔ 

ในย่านความถี่ 100 kHz - 10 GHz ส�าหรับกลุ่มผู้ได้รับ 
คลื่นแม่เหล็กจ�าเพาะไฟฟ้าจากการท�างาน และกลุ่ม
ผู้ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั่วไป ต้องมีไม่เกินค่าตาม
มาตรฐาน กทช. มท. ๕๐๐๑ - ๒๕๕๐ ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ ๑3

๔ ๑) ค่า SAR ทั้งหมดเป็นค่าเฉลี่ยในช่วงเวลา ๖ นาทีใด ๆ
 ๒) ค่าเฉลี่ยของ SAR ส�าหรับทั่วทั้งร่างกาย ได้จากผลหารของก�าลังทั้งหมด (total power) ที่ถูกดูดกลืนเข้าไปในร่างกาย
  และมวลทั้งหมดของร่างกาย (total mass)
 3) ค่า SAR เฉพาะส่วน เป็นค่าเฉลี่ยต่อมวล ๑๐ กรัม (g) ของเนื้อเยื่อส่วนเดียวกันที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์
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ตารางที่ ๑3 :  ค่าตามมาตรฐาน กทช. มท. 5001 - 2550

๑ ขีดจ�ากัด SAR ส�าหรับกลุ่มผู้ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากการท�างาน ขีดจ�ากัด SAR (W/kg)

ค่าเฉลี่ย SAR ส�าหรับทั่วทั้งร่างกาย (whole-body) 0.4

ค่า SAR เฉพาะส่วนศีรษะและล�าตัว (head & trunk) 10

ค่า SAR เฉพาะส่วนแขนขา (limbs) 20

2 ขีดจ�ากัด SAR ส�าหรับกลุ่มผู้ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั่วไป ขีดจ�ากัด SAR (W/kg)

ค่าเฉลี่ย SAR ส�าหรับทั่วทั้งร่างกาย (whole-body) 0.08

ค่า SAR เฉพาะส่วนศีรษะและล�าตัว (head & trunk) 2

ค่า SAR เฉพาะส่วนแขนขา (limbs) 4

ส�านักงาน กสทช. ได้ก�าหนดให้ผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่มีการตั้งสถานีฐานติดป้ายแสดง เพ่ือให้
เห็นเด่นชัดตามขีดจ�ากัดการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
จากเครื่องวิทยุคมนาคม ซ่ึงส่วนประกอบท่ีสามารถ 
แผ่คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าอยูใ่กล้ชิดบรเิวณศีรษะ หรอือยูห่่าง 

จากร่างกายน้อยกว่า 20 เซนติเมตร ในต�าแหน่งใช้งาน
ปกติ และเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดติดตั้งอยู่กับที่ถาวร 
และมีการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครอบคลุมบริเวณกว้าง 
ตามมาตรฐาน กทช. มท. 5001 - 2550 ดังมี 
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 14 และ 15

ตารางที่ ๑4 : ขีดจ�ากัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้า5 ส�าหรับกลุ่มผู้ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากการท�างาน

ความถี่ E-field strength
(V/m)

H-field strength
(A/m)

equivalent plane wave
power density Seq (W/m2)

9 kHz - 65 kHz 610 24.4 -

65 kHz - 1 MHz 610 1.6/ƒ -

1 MHz - 10 MHz 610/ƒ 1.6/ƒ -

10 MHz - 400 MHz 61 0.16 10

400 MHz - 2 GHz 3ƒ ½ 0.008ƒ ½ ƒ/40

2 GHz - 300 GHz 137 0.36 50

5 1) E-field strength หมายถึง ความแรงสนามไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโวลต์ต่อเมตร (V/m)
 2) H-field strength หมายถึง ความแรงสนามไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์ต่อเมตร (A/m)
 ๓) ƒ หมายถึง ความถี่ มีหน่วยเป็นเมกะเฮิรตซ์ (MHz)
 4) ส�าหรับความถี่ระหว่าง 100 kHz และ 10 GHz ค่า Seq , E2 และ H2 เป็นค่าเฉลี่ยในช่วงเวลา ๖ นาทีใด ๆ
 5) ส�าหรับความถี่มากกว่า 10 GHz ค่า Seq , E2 และ H2 เป็นค่าเฉลี่ยในช่วงเวลา 68 / ƒ1.05 นาทีใด ๆ  โดยในที่นี้ ƒ คือ ความถี่ มีหน่วยเป็น 
  กิกะเฮิรตซ์ (GHz)
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ตารางที่ ๑5 : ขีดจ�ากัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ส�าหรับกลุ่มผู้ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั่วไป

ความถี่ E-field strength
(V/m)

H-field strength
(A/m)

equivalent plane wave
power density Seq (W/m2)

9 kHz - 150 kHz 87 5 -

150 kHz - 1 MHz 87 0.73/ƒ -

1 MHz - 10 MHz 87/ƒ ½ 0.73/ƒ -

10 MHz - 400 MHz 28 0.073 2

400 MHz - 2 GHz 1.375ƒ ½ 0.0037ƒ ½ ƒ/200

2 GHz - 300 GHz 61 0.61 10

ส�านกังาน กสทช. ได้ด�าเนนิการตรวจวดัมาตรฐาน
ทางเทคนิคของการแพร่คลื่นความถี่วิทยุของสถานีฐาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ประกอบการโทรคมนาคมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยก�าหนดแผนการด�าเนินงานตรวจวัดระดับ
การแผ่คลื่นฯ เพื่อก�ากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของมนุษย์ที่เกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของเครื่องวิทยุ
คมนาคมภายหลงัการตดิตัง้สถานวีทิยคุมนาคมให้เป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ และเป็นไปตามมาตรการก�ากบัดูแล
ความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคม และประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง

โดยในปี 25๖๓ ได้มกีารตรวจวัดระดบัการแผ่คล่ืน 
แม่เหล็กไฟฟ้าตามแผนการด�าเนินงานที่ก�าหนด จ�านวน 
๓,๓41 ครั้ง รวมทั้งได้ตรวจวัดระดับการแผ่คล่ืนฯ 
ตามท่ีได ้ รับการร ้องเรียนจากประชาชนเพิ่มเติม 
จากแผนท่ีก�าหนด สรุปผลการตรวจวดัระดับการแผ่คลืน่ 
แม่เหล็กไฟฟ้า จ�านวนทั้งสิ้น 4,944  ครั้ง โดยผลการ
ตรวจวัดดังกล่าวพบว่าระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ของสถานีวิทยุคมนาคม (EMF) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ท่ีก�าหนด ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1๖ 

ตารางที่ ๑6 : แผน - ผล การตรวจสอบการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) ปี 25๖๓

หน่วยงาน
ที่ท�าการ

ตรวจสอบ

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ภาค 1 8๖ 2 8๖ 2๓ 8๖ 40 8๖ 47 8๖ 9๖ 8๖ 1๖9 8๖ 155 8๖ ๓55 8๖ 2๓0 8๖ 277 8๖ 277 8๖ 25 1,0๓2 1,๖9๖

ภาค 2 84 2๖ 84 25 85 ๖2 8๖ 25 9๓ 1๓1 9๓ 109 94 115 94 1๓2 94 1๓4 94 144 95 192 95 104 1,091 1,199

ภาค ๓ ๖1 5๖ ๖1 57 ๖1 ๖2 ๖1 ๓8 ๖1 14๖ ๖1 21๓ ๖1 14๓ ๖1 108 ๖1 120 ๖1 82 ๖1 110 ๖1 55 7๓2 1,190

ภาค 4 ๓0 ๓5 ๓0 52 ๓0 44 ๓0 29 ๓0 41 48 11๖ 48 92 48 115 48 95 48 9๓ 48 75 48 72 48๖ 859

รวม 26๑ ๑๑9 26๑ ๑94 262 208 263 ๑39 270 4๑4 288 607 289 505 289 7๑0 289 579 289 596 290 654 290 256 3,34๑ 4,944

หมายเหตุ : ข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 25๖๓ 

ทั้งนี้  หากจ�าแนกการตรวจสอบการแผ่คลื่น 
แม่เหล็กไฟฟ้าตามผู ้ประกอบการ พบว่าระดับการ 
แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุคมนาคม (EMF) 

ของผู้ประกอบการดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
ก�าหนด ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 17
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ตารางที่ ๑7 : ผลการตรวจสอบการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) ปี 25๖๓ จ�าแนกตามผู้ประกอบการ

หน่วยงาน
ที่ท�าการตรวจสอบ

แผนประจ�าปี
2563

ผู้ประกอบการ ผลการตรวจระดบั
การแผ่คลืน่AWN DTN TUC CAT TOT

ส�านักงาน กสทช. ภาค 1 1,0๓2 4๓8 19๖ ๓๓0 ๓82 ๓50 1,๖9๖

ส�านักงาน กสทช. ภาค 2 1,091 279 208 257 219 2๓๖ 1,199

ส�านักงาน กสทช. ภาค ๓ 7๓2 ๓07 271 245 205 1๖2 1,190

ส�านักงาน กสทช. ภาค 4 48๖ 2๓1 194 1๖9 88 177 859

รวม 3,34๑ ๑,255 869 ๑,00๑ 894 925 4,944

104คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
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ส�านักงาน กสทช. ได้ก�ากับดูแลการประกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อมิให้ประชาชน ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบ 
โดยได้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถร้องเรยีน สอบถาม 
รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ 
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว 
เพื่อให้ทันต่อการปรับปรุงแก้ไข และการคุ ้มครอง 
ผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์
ของประชาชน รวมทั้งการด�าเนินการไกล่เกล่ียและยุติ 
ข้อพิพาทระหว่างผู ้บริโภคและผู ้ประกอบกิจการฯ 
ตลอดจนพัฒนาช่องทางการตดิต่อสือ่สารของประชาชน
อยู่เสมอเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยในปี 
25๖๓ มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

๑. การรับเรื่องร้องเรียน

 ส�านกังาน  กสทช.  ได้พฒันา  ปรบัปรงุประสทิธภิาพ 
การให้บริการของศูนย์ Call Center 1200 เพื่อ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องร้องเรียนจาก 
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มช่องทางการติดต่อ
สื่อสาร การรับเรื่องร้องเรียนที่หลากหลายเพ่ือเป็นการ
อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดช่องว่างในการ
ติดต่อสื่อสาร พร้อมทั้งรองรับเทคโนโลยี/แพลตฟอร์ม
ใหม่ๆ ท�าให้ประชาชนและผู ้บริโภคสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งได้รับการพิจารณาและแก้ไข 
ปัญหาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ  ด้วยความรวดเร็ว อาท ิ
ช่องทางศูนย์ Call Center 1200 ซึ่งเป็นช่องทางหลัก 
ในการให้บรกิาร โทรสาร 1200 ระบบฝากข้อความเสยีง 
ทางไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนกิส์  (Email)  Mobile  Application 
NBTC 1200 ทางเว็บไซต์ http://1200.nbtc.go.th 
ทางสื่อสังคมออนไลน ์ Facebook NBTC Line 
Application @NBTC1200 และทางไปรษณีย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได ้กระจายการให ้บริการของ
ส�านักงาน กสทช. ภาค และส�านักงาน กสทช. เขต 
ให้สามารถรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ผู้บริโภคใน
เขตพืน้ทีต่่าง ๆ  ได้อย่างใกล้ชดิ ตลอดจนได้สร้างเครอืข่าย 
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการ
ฐานข้อมูลร่วมกัน ได้แก่ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อ
ประชาชน “สายด่วน 1111” ส�านกังานปลดัส�านกันายก 
รัฐมนตรี และส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บรโิภค 
(สคบ.) “สายด่วน 11๖๖” ซึง่ในปี 25๖๓ ได้ด�าเนนิการ 
เปิดเชื่อมโยงฐานข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยใช้เลขนิติบุคคลผ่านระบบบูรณาการ 
ฐานข้อมูลกลางของส�านักงาน กสทช. (NBTC Data 
Center) กับส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
(สคบ.) ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ในการคุ้มครองผู้บริโภคมีความครอบคลุมยิ่งขึ้น 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพิจารณา
เร่ืองร้องเรียนของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
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ในปี 25๖๓ มีสถิติการร้องเรียนของประชาชน
ผ่านศูนย์ Call Center 1200 รวมทั้งสิ้น 2,275 เรื่อง  
โดยประเด็นการร้องเรียนสูงสุด ๓ อันดับแรก คือ 
การร้องเรียนปัญหาจากการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
จ�านวน 1,4๓2 เรื่อง อาทิ การประสบปัญหาถูกคิด 
ค่าบรกิารจากข้อความสัน้ (SMS) ทีไ่ม่ได้สมคัรใช้บริการ/
ปัญหาจากการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
เป็นต้น รองลงมาคือ การร้องเรียนปัญหาจากการใช้
บริการอินเทอร์เน็ต จ�านวน 458 เรื่อง อาทิ ต้องการ

ยกเลิกการใช้บริการอินเทอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
เป็นต้น และอันดับที่สาม เรื่องอื่น ๆ  จ�านวน 175 เรื่อง 
ทัง้นีใ้นปี 25๖๓ สถติกิารร้องเรยีนผ่านศูนย์ Call Center  
1200 มีจ�านวนท่ีสูงข้ึนจากปี 25๖2 เนื่องจากปัญหา
ในการใช้บริการโทรทัศน์ผ่านกล่องรับสัญญาณฯ ซึ่ง
เป็นผลมาจากการแก้ไขปัญหาการปรับปรุงโครงข่าย 
โทรทศัน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล เพ่ือรองรับการเรียกคืน 
คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ดังมีรายละเอียดปรากฏ 
ตามตารางที่ 18

ตารางที่ ๑8 : การรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส�านักงาน กสทช.
หรือศูนย์ Call Center 1200 ปี 25๖๓

ที่ การรับเรื่องร้องเรียน
จ�านวน (เรื่อง) เพิ่ม/(ลด)

ปี 2562 ปี 2563

1 บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ปัญหาถูกคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก 
ข้อความสั้น (SMS) ที่ไม่ได้สมัคร/SMS รบกวน/ปัญหาการโอนย้าย 
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

1,๓98 1,4๓2 ๓4

2 บริการอินเทอร์เน็ต 294 458 1๖4

๓ ปัญหาไม่สามารถรบัชมช่องรายการโทรทศัน์ผ่านกล่องรบัสัญญาณฯ ได้  - 145 145

4 การตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่/สถานีวิทยุคมนาคม 127 ๖7 (๖0)

5 อื่น ๆ  อาทิ ปัญหาเคเบิลทีวี ร้องเรียนรายการโทรทัศน์/วิทยุออกอากาศ 
มีเนื้อหารายการไม่เหมาะสม ร้องเรียนปัญหาโทรศัพท์ประจ�าที่พ้ืนฐานเสีย
ใช้งานไม่ได้ เป็นต้น

18๖ 175 (11)

รวม 2,005 2,275 270

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 25๖๓

ที่มา : ส�านักบริหารข้อมูลกลาง ส�านักงาน กสทช.  

ในปี 25๖๓ สถิติการให้บริการตอบข้อซักถาม
ประชาชนทีต่ดิต่อสอบถามผ่านศนูย์ Call Center 1200  
มีจ�านวนทั้งสิ้น 48,0๓0 เรื่อง ซ่ึงลดลงจากปี 25๖2 
โดยประเด็นเรื่องสอบถามที่ประชาชนให้ความสนใจ 
มากทีสุ่ด ๓ อนัดบัแรก ได้แก่ การสอบถามข้อมลูเกีย่วกบั 
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ�านวน 2๖,244 เรื่อง อาทิ 
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 สอบถามข้อมูลโครงการอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ สอบถามข้อมลูการโอนย้าย 
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ รองลงมาคือ การสอบถาม
ข้อมลูด้านกจิการกระจายเสียง/ข้อมลูการรับชมโทรทศัน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล จ�านวน ๖,5๖5 เร่ือง  
และอันดับที่สาม คือ การสอบถามช่องทางการติดต่อ 
ผู ้ประกอบกิจการโทรคมนาคม/ผู ้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ จ�านวน 4,๖58 เร่ือง ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 19  
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กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



ตารางที่ ๑9 : สถิติเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจและได้ติดต่อสอบถามข้อมูลฯ
ผ่านบริการศูนย์ Call Center 1200 ปี 25๖๓

ที่ การรับเรื่องร้องเรียน
จ�านวน (เรื่อง) เพิ่ม/(ลด)

2562 2563

1 การสอบถามข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ อาทิ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
สนับสนุนอินเทอร์เน็ตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 สอบถามข้อมูลโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที ่
ชายขอบ สอบถามข้อมูลการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น

49,871 2๖,244 (2๓,๖27)

2 สอบถามข้อมลูด้านกจิการกระจายเสยีง/ข้อมลูการรบัชมโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิ 
ในระบบดิจิทัล

๓,๓80 ๖,5๖5 ๓,185

๓ สอบถามช่องทางการตดิต่อผูป้ระกอบกจิการโทรคมนาคม/ผูป้ระกอบกจิการ 
กระจายเสียงและโทรทัศน์

5,852 4,๖58 (1,194)

4 อืน่ ๆ  อาท ิสอบถามขัน้ตอนการขอรบัใบอนญุาตวทิยคุมนาคม สอบถามการ 
ขึน้ทะเบยีนโดรน สอบถามเกีย่วกบัข้อมลูการให้บรกิารอนิเทอร์เนต็ เปน็ต้น

15,004 10,5๖๓ (4,441)

รวม 74,๑07 48,030 (26,077)

ที่มา : ส�านักบริหารข้อมูลกลาง ส�านักงาน กสทช. 

2. ประสิทธภิาพและประสทิธผิลในการด�าเนนิการ 
เกีย่วกบัเรือ่งร้องเรยีนของผูบ้รโิภคในกจิการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

 2.๑ การด�า เนินการแก ้ ไขป ัญหาเร่ือง 
ร้องเรียนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

   (1) ได้ด�าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
ที่ เกี่ ยวข ้องกับการกระท�าที่ เป ็นการเอาเปรียบ 
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ตามกระบวนการภายใต้ข้อก�าหนดของประกาศ กสทช.  
เรื่อง การก�าหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการ
พจิารณาค�าขอหรอืค�าร้องเรยีนด้านกจิการกระจายเสยีง
และกิจการโทรทัศน์ และประกาศส�านักงาน กสทช. 

เรื่อง การกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ 
กระจายเสียงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. 2555 เป็นหลกั 
ซ่ึงในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นไปตามแผนหรือ
เร็วกว่าที่ได้ก�าหนด รวมทั้งได้มีการแจ้งการรับเรื่อง 
การประสานข้อมลูข้อเทจ็จรงิ และแจ้งผลการด�าเนนิการ 
ให้ผู ้ร้องเรียนทราบ ท้ังนี้ ประชาชนและผู ้ร้องเรียน 
สามารถติดตามการด�าเนินการของเร่ืองร้องเรียนและ 
ผลการด�าเนินการได้ทางช่องทางของส�านักงาน กสทช. 
และเว็บไซต์ส�านักงาน กสทช. โดยสามารถแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียนในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์แล้วเสรจ็ จ�านวน 122 เรือ่ง หรอืคดิเป็นร้อยละ 
92.42 และอยูร่ะหว่างด�าเนนิการเพยีง 10 เรือ่ง หรอื
คิดเป็นร้อยละ 7.58 จากจ�านวนทั้งสิ้น 1๓2 เรื่อง 
เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทบริการ พบว่ามีจ�านวน
เรื่องร้องเรียนด้านกิจการโทรทัศน์ จ�านวน 125 เรื่อง 
โดยส่วนใหญ่เป็นเร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวกับการยกเลิก 
การให้บริการ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ
โดยไม่แจ้งให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓0 วัน 
การไม่คนืเงนิค่าค้างช�าระ อาท ิค่าอปุกรณ์กล่องดาวเทยีม 
ค่าแพ็คเกจรายเดอืนทีช่�าระล่วงหน้า เป็นต้น แก่ผูบ้รโิภค
ภายใน ๓0 วันตามทีก่ฎหมายก�าหนด เรือ่งร้องเรยีนด้าน 
กจิการกระจายเสยีง จ�านวน ๖ เรื่อง และเรื่องร้องเรียน 
ส�านักงาน กสทช. จ�านวน 1 เรื่อง ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 20
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ตารางที่ 20 : สถิติเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ประเภทบริการ
จ�านวน
(เรื่อง)

ยุติ/ด�าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด�าเนินการ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

กิจการโทรทัศน์

1. โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
 1.1 ช่องรายการ 5 ๓ ๖0.00 2 40.00

 1.2 อุปกรณ์/การรับสัญญาณ - - - - -

2. แบบบอกรับสมาชิก
 2.1 โครงข่าย
  2.1.1 กล่องดาวเทียม 117 109 9๓.1๖ 8 ๖.84

  2.1.2 เคเบิลทีวี 1 1 100.00 - -

 2.2 ช่องรายการ 2 2 100.00 - -

รวม ๑25 ๑๑5 92.00 ๑0 8.00

กิจการกระจายเสียง

1. วิทยุหลัก (รายเดิม) - - - - -

2. ผู้ได้รับอนุญาตทดลองฯ
 2.1 สาธารณะ - - - - -

 2.2 ชุมชน - - - - -

 2.๓ ธุรกิจ ๖ ๖ 100.00 - -

รวม 6 6 ๑00.00 - -

ร้องเรียนส�านักงาน กสทช. 1 1 100.00 - -

รวมทั้งหมด ๑32 ๑22 92.42 ๑0 7.58

หมายเหตุ : 1) ข้อมูล ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม 25๖๓

 2) ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25๖2 - ๓0 กันยายน 25๖๓ เนื่องจากกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนในกิจการ 
  กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง การก�าหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ 
  ในการพจิารณาค�าขอหรอืค�าร้องเรยีนด้านกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ ซึง่รวมระยะเวลาในการด�าเนนิการ 
  ตามกระบวนการแล้ว ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 - ๓ เดือน

   (2) ได้ก�ากับดูแลเนื้อหารายการด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แบ่งตาม
ประเด็นหลัก ๆ  ได้ดังน้ี  1) ประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหา
รายการต้องห้ามออกอากาศ ซึ่งพิจารณาตามกรอบ
กฎหมายมาตรา ๓7 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
2) ประเด็นเก่ียวกับการจัดระดับความเหมาะสม 
ของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศส�านักงาน กสทช. 
เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท�าผังรายการส�าหรับการ 
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 255๖ 
๓) ประเดน็เกีย่วกบัการไม่ปฏบิตัติามเงือ่นไขการหารายได้ 
ของวิทยุทดลองประกอบกิจการ ซ่ึงพิจารณาตาม 
กรอบของประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ 
อนุญาตทดลองประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง 4) ประเด็น
เกีย่วกบัการใช้ค�าพดูหรอืภาษาทีไ่ม่เหมาะสม เช่น มกีาร
ใช้ค�าพูดไม่สุภาพ หยาบคาย หรือมีการใช้ค�าพูดที่แสดง
อารมณ์ส่วนตัวมากเกินไป เป็นต้น และ 5) ประเด็นอืน่ ๆ   
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กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



ที่เกิดขึ้นตามบริบทของสังคม เช่น ขอให้ก�าชับส่ือ 
ตรวจสอบความถูกต้องของการน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การใช้ Graphic หรือ 
Animation จ�าลองเหตกุารณ์แสดงข้ันตอนอาชญากรรม
ประกอบการน�าเสนอข่าว การใช้ความระมดัระวงัในการ 
น�าเสนอเน้ือหาที่มีความละเอียดอ่อนต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ เป็นต้น 

   ท้ังนี้  เรื่องร ้องเรียนด้านผังรายการ
และเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ทั้งหมด ได้รับการให้บริการตามกระบวนการ
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนด้านผังรายการและเนื้อหารายการในกิจการ 

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แล้วเสร็จ จ�านวน  
๖4 เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ 91.4๓ แบ่งเป็น 1) ประเภท 
บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล จ�านวน 
4๓ เรื่อง 2) ประเภทบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่  
(ดาวเทียมและเคเบิล) จ�านวน 5 เรื่อง และ ๓) ประเภท
บริการกิจการกระจายเสียง จ�านวน 22 เรื่อง (ประเภท
บริการวิทยุรายเดิม จ�านวน 2 เรื่อง และประเภทบริการ
วทิยทุดลองออกอากาศ จ�านวน 20 เรือ่ง) ซึง่อยูร่ะหว่าง
ด�าเนินการเพียง ๖ เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 8.57 
จากจ�านวนเรื่องร ้องเรียนทั้งหมด 70 เรื่อง ดังม ี
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 21

ตารางที่ 2๑ : สถิติจ�านวนเรื่องร้องเรียนด้านผังรายการและเนื้อหารายการ

ประเภทบริการ
จ�านวน
(เรื่อง)

ด�าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด�าเนินการ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 4๓ ๓8 88.๓7 5 11.๖๓

โทรทัศน์ระบบดาวเทียมและเคเบิลทีวี 5 5 100.00 - -

วิทยุ (รายเดิม) 2 2 100.00 - -

วิทยุทดลองออกอากาศ 20 19 95.00 1 5.00

รวม 70 64 9๑.43 6 8.57

หมายเหตุ : 1) ข้อมูล ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม 25๖๓

 2) เป็นข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25๖2 - ๓0 กันยายน 25๖๓ ทั้งน้ี เป็นไปตาม 
  กรอบระยะเวลาการพิจารณาตามประกาศ กสทช. เรื่อง การก�าหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณา 
  ค�าขอหรือค�าร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

เมื่อพิจารณาจากเรื่องร้องเรียนด้านผังรายการ 
และเนือ้หารายการทัง้หมด 70 เรือ่ง ปรากฏว่าประเดน็ทีม่ี
การร้องเรียนมากท่ีสดุ คอื ประเดน็เนือ้หารายการต้องห้าม 
ออกอากาศ พิจารณาตามกรอบกฎหมายมาตรา ๓7 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 อาทิ เนื้อหาที่ขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
เนือ้หาทีก่่อให้เกดิความเสือ่มทรามทางจติใจและสขุภาพ
ของประชาชนอย่างร้ายแรง คิดเป็นร้อยละ 71.4๓ 
รองลงมา คือ ประเด็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
หารายได้ของวิทยุทดลองประกอบกิจการ ประเภท

สาธารณะและประเภทชุมชน ซึ่งพิจารณาตามกรอบ 
ของประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 
15.71 อนัดบัทีส่าม ได้แก่ ประเดน็เก่ียวกบัการใช้ค�าพดู 
หรือภาษาที่ไม่เหมาะสม อาทิ มีการใช้ค�าพูดไม่สุภาพ 
หยาบคาย หรือมีการใช้ค�าพูดที่แสดงอารมณ์ส่วนตัว
มากเกินไป คิดเป็นร้อยละ 5.71 ซึ่งทั้งสามประเด็นนี ้
ถอืเป็นประเด็นหลกัทีม่กีารร้องเรยีนมายงัส�านักงาน กสทช.  
นอกจากนั้น ยังมีประเด็นการร้องเรียนอื่น ๆ  ซ่ึงเป็น 
ผลสะท้อนอันเกิดจากบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ในด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
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หรือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ที่เกิดข้ึนไปท่ัวโลก การขอให้ส�านักงาน 
กสทช. ก�าชับสื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องของการ 
น�าเสนอข้อมูลเก่ียวกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
การใช้ Graphic หรือ Animation จ�าลองเหตุการณ์
แสดงขั้นตอนอาชญากรรมประกอบการน�าเสนอข่าว 
รวมทั้งการใช้ความระมัดระวังในการน�าเสนอเนื้อหา 
ที่มีความละเอียดอ่อนต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
เป็นต้น โดยคิดเป็นร้อยละ 4.29 และอันดับสุดท้าย  
ได้แก่ ประเด็นเรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์ ซึ่งพิจารณาตามกรอบของประกาศ 

ส�านกังาน กสทช. เรือ่ง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสม 
ของรายการโทรทศัน์ ตามประกาศคณะกรรมการกจิการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท�าผังรายการส�าหรับ
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 255๖ 
คดิเป็นร้อยละ  2.8๖  ซึง่เป็นทีน่่าสงัเกตว่าเร่ืองร้องเรยีน 
ในประเด็นการจัดระดับความเหมาะสมท่ีเกี่ยวกับ 
1) พฤติกรรมและความรุนแรง 2) เรื่องทางเพศ และ 
๓) ภาษา มีจ�านวนลดลงไปมากเม่ือเปรียบเทียบกับป ี
ที่ผ่าน ๆ  มา ดังมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ 5

แผนภูมิที่ 5 : เรื่องร้องเรียนด้านผังรายการและเนื้อหารายการ จ�าแนกตามประเด็น

 2.2 การด�าเนนิการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรยีน 
ในกิจการโทรคมนาคม

   (1) ได้ด�าเนินการเกี่ยวกับปัญหาเรื่อง 
ร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคมหรือผู ้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนเสียหายจากการให้บริการโทรคมนาคม 
ตามกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแนวทางการยุติ
เรือ่งร้องเรียน เช่น ปัญหาทางด้านมาตรฐานและคณุภาพ 
การให้บรกิาร การคดิค่าบรกิารผดิพลาด การยกเลกิบริการ 

บรกิารเสรมิ และปัญหาเกีย่วกบัการถกูก�าหนดระยะเวลา 
การใช้บริการ โดยในปี 25๖๓ สามารถด�าเนินการ 
แก้ไขปัญหาเรื่องร ้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม 
จนได้ข้อยุติแล้ว จ�านวน 1,487 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
85.21 และอยู่ระหว่างด�าเนินการ จ�านวน 258 เรื่อง 
คดิเป็นร้อยละ 14.79 จากจ�านวนเรือ่งร้องเรียนทัง้หมด 
1,745 เรื่อง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๖

เน้ือหารายการ
ต้องห้ามออกอากาศ 

(ตามมาตรา ๓๗)
จ�านวน ๕๐ เรื่อง

ร้อยละ
71.43

การไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการหารายได้

จ�านวน ๑๑ เรื่อง

ร้อยละ
15.71

การใช้ค�าพูดหรือ
ภาษาที่ไม่เหมาะสม

จ�านวน ๔ เรื่อง

ร้อยละ
5.71

การจัดระดับ
ความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์
จ�านวน ๒ เรื่อง

ร้อยละ
4.29

ร้อยละ
2.86

ประเด็นอื่น ๆ
จ�านวน ๓ เรื่อง

110คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



เรื่องท่ียุติแล้ว

อยู่ระหว่างด�าเนินการ

ร้อยละ 85.21

ร้อยละ 14.79

แผนภูมิที่ 6 : สถานะการด�าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม ปี 25๖๓

หากจ�าแนกตามประเภทบริการ ๓ ประเภท ที่ได้
รบัเรือ่งร้องเรยีนมากทีส่ดุ อนัดบัแรก คอื บรกิารโทรศัพท์
เคลื่อนที่ จ�านวน 1,257 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 72.0๓ 
รองลงมาคือ บริการอินเทอร์เน็ต จ�านวน 458 เรื่อง 

แผนภูมิที่ 7 : จ�านวนการร้องเรียนจ�าแนกตามผู้ให้บริการ 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด 
จ�านวน ๕๔๓ เรื่อง

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด
จ�านวน ๔๐๐ เรื่อง

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด
จ�านวน ๓๓๗ เรื่อง

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
จ�านวน ๒98 เรื่อง

บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ�ากัด
จ�านวน 8๓ เรื่อง

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)
จ�านวน ๔๑ เรื่อง

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)
จ�านวน ๒๓ เรื่อง

บริษัท ๑68 คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด
จ�านวน ๑๕ เรื่อง

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
จ�านวน ๒ เรื่อง

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน)
จ�านวน ๒ เรื่อง

บริษัท ดาต้า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด
จ�านวน ๑ เรื่อง

๕๔๓ เรื่อง

๔๐๐ เรื่อง

๓๓๗ เรื่อง

๒98 เรื่อง

8๓ เรื่อง

๔๑ เรื่อง

๒๓ เรื่อง
๑๕ เรื่อง

๒ เรื่อง

๒ เรื่อง

๑ เรื่อง

คิดเป็นร้อยละ 2๖.25 อันดับที่สามคือ บริการโทรศัพท์
ประจ�าที่ จ�านวน ๓0 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.72 ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 22 และแผนภูมิที่ 7

ตารางที่ 22 : สถานะการด�าเนินการเรื่องร้องเรียนที่ได้ข้อยุติจ�าแนกตามประเภทการบริการ ปี 25๖๓

ล�าดับที่ ประเภทบริการ
เรื่องทั้งหมด

จ�านวน (เรื่อง) ร้อยละ

1 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 1,257 72.0๓

2 อินเทอร์เน็ต 458 2๖.25

๓ โทรศัพท์ประจ�าที่ ๓0 1.72

รวม ๑,745 ๑00.00

หมายเหตุ : จ�านวนเรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 25๖๓ - ๓1 ธันวาคม 25๖๓

ที่มา : ส�านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช. 
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เมื่อจ�าแนกปัญหาเรื่องร้องเรียนออกเป็น 11 
ประเด็น โดยประเด็นปัญหาที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 
มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มาตรฐานและคุณภาพ 
การให้บรกิาร จ�านวน 491 เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ 28.14 
การคิดค่าบริการผิดพลาด จ�านวน 489 เรื่อง คิดเป็น

ร้อยละ 28.02 การยกเลิกบริการ จ�านวน ๓75 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 21.49 บริการเสริม จ�านวน 1๖1 เรื่อง 
คดิเป็นร้อยละ 9.2๓ และปัญหาเกีย่วกบัการถกูก�าหนด 
ระยะเวลาการใช้บริการ จ�านวน 102 เร่ือง คดิเป็นร้อยละ 
5.85 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2๓

ตารางที่ 23 : สถานะการด�าเนินการเรื่องร้องเรียนที่ได้ข้อยุติ จ�าแนกตามประเด็นปัญหา ปี 25๖๓

ที่ ประเด็นเรื่องร้องเรียน
เรื่องทั้งหมด สถานะเรื่องร้องเรียน

จ�านวนเรื่อง ร้อยละ ยุติ
อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ

1 มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ 491 28.14 ๓82 109

2 การคิดค่าบริการผิดพลาด 489 28.02 429 ๖0

๓ การยกเลิกบริการ ๓75 21.49 ๓40 ๓5

4 บริการเสริม 1๖1 9.2๓ 15๓ 8

5 ปัญหาเกี่ยวกับการถูกก�าหนดระยะเวลาการใช้บริการ 102 5.85 77 25

๖ คุณภาพการให้บริการ ๖๓ ๓.๖1 51 12

7 สิทธิความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล 45 2.58 ๓9 ๖

8 การให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 11 0.๖๓ 10 1

9 เรื่องร้องเรียนอื่น ๆ ๖ 0.๓4 4 2

10 ปัญหาเกี่ยวกับการเติมเงินเข้าสู่ระบบ 1 0.0๖ 1 -

11 การเข้าถึงบริการ 1 0.0๖ 1 -

รวม ๑,745 ๑00.00 ๑,487 258

ที่มา : ส�านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

 (2 )  เมื่ อพิ จารณาประสิทธิภาพในการ 
ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาเรือ่งร้องเรยีนจ�าแนกตามประเดน็
ปัญหาต่าง ๆ  จะเห็นว่าสามารถยุติปัญหาเรื่องร้องเรียน 
ในปี 25๖๓ ซึ่งมีจ�านวนการร้องเรียน 1,745 เรื่อง 
สามารถแก้ไขปัญหาและยตุเิรือ่งร้องเรยีนไปแล้ว จ�านวน 
1,487 เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 85.21 ได้อย่างมี 
ประสทิธภิาพใกล้เคยีงปี 25๖2 ทีม่จี�านวนเรือ่งร้องเรยีน 

1,๖85 เรือ่ง สามารถด�าเนนิการแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยตุิ 
จ�านวน 1,42๓ เรือ่ง คดิเป็นร้อยละ 85.82 อย่างไรก็ด ี
ส�านักงาน กสทช. ยังคงมุ่งมั่นในการด�าเนินการเพ่ือ 
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนในประเด็นต่าง ๆ  
ให้ได ้ข ้อยุติโดยเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังม ี
รายละเอยีดปรากฏตามตารางที ่24 และแผนภมูทิี ่8
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ตารางที่ 24 : สถิติการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้ข้อยุติ
ระหว่างปี 25๖2 และปี 25๖๓

ที่ ประเด็นเรื่องร้องเรียน

ประจ�าปี 2562 ประจ�าปี 2563

จ�านวน
ทั้งหมด

ยุติแล้ว อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ

จ�านวน
ทั้งหมด

ยุติแล้ว อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ

1 มาตรฐานการให้บริการ 5๓1 450 81 491 ๓82 109

2 การคิดค่าบริการผิดพลาด ๓0๓ 2๖๓ 40 489 429 ๖0

๓ การยกเลิกบริการ 259 217 42 ๓75 ๓40 ๓5

4 บริการเสริม 28๖ 2๖1 25 1๖1 15๓ 8

5 ปัญหาเกี่ยวกับการถูกก�าหนดระยะเวลา
การใช้บริการ

78 ๖2 1๖ 102 77 25

๖ คุณภาพการให้บริการ ๖๓ 50 1๓ ๖๓ 51 12

7 สิทธิความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วน
บุคคล

85 7๓ 12 45 ๓9 ๖

8 การให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 1๓ 8 5 11 10 1

9 การเข้าถึงบริการ 9 8 1 1 1 -

10 เรื่องร้องเรียนอื่น ๆ ๓ ๓ - ๖ 4 2

11 ปัญหาเกี่ยวกับการเติมเงินเข้าสู่ระบบ - - - 1 1 -

12 การตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 28 28 - - - -

รวม ๑,658 ๑,423 235 ๑,745 ๑,487 258

ที่มา : ส�านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

แผนภูมิที่ 8 : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้ยุติในแต่ละประเด็นปัญหา ปี 25๖๓ เทียบกับ ปี 25๖2

0	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

การต้ังสถานีวทิยุคมนาคม
ปัญหาเก่ียวกับการเติมเงนิเข้าสู่ระบบ

เรือ่งร้องเรยีนอืน่ๆ

การเข้าถงึบรกิาร

การให้ข้อมูลไม่ถกูต้อง ไม่ครบถ้วน

สิทธคิวามเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล

คณุภาพการให้บรกิาร

ปัญหาเก่ียวกับการถกูก�าหนดระยะเวลา
การใช้บรกิาร

บรกิารเสรมิ

การยกเลิกบรกิาร

การคดิค่าบรกิารผิดพลาด

มาตรฐานการให้บรกิาร

ปี ๒๕6๓ปี ๒๕6๒

๑๐๐

66.6๗

๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

9๐.9๑
6๑.๕๔

88.89

86.6๗

9๕.๐๓

8๗.๗๓

๗๗.8๐
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เมื่ อจ� าแนกป ัญหาเรื่ องร ้อง เรียนออกเป ็น 
กลุม่ปัญหา สามารถจ�าแนกได้เป็น 4 กลุม่ โดยกลุม่ปัญหา
ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนสูงสุด คือ ปัญหาเรื่องร้องเรียน 
เกี่ยวกับค่าบริการ จ�านวน ๖๖5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
๓8.11 รองลงมาคือ ปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 

ข้อสญัญาการให้บรกิาร จ�านวน ๖44 เรือ่ง คดิเป็นร้อยละ 
๓๖.91 ปัญหาเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ 
จ�านวน 278 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.9๓ และเรื่อง
ร้องเรียนอื่น ๆ  จ�านวน 158 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 9.05 
ตามล�าดับ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 25 

ตารางที่ 25 : เรื่องร้องเรียนที่ได้ข้อยุติจ�าแนกตามกลุ่มปัญหา ปี 25๖๓

ล�าดับที่ กลุ่มปัญหา
เรื่องทั้งหมด

จ�านวนเรื่อง ร้อยละ

1 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับค่าบริการ ๖๖5 ๓8.11

2 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อสัญญาการให้บริการ ๖44 ๓๖.91

๓ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ 278 15.9๓

4 เรื่องร้องเรียนอื่น ๆ 158 9.05

รวม ๑,745 ๑00.00

ที่มา : ส�านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.
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ในปี 25๖๓ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพือ่ประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ภายใต้การบรหิารงาน 
ของคณะกรรมการบริหารงานกองทุน มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

๑. ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

 ๑.๑ ด้านการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์  
ได้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน ์สาธารณะ (กทปส.)  ระยะ 4 ป ี 
(พ.ศ. 25๖๓ - 25๖๖) โดยเชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนระดับชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม และแผนแม่บท 
กสทช. ได้แก่ แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ฯ 
แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมฯ แผนแม่บทกิจการ
กระจายเสยีงและโทรทศัน์ฯ และแผนการจดัให้มบีรกิาร
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพื่อสังคมฯ  
โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุนให้ประกาศใช้และเผยแพร่ในเว็บไซต์ กทปส. 
เมื่อเดือนพฤษภาคม 25๖๓ นอกจากนี้ยังได้ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ระยะ 4 ป ี
(พ.ศ. 25๖๓ - 25๖๖) โดยได้จัดแผนการด�าเนินงาน 
กทปส. ประจ�าปี 25๖๓ รองรับด้วยแล้ว  

 ๑.2 ด้านการจดัสรรเงนิกองทุน ได้จดัสรรเงนิ
ตามวัตถุประสงค์กองทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะและ
ประชาชน เพือ่ส่งเสรมิและสนับสนุนตามกรอบทีก่�าหนด 
ดังนี้

   (๑) ทุนประเภทที่ ๑ โครงการที่เกิด
จากผู ้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจาก
กองทุนที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุนตามมาตรา 
52 (1) (2) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 255๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จ�านวน  
41 โครงการ รวมเป็นเงนิจ�านวนท้ังสิน้ 25๖.49 ล้านบาท 

   (2) ทุนประเภทที่ 2 โครงการที่มุ่งเน้น
การบรรลุความส�าเร็จตามนโยบายของคณะกรรมการ
บริหารกองทุน โดยก�าหนดเป็นขอบเขตงานโครงการ 
จ�านวนท้ังส้ิน ๓4 โครงการ วงเงินรวม ๖1๓.05 ล้านบาท 
รวมถึงสนับสนุนทุนกรณีท�าความตกลงกับหน่วยงาน 
ของรัฐ จ�านวน 298.75 ล้านบาท

   (3) ทุนประเภทที่ 3 โครงการหรือการ
ด�าเนินการที่ กสทช. ประกาศก�าหนด เพ่ือให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ของกองทุน จ�านวน 7 โครงการ รวมวงเงิน
งบประมาณ 4,5๖7.01 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ
สนับสนุนการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Must Carry) 
ปี 25๖๓ จ�านวน 17๓.40 ล้านบาท สนับสนุนอุปกรณ์ 
ค�าบรรยายแทนเสียงและบรรยายเสียงแทนภาพ 
(AD,CC)  จ�านวน 110.02 ล้านบาท โครงการสนบัสนนุ 
สถานพยาบาลและโรงพยาบาลภาคสนามในการต่อสู้
สถานการณ์ COVID-19 จ�านวน ๖42.55 ล้านบาท 
สนับสนุนการถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิก จ�านวน 280.02 
ล้านบาท โครงการหมายเลขฉุกเฉิน จ�านวน 122.11 
ล้านบาท การชดใช้การเรียกคืนคลื่นความถี่ จ�านวน 
๓,2๓5.84 ล้านบาท และการสนับสนุนวิทยุชุมชน 
จ�านวน ๓.08 ล้านบาท

   (4) ทุนประเภทที่  4 การสนับสนุน
การด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ วงเงิน 500.00 ล้านบาท

 ๑.3 ด้านการดูแลรักษาเงินกองทุน

   กองทุนมีรายรับท้ังส้ินเป็นจ�านวนเงิน 
14,๓22.95 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการรับเงินจากผูร้บั
ใบอนญุาตประกอบกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมสมทบ และเงินท่ีส�านักงาน 
กสทช. ส่งเงินประมูลคลื่นความถี่ที่เรียกคืนมา จ�านวน 
12,๖5๓.๖๓ ล้านบาท ดอกผลจากกองทุนและอ่ืน ๆ  
จ�านวน 1,๖๖9.๓2 ล้านบาท และกองทุนมีรายจ่าย 
ทั้งสิ้นเป็นจ�านวน 9,07๖.10 ล้านบาท โดยเป็น 
การจ่ายเงินในโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

การบริหารงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
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จ�านวน ๖,21๖.54 ล ้านบาท และอีกจ� านวน 
2,859.5๖ ล้านบาท เป็นการให้ส�านักงาน กสทช. 
ยืมเงินเพื่อชดเชยให้ผู ้รับใบอนุญาตทีวีดิจิทัลท่ีขอคืน 
ใบอนุญาตก่อนก�าหนดและอื่น ๆ  โดยกองทุนได้น�า 
เงินฝากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
ในประเทศ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ว่าด้วยการเก็บรักษา การใช้จ ่าย การจัดท�าบัญชี
และระบบบัญชี พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยได้รับอัตราผลตอบแทนกองทุนเฉลี่ยร้อยละ 0.80 

 ๑.4 ด้านการติดตามและประเมินผล 

   ได้ก�าหนดแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลกองทุน โดยมีแนวทาง ดังนี้

   (1) การแต่งตัง้คณะอนกุรรมการติดตาม
และประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อพิจารณาติดตามและ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
ของ กทปส. รวมท้ังการเชิญผู้รับทุนมารายงานความ 
คืบหน้าของโครงการเป็นระยะ ๆ  ต่อที่ประชุมคณะ 
อนุกรรมการฯ

   (2) การก�าหนดให้ผู้รับทุนจัดส่งรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการและรายงานการใช้จ่ายเงิน 
ตามงวดงานที่ก�าหนดไว้ในสัญญารับทุน

   (๓) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ 
ผลงานวิจัยจากผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่ เกี่ยวข ้อง 
เพ่ือพิจารณาผลการด�าเนินโครงการตามสัญญารับทุน 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค ์
เป้าหมายของโครงการ รวมทั้งการพิจารณาให้ความ 
เห็นชอบต่อผลงานที่ผู้รับทุนส่งมอบ

 ๑.5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ กทปส. 

   ได ้ด�าเนินการประชาสัมพันธ ์ข ้อมูล
ข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย บทบาท
หน้าท่ี ภารกิจผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งด้านการให้
ทุนสนับสนุนโครงการส�าคัญ และผลการด�าเนินงาน
ของกองทุน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  ได้แก่ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางการ
สื่อสารสมัยใหม่ ที่ท�าให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

เข้าถงึสาธารณชนได้จ�านวนมากและรวดเรว็ ซึง่เหมาะสม 
กับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนในปัจจุบัน 
โดยเป็นการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของโฆษณาแบบ
ข้อความ (Advertorial) การจัดสัมภาษณ์พิเศษ การเขยีน
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดท�าภาพข่าว การเผยแพร่บน 
Facebook ของ กทปส. รวมทั้งการขอความอนุเคราะห์
หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องช่วยประชาสัมพันธ ์
โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศเนือ้หารายการ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งได้รับทุนจาก กทปส. 
ประจ�าปี พ.ศ. 25๖๓ 

   (1) ด�าเนนิการจัดท�าโครงการประชาสัมพนัธ์ 
ข้อมลูข่าวสารและเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ กทปส. ประจ�าปี 
25๖๓ รวมท้ังการขอความอนเุคราะห์หน่วยงานราชการ 
ที่ เ ก่ียวข ้องช ่วยประชาสัมพันธ ์โครงการส ่งเสริม 
การผลิตและออกอากาศเน้ือหารายการที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ ซึ่งได้รับทุนจาก กทปส. ประจ�าปี 25๖๓ 
จ�านวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและออกอากาศเนื้อหารายการท่ีเป็นประโยชน ์
ต่อสาธารณะ 2) โครงการส ่งเสริมการผลิตและ 
ออกอากาศรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลรายการ
ส�าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

   (2) ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามโครงการที่ 
ได้รับทุนสนับสนุนจาก กทปส. ประจ�าปี 25๖๓ ร่วมกับ 
สื่อมวลชน จ�านวน 2 โครงการ ระหว่างวันที่ 5 - 7 
พฤศจิกายน 25๖๓ ได้แก่ 1) โครงการโครงข่ายไร้สาย
ระบุพิกัดอัจฉริยะเพ่ือการติดตามเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ
และ SAR โดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ จังหวัดกระบี่ 2) โครงการ 
ขยายผลระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ
หรอืผูป่้วยในการท�ากายภาพบ�าบดัผ่านเครอืข่ายสือ่สาร 
ส�าหรับประโยชน์สาธารณะ โดยมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ ณ โรงพยาบาลตรัง โดยโครงการทั้งสอง 
ดังกล่าว ได้รับความสนใจจากส่ือมวลชนและมีการ 
ลงข่าวประชาสัมพันธ ์ในสื่อต ่าง ๆ  ทั้งสื่อสิ่งพิมพ  ์
ส่ือโทรทัศน์ และส่ือออนไลน์หลากหลายส่ือ ท้ังน้ี 
นวัตกรรมจากโครงการทั้งสอง สามารถพัฒนาไปใช้ใน 
เชิงพาณิชย์ต่อไปได้
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นอกจากนี้ กทปส. ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา
ช่วยเหลอืสงัคม โดยได้รบัความร่วมมอืจากผูร้บัทนุในการ 
มอบอปุกรณ์กฬีา ส่ิงของเครือ่งใช้ และทนุการศกึษาให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ  ได้แก่ โรงเรยีนบ้านห้วยกร ุอ�าเภอศรรีาชา 
จังหวัดชลบุรี สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ 
จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชลบุรี

2. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 ในปี 25๖๓ การด�าเนินงานของ กทปส. 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

 2.๑ ด้านประสิทธิภาพ 

   (1) การจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อ 
สนับสนุนการด� า เนิน โครงการตามมาตรา  52 
มีประสิทธิภาพโดยได้จ�านวนโครงการตามเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ โดย 
กทปส. ได้ประกาศส่งเสริมและสนับสนุนเงินกองทุน 

ประเภทที่ 1 ประจ�าปี 25๖๓ ภายใต้กรอบวงเงิน 
งบประมาณการจดัสรร จ�านวน ๓00.00 ล้านบาท โดยมี 
ผูย้ืน่ค�าขอรบัการส่งเสรมิและสนบัสนนุ จ�านวน 1๓๖ ราย 
วงเงินค�าของบประมาณท้ังสิ้น 1,๖๖1.077 ล้านบาท 
ซึง่คณะกรรมการบรหิารกองทนุ ได้มกีารคดัเลอืกหน่วยงาน 
ที่สมควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน พร้อมทั้งมีการ 
ปรบัลดงบประมาณให้มคีวามเหมาะสมกบัปรมิาณเนือ้งาน 
โดยค�านงึถงึประโยชน์สงูสุดต่อการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ 
และได้เสนอผลการพิจารณาการส่งเสริมสนับสนุนเงิน 
กทปส. ให้ กสทช. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ สรุปผลในปี 
25๖๓ มีผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาสนับสนุน 41 
โครงการ เป็นยอดวงเงนิจดัสรรทัง้ส้ิน จ�านวน 25๖.491 
ล้านบาท สามารถพิจารณาปรับลดเป็นผลให้ประหยัด 
งบประมาณได้ จ�านวน 1๖5.284 ล้านบาท หรอืคดิเป็น 
ร้อยละ 40 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2๖ 

ตารางที่ 26 : โครงการที่ได้รับอนุมัติจาก กสทช.

หน่วย : ล้านบาท
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1 โครงการเยี่ยมเด็กและเยาวชนทางไกลผ่าน
ระบบออนไลน์ หน่วยงานกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน

5.1๓๓ 4.441 ติดตั้งระบบเยี่ยมเด็กทางไกล จ�านวน 20 แห่ง

2 โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านปัญญา
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ผ่าน
เครอืข่ายสารสนเทศส�าหรบัอตุสาหกรรมไทย

9.751 8.087 ฝึกอบรมหลักสูตร AI และพัฒนาแบบจ�าลอง AI 
ส�าหรับอตุสาหกรรมไทยให้กบันักศึกษา จ�านวน 
180 คน

๓ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการตลาด
ดิจิทัล ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดล�าปางและ
จังหวัดใกล้เคียง

1.๖77 1.๖70 ฝ ึกอบรมหลักสูตร Dig i tal  market ing 
ชมุชนท้องถิน่ ให้กบันักศึกษาและผูป้ระกอบการ
ท้องถิ่น จ�านวน 40 คน

4 โครงการพัฒนาองค์ความรู้สื่อมวลชนด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

๖.828 ๖.๓๓5 ฝึกอบรมหลกัสตูรยทุธศาสตร์การสือ่สารมวลชน
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ให้กับผู้บริหารระดับสูง จ�านวน 100 คน

5 โครงการ Young Content Creator ๖.97๓ 4.๖12 ฝึกอบรมหลักสูตรนักผลิตรายการสาธารณะ 
ภายใต้จริยธรรมวิชาชีพผลติงาน ประกวด เผยแพร่
ให้กับนิสิต นักศึกษา จ�านวน 80 คน

๖ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนกังาน
วิทยุคมนาคม เพ่ือสร้างเครือข่ายพนักงาน
วิทยุคมนาคมจิตอาสาในกรณีเกิดภัยพิบัติ
หรือเหตุฉุกเฉิน

1.๖88 1.42๓ ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิทย ุ
คมนาคมจิตอาสากรณี เกิ ด ภัยพิบั ติหรื อ 
เหตุฉุกเฉินให้กับนักวิทยุสมัครเล ่นนักวิทยุ
คมนาคม จ�านวน 200 คน
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7 โครงการประกวดมินิซีรีส์มุมมองใหม่ ใส่ใจ
ประโยชน์สาธารณะ (New Perspective  
Mini Series)

8.8๓2 ๖.271 ฝึกอบรมหลักสูตรผลิตมินิซีรีส ์ เนื้อหาเพ่ือ 
สาธารณประโยชน์ให้กบันกัศกึษา จ�านวน 120 คน

8 โครงการพฒันาผูผ้ลติรายการระดบัท้องถิน่
และภูมิภาค เพือ่ผลติรายการสารคดสี�าหรบั
สื่อสารและพัฒนาท้องถิ่น

8.0๖๖ 5.588 ฝึกอบรมหลักสูตรผลิตส่ือท้องถิ่นจัดประกวด 
ส�าหรับนักศึกษา บุคลากร จ�านวน ๓00 คน 

9 โครงการ Young มีดี Young Media ๓.๖๓๓ 2.991 ฝึกอบรมหลักสูตรผลิตสื่อวิทยุ และโทรทัศน ์
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม และ
ประกวดผลงาน โดยมี ส่ือเผยแพร่จ�านวน 
๖0 ชิ้นงาน ส�าหรับเยาวชน จ�านวน ๓00 คน 

10 โครงการส่งเสรมิและสร้างการรบัรูน้วตักรรม 
ด้านการปลกูและการผลติกญัชาพชืสมนุไพร 
ทางเลือกของกลุ ่มอาชีพเกษตรกรรม 
พืชสมุนไพร ด้วยการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในยุค 5G

12.749 ๖.482 ฝึกอบรมหลักสูตร e-Farming พืชสมุนไพร
ทางเลือก ด้วยเทคโนโลยี 5G เปิดองค์ความรู้
สาธารณะเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ให้กับกลุ่ม
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน จ�านวน ๓๖0 คน 

11 โครงการฝึกอบรมกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัล
การตลาดเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0

1.999 1.944 ฝึกอบรมหลกัสูตร digital marketing ผลติภัณฑ์ 
พื้นเมืองให้กับนักศึกษาและผู ้ประกอบการ 
ท้องถิ่น จ�านวน 100 คน (ภาคใต้ตอนบน)

12 โครงการกระบวนการพัฒนานวัตกรรมสื่อ 
(Production based) เพือ่เสรมิสร้างทกัษะ
การเตรยีมความพร้อมแก่เยาวชนสูส่ายงาน
อาชีพด้านการสื่อสารดิจิทัล (Media Lab)

๓.895 1.57๖ ฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อ เขียนบท ถ่ายท�า 
ตัดต่อ ให้กับนักศึกษา จ�านวน ๖0 คน

1๓ โครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกร
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน

7.1๓5 2.294 ฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุม 
ให้กับนิสิต นักศึกษา และเยาวชน จ�านวน 
๓20 คน

14 โครงการพัฒนาองค์ความรู้การปรับตัวใน 
ยุคดิจิทัลของกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์

๖.548 4.๓54 ฝึกอบรมหลักสูตร OTT เชิงลึก ผู ้บริหาร 
และปฏิบัติการ จ�านวน ๖0 คน

15 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการสร้าง 
ตัวตนให้แก่ผู ้พิการเป็นผู ้ท�าคอนเทนต์ 
เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (Influencer)

1.870 1.520 ฝึกอบรมหลกัสตูร Influencer อย่างสร้างสรรค์ 
เผยแพร่บนช่องทางออนไลน์ ให้กับผู ้พิการ 
จ�านวน ๖0 คน

1๖ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมเทคโนโลยี 
Blockchain ส�าหรับใช้ในเชิงธุรกิจ

๓.485 ๓.485 ฝึกอบรมหลักสูตร Blockchain tech start up 
และจัดประกวด 20 ชิ้นงาน ส�าหรับนักเรียน 
นักศึกษา จ�านวน120 คน

118คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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17 โครงการคัดกรองมะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วย
ภาพอัลตราซาวด์

8.๖51 7.252 - สนั บส นุนบริ ก า รทา งก า รแพทย ์ แ ละ 
 สาธารณสุข นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสการ 
 เข้าถึงบริการส�าหรับรังสีแพทย์ที่ไม่ได้ประจ�า 
 อยู่ศูนย์ให้บริการหลัก (โรงพยาบาลศิริราช)  
 โดยรงัสแีพทย์ท่ีอยูโ่รงพยาบาลในพืน้ทีช่นบท 
 หรือแพทย์ชุมชนสามารถเข้าใช้บริการได้ผ่าน 
 ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile application)  
 และ/หรือคอมพิวเตอร์ (web browser) ซึ่ง 
 เป็นการเข้าถึงบรกิารได้ 
- ลดการพึ่งพาการใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาจาก 
 ต่างประเทศซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความกังวล 
 เรื่องความปลอดภัยของข้อมูลที่น�ามาใช้ 
 วิเคราะห์ การรักษาความปลอดภัยและอาจ 
 สุ่มเสี่ยงต่อการร่ัวไหลของข้อมูลส่วนบุคคล 
 ของคนไข้ได้

18 โครงการห้องปฏิบัติการเคลื่อนท่ีส�าหรับ
ตรวจสอบการรบกวนคล่ืนความถี่ ส�าหรับ
การพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม ในพื้นท่ี
ก�ากับดูแลเป็นการเฉพาะ(Regulatory 
Sandbox)

10.๖99 10.501 - มีขั้นตอน และวิธีการมาตรฐาน ส�าหรับการ 
 ตรวจสอบการรบกวนคลื่นความถ่ีภาคสนาม 
 สอดคล้องกับแนวทางการก�ากับดูแลการ 
 พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ีก�ากับ 
 ดูแลเป ็นการเฉพาะ จัดท�าเป ็นเอกสาร 
 มาตรฐาน
- มีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ พร้อมให้บริการ 
 ส�าหรับตรวจสอบการรบกวนคลื่นความถี ่
 ภาคสนาม เพื่อการพัฒนาและทดสอบ 
 นวัตกรรม ในพ้ืนที่ก�ากับดูแลเป็นการเฉพาะ  
 (Regulatory Sandbox)
- มีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ ระบบคุณภาพ 
 มาตรฐานสากล ISO 17025 ส�าหรบัตรวจสอบ 
 การรบกวนคลื่นความถี่ภาคสนามเพื่อการ 
 พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นท่ีก�ากับ 
 ดูแลเป็นการเฉพาะ และ/หรือพื้นที่อื่น ๆ
- มีรายงานผลการทดสอบ และวิเคราะห์ผล 
 การวัดการรบกวนคลื่นความถี่ภาคสนาม 
 ส� าหรับพื้นที่ ก� ากับดูแลเป ็นการเฉพาะ 
 อย่างน้อย ๓ พื้นที่ จ�านวน 4 คร้ัง ในระยะ 
 เวลา 1 ปี

19 โครงการการวิจยัและพฒันาเกมแอปพลเิคชัน
เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการเรียนรู้ภาษา
และความจ�าส�าหรับเด็กกลุ่มดาวน์ซินโดรม

0.24๖ 0.281 - นอกจากจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ 
 พัฒนาขีดความสามารถทักษะทางด ้าน 
 ความจ�า ภาษา และคณิตศาสตร์ในเด็กกลุ่ม 
 ดาวน์ซนิโดรมแล้ว เกมแอปพลเิคชนัทีพ่ฒันานี ้
 สามารถน�าไปใช้เพื่อช่วยสอนส�าหรับคุณครู 
 ในโรงเรียนพิเศษได้ และข้อมูลที่ได ้จาก 
 เกมแอปพลิเคชันนี้สามารถน�าไปใช ้เป ็น 
 แนวทางในการวางแผนส่งเสริมพัฒนาการ 
 ทางด้านภาษา ความจ�า และกระบวนการคิด 
 ทางคณิตศาสตร์ในเด็กกลุ่มนี้
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20 โครงการพัฒนาอุปกรณ ์ เข ้ารหัสช ่อง
สัญญาณมาตรฐาน 5G ส�าหรับสื่อการสอน
และการต่อยอดเชิงพาณิชย์

1.280 1.124 - มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนด้าน 
 วิศวกรรมโทรคมนาคม ได้รับอุปกรณ์และ 
 ซอฟต์แวร์การเข้ารหัสช่องสัญญาณท่ีทันสมัย 
 และตรงตามมาตรฐาน 3GPP release 15  
 หรือ 5G new radio
- ผู้ประกอบการด้านอุปกรณ์การสอน ได้เหน็ 
 แนวทางการพฒันาอุปกรณ์การสอนทีส่อดคล้อง 
 กับความต้องการของมหาวิทยาลัย
- ผู้ประกอบการด้านอุปกรณ์โทรคมนาคมได้ 
 อปุกรณ์เข้ารหสัช่องสญัญาณต้นแบบทีน่�าไปสู่ 
 การพัฒนาโครงสร้างแบบใหม่ ๆ  เพื่อใช้ใน 
 การจด IP หรือทรัพย์สินทางปัญญา

21 โครงการวิจัย เพื่ อตรวจสอบคุณภาพ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต และสัญญาณการ
ออกอากาศในกิจการโทรทัศน์
(Monitoring of internet quality & 
television signal quality research)

8.99๓ ๖.๓๖1 - มีผลการศึกษาซึ่งประกอบด้วยผลทางเทคนิค 
 ของคุณภาพสัญญาณบริการอินเทอร์เน็ต 
 และคณุภาพสญัญาณกิจการโทรทศัน์ โดยการ 
 ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณจากจุดรับชมของ 
 ผู้บริโภค
- มข้ีอเสนอแนะในการปรบัปรงุคณุภาพสญัญาณ 
 อินเทอร์เน็ต และสัญญาณออกอากาศใน 
 กิจการโทรทัศน์
- มจี�านวนจดุบรกิารอนิเทอร์เน็ต และจดุรับชม 
 โทรทัศน์ที่มีการตรวจสอบจ�านวนไม่น้อยกว่า  
 400 จุด
- ร้อยละ 80 ของผูรั้บบริการมคีวามพงึพอใจใน 
 ด้านสญัญาณออกอากาศในบรกิารอนิเทอร์เนต็ 
 และคุณภาพสัญญาณกิจการโทรทัศน์มากขึ้น

22 โครงการการพัฒนาอุปกรณ์ระบุต�าแหน่ง
ด้วยดาวเทยีม GNSS ทีม่คีวามแม่นย�าระดบั
เซนติเมตรส�าหรับอุตสาหกรรม

2.400 2.075 - ได้อุปกรณ์ระบุต�าแหน่งด้วยดาวเทียม GNSS  
 ที่ ใช ้ เทคนิค RTK ระดับอุตสาหกรรม ที่ 
 ประเทศไทยสามารถพัฒนาขึ้นได้เอง ลดการ 
 พึ่งพาการน�าเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ

2๓ โครงการต้นแบบไร่กาแฟอัจฉริยะด้วย 
เทคโนโลยีไอโอที เซนเซอร์ และปัญญา 
ประดษิฐ์  เพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมกาแฟไทย 

๓.221 2.๖75 - ได้เทคโนโลยีไอโอที เซนเซอร์และดิจิทัล 
 ส�าหรับการเพาะปลูกกาแฟแบบแม่นย�าท่ี 
 สามารถน�าไปใช้ช่วยลดต้นทุนในไร่กาแฟ 
 และเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิตต่อไร่ 
 โดยการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในพื้นที่น�าร่อง 
 จะน�ามาสู่การลดต้นทุนด้านการใช้ทรัพยากร 
 ต่าง ๆ  เช่น น�้าและสารเคมีในระดับร้อยละ 
 20 - 80 มีการเพิ่มผลผลิตร้อยละ 20 - 50

120คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
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- เกิดพื้นที่สาธิตการเพาะปลูกกาแฟแบบ 
 เกษตรแม่นย�า ส�าหรับเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 
 ให้เกษตรกรปลกูกาแฟคณุภาพสงูเพื่อขยายผล 
 ไปสู่พื้นที่ปลูกกาแฟอื่น ๆ  ในภาคเหนือ
- ส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้น หรือ สตาร์ทอัพ 
 ที่ด�าเนินธุรกิจทางด้านการพัฒนาเทคโนโลย ี
 และระบบสมาร์ทฟาร์ม  เซน็เซอร์  ระบบอตัโนมัติ 
 ส�าหรับภาคเกษตรและอาหาร
- เกดิเกษตรกรรุน่ใหม่ด้านการปลกูและแปรรปู 
 กาแฟ ใน 2 พื้นที่ทดลอง (ดอยหลวงและ 
 ดอยสะเก็ด) ได้จ�านวน 50 - 100 ราย  
 โครงการนี้จะช่วยดึงดูดแรงงานรุ ่นใหม่ ๆ  
 คนหนุม่สาวให้หนัมาสนใจการท�าเกษตรมากข้ึน 
 จะเกดิแรงงานทีม่คีณุภาพสงูขึน้ในภาคเกษตร  
 ช่วยยกระดับเกษตรให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
- การน�าเทคโนโลยีทั้ง Pre-harvest กับ   
 Post-harvest มาใช้กับกาแฟ  จะท�าให้กาแฟ 
 เกิดการปรับปรุงด้านภาพลักษณ์มีการวิจัย 
 ด้านรสชาติ สร้าง Gimmick ในตัวผลิตภัณฑ์  
 อันเป็นผลให้กาแฟอราบิก้าภาคเหนือของ 
 ไทยสามารถอัปเกรดไปสู่ระดับพรีเมียมซ่ึงจะ 
 ท�าให้มูลค่าเพิ่มไปได้ ร้อยละ 100 - ๓00

24 โครงการพัฒนาแพลตฟอร ์มเพื่อการ
เรียนรู้ สร้างมาตรฐาน และยกระดับไปสู่
อุตสาหกรรม 4.0

17.000 ๖.๖85 - โครงการจะช่วยแก้ไขปัญหาการเข้าถึงของ 
 ข้อมูลและองค์ความรู้ในการยกระดับการ 
 เข้าถึงผู ้เช่ียวชาญของอุตสาหกรรมในการ 
 ช่วยด�าเนนิงานตามกรอบอุตสาหกรรม 4.0
- แพลตฟอร์มของโครงการจะช่วยเชื่อมโยง 
 ผู้ประกอบการ กับผู้เชี่ยวชาญในอตุสาหกรรม  
 และ Technology provider เพื่อสร ้าง 
 Ecosystem ในการด�าเนินงาน และ Success  
 case ให ้เกิดขึ้น โดยแพลตฟอร์มจะถูก 
 ขบัเคลือ่นรองรับมาตรฐาน และการท�าให้เหน็ 
 ข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรม และจ�านวน 
 ประชากรตามกรอบอตุสาหกรรม 4.0

25 โครงการการออกแบบและสร้างระบบเรดาร์ 
SAR ในย่านความถี่ S-band เพื่อการตรวจ
จับวัตถุแปลกปลอมในพื้นที่เขตการบิน

5.908 4.84๓ - ต้นแบบระบบเรดาร์ SAR ในย่านความถ่ี  
 S-band สามารถใช ้ในการตรวจจับวัตถุ 
 แปลกปลอมในพ้ืนที่เขตการบินได ้  โดยจะ 
 สามารถตรวจจบัวตัถแุปลกปลอมทีม่ขีนาดเลก็ 
 ตั้งแต่ 10 เซนติเมตร ขึ้นไปและน�าไปติดตั้ง 
 ใช้งานกับสนามบินทั่วประเทศได้เมื่อเสร็จสิ้น 
 โครงการ

121 รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ�าปี ๒๕๖3
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2๖ โครงการไอ-แคร์ : ผู้ให้ความช่วยเหลือด้าน
สขุภาพจติเสมอืนด้วยระบบปัญญาประดษิฐ์
ในรูปแบบบริการทางไกล

17.189 11.998 - ด้านบรกิารด้านสขุภาพจติ โดยสร้างเครือ่งมอื 
 ในการให้การดูแลผู ้ที่มีภาวะซึมเศร้าที่ใช้ 
 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อันชาญฉลาด 
 และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  
 ท�าให ้ผู ้ที่มีป ัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะ 
 อย่างยิ่งภาวะซึมเศร้า สามารถเข้าถึงบริการ 
 ได้อย่างรวดเร็ว ลดข้อจ�ากัดด้านทรัพยากร 
 ต่าง ๆ  ทัง้ทรพัยากรบุคคล เวลา และเศรษฐกจิ  
 อันจะเป็นการป้องกันความสูญเสียที่เกิดขึ้น 
 จากการประสบกับปัญหาด้านสุขภาพจิต
- ด้านการวจิยัและการศกึษา : โดยใช้เทคโนโลยี 
 ขั้นสูง ได้แก่ ทฤษฎีเร่ืองอารมณ์ การสื่อสาร 
 แบบวัจนภาษาและอวัจนภาษาแนวคิดและ 
 ทฤษฎีเร่ืองการบ�าบัดและการให้ค�าปรึกษา 
 ทางจิตวิทยา ทฤษฎีเรื่องจิตวิทยาปกติ โดย 
 เป็นการประยุกต์องค์ความรู้ทั้งสองศาสตร ์
 โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ยังไม่เคยปรากฏ 
 มาก่อนในประเทศไทย นับเป็นการพัฒนา 
 การวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตแบบ 
 ก้าวกระโดด

27 โครงการระบบบริ หารข ้ อมู ลน� าชม
พิพิธภัณฑ์แบบพกพาเพื่อรองรับการใช้งาน
ในพื้นที่จัดแสดงซึ่งมีข้อจ�ากัดด้านสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต

๖.0๓8 4.5๓9 - เพื่อน�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเป็น 
 เครื่องมือในการบริหารจัดการองค์ความรู ้
 อย่างเป็นระบบ และเพ่ิมความน่าสนใจใน 
 การให้บริการส�าหรับพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นแหล่ง 
 เรียนรู ้ที่ส�าคัญของประเทศ และเป็นพื้นที ่
 น�าเสนอองค์ความรู้ในสาขาต่าง ๆ  ที่ส่งต่อกัน 
 มาจากอดีตถึงปัจจุบัน
- ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชน ์
 ต่อการเรียนรู ้ด ้วยตนเองได้ดีผ ่านโมบาย 
 แอปพลิเคชันช่ือ MuseumPool พร้อมทั้ง 
 เข้าถึงข้อมูลสิ่งจัดแสดงได้สะดวกยิ่งขึ้น 
- ระบบบริหารข้อมลูน�าชมพพิิธภณัฑ์แบบพกพา 
 จะเป็นเครื่องมือที่ช ่วยลดข้อจ�ากัดในการ 
 เข้าถึงข้อมูลซึ่งจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์  
 ในพื้นที่ที่สัญญาณ Wi-Fi ไม่เสถียร หรือไม่มี 
 สัญญาณ Wi-Fi

28 โครงการระบบแพลตฟอร์มส�าหรับการ
ติดตามบุคคลจากกล้องหลายตัว

10.25๓ 7.79๓ - ได้เคร่ืองมือต้นแบบที่จะสามารถช่วยการ 
 ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ เจ้าหน้าที่ 
 ด้านความมัน่คง ในการหาบคุคลตามรปูพรรณ 
 สัณฐานที่ต้องการอัตโนมัติลดเวลาในการ 
 หาข้อมูลที่ต้องการจากวิดีโอท่ีบันทึกไว้ ช่วย 
 เพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างานของเจ้าหน้าที่ 
 ต�ารวจ ลดการน�าเข้าซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ 
 ได้เครือ่งมอืช่วยค�านวณข้อมลูทางกายภาพ

122คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
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29 โครงการพฒันาการให้บรกิารคุม้ครองความ
เป็นส่วนตัวของข้อมูลส�าหรับระบบ IoT

5.๓๖5 ๓.๖52 - สามารถแก้ปัญหาข้อมูลการผลิต ข้อมูล 
 ตรวจวดัอปุกรณ์ ข้อมลูตรวจจบัความเสยีหาย 
 ของอุปกรณ์การผลิตภายในโรงงานรั่วไหล 
 ไปสูบ่คุคลภายนอก หรอืผูใ้ห้บริการคลาวด์ได้  
 สามารถน�าข้อมูลภายในโรงงานอุตสาหกรรม 
 ไปประมวลผลในคลาวด์ โดยข้อมูลที่ถูก 
 ประมวลผลไม่ถกูเปิดเผยต่อผูใ้ห้บริการคลาวด์  
 สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคอุตสาหกรรม 
 ในการใช้บริการระบบ IoT cloud platform 
 ทีส่ามารถคุ้มครองความเป็นส่วนตวัของข้อมูล

๓0 โครงการการพฒันาปัญญาประดิษฐ์แผ่นวัด
แรงกดของร่างกายเพื่อป้องกันแผลกดทับ

50.000 11.951 - สามารถน�าไปใช้เป็นอุปกรณ์ในการป้องกัน 
 แผลกดทับในกลุ่มผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยติดเตียง, 
 ผูป่้วยกระดกูสนัหลงัได้รับบาดเจบ็ และผูป่้วย 
 ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
- กระตุ้นให้เกิดการท�าวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ 
 ตรวจวัด โดยใช้เทคโนโลยีและวัสดุภายใน 
 ประเทศ

๓1 โครงการระบบบริหารด้านการเกษตรเพื่อ
วิสาหกิจชุมชน

9.288 5.541 - ระบบบริหารจัดการการเกษตรจะช่วยแก้ไข 
 ปัญหาท่ีส�าคัญของเกษตรกรไทยในเร่ืองของ 
 การขาดองค์ความรู ้และข้อมูล ที่จะท�าให้ 
 ไม่สามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรได้ 
 อย่างมีประสิทธิภาพ ลดข้อจ�ากัดในเรื่อง 
 ของตลาด ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที ่
 เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่าง 
 รวดเร็ว เช่น สภาพภูมิอากาศ พฤติกรรม 
 ผู ้บริโภคโดยเน้นไปในกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน  
 หรือ Social Enterprise โดยสร้างความ 
 เข้มแข็งในเชิงเศรษฐกิจฐานราก พร้อมกับ 
 การค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและ 
 ความยั่ งยืน ตลอดจนสร ้างความม่ันคง 
 ด้านอาหาร (Food Security) ตามนโยบาย 
 ที่ส�าคัญของภาครัฐ

๓2 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบนวัตกรรม 
สารสนเทศทางการแพทย์อัจฉริยะ 5G

2๓.9๖8 14.27๖ - บุคลากรทางการแพทย์ แพทย์และพยาบาล 
 มีข ้อมูลสุขภาพที่ เพียงพอต่อการวินิจฉัย  
 สามารถติดตามและตรวจสอบย้อนกลับ 
 ได้อย่างมีนัยส�าคัญ ประกอบกับการให้ข้อมูล 
 ชุดความรู ้สุขภาพให้แก่ประชาชนได้ง ่าย  
 สะดวก รวดเร็ว
- ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึน้ พร้อมทัง้ 
 มีข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลที่ช่วยติดตัวและ 
 จะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาในกรณีฉุกเฉิน  
 และยังช่วยให้มีรูปแบบและแนวทางการดูแล 
 สุขภาพตัวเองและครอบครัวได้อย่างดีและ 
 เหมาะสม
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- เครือข ่ายวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ 
 สามารถศึกษาและน�าเสนอรูปแบบการดูแล 
 สุขภาพให้กับกลุ ่มคนได้อย ่างเหมาะสม  
 รวมท้ังยังสามารถสร ้างโมเดลการดูแล 
 ประชาชนผ่านแพลตฟอร์มสารสนเทศทาง 
 การแพทย์ได้อีกด้วย

๓๓ โครงการพัฒนาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ 
ในการวินิจฉัยภาพทางรังสี

49.๓49 ๓5.895 - เสริมการบริการการรายงานผลจากการตรวจ 
 เอกซเรย์ทรวงอกและการตรวจเอกซเรย์ 
 คอมพิวเตอร์ศีรษะ
- โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 หรือภาครัฐต่าง ๆ  ที่ขาดแคลนรังสีแพทย์  
 สามารถที่จะทราบผลการตรวจทางรังสีวิทยา 
 ได้อย่างถกูต้องและรวดเร็วในการรักษาผูป่้วย
- ผู ้รับบริการหรือผู ้ป ่วยจะมีคุณภาพชีวิตที ่
 ดีขึ้นจากการได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง  
 แม่นย�า มปีระสทิธภิาพ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจ 
 เอกซเรย์ทรวงอก หรือการตรวจเอกซเรย์ 
 คอมพิวเตอร์ศีรษะ

๓4 โครงการระบบการแจ้งเตือนทางข้ามรถไฟ 
ด้วยเทคนคิคลืน่เสยีงและระบบสัน่สะเทือน

2.8๖7 2.208 - ฝ ่ายประชาชนทั่วไป จะได้รับทราบการ 
 แจ้งเตือนการมาถึงของขบวนรถไฟ ท�าให ้
 การใช้เส ้นทางมีความระมัดระวังมากขึ้น 
 และจะช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้
- ฝ่ายหน่วยงานให้บริการรถไฟ มีระบบการ 
 แจ้งเตือนให้บุคคลทั่วไปรับทราบ สามารถ 
 น�าไปติดตั้งได้สะดวก ไม่ยุ่งยาก

๓5 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวัด
และควบคุมแบบไร้สายส�าหรับการเกษตร
สมัยใหม่เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และการ
พัฒนาเกษตรกรอัจฉริยะ

9.๓๖5 ๖.4๓0 - ได้ต้นแบบเทคโนโลยีการวัดความต้องการ 
 ของพืชแบบไร้สายที่ใช้ส�าหรับการจัดการ 
 การเกษตรแบบแม่นย�าและได้ข ้อมูลการ 
 จัดการพืชที่เหมาะสม
- ขยายผลการผลิตเชิงธุรกิจ
- เกษตรกรสามารถลดต้นทุนด้านแรงงาน 
 และปัจจัยด้านการผลิต
- เกษตรกรสามารถลดโอกาสการเกิดความ 
 เสียหายในกระบวนการผลิตพืช และสามารถ 
 เพ่ิมผลผลิตหรือคุณภาพของผลผลิตได้ด ี
 ยิ่งขึ้น
- ทดแทนการน�าเข้าเทคโนโลยจีากต่างประเทศ
- พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถใช้ระบบ  
 IoT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๓๖ โครงการการวจิยัพฒันารปูแบบการส่งเสรมิ
เกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นเกษตรกรดิจิทัล 
โดยการใช้ Essential Fundamental 
Digital Farming Tools and Collaborative 
Blended LearningApproach : กรณี 
ภาคการผลิตทางการเกษตร

8.724 8.112 - เกษตรกรในโครงการที่มีความรู้และทักษะ 
 ในการน�าดิจิทัลเทคโนโลยีไปพัฒนาระบบ 
 การเพาะปลูกพืช ผัก ผลไม้ ในฟาร์มของ 
 ตนเอง เพื่อเพิ่มผลผลิตในเชิงปริมาณหรือ 
 คุณภาพ และลดต้นทุนในการด�าเนินการผลิต  
 และเป็นเกษตรกรตวัอย่างให้กบัเกษตรกรอืน่ ๆ
- สร้างองค์ความรู ้และหลักสูตรการอบรม  
 ที่เกี่ยวข้องกับการท�าฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ  
 (Smart Farm) ส�าหรับเกษตรกรรุ่นใหม่รายย่อย 
 ทั่วไปที่ มีความสนใจในการพัฒนาตนเอง  
 โดยเป็นหลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ด้าน 
 เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลย ี
 การสื่อสาร 4G/5G เทคโนโลยีเซนเซอร์   
 (Sensor Technology) อินเทอร์เน็ตของ 
 สรรพสิง่ (IoT) ปัญญาประดษิฐ์และการเรยีนรู้ 
 ของเครื่องกล (ArtificialIntelligent and  
 Machine Learning) สถิติเพื่อการวิเคราะห์   
 (Statistical Analysis) และความรู้พ้ืนฐาน 
 Big Data เพ่ือให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้ศึกษา 
 พัฒนาตนเองและใช้เป็นเครื่องมือในการ 
 พัฒนาฟาร์มเกษตรของตนเอง   
- ได้อปุกรณ์ดจิิทลัพ้ืนฐานและระบบการควบคมุ 
 เพ่ือการเกษตร (Essential Fundamental 
 Digital Farming Tools) ที่ใช้ประกอบการ 
 อบรมพฒันาและให้เกษตรกรน�าไปประยกุต์ใช้ 
 ในฟาร์มเกษตรและเป็นต้นแบบในเชิงพาณชิย์

๓7 โครงการวิจยัและพัฒนา Open Hardware 
และ Open Guideline เพื่อการพัฒนา 
เกษตรอย่างยั่งยืน

๖.8๓8 4.579 - วางรากฐานเพื่อเตรียมรองรับการใช้อุปกรณ์  
 IoT ด้านการเกษตร ให้กับเกษตรกรอย่าง 
 ยั่งยืน โดยการจัดท�าคู ่มือแนะน�า Open  
 Guideline และ Open Hardware ส�าหรับ 
 การใช้งานอุปกรณ์ IoT  ให้สามารถเรียนรู้ 
 และเข้าใจการใช้งานอุปกรณ์ IoT ด้าน 
 การเกษตรให้ทราบถึงวิธีการที่เหมาะสมที่จะ 
 ใช้อุปกรณ์และข้อจ�ากัดในการใช้ เกษตรกร 
 จะขับเคลื่อนกลไกได้ด ้วยตัวเอง ลดการ 
 พึ่งพาการส่งเสริมจากภาครัฐ ตลอดจนจัดท�า 
 ให้เป็นอุปกรณ์ที่จะเผยแพร่ให้เป็นสาธารณ- 
 ประโยชน์ เป็นตัวอย่างการสร้างอุปกรณ์ IoT   
 ด้านการเกษตรให้เป็นไปอย่างเหมาะสมผ่าน 
 การทดสอบในระดับมาตรฐาน เพื่อเป ็น 
 พิมพ์เขียวให้เกษตรกรน�าไปใช้ประโยชน์   
 สามารถผลิตอุปกรณ์ที่ผ่านการทดสอบระดบั 
 มาตรฐานด้วยต้นทนุทีต่�า่ได้
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๓8 โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มไอโอท ี
ส�าหรับการเฝ้าระวังไฟป่าและมลพิษทาง 
อากาศด้วยเทคโนโลยีโลล่า

๖.871 5.70๖ - มีระบบโครงข่ายไวร์เลสเซ็นเซอร์เน็ตเวิร์ค 
 ที่ท�างานบนเทคโนโลยี LoRaWAN

- มีระบบโครงข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติจากปัญหา 
 หมอกควันและไฟป่าด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 
 ของสรรพสิ่ง (Internet of Things) 

- สามารถน�าคลื่นความถี่สาธารณะในกิจการ 
 โทรคมนาคมมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็ม 
 ความสามารถ ทัง้นี ้ท�าให้ทรพัยากรคลืน่ความถี ่
 ถูกใช้งานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- มีแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ที่สามารถ 
 คาดการณ ์พฤติกรรมการเคลื่อนที่ ของ 
 หมอกควันได้

๓9 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี Cloud & Edge 
Computing ส�าหรับอุตสาหกรรมไทย 
สู่ยุคดิจิทัล

49.201 1๖.๖18 - โครงการจะช่วยแก้ไขปัญหาภาคอตุสาหกรรม 
 ที่เกี่ยวโยงกับเทคโนโลยี IoT และ AI ด้วย 
 เทคโนโลย ีEdge Computing ภายในประเทศ  
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ IoT และ AI  
 ท�าให้เกิดความรวดเร็วในการประมวลผล 
 ลดคอขวดในการ Transfer ข้อมลู ลด Latency 
 และลดการร่วมศูนย์  (Decentralize) ของ 
 ข้อมูลให้อยู ่ใกล้ผู ้ใช้ให้มากที่สุด อีกทั้งยัง 
 ยกระดบัอตุสาหกรรม 4.0 ให้เข้าถงึผูเ้ชีย่วชาญ 
 และให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ เพื่อการ 
 น�า Edge Computing มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 สูงสุดในภาคอุตสาหกรรม Edge Cloud  
 Computing ส่งผลให้องค์กรสามารถให้ 
 บริการ IoT พร้อม AI Solution เพื่อวิเคราะห์ 
 ผลได้อย่างรวดเร็ว

40 โครงการติดตามพัฒนาการสมองด ้าน 
การเรียนรู ้ด ้วยโครงงานฐานวิจัย ผ่าน
เครื่องมือ Biofeedback EEG และ Video 
analytic  

4.๓9๓ ๓.๖8๖ - นักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายที่ผ่านกิจกรรม 
 จิตตปัญญาในโครงงานฐานวิจัยได้รับการ 
 ประเมินความพร้อมในการเรียนรู้และได้รับ 
 การคัดกรองประเมินความเสี่ยงในด้านการ 
 ควบคุมตนเองต้ังแต่เน่ิน ๆ  และสามารถ 
 ป้องกันและเสริมพัฒนาการให้เด็กนักเรียน 
 พร้อมส�าหรับการเรียนรู้

- มีต้นแบบอุปกรณ์ Video analytic ที่ผ่าน 
 การทดสอบสามารถน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อ 
 เฝ้าระวังติดตามประเมนิการพฒันาการเรียนรู ้
 ช่วยเหลือนักเรียน
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41 โครงการการพฒันาระบบการสร้างเสรมิสขุ
ภาพส�าหรับพระสงฆ์โดยทีมสหวิทยาการ 
และการมส่ีวนร่วมของประชาชนอย่างยัง่ยนื : 
บางกอกน้อยโมเดล

1๓.40๖ 8.๖๓7 - พระสงฆ์ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเข้าถึง 
 การบริการทางสุขภาพ ได ้รับการตรวจ 
 คัดกรองโรคกลุ ่มไม่ติดต่อและการติดตาม 
 ข้อมูลและแนวโน้มทางสุขภาพ
- กลุ ่มพระสงฆ์ผู ้ เข ้าร ่วมโครงการสามารถ 
 ทราบถึงข้อมูลสุขภาพตนเอง
- กลุม่พระสงฆ์ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้รบัแนวทาง 
 การสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสม
- เกดิต้นแบบการดแูลสขุภาพพระสงฆ์ตามหลกั 
 พระธรรมวินัยอย่างเหมาะสม
- ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถพัฒนาระบบ 
 ต้นแบบนวัตกรรมการบริการทางสุขภาพ  
 และการติดตามข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ใน 
 เขตบางกอกน้อย
- ชุมชนและสังคม มีบทบาทและความรู้ในการ 
 ส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ตามหลักพระธรรม 
 อย่างเหมาะสม

รวม 42๑.775 256.49๑

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม 25๖๓ 
ที่มา : ส�านักกองทุนวิจัยและพัฒนา ส�านักงาน กสทช.

   (2) การบริหารจัดการด้านการเงิน

    กองทุนมีการประมาณการกระแส 
เงินสดตามแผนการรับเงินและแผนการใช้จ่ายของ 
กองทนุท่ีมีภาระผกูพันไว้เท่าทีจ่�าเป็นในบญัชอีอมทรพัย์ 
ส่วนเงินที่เหลือน�าไปลงทุนในเงินฝากประจ�าธนาคาร
พาณิชย ์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจในประเทศ 
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาลงทุนที่คณะกรรมการ
บรหิารกองทนุฯ ก�าหนด ซึง่จะพจิารณา Credit Risk และ 
Liquidity Risk เพือ่ประเมนิผลประกอบการของธนาคาร
ต่าง ๆ  เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกธนาคารที่จะลงทุน 
แต่ละครัง้   เพือ่ให้ได้ผลตอบแทนทีด่ทีีส่ดุ   และความเสีย่งต�า่ 
โดยในปี 25๖๓ กองทุนได้รับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย
ร้อยละ 0.80 และการเบิกจ่ายในปี 25๖๓ กองทุน 
มีแผนการเบิกจ่ายจ�านวน 10,727.7๓ ล้านบาท 
แต่สามารถเบกิจ่ายได้จ�านวน ๖,271.20 ล้านบาท หรอื

คิดเป็นร้อยละ 58.4๖ ต�่ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากการ
เบิกจ่ายในโครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ
สัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนที่พ้ืนที่ชายขอบ (Zone C+) 
และโครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่พื้นที่ห่างไกล (Zone C) เป็น
โครงการมีมลูค่าสูง ไม่เป็นไปตามแผน เนือ่งจากโครงการ
มปัีญหาอปุสรรคในการติดต้ังบริการ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ปัญหาการเข้าพื้นที่ติดตั้งบริการในเขตป่าไม้หรือพื้นที่
หวงห้าม ซึ่งจ�าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากส่วนราชการ
ตามระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วข้องตามทีก่ฎหมายก�าหนด
ก่อนด�าเนินการ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างส�านักงาน กสทช. 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคู่สัญญา ประชุมหารือเพื่อ
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 27
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ตารางที่ 27 : แสดงผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
หน่วย:ล้านบาท

ประเภท รายละเอียด เป้าหมาย เบิกจ่ายจริง ร้อยละ

1 โครงการท่ีเกิดจากผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจาก
กองทนุทีเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์กองทนุตามมาตรา 52 (1) (2) (๓) 
และ (4) ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 255๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓51.89 158.81 45.1๓

2 โครงการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศก�าหนด เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์กองทุนตามมาตรา 52 (1) (2) (๓) และ (4) 
ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 255๓ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและด�าเนินการให้
สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ แผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถี่ 
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บท
กจิการโทรคมนาคม และแผนการจัดให้มบีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐาน 
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

59๓.44 227.๖8 ๓8.๓7

๓ โครงการหรือการด�าเนินการตามนโยบายที่ กสทช. ก�าหนด 9,22๓.82 5,๓2๖.1๓ 57.74

๓.1 โครงการ USO เช่น USO เน็ตชายขอบ, USO พื้นที่ห่างไกล 7,22๓.07 ๓,๖81.07 50.9๖

๓.2 โครงการอื่น ๆ 2,000.75 1,๖45.0๖ 82.22

4 โครงการสนับสนุนกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 558.58 558.58 100.00

รวม ๑0,727.73 6,27๑.20 58.46

หมายเหตุ : เนื่องจาก กสทช. มีมติให้การสนับสนุนเงินโครงการประเภท ๓ ระหว่างปี 25๖๓ จึงมีการเพิ่มแผนโครงการหรือ 
 การด�าเนินการตามนโยบายที่ กสทช. ก�าหนด จ�านวน 1,1๓7.545 ล้านบาท

 2.2 ด้านประสิทธิผล 

   (1) ผลการด� า เนินงานของกองทุน 
ในปี 25๖๓ กองทุนมีรายได้ จ�านวน 1๓,8๓9.45 
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ�านวน 1,5๖2.2๖ ล้านบาท 
ค่าใช้จ่าย จ�านวน 8,๓24.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 
ปีก่อน จ�านวน 5,๓11.4๖ ล้านบาท ฐานะการเงิน 
ของกองทุน  ในป ี  25๖๓ กอง ทุนมี สิ นทรัพย ์ 
จ�านวน 78,717.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
จ�านวน 11,552.44 ล้านบาท หนี้สินรวม จ�านวน 

๖7,4๓8.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 
๖,1๖๓.78 ล้านบาท กองทุนมีเสถียรภาพ โดยม ี
Current Ratio เป็น 9.๖2 เท่า ลดลงจากปีก่อน 
24.40 เท่า และดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานทางบัญชีที ่
ไม่ควรต�า่กว่า 1.5 เท่า และ Debt Ratio เป็น 0.8๖ เท่า  
ลดลงจากปีก่อน 0.05 เท่า และดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ทางบัญชีท่ีไม่ควรเกิน 1.5 เท่า ดังมีรายละเอียด 
ปรากฏตามตารางที่ 28 
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ตารางที่ 28 : แสดงรายงานการเงินของกองทุนเปรียบเทียบปี 25๖๓ และปี 25๖2
หน่วย:ล้านบาท

ปี 2563 
(ยังไม่รับรอง)

ปี 2562
(สตง. รับรอง )

เพิ่ม(ลด) ร้อยละ

ผลการด�าเนินงาน

รายได้ ๑3,839.45 ๑5,40๑.7๑ (๑,562.26) (๑0.๑4)

     รายได้จากเงินสมทบกองทุน 1๓,24๓.51 14,490.9๖ (1,247.45) (8.๖1)

     รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก 5๓2.๓2 884.๓4 (๓52.02) (๓9.81)

     รายได้อื่น ๆ ๖๓.๖2 2๖.41 ๓7.21 140.89

ค่าใช้จ่าย 8,324.๑7 3,0๑2.7๑ 5,3๑๑.46 ๑76.30

     ค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุน 7,๓74.90 ๓,012.58 4,๓๖2.๓2 144.80

     ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 949.27 0.1๓ 949.14 7๓0,107.๖9

รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่าย 5,5๑5.28 ๑2,389.00 (6,873.72) (55.48)

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์ 78,7๑7.54 67,๑65.๑0 ๑๑,552.44 ๑7.20

      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,10๖.17 10,๓70.89 1,7๓5.28 1๖.7๓

      เงินลงทุนระยะสั้น 42,770.18 ๓9,258.๖2 ๓,511.5๖ 8.94

      สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 14,๓9๖.44 14,475.๖8 (79.24) (0.55)

      สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,444.75 ๓,059.91 ๖,๓84.84 208.๖๖

หนี้สิน 67,438.28 6๑,274.50 6,๑63.78 ๑0.06

      หนี้สินหมุนเวียน 7,201.75 1,884.05 5,๓17.70 282.25

      หนี้สินไม่หมุนเวียน ๖0,2๓๖.5๓ 59,๓90.45 84๖.08 1.42

สินทรัพย์สุทธิ ๑๑,279.26 5,890.60 5,388.66 9๑.48

กระแสเงินสด

รับเงิน ๑4,322.95 ๑0,37๑.48 3,95๑.47 38.๑0

     รับเงินจากเงินสมทบกองทุน 12,๖5๓.๖๓ 8,988.8๓ ๓,๖๖4.80 40.77

     รับเงินจากดอกเบี้ยเงินฝาก 7๖9.70 59๖.๓0 17๓.40 29.08

     รับอื่น ๆ 899.๖2 78๖.๓5 11๓.27 14.40

จ่ายเงิน 9,076.๑0 9,890.94 (8๑4.84) (8.24)

     จ่ายเงินสนับสนุน ๖,21๖.54 5,5๓5.0๖ ๖81.48 12.๓1

     จ่ายอื่น ๆ 2,859.5๖ 4,๓55.88 (1,49๖.๓2) (๓4.๓5)

รับเงินมาก(น้อย)กว่าจ่าย 5,246.85 480.54 4,766.3๑ 99๑.87

อัตราส่วนทางการเงิน

Current Ratio (เท่า) 9.๖2 ๓4.02 (24.40) (71.72)

Debt Ratio (เท่า) 0.8๖ 0.91 (0.05) (5.49)

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม 25๖๓

ที่มา : ส�านักกองทุนวิจัยและพัฒนา ส�านักงาน กสทช.
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   (2) โครงการท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จในปี 25๖๓ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยแต่ละ
โครงการที่แล้วเสร็จ ได้มีการน�าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  ดังมีรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 29

ตารางที่ 29 : โครงการที่ด�าเนินการแล้วเสร็จและได้น�าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

 (2.๑) การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ

โครงการ ผลผลิตที่ได้จากการด�าเนินงานโครงการ
ผลลัพธ์และผลกระทบที่ได้จาก

การด�าเนินงานโครงการ

โครงการศึกษาและพัฒนา
บุคลากร เ พ่ือป รับปรุ งการ 
ปฏิบัติงานและพัฒนาเครื่องมือ 
ในการเฝ ้าระวังความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ส�าหรับ
องค์กรขนาดเล็กในระดบัชมุชน 

- บคุลากรในองค์กรขนาดเลก็หรอืในระดบัท้องถ่ิน/ 
 ชุมชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีส่วนร่วมกับ 
 องค์กร ให้มีความตระหนักรู้ ความรู้ ความเข้าใจ 
 พื้นฐานทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
 ไซเบอร์

- มกีารศกึษาและรวบรวมปัญหา วเิคราะห์ความเสีย่ง 
 และผลกระทบด ้านการรักษาความมั่นคง 
 ปลอดภัยไซเบอร์ส�าหรับองค์กรขนาดเล็กหรือ 
 ในระดับท้องถิ่น/ชุมชน

- มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและตัวแบบจ�าลอง 
 ส�าหรับองค์กรขนาดเล็กหรือในระดับท้องถิ่น/ 
 ชมุชน ในการผลกัดนัให้เกดิการป้องกนัภัยคกุคาม 
 ทางไซเบอร์อย่างเป็นระบบอย่างบูรณาการ

- มแีนวทางทีเ่ป็นรปูธรรมในรปูแบบการปฏิบตังิาน 
 ที่ชัดเจน ในการสร้างความมั่นคงปลอดภัย 
 ไซเบอร์ให้แก่บุคลากรและผูเ้กีย่วข้องในองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและ 
 มีประสิทธิภาพสูงสุด

- ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนักรู ้ 
 ถึงปัญหาภัยคุกคามที่มาจากระบบเครือข่าย 
 สารสนเทศ และวธิกีารเฝ้าระวังความปลอดภยั 
 ทางไซเบอร์ รวมถึงแนวทางในการรับมือ 
 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับความมั่นคงทางไซเบอร์ 
 ได้ในอนาคต

- สามารถน�ามาต่อยอดในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ในการสร้างมาตรฐานในการก�าหนดสมรรถนะ 
 ทางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อเป็น 
 มาตรการในการใช้งานและการตรวจสอบอย่าง 
 มมีาตรฐาน

โครงการสร้างความตระหนักรู้ 
ใ ห ้ แ ก ่ ป ร ะช าชน เ ก่ี ย วกั บ 
ภัยคุกคามและอาชญากรรม
ทางไซเบอร์ 

- เพิ่มช่องทางและวิธีการในการให้ความรู ้และ 
 สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนถึงความเสี่ยง 
 จากการใช้งานบนโลกไซเบอร์ภัยคุกคามและ 
 อาชญากรรมไซเบอร์ต่าง ๆ

- พัฒนาสื่อดิจิทัลซึ่งสามารถสื่อสารกับประชาชน 
 ท่ัวไปให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายในแนวปฏิบัติ 
 ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อป้องกันภัยคุกคาม

- สร้างศนูย์การเรยีนรูเ้สมอืนให้กบัประชาชนทัว่ไป  
 ในการตระหนักถึงความเสี่ยงของการใช้งานบน 
 โลกไซเบอร์

- ประชาชนทัว่ไปและสงัคมมคีวามตระหนกัและ 
 มีความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกัน และวิธีจัดการ 
 ภัยอันตรายท่ีเกิดขึ้นเมื่อเข ้าใช ้งานระบบ 
 คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

- เป ็นแนวทางเชิงปฏิบัติด ้ านความมั่นคง 
 ปลอดภัยทางไซเบอร ์ให ้กับหน่วยงานรัฐ 
 ภาคเอกชน ผู้ประกอบกิจการและสถานศึกษา

- ลดปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ อันน�าไปสู ่
 การรักษาผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจความ 
 ปลอดภัยของสังคม และความมั่นคงของ 
 ประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่าง 
 ยั่งยืน

โครงการส�ารวจพฤติกรรมการ
ใช ้บริการโทรศัพท ์เคลื่อนท่ี
ระบบ 3G ของประชากรไทย
และประเมนิผลกระทบของการ
มี 3G ต่อเศรษฐกิจไทย

- ผลการประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ 
 ผู้บริโภคอันเนื่องจากการมีบริการ 3G/4G 

- ผลการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
 ท่ีเกิดจากการมี 3G ทั้งผลกระทบต่อภาพรวม 
 ของระบบเศรษฐกิจทั้งหมดในประเทศและ 
 ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจรายสาขา

- น�าผลท่ีได้จากการศึกษามาปรับใช้ในการ 
 ก�าหนดนโยบายการส่งเสริมการใช้ประโยชน ์
 จากการมี 3G/4G ที่สอดคล้องกับพฤติกรรม 
 ของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไปและเป็นผลท�าให้สงัคม 
 โดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุด

- น�าผลทีไ่ด้จากการศกึษามาปรับใช้และประกอบ 
 การพิจารณาในส ่วนการพัฒนาและการ 
 ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในระดับถัดไป  
 (Next Generation Wireless System)
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โครงการ ผลผลิตที่ได้จากการด�าเนินงานโครงการ
ผลลัพธ์และผลกระทบที่ได้จาก

การด�าเนินงานโครงการ

โครงการศึกษาเพื่อเสนอแนะ
การใช้คลื่นความถี่ส�าหรับการ
พัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความ
ฉลาด หรือระบบโครงข ่าย 
สมาร ์ทกริด (Smart Grid) 
ของประเทศไทย 

- ผลการศึกษาและวิเคราะห์การใช้คล่ืนความถี่ 
 ส�าหรบัระบบโครงข่ายสมาร์ทกรดิในต่างประเทศ
- ผลการศึกษาและเปรียบเทียบข ้อดีข ้อเสีย 
 ทางเทคนิคของการใช้คลื่นความถี่ในย่านความถี่ 
 ต่าง ๆ  ส�าหรับระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด
- ผลการศึกษาการใช้ย่านความถี่ให้สอดคล้องกับ 
 ความต้องการใช้งานของ Application ต่าง ๆ  
 ในระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด
- การเผยแพร่ความรู ้แก่ผู ้ที่ เกี่ยวข้องจ�านวน 
 ไม่น้อยกว่า 80 คน อย่างน้อย 1 ครั้ง

ข้อเสนอแนะในการใช้คลื่นความถ่ีที่เหมาะสม 
ส� าหรับระบบโครงข ่ ายสมาร ์ทกริ ดของ
ประเทศไทย

 (2.2) การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย

โครงการ ผลผลิตที่ได้จากการด�าเนินงานโครงการ
ผลลัพธ์และผลกระทบที่ได้จากการ

ด�าเนินงานโครงการ

โครงการวิ จัยและพัฒนาชุด 
ท ด ส อ บ คุ ณ ภ า พ สั ญ ญ า ณ 
คล่ืนความถี่วิทยุกระจายเสียง 
ตามแนวชายแดน

- เกดิการวจิยัและพฒันาระบบต้นแบบชุดทดสอบ 
 คุณภาพ สัญญาณคลื่ นความถี่ ท่ี ส ามารถ 
 เคลื่อนย้ายได้ และสามารถติดตั้งตามบริเวณ 
 ชายแดนได้
- เกิดการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ 
 สัง่การระบบต้นแบบชุดทดสอบคณุภาพสญัญาณ 
 คล่ืนความถ่ี โดยสามารถสั่งการผ่านเครือข่าย 
 อินเทอร์เน็ตได้
- เกิดการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ 
 บริการข้อมูล คุณภาพสัญญาณคลื่นความถี่ 
 จากการตรวจสอบคลื่นความถี่ตามบริเวณ 
 ชายแดน
- เกดิการพฒันาการน�าเข้าข้อมลูคุณภาพสญัญาณ 
 คลื่นความถี่ จากการตรวจสอบคลื่นความถี ่
 ตามบริเวณชายแดน ไปสู่การสร้างเป็นข้อมูล 
 สารสนเทศให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดน  
 และต่ออุตสาหกรรมกิจการโทรคมนาคม

ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาระบบต้นแบบ
และระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบ
คุณภาพสัญญาณ น�าไปสู่การสร้างเป็นข้อมูล
สารสนเทศแก่ประชาชนตามแนวชายแดน และ
ต่ออุตสาหกรรมกิจการโทรคมนาคม เพื่อลด
ปัญหาการร้องเรียน

โครงการศึกษาวิธีบูรณาการ
ข้อมลูการตรวจสอบคลืน่ความถี่

- มีการศึกษาการก�าหนดมาตรฐานข้อมูลเพ่ือ 
 บูรณาการข้อมูลการตรวจสอบคลื่นความถี ่
 เพื่ อ เพิ่ มประสิทธิภาพของการตรวจสอบ 
 คลืน่ความถีใ่ห้มปีระสทิธิภาพ
- มีการวิจัยและพัฒนาระบบบริการข้อมูลการ 
 ตรวจสอบคลื่นความถี่ผ่าน Web Application 
 และ Mobile Application เพ่ือบริการแก่ 
 อุตสาหกรรมกิจการโทรคมนาคมและประชาชน

- ระบบ บู รณาการข ้ อมู ลการตรวจสอบ 
 คลื่นความถี่ที่ ได ้พัฒนาขึ้น สามารถช ่วย 
 แก้ปัญหาที่อุปกรณ์แต่ละยี่ห ้อที่ใช ้งานใน 
 ปัจจุบันที่วัดข้อมูลประเภทเดียวกัน แต่ม ี
 รูปแบบการเก็บข ้อมูล ไม ่ เหมือนกันให  ้
 สามารถเก็บข้อมูลให้มีรูปแบบเดียวกันลงใน 
 ฐานข้อมูลกลางเดียวกัน ท�าให้สะดวกในการ 
 สบืค้นและวเิคราะห์ปัญหา ท�าให้เหน็ข้อมลูจาก 
 สถานีทั้งหมดในภาพรวม และท�าให้มีการ 
 เชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องวัดต่าง ๆ 
- ผลงานวิจัยในโครงการได้รับการเผยแพร่ใน 
 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ และการ 
 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
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 (2.3) การใช้ประโยชน์การพัฒนาสังคม

โครงการ ผลผลิตที่ได้จากการด�าเนินงานโครงการ
ผลลัพธ์และผลกระทบที่ได้จาก

การด�าเนินงานโครงการ

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
การจัดท�าบริการ ค�าบรรยาย 
แทนเสยีงในช่วงเวลาเดียวกันหรอื 
ใกล้เคียงกับเวลาออกอากาศ 
(Near Real-timeCaptioning) 

- มกีารพฒันาการจดัท�าบริการค�าบรรยายแทนเสยีง 
 ในช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกับเวลาออก 
 อากาศ (Near Real-time Captioning) อันจะ 
 ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการด�าเนินการจัดท�า 
 บริการค�าบรรยายแทนเสียงให้เกิดขึ้นอย่างเป็น 
 รูปแบบ

- ส่งเสริมให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 
 สามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสารผ่านกิจการกระจายเสยีง 
 ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป

- คนพกิารได้รับโอกาสในการเข้าถงึหรอืรับรูแ้ละ 
 ใช้ประโยชน์รายการของกจิการกระจายเสยีงและ 
 กิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคล 
 ทั่วไป

- เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้าน 
 การจดัท�าบริการค�าบรรยายแทนเสยีงในช่วงเวลา 
 เดียวกันหรือใกล้เคียงกับเวลาออกอากาศ

โครงการพัฒนาต้นแบบของ
เทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนา
คุณภาพการให ้บริการทาง 
การแพทย์ฉุกเฉินทางไกลใน
ชนบทโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัล
ความเร็วสูง

- เกิดการพัฒนาต้นแบบในเชิงระบบส�าหรับการ 
 ปรกึษาทางการแพทย์ (Medical Consultation) 
 ระหว ่ า ง ศูนย ์ ก ารแพทย ์ ส ่ วนกลางและ 
 โรงพยาบาลขนาดเลก็ในชนบทโดยผ่านเครือข่าย 
 ดิจทิลัความเร็วสงู โดยการประยกุต์ใช้เทคโนโลย ี
 ท่ีเหมาะสมกับความต้องการทางการแพทย์  
 (Health Need) โดยครอบคลมุการให้ค�าปรึกษา 
 ค�าแนะน�าหรือการร่วมรักษาในรูปแบบคู่ขนาน 
 ในเวลาเดียวกันในกรณีฉุกเฉินและต้องการ 
 ความเช่ียวชาญเฉพาะ (Emergency and 
 Specialize) และแบบคนละเวลา ในกรณี 
 ไม่ฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษา 
 พยาบาล

- มีการศึกษาป ัญหาที่ เ กิดขึ้นจริงของระบบ 
 การปรกึษาทางการแพทย์  ระหว่างศูนย์การแพทย์ 
 ส่วนกลางและโรงพยาบาลขนาดเล็กในชนบท 
 โดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูงและหาทาง 
 แก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม

- มกีารน�าเสนอเทคโนโลยเีพือ่รองรับกระบวนการ 
 ปฏิบัติ ในระบบการปรึกษาทางการแพทย ์  
 (Medical consultation) เพื่อให้เกิดแนวทาง 
 การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมให้มี 
 การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเชื่อมโยงองค์ความรู ้
 ระหว่างชนบทและศูนย์การแพทย์ส่วนกลาง 
 เพ่ือพัฒนาการบรกิารทางการแพทย์และกระตุ้น 
 ให้เกิดการน�าไปใช้งานจริงในอนาคต เทคโนโลยี 
 ดังกล่าวประกอบด้วย ระบบการแพทย์ทางไกล 
 เคลือ่นที ่(Mobile Telemedicine) ระบบจดัการ 
 แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์บนคลาวด์ (Cloud-based  
 Electronic Medical Record) ระบบจัดการ 
 ความรูด้้านการแพทย์บนคลาวด์ (Cloud-based  
 Medical Knowledge Asset) ระบบดิจิทัล 
 เพื่อการปรึกษาทางการแพทย์ฉุกเฉิน (Digital 
 emergency medical consultation) และระบบ 
 การให้ค�าปรกึษาโดยใช้เทคโนโลย ีAugmented  
 Reality

- ผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ 
 โดยตรงจากการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ  
 สะดวก และรวดเร็ว

- บุคลากร ทั้งแพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพ 
 ที่จบใหม่ในชนบทได้รับความรู ้และทักษะ 
 เพิ่มขึ้น ทั้งในด้านวิชาชีพ และการใช้เครือข่าย 
 ดิจิทัล (Teleconference,Telemedicine)  
 รวมถึงยังกระตุ้นให้เกิดการวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
 มากขึ้น และได้พัฒนาองค์ความรู ้ในด้าน 
 Telemedicine ในอนาคต

- ได้ระบบดิจิทัลเพื่อการปรึกษาทางการแพทย ์
 (Digital emergency medical consultation) 
 ที่ท�างานได ้ทั้ งกรณีฉุกเฉินและไม ่ ฉุกเฉิน  
 ระหว ่ างศูนย ์การแพทย ์ส ่ วนกลางและ 
 โรงพยาบาลขนาดเล็กในชนบท โดยผ่าน 
 เครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูงที่เป็นรูปธรรมที ่
 ชัดเจน สอดคล้องกับการท�างานจริงที่สามารถ 
 ขยายผลสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศ

- ได้การเรียนรู้ทั้งในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อ 
 การเรียนรู ้ (Media Learning) หรือระบบ 
 การเรียนการสอน (E-medicalteaching and  
 learning) เพื่อผสมผสานองค์ความรู้ระหว่าง 
 ชนบทและส่วนกลางโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัล 
 เป็นฐานของการเรียนรู้
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โครงการ ผลผลิตที่ได้จากการด�าเนินงานโครงการ
ผลลัพธ์และผลกระทบที่ได้จาก

การด�าเนินงานโครงการ

- เสนอรปูแบบการพัฒนาคลงัความรูท้างการแพทย์ 
 (Medical Knowledge Asset) ที่เช่ือมโยง 
 กับระบบการปรึกษาทางการแพทย์ (Medical  
 Emergency Consultation) อันเป็นประโยชน์ 
 ต่อการพัฒนาและส่งเสรมิบคุลากรทางการแพทย์ 
 พยาบาล ให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต ์
 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย 
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- น�าผลจากการศึกษาวิจัยไปส่งเสริมการท�างาน 
 ด้านบริการสุขภาพ การศึกษาและการวิจัย 
 ตามบันทึกความร ่วมมือ (MOU) ระหว ่าง 
 มหาวิทยาลัยนเรศวรกับเขตสุขภาพที่ 2 และ 
 เขตสุขภาพที่ ๓ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด

โครงการพัฒนาศักยภาพและ
เสรมิสร้างความเข้มแขง็เครอืข่าย
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- เกดิแกนน�าวทิยากรกระบวนการในระดบัจงัหวดั 
 ท่ีผ ่านหลักสูตรการอบรม ORID Method 
 อย่างน้อยจงัหวัดละ ๓ คน รวม 48 คน ทีส่ามารถ 
 ไปขยายต่อในระดับพื้นที่ได้

- ผู ้บริโภค ทั้งในระดับชุมชนและสถานศึกษาที ่
 เข้าร่วมโครงการ และแกนน�าชมรม มีความรู้ 
 ความเข้าใจ และมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับสิทธ ิ
 และหน้าที่ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

- จัดท�าสื่อมิวสิควิดีโอ กลอนล�ารณรงค์ในกิจการ 
 โทรคมนาคม จ�านวน ๓ ชุด

- ผู้บริโภคและแกนน�าสามารถรับเรื่องร้องเรียน 
 เมือ่พบปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างน้อย 100  
 กรณี

- เกิดการสร ้างความร ่วมมือกับผู ้ก�ากับดูแล 
 (ส�านักงาน กสทช. ภาค/เขต) ในการขับเคลื่อน 
 ความรู ้และการพัฒนาระบบบริหารกิจการ 
 โทรคมนาคม

- เกิดแกนน�าเครือข่ายผู้บริโภคในระดับจังหวัด  
 และแกนน�าในระดับพื้นที่

- เ กิ ด ก า ร คุ ้ ม ค ร อ ง ผู ้ บ ริ โ ภ ค ใ น กิ จ ก า ร 
 โทรคมนาคมที่มากยิ่งขึ้นในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
 โดยผ ่านการด�าเนินงานในสามด ้านหลัก  
 ประกอบด้วย การให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้บริโภค  
 การรับและจัดการเร่ืองร ้องเรียนและการ 
 สังเคราะห์และการน�าเสนอประเด็นปัญหา 
 ในระดับนโยบาย

- เพิ่มการมีส ่วนร ่วมของภาคประชาสังคม 
 ต่อภารกิจการคุ ้มครองผู ้บริโภคในกิจการ 
 โทรคมนาคม และเกิดการพัฒนาความเข้มแข็ง 
 ของผู้บริโภคในเชิงลึกในระดับพื้นที่

- กระตุ้นให้เกดิการปรบัปรุงพฒันาระบบบรกิาร 
 โทรคมนาคมในภาพรวม จากมุมมองของ 
 ผู้บริโภค

โครงการศูนย์การเรียนรู ้ ICT 
จติอาสาแบ่งปันความรูสู้โ่รงเรยีน 
ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารผ่าน 
เครอืข่ายอินเทอร์เนต็ความเรว็สงู 

- ด�าเนินการให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
 ได้รบับรกิารโทรคมนาคม เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 และการศึกษา

- พฒันาศนูย์การเรยีนรู ้ ICT  จิตอาสาโดยมุง่เน้น 
 ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน ในการ 
 สร้างองค์ความรู ้ภมูปัิญญา นวัตกรรม และความคิด 
 สร้างสรรค์ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
 สารสนเทศเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดสู่โรงเรียน 
 ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 และผลิตสื่อการเรียนรู้นวัตกรรมที่ทันสมัย

- ยกระดบัคณุภาพการศึกษา การสร้างองค์ความรู้ 
 ภูมิปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
 ทางด้านคอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ในโรงเรียนถิน่ทรุกนัดาร และส่งสรมิการเข้าถึง 
 การให้บรกิารทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทยีมท่ัวถึง 
- เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
 ในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ พร้อมทัง้ปลกูฝัง 
 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะเพ่ือช่วยเหลือเดก็ 
 และเยาวชนในพืน้ทีห่่างไกลถิ่นทุรกันดาร

133 รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ�าปี ๒๕๖3



โครงการ ผลผลิตที่ได้จากการด�าเนินงานโครงการ
ผลลัพธ์และผลกระทบที่ได้จาก

การด�าเนินงานโครงการ

โครงการรายการโทรทัศน ์          
ใต้ถุนลมโชย 

การผลิตรายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็กไทยท่ีม ี
คุณภาพ มีเนื้อหาที่ดีงามและเหมาะสมส�าหรับ 
ช่วงวยัโดยเป็นรายการสาระบนัเทงิส�าหรบัเดก็อายุ 
๓ - 8 ขวบ ที่น�าเสนอวิถีชีวิต วัฒนธรรมของไทย 
ชีวิตกับธรรมชาติ เป ็นการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมการท�าความดี ความสัมพันธ ์ของ
ครอบครัว ความเป็นไทย เข้าใจวิถีชีวิตแบบไทย  
ผ่านเรื่องราวบทกลอน เพลง ละคร เล่าเรื่อง และ
การน�าเสนอ ผ่านตัวละครหุ่นเพื่อนรักสี่เกลอ

- เด็ก ๆ  ได้เรียนรู้ชีวิต วัฒนธรรมความเป็นไทย 
 เข้าใจในวิถีชีวิตแบบไทยที่งดงาม ผูกพันและ 
 เชื่อมโยงกับธรรมชาติ และชีวิตอื่น ๆ  กระทั่ง 
 ซึมซับและก่อเกิดคุณธรรมและวิถีชีวิตที่ด ี
 ในแบบตนต่อไป

- ปลกูฝังเดก็ ๆ  ในวยัเรยีนรูใ้ห้ตระหนกัถงึคณุค่า 
 ของสิ่งต่าง ๆ  ในธรรมชาติอันเป็นรากลึกที่จะ 
 ท�าให้เขารู้รักและร่วมรักษาส่ิงแวดล้อม และ 
 เพ่ือให้เด็ก ๆ  รักครอบครัวท�าหน้าที่อันควร 
 ต่อประเทศชาติและโลกเพ่ือพัฒนาตนเป็น 
 บุคคลที่ดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่นจากใจของตน

โค ร งก า รก า รส ร ้ า ง ส ร รค ์
รายการ“ใต้หลังคาฟ้ามีดาว” 
เพื่อการพัฒนาของเด็กปฐมวัย

การผลิตรายการที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเด็ก 
ปฐมวยั ในเชงิสร้างสรรค์และมคุีณค่าต่อพฒันาการ 
ของเด็ก สามารถน�าสาระความรู้จากรายการไป 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเกิดความสัมพันธ์อันดี 
ของสมาชิกในครอบครัว

ส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ ่มเป้าหมายซึ่งเป็น
เด็กปฐมวัย ใน ๖ ด้าน คือ ระบบคิด วิชาการ  
คุณธรรมจริยธรรม การใช ้ ชี วิ ต ในสั งคม 
การยอมรับความแตกต่างอย่างเข้าใจ และ 
ความสัมพันธ์ในครอบครัว

โครงการสร ้างความเข ้าใจ 
ของคนพิการและบุคคลทั่วไป
เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู ่
กิจการโทรทัศน์ดิจิตอล

การผลิตรายการเพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการเปลีย่นผ่านไปสูก่จิการโทรทศัน์
ในระบบดิจิทัลและสามารถใช้ประโยชน์ดิจิทัลทีวี
ได้ ตลอดจนเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูล
ในการเปลีย่นผ่านและเกดิความรู ้ความเข้าใจและ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการโทรทัศน์
ในระบบดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียม

คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลในการเปลี่ยนผ่าน 
และเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารผ่านกจิการโทรทศัน์ในระบบดจิทัิล
ได้อย่างเท่าเทียม

โครงการส่งเสริมการผลิตและ
ออกอากาศเนื้อหารายการที่
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

การผลิตรายการโทรทัศน์ “ลุยสยาม” เผยแพร่ 
ทางช่อง TNN และสื่อออนไลน์ จ�านวน ๓0 ตอน  
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเนื้อหารายการ
เชงิสร้างสรรค์น่าสนใจและมคีณุภาพเพือ่ประโยชน์
สาธารณะ และเป็นช่องทางการสร้างองค์ความรู้
ด้านต่าง ๆ  อาทิด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
โดยสามารถน�าสาระความรู้จา กรายการไปพัฒนา 
คุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

ผูช้มรายการสามารถน�าสาระความรู้จากรายการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ได้อย่างยั่งยืน

โครงการรายการ สร้างงาน - 
สร้างอาชีพ 

ผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ที่มีเน้ือหา 
เชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ด้านการสร้างงาน - สร้างอาชีพ จ�านวน 24 ตอน 
และให้รายการเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงและ
ประสานการด�าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกิดชุมชนต้นแบบในการสร้างงาน-สร้างอาชีพ 
และเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จ�านวน 
24 ชุมชน
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โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง 
ขอ งผู ้ บ ริ โ ภคด ้ า นกิ จ ก า ร
โทรคมนาคมกรณศีกึษา จงัหวดั
อุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานีมีอาสาสมัครเครือข่ายเพื่อพัฒนา
ความเข้มแขง็ของผูบ้รโิภคด้านกจิการโทรคมนาคม
จงัหวัดอดุรธานใีนทกุอ�าเภอในระดบัแกนน�าชมุชน 
องค์กรเครอืข่าย จ�านวน 528 คน และอาสาสมคัร 
ซึ่ งเป ็นผู ้บริ โภคท่ัวไป จ�านวน 1,017 คน 
รวมท้ังสิ้น 1,545 คน โดยมีผู ้ประสานงาน
ระดับอ�าเภอ และมีเครือข่ายการประสานงาน 
ทาง เ ว็ บ ไซต ์ สม าคมพัฒนาผู ้ บ ริ โ ภค ไทย 
(www.tcda.or.th) เฟซบุ๊ก (Voice Consumer)  
และแอปพลเิคชนัไลน์ “เครอืข่ายคุ้มครองผูบ้ริโภค 
กจิการโทรคมนาคมอุดรธานี”

เกิดการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง 
ของผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมในพ้ืนที ่
จังหวัดอุดรธานีซึ่ งจะช ่วยขับเคลื่อนและ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนชาวอดุรธานด้ีวยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมต่าง ๆ  ซ่ึงเป็น 
ปัจจัยที่มีความส�าคัญยิ่งต่อความส�าเร็จในการ 
ขบัเคลือ่นให้จงัหวดัอดุรธานเีป็น “อดุรธานี 4.0”

โครงการส ่ง เสริมสนับสนุน 
เครือข่ายผู ้บริโภคเพื่อพัฒนา
ความเข้มแข็งของผู้บริโภคด้าน 
กิจการโทรคมนาคมภาคกลาง

- จัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและการคุ ้มครอง 
 ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมภาคประชาชน 
 เพื่อเปิดช่องทางให้ผู้บริโภคในพ้ืนที่ภาคกลาง 
 เข้าถึงบริการรับและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 
 มากขึ้น
- พฒันาศกัยภาพเครอืข่ายผูบ้รโิภคในพืน้ท่ีจงัหวดั  
 ในพื้นท่ี 1๖ จังหวัด ให้แกนน�าเครือข่ายระดับ 
 จังหวัด ในด้านเทคนิคการรู ้ เท ่าทันต่อการ 
 ใช้บริการโทรคมนาคม และด้านสทิธแิละหน้าที่ 
 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม  
 สามารถด�าเนินงานตามเป้าหมายและแผนงาน 
 ที่แต่ละจังหวัดได้ก�าหนดไว้

- มีองค์กรเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
 เข้าร่วมด�าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ในกิจการโทรคมนาคมอย่างจริงจัง
- ผู ้บริโภคใช้บริการโทรคมนาคมมีทางเลือก 
 ในการใช้สทิธร้ิองเรยีนในรปูแบบไม่เป็นทางการ/ 
 มลีกัษณะใกล้ชดิแบบเพือ่นช่วยเพ่ือน ตลอดจน 
 มีความต่ืนตัวและตระหนักรู ้ถึงสิทธิในด้าน 
 กิจการโทรคมนาคม
- มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาบริการ 
 และประโยชน์ในการด�าเนินการก�ากับดูแล 
 กิจการโทรคมนาคม

โครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” ด�าเนินโครงการรางวัลทีวีสีขาวและพิจารณา 
มอบรางวัล โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผูท้ีไ่ด้รบั
ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรทศัน์ในระบบดจิทิลั
โดยเนื้อหารายการโทรทัศน์ต้องผลิตในประเทศ 
และออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที ่
ได้รับใบอนุญาตจากส�านักงาน กสทช. ทั้งนี้ เพื่อ 
ส่งเสริมและสนบัสนนุบคุลากรด้านกิจการโทรทัศน์
ในระบบดิจิทัล และส่งเสริมการผลิตรายการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลของประเทศไทย 

- ผู้ประกอบการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมีแรงจูงใจ 
 ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ
- ผู้ชมได้รับข่าวสารและสาระที่เป็นประโยชน ์
 จากรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาในพื้นที่ชนบทด้วยการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับ
การเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการสถานศึกษา

- เกดิการวจิยัพฒันาระบบ Digital Administration 
 ส�าหรับงานบริหารจัดการหลักของโรงเรียน  
 อันประกอบด้วย ระบบ e-Office (ระบบงาน 
 สารบรรณ) ระบบ e-Money (ระบบงานการเงิน 
 และบัญชี) ระบบ e-Material (ระบบงานพัสดุ)  
 ระบบ e-Folio (ระบบงานประวัติและผลงาน 
 บุคคล) และระบบ e-Executive (ระบบการ 
 ติดตามงานส�าหรับผู้บริหาร)

- เกิดผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ระบบ Digital 
 Administration (ระบบ e-Office, ระบบ  
 e-Money, ระบบ e-Material, ระบบ e-Folio,  
 ระบบ e-Executive) : ระบบบริหารจัดการ 
 ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัด 
 ทรัพยากร และงบประมาณของโรงเรียน
- เกิดเทคโนโลยีใหม่ ได้แก่ ระบบ Digital 
 Administration : เป็นต้นแบบให้โรงเรยีนอืน่ ๆ  
 ที่สนใจทั่วประเทศ

135 รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ�าปี ๒๕๖3



โครงการ ผลผลิตที่ได้จากการด�าเนินงานโครงการ
ผลลัพธ์และผลกระทบที่ได้จาก

การด�าเนินงานโครงการ

- เกิดการวิจัยพัฒนาระบบ Digital Teaching 
 and Learning Support System ส�าหรับ 
 งานสนบัสนนุการเรยีนการสอน อนัประกอบด้วย  
 ระบบ e-Student (ระบบทะเบียนประวัติและ 
 ผลการศกึษา) ระบบ e-Learning Management  
 System (ระบบบริหารจัดการการเรียนและ 
 สือ่การสอน) ระบบ e-General Support System  
 (ระบบสนับสนุนทั่วไปด้านการเรียนการสอน)  
 และระบบ Cloud Storage (ระบบการจดัเกบ็ด้วย 
 Cloud Technology)
- เกิดการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ e-School 
 ในการใช้ระบบ Digital Administration และ 
 ระบบ Digital Teaching and Learning 
 Support System และใช้เป ็นต้นแบบใน 
 การขยายผลสู่โรงเรียนต่าง ๆ  ที่สนใจทั่วประเทศ
- ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ 
 บริหารงานและปฏิรูปรูปแบบการเรียนการสอน 
 ของโรงเรียนในชนบทให้รองรับศตวรรษที่ 21  
 (e-School)
- ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและ 
 รูปแบบใหม ่  ๆ ในการใช ้ประโยชน ์ระบบ 
 เทคโนโลยีดิจิทัล
- ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
 และทักษะด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- หารูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 เข้ากับระบบการเรียนการสอนแบบ Problem 
 Based Learning (PBL) และพัฒนาให้เกิดเป็น 
 ชุมชนดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ (Digital Learning  
 Community of Practice)

- เกิดกระบวนการใหม ่  (การน�า  Dig i tal 
 Technology มาใช้ในการบริหารจัดการของ 
 โรงเรยีนในชนบท การน�า Digital Technology 
 มาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน และเกิด 
 กระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรูใ้นกลุม่โรงเรยีน  
 (Community of Practice)) : ระบบบริหาร 
 จัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ประหยัด 
 ทรัพยากรและงบประมาณของโรงเรียน และ 
 กระบวนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา
- มกีารใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ (การฝึกอบรม,  
 การถ ่ายทอดเทคโนโลยี) : บุคลากรทาง 
 การศึกษาได ้รับการพัฒนา และมีความรู ้  
 ตลอดจนทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
 ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
- ผลงานวิจัยในโครงการได้รับการเผยแพร่ใน 
 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ และการ 
 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

   (๓) การด�าเนินโครงการต่าง ๆ  ที่ได้รับ 
การจดัสรรเงินและใช้จ่ายเงนิจาก กทปส. ประจ�าปี 25๖๓ 
บรรลวุัตถุประสงค์ตามมาตรา 55 ของพระราชบัญญัติ 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 255๓ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมก่อให้เกิดการขับเคลื่อนต่อการพัฒนา 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม รวมถึงสามารถเป็นส่วนหนึ่งในฟันเฟือง 
ในการพฒันาประเทศไทยในหลายมติ ิได้แก่ ด้านเศรษฐกจิ  
การพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ ด้านสงัคม ด้านความมัน่คง
ปลอดภัย ดงันี้

    • มิติการพัฒนาเศรษฐกิจ กองทุน 
กทปส. ได้จัดสรรเงินทุนให้แก่การวิจัยและพัฒนาใน
กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ กจิการโทรคมนาคม 
โดยมุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมประยุกต์ส�าหรับการน�า 5G 
และเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ  เช่น 
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบนวัตกรรม สารสนเทศ
ทางการแพทย์อัจฉริยะ 5G โครงการพัฒนาเทคโนโลยี 
Cloud & Edge Computing ส�าหรับอุตสาหกรรมไทย 
สู ่ยุคดิจิทัล โครงการต้นแบบไร่กาแฟอัจฉริยะด้วย
เทคโนโลยีไอโอที เซนเซอร์ และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อ 
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ยกระดบัอตุสาหกรรมกาแฟไทย โครงการพฒันาอปุกรณ์
เข้ารหัสช่องสัญญาณมาตรฐาน 5G ส�าหรับสื่อการสอน
และการต่อยอดเชิงพาณิชย์ เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการ 
ให้ทุนวิจัยอื่น ๆ  อีกหลายโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อระบบเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมในภาคกระจายเสยีง 
โทรทัศน์และโทรคมนาคมโดยตรง ซึ่งในระยะยาวการ 
ส่งเสรมิและสนบัสนนุจะสามารถลดการพึง่พาเทคโนโลยี
จากต่างประเทศได้ ลดต้นทุนการน�าเข้าเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ รวมถึงกระตุ ้นให้เกิดการลงทุนใน
อตุสาหกรรมกระจายเสยีง โทรทศัน์ โทรคมนาคม รวมถึง 
อุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องได้    

    • มติกิารพฒันาด้านสงัคม เน้นการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น โครงการเยี่ยมเด็ก
และเยาวชนทางไกลผ่านระบบออนไลน์ โดยติดต้ัง
ระบบเยี่ยมเด็กทางไกลในสถานกักกัน จ�านวน 20 แห่ง 
เพือ่เปิดโอกาสให้ผูป้กครองและเดก็ได้มกีารพบปะพูดคยุ 
เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นการเยียวยา
รักษาจิตใจให้เด็กในสถานกักกัน เป็นต้น

    • มิติการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
จะช่วยพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้กับทรัพยากร
บุคคลในกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โครงการฝึกอบรม
กลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัลการตลาดเพ่ือรองรับไทยแลนด์ 
4.0 โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) ผ่านเครอืข่ายสารสนเทศส�าหรบั
อุตสาหกรรมไทย โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
พนักงานวิทยุคมนาคม เพ่ือสร้างเครือข่ายพนักงาน
วิทยุคมนาคมจิตอาสาในกรณีเกิดภัย โครงการ Young 
Content Creator เป็นหลกัสตูรนกัผลติรายการ เป็นต้น

    • มิติด ้านความมั่นคงปลอดภัย 
มุ่งเน้นการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้เพื่อการ
สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น 
โครงการพัฒนาการให้บริการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว 

ของข้อมูลส�าหรับระบบไอโอที โครงการการพัฒนา
แพลตฟอร์มไอโอทสี�าหรับการเฝ้าระวงัไฟป่าและมลพษิ
ทางอากาศด้วยเทคโนโลยีโลล่า โครงการระบบการ 
แจ้งเตือนทางข้ามรถไฟ ด้วยเทคนคิคลืน่เสียงและระบบ
สั่นสะเทือน เป็นต้น

3. กรอบแนวทางการปฏบิติังานประจ�าปี 2564

 3.๑ เป้าหมายการขับเคล่ือนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

   ในปี 25๖4 คณะกรรมการบริหาร 
กองทุนฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินงานเพื่อ 
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กองทุน ดังนี้

   (1) ขบัเคล่ือนแผนปฏบิติัการกองทุนวจิยั
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ 
กจิการโทรคมนาคม เพือ่ประโยชน์สาธารณะ ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 25๖๓ - 25๖๖) และแผนการด�าเนินงานกองทุน  
ประจ�าปี 25๖4 ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้

   (2) การจัดท�ากรอบวงเงินงบประมาณ
และกรอบระยะเวลาการจัดสรรเงินกองทุน ในปี 25๖4 
จัดท�าแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ในโครงการ 
ทีไ่ด้รบัทนุจากกองทนุวจิยัและพฒันา ส�าหรบัให้ผูร้บัทนุ 
ที่มิใช่หน่วยงานราชการถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความ 
คล่องตัวส�าหรับผู้รับทุน มคีวามโปร่งใสและตรวจสอบได้  
ท�าให้การใช้เงินทุนเป็นไปอย่างคุ ้มค่า รวมทั้งการ
ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการจัดสรรเงินจากกองทุน 
อาทิ ระเบียบ ประกาศ สัญญารับทุน ให้สอดรับกับ 
แนวนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนซ่ึง
ต้องการให้ท�างานในเชิงรุก

 3.2 เป้าหมายการจัดสรรเงิน กทปส. 

   กสทช. ได้เหน็ชอบและอนมุติักรอบวงเงนิ
และแนวทางการจัดสรรเงิน กทปส. ประจ�าปี 25๖4 
ตามทีค่ณะกรรมการบริหารกองทนุฯ เสนอ ภายใต้กรอบ
วงเงิน 1,๖00.00 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดปรากฏ 
ตามตารางที่ ๓0 
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ตารางที่ 30 : กรอบวงเงินและแนวทางการจัดสรรเงินจากกองทุน ประจ�าปี 25๖4

ล�าดับ กรอบวงเงินการจัดสรรเงินกองทุนประจ�าปี 2564 จ�านวน (ล้านบาท)

1 โครงการประเภทที่ 1 
โครงการหรือกิจกรรมที่เกิดจากผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน 400.00

2 โครงการประเภทที่ 2
โครงการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศก�าหนด
2.1 โครงการมุ่งเน้นการบรรลุความส�าเร็จตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
 (ทุนตามยุทธศาสตร์ (Strategic Grant))

 - ด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

 - ด้านกิจการโทรคมนาคม

 - ด้านการบริหารคลื่นความถี่และดาวเทียม

 - ด้านการวิจัยและพัฒนาฯ
2.2 โครงการต่อเนื่อง (ด้วยวิธีตกลงกับหน่วยงานที่เคยได้รับทุน)

700.00
๖70.00

200.00

200.00

70.00

200.00

๓0.00

๓ โครงการประเภทที่ ๓ 
โครงการหรือการด�าเนินการที่ กสทช. ประกาศก�าหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน -

4 โครงการประเภทที่ 4 
สนับสนุนการด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ตามมาตรา 52 (5) แห่งพระราชบัญญัติ

500.00

รวมทั้งสิ้น ๑,600.00

 3.3 เป ้าหมายการติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินกองทุน 

  กทปส. มีเป้าหมายในการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพและ
มั่นคงยิ่งขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา โดยการบริหารและดูแล
รกัษาเงนิกองทนุฯ ให้เจรญิเติบโตและมคีวามมัน่คงยิง่ขึน้ 
การพัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องใช้ในการ
ปฏบิตังิาน ได้แก่ คูม่อืปฏบัิตเิก่ียวกบัการบรหิารโครงการ 
และน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการปฏบิตังิานเพือ่
อ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของส�านักกองทุน
วจิยัและพัฒนา และผูร้บัทนุ กทปส. ให้มากยิง่ขึน้ รวมทัง้ 
จะเพิ่มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรของส�านักกองทุน

วิจัยและพัฒนาให้พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานรองรับนโยบาย
และแผน กทปส. ให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งทักษะและ
ประสบการณ์ ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน 
การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการฯ การเงิน
และบัญชี การบริหารผลการวิจัยและทรัพย์สินทาง
ปัญญา และภาษาต่างประเทศ ตลอดจนการส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินงาน กทปส. ผลงานที่ได้
รับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยจาก กทปส. ข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและภาพลักษณ์ 
กทปส. ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น
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รายงานสภาพตลาดและการแข่งขันใน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมในปี 25634

สภาพตลาดและการแข่งขัน
ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 

๑. สภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ ปี 2563

 ในปี 25๖๓ เป็นปีท่ีมีสถานการณ์เกิดขึ้น
มากมาย ท้ังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 และผลต่อเนื่องจากการขอคืน 
ใบอนญุาตประกอบกจิการของ 7 ช่องรายการ๖ ส่งผลให้ 
สภาพตลาดกิจการโทรทัศน์มีการเปลี่ยนแปลงทั้งใน 
ด้านสัดส่วนผู้ชม มูลค่าการโฆษณา และพฤติกรรมการ
รับชมรายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ๑.๑ สัดส่วนผู ้ชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิทัล ปี 2563

   เมื่อพิจารณาสัดส่วนผู้ชมโทรทัศน์ภาค 
พื้นดินในระบบดิจิทัล (แบ่งตามหมวดหมู่ช่องรายการ) 
ในปี 25๖๓7 พบว่า ช่องที่มีสัดส่วนผู้ชมมากที่สุด คือ 
ช่องในหมวดหมูค่วามคมชดัสงู  (ร้อยละ ๖๖.89)  ตามมาด้วย 
ช่องในหมวดหมู่ความคมชัดปกติ (ร้อยละ 27.88) 

ช่องในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ (ร้อยละ ๓.71) และ
ช่องในหมวดหมู่สาธารณะ (ร้อยละ 1.72) นอกจากนี ้
ยังพบว่า หมวดหมู่ช่องที่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ชม
อย่างมีนัยส�าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ได้แก่ 
หมวดหมู ่ความคมชัดสูง ซ่ึงมีสัดส่วนผู้ชมเพ่ิมขึ้นถึง 
ร้อยละ 5.0๖ ในขณะทีช่่องในหมวดหมูค่วามคมชดัปกติ 
มีสัดส่วนผู้ชมลดลงถึงร้อยละ ๓.๖๓ อย่างไรก็ดี ส�าหรับ
ช่องในหมวดหมู่สาธารณะและหมวดหมู่ข่าวสารและ
สาระ พบว่ามีการเปล่ียนแปลงเล็กน้อย โดยสัดส่วน
ผู้ชมในหมวดหมู่ช่องสาธารณะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04 
และสัดส่วนผู ้ชมในหมวดหมู ่ช่องข่าวสารและสาระ 
ลดลงร้อยละ 0.54 ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม 
ตารางที่ ๓1

๖ 7 ช่องรายการที่ขอยุติการออกอากาศ เรียงตามวันที่ยุติการออกอากาศ ได้แก่ (1) ช่องสปริงนิวส์, Bright TV และ SPRING26 ยุติการ 
 ออกอากาศในวันที่ 1๖ สิงหาคม 25๖2 (2) ช่อง Voice TV ยุติการออกอากาศ ในวันที่ 1 กันยายน 25๖2 (๓) ช่อง MCOT Family  
 ยุติการออกอากาศในวันที่ 1๖ กันยายน 25๖2 (4) ช่อง 3Family และช่อง 3SD ยุติการออกอากาศในวันที่ 1 ตุลาคม 25๖2
7 ไม่นับรวมช่องในหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ยุติการออกอากาศไปแล้วทั้งหมด
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ตารางที่ 3๑ : สัดส่วนผู้ชม (แบ่งตามหมวดหมู่ช่องรายการ) ปี 25๖2 - 25๖๓

หมวดหมู่ช่องรายการ
ปี 2562
(ร้อยละ)

ปี 2563
(ร้อยละ)

ร้อยละการเปลี่ยนแปลง
เปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562

ช่องสาธารณะ 1.๖8 1.72 0.04

ช่องข่าวสารและสาระ 4.25 ๓.71 -0.54

ช่องความคมชัดปกติ ๓1.51 27.88 -๓.๖๓

ช่องความคมชัดสูง ๖1.8๓ ๖๖.89 5.0๖

ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว 0.7๓ 0.00 -0.7๓

ที่มา : AGB Nielsen Media Research

ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า สัดส่วนผู้ชมของหมวดหมู่ช่อง
รายการที่มีการยุติการออกอากาศในปี 25๖2 ซึ่งได้แก่  
หมวดหมูข่่าวสารและสาระ และหมวดหมูค่วามคมชดัปกติ 
มีแนวโน้มสัดส่วนผู ้ชมลดลงในปี 25๖๓ ในขณะท่ี
สัดส่วนผู ้ชมของช่องในหมวดหมู่ช่องสาธารณะและ
หมวดหมู่ความคมชัดสูงซึ่งเป็นหมวดหมู่ช่องที่ไม่ได้มี
การขอคืนใบอนุญาตในปี 25๖2 กลับมีสัดส่วนผู้ชมใน
ภาพรวมเพิม่ขึน้ในปี 25๖๓ จากข้อมูลข้างต้นกล่าวได้ว่า 
สัดส่วนผู้ชมของช่องรายการที่มีการยุติการออกอากาศ 
ในปี 25๖2 ไม่ได้มีแนวโน้มกระจายตัวไปยังช่องอื่น ๆ  
ในหมวดหมูเ่ดมิ โดยพบว่า ผูช้มมีแนวโน้มเปลีย่นไปรับชม 
ช่องรายการในหมวดหมู่อื่นแทน

 ๑.2 มูลค่าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดิน ปี 2563

   มูลค ่าการโฆษณาของช ่องรายการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ปี 25๖๓ มียอดรวมประมาณ 
๖1,๖๖2.4๖ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการโฆษณาของช่อง 
สาธารณะ 1,๓0๖.15 ล้านบาท ช่องข่าวสารและสาระ 
1,585.7๖ ล้านบาท ช่องความคมชดัปกต ิ18,28๓.๓1 
ล้านบาท และช่องความคมชดัสูง 40,487.24 ล้านบาท  
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๓2

 8 ตัง้แต่เดอืนตลุาคม 25๖2 เป็นต้นไป ฐานข้อมลูมลูค่าการโฆษณาโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิ เป็นการรวบรวมข้อมลูจาก 18 ช่องรายการ 
  ที่ยังคงประกอบกิจการ โดยไม่มีการเก็บข้อมูลจากช่องที่ได้คืืนใบอนุญาตและยุติการออกอากาศ
 9 ในปี 25๖๓ ไม่มีข้อมูลมูลค่าการโฆษณาโทรทัศน์ภาคพื้นดินของช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว เนื่องจากช่อง 3 Family 
  และช่อง MCOT Family ได้คืนใบอนุญาตและยุติการออกอากาศในปี 25๖2

ตารางที่ 32 : มูลค่าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ปี 25๖2 - 25๖๓

หมวดหมู่ช่องรายการ
ปี 25628 ปี 25639

จ�านวน (ล้านบาท) ร้อยละ จ�านวน (ล้านบาท) ร้อยละ

ช่องสาธารณะ                      4,225.82 ๖.21 1,๓0๖.15 2.12

ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว           ๓85.๓4 0.57 - -

ช่องข่าวสารและสาระ 1,90๓.09 2.79 1,585.7๖ 2.57

ช่องความคมชัดปกติ 17,9๓7.๖9 2๖.๓๖ 18,28๓.๓1 29.๖5

ช่องความคมชัดสูง 4๓,59๓.๓0 ๖4.07 40,487.24 ๖5.๖๖

รวม 68,045.24 ๑00.00 6๑,662.46 ๑00.00

ที่มา : AGB Nielsen Media Research
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หากพิจารณามูลค่าการโฆษณาในช่องรายการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในปี 25๖๓ เปรียบเทียบกับ
มูลค่าของปี 25๖2 พบว่า มีแนวโน้มลดลงประมาณ 
๖,๓82.78 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 9.๓8                   
โดยหมวดหมู่ช่องรายการท่ีมีสัดส่วนรายได้จากการ
โฆษณาลดลงมากที่สุด10 คือ หมวดหมู่ช่องสาธารณะ                
ที่มีรายได้ลดลงถึง 2,919.๖7 ล้านบาท หรือลดลง
ประมาณร้อยละ ๖9.09 ตามมาด้วยหมวดหมู่ช่อง
ข่าวสารและสาระท่ีมีรายได้ลดลง ๓17.๓๓ ล้านบาท 
หรือลดลงประมาณร้อยละ 1๖.๖7 และหมวดหมู่ช่อง
ความคมชัดสูงท่ีมีรายได้ลดลง ๓,10๖.0๖ ล้านบาท 
หรือลดลงประมาณร้อยละ 7.1๓ ส่วนหมวดหมู่ช่องที่มี 
สดัส่วนรายได้เพิม่ข้ึนมเีพยีงหมวดหมูเ่ดยีว คอื หมวดหมู ่
ช่องความคมชดัปกต ิโดยมีรายได้จากการโฆษณาเพิม่ขึน้ 
เลก็น้อยประมาณ ๓45.๖2 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ประมาณ 
ร้อยละ 1.9๓ 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาสัดส่วนมูลค่าการโฆษณาของ
แต่ละหมวดหมู่ของปี 25๖๓ เปรียบเทียบกับ 25๖2 
พบว่า ช่องความคมชัดปกติและช่องความคมชัดสูง 
มีสดัส่วนมูลค่าการโฆษณาเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ ๓.29 
และร้อยละ 1.59 ตามล�าดับ ในขณะที่ช่องในหมวดหมู่ 
ข่าวสารและสาระ และหมวดหมูช่่องสาธารณะมีสัดส่วน 
มูลค่าการโฆษณาลดลงประมาณร้อยละ 0.22 และ 
4.09 ตามล�าดับ

หากพิจารณาลงลึกเป็นรายไตรมาสของปี 25๖๓ 
เปรียบเทียบกับปี 25๖2 พบว่า รายได้จากการโฆษณา
ในปี 25๖๓ ลดลงในทุกไตรมาสยกเว้นในไตรมาสแรก 
โดยไตรมาสที่ 1 ของปี 25๖๓ มีมูลค่าการโฆษณา 
เพิ่มข้ึนประมาณ ๓91.78 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น
ประมาณร้อยละ 2.49 อย่างไรกด็ ีตัง้แต่ช่วงไตรมาสที ่2 
ถึงไตรมาสสุดท้ายของปี 25๖๓ มูลค่าการโฆษณามี 
แนวโน้มลดลงในทกุไตรมาส โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที ่ 2 
ที่มูลค่าการโฆษณาลดลงมากถึง 5,059.7๓ ล้านบาท 
หรือลดลงคิดเป็นประมาณร้อยละ 29.10 จากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนหน้า ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ ๓๓ ซ่ึงในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 25๖๓ นี ้
เป็นช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และรัฐบาลมีนโยบายล็อกดาวน์ประเทศ
เพ่ือป้องกันและสกัดกั้นการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส 
ท้ังนี้ มูลค่าการโฆษณาเร่ิมปรับตัวสูงข้ึนในไตรมาสที่ ๓ 
เม่ือรัฐบาลเร่ิมมีมาตรการผ่อนปรนและประกาศคลาย 
ลอ็กดาวน์

ตารางที่ 33 : มูลค่าการโฆษณา ปี 25๖2 - 25๖๓ (รายไตรมาส)
หน่วย : ล้านบาท

ประจ�าปี ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ปี 25๖2 15,70๓.45  17,๓8๖.๓9 17,092.98 17,8๖2.42 

ปี 25๖๓ 1๖,095.2๓ 12,๓2๖.๖๖ 15,8๓9.18 17,401.๓9 

การเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/(ลด) ๓91.78 (5,059.7๓) (1,25๓.80) (4๖1.0๓) 

สัดส่วนการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 2.49 - 29.๑0 -7.34 - 2.58

ที่มา : AGB Nielsen Media Research

10 ไม่นับรวมช่องในหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ยุติการออกอากาศทั้งหมด
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จากข้อมลูทีก่ล่าวมาข้างต้น จะเหน็ได้ว่า ปี 25๖๓ 
เป็นช่วงเวลาที่มูลค่าการโฆษณามีแนวโน้มลดลงอย่าง
มีนัยส�าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผล
มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ที่ท�าให้บริษัทและเอเจนซี่โฆษณาต่าง ๆ   
มีการใช้งบโฆษณาลดลง โดยเฉพาะในช่วงท่ีรัฐบาล 
มีการประกาศล็อกดาวน์ประเทศในช่วงไตรมาสที่ 2  
อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาสัดส่วนมูลค่าการโฆษณาของ 
แต่ละหมวดหมู่ของปี 25๖๓ เปรียบเทียบกับปี 25๖2 
จะเหน็ได้ว่า ช่องความคมชัดปกตแิละช่องความคมชดัสงู 
มีสัดส่วนมูลค่าโฆษณาเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ ๓.29 
และร้อยละ 1.59 ตามล�าดับ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งอาจ
เป็นผลมาจากการยุติการออกอากาศของช่องรายการ
โทรทัศน์ทั้ง 7 ช่อง ในปี 25๖2 ที่ท�าให้สัดส่วนมูลค่า
การโฆษณาถกูกระจายออกไปยงัช่องในหมวดหมูเ่หล่านี้ 
มากขึ้น

เมื่อพิจารณาแนวโน้มจากทั้งมูลค่าการโฆษณา
และสัดส่วนผู้ชมในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ 
ดจิทัิล ปี 25๖๓ เปรียบเทยีบกบัปี 25๖2 อาจสรุปได้ว่า 
การยตุกิารออกอากาศของทัง้ 7 ช่องรายการ ไม่ได้ส่งผล 
ให้มูลค่าโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ 
ดิจิทัลในหมวดหมู่เดียวกันเพิ่มขึ้น ยกเว้น หมวดหมู ่
ช่องความคมชัดปกติที่มีมูลค ่าการโฆษณาเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อย ซึ่งภาพรวมสอดคล้องกันกับทิศทางการ
เปล่ียนแปลงสัดส่วนผู้ชมท่ีการยุติการออกอากาศไม่ได้
ท�าให้สัดส่วนผู้ชมของช่องอื่น ๆ  ในหมวดหมู่เดิมเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังส่งผล
ให้มูลค่าโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิทัลในภาพรวมของปี 25๖๓ ลดลงถึงร้อยละ 9.๓8 
เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าการโฆษณาในปี 25๖2

ถึงแม้ว ่ามูลค่าการโฆษณาในภาพรวมของปี 
25๖๓ มแีนวโน้มลดลง แต่หากเมือ่พิจารณาจากสัดส่วน
ของมูลค่าโฆษณาพบว่า หมวดหมู่ความคมชัดปกติและ
หมวดหมู่ความคมชัดสูงมีสัดส่วนมูลค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นที่ 
ร้อยละ ๓.29 และร้อยละ 1.59 ตามล�าดับ ซ่ึงอาจ
เป็นไปได้ว่าอาจเกดิจากการกระจายเมด็เงนิโฆษณาจาก
ช่องเดมิทีย่ตุกิารออกอากาศไปยงัช่องในสองหมวดหมู่นี้  
ซึ่งแตกต่างจากการกระจายตัวของสัดส่วนผู้ชมท่ีไม่มี
การเพ่ิมขึ้นในหมวดหมู ่ช่องความคมชัดปกติ แต่ไป 
เพิ่มขึ้นที่หมวดหมู ่ช่องสาธารณะและหมวดหมู ่ช่อง 
ความคมชัดสูงแทน

 ๑.3 มูลค่าการโฆษณาในกิจการเคเบิลทีวี
และทีวีดาวเทียม ปี 2563

   การโฆษณาในช่องรายการเคเบิลทีวี
และทีวีดาวเทียมในปี 25๖๓ มีมูลค่ารวมประมาณ 
1,515.82 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 
750 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงประมาณร้อยละ 
๓๓ จากปี 25๖2 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการกระจาย
เมด็เงนิโฆษณาไปยงัช่องรายการเคเบลิทีวี/ทวีีดาวเทยีม
ที่น้อยลง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ 9

แผนภูมิที่ 9 : มูลค่าการโฆษณาในช่องรายการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม ปี 25๖2 - 25๖๓

ที่มา : AGB Nielsen Media Research
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 ๑.4 พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน ์
ปี 2563 

   จากข้อมูลการรับชมโทรทัศน์รายวัน 
(เฉลี่ยต่อเดือน) จากทุกโครงข่าย11 ในรอบปี 25๖๓12 
พบว่า ผู้ชมทั่วประเทศมีแนวโน้มท่ีใช้ระยะเวลาในการ
รับชมรายการโทรทัศน์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 5.๓7 เมื่อ 
เทียบกับในช่วงไตรมาสที่ 2 และเม่ือพิจารณาในส่วน
ของผู้ชมโทรทัศน์เฉพาะในระบบดิจิทัล ในปี 25๖๓ 
เปรยีบเทยีบกบัปี 25๖2 พบว่า ระยะเวลาทีผู่ช้มใช้ในการ 
รบัชมทกุไตรมาสน้ันเพิม่มากข้ึน โดยคดิเป็นร้อยละ 1.81  
(ไตรมาสท่ี 1) ร้อยละ ๖.94 (ไตรมาสท่ี 2) ร้อยละ 1.80
(ไตรมาสที ่๓) และร้อยละ 2.๖8 (ไตรมาสท่ี 4) ตามล�าดับ 
นอกจากนี้ ข้อมูลระดับรายเดือนยังพบว่า ผู้ชมโทรทัศน์ 
ในระบบดิจิทัลใช้เวลาในการรับชมมากที่สุดในเดือน

เมษายน และเดือนตุลาคม 25๖๓ เฉล่ีย 4 ชั่วโมง 
2 นาท ีและ ๓ ชัว่โมง 58 นาท ีตามล�าดบั ซึง่มพีฤตกิรรม
คล้ายคลึงกับการรับชมโทรทัศน์ในทุกโครงข่ายที่ผู้ชม 
ใช้เวลาในการรับชมมากที่สุดในช่วงเดือนเดียวกัน1๓ 
อย่างไรก็ดีในช่วงยุคความปกติใหม่ (New Normal) 
ในไตรมาสท่ี ๓ กลับพบว่าผู้ชมใช้ระยะเวลาในการรบัชม 
โทรทัศน์โดยเฉลี่ยลดลงจากช่วงก่อนหน้า ซ่ึงอาจเป็น 
ผลมาจากการประกาศมาตรการผ่อนคลาย14 ของภาครฐั 
และประชาชนเริ่มกลับไปท�างานในออฟฟิศและใช้ชีวิต 
นอกบ้านมากขึ้นดังมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิ 
ที่ 10 และ 11

11 เป็นการรับชมของผู้ชมทั่วประเทศทั้งโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล และโทรทัศน์ในระบบเคเบิลและดาวเทียม (ที่มา : AGB Nielsen  
 Media Research)
12 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ต้นปี 25๖๓ ซึ่งประเทศไทยเริ่มพบผู้ติดเชื้อฯ รายแรก 
 ในช่วงกลางเดอืนมกราคม 25๖๓ และส่งผลกระทบมาอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นี ้การวเิคราะห์พฤติกรรมการรบัชมรายการโทรทศัน์จะแบ่งออกเป็น 
 4 ช่วงเวลาหลัก คือ ช่วงไตรมาสที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 25๖๓ ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
 โคโรนา 2019 จะเกิดขึ้น ช่วงไตรมาสที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 25๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 เกิดข้ึนอย่างชัดเจน เน่ืองจากตามรายงานของกรมควบคุมโรค มีจ�านวนผู้ติดเชื้อฯ สะสมเกิน 1,000 ราย ช่วงไตรมาสที่ ๓ เดือน 
 กรกฎาคม - กันยายน 25๖๓ ซึ่งเป็นช่วงท่ีเริ่มปรับวิถีชีวิตเข้าสู่ยุคความปกติใหม่ (New Normal) แบบชั่วคราว และช่วงไตรมาสที่ 4 
 เดือนตุลาคม -ธันวาคม 25๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่ปรับวิถีชีวิตเข้าสู่ยุคความปกติใหม่แบบระยะยาว (Next Normal)
1๓ ผู้ชมโทรทัศน์ทุกโครงข่ายใช้เวลาในการรับชมมากสุดในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม 25๖๓ เฉลี่ย 4 ชั่วโมง 2๖ นาที และ 4 ชั่วโมง  
  18 นาที ตามล�าดับ
14 ในช่วงไตรมาสที่ ๓ ปี 25๖๓ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการประกาศมาตรการผ่อนปรน 
  ระยะที่ 4 และระยะที่ 5

แผนภูมิที่ ๑0 : ระยะเวลาที่ใช้ในการรับชมโทรทัศน์รายวัน (เฉลี่ยต่อเดือน) ทุกโครงข่ายทั่วประเทศ

หน่วย : ชั่วโมง.นาที

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ปี ๒๕6๒

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔

เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงระหว่าง

ปี ๒๕6๓ และปี ๒๕6๒
(ร้อยละ)

ไตรมาสท่ี ๑ ๐.8๑

ไตรมาสท่ี ๒ ๕.๓๗

ไตรมาสท่ี ๓ -๒.๐๐

ไตรมาสท่ี ๔ -๐.๐๑

ที่มา : AGB Nielsen Media Research
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แผนภูมิที่ ๑๑ : ระยะเวลาที่ใช้ในการรับชมโทรทัศน์รายวัน (เฉลี่ยต่อเดือน) ในระบบดิจิทัลทั่วประเทศ

หน่วย : ชั่วโมง.นาที

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปี ๒๕6๓
ปี ๒๕6๒

ไตรมาสท่ี ๔ไตรมาสท่ี ๓ไตรมาสท่ี ๒ไตรมาสท่ี ๑

เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงระหว่าง

ปี ๒๕6๓ และปี ๒๕6๒
(ร้อยละ)

ไตรมาสท่ี ๑ ๑.8๑

ไตรมาสท่ี ๒ 6.9๔

ไตรมาสท่ี ๓ ๑.8๐

ไตรมาสท่ี ๔ ๒.68
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3.39 3.38 3.42
3.48 3.45 3.42 3.43

3.44 3.41
3.49 3.47

3.43 3.39
3.47

3.51
3.58

3.50
3.42

4.02

ที่มา: AGB Nielsen Media Research

   ทั้งนี้ จะเห็นได้ชัดว่า ระยะเวลาในการ 
รับชมโทรทัศน์ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 25๖๓ เพิ่มขึน้ 
อย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งการรับชมโทรทัศน์จากทุกโครงข่าย 
และการรับชมโทรทัศน์เฉพาะในระบบดิจิทัล ซึ่งใน
ช่วงไตรมาสที่ 2 ตรงกับช่วงเวลาของการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงช่วงเวลาที่
หน่วยงานต่าง ๆ  ใช้มาตรการให้พนักงานท�างานที่บ้าน 
เพือ่ตอบสนองแนวทางและนโยบายของรฐัในการป้องกนั
และสกัดกั้นการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสฯ 

   เป็นที่น่าสนใจว่า เม่ือเปรียบเทียบการ
รับชมโทรทัศน์รายวัน (เฉลี่ยต่อเดือน) ตามเขตพ้ืนท่ี 
พบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการรับชมเฉลี่ย (ทั้งการรับชม
โทรทัศน์ทุกโครงข่าย และการรับชมโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิทัล) ของเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลสูงกว่า
เขตพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างมีนัยส�าคัญ นอกจากน้ี พบว่า  
ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 25๖๓ ที่ระยะเวลาในการรับชม 
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเพิ่มข้ึนเทียบกับ 
ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 25๖2 มากกว่าถึงร้อยละ 10  

(ร้อยละ 10.1๓ ส�าหรบัโทรทศัน์ทกุโครงข่าย และร้อยละ 
10.51 ส�าหรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล) อย่างไรก็ด ี
ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา
การรับชมมากขึ้นเพียงร้อยละ 4.๓๓ ส�าหรับการรับชม
โทรทัศน์ทุกโครงข่าย และร้อยละ 5.๓4 ส�าหรับการ 
รับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 

   เมื่อพิจารณาข้อมูลลงลึกระดับรายเดือน 
พบว่า ในเดอืนเมษายน 25๖๓ ผูช้มโทรทศัน์ทกุโครงข่าย 
ใช้เวลาในการรับชมมากขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ โดยใน
เขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลใช้เวลารับชมเฉลี่ย 
5 ชั่วโมง 59 นาที ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดใช้เวลารับชม
เฉลี่ย 4 ชั่วโมง 10 นาที เช่นเดียวกันนั้น ผู้ชมโทรทัศน์
ในระบบดิจิทัลก็ใช้เวลาในการรับชมมากขึ้นอย่างมี 
นัยส�าคัญในช่วงเวลาเดียวกัน โดยพื้นท่ีกรุงเทพฯ 
และปริมณฑลใช้เวลารับชมเฉลี่ย 5 ชั่วโมง 25 นาท ี
(เดือนเมษายน 25๖๓) ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดใช้เวลา 
รับชมในเดือนเมษายน 25๖๓ เฉลี่ย ๓ ชั่วโมง 57 นาที
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ 12 และ 1๓
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แผนภูมิที่ ๑3 : ระยะเวลาที่ใช้ในการรับชมโทรทัศน์รายวัน (เฉลี่ยต่อเดือน) ในระบบดิจิทัล แบ่งตามพื้นที่

แผนภูมิที่ ๑2 : ระยะเวลาที่ใช้ในการรับชมโทรทัศน์รายวัน (เฉลี่ยต่อเดือน) ทุกโครงข่ายแบ่งตามพื้นที่

ต่างจังหวัดท่ัวประเทศ ปี ๒๕6๓ ต่างจังหวัดท่ัวประเทศ ปี ๒๕6๒
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี ๒๕6๓ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี ๒๕6๒

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
รับชมเฉล่ีย

(ม.ค. - ธ.ค. 6๓)
๕ ชั่วโมง ๒๕ นาที

ต่างจังหวัดท่ัวประเทศ
รับชมเฉล่ีย

(ม.ค. - ธ.ค. 6๓)
๓ ชั่วโมง ๕๗ นาที

หน่วย : ชั่วโมง.นาที

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔

5.16 5.13
5.35

5.59
5.30 5.22 5.21 5.20 5.18

5.29 5.21 5.11

5.09 5.09 5.09 5.10 5.11 5.15 5.20 5.10 5.165.08 5.015.11

3.57

3.52 3.59

4.10

3.57 3.55 3.55

3.54 3.58

3.58

3.58

4.06

3.54

3.54

4.00

3.53 3.47 3.55 3.45

4.01 4.03

4.03

3.57

3.49

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ไตรมาสท่ี ๑ ๓.88

ไตรมาสท่ี ๒ ๑๐.๑๓

ไตรมาสท่ี ๓ ๒.๒๔

ไตรมาสท่ี ๔ ๑.9๐

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี ๒๕6๓ และปี ๒๕6๒ (ร้อยละ)

ต่างจังหวัดทั่วประเทศ

ไตรมาสท่ี ๑ -๐.๒๕

ไตรมาสท่ี ๒ ๔.๓๓

ไตรมาสท่ี ๓ -๒.9๓

ไตรมาสที่ ๔ -๐.๔๒

ที่มา : AGB Nielsen Media Research

หน่วย : ชั่วโมง.นาที

4.46 4.45

5.06

4.41 4.37

5.25

4.57

4.30
4.40

4.52 4.55 4.55 4.54

5.03

4.53

4.41 4.47

4.48

4.474.474.38 4.404.39

3.33 3.30 3.36
3.47

3.33 3.31 3.26
3.35 3.40

3.47
3.39 3.33

3.313.323.40 3.353.29 3.28
3.32

3.223.273.32 3.30 3.33

4.39

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.   พ.ค.  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔

 กรุงเทพฯ และปริมณฑล
รับชมเฉล่ีย

(ม.ค. - ธ.ค. 6๓)
๔ ชั่วโมง ๕๗ นาที

ต่างจังหวัดท่ัวประเทศ
รับชมเฉล่ีย

(ม.ค. - ธ.ค. 6๓)
๓ ชั่วโมง ๓6 นาที

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ไตรมาสท่ี ๑ ๔.๒9

ไตรมาสท่ี ๒ ๑๐.๕๑

ไตรมาสท่ี ๓ ๔.6๑

ไตรมาสท่ี ๔ ๓.๕๑

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี ๒๕6๓ และปี ๒๕6๒ (ร้อยละ)

ต่างจังหวัดทั่วประเทศ

ไตรมาสท่ี ๑ ๐.6๑

ไตรมาสท่ี ๒ ๕.๓๔

ไตรมาสท่ี ๓ ๐.๕๒

ไตรมาสท่ี ๔ ๒.8๒

ต่างจังหวัดท่ัวประเทศ ปี ๒๕6๓ ต่างจังหวัดท่ัวประเทศ ปี ๒๕6๒
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี ๒๕6๓ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี ๒๕6๒

ที่มา : AGB Nielsen Media Research 
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จากข้อมูลการรับชมโทรทัศน์ในรอบปี 25๖๓ 
สรุปได้ว่า ผู ้ชมมีแนวโน้มใช้ระยะเวลาในการรับชม
โทรทัศน์เพิ่มสูงขึ้น โดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในเดือน
เมษายนและเดือนตุลาคม เนื่องจากประชาชนมีความ
สนใจและเฝ้าติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
สถานการณ์การชุมนุมใหญ่ทางการเมือง อย่างไรก็ดี 
ในช่วงยุคความปกติใหม่ในไตรมาสที่ 4 พบว่า ผู้ชมมี
แนวโน้มทีจ่ะรบัชมโทรทศัน์ลดลง เนือ่งจากรฐับาลเริม่มี 
มาตรการผ่อนคลาย ส่งผลให้ประชาชนสามารถกลับไป
ท�างานทีอ่อฟฟิศและใช้ชวีตินอกบ้านมากข้ึน นอกจากน้ัน 
ยังพบว่า ประชาชนในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดหลายพื้นที่
มีแนวโน้มรับชมโทรทัศน์ลดลงในไตรมาสท่ี 4 อย่างมี 
นยัส�าคัญ ซึง่สาเหตหุลกัเกดิจากสภาพอากาศทีค่่อนข้าง 
แปรปรวน เช่น มีฝนตกหนัก รวมถึงการประสบกับ 
ภยัธรรมชาตอิย่างอทุกภยั ส่งผลให้ระยะเวลาในการรับชม 

โทรทัศน์ของผู้ชมในพ้ืนท่ีต่างจังหวัดมีแนวโน้มปรับตัว 
ลดลงมากกว ่าระยะเวลาการรับชมโทรทัศน ์ของ
ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

2. สภาพตลาดกิจการกระจายเสียง ปี 2563

 2.๑ สัดส่วนการเข้าถึงการรับฟังวิทยุจาก 
ทุกช่องทาง ปี 2563

   จากการส�ารวจจากประชากรไทยอายุ
ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ซึ่งรับฟังวิทยุคลื่นหลักในระบบ 
เอฟ.เอ็ม. จ�านวน 40 สถานี (87.5 MHz - 107.0 MHz)  
จากทุกช่องทาง เช่น เคร่ืองรับวิทยุ โทรศัพท์เคล่ือนที่
และคอมพิวเตอร์ ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล พบว่า ในปี 25๖๓ มอีตัราการเข้าถงึการรบัฟัง 
วิทยุจากทุกช่องทาง คิดเป็นร้อยละ 17 ของประชากร 
ทัว่ประเทศ ซึง่เป็นอตัราทีเ่พิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าประมาณ 
ร้อยละ 2 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ 14

แผนภูมิที่ ๑4 : สัดส่วนการเข้าถึงการรับฟังวิทยุจากทุกช่องทาง ปี 2555 - 25๖๓

    ที่มา : AGB Nielsen Media Research

 2.2 มลูค่าการโฆษณาในกจิการกระจายเสยีง 
ปี 2563

  มลูค่าการโฆษณาผ่านสถานวีทิยกุระจายเสยีง 
ระบบเอฟ.เอ็ม. คลื่นหลักในเขตกรุงเทพมหานครและ 
ปรมิณฑล จ�านวน ๓๖ สถาน ี(88.0 - 91.5, 93.0 - 103.5 
และ 104.5 - 107.0 MHz)  ในปี  25๖๓  มมีลูค่าประมาณ 
๓,๖02.25 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบมูลค่า 

การโฆษณาของปี 25๖๓ กับปี 25๖2 พบว่า ปี 25๖2 
มีมูลค่าโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงประมาณ 
4,7๓4.85 ล้านบาท ซ่ึงสงูกว่ามลูค่าโฆษณาของปี 25๖๓  
ประมาณ 1,1๓2.๖0 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 
ร้อยละ 24 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ 15

ร้อ
ยล

ะ

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕6๐ ปี ๒๕6๑ ปี ๒๕6๒ ปี ๒๕6๓

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00

38

32

24

19

16 16
15 15

17
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แผนภูมิที่ ๑5 : ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม คลื่นหลัก
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 25๖2 - 25๖๓

    ที่มา : AGB Nielsen Media Research 

 2.3 พฤติกรรมการรับฟังวิทยุ๑5 ปี 2563 
(Radio Listening Behavior)

   จากข้อมูลพฤติกรรมการรับฟังวิทย ุ
(Radio Listening Behavior) พบว่า ในปี 25๖๓ ผู้คน 
ส่วนใหญ่นิยมรับฟังวิทยุที่บ ้าน (ร ้อยละ 47.98) 
ตามมาด้วยการรับฟังวิทยุในรถ (ร้อยละ ๓9.59) รับฟัง
ในที่ท�างาน (ร้อยละ 11.4๓) และอื่น ๆ  (ร้อยละ 1.00) 

แผนภูมิที่ ๑6 : พฤติกรรมการรับฟังวิทยุ จ�าแนกตามสถานที่ ปี 25๖2 - 25๖๓

หน
่วย

 : 
ล้า

นบ
าท

500

450

400

350

300

250

200

150

100

0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปี ๒๕6๒ ๓๒๑.68 ๓๒6.๓8 ๔๐6.๔๓ ๓๔๗.66 ๓๕๒.6๐ ๔๑6.9๔ ๔๑๑.๓๒ ๔๒๓.๒6 ๔๑8.๑๔ ๔๓๑.๓6 ๔๕๑.๗๔ ๔๒๗.๓๔

ปี ๒๕6๓ ๓๑๔.๓8 ๓๐๒.๔๑ ๓๓๐.๔๕ ๒๗๔.6๕ ๒๗๗.๔๔ ๒6๗.๐๑ ๒9๗.๓6 ๒9๑.๔๒ ๒98.๓๗ ๓๑8.๕๕ ๓๐๗.9๒ ๓๒๒.๒9

15 เป็นการส�ารวจจากประชากรไทยอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ซึ่งรับฟังวิทยุคลื่นหลักในระบบเอฟ.เอ็ม. จ�านวน 40 สถานี (87.5 MHz - 
  107.0 MHz) จากทุกช่องทาง เช่น เครื่องรับวิทยุ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และคอมพิวเตอร์ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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8.10 11.43
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47.98
51.60

ปี ๒๕6๒ ปี ๒๕6๓

ร้อ
ยล

ะ

นอกจากนี้ ยังพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่นิยมรับฟังวิทยุ
ผ่านทางเครื่องรับวิทยุ (ร้อยละ 70.๖7) ตามมาด้วย 
ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ร้อยละ 27.5๖) ผ่าน 
คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 1.57) และอื่น ๆ  (ร้อยละ 0.20) 
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ 1๖ และ 17

    ที่มา : AGB Nielsen Media Research

ท่ีบ้าน อื่น ๆในท่ีท�างาน
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แผนภูมิที่ ๑7 : พฤติกรรมการรับฟังวิทยุ จ�าแนกตามอุปกรณ์ที่ใช้รับฟัง ปี 25๖2 - 25๖๓

ที่มา : AGB Nielsen Media Research

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับฟังวิทยุ
ของปี 25๖๓ กับปีก่อนหน้า พบว่า ผู้ฟังวิทยุมีแนวโน้ม 
รับฟังวิทยุในที่ท�างานเพิ่มขึ้น โดยมีแนวโน้มรับฟังวิทยุ
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โทรศัพท์เคล่ือนท่ี

25.40 27.56

0.80 1.57 0.00 0.20

70.6773.80

ปี ๒๕6๒ ปี ๒๕6๓

ร้อ
ยล

ะ

คอมพิวเตอร์เครื่องรับวิทยุ

ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่และผ่านคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 
ด้วยเช่นกัน

อื่น ๆ
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สภาพตลาดโทรคมนาคมที่ส�าคัญแบ่งออกเป็น 
๓ ประเภท ได้แก่ บริการโทรศัพท์ประจ�าที่ บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเทอร์เน็ต ดังนี้ 

๑. ตลาดบริการโทรศัพท์ประจ�าที่

 ตลาดบรกิารโทรศพัท์ประจ�าทีข่องประเทศไทย
ในปี 25๖๓ มีจ�านวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์
ประจ�าที่ (Fixed Line Subscribers) อยู่ท่ีประมาณ 
5 ล้านเลขหมาย ลดลงร้อยละ 7.๖5 เม่ือเปรียบเทียบ
กับปี 25๖2 หากคิดเป็นสัดส่วนผู้ลงทะเบียนใช้บริการ
โทรศัพท์ประจ�าที่ต่อจ�านวนครัวเรือนอยู ่ท่ี 22.88 
และประมาณการส่วนแบ่งตลาดบรกิารโทรศพัท์ประจ�าที่ 
ประจ�าปี 25๖๓ เป็นของ บริษัท ทีโอที จ�ากัด มหาชน 
(TOT) ร้อยละ ๖5.๖๖ เนือ่งจากเป็นผูใ้ห้บรกิารรายใหญ่
ในตลาดนี้ โดยมีสาเหตุหลัก ๆ  จากลักษณะของธุรกิจ

การให้บริการโทรศัพท์ประจ�าที่ซ่ึงต้องมีการลงทุนสูง 
จึงท�าให้เกิดการผูกขาดโดยธรรมชาติ รองลงมาเป็น 
บรษิทั ทร ูอนิเทอร์เนต็ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (TICC) ร้อยละ  
27.14 และบริษทั กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) 
(CAT) ร้อยละ 2.77 ตามล�าดบั ในการเข้ามาแข่งขนัของ
ผู้ให้บริการรายใหม่ยังมีเหตุของข้อจ�ากัดต่าง ๆ ภายใต้ 
เงือ่นไขของสญัญาจนกระทัง่ท�าให้ผลวเิคราะห์การลงทนุ 
ในเชิงพาณิชย์ส�าหรับกิจการโทรศัพท์ประจ�าที่นั้น 
ไม่คุ ้มค่า ประกอบกับตลาดที่อยู่ในภาวะอิ่มตัวเต็มที่ 
พฤติกรรมผูใ้ช้บรกิารทีเ่ปล่ียนแปลงไป โดยการใช้บริการ
ท่ีทดแทนได้ด้วยเทคโนโลยีอื่น เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
การส่ือสารได้ด้วยเหตุผลของความสะดวกและต้นทุน
อัตราค่าใช้บริการที่ต�่ากว่า ดังมีรายละเอียดปรากฏ 
ตามแผนภูมิที่ 18 และ 19

แผนภูมิที่ ๑8 : จ�านวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์ประจ�าที่ ในช่วงปี 2559 - 25๖๓*
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จ�านวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์ประจ�าที่ (ล้านเลขหมาย) สัดส่วนต่อจ�านวนครัวเรือน ทั่วประเทศ (ร้อยละ)

(ล
้าน

เล
ขห

มา
ย)

ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕6๐ ปี ๒๕6๑ ปี ๒๕6๒ ปี ๒๕6๓*

4.71 5.16 6.06 5.41 5.00

21.91
24.12

28.09

24.76 22.88

หมายเหตุ : * ข้อมูลเบื้องต้น (Preliminary based on annual figure) 

ที่มา : ส�านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

สภาพตลาดและการแข่งขัน
ในกิจการโทรคมนาคม 

(ร
้อย

ละ
)
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แผนภูมิที่ ๑9 :  ส่วนแบ่งตลาดบริการโทรศัพท์ประจ�าที่ จ�าแนกตามผู้ประกอบการ1๖ ปี 25๖๓*

TOT

TICC

CAT

AWN

3BB

OTW

DTN

ร้อยละ ๒๗.๑๔
TICC

ร้อยละ ๒.๗๗
CAT

ร้อยละ ๑.8๔
3BB

ร้อยละ ๐.๒๐
OTW

ร้อยละ ๐.๐๓
DTN

AWN
ร้อยละ ๒.๓๗

ร้อยละ 6๕.66
TOT

หมายเหตุ : * ข้อมูลเบื้องต้น (Preliminary based on annual figure) 

ที่มา : ส�านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

2. ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

 ผู ้ลงทะเบียนใช ้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(Mobile Subscribers) ปี 25๖๓ มจี�านวนอยูท่ี่ประมาณ  
11๖.29 ล้านเลขหมาย หรือลดลงร้อยละ 10.28 
เมื่อเปรียบเทียบกับป ี 25๖2 หากเทียบจ�านวน 
ผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เปิดใช้บริการ 
ต่อจ�านวนประชากร 100 คน อยูท่ีร้่อยละ 170.70 และ 
เมื่อพิจารณาถึงส่วนแบ่งตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที ่
ปี 25๖๓ พบว่า บริษทั แอดวานซ์ไวเลส เน็ทเวอร์ค จ�ากดั 

(AWN) มส่ีวนแบ่งตลาดสงูท่ีสดุร้อยละ 44.54 รองลงมา 
เป็นบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 
จ�ากัด (TUC) ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 
ปี 25๖2 ที่อยู่ร้อยละ ๓1.99 เป็นร้อยละ ๓2.๓9 
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ 20 ส่วนค่า HHI 
ตลาดโทรศัพท์เคล่ือนท่ีปี 25๖2 อยู่ท่ี ๓,418 และ 
ปี 25๖๓ เพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ ๓,449

1๖ บรษัิท แอดวานซ์ไวร์เลสเนท็เวอร์ค จ�ากัด (AWN) , บรษิทั ทรปิเปิลท ีบรอดแบนด์ จ�ากัด (มหาชน) (3BB), บรษิทั กสท โทรคมนาคม 
  จ�ากัด (มหาชน) (CAT), บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด (DTN), บริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (OTW), บริษัท ทีโอที 
  จ�ากัด มหาชน (TOT), บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (TICC)
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AWN

TUC

DTN

CAT

TOT/MVNOsร้อยละ ๔๔.๕๔
AWN

ร้อยละ ๐.๔๒
TOT/MVNOs

ร้อยละ ๓๒.๓9
TUC

ร้อยละ ๒๐.๒๗
DTN

ร้อยละ ๒.๓8
CAT

แผนภูมิที่ 20 :  ส่วนแบ่งตลาดผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี 25๖๓*

หมายเหตุ : * ข้อมูลเบื้องต้น (Preliminary based on annual figure)

ที่มา : ส�านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

3. ตลาดบรกิารอนิเทอร์เนต็ (Internet Services)

 ป ัจจุ บันการให ้บริการอินเทอร ์ เน็ตของ
ประเทศไทยสามารถใช้บริการได้หลากหลายช่องทาง
ด้วยกนั ซึง่ผูใ้ช้บรกิารส่วนใหญ่ใช้บรกิารผ่านช่องทางการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่ และการให้
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจ�าที่

 3.๑ อินเทอร ์ เน็ตความเร็วสูงประจ�าที่ 
(Fixed Broadband)

   ป ัจจุ บันตลาดบริการอินเทอร ์ เน็ต
ความเรว็ต�า่ (Narrowband Internet) นัน้ค่อย ๆ  เลอืนหาย 
ไปจากตลาดบริการอินเทอร์เน็ต อย่างเช่น เทคโนโลยี
ในกลุ่ม Dial - up และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
มกีารเชือ่มต่อได้หลายเทคโนโลยมีากข้ึน โดยปรบัเปลีย่น
จากเทคโนโลยใีนกลุม่ xDSL (Digital Subscriber Line) 
เป็นเทคโนโลย ีFTTP (Fiber to the Premises) มากขึน้ 

และป ี  25๖๓ มีจ� านวนผู ้ลงทะเบียนใช ้บริการ 
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจ�าที่เพ่ิมข้ึนประมาณอยู่ที่ 
จ�านวน 11.๖9 ล้านราย หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.๖1 
เมื่อเทียบกับปี 25๖2 เมื่อพิจารณาการเข้าถึง พบว่า  
สัดส่วนจ�านวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงประจ�าที่อยู ่ที่ 17.17 ราย ต่อจ�านวน
ประชากร 100 คนหรือ 5๓.๓7 ครอบครัวท่ีลงทะเบยีน
ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อจ�านวนครัวเรือน 
ทัง้ประเทศ 100 ครวัเรอืน และส่วนแบ่งตลาดปี 25๖๓ 
พบว่า บจก. ทร ูอนิเทอร์เนต็ (True Internet) มส่ีวนแบ่ง 
ตลาดมากที่สุดถึงร้อยละ ๓๖.10 รองลงมาเป็น บริษัท 
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ากัด (มหาชน) (3BB) ร้อยละ 
29.9๓  ดงัมรีายละเอยีดปรากฏตามแผนภมูทิี ่21 และ 
22 ค่า HHI ปี 25๖๓ ลดลงเมื่อเทียบกับปี 25๖2 
จาก 2,794 เป็น 2,๖9๖
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แผนภูมิที่ 2๑ : จ�านวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจ�าที่
ในช่วงปี 2559 - 25๖๓*

หมายเหตุ : * ข้อมูลเบื้องต้น (Preliminary based on annual figure)

ที่มา : ส�านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

แผนภูมิที่ 22 : ส่วนแบ่งตลาดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจ�าที่
ในช่วงปี 2559 - 25๖๓*
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ผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจ�าท่ี แนวโน้ม
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ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕6๐ ปี ๒๕6๑ ปี ๒๕6๒ ปี ๒๕6๓

7.22 8.21 9.19 10.11 11.69

หมายเหตุ : * ข้อมูลเบื้องต้น (Preliminary based on annual figure)

ที่มา : ส�านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.
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 3.2 อินเทอร ์ เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที ่
(Mobile Broadband) 

   บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่ 
(Mobile Broadband) มีผู ้ลงทะเบียนใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่ประมาณ ๖๓.0๖ 
ล้านเลขหมาย เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.49 เมื่อเทียบกับ
ปี 25๖2 โดยมีอัตราการเข้าถึงประชากรอยู่ที่ร้อยละ 
92.5๖ และหากพิจารณาถึงส่วนแบ่งตลาดปี 25๖๓ 

พบว่า บรษิทั แอดวานซ์  ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ�ากัด (AWN) 
มีสัดส่วนมากที่สุดถึงร้อยละ 45.7๖ รองลงมาเป็น
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด 
(TUC) มีสัดส่วนร้อยละ ๓0.20 และบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จ�ากัด (DTN) มีสัดส ่วนร ้อยละ 21.2๖ 
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิท่ี 2๓ และ 24 
และในส่วนของค่า HHI มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 
ปี 25๖2 จากอยู่ที่ระดับ ๓,417 เป็น ๓,4๖1

แผนภูมิที่ 23 : จ�านวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่
ในช่วงปี 25๖0 - 25๖๓*

หมายเหตุ : * ข้อมูลเบื้องต้น (Preliminary based on annual figure)

ที่มา : ส�านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

แผนภูมิที่ 24 : ส่วนแบ่งตลาดคิดจากจ�านวนเลขหมายที่เปิดใช้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ ปี 25๖๓*
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หมายเหตุ : * ข้อมูลเบื้องต้น (Preliminary based on annual figure)

ที่มา : ส�านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.  
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๑. กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 กสทช. ได้ปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกประกาศ 
กสทช. เรื่อง การก�าหนดลักษณะและมาตรการก�ากับ
ดแูลการควบรวมกจิการ การถอืหุน้ไขว้ และการครอบง�า 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์  โดยมวีตัถปุระสงค์ 
เพื่อผ่อนปรนหลักเกณฑ์และลดขั้นตอนในการปฏิบัติ
ตามประกาศ โดยได้ออกประกาศ กสทช. เรือ่ง มาตรการ
ก�ากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 
วันที่ 20 สิงหาคม 25๖1 โดยในส่วนการครอบง�า
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระบุไว้ใน 
หมวด 2 การครอบง�ากจิการโดยบุคคลผูท่ี้มผีลประโยชน์
ร่วมกัน ก�าหนดว่า หากมีการกระท�าในลักษณะการ
ครอบง�ากิจการฯ ท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยบุคคล 
ผูท้ีม่ผีลประโยชน์ร่วมกนัอนัอาจส่งผลให้เกดิการผกูขาด 
ลด หรือจ�ากัดการแข่งขัน อาจมีค�าสั่งก�าหนดมาตรการ
เฉพาะเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท�าอันเป็นการผูกขาด
หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน โดยในปี 
25๖๓ ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีผู้รับใบอนุญาตที ่
เข้าข่ายมีการกระท�าในลักษณะการครอบง�ากิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทางธุรกิจทั้งทางตรง
และทางอ้อม อันอาจส่งผลให้เกิดการผูกขาด ลด หรือ
จ�ากัดการแข่งขัน 

2. กิจการโทรคมนาคม 

 ในปี 25๖๓ มีการแจ้งรวมธุรกิจระหว่างผู้รับ
ใบอนุญาตที่เป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกัน จ�านวน 1 กรณี 
คือ การรวมธุรกิจระหว่าง บริษัท เอแอลที เทเลคอม 
จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จ�ากัด 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 25๖๓ โดยแจ้งความประสงค ์
การซื้อ-ขายทรัพย ์ สินระหว ่างบริษัทในกลุ ่มและ 
ปรบัเปลีย่นโครงสร้างการประกอบธรุกิจ และได้ด�าเนนิการ 
ตามข้อ ๖ ของประกาศ กสทช. เรือ่ง มาตรการก�ากบัดูแล 
การรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม (การรวมธุรกิจ
ระหว่างผู้รับใบอนุญาตที่เป็นบริษัทในกลุ่มหรือบริษัท 
ในเครือเดียวกัน หรือการรวมธุรกิจระหว่างผู้มีอ�านาจ
ควบคุมกับผู้รับใบอนญุาตทีเ่ป็นบริษทัในกลุ่มหรือบริษัท
ในเครอืเดยีวกนั) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 นอกจากนี้ ส�านักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการ
พิจารณาการรวมธรุกจิระหว่าง บริษทั กสท โทรคมนาคม 
จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) 
เป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ�ากัด (มหาชน) 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 25๖๓ 
โดยที่ บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) ได้มหีนงัสอืแจ้งก�าหนดการ
จดทะเบียนรวมธุรกิจในวันที่ 7 มกราคม 25๖4 

ข้อสังเกตเก่ียวกับการกระทำาอันมีลักษณะเป็นการครอบงำา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
ท่ีมีผลกระทบกับประโยชน์ของรัฐและประชาชน

154คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



กสทช.  ได้ก�ากบัดแูลการประกอบกจิการ  การก�าหนด 
เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการโทรคมนาคม การก�ากับ
ดแูลโครงสร้างอตัราค่าบรกิารโทรคมนาคมเพือ่คุม้ครอง
ผูใ้ช้บรกิารให้ได้รบับรกิารทีม่คีณุภาพในราคาทีเ่ป็นธรรม 
ในปี 25๖๓ มีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

๑. การก�ากับดูแลคุณภาพการให้บริการ

 ได้ด�าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการ 
ให้บรกิารโทรคมนาคมให้เป็นไปตามประกาศฯ  ทีก่�าหนด 
มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้มีการจัดท�าและปรับปรุง
ประกาศในการก�าหนดมาตรฐานของคุณภาพการให้
บรกิารโทรคมนาคม ซ่ึงเป็นการควบรวมประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม
ประเภทเสียง และประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของ
คณุภาพการให้บรกิารโทรคมนาคมประเภทข้อมลูส�าหรบั
โครงข่ายโทรคมนาคมเคล่ือนท่ี รวมทั้งเพิ่มเติมค่าช้ีวัด
คุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่าน
โครงข่ายโทรคมนาคมประจ�าท่ี เพื่อให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในสภาพการณ์
ปัจจบุนั และเพือ่คุม้ครองผูใ้ช้บรกิารทีพ่งึได้รบับรกิารทีม่ ี
คุณภาพ โดยในปี 25๖๓ ได้ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ 
การให้บริการโทรคมนาคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม ซึ่ง 
ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัที ่25 ตลุาคม 25๖2 

ซึง่มผีลใช้บงัคบัเม่ือวนัที ่1 มกราคม 25๖๓ โดยก�าหนด
ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องให้บริการโทรคมนาคม
ตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการที่ก�าหนดไว้ใน 
ภาคผนวกแนบท้ายประกาศ17 โดยต้องด�าเนินการ 
วดัค่าช้ีวดัคณุภาพบรกิารและส่งรายงานให้แก่ส�านกังาน 
กสทช. เป็นรายไตรมาส นอกจากการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการให้บริการฯ โดยรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
ผู้ให้บริการแล้ว ส�านักงานฯ ยังได้ด�าเนินการติดตาม
และตรวจวัดคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการ
โดยตรง และได้ด�าเนินการตรวจสอบซ�้าในกรณีที่การให้
บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานของคณุภาพการให้บรกิาร
โทรคมนาคม โดยจะด�าเนินการตรวจสอบเป็นประจ�า 
ทุกปี และออกตรวจเพ่ิมเติมเมื่อได้รับการร้องเรียน 
จากผู้บริโภค ตลอดจนการร่วมมือกับผู้ประกอบการ 
ในการด�าเนินการตรวจสอบปัญหาตามท่ีได้รับร้องเรียน 
โดยสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ
ตามมาตรฐานฯ ดังนี้

 ๑.๑ การตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ
โทรคมนาคมจากรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
การให้บริการของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม

   (1) คุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม
ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมประจ�าที่ ได้แก่ บริการ
โทรศัพท์ประจ�าท่ี และบริการโทรศัพท์สาธารณะ 

17 ค่าชี้วัดคุณภาพบริการปรากฏตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม ซึ่งประกาศใน 
  ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 25๖2 เล่ม 1๓๖ ตอนพิเศษ 2๖5 ง ประกอบด้วย 
  1) บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมประจ�าที่ หมายความว่า โครงข่ายการให้บริการโทรคมนาคมที่มีลักษณะการให้บริการ 
   แบบประจ�าที ่ผ่านโครงข่ายสายทองแดง หรอืโครงข่ายใยแก้วน�าแสง หรอืโครงข่ายร่วมทัง้สองประเภท อนัได้แก่ บรกิารโทรศพัท์ประจ�าที่ 
   บริการโทรศัพท์สาธารณะและบริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล ซึ่งได้ก�าหนดค่าชี้วัดคุณภาพการให้บริการ ดังนี้ (1) ค่าชี้วัดคุณภาพ 
   บริการทั่วไป (2) ค่าชี้วัดคุณภาพบริการประเภทเสียง และ (๓) ค่าชี้วัดคุณภาพบริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล
  2) บรกิารโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคล่ือนที ่หมายความว่า โครงข่ายการให้บรกิารโทรคมนาคม ทีใ่ห้บริการผ่านคล่ืนความถี่ 
   เพื่อกิจการโทรคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ซึ่งได้ก�าหนดค่าชี้วัดคุณภาพการให้บริการ ดังนี้ (1) ค่าชี้วัดคุณภาพบริการทั่วไป  
   (2) ค่าชี้วัดคุณภาพบริการประเภทเสียง และ (๓) ค่าชี้วัดคุณภาพบริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล

คุณภาพการให้บริการและอัตรา
ค่าบริการโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ  
ที่มีความสำาคัญกับประชาชน
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โดย ณ ไตรมาสที่ ๓ ของปี 25๖๓ พบว่าผู้ให้บริการ
ทุกรายมีคุณภาพการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐาน 
ที่ก�าหนด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการให้
บรกิารทัง้ในด้านโครงข่ายโทรคมนาคม การเปิดให้บรกิาร 
การซ่อมแซม รวมท้ังความถูกต้องและสะดวกรวดเร็ว 
ในการติดต่อฯ

   (2) คุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม
ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ โดย ณ ไตรมาสที่ ๓  
ของปี 25๖๓ ผู้ให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่าย 
โทรคมนาคมเคลื่อนที่ทั้ง 8 ราย18 ได้รายงานผลการ 
ตรวจวัดคุณภาพบริการฯ มายังส�านักงาน กสทช. 
ประกอบด้วย ผู้ให้บริการท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเอง
จ�านวน 5 ราย และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
โครงข่ายเสมือน (MVNO) จ�านวน ๓ ราย ซึ่งต้อง 
ด�าเนินการตามประกาศส�านกังาน กสทช. เรือ่ง แนวทาง
การวัดค่าช้ีวัดคุณภาพบรกิารและพืน้ทีเ่ฝ้าระวงั รปูแบบ
รายงานและการเผยแพร่ผลการวัดค่าชี้วัดคุณภาพฯ 
ให้แก่ส�านักงาน กสทช. โดยจากการติดตามตรวจสอบ 
พบว่ามีผู้ให้บริการสามารถให้บริการท่ีมีคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก�าหนด จ�านวน 7 ราย และมีจ�านวน 
1 ราย คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 
ซ่ึงปรากฏค่าชี้วัดคุณภาพการให้บริการในช่วงเดือน
มกราคม 25๖๓ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทีก่�าหนด ได้แก่ 
“ระยะเวลาที่ต้องรอในการขอใช้บริการดูแลลูกค้าจาก
ศูนย์ตอบรับโทรศัพท์ (Response time for accessing  
customer service call center)” วัดได้ 72.07 
วนิาท ีซึง่เกนิค่าเป้าหมายตามประกาศก�าหนด กล่าวคอื 
ระยะเวลาที่ต้องรอในการขอใช้บริการฯ ต้องน้อยกว่า 
๖0 วินาที 

   กรณีดังกล่าว ส�านักงาน กสทช. ได้ม ี
หนงัสอื ที ่สทช 2407/12580.12 ลงวนัที ่8 พฤษภาคม  
25๖๓ ให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)  

18 1) ผู้รับใบอนุญาตผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ จ�านวน 5 ราย ได้แก่ (1) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) (2) บริษัท 
   ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (๓) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด (4) บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด และ  
   (5) บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) 
  2)  ผู้รับใบอนุญาตแบบโครงข่ายเสมือน (MVNO) จ�านวน ๓ ราย ได้แก่ (1) บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ากัด (มหาชน) (2) บริษัท ล็อกซเล่ย์ 
   โมบาย จ�ากัด และ (๓) บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จ�ากัด 

รายงานชี้แจงกรณีค่าช้ีวัดคุณภาพการให้บริการไม่เป็น
ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และให้รายงานแผนแนวทาง 
ในการแก้ไขปรบัปรงุ โดยบรษิทั กสท โทรคมนาคม จ�ากัด 
(มหาชน) ได้รายงานชีแ้จงสาเหตขุองปัญหาดงักล่าวมายัง
ส�านักงานฯ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแจ้งเสนอแนวทาง
ในการด�าเนินการแก้ไข โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ�ากัด (มหาชน) ได้ด�าเนินการท�า Broadcast IVR 
เพื่อลดปริมาณสายเรียกเข้าหรือการเรียกติดต่อซ�้า 
จากผู ้ใช้บริการ นอกจากนี้ CAT contact center 
ได้ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่แก้ไขปัญหา
เหตุขัดข้องจนระบบสามารถใช้งานได้ปกติ ซึ่งจาก
การด�าเนินการดังกล่าว พบว่าผลการวัดคุณภาพการ 
ให้บริการในไตรมาสที่ ๓ ของปี 25๖๓ ได้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด

ในปี 25๖๓ ได้ออกประกาศส�านักงาน กสทช. 
เร่ือง แนวทางการวัดค่าช้ีวัดคุณภาพบริการและพ้ืนที่ 
เฝ้าระวงั รูปแบบรายงานและการเผยแพร่ผลการวดัค่าชีว้ดั 
คุณภาพบริการและระดับค่าชี้วัดคุณภาพบริการส�าหรับ
การเผยแพร่ผลการวดัค่าชีว้ดัคณุภาพบรกิาร ซึง่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 25๖๓ 
โดยก�าหนดแนวทางการวัดค่าชี้วัดคุณภาพบริการ และ
รูปแบบการรายงานฯ ส�าหรับบริการโทรคมนาคม
ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมประจ�าที่ และแนวทางการ
วัดค่าชี้วัดคุณภาพบริการ และพื้นที่เฝ้าระวังส�าหรับ
บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ 
(โทรศัพท์เคลื่อนที่) โดย ณ ไตรมาสที่ ๓ ปี 25๖๓ 
ได้ก�าหนดพื้นที่เฝ้าระวังส�าหรับบริการโทรคมนาคม
ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีให้ผู้รับใบอนุญาต
ท�าการวัดค่าชี้วัดคุณภาพบริการประเภทข้อมูล (RTT, 
FTP, HTTP) ในพื้นที่ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม 
ตารางที่ ๓4
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ตารางที่ 34 : พื้นที่เฝ้าระวังส�าหรับบริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ปี 25๖๓

พื้นที่
สถานที่ต้องท�าการวัด

(ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2563)
สถานที่ต้องท�าการวัด

(ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563)

พื้นที่ เฝ ้าระวังใน
พื้นที่ส่วนภูมิภาค

ให้ท�าการวัดในภาคใต้
- เส้นทางสายหลกัและสายรองในพืน้ทีส่่วนภมูภิาค
- เส้นทางในบริเวณพืน้ทีชุ่มชน (ภายในอ�าเภอเดยีวกนั)

ให้ท�าการวัดในภาคกลาง/ตะวันออก
- เส้นทางสายหลกัและสายรองในพืน้ทีส่่วนภมูภิาค
- เส้นทางในบรเิวณพืน้ทีชุ่มชน (ภายในอ�าเภอเดยีวกัน)

พื้นที่ เฝ ้าระวังใน
เขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล

เส้นทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เส้นทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สถานที่เฝ้าระวัง
1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2. ท่าอากาศยานดอนเมือง
๓. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)
4. สถานขีนส่งผูโ้ดยสารกรงุเทพ (ถนนบรมราชชนน)ี
5. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย)
๖. สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล�าโพง)

สถานที่ชุมชนอื่น ๆ  จ�านวน 5 สถานที่  
(สถานที่ชุมชน หมายถึง  สถานที่ท ่องเที่ ยว 
สวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย 
เป็นต้น)

ที่มา : ส�านักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ใน
ประเทศไทยท�าให้มีการชะลอการให้บริการระบบขนส่ง
มวลชนระหว่างจังหวัดภายในประเทศและระบบขนส่ง
มวลชนระหว่างประเทศท้ังทางบก ราง น�้า และอากาศ 
เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และมีข้อแนะน�าให้หลีกเล่ียงการ
เข้าไปในพืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส
โคโรนา 2019 ผู้รับใบอนุญาตที่ให้บริการโทรคมนาคม
เคลือ่นที ่จ�านวน 4 ราย ได้แก่ บรษิทั กสท โทรคมนาคม 
จ�ากัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ�ากดั บรษิทั ดีแทค ไตรเนต็ จ�ากดั และบรษิทั ทร ูมฟู เอช  
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด ได้มีหนังสือมายัง
ส�านักงาน กสทช. เพื่อของดเว้นการด�าเนินการเข้าวัด 
ค่าชีว้ดัคณุภาพการให้บรกิารโทรคมนาคมประเภทข้อมลู
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในสถานที่เฝ้าระวัง ดังนี้ 
ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิท่าอากาศยานดอนเมอืง สถานี
ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) สถานีขนส่งผู้โดยสาร
กรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) สถานีขนส่งผู้โดยสาร
กรุงเทพ (เอกมัย) และสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล�าโพง) 
จากการพิจารณาตามข้อมูลข้างต้น ส�านักงาน กสทช. 
จึงมีหนังสือที่ สทช. 2407/ว505๖.09 ลงวันที ่

4 มิถุนายน 25๖๓ เห็นควรให้ผู ้รับใบอนุญาตที่ให้ 
บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ทั้ง 4 ราย งดเว้นการ 
ด�าเนนิการเข้าวดัคณุภาพการให้บริการในสถานทีเ่ฝ้าระวงั 
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามท่ีได้ร้องขอต่อ
ส�านักงาน กสทช. (บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ไม่ได้ 
ร้องของดเว้นและส่งข้อมูลมาตามปกติ) ส�าหรับการ 
วัดพื้นที่อื่น ๆ  ในไตรมาสที่ 2 ปี 25๖๓ ให้ด�าเนินการ 
วัดคุณภาพการให้บริการฯ ให้เป็นไปตามประกาศ
ส�านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการวัดค่าชี้วัดคุณภาพ 
บรกิารและพืน้ทีเ่ฝ้าระวงั รูปแบบรายงานและการเผยแพร่ 
ผลการวัดค่าช้ีวัดคุณภาพบริการและระดับค่าชี้วัด
คุณภาพบริการ ส�าหรับการเผยแพร่ผลการวัดค่าชี้วัด
คุณภาพบริการ ก�าหนดตามปกติ

 ๑.2 การตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ 
โดยส�านักงาน กสทช. ด�าเนินการตรวจวัดเอง

   ได้ด�าเนินการตรวจสอบคุณภาพการให้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ 5 ราย ได้แก่ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที  
จ�ากัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ�ากดั บรษิทั ดีแทค ไตรเนต็ จ�ากดั และบรษิทั ทร ูมฟู เอช 
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด สรุปผลได้ดังนี้ 
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   (1) ผลการตรวจสอบคุณภาพบริการ
ประเภทเสียง ทัง้อัตราส่วนการเรยีกส�าเร็จ (Successful 
call rat io) และอัตราส ่วนของกรณีที่สายหลุด 
(Drop Call Rate) กรณีที่เป็นการโทรศัพท์ภายใน 
โครงข่ายของผูป้ระกอบการเดยีวกนั โดย ณ ไตรมาสท่ี ๓ 
ของปี 25๖๓ พบว่าผู้ให้บริการทุกรายมีคุณภาพบริการ

ประเภทเสียงเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด กล่าวคือ
มีอัตราส่วนการเรียกส�าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 99.95 
ซึง่สงูกว่าค่าเป้าหมายทีก่�าหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 
และอตัราส่วนของกรณทีีส่ายหลดุฯ คดิเป็นร้อยละ 0.00 
ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก�าหนด (ไม่มากกว่าร้อยละ 2) 
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๓5

ตารางที่ 35 : ผลการทดสอบกรณีที่เป็นการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายของผู้ประกอบการเดียวกัน ปี 25๖๓

ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย

ผลการทดสอบ
กรณีที่เป็นการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายของ

ผู้ประกอบการเดียวกัน

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

อัตราส่วนการเรียกส�าเร็จ
(Successful call ratio) 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 99.94 99.95 99.95

อัตราส่วนของกรณีที่สายหลุด
(Drop Call Rate)

ไม่มากกว่า ร้อยละ 2 0.00 0.01 0.00

หมายเหตุ : ทดสอบทั้งหมด 1๓ พื้นที่ คือ กสทช. ภาค 1 กรุงเทพฯ, กสทช. เขต 14 ปราจีนบุรี, กสทช. เขต 1๖ ราชบุรี, กสทช.  
 ภาค 2 ขอนแก่น, กสทช. เขต 21 ร้อยเอ็ด, กสทช. เขต 22 อุบลราชธานี, กสทช. เขต ๓1 ล�าปาง, กสทช. เขต ๓2 ตาก,  
 กสทช. เขต ๓๓ พิษณุโลก, กสทช. ภาค 4 สงขลา, กสทช. เขต 4๓ นครศรีธรรมราช, กสทช. เขต 44 สุราษฎร์ธานี และ 
 ส�านักงาน กสทช. (สายลม)
ที่มา : ส�านักก�ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

   (2) ผลการตรวจสอบคุณภาพบริการ
ประเภทเสียง ทัง้อัตราส่วนการเรยีกส�าเร็จ (Successful 
call ratio) และอตัราส่วนของกรณทีีส่ายหลดุ (Drop  Call 
Rate) กรณทีีเ่ป็นการโทรข้ามโครงข่ายต่างผูป้ระกอบการ 
โดย ณ ไตรมาสที ่๓ ของปี 25๖๓ พบว่าผูใ้ห้บรกิารทกุราย 
มีคุณภาพบริการประเภทเสียงเป็นไปตามมาตรฐาน 

ที่ก�าหนด กล่าวคือ มีอัตราส่วนการเรียกส�าเร็จ คิดเป็น 
ร ้อยละ 99.14 ซึ่งสูงกว ่าค ่าเป ้าหมายที่ก�าหนด 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) และอัตราส่วนของกรณีที ่
สายหลุดฯ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ท่ีก�าหนด (ไม่มากกว่าร้อยละ 2) ดังมรีายละเอยีดปรากฏ
ตามตารางที่ ๓๖
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ตารางที่ 36 : ผลการทดสอบกรณีที่เป็นการโทรข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ ปี 25๖๓

ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย

ผลการทดสอบ
กรณท่ีีเป็นการโทรข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

อัตราส่วนการเรียกส�าเร็จ
(Successful call ratio) 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 99.54 99.๓8 99.14

อัตราส่วนของกรณีที่สายหลุด
(Drop Call Rate)

ไม่มากกว่า ร้อยละ 2 0.0๓ 0.0๓ 0.01

หมายเหตุ : ทดสอบทั้งหมด 1๓ พื้นที่ คือ กสทช. ภาค 1 กรุงเทพฯ, กสทช. เขต 14 ปราจีนบุรี, กสทช. เขต 1๖ ราชบุรี, กสทช.  
 ภาค 2 ขอนแก่น, กสทช. เขต 21 ร้อยเอ็ด, กสทช. เขต 22 อุบลราชธานี, กสทช. เขต ๓1 ล�าปาง, กสทช. เขต ๓2 ตาก, 
 กสทช. เขต ๓๓ พิษณุโลก, กสทช. ภาค 4 สงขลา, กสทช. เขต 4๓ นครศรีธรรมราช, กสทช. เขต 44 สุราษฎร์ธานี  
 และส�านักงาน กสทช. (สายลม)
ที่มา : ส�านักก�ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

   (๓) ผลการตรวจสอบคุณภาพบริการ
โทรคมนาคมประเภทข้อมูล ท้ังอัตราส่วนของการรับส่ง 
ข้อมูลแบบ FTP ตามความเร็วเฉลี่ยในการส่งข้อมูล
ที่ก�าหนด อัตราส่วนจ�านวนครั้งท่ีใช้ FTP ได้ส�าเร็จ 

และอัตราส่วนจ�านวนครัง้ที ่HTTP โหลดได้ส�าเร็จ พบว่า 
ผูใ้ห้บรกิารทกุรายมคุีณภาพบรกิารประเภทข้อมูลเป็นไป 
ตามมาตรฐานที่ก�าหนด ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม 
ตารางที่ ๓7 และ ๓8

ตารางที่ 37 : ผลการทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลบนเทคโนโลยี 3G ปี 25๖๓

ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย
ผลการทดสอบบริการบนเทคโนโลย ี3G

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

FTP กรณ ีDownload อัตราส่วนของการรับส่งข ้อมูลแบบ 
FTP ตามความเร็วเฉลี่ยในการส่งข้อมูล
ที่ก�าหนด

ไม่ต�่ากว่า
0.750 Mbps

7.74 7.9๖ 8.๓4

อัตราส่วนจ�านวนครั้งที่ใช้ FTP ได้ส�าเร็จ ไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ 80

99.45 98.42 98.49

FTP กรณี Upload อัตราส่วนของการรับส่งข ้อมูลแบบ 
FTP ตามความเร็วเฉลี่ยในการส่งข้อมูล
ที่ก�าหนด

ไม่ต�่ากว่า
0.300 Mbps

4.19 4.29 4.28

อัตราส่วนจ�านวนครั้งที่ใช้ FTP ได้ส�าเร็จ ไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ 70

99.๖5 99.0๓ 97.29

HTTP อัตราส่วนจ�านวนครั้งที่ HTTP โหลด
ได้ส�าเร็จ

ไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ 90

99.๖8 99.44 98.58

หมายเหตุ : ทดสอบทั้งหมด 1๓ พื้นที่ คือ กสทช. เขต 11 สมุทรปราการ, กสทช. เขต 12 จันทบุรี, กสทช. เขต 15 อยุธยา, กสทช.  
 ภาค 2 ขอนแก่น, กสทช. เขต 2๓ นครราชสีมา, กสทช. เขต 24 อุดรธานี, กสทช. ภาค ๓ เชียงใหม่, กสทช. เขต ๓4  
 เชียงราย, กสทช. เขต ๓5 นครสวรรค์, กสทช. ภาค 4 สงขลา, กสทช. เขต 41 ยะลา, กสทช. เขต 45 ชุมพร และ 
 ส�านักงาน กสทช. (สายลม)

ที่มา : ส�านักก�ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.
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ตารางที่ 38 : ผลการทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลบนเทคโนโลยี 4G ปี 25๖๓

ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย
ผลการทดสอบบรกิารบนเทคโนโลยี 4G**

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

FTP กรณ ีDownload อัตราส่วนของการรับส่งข้อมูลแบบ FTP 
ตามความเร็วเฉลี่ยในการส ่งข ้อมูล 
ที่ก�าหนด

ไม่ต�่ากว่า
2.5 Mbps

2๖.28 27.79 2๓.95

อัตราส่วนจ�านวนครั้งที่ใช้ FTP ได้ส�าเร็จ ไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ 80

99.55 99.๓7 99.18

FTP กรณี Upload อัตราส่วนของการรับส่งข้อมูลแบบ FTP 
ตามความเร็วเฉลี่ยในการส ่งข ้อมูล 
ที่ก�าหนด

ไม่ต�่ากว่า
0.5 Mbps

12.92 1๓.01 11.4๓

อัตราส่วนจ�านวนครั้งที่ใช้ FTP ได้ส�าเร็จ ไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ 70

99.81 99.74 98.48

HTTP อตัราส่วนในการเปิดเวบ็ไซต์ส�าเรจ็ HTTP  
success ratio (%)

ไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ 90

99.๖๖ 99.๖0 99.๓๓

หมายเหตุ : *ทดสอบทั้งหมด 14 พื้นที่ คือ กสทช. ภาค 1 กรุงเทพฯ, กสทช. เขต 1๓ สุพรรณบุรี, กสทช. เขต 14 ปราจีนบุรี, กสทช.  
 เขต 1๖ ราชบรีุ, กสทช. เขต 21 ร้อยเอด็, กสทช. เขต 22 อบุลราชธาน,ี กสทช. เขต 25 นครพนม, กสทช. เขต ๓1 ล�าปาง, 
 กสทช. เขต ๓2 ตาก, กสทช. เขต ๓๓ พษิณโุลก, กสทช. เขต 42 ภเูกต็, กสทช. เขต 4๓ นครศรีธรรมราช, กสทช. เขต 44 
 สุราษฎร์ธานี และส�านักงาน กสทช. (สายลม)

 ** ผลการทดสอบเป็นค่าเฉลี่ยของผู้ให้บริการ ๓ ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด บริษัท ดีแทค  
  ไตรเน็ต จ�ากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด

ที่มา : ส�านักก�ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

 นอกจากการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ 5 ราย ณ ส�านักงาน 
กสทช. (สายลม) ส�านักงาน กสทช. ภาค และส�านักงาน 
กสทช. เขต แล้ว ยังได้ด�าเนินการ ดังนี้

 • การทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ตามข้อก�าหนดมาตรฐาน โดยทดสอบตามแผน
ประจ�าปี กรณีแบบประจ�าที่ จ�านวน 25 จังหวัด และ
แบบเคล่ือนที่ จ�านวน 72 จังหวัด และทดสอบตาม
ประเด็นข้อร้องเรียน จ�านวน 81 เรื่อง

 • การทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์
เคล่ือนที่ ตามลักษณะการใช้งานของผู ้ใช้บริการบน
เทคโนโลยี LTE-Advanced หรือสูงกว่า จ�านวน 74 
จังหวัด

 • การทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ตามภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมายเนื่องใน 

วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ 
ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ ระหว่างวนัที ่9 - 14 ตุลาคม 
25๖๓  

2. การก�ากับดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคม

 ได ้ด�าเนินการก�ากับดูแลอัตราค ่าบริการ
โทรคมนาคม การก�าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการเพื่อ
ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ และก�ากับอัตราค่าบริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่บนคลื่นความถี่ย ่าน 2100 MHz 
คล่ืนความถ่ีย่าน 1800 MHz และคล่ืนความถ่ีย่าน 
900 MHz ให ้ เป ็นไปตามเงื่อนไขในการอนุญาต 
ตลอดจน ทบทวนอตัราค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตประกอบ
กจิการโทรคมนาคม  ให้มคีวามเหมาะสมกับสภาพตลาด
และส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่
ในอัตราค่าบริการที่ถูกลง ดังนี้
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 2.๑ อัตราค่าบริการโทรศัพท์ประจ�าที่

   ปัจจุบันจ�านวนเลขหมายโทรศพัท์ประจ�าที่ 
ทีมี่ผูใ้ช้งานมีจ�านวน 8 ราย ได้แก่ บริษัท แอมเนก็ซ์ จ�ากดั 
(AMX) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด 
(AWN) บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ากัด (3BB) 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) (CAT) 
บรษัิท ดแีทค ไตรเน็ต จ�ากัด (DTN) บรษิทั โอทาโร เวลิด์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (OTW) บรษิทั ทโีอท ีจ�ากดั (มหาชน) 
(TOT) และบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(TRUE) โดยในไตรมาสท่ี ๓ ปี 25๖๓ มจี�านวนเลขหมาย
บริการโทรศัพท์ประจ�าทีท่ีม่ผีูใ้ช้งานทัง้สิน้ 5,10๓,147 
เลขหมาย โดยจ�านวนเลขหมายโทรศพัท์ประจ�าทีย่งัคงมี
จ�านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากความต้องการ
ใช้บริการท่ีลดลง โดยถูกทดแทนด้วยการใช้บริการ
โทรคมนาคมประเภทอืน่ ๆ  เหลอืเพยีงผูใ้ช้บรกิารทีย่งัคง
เล็งเห็นความส�าคัญของการใช้บริการโทรศัพท์ประจ�าที่ 
ในแง่ของการด�าเนินธุรกิจ การมีโทรศัพท์ส�ารองไว้ใน 
ที่อยู่อาศัย ส�าหรับรับสายใช้งานในเวลาฉุกเฉิน และเพื่อ
การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายโทรศัพท์ประจ�าท่ี
เท่านั้น

 2.2 อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

   ปัจจุบันผู ้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในประเทศไทย มีจ�านวน 9 ราย แบ่งเป็นผู้ให้บริการ

โทรศัพท์เคล่ือนที่ที่มีโครงข่าย (MNO) จ�านวน 5 ราย 
ได้แก่ บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ�ากดั (AWN) 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด (DTN) บริษัท ทรู มูฟ เอช 
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (TUC) รวมถึง 
ผูใ้ห้บรกิารซ่ึงเป็นรัฐวสิาหกจิทีถ่อืหุน้โดยกระทรวงการคลงั 
ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) (CAT) 
และบริษทั ทโีอท ีจ�ากัด (มหาชน) (TOT) นอกจากนีย้งัมี 
ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนทีบ่นโครงข่ายเสมอืน (MVNO) 
ซึ่งเป็นผู ้ให้บริการที่ไม่มีใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
รวมทั้งไม่มีโครงสร้างพ้ืนฐานและหรือโครงข่ายที่จ�าเป็น
ส�าหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นของตนเอง 
อีกจ�านวน ๓ ราย และผู้ให้บริการที่อยู่ภายใต้การให้
บริการโดยบริษัท DTN และบริษัท AWN (Sub brand) 
อีก 2 ราย คือ FINN Mobile และ GOMO by AIS

   เมื่อพิจารณาอัตราค่าบริการเฉลี่ยของ
บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีข่องผู้ประกอบการหลกั จ�านวน 
5 ราย พบว่าอัตราค่าบริการเสียง บริการ SMS บริการ 
MMS และบรกิารอนิเทอร์เนต็ในปี 25๖๓ เทยีบกบัอัตรา
ค่าบริการเฉลี่ยในปี 25๖2 มีอัตราค่าบริการเฉลี่ยลดลง
คิดเป็นร้อยละ 8.15 ร้อยละ 10.๖๖ ร้อยละ 17.95 
และร้อยละ 2๖.25 ตามล�าดับ ดังมีรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ ๓9 และ 40
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19 ข้อมูลอัตราค่าบริการเฉลี่ยแบบถ่วงน�้าหนักตามจ�านวนรายการส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการ ณ ไตรมาสที่ ๓ ปี 25๖2
20 ข้อมูลอัตราค่าบริการเฉลี่ยแบบถ่วงน�้าหนักตามจ�านวนรายการส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการ ณ ไตรมาสที่ ๓ ปี 25๖๓
21 สัดส่วนจ�านวนรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการในหน่วยวินาทีและนาทีเป็นข้อมูลของไตรมาสที่ ๓ ปี 25๖2 และไตรมาสที่ ๓  
  ปี 25๖๓
22 สดัส่วนจ�านวนรายการส่งเสรมิการขายทีค่ดิค่าบรกิารในหน่วยวนิาทีและนาทเีป็นข้อมลูของผูใ้ห้บรกิาร ๓ ราย ได้แก่ AWN TUC และ DTN
2๓ สัดส่วนจ�านวนรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการในหน่วยวินาทีและนาทีเป็นข้อมูลของผู้ให้บริการ 5 ราย ได้แก่ AWN TUC DTN 
  CAT และ TOT

ตารางที่ 39 : อัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจ�าไตรมาสที่ ๓ ปี 25๖๓ 

อัตราค่าบริการ
บริการเสียง
(บาท/นาที)

บริการ SMS
(บาท/ข้อความ)

บริการ MMS
(บาท/ข้อความ)

บริการ Internet
(บาท/MB)

อัตราอ้างอิงตามประกาศ Single rate 0.๖0 0.89 2.๓๓ 0.1๖

อัตราค่าบริการเฉลี่ยปี 25๖219 0.5๖ 0.78 2.๓๖ 0.17

อัตราค่าบริการเฉลี่ยปี 25๖๓20 0.51 0.๖9 1.9๓ 0.1๓

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
เปรียบเทียบระหว่างอัตราค่าบริการเฉลี่ย 
ปี 25๖2 กับปี 25๖๓ 

-8.15 -10.๖๖ -17.95 -2๖.25

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
เปรียบเทียบระหว่างปี 25๖๓ กับอัตราอ้างอิง

-14.45 -21.92 -17.2๖ -21.4๓

หมายเหตุ : ค่าบริการเฉลี่ยของผู้ประกอบการหลัก จ�านวน 5 ราย

ที่มา : ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

 2.3 ได้จัดท�า (ร่าง) ค�าสั่งส�านักงาน กสทช. 
เรื่อง ห้ามเรียกเก็บค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
จากผู้ใช้บริการในอัตราที่แตกต่างกันส�าหรับบริการ
โทรคมนาคมลักษณะหรือประเภทเดียวกัน (เพ่ิมเติม) 
เพือ่เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิค�าสัง่ กทช. ท่ี 19/255๓ เร่ือง  
ห้ามเรยีกเก็บค่าบริการในกจิการโทรคมนาคมจากผูใ้ช้บริการ 

ตารางที่ 40 : สัดส่วนจ�านวนรายการส่งเสริมการขายที่มีการเสนอขายในตลาดส�าหรับรายการส่งเสริมการขาย
ที่คิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริงในหน่วยวินาทีและหน่วยนาที21

สัดส่วนจ�านวนรายการส่งเสริมการขาย (ร้อยละ) นาที วินาที

ปี 25๖222 4๓.90 5๖.10

ปี 25๖๓2๓ ๓5.02 ๖4.98

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) -20.22 15.8๓

ที่มา : ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

ในอตัราทีแ่ตกต่างกนัส�าหรบับรกิารโทรคมนาคมลกัษณะ 
หรือประเภทเดียวกันให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจาก 
เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถพัฒนาเพื่อสร้างความรับรู้ 
ให้ผู ้ใช้บริการได้ทราบความแตกต่างระหว่างการใช้
บริการโทรศพัท์เคล่ือนทีภ่ายในโครงข่าย (on-net) และ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างโครงข่าย (off-net) 
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  ประกอบกับเพื่อให้การก�ากับดูแลการ
เรียกเก็บค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมสอดคล้อง
กับสภาวการณ์ในปัจจุบัน สร้างความเป็นธรรมต่อผู้ใช้
บริการและผู้ให้บริการโดยค�านึงถึงประโยชน์สาธารณะ
เป็นส�าคัญ โดยผู้ใช้บริการมีทางเลือกที่หลากหลายและ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บรกิารให้ได้รบัรายการ
ส่งเสริมการขายที่มีอัตราค่าบริการเหมาะสมกับการ 
ใช้งานของตนมากท่ีสุด และเพื่อส่งเสริมการแข่งขัน 
โดยเสรีอย่างเป็นธรรม ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร
โทรคมนาคมและการบริหารต ้ นทุนอย ่ า ง เต็ ม
ประสิทธิภาพ ซึ่งได้ด�าเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะต่อร่างค�าสั่งดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1 - ๓0 
ธันวาคม 25๖๓ แล้ว

 2.4 การก�ากับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์
ระหว่างประเทศ (International Telephone Service)

   ปัจจุบันผู ้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน 
และโทรศัพท์เคลือ่นทีม่บีทบาทเป็นผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์
ระหว่างประเทศ ท้ังนี้  เทคโนโลยีที่รองรับการให้
บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศมี 2 ลักษณะ คือ 
1) ระบบต่อตรง (International Direct Dialing : IDD) 
โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกโทรออกได้จากโทรศัพท์

24 อัตราค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศของบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) รหัส 108 มีอัตราค่าบริการเดียวกับรหัส 007 โดยปัจจุบัน 
  เปิดให้บริการเฉพาะการโทรจากต่างประเทศ (เฉพาะประเทศมาเลเซีย) เข้ามายังประเทศไทย

เคลื่อนที่โดยตรงโดยกดเลขหมายน�าหน้าเพื่อโทรออก
เช่นเดียวกบัการโทรออกจากโทรศพัท์พืน้ฐานโดยไม่ต้อง
ผ่านพนกังานต่อสาย และ 2) ระบบต่อตรง ราคาประหยดั 
โดยผู้ใช้บริการสามารถโทรออกไปต่างประเทศโดยถูก 
คิดค่าโทรในอัตราประหยัด 

  ตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศใน
ปัจจุบันมีผู้ให้บริการหลักรวมทั้งสิ้น ๖ ราย คือ บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) (CAT) บริษัท ทีโอที 
จ�ากดั (มหาชน) (TOT) บรษิทั ดแีทค ไตรเนต็ จ�ากดั (DTN)  
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด (AWN) 
บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ�ากัด (AIN) และบริษัท  
ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (TUC) 
โดยผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์ระหว่างประเทศดงักล่าว เปิดให้ 
บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่านการกดเลขหมาย
น�าหน้าเพื่อโทรออกต่างประเทศในระบบ IDD จ�านวน 
11 เลขหมาย นอกจากนี้  CAT มีการน�า เสนอ
บริการโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ VOIP 
เพ่ือการโทรออกภายในประเทศและการโทรออกไปยัง
ต่างประเทศภายใต้ชื่อบริการ CAT 2 Call Plus โดย 
ผู ้ใช ้บริการสามารถโทรออกผ่านแอปพลิเคชันบน 
โทรศัพท ์ เค ล่ือนที่  ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม 
ตารางที ่41

ตารางที่ 4๑ : ผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

ล�าดับ ผู้ให้บริการ 
เลขหมายใช้งาน

IDD IDD ราคาประหยัด

1 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) (CAT) 001, 009 cat 2 Call Plus

2 บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) (TOT) 007, 008, 10824 -

๓ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด (DTN) 004 00400

4 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด (AWN) 00๓ 00500

5 บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ�ากัด (AIN) 005 -

๖ บรษิทั ทร ูมฟู เอช ยนูเิวอร์แซล คอมมวินเิคชัน่ จ�ากดั (TUC) 00๖ -

ที่มา : ส�านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.
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อัตราค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศเฉลี่ย25 

มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เล็กน้อย โดยปี 25๖๓ อตัราค่าบรกิาร
โทรศพัท์ระหว่างประเทศเฉลีย่อยูท่ีน่าทลีะ 2๓.๓7 บาท 
เพิม่ขึน้จากปี 25๖2 คดิเป็นร้อยละ 0.28  หากพิจารณา
การโทรไปยังประเทศปลายทางในแต่ละภูมิภาคในปี 
25๖๓ พบว่ากลุ่มประเทศอาเซียนมีค่าบริการต�่าท่ีสุด

โดยมีอัตราเฉล่ียนาทีละ 9.48 บาท รองลงมาเป็น
ภูมิภาคยุโรป (นาทีละ 18.52 บาท) ภูมิภาคเอเชีย 
(นาทีละ 18.75 บาท) กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง2๖

(นาทีละ 19.58 บาท) และภูมิภาคโอเชียเนีย (นาทีละ 
27.44 บาท) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ 
25 และ 2๖

25 อัตราค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศเป็นอัตราที่ผู้ให้บริการแต่ละรายน�าเสนอต�่าที่สุด ณ ขณะนั้น และอัตราค่าบริการเฉลี่ยดังกล่าว 
  เป็นอัตราที่เฉลี่ยรวมบริการ IDD ณ ปี 25๖๓
2๖ อัตราค่าบริการของทวีปเอเชียไม่รวมกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและกลุ่มประเทศอาเซียน

แผนภูมิที่ 25 : อัตราค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศเฉลี่ยระหว่างปี 2559 - ปี 25๖๓

     ที่มา : ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

แผนภูมิที่ 26 : อัตราค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศเฉลี่ยจ�าแนกตามแต่ละภูมิภาค

ที่มา : ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.
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 2.5 การก�ากับดูแลอัตราค่าบริการโรมมิ่ง
ระหว่างประเทศ (International Mobile Roaming)

   บริการโรมมิง่ระหว่างประเทศทีใ่ห้บริการ
ในปัจจุบันมี ๓ แบบ ได้แก่ แบบคิดตามปริมาณการ 
ใช้งานจรงิ (Pay per Use) แบบซมิท่องเท่ียว (Travel Sim) 
และแบบเหมาจ่าย (Flat Rate) โดยการน�าเสนอบริการ
แต่ละแบบมกีารคดิค่าบรกิารแตกต่างกนัตามปัจจยัต่าง ๆ  
อาท ิประเทศปลายทาง ปรมิาณการใช้งาน ความเรว็ของ
บริการข้อมูล ระยะเวลาที่ให้บริการ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการ
มีทางเลือกที่หลากหลายและสามารถเลือกใช้รายการ 
ส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกบัความต้องการ โดยอตัรา 
ค่าบริการโรมมิ่งประจ�าปี 25๖๓ ซึ่งประกอบด้วย อัตรา
ค่าบรกิารโรมมิง่ระหว่างประเทศแบบคดิตามปรมิาณการ
ใช้งานจรงิ (Pay per Use) แบบซมิท่องเท่ียว (Travel sim) 
และแบบเหมาจ่าย (Flat Rate) โดยรวบรวมข้อมลูอตัรา
ค่าบรกิารโรมมิง่ระหว่างประเทศของผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์
เคลื่อนที่ ๓ รายหลัก ได้แก่ กลุ่ม AWN กลุ่ม TUC และ
กลุ่ม DTN ท้ังนี้ บริการโรมมิ่งระหว่างประเทศแบบ 

Pay per use และ Travel sim มีการคิดค่าบริการ
จ�าแนกได้เป็น ๖ บริการ ได้แก่ บริการโทรภายในประเทศ 
บริการโทรกลับไทย บริการโทรไปยังประเทศที่สาม 
บริการรับสาย บริการส่งข้อความส้ัน และบริการข้อมูล 
ดังนี้

   (1) แบบคิดตามปริมาณการใช้งานจริง 
(Pay per use)

    ในปี 25๖๓ ค่าบริการโรมมิง่ระหว่าง
ประเทศแบบคิดตามปริมาณการใช้งานจริงเฉล่ียในแต่ละ
ประเภทบรกิารมีแนวโน้มเพิม่ขึน้จากปี 25๖2 เนือ่งจาก
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้มีการน�าส่งข้อมูลอัตรา
ค่าบริการโรมมิ่งเพิ่มเติม (จากเดิมที่ส�านักงาน กสทช. 
ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตราค่าบริการโรมมิ่ง
ผ่านทางเว็บไซต์ผู้ให้บริการ) ท�าให้มีจ�านวนประเทศที่
ใช้ประกอบการค�านวณหาอัตราค่าบริการโรมมิ่งเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ีผ่านมา ซ่ึงส่งผลให้ค่า
บรกิารโรมมิง่เฉลีย่ในภาพรวมเพ่ิมสงูขึน้ ดังมรีายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 42

ตารางที่ 42 : ค่าบริการโรมมิ่งแบบคิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งาน (Pay per use) ปี 25๖๓

บริการโรมมิ่งระหว่างประเทศ
แบบคดิตามปรมิาณการ

ใช้งานจรงิ (Pay per use)

อัตราค่าบริการ

AWN TUC DTN

โทรภายในประเทศ 11 - 250 บาทต่อนาที ๖ - 75 บาทต่อนาที 12 - 105 บาทต่อนาที

โทรกลับไทย ๓2 - ๓10 บาทต่อนาที ๖ - 75 บาทต่อนาที ๓0 - ๓75 บาทต่อนาที

โทรไปยังประเทศที่สาม 40 - ๓50 บาทต่อนาที ๖ - 75 บาทต่อนาที 40 - ๓75 บาทต่อนาที

บริการรับสาย 2๖ - 190 บาทต่อนาที ๖ - 75 บาทต่อนาที 25 - 185 บาทต่อนาที

บริการส่งข้อความสั้น ๖ - 40 บาทต่อข้อความ ๖ - 11 บาทต่อข้อความ 12 บาทต่อข้อความ

บริการข้อมูล 0.0๖ - 0.9 บาท ต่อ Kbps 0.01 - 0.45 บาท ต่อ Kbps 0.๓ - 0.85 บาท ต่อ Kbps

จ�านวนประเทศท่ีมีการให้บริการ
โรมมิ่ง

215 ประเทศ 185 ประเทศ 185 ประเทศ

ที่มา : ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

   	 • อตัราค่าบรกิารโทรภายในประเทศ 
(Domestic Call) ซึ่งจะถูกคิดเมื่อผู้ใช้บริการโทรออก 
ไปยังเลขหมายท้องถิ่นของประเทศที่ตนพ�านักอยู่ใน 
ต่างประเทศ  ค่าบรกิารเฉลีย่ของอตัราค่าโทรภายในประเทศ 

ในปี 25๖๓ เท่ากับ ๓8.01 บาทต่อนาที เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนหน้าเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.52 ดงัมีรายละเอยีดปรากฏ 
ตามแผนภูมิที่ 27

165 รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ�าปี ๒๕๖3
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ที่มา : ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

แผนภูมิที่ 27 : อัตราค่าบริการโทรภายในประเทศ (Domestic Call) ระหว่างปี 2559 - ปี 25๖๓

ที่มา : ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.
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   	 • อัตราค่าบรกิารโทรกลบัไทย (Call 
to Thailand) ซึ่งจะถูกคิดเมื่อผู้ใช้บริการอยู่ต่างแดน 
และมกีารโทรกลบัมายงัประเทศไทย  โดยอตัราค่าบรกิารเฉลีย่ 

ในปี 25๖๓ เท่ากับ 9๓.24 บาทต่อนาที เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนหน้าเพิม่ข้ึนร้อยละ 1.91 ดงัมรีายละเอยีดปรากฏ
ตามแผนภูมิที่ 28

แผนภูมิที่ 28 : อัตราค่าบริการโทรกลับไทย (Call to Thailand) ระหว่ างปี 2559 - ปี 25๖๓

	 	 	 	 • อัตราค่าบริการโทรไปยังประเทศ
ที่สาม (Call to Third Country) ค่าโทรไปยังประเทศ
ที่สามจะถูกคิดเมื่อผู้ใช้บริการโทรไปยังเลขหมายของ
ประเทศปลายทางอื่น ๆ  (ซึ่งไม่ใช่ประเทศของตนและ

ประเทศที่พักอยู่ ณ ขณะนั้น) อัตราค่าโทรไปยังประเทศ
ที่สามเฉลี่ยในปี 25๖๓ เท่ากับ 95.4๖ บาทต่อนาที 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.09 ดังมี 
รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ 29

166คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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แผนภูมิที่ 29 : อัตราค่าบริการโทรไปยังประเทศที่สาม (Call to Third Country) ระหว่างปี 2559 - ปี 25๖๓

ที่มา : ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

	 	 	 	 • อัตราค่าบริการรับสาย (Call 
Receiving) ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการเมื่อมีการ 
รบัสายขณะอยูต่่างประเทศ อตัราค่าบรกิารรบัสายเฉลีย่

ในปี 25๖๓ เท่ากับ ๖๓.88 บาทต่อนาที เมื่อเทียบกับ 
ปีก่อนหน้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.17 ดังมีรายละเอียด 
ปรากฏตามแผนภูมิที่ ๓0

แผนภูมิที่ 30 : อัตราค่าบริการรับสาย (Call Receiving) ระหว่างปี 2559 - ปี 25๖๓

ที่มา : ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

167 รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ�าปี ๒๕๖3



	 	 	 	 • อัตราค่าบริการส่งข้อความสั้น 
(SMS) เมื่อผู้ใช้บริการอยู่ต่างประเทศ โดยค่าบริการ 
SMS เฉลีย่ในปี 25๖๓ เท่ากบั 12.4๓ บาทต่อข้อความ  
ท้ังนีอ้ตัราค่าบรกิาร SMS เฉลีย่มีอตัราคงท่ีเมือ่เทียบกับปี 
25๖2 แสดงอตัราค่าบรกิารข้อมลู (Data) ในทวปีต่าง ๆ  
โดยท่ีในปัจจุบันผู้ใช้บริการนิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ส่งผลให้ความต้องการใช้
บริการบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
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ที่มา : ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

แผนภูมิที่ 3๑ : อัตราค่าบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ระหว่างปี 2559 - ปี 25๖๓

ตามไปด้วย อัตราค่าบริการข้อมูลเฉลี่ยในปี 25๖๓ 
เท่ากับ 0.๓7 บาทต่อ KB อัตราค่าบริการข้อมูลเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นจากปี 25๖๓ คิดเป็นร้อยละ 10.๓1 อนึ่ง 
บรกิารข้อมลูโรมม่ิงมกีารให้บรกิารเฉพาะในบางประเทศ 
เนือ่งมาจากบางประเทศมข้ีอจ�ากดัด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทีร่องรบัการให้บรกิารบรอดแบนด์ผ่านโทรศพัท์เคลือ่นท่ี  
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๓1 และ ๓2

ที่มา : ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

แผนภูมิที่ 32 : อัตราค่าบริการส่งข้อมูล (Data) ระหว่างปี 2559 - ปี 25๖๓
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   (2) การคิดค่าบริการแบบเหมาจ่าย 
(Flat Rate) และซิมท่องเที่ยว (Tourist Sim)

    ประเทศท้ังหมดในภูมิภาคอาเซียน
มีบริการโรมมิ่งระหว่างประเทศแบบเหมาจ่ายหรือซิม 
ท่องเทีย่ว คิดเป็นร้อยละ 100 ในขณะท่ีภูมภิาคแอฟรกิา
มีอัตราส่วนประเทศที่คิดค่าบริการแบบเหมาจ่าย 
หรือซิมท่องเที่ยว น้อยที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 1๖.๖7 ร้อยละ  
12.9๖ และร ้อยละ ๓8.89 ส�าหรับบริการโทร 
บริการ SMS และบริการ Data Roaming ตามล�าดับ 

ทวีปส่วนใหญ่มีการให้บริการโรมมิ่งแบบเหมาจ่ายหรือ 
ซิมท่องเที่ยว มากกว่าร้อยละ 50 เมื่อพิจารณาจ�าแนก
ตามประเภทบริการพบว่า บริการ Data Roaming มกีาร 
คิดค่าบริการเหมาจ่ายหรือซิมท่องเที่ยวในสัดส่วน 
ที่มากกว่าบริการโทรและบริการ SMS ในทุกภูมิภาค 
ในขณะท่ีบริการโทรและบริการ SMS มกีารคดิค่าบรกิาร
เหมาจ่ายหรือซิมท่องเที่ยวในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4๓

ตารางที่ 43 : จ�านวนประเทศที่มีการเสนอขายบริการโรมมิ่งระหว่างประเทศแบบเหมาจ่ายหรือซิมท่องเที่ยว
จ�าแนกตามภูมิภาค และอัตราส่วนประเทศที่มีการให้บริการโรมมิ่งระหว่างประเทศแบบเหมาจ่าย

หรือซิมท่องเที่ยวจ�าแนกตามภูมิภาค

ภูมิภาค อาเซียน แอฟริกา เอเชีย ยุโรป อเมรกิาเหนือ อเมริกาใต้ โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง

หน่วย : จ�านวนพื้นที่และประเทศที่มี Flat Rate หรือ Tourist Sim (พื้นที่และประเทศทั้งหมดที่มีบริการ IMR)

บริการโทร 9(9) 9(54) 18(24) 5๖(๖1) 27(๓7) 8(15) 10(19) 9(1๓)

บริการ SMS 9(9) 7(54) 18(24) 50(๖1) 2๖(๓7) 8(15) 10(19) 9(1๓)

บริการ Data Roaming 9(9) 21(54) 21(24) 57(๖1) ๓๓(๓7) 14(15) 1๓(19) 9(1๓)

หน่วย : ร้อยละ

บริการโทร 100.00* 1๖.๖7 75.00 91.80 72.97 5๓.๓๓ 52.๖๓ ๖9.2๓

บริการ SMS 100.00* 12.9๖ 75.00 81.97 70.27 5๓.๓๓ 52.๖๓ ๖9.2๓

บริการ Data Roaming 100.00* ๓8.89 87.50 9๓.44 89.19 9๓.๓๓ ๖8.42 ๖9.2๓

หมายเหตุ : บริการโรมมิ่งระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนไม่รวมประเทศไทย

ที่มา : ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.
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แนวโน้มอุตสาหกรรมกระจายเสียง
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ และ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ปี 2564

๑. แนวโน้มอุตสาหกรรมกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ 2564

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตใน
ปัจจุบัน ได้ส่งผลให้พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์และ
การรบัฟังรายการวทิยขุองประชาชนไทยเปลีย่นแปลงไป 
โดยในช่วง ๓ - 4 ปีท่ีผ่านมา ผู้บริโภคมีความต้องการ 
รับชมรายการโทรทัศน์และรบัฟังรายการวทิย ุ(คอนเทนต์) 
ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันโทรศัพท์
เคลื่อนที่ (แพลตฟอร์ม Over the Top : OTT) มากขึ้น 
เนื่องจากสามารถรับชมและรับฟังได้ทุกที่ ทุกเวลา 
ผ่านหลากหลายอปุกรณ์ ท�าให้ผูบ้รโิภคมทีางเลอืกในการ 
รับฟังและรับชมรายการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจาก 
การให้บริการโทรทัศน์และบริการกระจายเสียงท่ี 
ออกอากาศผ่านช่องทางดัง้เดมิทีผู่บ้ริโภคต้องรบัชมและ
รับฟังตามผังรายการเท่านั้น

การเกิดข้ึนและเติบโตของแพลตฟอร์ม OTT 
ในประเทศไทย นอกจากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ 
รับชมและรับฟ ังของประชาชนท่ัวไปแล ้ว ยังได ้ 
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินด้วย 
ซ่ึงผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ได้เริ่มมีการปรับเปลี่ยน 
การให้บริการเพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของ 
ผู้บริโภคเป็นหลัก โดยมีการขยายช่องทางการให้บริการ 
เนื้ อหารายการไปยั งแพลตฟอร ์มออนไลน ์และ 
แอปพลิเคชันด้วย นอกจากนั้นผู้ประกอบการบางราย 
ได ้มีการพัฒนาและผลิตเนื้อหารายการเพื่อเจาะ 
กลุ่มเป้าหมายทั้งคนไทยและต่างประเทศ

ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี OTT จะเข้ามามีอิทธิพลต่อ 
อุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน ์ และได ้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน  ์

ของประชาชน อย่างไรก็ดี ในช่วงปี 25๖๓ ที่ผ่านมา 
พบว่า ผู้ชมมีแนวโน้มรับชมรายการโทรทัศน์ในระบบ 
ดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 2 ของ 
ปี 25๖๓ ท่ีมีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงระยะเวลาที่ใช้ 
ในการรับชมโทรทัศน์ที่ชัดเจนกว่าช่วงเวลาเดียวกันของ 
ปี 25๖2 โดยเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นถึงร้อยละ ๖.94 ซึ่ง 
ในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ 
ไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นช่วงเวลาทีป่ระชาชนใช้เวลา 
ส่วนใหญ่อยู ่ที่บ ้านเพื่อตอบสนองนโยบายหยุดเชื้อ 
เพื่อชาติของรัฐบาลเช่นเดียวกันนั้น สื่อวิทยุก็ได้รับ 
ความนยิมมากขึน้ในช่วงความปกติใหม่ (New Normal) 
โดยในเดือนมิถุนายน 25๖๓ มีผู ้รับฟังประมาณ 
1๓.88 ล้านคน ท้ังนี้ พฤติกรรมการรับชมรายการ
โทรทัศน์และการรับฟังรายการวิทยุในช่วงปีที่ผ่านมา 
สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบริการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ ท่ีออกอากาศตามผังรายการยังคงมี
ความส�าคัญและยังเป็นท่ีสนใจของผู้บริโภคท่ามกลาง
กระแสเทคโนโลยีอินเทอร ์ เน็ตที่ เข ้ามามีบทบาท
ในชีวิตประจ�าวันของผู ้คน อย่างไรก็ดี ท ่ามกลาง
ความท้าทายของกระแสเทคโนโลยีท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อการประกอบกิจการของผู้ให้บริการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ท่ีออกอากาศในรูปแบบเดิม ส่ิงท่ีจ�าเป็น 
อย่างมากในอนาคตอันใกล้คือ การรวมตัวกันของ 
ผูป้ระกอบการในประเทศไทยเพื่อผลักดันให้คอนเทนต์
ของไทยสามารถไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศได  ้
ในกรณนีี ้รฐับาลหรอืหน่วยงานก�ากบัดแูลสามารถเข้ามา 
มีบทบาทส�าคัญต่อการส่งเสริมและผลักดันการสร้าง 
คอนเทนต์ที่ดีและมีคุณภาพ อันจะช่วยสร้างฐาน 
คอนเทนต์ที่แข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการไทยต่อไป
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2. แนวโน้มอตุสาหกรรมโทรคมนาคม ปี 2564

 ตามที่ กสทช. ได้มีการจัดประมูลคลื่นความถี่ 
Multiband Auction ประกอบด้วย คลื่นความถี่ย่าน 
700 MHz ย่าน 2600 MHz และย่าน 26 GHz ไปเมื่อ 
เดือนกุมภาพันธ์ 25๖๓ และการประมูลส�าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี สามารถจัดสรรคลื่นความถ่ีส�าหรับกิจการ
โทรคมนาคมให้แก่ภาคอตุสาหกรรม เพิม่ขึน้ 2,960 MHz 
โดยปัจจุบันมีปริมาณคลื่นความถี่ที่จัดสรรส�าหรับ 
กิจการโทรคมนาคม รวมท้ังสิ้น 3,220 MHz เพื่อ
รองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของ
ประเทศไทย และประเทศไทยนับเป็นประเทศแรก 
ในกลุ ่มประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ 
เปิดให้บริการ 5G เชิงพาณิชย์ ปัจจุบันผู้รับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการโทรคมนาคมได้เร่งพัฒนาการสร้าง 
โครงข่าย 5G ให้ครอบคลมุพืน้ทีต่ามเงือ่นไขการประมลูท่ี 
ก�าหนดไว้  มกีารแข่งขนัเพือ่พฒันาบรกิารในรปูแบบใหม่ ๆ   
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคและเศรษฐกิจโดยรวม

ปัจจุบันประเทศไทยมีความครอบคลุมของ 
โครงข่ายโทรคมนาคมร้อยละ 98.72 ในช่วงสองสามปี 
ที่ผ่านมานี้ มีการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาของบริการ
โทรคมนาคมอย่างก้าวกระโดด จากยคุ 4G (Connecting 
People) ไปสู ่ยุค 5G (Connecting Everything) 
ซึ่งล่าสุดประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล�าดับที่ 29 ของโลก 
ในมิติความสามารถในการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศจากดัชนีชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจ และกิจการ
โทรคมนาคมของผลการจัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขนัระดบัโลก (World Competitiveness Ranking)  
ของ IMD ในปี 25๖๓ ที่มีจุดแข็งในด้านโครงสร้าง 
พืน้ฐานด้านเทคโนโลย ี(Technological Infrastructure) 
และในส่วนของ Mobile Broadband เป็นอันดับที่ 4 
ของโลก และอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เคลื่อนที่ เป็นอันดับ 2 ของอาเซียน ผลการจัดอันดับ
ดังกล่าว สะท้อนถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีครอบคลมุและมปีระสทิธภิาพ ท่ียกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บรรลุนโยบาย
ของรฐับาลในการขบัเคลือ่นประเทศไปสูไ่ทยแลนด์ 4.0 
หรือยุคอุตสาหกรรม 4.0 

แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนของสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความ
ยืดเยื้อต่อเนื่องไปถึงปี 25๖4 จึงอาจส่งผลให้เกิดการ
ชะลอตัวในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและในด้านการลงทุน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อย่างไรก็ตาม ยังคาดการณ์
ว่าปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
เรือ่ย ๆ  และการแข่งขนัในตลาดโทรคมนาคมยงัคงมีการ
แข่งขันสูง ดังนั้น ปัจจัยที่ กสทช. และ ส�านักงาน กสทช. 
ให้ความส�าคัญ คือ การประเมินความพร้อมของระบบ
นิเวศในการเข้าสู่ยุค 5G เพื่อน�ามาประกอบการวางแผน
นโยบายในการส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อ
การประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไป 

ส�าหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในปี 25๖4 
มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากปี 25๖๓ โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มการ
ท�างานท่ีบ้านซ่ึงส่งผลให้เกิดการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
เพิ่มขึ้น การลงทุนของภาคเอกชนในด้านการสร้าง 
โครงข่ายโทรคมนาคมเพือ่ให้บรกิารบนคลืน่ 5G นโยบาย
รัฐสนับสนุนให้บริษัทเอกชนมีการน�าเทคโนโลยี 5G 
มาใช้ในการประกอบกิจการ  ท�าให้ปริมาณการใช้งาน 
อินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนเรื่อย ๆ  จากพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการที่บริโภคข้อมูลมากขึ้นผ่านสมาร์ทโฟน
ในการรับรู ้ข่าวสาร ดูหนัง ฟังเพลง หาข้อมูล และ
ท�าธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้มีการใช้บริการ 
Mobile Broadband มากข้ึน อีกท้ังยังมีปัจจัยกระตุ้น 
การใช้งานอินเทอร์เน็ตจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 25๖๓ ซึ่งส่งผล 
ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวเข้าสู ่
การท�างานรูปแบบใหม่ โดยลดการเดินทางมาท�างาน 
ที่องค์กรและท�างานที่บ้าน ด้านภาคการศึกษาได้มีการ
เรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ การปรับตัวดังกล่าว 
ท�าให้เกิดแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีติดต่อสื่อสารเพื่อ
ท�างานหรอืเพือ่เรียนเพิม่มากขึน้ ผูใ้ห้บรกิารอนิเทอร์เนต็
ขยายการให้บริการ Fixed Broadband มากขึ้น 
พฤติกรรมและรูปแบบการด�าเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนไป 
ดังกล่าว จึงคาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมให้เติบโตมากขึ้น
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ในการให้บริการเทคโนโลยี 5G ผู้ให้บริการต้อง
ลงทุนสร้างโครงข่ายมากข้ึนเพื่อรองรับคลื่นความถี่ 5G 
ที่ได้รับจากการประมูล เช่น คลื่นย่านความถี่สูง 26 GHz 
ซึ่งใช้ในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ  มีอัตรา
การครอบคลุมพื้นท่ีต�่า จึงต้องมีการลงทุนในเสาและ
สายสื่อสารจ�านวนมาก ในฝั ่งผู ้ประกอบการในภาค
อตุสาหกรรมต่าง ๆ  อาจมกีารเปลีย่นอปุกรณ์ เครือ่งจกัร 
ระบบโรงงานและลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เพื่อรองรับ
การมาของเทคโนโลยี 5G โดยจะได้รับการสนับสนุน
ด้านการเงินและสิทธิพิเศษทางภาษีจากหน่วยงาน 
ภาครัฐ ทั้งนี้การให้บริการ 5G มีต้นทุนที่สูงมากและ 
ความต้องการใช้ 5G ยังมีแนวโน้มอยู่ในวงจ�ากัด ผู้ให ้
บริการอาจวางแผนเลือกพื้นท่ีลงทุนโครงข่ายและ 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุน

ในด้านการแข่งขัน ตลาดค้าปลีกบริการโทรคมนาคม 
มีการแข่งขันอย่างรุนแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอยู่แล้ว 
แม้ว่าคุณภาพการให้บริการ ระดับความเร็วในการส่ง 
หรือรับข้อมูลเพิ่มขึ้น แต่อัตราค่าบริการลดลงโดย 
เปรยีบเทยีบอย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้รายรับเฉลีย่ต่อเดอืน
ต่อเลขหมายของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลง 
ผู้ให้บริการรายใหญ่ยังคงมี บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เนท็เวอร์ค จ�ากดั (AWN) บรษิทั ทร ูมฟู เอช ยนูเิวอร์แซล  
คอมมวินเิคชัน่ จ�ากดั (TUC) บรษิทั ดแีทค ไตรเนต็ จ�ากดั 
(DTN) บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) (TOT) และ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) (CAT) 
โดย 2 รายหลังอยู่ในกระบวนการควบรวมเป็นบริษัท 
โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ในด้านตลาดค้าส่งบริการ 
ยังคงเติบโตโดยมีปริมาณการใช้งานข้อมูลมากขึ้น 
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การบริหารงบประมาณ
ประจำาปี 2563

ผลการดำาเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ สำานักงาน กสทช. ปี 2563

ในปี 25๖๓ ส�านักงาน กสทช. ได้ด�าเนินการ 
ตามแผนการด�าเนินงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี 25๖๓ จ�านวนทั้งสิ้น ๖,548.๓29 ล้านบาท 
โดยมีภาพรวมการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของ
ส�านักงาน กสทช. ตามแผนงาน (งานประจ�า) และ
โครงการประจ�าปี  25๖๓ ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม 25๖๓ 
จ�านวน ๖,124.720 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
9๓.5๓ แบ่งออกเป็น สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ส�าหรบัภารกิจของ  กสทช.  และส�านกังาน กสทช.  (งานประจ�า) 

จ�านวน ๓,49๓.898 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
92.8๓ รายจ่ายโครงการ จ�านวน 1,15๖.522 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร ้อยละ 9๓.52 เงินงบกลาง จ�านวน 
5๓8.490 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.๓8 
รายจ่ายส�าหรับการด�าเนินงานของ กตป. จ�านวน 
100.810 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.42 และ
เงินจัดสรรเข้ากองทุนตามกฎหมาย จ�านวน 8๓5.000 
ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 100.00 ดังมรีายละเอยีด
ปรากฏตามตารางที่ 44
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ตารางที่ 44 : ภาพรวมผลด�าเนินการตามแผนการด�าเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 25๖๓
หน่วย : ล้านบาท

ที่ รายการ
ปีงบประมาณ 2563

แผน ผล ร้อยละ

1 งบประมาณรายจ่ายส�าหรบัภารกิจของ กสทช. และส�านกังาน กสทช. ๓,7๖๓.920 ๓,49๓.898 92.8๓

2 รายจ่ายโครงการ 1,2๓๖.๖42 1,15๖.522 9๓.52

๓ งบกลาง ๖09.292 5๓8.490 88.๓8

4 รายจ่ายส�าหรับการด�าเนินงานของ กตป. 10๓.47๖ 100.810 97.42

รวม (ข้อ ๑ - 4) 5,7๑3.329 5,289.720 92.59

5 เงินจัดสรรเข้ากองทุนตามกฎหมาย 8๓5.000 8๓5.000 100.00

รวมทั้งสิ้น (ข้อ ๑ - 5) 6,548.329 6,๑24.720 93.53

ที่มา : ส�านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ ส�านักงาน กสทช.

และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการด�าเนินการ
ตามแผนการด�าเนนิงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี  
25๖๓ เมื่อเทียบกับ ป ี 25๖2 สามารถใช ้จ ่าย 
งบประมาณได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปี 25๖2 
มีผลการด�าเนินงานและการใช ้จ ่ายงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 90.4๖ และในปี 25๖๓ มีผลการ 
ด�าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 
9๓.5๓ ของงบประมาณท่ีได้รับ ซึ่งมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น 
จากปีก่อน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 45 
และแผนภูมิที่ ๓๓

ตารางที่ 45 : เปรียบเทียบแผน - ผลด�าเนินการตามแผนการด�าเนินงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี 25๖2 และปี 25๖๓

หน่วย : ล้านบาท

ที่ รายการ
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

1 งบประมาณรายจ่าย
ส�าหรับภารกจิของ กสทช. 
และส�านักงาน กสทช. 

๓,840.๓94 ๓,494.898 91.00 ๓,7๖๓.920 ๓,49๓.898 92.8๓

2 รายจ่ายโครงการ 1,455.72๓ 1,28๖.242 88.๓๖ 1,2๓๖.๖42 1,15๖.522 9๓.52

๓ งบกลาง 4๓.71๖ 29.114 ๖๖.59 ๖09.292 5๓8.490 88.๓8

4 รายจ่ายส�าหรับการ
ด�าเนินงานของ กตป.

- - - 10๓.47๖ 100.810 97.42

รวม (ข้อ ๑ - 4) 5,339.837 4,8๑0.254 90.08 5,7๑3.329 5,289.720 92.59

5 เงินจัดสรรเข้ากองทุน
ตามกฎหมาย

210.000 210.000 100.00 8๓5.000 8๓5.000 100.00

รวมทั้งสิ้น (ข้อ ๑ - 5) 5,549.837 5,020.254 90.46 6,548.329 6,๑24.720 93.53

ที่มา : ส�านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ ส�านักงาน กสทช.
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แผนภูมิที่ 33 : แสดงการเปรียบเทียบผลด�าเนินการตามแผนการด�าเนินงาน
และงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 25๖2 และปี 25๖๓

ที่มา : ส�านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ ส�านักงาน กสทช.
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งบการเงิน
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2563



ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม 2563

หมายเหตุ หน่วย:บาท

2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๖ ๓5,1๓0,22๓,910.12 10,09๖,28๖,029.12 

เงินลงทุนชั่วคราว 7 ๓85,๓92.95 ๓81,197.2๖ 

ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม 8 9,871,๓1๓.01 14,๖95,950.44 

รายได้ค้างรบัส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 9 ๓7,54๖,๖89,541.๓1 ๖7,0๖9,1๖9,2๖2.07 

วัสดุคงเหลือ 10 ๖,829,208.๓๖ 2,241,๖28.4๖ 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 11 ๓5,722,๖9๖.๓9 ๓7,502,714.44 

ลูกหนี้ค่าบริการเช่าใช้วิทยุคมนาคม
  และคลื่นความถี่ 2๖,58๓,๖52.25 2๖,๖08,19๓.๖0 

เงินน�าส่งกระทรวงการคลัง
  ตามมาตรการคุ้มครองชั่วคราว 2๖ ๖0๓,80๖,875.00 ๖0๓,80๖,875.00 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 12 400,๖98,700.45 4๖๖,๖74,1๖7.๓4 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 73,760,8๑๑,289.84 78,3๑7,366,0๑7.73 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผกูพนั 1๓ ๖51,199,908.54 505,๖7๓,8๖7.74 

เงินลงทุนระยะยาว 14 22๓,810,๖24.47 220,27๖,54๓.81 

รายได้ค้างรับ 9 17๓,๖๓4,570,999.14 117,57๓,๖๓๓,000.00 

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 15 1,892,820,021.9๓ 1,475,๓41,199.2๓ 

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 1๖ 292,45๓,๖07.08 28๖,8๓0,๓18.10 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 17 ๓๓5,275,๖๖5.85 218,๖12,1๖8.24 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  ๑77,030,๑30,827.0๑ ๑20,280,367,097.๑2

รวมสินทรัพย์ 250,790,942,๑๑6.85 ๑98,597,733,๑๑4.85 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  3๑ ธันวาคม 2563

หมายเหตุ หน่วย:บาท

2563 2562

หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่าย 18 520,409,1๖0.81 557,992,925.05 
รายได้รับล่วงหน้า 19 7๖,084,72๓.7๓ 94,๖84,1๖4.41 
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนส�าหรับ
  ผลประโยชน์พนักงาน 20          ๓4,847,250.00 ๓4,005,8๓0.00 
รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง 
  ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 21 40,905,๓15,005.5๓ ๖2,79๓,792,805.7๖ 
ภาษีขายประมูลคลื่นความถี่รอน�าส่ง
  ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 22     2,212,5๖0,440.29 4,4๓2,98๓,๓07.4๓
เงินสมทบกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
  และสงัคม ส่วนทีถึ่งก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 2๓ ๓,850,779,189.98     2,420,077,๖0๖.87 
ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
  ก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 24 99,754,409.94 90,419,๓07.12 
เงินรับตามมาตรการคุ้มครองชั่วคราว 2๖ ๖0๓,80๖,875.00 ๖0๓,80๖,875.00 
หนีส้นิค่าทดแทน ชดใช้ หรือค่าตอบแทนตาม
  ค�าสั่งหัวหน้า คสช. 27 5,514,๓41,549.4๖ ๓,785,521,42๖.4๖ 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น             28 1,9๖2,8๓4,58๓.7๖ 2๖2,๓99,๖88.7๓ 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 55,780,7๓๓,188.50 75,075,๖8๓,9๓๖.8๓ 
หนี้สินไม่หมุนเวียน

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับ
  ผลประโยชน์พนักงาน 20     1,2๖2,245,00๓.00 959,5๓5,09๖.00 
เงินรับฝากค่าบริการเช่าใช้วิทยุคมนาคมและ
  คลื่นความถี่ 2๖,58๓,๖52.25 2๖,๖08,19๓.๖0 
รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง 21 117,091,589,881.๖0 104,94๖,855,000.00 
ภาษีขายประมูลคลื่นความถี่รอน�าส่ง 22 11,๓59,270,999.94 7,๖91,7๓๓,000.00 
เงินสมทบกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
  และสังคม 2๓ 4,40๓,2๓๓,9๓๓.๓๓     4,9๓5,045,000.00 
เงินรายได้เรียกคืนคลื่นรอน�าส่ง กทปส. 25   27,174,007,110.๓2                              -   
เจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าการเงนิระยะยาว - สทุธิ 24        199,1๖0,๓78.97 199,๖87,๓2๖.88 
เงินประกันการช�าระเงินจากการประมูล
  คลื่นความถี่ 8,000,000,000.00                              -   
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 29 8๖,054,849.๓๓ 88,๖4๓,07๖.51 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1๖9,๖02,145,808.74 118,848,10๖,๖92.99 

รวมหนี้สิน 225,๓82,878,997.24 19๓,92๓,790,๖29.82 
ส่วนของทุน

ทุน 198,๓25,8๖7.44        198,๓25,8๖7.44 
รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 25,209,7๓7,252.17 4,475,๖1๖,๖17.59 
รวมส่วนของทุน 25,408,0๖๓,119.๖1 4,๖7๓,942,485.0๓ 

รวมหนี้สินและส่วนของทุน 250,790,942,11๖.85 198,597,7๓๓,114.85 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

178คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  3๑ ธันวาคม 2563

หมายเหตุ หน่วย:บาท

2563 2562

รายได้จากการด�าเนินงาน

รายได้การประมูลคลื่นความถี่ ๓0 92,912,047,787.50 20,๖7๖,0๓๖.99 
รายได้ของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 84 วรรคสาม ๓1 2,004,549,๓95.58 147,๖55,942.02 
รายได้ค่าธรรมเนยีมการขออนญุาตและใบอนญุาต ๓2 5,๖75,๓91,๖05.74 5,081,182,๓๖9.59 
รายได้ค่าธรรมเนียมเลขหมาย ๓๓ ๓,๓4๓,๖21,217.11 ๓,892,100,989.๖9 
รายได้จากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ๓4 499,00๖,521.11 - 
รายได้อื่น ๓5 158,192,015.27 19๖,๓82,๓80.28 
รวมรายได้ ๑04,592,808,542.3๑ 9,337,997,7๑8.57 

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน
ค่าทดแทน ชดใช้ หรือค่าตอบแทนตามค�าสั่ง   
  หัวหน้า คสช. ๓๖ 9๓4,4๓5,041.20  ๓,755,40๓,0๖0.75 
ค่าใช้จ่ายเงินน�าส่งคลัง ๓7 40,8๓1,๓๓2,914.97 21๓,854,790.7๖ 
ค่าใช้จ่ายในการประมูล ๓8 ๓0,214,51๓,๖๓8.55 24,0๖๓,582.02 
เงินสมทบกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ  
  และสังคม 2๓ 2,849,4๖0,๖5๖.52  1,๓42,๖02,452.08 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ๓9 1,72๓,๖94,818.55 1,527,907,707.๖9 
ค่าบ�าเหน็จ 40 ๓42,5๓4,144.๖9 10๖,091,894.40 
ค่าตอบแทน 41 ๓2,1๓1,250.00 ๓7,๖52,207.7๓ 
ค่าใช้สอย 42 1,422,9๖9,๖29.82 1,480,22๖,๓44.๖๖ 
ค่าวัสดุ 4๓ 49,2๖1,0๓4.12 52,794,225.79 
ค่าสาธารณูปโภค 44 81,85๖,๓70.17 7๖,920,490.2๖ 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 45 ๖๓๓,802,015.๖๓ ๖10,2๓9,๓75.0๓ 
เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา วิจัยและพัฒนา 4๖ 9๓7,892,477.00 ๓๖1,85๖,907.๓5 
  เงินสมทบส่งเสริมและสนับสนุนวัตถุประสงค์
  กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ๖25,000,000.00 7๓0,000,000.00 
เงนิสมทบกองทนุพฒันาเทคโนโลยเีพือ่การศกึษาฯ 210,000,000.00 10,000,000.00 
ค่าใช้จ่ายอื่น 47 72,28๖,045.๖5 128,8๖๖,882.84 
รวมค่าใช้จ่าย 80,96๑,๑70,036.87 ๑0,458,479,92๑.36

รายได้สงู(ต�า่)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทนุทางการเงิน 23,63๑,638,505.44 (๑,๑20,482,202.79)
ต้นทุนทางการเงิน 12,081,๖54.05 5,58๓,5๓9.7๓ 

รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับปี 23,6๑9,556,85๑.39 (๑,๑26,065,742.52)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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180คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 3๑ ธันวาคม 2563
(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้)

๑. ข้อมูลทั่วไป

 ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า  
"ส�านักงาน กสทช." เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี ่
และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 255๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 255๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและพัฒนา
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กสทช.” เป็นผู้ก�าหนดนโยบายหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ค่าธรรมเนียม 
และข้อบังคับต่าง ๆ  ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ การออกใบอนุญาตและก�ากับดูแล การใช้คลื่นความถี่ 
การประกอบกจิการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม การใช้เลขหมายโทรคมนาคม การใช้หรอืเชือ่มต่อ 
โครงข่ายโทรคมนาคม การป้องกันการผูกขาด หรือความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน คุ้มครองผู้บริโภคและให้ประชาชนได้รับ
บริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างท่ัวถึง โดยให้จัดตั้งกองทุนข้ึนในส�านักงาน 
กสทช. มีช่ือว่า “กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ” เรียกโดยย่อว่า “กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ”

 ส�านักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 87 ซอย 8 (สายลม) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 รายได้ของส�านักงาน กสทช. เป็นไปตามมาตรา ๖5 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 255๓ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

 (1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 42 วรรคสอง 
และมาตรา 45 วรรคสาม

 (2) รายได้หรือผลประโยชน์อันได้มาจากการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ของ กสทช. และส�านักงาน กสทช.

 (๓) รายได้จากทรัพย์สินของส�านักงาน กสทช.

 (4) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่ส�านักงาน กสทช. ตามระเบียบที่ กสทช. ก�าหนดเพื่อใช้ในการด�าเนินงานของ
ส�านักงาน กสทช.

 (5) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้

 รายได้ของส�านกังาน กสทช. ตาม (1) และ (2) เมือ่ได้หกัรายจ่ายส�าหรบัการด�าเนนิงานอย่างมปีระสทิธภิาพของส�านกังาน 
กสทช. ค่าภาระต่าง ๆ ที่จ�าเป็น เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุนตามมาตรา 52 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว เหลือเท่าใดให้น�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

2. เกณฑ์การจัดท�ารายงานการเงิน

 2.1 รายงานการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 25๖1 ที่กระทรวงการคลัง
ก�าหนด ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ และแสดงรายการในรายงานการเงินตามรูปแบบการน�าเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือ 
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.๓/ว๓57 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 25๖1

 รายงานการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
 รายงานการเงินของส�านักงาน กสทช. รวมรายการบัญชีที่เกิดขึ้นทั้งหน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงานในส่วน 
ภูมิภาค ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
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2. เกณฑ์การจัดท�ารายงานการเงิน (ต่อ)

 2.2 รายงานการเงินนี้ไม่รวมรายการบัญชีของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพือ่ประโยชน์สาธารณะ ซึง่เป็นกองทนุทีจ่ดัตัง้ข้ึนในหน่วยงานตามพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถีฯ่ 
พ.ศ. 255๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว2 ลงวันที่ 28 มกราคม 25๖2 
เร่ือง แนวปฏิบัติในการจัดท�ารายงานการเงินภาพรวมส�าหรับหน่วยงานของรัฐ ท่ีก�าหนดว่า ระหว่างท่ีมาตรฐานการบัญชี 
ภาครัฐ ฉบับที่ ๓5 เรื่อง รายงานการเงินรวม ยังไม่ประกาศใช้ ให้จัดท�ารายงานการเงินภาพรวมโดยน�ารายงานการเงิน 
ของหน่วยงานภายใต้การควบคุมที่มีกฎหมายก�าหนดให้จัดท�ารายงานการเงินแยกต่างหาก มาเสนอรายงานรวมกันโดยไม่มี
การตัดรายการระหว่างกัน แต่ให้แสดงรายการระหว่างกันที่ส�าคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่างไรก็ตาม รายงาน
การเงินภาพรวมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจึงไม่ต้องส่งให้ส�านักการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ

 รายงานการเงินของกองทุน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓1 ธันวาคม 25๖๓ และ 25๖2 ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในรายงานการเงินนี้ 
มีรายละเอียดดังนี้

2563 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,10๖.18 10,๓70.89

รายได้ค้างรับส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 8,111.17 9,48๖.07

เงินลงทุนระยะสั้น 42,770.18 ๓9,258.๖2

สินทรัพย์หมุนเวียน ๖,285.27 4,989.๖1

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1.07 1.79

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ 9,44๓.๖8 ๓,058.12

รวมสินทรัพย์ 78,7๑7.55 67,๑65.๑0

หนี้สินและส่วนของทุน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 7,199.70 1,882.90

หนี้สินหมุนเวียน 2.05 1.14

เจ้าหนี้ระยะยาว ๓,089.50 -

รายได้สมทบกองทุนรอรับรู้ 5๖,884.12 59,125.12

หนี้สินไม่หมุนเวียน 259.91 2๖5.๓4

รวมหนี้สิน 67,438.28 6๑,274.50

สินทรัพย์สุทธิ/ทุน 11,279.27 5,890.๖0

ทุน 2,92๖.๓2 2,92๖.๓2

รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 8,๓52.95 2,9๖4.28

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ทุน ๑๑,279.27 5,890.60
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2. เกณฑ์การจัดท�ารายงานการเงิน (ต่อ)

2563 2562

งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

รายได้

รายได้สมทบกองทุน 1๓,241.๓๖ 14,490.25

รายได้อื่น 598.09 911.4๖

รวมรายได้ ๑3,839.45 ๑5,40๑.7๑

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนตามภารกิจของกองทุน     1,๖79.๓๖ 1,5๖9.71

ค่าใช้จ่ายจากเงินประมูลคลื่นความถี่ ๓52.00 1,12๓.17

ค่าใช้จ่ายตามแผนจดัให้มบีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึ 1,๖59.90 ๓19.70

ค่าใช้จ่ายสนบัสนนุการใช้คลืน่ความถ่ีให้เกิดประสทิธภิาพสงูสดุ ๓,๖8๓.๖4 -

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 949.27 0.1๓

รวมค่าใช้จ่าย 8,324.๑7 3,0๑2.7๑

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 5,5๑5.28 ๑2,389.00

3. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย 
การบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่

 กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ดังนี้

 มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 25๖๓

 หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ฉบับที่ 1 เรื่อง การน�าเสนอรายงานการเงิน

 มาตรฐานการบญัชภีาครฐั  ฉบบัที ่๓ เรือ่ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผดิพลาด

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ฉบับที่ 12  เรื่อง สินค้าคงเหลือ

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ฉบับที่ 1๓ เรื่อง สัญญาเช่า

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ฉบับที่ 14  เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ฉบับที่ 1๖  เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ฉบับที่ ๓1 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ฉบับที่ 2๓ เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน

 นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน

 ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส�าคัญต่องบการเงินในงวดที่น�ามาถือปฏิบัติ
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

 1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 

และเงินฝากประจ�าที่มีอายุไม่เกินสามเดือนซึ่งไม่มีภาระผูกพัน

 2. เงินลงทุนชั่วคราว

  เงินลงทุนช่ัวคราว หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�าท่ีมีอายุเกินสามเดือนนับจากวันท่ีได้มา 

แต่ไม่เกินสิบสองเดือน

 ๓. ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม

  ลูกหน้ีค่าธรรมเนียมแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซ่ึงประมาณการจาก                     

การสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 

  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยประมาณจากจ�านวนหนี้ที่คงเหลืออยู่ 

ณ วันสิ้นงวดตามประวัติการช�าระเงิน สถานะทางการเงินของลูกหนี้ในปัจจุบัน และสถานการณ์ด�าเนินการทางกฎหมายกับ 

ลูกหน้ี รวมทั้งพิจารณาจากอัตราร้อยละตามอายุหนี้ของยอดลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด หนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ใน 

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

  วิเคราะห์อายุลูกหนี้ค่าธรรมเนียมในอัตราดังนี้

  - ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมที่ค้างช�าระไม่เกิน 180 วัน ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 0

  - ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมที่ค้างช�าระระหว่าง 181 ถึง ๓๖5 วัน ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 25

  - ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมที่ค้างช�าระระหว่าง ๓๖๖ ถึง 7๓0 วัน ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 50

  - ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมที่ค้างช�าระเกิน 7๓0 วัน ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 75

  -  ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมที่อยู่ระหว่างด�าเนินคดีทางกฎหมาย ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100

 4. รายได้ค้างรับ

  รายได้ค้างรับเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี โดยให้น�ารายได้จากการประกอบกิจการท่ีเกิดข้ึนในรอบ

ระยะเวลาบัญชีของผู้รับใบอนุญาตมาค�านวณค่าธรรมเนียม มีก�าหนดช�าระปีละครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับจากวัน 

สิน้รอบระยะเวลาบัญชี ซึง่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรือ่ง ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตประกอบกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการ

โทรทัศน์ พ.ศ. 2555 และประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมถึงรายได้การ

ประมูลคลื่นความถี่ ตามมาตรา 42 และ 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 255๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะรักษาความสงบ 

แห่งชาติ ฉบับที่ 80/2557 ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7๖/2559 และค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ ที่ 9/25๖1

 5. ลูกหนี้ค่าบริการเช่าใช้วิทยุคมนาคมและคลื่นความถี่

  ลูกหนี้ค่าบริการเช่าใช้วิทยุคมนาคมและคลื่นความถี่เป็นลูกหนี้ท่ีส�านักงาน กสทช. เรียกเก็บเงินจากลูกหน้ี 

แทนกระทรวงการคลัง โดยจะบันทึกรายการไว้คู ่กับบัญชีเงินรับฝากค่าบริการเช่าใช้วิทยุคมนาคมและคลื่นความถี่  

ซ่ึงเมื่อได้รับเงินจากลูกหน้ีแล้วจะโอนบัญชีเงินรับฝากค่าบริการเช่าใช้วิทยุคมนาคมและคลื่นความถ่ีไปเข้าบัญชีรายได้ 

แผ่นดินรอน�าส่งคลัง ค่าเช่าใช้วิทยุคมนาคมและการละเมิด
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ)

 ๖. อาคารและอุปกรณ์

  ๖.1 สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงาน อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและ 
ค่าเผื่อการด้อยค่า 

    ราคาทนุรวมถงึต้นทนุทางตรงทีเ่กีย่วข้องกบัการได้มาของสนิทรพัย์ ต้นทนุของการก่อสร้างสนิทรพัย์ทีห่น่วยงาน 
ก่อสร้างเอง ซึง่รวมต้นทนุของวสัดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอืน่ ๆ  ท่ีเกีย่วข้องกบัการจดัหาสนิทรพัย์เพือ่ให้สนิทรพัย์
นั้นอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งาน และประมาณการค่ารื้อถอน การขนย้ายและการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ 
ซึ่งเป็นภาระผูกพันที่เกิดจากการได้หรือใช้สินทรัพย์นั้น

    ส่วนประกอบของอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการใช้ประโยชน์ที่ต่างกัน ต้องบันทึก                            
แต่ละส่วนประกอบที่มีนัยส�าคัญแยกต่างหากจากกัน

    ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจาก 
การจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอาคารและอุปกรณ์ โดยจะรับรู้จ�านวนสุทธิเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุน

  ๖.2 สินทรัพย์ที่เช่า การเช่าที่หน่วยงานได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ท่ี 
เช่านั้น ๆ จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาจากการท�าสัญญาเช่าการเงิน บันทึกเป็นสินทรัพย ์
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินข้ันต�่าท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า หักด้วย 
ค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

    ค่าเช่าที่ช�าระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญาเช่า เพื่อท�าให้
อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในก�าไร 
หรือขาดทุน

  ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

  ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอาคารและอุปกรณ์ ถ้ามี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีห่น่วยงานจะได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวดัมลูค่าต้นทนุ
ของรายการน้ันได้อย่างน่าเชือ่ถอื ชิน้ส่วนทีถ่กูเปลีย่นแทนจะถูกตดัออกจากบญัชด้ีวยมลูค่าตามบญัช ีต้นทนุทีเ่กดิขึน้ในการ
ซ่อมบ�ารุงอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

  ค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

       ประเภทของสินทรัพย์    อายุการใช้ประโยชน์ (ปี)

  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร   5 - 20  

  อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ    5

  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์    ๓

  อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง   8

  อุปกรณ์ส�านักงานและอื่น ๆ     2 - 15

   หลักเกณฑ์การรับรู้อาคารและอุปกรณ์

ปี 2540 - 2545 - อุปกรณ์ที่จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ต้องมีราคาทุนที่ซ้ือหรือได้มาในราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด 
 หรือต่อกลุ่มไม่ต�่ากว่า ๓0,000.00 บาท

- อุปกรณ์ที่ซื้อหรือได้มาก่อน ปี 2540 ไม่ต้องตีราคา แต่ต้องบันทึกควบคุมในทะเบียน 
 คุมสินทรัพย์
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ)

ปี 254๖ - 2550 - อุปกรณ์ที่จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ต้องมีราคาทุนที่ซื้อหรือได้มาในราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด 
 หรือต่อกลุ่มตั้งแต่ 5,000.00 บาท และมีการจ�าแนกประเภทอุปกรณ์ตามบัญชีมาตรฐาน 
 ครุภัณฑ์ของส�านักงาน กทช. โดยยังไม่มีการแก้ไขหลักเกณฑ์เดิม

ปี 2551 - 25๖1 - อุปกรณ์ที่จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ต้องมีราคาทุนที่ซื้อหรือได้มาในราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด 
 หรือต่อกลุ่มตั้งแต่ 10,000.00 บาท และมีการจ�าแนกประเภทอุปกรณ์ตามบัญชีมาตรฐาน 
 ครุภัณฑ์ของส�านักงาน กทช. โดยยังไม่มีการแก้ไขหลักเกณฑ์เดิม

ปี 25๖2 - อุปกรณ์ที่จะรับรู ้เป็นสินทรัพย์ต้องมีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอาย ุ
 การใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

ปี 25๖๓ - อุปกรณ์ที่จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ต้องมีราคาทุนที่ซื้อหรือได้มาในราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด 
 หรือต่อกลุ่มตั้งแต่ 10,000.00 บาท และต้องมีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติ 
 มีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

 7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงด้วยราคาทุนหลังหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า 

  ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  หลักเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ปี 255๓ - 255๖ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู ้เป็นสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีมูลค่าตั้งแต่ 
50,000.00 บาท

ปี 2557 - 25๖1 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู ้เป็นสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีมูลค่าตั้งแต่ 
๓0,000.00 บาท

ปี 25๖2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู ้เป็นสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีมูลค่าตั้งแต่ 
20,000.00 บาท

ปี 25๖๓ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู ้เป็นสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีมูลค่าตั้งแต่ 
10,000.00 บาท

 8. รายได้รอการรับรู้

  รายได้รอการรับรูจ้ากรายได้ค่าประมลูคลืน่ความถีเ่พือ่ให้บรกิารโทรทศัน์ในระบบดจิติอล จะรบัรูร้ายได้ตามค่าใช้จ่าย
ทีเ่กดิขึน้จรงิของแต่ละงวด ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิการให้ประชาชนได้รบับรกิารด้านกจิการโทรทศัน์ในระบบดจิติอล
อย่างทั่วถึง โดยรายได้ส่วนที่ยังไม่รับรู้จะแสดงเป็นหนี้สินในบัญชีรายได้รอการรับรู้

 9. ประมาณการหนี้สิน

  ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อส�านักงาน กสทช. มีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้น 
อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�าระ 
ภาระหน้ีสินดงักล่าว และสามารถประมาณจ�านวนภาระหนีส้นิได้อย่างน่าเชือ่ถอื ประมาณการหนีส้นิพจิารณาจากการคดิลด
กระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบัน เพื่อให้สะท้อนจ�านวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน
ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุน
ทางการเงิน
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 10. เงินเหลือน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

  รายได้หรอืผลประโยชน์อนัได้มาจากการด�าเนนิงานตามอ�านาจหน้าทีข่อง กสทช. และส�านกังาน กสทช. ไม่ว่าจะเป็น 

รายได้ของปีใดที่ได้รับในปีหนึ่ง ๆ  เมื่อหักรายจ่ายส�าหรับการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของส�านักงาน กสทช.  

ค่าภาระต่าง ๆ   ทีจ่�าเป็น เงนิทีจั่ดสรรเพือ่สมทบกองทนุตามมาตรา 52 กองทนุพฒันาเทคโนโลยเีพือ่การศกึษาตามกฎหมาย

ว่าด้วยการศกึษาแห่งชาติ และกองทนุพัฒนาดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมตามกฎหมายว่าด้วยการพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ

และสังคมแล้ว เหลือเท่าใดให้น�าส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน นอกจากนี้ ส�านักงาน กสทช. จะน�าเงินเหลือจ่ายจากการกัน 

ค่าภาระต่าง ๆ  ในปีก่อน ๆ  ที่ด�าเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 2 ปี ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน รวมถึงรายการหรือโครงการใดที่ตั้ง 

งบประมาณแล้วและมิได้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณนั้น ให้รายการหรือโครงการนั้นเป็นอันพับไปและให้

ส�านักงาน กสทช. น�าส่งงบประมาณส�าหรับรายการหรือโครงการดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดิน

 11. รายได้ที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน 900 MHz และย่าน 1800 MHz หลังหักค่าใช้จ่ายในการ                     

จัดประมูลแล้ว น�าส่งเป็นรายได้แผ่นดินพร้อมดอกเบี้ย ทั้งนี้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 255๓ มาตรา 45 วรรคหนึ่ง

 12. รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ

ระดับชาติ งวดที่ 1 น�าส่งกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ทั้งนี้ เงินค่าธรรมเนียมฯ ในส่วนของราคาขั้นต�่าจะน�าไปใช้เพื่อสนับสนุน 

ให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลอย่างท่ัวถึง เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการ 

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่น

ความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 255๖ และมาตรา 5๓ (2) แห่ง 

พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 255๓

  ทัง้นีร้ายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีเ่พือ่ให้บรกิารโทรทศัน์ในระบบดิจติอล ประเภทบรกิารทางธรุกจิ

ระดบัชาต ิเมือ่หักค่าใช้จ่ายแล้วให้น�าส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดนิ ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที ่80/2557 

และก่อนวนัทีป่ระกาศดังกล่าว หากยงัมไิด้น�าส่งเข้ากองทนุวจิยัและพฒันาฯ ให้น�าส่งเป็นรายได้แผ่นดนิหลงัหักค่าใช้จ่ายแล้ว

ภายในสบิห้าวันนับแต่วนัทีป่ระกาศน้ีใช้บงัคับ ตามค�าสัง่หวัหน้ารกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่7๖/2559 เรือ่ง มาตรการส่งเสรมิ

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลาการช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือ ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ที ่9/25๖1 เรือ่ง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผูป้ระกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการกระจายเสียง 

และกจิการโทรทศัน์ โดยการพกัการช�าระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีซึง่ต้องไม่เกินสามปีและให้ผูร้บัใบอนญุาต

ช�าระดอกเบีย้ในวนัทีค่รบก�าหนดช�าระค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีใ่นแต่ละงวดให้แก่ ส�านกังาน กสทช. โดยให้ 

ช�าระดอกเบีย้ในอตัราเท่ากบัอตัราดอกเบีย้นโยบายตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย  ประกาศ

ก�าหนด และตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/25๖2 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ต้องช�าระตามหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขที่ส�านักงาน กสทช. ก�าหนด

 1๓. ผลประโยชน์พนักงาน 

  ส�านักงาน กสทช. ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ 

กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน โดยส�านักงาน กสทช. มีระเบียบ เรื่อง ผลประโยชน์

พนักงาน  ดังนี้
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ)

  1๓.1 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

   ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็น 
ค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุเมือ่พนกังานท�างานให้ และหนีส้นิรบัรูด้้วยมลูค่าทีค่าดว่าจะจ่ายช�าระส�าหรบัการจ่ายค่าตอบแทน
พเิศษพนักงานและค่าสวสัดิการเป็นเงนิสดระยะสัน้หรอืมภีาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนมุานทีจ่ะต้องจ่าย
อันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท�างานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

  1๓.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

   1) โครงการเงินสมทบ

    ส�านักงาน กสทช. จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของพนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการและสนับสนุนการออม 
ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้ก�าหนดการจ่ายสมทบไว้แล้วตามระเบียบส�านักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของพนักงานส�านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2549 สนิทรพัย์ของกองทุนส�ารองเลีย้งชพีได้แยกออกไปจากสนิทรพัย์ของส�านกังานและได้รบัการบรหิารโดยผู้จดัการ
กองทนุภายนอก กองทนุส�ารองเลีย้งชพีดงักล่าวได้รบัเงนิสะสมเข้ากองทนุจากพนกังานและเงนิสมทบจากส�านกังาน กสทช. 
เงินจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน ส�าหรับรอบระยะเวลาที่เกิดรายการนั้น

   2) โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

    ส�านักงาน กสทช.  มีภาระในการจ่ายเงินชดเชยให้พนักงานเมื่อออกจากงานตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วย
การจ่ายบ�าเหน็จพนักงานและการสงเคราะห์ภายหลังออกจากงาน พ.ศ. 2555 ซึ่งส�านักงานถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็น
โครงการผลประโยชน์เงินบ�าเหน็จ

    ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานตามโครงการผลประโยชน์เงนิบ�าเหนจ็จะรบัรู้ในงบแสดงฐานะ
การเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาที่ต้องรายงาน ภาระผูกพันนี้ค�านวณโดยนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยอิสระทุกปีด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 

    หน้ีสินที่เกิดขึ้นในช่วงการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเกิดจากผลต่างของภาระผูกพันผลประโยชน์และหนี้สินใน 
งบแสดงฐานะการเงินส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานตามนโยบายการบัญชีเดิม ณ วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี ส�านักงานจะรับรู้ผ่านก�าไรสะสมทั้งจ�านวนโดยวิธีปรับย้อนหลัง

    ผลก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น

    ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ�านวนในก�าไรหรือขาดทุนทันทีท่ีมีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาด
โครงการหรือเมื่อส�านักงานรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

 14. การรับรู้รายได้

  ส�านักงาน กสทช. รับรู้รายได้แต่ละประเภทดังต่อไปนี้

  - รายได้การประมูลคลื่นความถี่ มาตรา 41 วรรคสอง และมาตรา 45 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติองค์กร 
   จัดสรรคล่ืนความถี่ฯ พ.ศ. 255๓ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้างซ่ึงเป็นไปตามเนื้อหาของ 
   ข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

  - รายได้ค่าตอบแทนคลื่นความถี่วิทยุคมนาคม รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

  - รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม รับรู้เมื่อได้รับอนุญาตแบบค�าขอ

  - รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

  - รายได้ค่าธรรมเนียมเลขหมาย รับรู้เป็นรายเดือนตามเกณฑ์คงค้าง

  - รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการโอนคลื่นความถี่ รับรู้เมื่อได้รับอนุญาตแบบค�าขอ
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ)

  - รายได้ค่าธรรมเนียมค�าขอ รับรู้ตามประเภทรายได้ที่ยื่นค�าขอเมื่อได้รับอนุญาตแบบค�าขอ

  - รายได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ. รับรู้เป็นรายเดือนตามเกณฑ์คงค้าง

  - รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น รับรู้เมื่อได้รับอนุญาตแบบค�าขอ

  - รายได้ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา

  - รายได้นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 15. รายได้ของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 84 วรรคสาม 

  รายได้ของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 84 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 255๓ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ก�าหนดให้เมื่อพ้นระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช ้บังคับ ให้รัฐวิสาหกิจ 
น�ารายได้จากผลประกอบการในส่วนทีไ่ด้รับจากการให้อนญุาต สมัปทาน หรอืสญัญา ตามวรรคสอง ทีร่ฐัวสิาหกจิได้ด�าเนนิการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�าเนินการในกิจการของรัฐ ท้ังนี้ ไม่ว่าจะได้ด�าเนินการท้ังหมดหรือ 
บางส่วน โดยให้หกัค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกจิการ เฉพาะในส่วนทีค่ดิจากฐานรายได้ทีเ่กดิจากการอนญุาต สมัปทาน 
หรือสัญญา ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยท่ัวถึง และบริการเพื่อสังคมตามนโยบาย
ของรัฐบาล ตามมาตรา 50 เฉพาะในส่วนที่คิดจากฐานรายได้ที่เกิดจากการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา และค่าใช้จ่ายที่ 
เกิดขึ้นจากการด�าเนินการตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ตามที่กระทรวงการคลังก�าหนด แล้วเหลือเท่าใดให้ส่ง 
กสทช. และให้ กสทช. น�าส่งเงินจ�านวนดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดิน

 1๖. รายได้จากการให้บริการแทนรฐั เป็นรายได้ตามประกาศ กสทช. เรือ่ง มาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บรกิารเป็นการชัว่คราว
ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้การบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 255๖ ข้อ 7 

  ในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง ให้ผู้ให้บริการเป็นผู้รับช�าระเงินรายได้จากการให้บริการแทนรัฐ โดยแยกบัญชีการ
รับเงินไว้เป็นการเฉพาะ แล้วรายงานจ�านวนเงินรายได้และดอกผลที่เกิดขึ้นซึ่งได้หักต้นทุนค่าใช้โครงข่าย ค่าธรรมเนียม 
เลขหมายโทรคมนาคม ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็นในการบริการแล้ว ส่วนที่เหลือ
ให้ส�านักงาน กสทช. ตรวจสอบก่อนน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

 17. เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา วิจัยและพัฒนาฯ 

  เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา วิจัยและพัฒนาฯ รับรู ้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายแก่ผู ้มีสิทธิ ถ้ามีเงิน
เหลือจ่ายส่งคืนภายในปี จะน�าไปปรับลดยอดค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุนฯ หากน�าส่งเงินภายหลังปีท่ีเบิกจ่าย จะบันทึกเป็น 
รายได้เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา วิจัยและพัฒนาฯ เหลือจ่ายรับคืน แสดงเป็นรายได้อื่นที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน 
หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะรายการคล้ายกัน

 18. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

  ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานกองทนุวจิยัและพฒันาฯ ได้แก่ สนิทรัพย์เพือ่การบรหิารงานกองทนุฯ ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบั 
บุคลากร ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าวัสดุเพื่อการบริหารงาน 
ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น จะเบิกจ่ายจากส�านักงาน กสทช. ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

 19. ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ ข้อสมมติ และการใช้ดุลยพินิจ 

  ส�านักงาน กสทช. จัดท�าประมาณการทางบัญชี และการใช้ดุลยพินิจส�าหรับรายการทางบัญชีอย่างต่อเนื่องโดย
พิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ  ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่าสมเหตุสมผล 
ในสถานการณ์ขณะนั้น รวมถึงข้อสมมติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ได้แก่

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ส�านักงาน กสทช. ได้ก�าหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการ                   
ด้อยค่าลงของลูกหนี้ ซ่ึงเกี่ยวพันกับประมาณการผลขาดทุนอันเป็นผลจากการที่ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการช�าระหนี้ 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นผลมาจากการที่ส�านักงาน กสทช. ได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต ซ่ึงการประเมินนั้น
อยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตของการติดตาม ทวงถาม ความมีชื่อเสียง และการผิดนัดช�าระหนี้

189 รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ�าปี ๒๕๖3



4. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ)

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายที่ใช้ในการด�าเนินงาน ซ่ึงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นต้นทุนท่ีเกิดจาก
อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จะถูกตัดเป็นค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรพัย์โดยใช้วธิเีส้นตรง ส�านกังาน กสทช. ประเมนิอายกุารใช้ประโยชน์ ณ วนัทีไ่ด้มาซึง่สนิทรัพย์ โดยอาศยั
ประสบการณ์ในอดตีเกีย่วกบัสนิทรพัย์ทีม่ลีกัษณะเหมอืนกนัหรอืคล้ายคลงึกนั ประกอบกบัการพจิารณาถงึการเปลีย่นแปลง
ทางเทคโนโลยีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ในทุกปีส�านักงาน กสทช. จะพิจารณาการเลิกใช้งานสินทรัพย์ 
และมูลค่าคงเหลือ เพื่อประเมินความจ�าเป็นในการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคา 
อายกุารใช้ประโยชน์จรงิของสนิทรพัย์อาจแตกต่างจากอายกุารใช้ประโยชน์ทีส่�านกังาน กสทช. ประมาณ ดงันัน้ การทบทวน
อายุการใช้ประโยชน์อย่างสม�่าเสมอในอนาคตอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์

  การด้อยค่าของสินทรัพย์ส�านักงาน กสทช. จะมีการประเมินข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า หากมี 
ข้อบ่งชี้ดังกล่าว ส�านักงาน กสทช. จะทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์และพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยการ
ส�ารวจตลาด และสภาวะทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อบ่งช้ีท่ีแสดงว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่านั้น ส�านักงาน กสทช. 
จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

5. การจัดประเภทรายการใหม่

 ตัวเลขเปรียบเทียบในรายงานการเงินปี 25๖2 มีการจัดประเภทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทและ 
การแสดงรายการในรายงานการเงินปี 25๖๓ จากการน�าเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้สอดคล้องกับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก�าหนด

ตามที่รายงานไว้เดิม จัดประเภทใหม่ ปรับปรุงใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม 2562

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20,4๖7.2๓ (10,๓70.95) 10,09๖.28

เงินลงทุนชั่วคราว ๓9,259.01 (๓9,258.๖2) 0.๓9

ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม 15.94 (1.24) 14.70

รายได้ค้างรับส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 7๖,059.88 (8,990.72) ๖7,0๖9.1๖

วัสดุคงเหลือ - 2.24 2.24

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,477.1๓ (1.79) 1,475.๓4

สินทรัพย์โครงการ - สุทธิ ๓,058.12 (๓,058.12) -

เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่าย 1,912.๓7 (1,๓54.๓8) 557.99

ภาษีขายประมูลคลื่นความถี่รอน�าส่งส่วนที่ถึง
 ก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 4,๓87.70 45.28 4,4๓2.98

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนโครงการ Must Carry ๓๖5.49 (๓๖5.49) -

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนโครงการ MUX 1๖๓.15 (1๖๓.15) -

เงินยืมเพื่อจ่ายค่าทดแทน ชดใช้ หรือค่าตอบแทนตาม
 ค�าสั่งหัวหน้า คสช. - ๓,785.52 ๓,785.52

หนี้สินหมุนเวียนอื่น      ๓08.71 (4๖.๓1) 2๖2.40

รายได้รอการรับรู้ 59,๓22.๓๖ (59,๓22.๓๖) -

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 15๖.74 (๖8.10) 88.๖4

รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 10,๓๖๖.22 (5,890.๖0) 4,475.๖2
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5. การจัดประเภทรายการใหม่ (ต่อ)

ตามที่รายงานไว้เดิม จัดประเภทใหม่ ปรับปรุงใหม่

งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 3๑ ธันวาคม 2562

รายได้การประมูลคลื่นความถี่ 1,14๓.85 (1,12๓.17) 20.๖8
รายได้จากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 12,๖๖4.19 (12,๖๖4.19) -
รายได้อื่น 1,080.75 (884.๓7) 19๖.๓8
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 1,๖๓0.2๖ (102.๓5) 1,527.91
ค่าบ�าเหน็จ - 10๖.09 10๖.09
ค่าตอบแทน - ๓7.๖5 ๓7.๖5
ค่าใช้สอย - 1,480.2๓ 1,480.2๓
ค่าวัสดุ - 52.79 52.79
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 1,70๓.๓0 (1,70๓.๓0) -
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ๖10.๓7 (0.1๓) ๖10.24
เงินสมทบส่งเสริมและสนับสนุนวัตถุประสงค์
   กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ๓,012.58 (2,282.58) 7๓0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น - 128.87 128.87

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

2563 2562

เงินสด 0.11 0.28

เงินสดย่อย 0.50 0.48

เช็ครับรอน�าฝาก 2,504.90 1.00

เงินฝากสถาบันการเงิน

เงินฝากบัญชีกระแสรายวัน 144.20 114.94

เงินฝากบัญชีออมทรัพย์ ๓2,454.04 ๖,911.88
เงินฝากบัญชีประจ�าที่มีก�าหนดจ่ายคืนไม่เกิน ๓ เดือน 2๖.47 ๓,0๖7.71

รวม ๓5,1๓0.22 10,09๖.29

2563 2562

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของรายได้ตามมาตรา ๖5 (1-2) 4,8๓5.92 7,74๓.๓4

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของรายได้ตามมาตรา ๖5 (๓-5) 12๖.๓5 189.98

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของเงินรับฝากประกันสัญญา และอื่น ๆ ๓0,1๖7.95 2,1๖2.97

รวม ๓5,1๓0.22 10,09๖.29

7. เงินลงทุนชั่วคราว 

2563 2562

เงินฝากบัญชีประจ�าที่มีก�าหนดจ่ายคืนเกิน ๓ เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 0.๓9 0.๓8

   รวมเงินลงทุนชั่วคราว 0.๓9 0.๓8

เงินลงทุนชั่วคราวประกอบด้วย

เงินลงทุนชั่วคราวจากเงินรับฝาก 0.๓9 0.๓8

รวม 0.๓9 0.๓8
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8. ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม

2563 2562

ลูกหนี้ค่าตอบแทนคลื่นความถี่วิทยุ 0.0๓ 0.09
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมเลขหมาย 804.00 801.5๖
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการ 85.89 ๓0.92
ลูกหนี้ 29.02 29.02

รวม 918.94 8๖1.59
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (909.07) (84๖.89)

รวมสุทธิ 9.87 14.70

 การวิเคราะห์อายุหนี้ที่ค้างช�าระ
          ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมทุกประเภทของส�านักงาน กสทช. สามารถแยกตามหนี้ที่ค้างช�าระได้ดังนี้

 2563 2562

ค้างช�าระไม่เกิน 180 วัน 0.95 2.52
ค้างช�าระเกินกว่า 180 วัน แต่ไม่เกิน ๓๖5 วัน 1.28 2.09
ค้างช�าระเกินกว่า ๓๖5 วัน แต่ไม่เกิน 7๓0 วัน 4.84 ๓4.04
ค้างช�าระเกินกว่า 7๓0 วัน 22.1๖ 79๓.88
มีข้อพิพาททางกฎหมาย 889.71 29.0๖

รวมสุทธิ 918.94 8๖1.59

ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมเลขหมาย ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม 25๖๓ และ 25๖2 จ�านวน 804.00 และ 801.5๖ ล้านบาท 
ตามล�าดับ ได้รวมลูกหนี้ค่าธรรมเนียมเลขหมายของ บริษัท ทรูมูฟ จ�ากัด (ทรูมูฟ) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึง 
วันที่ ๓1 ธันวาคม 2558 จ�านวน ๖47.29 ล้านบาท และเงินเพิ่มจ�านวน 141.1๓ ล้านบาท รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 
788.42 ล้านบาท ซึ่ง ทรูมูฟ ยังมิได้ช�าระค่าธรรมเนียมเลขหมายให้ส�านักงาน กสทช. เนื่องจาก ทรูมูฟ ให้เหตุผลว่า 
ต้องด�าเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 255๖ (ประกาศมาตรการคุ้มครองฯ) โดยประกาศมาตรการคุ้มครองฯ 
ได้จ�ากดัสทิธิ มใิห้ ทรมูฟู น�าเลขหมายทีไ่ม่มผีูใ้ช้บรกิารออกหาประโยชน์  ส่งผลให้  ทรมููฟ  มภีาระทีต้่องแบกรบัค่าธรรมเนยีม
เลขหมายโทรคมนาคม  ทัง้น้ี ทรมูฟู สามารถน�าค่าธรรมเนยีมเลขหมายโทรคมนาคมมาเป็นต้นทนุเพือ่หกัจากรายได้จากการ
ให้บริการได้อยู่แล้ว จึงขอให้ ส�านักงาน กสทช. พิจารณายกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมท้ังหมด
ตั้งแต่วันที่ 1๖ กันยายน 255๖ (นับแต่วันที่สัญญาอนุญาตสิ้นสุดลง) เป็นต้นไป ท้ังนี้ในส่วนของค่าธรรมเนียมเลขหมาย
โทรคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 1๖ กันยายน 255๖ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 จ�านวนเงินทั้งสิ้น 190.97 ล้านบาท 
ที่ ทรูมูฟ ได้เคยช�าระให้ส�านักงาน กสทช. ไปแล้วนั้น ทรูมูฟ ได้ขอคืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช�าระไปแล้วดังกล่าว

ต่อมาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติที่ประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2557 ไม่เห็นชอบ 
การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมของ ทรูมูฟ และมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 2๖/2557 เมื่อวันที่ 14 
ตุลาคม 2557 เหน็ควรให้ส�านักงาน กสทช. ด�าเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนตามกฎหมาย และเมือ่วนัท่ี ๓1 สงิหาคม 
2558 ส�านักงาน กสทช. ได้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด�าเนินคดีกับบริษัท ทรูมูฟ จ�ากัด ให้ช�าระค่าธรรมเนียมเลขหมาย 
ต่อศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขด�าที่ 490/2559 ซึ่งอยู่ระหว่างศาลก�าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง  
อย่างไรก็ตาม ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับกรณีการเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินการ 
ตามประกาศมาตรการคุ้มครองฯ กรณีรายจ่ายมีจ�านวนสูงกว่ารายรับของผู้ฟ้องคดีและขอคืนเงินค่าธรรมเนียมเลขหมาย 
โทรคมนาคมที่ผู ้ฟ้องคดีได้ช�าระไปแล้ว ตามหมายเลขคดีด�า 201๓/2558 ทุนทรัพย์ 1๖,2๖5.0๖ ล้านบาท ซ่ึง 
ศาลปกครองมีค�าสั่งให้รวมคดีหมายเลขด�า 1712/2559 และหมายเลขคดีด�า 2๓92/25๖1 เข้าด้วยกัน และอยู่ระหว่าง 
จัดท�าค�าชี้แจงประเด็นอื่น ๆ  เพิ่มเติม 
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9. รายได้ค้างรับ

2563 2562

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี

รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ค้างรับ ๖,๖9๓.๓9 ๖,๖9๓.๓9

รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ TV Digital ค้างรับ 402.๓2 ๖27.02

รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ค้างรับ 20,๓๓1.71 54,800.2๖

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้างรับ 4,474.81 4,948.50

รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ 700 MHz ค้างรับ 5,๖44.4๖ -

รวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี ๓7,54๖.๖9 ๖7,0๖9.17

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกิน 1 ปี

รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ค้างรับ 89,472.54 109,804.25

รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ค้างรับ - ๖,๖9๓.๓8

รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ TV Digital ค้างรับ 1,075.99 1,075.99

รายได้จากการประมูลคลื่น 700 MHz ค้างรับ 47,0๓7.20 -

รายได้จากการประมูลคลื่น 2600 MHz ค้างรับ ๓๖,048.84 -

รวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกิน 1 ปี 17๓,๖๓4.57 117,57๓.๖2

      รวม 211,181.2๖ 184,๖42.79

รายได้ค้างรบัจากการประมูลคลืน่ความถี ่900 MHz ณ วนัที ่๓1 ธนัวาคม 25๖๓ และ 25๖2  จ�านวน 109,804.25 
และ 1๖4,๖04.51 ล้านบาท ตามล�าดับ รายได้ค้างรับจากการประมูลคลื่นความถ่ี 1800 MHz ณ ๓1 ธันวาคม 25๖๓ 
และ 25๖2 จ�านวน ๖,๖9๓.๓9 และ 1๓,๓8๖.77 ล้านบาท รายได้ค้างรับจากการประมูลคลื่นความถ่ี 700 MHz 
ณ ๓1 ธันวาคม 25๖๓ จ�านวน 52,๖81.๖๖ ล้านบาท รายได้ค้างรับจากการประมูลคลื่นความถี่ 2600 MHz  
ณ ๓1 ธันวาคม 25๖๓ จ�านวน ๓๖,048.84 ล้านบาท ผู้รับใบอนุญาตฯ ได้น�าเงินประกันการช�าระเงินจากการประมูลคลื่น
ความถี่ ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม 25๖๓ จ�านวนเงิน 8,000.00 ล้านบาท และหนังสือค�้าประกันจากสถาบันการเงินประเภท
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เพื่อค�้าประกันการช�าระเงินในส่วนที่เหลือเป็น 
รายได้ค้างรับจากการประมูลคลื่นความถี่ทั้งจ�านวนตามประกาศ กสทช. อย่างไรก็ตาม ได้มีค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ที่ 4/25๖2 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ลงวันท่ี 
11 เมษายน 25๖2 ข้อ ๖ วรรคสอง ให้ส�านกังาน กสทช. พจิารณาแบ่งช�าระเงนิจากเงนิประมลูคลืน่ความถี ่900 MHz ทัง้หมด 
ที่ผู้รับใบอนุญาตต้องช�าระออกเป็นสิบงวด ปีละงวด งวดละเท่า ๆ  กัน โดยให้ปีที่ผู้รับใบอนุญาตประมูลคลื่นความถี่ได ้
ตามค�าสั่งหรือประกาศเริ่มนับเป็นงวดแรก และเมื่อส�านักงาน กสทช. พิจารณาแบ่งเงินประมูลคลื่นความถี่ตามงวดดังกล่าว 
ตั้งแต่ปี 25๖๓ เป็นต้นไป ส�าหรับงวดที่ต้องช�าระในปี พ.ศ. 25๖๓ ให้ช�าระรวมกับเงินชดเชยของงวดที่ผ่านมาด้วย 

รายได้ค้างรับจากการประมูลคลื่นความถี่ TV Digital ณ ๓1 ธันวาคม 25๖๓ และ 25๖2 จ�านวน 1,478.๓1 และ 
1,70๓.01 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งเป็นรายได้จากการประมูลคลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภท
บริการทางธุรกิจระดับชาติ จ�านวน 24 ใบอนุญาต ส�านักงาน กสทช. ได้รับช�าระรายได้จากการประมูลฯ จ�านวน 22 
ใบอนุญาต และส�านักงาน กสทช. ได้น�าส่งรายได้ดังกล่าวให้กับกระทรวงการคลังทั้งจ�านวนแล้ว ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 
80/2557 เรือ่ง การแก้ไขเพิม่เติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการวิทยกุระจายเสียง 

วิทยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม อย่างไรกต็าม รายได้จากการประมลูฯ ทีย่งัไม่ได้รบัช�าระ จ�านวน 2 ใบอนญุาต เป็นเงนิ 

จ�านวน 1,005.๖0 ล้านบาท และภาษีมูลค่าเพิ่มจ�านวน 70.๓9 ล้านบาท รวมเป็นเงินค้างช�าระ 1,075.99 ล้านบาท 
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9. รายได้ค้างรับ (ต่อ)

ผู้รับใบอนุญาตได้วางหนังสือค�้าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551 เพ่ือค�้าประกันการช�าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดมีค�าสั่ง 
ยืนตามค�าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้ระงับการด�าเนินการใด ๆ  เพื่อบังคับตามหนังสือค�้าประกันจากสถาบันการเงินฯ ไว้
จนกว่าจะมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งเป็นอย่างอื่น ตามค�าสั่งที่ 450/25๖0 ณ วันที่ 2๓ พฤษภาคม 25๖0 และส�านักงาน 
กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้อง ในฐานความผิดเกี่ยวกับกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท�าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากการ 
เปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอลไม่ได้ก�ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและแผนแม่บท 
และการเพิกถอนใบอนญุาตตามมตคิณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ (กสท.) ทนุทรพัย์ 749.88 ล้านบาท 
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มีค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 7๖/2559 เรื่อง มาตรการ 
ส่งเสรมิการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม เพือ่ประโยชน์สาธารณะ ขยายระยะเวลา
การช�าระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีใ่นส่วนทีเ่หลอืพร้อมดอกเบีย้ของเงนิทีต้่องช�าระในอตัราดอกเบีย้นโยบาย
ตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศก�าหนดในวนัทีช่�าระ ต่อมาเมือ่วนัที ่2๓ พฤษภาคม  
25๖1 ได้มีค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/25๖1 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการ
วิทยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการกระจายเสยีง และกิจการโทรทศัน์ โดยการพกัการช�าระค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ซึ่งต้องไม่เกินสามปีและให้ผู้รับใบอนุญาตช�าระดอกเบี้ยในวันที่ครบก�าหนดช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ในแต่ละงวดให้แก่ส�านักงาน กสทช. โดยให้ช�าระดอกเบ้ียในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบ้ียนโยบายตามที ่
คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศก�าหนด อย่างไรกต็าม ได้มคี�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบ 
แห่งชาต ิที ่4/25๖2 เรือ่ง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม ลงวนัที ่11 เมษายน 
25๖2 ข้อ 12 (1.1) ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีท่ีต้องช�าระสองงวดสุดท้ายของราคาท่ีเกินกว่า 
ราคาขั้นต�่าหรือราคาเริ่มต้นตามประกาศ

 รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้างรับ ณ วันท่ี ๓1 ธันวาคม 25๖๓ และ 25๖2 จ�านวน 4,474.81 
และ 4,948.50 ล้านบาท ตามล�าดับ เป็นรายได้ท่ีส�านักงาน กสทช. เรียกเก็บจากผู้ประกอบการในอัตราก้าวหน้าของ 
รายได้จากการประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบที ่1 ถงึ ๓ ตามประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และรายได้จากการประกอบ
กิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิเรือ่ง ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตประกอบกจิการกระจายเสยีง หรอืกจิการโทรทศัน์ โดยให้ผูป้ระกอบการ 

ช�าระภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

๑0. วัสดุคงเหลือ

2563 2562

วัสดุคงเหลือ ๖.8๓ 2.24

หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าวัสดุ - -

รวม ๖.8๓ 2.24

๑๑. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

2563 2562

ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า ๖.44 ๖.44

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น 29.28 ๓1.0๖

รวม ๓5.72 ๓7.50
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๑2. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

2563 2562

ภาษีซื้อรอใช้สิทธิ ๖8.๓๖ 5๓.42

ลูกหนี้กรมสรรพากร - 40.78

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 1.22 1.9๖

ดอกเบี้ยค้างรับ 1.๖๓ 4.๖4

เงินจ่ายล่วงหน้า ๓15.20 ๓51.25

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ 14.29 14.๖2

รวม 400.70 4๖๖.๖7

ลูกหนี้เงินยืม ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ เกินก�าหนดช�าระ
ไม่เกิน 15 วัน

เกินก�าหนดช�าระ
เกินกว่า 15 วัน

รวม

25๖๓ 1.22 - - 1.22

25๖2 0.91 1.05 - 1.9๖

๑3. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน

2563 2562

เงินฝากบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ๖51.20 505.๖7

รวม ๖51.20 505.๖7

  เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน จ�านวน 500 ล้านบาท เป็นเงินฝากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง มีภาระผูกพัน 
ในการด�ารงเงินฝากเพื่อสินเชื่อที่อยู่อาศัยของพนักงาน

๑4. เงินลงทุนระยะยาว

2563 2562

เงินฝากบัญชีประจ�าเกินกว่า 12 เดือน 22๓.81 220.28

รวม 22๓.81 220.28
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๑6. สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน 

๓1 ธันวาคม 25๖๓

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รวม

 ราคาทุน
ยอดยกมาต้นงวด 2๓5.๓2 1๓๖.59 ๓71.91
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 74.๓1 24.78 99.09
ลดลงระหว่างงวด (20.45) (21.78) (42.2๓)
 ยอดคงเหลือปลายงวด 289.18 1๓9.59 428.77
 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอดยกมาต้นงวด (๓8.๓0) (4๖.78) (85.08)
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด (๖5.29) (24.29) (89.58)
ลดลงระหว่างงวด 20.45 17.89 ๓8.๓4
 ยอดคงเหลือปลายงวด (8๓.14) (5๓.18) (1๓๖.๓2)
 ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม 25๖๓ 20๖.04 8๖.41 292.45
ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม 25๖2 197.02 89.81 28๖.8๓

๓1 ธันวาคม 25๖2

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รวม

 ราคาทุน

ยอดยกมาต้นงวด ๖0.21 7๖.02 1๓๖.2๓

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 187.๖7 ๖1.82 249.49

ลดลงระหว่างงวด (12.5๖) (1.25) (1๓.81)

 ยอดคงเหลือปลายงวด 2๓5.๓2 1๓๖.59 ๓71.91

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอดยกมาต้นงวด (22.48) (25.08) (47.5๖)

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด (28.๓8) (22.8๓) (51.21)

ลดลงระหว่างงวด 12.5๖ 1.1๓ 1๓.๖9

 ยอดคงเหลือปลายงวด (๓8.๓0) (4๖.78) (85.08)

ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม 25๖2 197.02 89.81 28๖.8๓

ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม 25๖1 ๓7.7๓ 50.94 88.๖7

๑7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ยอดยกมา รายการระหว่างงวด ยอดคงเหลือ

ณ 1 ม.ค. 25๖๓ เพิ่มขึ้น ลดลง ณ ๓1 ธ.ค. 25๖๓

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,๓๖๓.9๖ ๖02.๓4 (๓0๖.89) 1,๖59.41

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 1,145.๓5 275.๖9 (9๖.91) 1,๓24.1๓

รวม 218.๖1 ๓2๖.๖5 (209.98) ๓๓5.28
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๑7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)

ยอดยกมา รายการระหว่างงวด ยอดคงเหลือ

ณ 1 ม.ค. 25๖2 เพิ่มขึ้น ลดลง ณ ๓1 ธ.ค. 25๖2

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,244.๖0 124.81 (5.45) 1,๓๖๓.9๖

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 9๓๖.15 214.๖5 (5.45) 1,145.๓5

รวม ๓08.45 (89.84) - 218.๖1

๑8. เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่าย

25๖๓ 25๖2

เจ้าหนี้ 2๖9.82 55๖.74

เจ้าหนี้บัตรเครดิต - 0.1๖

เช็คจ่าย 250.59 1.09

    รวม 520.41 557.99

๑9. รายได้รับล่วงหน้า

25๖๓ 25๖2

ค่าตอบแทนคลื่นความถี่วิทยุคมนาคมรับล่วงหน้า 59.10 70.07

ค่าธรรมเนียมเลขหมายรับล่วงหน้า 8.0๖ ๖.74

อื่น ๆ 8.92 17.87

   รวม 7๖.08 94.๖8

20.  ประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน

 โครงการผลประโยชน์เงินบ�าเหน็จ

 ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการจ่ายบ�าเหน็จพนักงานและการสงเคราะห์ภายหลังออกจากงาน พ.ศ. 2555 

ส�านักงาน กสทช. มีภาระส�าหรับเงินที่จะจ่ายผลประโยชน์เมื่อพนักงานเกษียณอายุ พนักงานที่ได้รับค�าสั่งให้ออกจากงาน

โดยไม่มีความผิด หรือถึงแก่ความตาย และเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี รวมถึงพนักงานที่ลาออก 

โดยไม่มคีวามผดิและได้รบัอนญุาตจากผูม้อี�านาจสัง่บรรจแุละแต่งตัง้หรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายแล้ว และต้องปฏบิตังิานมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าสามปี พนักงานจะได้รับบ�าเหน็จปกติจ่ายจากระยะเวลาการปฏิบัติงานคูณกับเงินเดือนเดือนสุดท้าย

 ในกรณีที่พนักงานผู้ใดได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าท่ีหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติ

งานตามหน้าทีม่สีทิธไิด้รบับ�าเหนจ็พเิศษอกีทางหนึง่ด้วย โดยส�านกังานจ่ายเท่ากบัยีส่บิสีเ่ท่าของอตัราเงินเดอืนเดอืนสุดท้าย 

และหากถึงแก่ความตายก่อนได้รับบ�าเหน็จพิเศษให้จ่ายบ�าเหน็จพิเศษในจ�านวนสามสิบเท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้าย

ส�านักงาน กสทช. ได้จดัให้มีบัญชเีงนิฝากธนาคารกองทนุบ�าเหนจ็เพือ่เป็นแหล่งเงนิส�าหรบัการจ่ายบ�าเหนจ็แก่พนกังาน

และการสงเคราะห์ภายหลังออกจากงาน โดยแหล่งเงินของกองทุนบ�าเหน็จจะได้รับจากเงินประเดิมที่ได้รับการจัดสรรจาก

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี เงินที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ดอกผลของกองทุนบ�าเหน็จและ

เงินอื่น ๆ  หากปีใดเงินกองทุนบ�าเหน็จมีไม่เพียงพอจะจ่ายให้พนักงานที่มีสิทธิรับบ�าเหน็จ ให้ส�านักงาน กสทช. ด�าเนินการ 

เบิกจ่ายบ�าเหน็จพนักงานจากงบกลางของส�านักงานให้เพียงพอที่จะต้องจ่ายให้พนักงานในปีนั้น
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20. ประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

      มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่ต้องจ่าย มีดังต่อไปนี้

25๖๓ 25๖2

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน ๓4.85 ๓4.00

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน 1,2๖2.24 959.54

มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 1,297.09 99๓.54

การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีส้นิส�าหรบัผลประโยชน์พนกังานส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่๓1 ธนัวาคม  
มีดังนี้

25๖๓ 25๖2

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานต้นงวด 99๓.54 907.27

บวก  ต้นทุนผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ๓40.๖0 104.10

หัก   ผลประโยชน์พนักงานที่จ่าย (๓7.05) (17.8๓)

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานปลายงวด 1,297.09 99๓.54

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓1 ธันวาคม มีดังนี้

25๖๓ 25๖2

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 129.55 78.99

ต้นทุนบริการปัจจุบันจากการประเมินภาระผูกพันใหม่ในปี 25๖๓ 191.05 -

ดอกเบี้ยสุทธิของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิ 20.00 25.11

รวม ๓40.๖0 104.10

ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีดังนี้

ข้อสมมติหลัก ช่วงอายุ ร้อยละต่อปี

25๖๓ 25๖2

1. อัตราคิดลด 0.51 ถึง 2.77 1.7๖ ถึง ๓.94
2. อัตราเงินเฟ้อ 2.0 -
๓. อัตราการขึ้นเงินเดือน น้อยกว่า 40 ปี 8.0 8.0

ตั้งแต่ 40 ปี ถึงน้อยกว่า 55 ปี ๖.0 ๖.0
ตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป 4.0 4.0

4. อัตราการหมุนเวียนพนักงาน น้อยกว่า ๓0 ปี ๓.0 ๓.0
ตั้งแต่ ๓0 ปี ถึงน้อยกว่า 55 ปี 1.0 1.0
ตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป 0.0 0.0

5. อัตรามรณะ 

   ข้อสมมตทิีเ่กีย่วข้องกบัอตัรามรณะในอนาคตได้มาจากตารางอตัรามรณะไทย ปี 25๖0 (TMO 2017 : Thai Mortality 
Ordinary Table 2017) โดยมีการปรับปรุงอัตราการเสียชีวิตร้อยละ ๓.0 ต่อปี
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20. ประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน โดยผลการวิเคราะห์ความไวของข้อสมมติ ผลกระทบของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม มีดังนี้

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

การเปลี่ยนแปลง
ในข้อสมมติ

ร้อยละ

การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ
ล้านบาท

การลดลงของข้อสมมติ
ล้านบาท

25๖๓ 25๖2 25๖๓ 25๖2

อัตราคิดลด 1.00 (155.77) (114.9๖) 18๖.1๓ 1๓7.70

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่  
  คาดไว้ 1.00 179.19 14๓.51 (152.27) (121.8๖)

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 20.00 (๖.82) (4.91) ๖.98 4.98

การปรับปรุงอัตราการเสียชีวิต 1.00 0.๖๓ 0.24 (0.70) (0.2๖)

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์ภายใต้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้คือ ความแตกต่างของอัตรา
การขึ้นเงินเดือน อัตราการหมุนเวียนพนักงานและอัตรามรณะที่เกิดขึ้นจริงกับสมมติฐานที่ใช้ เช่น อัตราการขึ้นเงินเดือน 
สูงกว่าที่คาดการณ์และอัตราการหมุนเวียนพนักงานน้อยกว่าที่คาดการณ์ จะท�าให้เกิดผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย นอกจากนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันอาจท�าให้อัตราคิดลดสูงข้ึนหรือต�่าลง ซ่ึงจะใช้วัดมูลค่ายุติธรรม
ของหนี้สิน โครงการผลประโยชน์น้ีไม่มีความเสี่ยงเฉพาะส�านักงานหรือความเสี่ยงในการลงทุน เน่ืองจากเป็นโครงการท่ี 
ไม่ได้มีการจัดตั้งกองทุน 

การวิเคราะห์การครบก�าหนดของการจ่ายช�าระผลประโยชน์พนักงานท่ีไม่มีการคิดลดต้ังแต่ปี พ.ศ. 25๖๓ เป็นต้นไป  
มีดังนี้

ส่วนที่ไม่เกิน
1 ปี

ส่วนที่เกิน 1 ปี 
แต่ไม่เกิน ๓ ปี

ส่วนที่เกิน ๓ ปี รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม พ.ศ. 25๖๓
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ๓4.85 8๖.07 5,087.20 5,208.12

รวม ๓4.85 8๖.07 5,087.20 5,208.12
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2๑. รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง

ยอดยกมา รายการระหว่างงวด ยอดคงเหลือ

ณ 1 ม.ค. 25๖๓ ค้างน�าส่งเพิ่ม/ลด น�าส่ง ๓1 ธ.ค. 25๖๓

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1  ปี

ค่าเช่าใช้วิทยุคมนาคมและการละเมิด 2.01 0.01 (2.01) 0.01

ค่าเปรียบเทียบปรับ 11.๖1 5.54 (1๓.19) ๓.9๖

รายได้เงินประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz 50,129.1๖ 18,4๓9.9๖ (4๓,825.๓5) 24,74๓.77

รายได้เงนิประมลูคลืน่ความถ่ี 1800 MHz 5,๓๓2.๓4 5,๓18.9๓ (15.1๖) 10,๖๓๖.11

รายได้เงินประมูลคลื่นความถี่ TV Digital 2,228.12 27.48 (1,๖42.12) ๖1๓.48

รายได้เงนิประมลูคลืน่ความถ่ี 2600 MHz - ๖1๖.44 (๖11.12) 5.๓2

รายได้เงินประมูลคลื่นความถี่ 26 GHz - 2,279.0๓ (2,252.92) 2๖.11

รายได้เงินประมูลเลขหมายสวย 180.45 (180.25) 0.20

รายได้เงินน�าส่งตามมาตรา 84 - 2,004.55 - 2,004.55

รายได้จากสถานีวิทยุ 1 ปณ. 98.๖0 27.๓0 (98.๖0) 27.๓0

เงินเหลือน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดินปี ๖1 2,800.58 - (2,800.58) -

เงินเหลือน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดินปี ๖2 2,010.92 499.00 (2,010.92) 499.00

เงินเหลือน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดินปี ๖๓ - 2,๓45.51 - 2,๓45.51

รวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี ๖2,79๓.79 ๓1,5๖๓.75 (5๓,452.22) 40,905.๓2

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกิน 1 ปี

รายได้เงนิประมลูคลืน่ความถ่ี 700 MHz - ๓0,๓5๓.5๓ - ๓0,๓5๓.5๓

รายได้เงนิประมลูคลืน่ความถี ่900 MHz 98,๖24.08 (18,4๓0.๖4) - 80,19๓.44

รายได้เงนิประมลูคลืน่ความถ่ี 1800 MHz 5,๓17.18 (5,๓17.18) - -

รายได้เงนิประมลูคลืน่ความถี ่TV Digital 1,005.๖0 - - 1,005.๖0

รายได้เงนิประมลูคลืน่ความถ่ี 2600 MHz - 5,5๓9.02 - 5,5๓9.02

รวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกิน 1 ปี 104,94๖.8๖ 12,144.7๓ - 117,091.59

            รวม 1๖7,740.๖5 4๓,708.48 (5๓,452.22) 157,99๖.91
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2๑. รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง (ต่อ)

ยอดยกมา รายการระหว่างงวด ยอดคงเหลือ

ณ 1 ม.ค. 25๖2 ค้างน�าส่งเพิ่ม/ลด น�าส่ง ณ ๓1 ธ.ค. 25๖2

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1  ปี

ค่าเช่าใช้วิทยุคมนาคมและการละเมิด 0.๖4 1.74 (0.๓7) 2.01

ค่าเปรียบเทียบปรับ 10.๓2 ๖.07 (4.78) 11.๖1

รายได้เงนิประมลูคลืน่ความถี ่900 MHz 11,448.47 50,119.81 (11,4๓9.12) 50,129.1๖

รายได้เงนิประมลูคลืน่ความถี ่1800 MHz 20,217.๓8 5,๓2๖.21 (20,211.25) 5,๓๓2.๓4

รายได้เงนิประมลูคลืน่ความถี ่TV Digital 1.๖9 2,2๓7.๖9 (11.2๖) 2,228.12

รายได้เงินประมูลเลขหมายสวย 147.๖5 ๓๓.58 (0.78) 180.45

รายได้ของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 84 - 147.๖๖ (147.๖๖) -

รายได้จากการให้บริการแทนรัฐ - ๖0๓.81 (๖0๓.81) -

รายได้จากสถานีวิทยุ 1 ปณ. 95.20 52.52 (49.12) 98.๖0

เงินเหลือน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดินปี ๖0 2,524.80 - (2,524.80) -

เงินเหลือน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดินปี ๖1 2,800.58 - - 2,800.58
เงินเหลือน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดินปี ๖2 - 2,010.92 - 2,010.92

รวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี ๓7,24๖.7๓ ๖0,540.01 (๓4,992.95) ๖2,79๓.79

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกิน 1 ปี

รายได้เงนิประมลูคลืน่ความถี ่900 MHz 148,729.40 (50,105.๓2) - 98,๖24.08

รายได้เงนิประมลูคลืน่ความถี ่1800 MHz 10,๖๓4.๓5 (5,๓17.17) - 5,๓17.18

รายได้เงนิประมลูคลืน่ความถี ่TV Digital 1๖,85๖.๖0 (15,851.00) - 1,005.๖0

รวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกิน 1 ปี 17๖,220.๓5 (71,27๓.49) - 104,94๖.8๖

             รวม 21๓,4๖7.08 (10,7๓๓.48) (๓4,992.95) 1๖7,740.๖5

22. ภาษีขายประมูลคลื่นความถี่รอน�าส่ง

25๖๓ 25๖2

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี

ประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz 1,๓๓0.11 ๓,๖๓0.๓4

ประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz 4๓7.89 4๓7.89

ประมูลคลื่นความถี่ TV Digital 2๖.๓2 41.02

ประมูลคลื่นความถี่ 700 MHz ๓๖9.2๖ -

รายได้ค้างรับ-กิจการโทรคมนาคม 48.98 ๓12.51

รายได้ค้างรับ-กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ - 11.22

รวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 2,212.5๖ 4,4๓2.98

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกิน 1 ปี

ประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz 5,85๓.๓4 7,18๓.4๖

ประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz - 4๓7.88

ประมูลคลื่นความถี่ TV Digital 70.๓9 70.๓9

ประมูลคลื่นความถี่ 700 MHz ๓,077.21 -

ประมูลคลื่นความถี่ 2600 MHz 2,๓58.๓๓ -

รวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกิน 1 ปี 11,๓59.27 7,๖91.7๓

รวม 1๓,571.8๓ 12,124.71
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23. เงินสมทบกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ยอดยกมา รายการระหว่างงวด ยอดคงเหลือ

ณ 1 ม.ค. 25๖๓ ค้างน�าส่งเพิ่ม/ลด น�าส่ง ณ ๓1 ธ.ค. 25๖๓

เงินน�าส่งจากรายได้ ม.๖5 ๓71.87 1,๓57.57 (1,4๓๖.15) 29๓.29

ประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz 1,109.89 570.95 - 1,๖80.84

ประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz 9๓8.๓2 9๓8.๓๓ - 1,87๖.๖5

ประมูลคลื่นความถี่ 2600 MHz - 108.๖1 (108.๖1) -

ประมูลคลื่นความถี่ 26 GHz - 405.81 (405.81) -
รวมส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 2,420.08 ๓,๓81.27 (1,950.57) ๓,850.78

ประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ๓,99๖.72 (570.9๖) - ๓,425.7๖

ประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz 9๓8.๓๓ (9๓8.๓๓) - -

ประมูลคลื่นความถี่ 2600 MHz - 977.47 - 977.47

รวมส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระเกิน 1 ปี 4,9๓5.05 (5๓1.82) - 4,40๓.2๓

รวม 7,๓55.1๓ 2,849.45 (1,950.57) 8,254.01

ยอดยกมา รายการระหว่างงวด ยอดคงเหลือ

ณ 1 ม.ค. 25๖2 ค้างน�าส่งเพิม่/ลด น�าส่ง ณ ๓1 ธ.ค. 25๖2

เงินน�าส่งจากรายได้ ม.๖5 147.7๖ 1,๓4๖.๖5 (1,122.54) ๓71.87

ประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ๖02.๖๓ 1,10๖.51 (599.25) 1,109.89

ประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz 0.๖7 9๓7.๖5 - 9๓8.๓2

รวมส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 751.0๖ ๓,๓90.81 (1,721.79) 2,420.08

ประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz 5,10๖.๖0 (1,109.88) - ๓,99๖.72

ประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz 1,87๖.๖5 (9๓8.๓2) - 9๓8.๓๓

รวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกิน 1 ปี ๖,98๓.25 (2,048.20) - 4,9๓5.05
รวม 7,7๓4.๓1 1,๓42.๖1 (1,721.79) 7,๓55.1๓

 เงนิสมทบกองทนุพฒันาดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ณ วนัที ่๓1 ธนัวาคม 25๖๓ และ 25๖2 จ�านวนเงนิ  8,254.01 
และ 7,๓55.1๓ ล้านบาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 25๖0 มาตรา 24 
โดยส�านักงาน กสทช. จัดสรรให้ในอตัราร้อยละสบิห้าของเงินรายได้จากการจดัสรรคลืน่ความถ่ีและรายได้ของส�านกังาน กสทช. 
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 25๖0 เป็นต้นไป 

24. หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน

๓1 ธันวาคม 25๖๓

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 111.๓๓ 215.๖5 ๓2๖.98
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี (11.58) (1๖.49) (28.07)
มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 99.75 199.1๖ 298.91

๓1 ธันวาคม 25๖2

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 102.22 21๓.81 ๓1๖.0๓
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี (11.80) (14.12) (25.92)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 90.42 199.๖9 290.11
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25. เงินรายได้เรียกคืนคลื่นรอน�าส่ง กทปส.

 เงินรายได้เรียกคืนคลื่นรอน�าส่ง กทปส. ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม 25๖๓ จ�านวนเงิน 27,174.01 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

เงินรายได้เรียกคืนคลื่นรอน�าส่ง กทปส. ส่วนที่ถึงก�าหนด 1 ปี จ�านวน 4,529.00 ล้านบาท และเงินรายได้เรียกคืนคล่ืน

รอน�าส่ง กทปส. ส่วนที่เกินก�าหนด 1 ปี จ�านวน 22,๖45.01 ล้านบาท เป็นเงินที่ต้องน�าส่งกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ 

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามอัตราส่วนคลื่นที่เรียกคืน เพื่อน�า 

คลืน่ความถีม่าด�าเนินการประมูลตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

แห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส�าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน 700 MHz  

1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ จะน�าเงินดังกล่าวไปจ่ายช�าระ 

ค่าทดแทน ชดใช้ หรือค่าตอบแทนจากการเรยีกคืนคลืน่ตามพระราชบัญญตัอิงค์กรจัดสรรคลืน่ความถ่ีและก�ากบัการประกอบ 

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 255๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

26. เงินรับตามมาตรการคุ้มครองชั่วคราว

 เงินรับตามมาตรการคุ้มครองชั่วคราว ณ วันท่ี ๓1 ธันวาคม 25๖๓ และ 25๖2 จ�านวน ๖0๓.81 และ ๖0๓.81 

ล้านบาท เป็นรายได้จากการให้บริการแทนรัฐ ในปี 25๖2 จ�านวน ๖0๓.81 ล้านบาท ซ่ึงเป็นการน�าส่งรายได้ขั้นต�่า 

จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 850 MHz ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ

จากประกาศ กสทช. เรือ่ง มาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บรกิารเป็นการชัว่คราวในกรณสีิน้สดุการอนญุาต สมัปทาน หรือสญัญาการ

ให้การบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 255๖ ข้อ 7 ในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง ให้ผู้ให้บริการเป็นผู้รับช�าระเงินรายได้จากการ

ให้บริการแทนรัฐโดยแยกบญัชีการรบัเงินไว้เป็นการเฉพาะ แล้วรายงานจ�านวนเงนิรายได้และดอกผลทีเ่กดิข้ึนซึง่ได้หกัต้นทนุ

ค่าใช้โครงข่าย ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็น 

ในการบริการแล้ว ส่วนที่เหลือให้ส�านักงาน กสทช. ตรวจสอบ ก่อนน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป ซึ่งผู้ให้บริการโต้แย้งค�าสั่ง

ของส�านักงาน กสทช. ในการน�าส่งรายได้ดังกล่าว และอยู่ระหว่างยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง

 รายได้จากการให้บริการแทนรัฐที่รับจากผู ้ให้บริการจ�านวน ๖0๓.81 ล้านบาท ดังกล่าว ส�านักงาน กสทช.  

ได้น�าส่งเป็นรายได้แผ่นดินทั้งจ�านวนแล้ว โดยแสดงรายการเป็นเงินน�าส่งกระทรวงการคลังตามมาตรการคุ้มครองชั่วคราว

27. หนี้สินค่าทดแทน ชดใช้ หรือค่าตอบแทนตามค�าสั่งหัวหน้า คสช.

 หนี้สินค่าทดแทน ชดใช้ หรือค่าตอบแทนตามค�าสั่งหัวหน้า คสช. ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม 25๖๓ และ 25๖2 

จ�านวน 5,514.๓4 และ ๓,785.52 ล้านบาท ตามล�าดับ เป็นเงินยืมจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม  เพือ่ประโยชน์สาธารณะ  เพือ่ด�าเนนิการตามค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 

ที่ 4/25๖2 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ในการจ่ายค่าทดแทน 

ชดใช้หรือค่าตอบแทนให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นความถี่

28. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

25๖๓ 25๖2

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 977.02 249.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 10.48 ๖.2๖
เจ้าหนี้กรมสรรพากร 9๖5.47 -
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ 9.8๖ ๖.27

รวม 1,9๖2.8๓ 2๖2.40
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29. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

25๖๓ 25๖2

เงินมัดจ�าประกันสัญญา 54.81 75.29
เงินประกันผลงาน 8.9๓ 12.00
เงินประกันความเสียหาย 0.50 0.5๖
เงินรับฝากค่าก่อสร้างพระอนุสาวรีย์ 0.๓9 0.๓8
เงินรับฝากอื่น ๆ 21.42 0.41

รวม 8๖.05 88.๖4

30. รายได้การประมูลคลื่นความถี่

25๖๓ 25๖2

รายได้การประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ 20.7๖ 20.๖8
รายได้การประมูลคลื่นความถี่ฯ ย่าน 700 MHz 52,752.00 -
รายได้การประมูลคลื่นความถี่ฯ ย่าน 2600 MHz ๓7,4๓๓.89 -
รายได้การประมูลคลื่นความถี่ฯ ย่าน 26 GHz 2,705.40 -

รวม 92,912.05 20.๖8

3๑. รายได้ของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 84 วรรคสาม

 ส�านักงาน กสทช. มีรายได้ของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 84 วรรคสาม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี ๓1 ธันวาคม 25๖๓ 
และ 25๖2 จ�านวน 2,004.55 และ 147.๖๖ ล้านบาท ตามล�าดับ เป็นรายได้จากผู้ที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการ
โทรคมนาคมที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 255๓ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมใช้บังคับ เมื่อพ้นก�าหนดระยะเวลา
สามปี ให้รัฐวิสาหกิจน�ารายได้จากผลประกอบการในส่วนท่ีได้รับจากการให้อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ตามวรรคสอง 
ที่รัฐวิสาหกิจได้ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�าเนินการในกิจการรัฐ ไม่ว่าจะได้ด�าเนินการ
ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเท่าใดให้ส่ง กสทช.

32. รายได้ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและใบอนุญาต

25๖๓ 25๖2

รายได้ค่าตอบแทนคลื่นความถี่วิทยุคมนาคม 128.๓๖ 14๓.๓9
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม 208.10 205.7๖
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการโทรคมนาคม 5,070.๓8 4,441.11
รายได้ค่าธรรมเนียมทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ๓7.05 ๓๖.81
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 219.12 159.77
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ DRONE 1.0๓ -
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 0.01 -
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา 70 8.0๖ 19.10
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น-กิจการโทรคมนาคม - 57.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น-กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ๓.28 18.24

รวม 5,๖75.๓9 5,081.18

33. รายได้ค่าธรรมเนียมเลขหมาย

25๖๓ 25๖2

รายได้การประมูลเลขหมายสวย - 44.21
รายได้ค่าธรรมเนียมเลขหมาย ๓,๓4๓.๖2 ๓,847.89

รวม ๓,๓4๓.๖2 ๓,892.10
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34. รายได้จากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

 รายได้จากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓1 ธันวาคม 25๖๓ จ�านวน 499.00 ล้านบาท เป็นเงิน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการท่ัวไปผ่านดาวเทียมคงเหลือจากการปิดบัญชีของกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการกองทนุวจิยัและพฒันากจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม เพือ่ประโยชน์สาธารณะ 
ครั้งที่ 12/25๖๓ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 25๖๓ โดยได้น�าส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้วทั้งจ�านวน

35. รายได้อื่น

25๖๓ 25๖2

รายได้สถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ. ๓0.07 5๖.95

ดอกเบี้ยรับ ๖5.01 127.79

รายได้อื่น ๆ ๖๓.11 11.๖4

รวม 158.19 19๖.๓8

36. ค่าทดแทน ชดใช้ หรือค่าตอบแทนตามค�าสั่งหัวหน้า คสช.

25๖๓ 25๖2

ค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ TV Digital ๓45.24 ๓,755.40

ค่าชดเชย MUX 589.20 -

ยกเว้นรายได้การประมูลคลื่นความถี่ TV Digital - 12,๖๓5.80

ค่าใช้จ่ายเงินน�าส่งคลังจากการประมูลคลื่นความถี่ TV Digital - (12,๖๓5.80)

รวม 9๓4.44 ๓,755.40

37. ค่าใช้จ่ายเงินน�าส่งคลัง 

 25๖๓ 25๖2

รายได้แผ่นดินน�าส่งคลังจากการประมูลคลื่น 900 MHz 9.๓๓ 14.49

รายได้แผ่นดินน�าส่งคลังจากการประมูลคลื่น 1800 MHz 1.7๖ 9.0๓

รายได้แผ่นดินน�าส่งคลังจากการประมูล TV Digital 27.48 9.09

รายได้ของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 84 วรรคสาม 2,004.55 147.๖๖

รายได้แผ่นดินน�าส่งคลังจากการประมูลเลขหมายสวย 0.20 ๓๓.58

รายได้แผ่นดินน�าส่งคลังจากการประมูลคลื่น 700 MHz ๓0,๓5๓.5๓ -

รายได้แผ่นดินน�าส่งคลังจากการประมูลคลื่น 2600 MHz ๖,155.4๖ -

รายได้แผ่นดินน�าส่งคลังจากการประมูลคลื่น 26 GHz 2,279.02 -

รวม 40,8๓1.๓๓ 21๓.85

38. ค่าใช้จ่ายในการประมูล 

 25๖๓ 25๖2

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz - 1๓.89

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz - 4.4๓

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz ๓0,174.๓4 -

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการประมูลคลื่นความถี่ Multiband 40.17 -

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการประมูลเลขหมายสวย - 5.74

รวม ๓0,214.51 24.0๖

207 รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ�าปี ๒๕๖3



39. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

25๖๓ 25๖2

เงินเดือนพนักงาน 1,045.00 1,020.08
ค่าตอบแทนพิเศษพนักงาน 207.๖5 19๓.๓7
ค่าตอบแทน กสทช. 19.๓7 19.๓7
ค่าตอบแทนรายเดือน 144.57 ๖9.17
ค่ารักษาพยาบาล 150.54 108.29
ค่าสวัสดิการ ๖8.๖1 ๓5.98
เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 87.82 81.๖5

รวม 1,72๓.5๖ 1,527.91

40. ค่าบ�าเหน็จ

25๖๓ 25๖2

เงินบ�าเหน็จ ๓40.๖0 104.10
ค่ารักษาพยาบาล 1.9๓ 1.99

รวม ๓42.5๓ 10๖.09

4๑. ค่าตอบแทน

25๖๓ 25๖2

ค่าเบี้ยประชุม ๓2.1๓ ๓๓.41
ค่าตอบแทนอื่น - 4.24

รวม ๓2.1๓ ๓7.๖5

42. ค่าใช้สอย

25๖๓ 25๖2
ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ ๓.09 41.05
ค่าเช่า 14๓.87 1๓8.22
ค่าจ้างบ�ารุงรักษา ๓42.74 ๓29.47
ค่าจ้างเหมาบริการ 247.00 22๓.๓๖
ค่ารับรอง ๓.2๖ 4.9๓
ค่าพิธีการ 20.55 41.22
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 21.๖1 17.94
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 2๖.48 122.27
ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรม - 10.29
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 221.8๓ 25๖.24
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 24.๓7 ๖๓.81
ค่าจ้างสอบเทียบเครื่องมือด้านวิทยุคมนาคม 9.9๖ ๖.02
ค่าจ้างที่ปรึกษา ๓27.45 180.๓1
เงินบริจาคและการกุศล 0.09 1.12
ค่าใช้สอยอื่น ๆ 0.84 0.49
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 29.8๓ 4๓.49

รวม 1,422.97 1,480.2๓
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43. ค่าวัสดุ

25๖๓ 25๖2

ค่าวัสดุ 40.11 49.9๖

ค่าวัสดุและครุภัณฑ์ต�่ากว่าเกณฑ์ 9.15 2.8๓

รวม 49.2๖ 52.79

44. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

25๖๓ 25๖2

ค่าไฟฟ้า ๓4.๖0 ๓4.07

ค่าน�้าประปา 1.10 1.15

ค่าโทรศัพท์ส�านักงาน 1.9๓ ๓.99

ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 19.20 1๖.28

ค่าบริการเคเบิลทีวี DSTV 0.07 0.07

ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 21.89 1๖.51

ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ๓.07 4.85

รวม 81.8๖ 7๖.92

45. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

25๖๓ 25๖2

ค่าเสื่อมราคา-อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 25.2๓ 2๖.78

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2๖1.27 2๓4.๓1

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 50.7๖ 48.๖4

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง 4.58 4.88

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส�านักงานและอื่น ๆ 2๓.90 29.77

ค่าเสื่อมราคา-สัญญาเช่าการเงิน 91.01 51.21

รวมค่าเสื่อมราคา 45๖.75 ๓95.59

ค่าตัดจ�าหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 177.05 214.๖5

รวมค่าตัดจ�าหน่าย 177.05 214.๖5

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ๖๓๓.80 ๖10.24

46. เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

25๖๓ 25๖2

เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา วิจัยและพัฒนา 9๓0.75 ๓45.21

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทุนการศึกษา 7.14 1๖.๖5

รวม 9๓7.89 ๓๖1.8๖
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47. ค่าใช้จ่ายอื่น

25๖๓ 25๖2

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 8.98 0.09

ก�าไร (ขาดทุน) จากการยกเลิกสัญญาเช่าการเงิน 1.12 (0.12)

หนี้สงสัยจะสูญ ๖2.19 128.90

รวม 72.29 128.87

48. รายงานรายได้แผ่นดิน

25๖๓ 25๖2

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี 4๓,708.48 5,117.52

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 4๓,708.48 5,117.52

หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง - -

 รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย - -

รวมรายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ 4๓,708.48 5,117.52

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลังต้นงวด 1๖7,740.๖5 21๓,4๖7.08

รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง (5๓,452.22) (๓4,992.95)

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง 157,99๖.91 18๓,591.๖5

ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง - (15,851.00)

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ 157,99๖.91 1๖7,740.๖5

 รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี

25๖๓ 25๖2

ค่าเช่าใช้วิทยุคมนาคมและการละเมิด 0.01 1.74

ค่าเปรียบเทียบปรับ 5.54 ๖.07

รายได้เงินประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz 9.๓2 14.49

รายได้เงินประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz 1.75 9.04

รายได้เงินประมูลคลื่นความถี่ TV Digital 27.48 2,2๓7.๖9

รายได้เงินประมูลคลื่นความถี่ 700 MHz ๓0,๓5๓.5๓ -

รายได้เงินประมูลคลื่นความถี่ 2600 MHz ๖,155.4๖ -

รายได้เงินประมูลคลื่นความถี่ 26 GHz 2,279.0๓ -

รายได้เงินประมูลเลขหมายสวย - ๓๓.58

รายได้ของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 84 2,004.55 147.๖๖

รายได้จากการให้บริการแทนรัฐ - ๖0๓.81

รายได้จากสถานีวิทยุ 1 ปณ. 27.๓0 52.52

เงินเหลือน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดินปี ๖2 499.00 2,010.92

เงินเหลือน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดินปี ๖๓ 2,๓45.51 -

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ 4๓,708.48 5,117.52
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49. ข้อพิพาทและคดีความที่ส�าคัญ

 1. ข้อพิพาทและคดีความท่ีส�าคัญที่ส�านักงาน กสทช. เป็นผู ้ฟ้อง จ�านวนทุนทรัพย์รวม 4,792.84 ล้านบาท 
ประกอบด้วย

  1.1 ส�านักงาน กสทช. เป็นโจทก์ในฐานความผิดสัญญาเช่าใช้สถานีวิทยุความถ่ี 98.5 MHz และเรียกค่าเสียหาย 
ตามหมายเลขคดีด�า 9278/2558 (หมายเลขคดีด�า 4800/255๓, หมายเลขคดีแดง 40๖7/2554) ทุนทรัพย  ์
42.07 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อด�าเนินการบังคับคดี

  1.2 ส�านักงาน กสทช. เป็นโจทก์ในฐานความผิดสัญญาเช่าใช้สถานีวิทยุ 1 ปณ. และเรียกค่าเสียหาย ตามหมายเลข
คดีด�า 17794/2557 (หมายเลขคดีด�า ๖024/2552, หมายเลขคดีแดง 19๓5/2554) ทุนทรัพย์ 5๓.1๓ ล้านบาท 
ซึ่งศาลฎีกาพิพากษาแก้ให้จ�าเลยช�าระเงิน

  1.๓ ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับการน�าส่งเงินรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่
บนคล่ืนความถี่ 1800 MHz ในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการนับตั้งแต่วันท่ีเข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว 
ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี พ.ศ. 255๖ จนถึงวันท่ีสิ้นสุดระยะเวลา
การให้บริการโทรศัพท์บนคลื่นความถี่ 1800 MHz ตามหมายเลขคดีด�า 1228/2559 ทุนทรัพย์ ๓,๖๓7.๖4 ล้านบาท 
และตามหมายเลขคดีด�า 1441/2559 ทุนทรัพย์ 950.5๖ ล้านบาท และเป็นผู้ถูกฟ้องตามหมายเลขคดีด�า 2๓92/25๖1 
และ 2๓99/25๖1 ตามล�าดับ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

  1.4 ส�านักงาน กสทช. ยื่นค�าขอช�าระหนี้ในคดีล้มละลาย ตามหมายเลขคดีด�า ล.811/2545 (หมายเลขคดีแดง 
ล.755/2545) ทุนทรัพย์ 9.20 ล้านบาท ซึ่งศาลล้มละลายกลางมีค�าสั่งให้ปิดคดีแล้ว

  1.5 ส�านกังาน กสทช. เป็นโจทก์ในฐานความผดิสญัญาเช่าใช้เคร่ืองวทิยคุมนาคม ตามหมายเลขคดดี�า 2๖18/2549 
(หมายเลขคดีแดง ๖4๖/2550) ทุนทรัพย์ 7.9๓ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อด�าเนินการบังคับคดี

  1.๖ ส�านักงาน กสทช. เป็นโจทก์ในฐานความผิดค้างช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ตามหมายเลขคดีด�า 
พ27๓0/25๖2 ทุนทรัพย์ 27.1๓ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

  1.7 ส�านักงาน กสทช. เป็นโจทก์ในฐานความผิดค้างช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ตามหมายเลขคดีด�า 
พ27๓1/25๖2 (หมายเลขคดีแดง พ4952/25๖2) ทุนทรัพย์ ๖5.18 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี ้
เพื่อด�าเนินการบังคับคดี

 2. ข้อพิพาทและคดีความที่ส�าคัญที่ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้อง จ�านวนทุนทรัพย์รวม 129,๖45.๓7 ล้านบาท 
ประกอบด้วย

  2.1  ส�านกังาน  กสทช. เป็นผูถ้กูฟ้องในฐานความผดิเก่ียวกบัคดพีพิาทเกีย่วกบัสญัญาทางปกครอง ตามหมายเลขคดดี�า 
อ.701/25๖0 (ด�า 1๓70/2558, แดง 1911/25๖0) ทุนทรัพย์จ�านวน 9.๓2 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างศาลปกครองสูงสุด
พิจารณารับอุทธรณ์

  2.2 ส�านกังาน กสทช. เป็นผูถ้กูฟ้องในฐานความผดิเกีย่วกบัการออกค�าสัง่ก�าหนดค่าปรบัทางปกครอง ในอตัราวนัละ 
80,000.00 บาท เนื่องจากไม่ได้จัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงิน 
ล่วงหน้าอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 ข้อ ๓8 
และข้อ 9๖ ตามหมายเลขคดีด�า อ.780/2559 (หมายเลขคดีด�า 18๖7/2554 หมายเลขคดีแดง 988/2559) ทุนทรัพย์  
๓4.9๖ ล้านบาท ซึ่งศาลก�าหนดให้วันที่ 27 ตุลาคม 25๖๓ เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ตามหมายเลขคดีด�า 
อ.510/2559 (หมายเลขคดีด�า 818/255๖ หมายเลขคดแีดง 448/2559) ทนุทรพัย์ 2๓.๖0 ล้านบาท ซึง่ศาลปกครองสูงสุด
ก�าหนดให้วันที่ 25 สิงหาคม 25๖๓ เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง และตามหมายเลขคดีด�า อ.1๖07-1๖08/2558  
(หมายเลขคดีด�า 1859/2554, ๓117/2555 หมายเลขคดีแดง 2579-2580/2558) ทุนทรัพย์ 94.5๖ ล้านบาท ซึ่ง 
อยู่ระหว่างศาลก�าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง 
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49. ข้อพิพาทและคดีความที่ส�าคัญ (ต่อ)

  2.๓ ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับการออกค�าส่ังก�าหนดค่าปรับทางปกครองในอัตรา 
วันละ 100,000.00 บาท เน่ืองจากผู้ฟ้องคดีก�าหนดระยะเวลาการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงิน 
ล่วงหน้าอนัเป็นการฝ่าฝืนประกาศ กทช. เร่ือง มาตรฐานของสญัญาให้บรกิารโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ข้อ 11 ตามหมายเลขคดดี�า 
อร.17๓/25๖0 (หมายเลขคดีด�า 75/255๖ หมายเลขคดีแดง 1071/25๖0) ทุนทรัพย์ 24.40 ล้านบาท ซึ่งศาลก�าหนดให้ 
วันที ่๖ มกราคม 25๖๓ เป็นวนัสิน้สดุการแสวงหาข้อเทจ็จรงิ ตามหมายเลขคดดี�า อ.๖๖0/2559 (หมายเลขคดดี�า 5๖/255๖  
หมายเลขคดแีดง 717/2559) ทนุทรพัย์ 24.00 ล้านบาท ซึง่ศาลก�าหนดให้วนัท่ี ๓1 มนีาคม 25๖๓ เป็นวันสิน้สดุการแสวงหา
ข้อเทจ็จรงิ และตามหมายเลขคดดี�า อ.1720/2559 (หมายเลขคดดี�า 55/255๖ หมายเลขคดแีดง 21๖8/2559) ทนุทรพัย์ 
2๓.๓0 ล้านบาท ซึ่งศาลปกครองสูงสุดก�าหนดให้วันที่ 29 กันยายน 25๖๓ เป็นวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและไม่จัดให้ม ี
การนั่งพิจารณา อยู่ระหว่างศาลมีหมายแจ้งนัดฟังค�าพิพากษา

  2.4 ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับการออกค�าส่ังก�าหนดค่าปรับทางปกครองในอัตรา 
วันละ 140,000.00 บาท ของ ลสทช. และตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 1๓/2558 เมื่อวันที่ ๓0 มิถุนายน 2558 และ 
ค�าวินิจฉัยตามหมายเลขคดีด�า อร.100/25๖1 (หมายเลขคดีด�า 1927/2558 หมายเลขคดีแดง 510/25๖1) ทุนทรัพย ์
58.94 ล้านบาท ซึง่ศาลปกครองสงูสดุก�าหนดให้วันที ่7 กรกฎาคม 25๖๓ เป็นวนัสิน้สดุแสวงหาข้อเทจ็จริง และตามหมายเลข
คดีด�า อร.5๓/25๖2 (เดิมหมายเลขคดีด�า 19๓๓/2558 และหมายเลขคดีแดง 24๖4/25๖1) ทุนทรัพย์ ๖2.72 ล้านบาท 
ซึ่งยื่นค�าแก้อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 4 เมื่อวันที่ 11 และ 15 ตุลาคม 25๖2 และศาลก�าหนดวันที่ 11 สิงหาคม 25๖๓ 
เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง

  2.5 ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับการกระท�าการละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการออกกฎ กรณีที่ออกประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว 
ในกรณสีิน้สดุการอนญุาต สมัปทาน หรือสญัญาการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ี พ.ศ. 255๖ และประกาศ กสทช. เรือ่ง การคุ้มครอง 
ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตหรือสัมปทาน ตามค�าสั่ง คสช. ฉบับที่ 94/2557 เรื่อง การระงับการ 
ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ 
กิจการโทรคมนาคม โดยมีค�าขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันหรือแทนกัน ช�าระเงินจ�านวน 24,291.8๖ ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ีย 
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี แก่ผูฟ้้องคดี ตามหมายคดีด�า 1๖51/2558 ซึง่อยูร่ะหว่างศาลปกครองก�าหนดวนัสิน้สดุการแสวงหา 
ข้อเทจ็จริง โดยผู้ถกูฟ้องคดียืน่ค�าคดัค้านค�าร้องขอชีแ้จงข้อเท็จจรงิและค�าขอแก้ไขเพิม่เตมิค�าฟ้อง เมือ่วนัที ่๓0 มถุินายน 25๖๓ 
และวันที่ 2 กรกฎาคม 25๖๓

  2.๖ ส�านักงาน กสทช.เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับกรณีการเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินการ
ตามประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา 
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 255๖ กรณีรายจ่ายมีจ�านวนสูงกว่ารายรับของผู้ฟ้องคดีและขอคืนเงินค่าธรรมเนียม 
เลขหมายโทรคมนาคมท่ีผู้ฟ้องคดีได้ช�าระไปแล้ว จ�านวน 190.97 ล้านบาท ตามหมายเลขคดีด�า 201๓/2558 ทุนทรัพย์ 
1๖,2๖5.0๖ ล้านบาท ซึ่งศาลปกครองมีค�าสั่งให้รวมคดีหมายเลขด�า 1712/2559 และหมายเลขคดีด�า 2๓92/25๖1 
เข้าด้วยกัน และอยู่ระหว่างจัดท�าค�าชี้แจงประเด็นอื่น ๆ  เพิ่มเติม

  2.7 ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเก่ียวกับกรณีการออกค�าสั่งให้น�าส่งเงินรายได้จากการให้บริการ 
ตามมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว ตามหมายเลขคดีด�า 1997/2558 ทุนทรัพย์ ๖27.๖4 ล้านบาท 
ซึ่งอยู่ระหว่างศาลปกครองก�าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง

  2.8 ส�านกังาน กสทช. เป็นผูถ้กูฟ้องในฐานความผดิเก่ียวกบักรณีการออกค�าสัง่ก�าหนดค่าปรบัทางปกครอง ให้ผูฟ้้องคดี 
ช�าระในอัตราวันละ 210,000.00 บาท จนกว่าผู้ฟ้องคดีจะด�าเนินการส่งรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม
ของปี 2555 ท่ีมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�ารายงานบัญชีแยกประเภท 
ในกิจการโทรคมนาคม ตามหมายเลขคดีด�า อร.215/25๖1 (หมายเลขคดีด�า 59/2559 หมายเลขคดีแดง 1517/25๖1) 
ทุนทรัพย์ 22.89 ล้านบาท ซึ่งยื่นค�าแก้อุทธรณ์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 25๖2 และศาลปกครองสูงสุดก�าหนดให้วันที่ 
1๖ มิถุนายน 25๖๓ เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง

212คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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  2.9 ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับกรณีพิพาทเงินรายได้และค่าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลา
คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีส้ินสุด 
การอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญาการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ี พ.ศ. 255๖ และตามประกาศ กสทช. เรือ่ง การคุม้ครองผูใ้ช้บรกิาร 
เป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตหรือสัมปทาน ตามค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 94/2557 เรื่อง 
การระงบัการด�าเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากับการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์  
และกิจการโทรคมนาคม ตามหมายเลขคดีด�า 741/2559 ทุนทรัพย์ 5,778.00 ล้านบาท ซึ่งยื่นค�าคัดค้านค�าร้องขอแก้ไข 
ค�าฟ้องและค�าขอท้ายค�าฟ้องของผูฟ้้องคดีของผู้ถกูฟ้องคดท่ีี 1 ผูถู้กฟ้องคดท่ีี 2 และผูถู้กฟ้องคดท่ีี ๓ เมือ่วนัท่ี 14 กรกฎาคม 25๖๓ 

  2.10 ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับกรณีพิพาทการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท�าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีมีมติในการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓2/2558 เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2558 
ให้ผู้ฟ้องคดมีภีาระหน้าที ่USO ตามจ�านวนเงนิรายได้ในการประกอบกจิการโทรคมนาคม (หลงัหกัค่าใช้จ่าย) ของผูร้บัใบอนญุาต
ประกอบกจิการโทรคมนาคมดังกล่าว ในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี ตามหมายเลขคดีด�า อร.14/25๖2 (หมายเลขคดดี�า 1545/2559 
และหมายเลขคดีแดง 2๓42/25๖1) ทุนทรัพย์ 8๖.9๖ ล้านบาท ซึ่งทั้งผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ และยื่นค�าแก้อุทธรณ์
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม 25๖2 ศาลก�าหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม 25๖๓ เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง และศาลปกครอง
สูงสุดก�าหนดให้วันที่ 8 กันยายน 25๖๓ เป็นวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก

  2.11 ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับการมีค�าสั่งก�าหนดมาตรการบังคับทางปกครอง
เน่ืองจากผูฟ้้องคดไีม่สามารถด�าเนนิการจดัให้มบีรกิารคงสทิธเิลขหมายโทรศพัท์เคลือ่นทีใ่ห้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด 
ตามหมายเลขคดีด�า 792/2554 (อ.41๓/2558) ทุนทรัพย์ 1๓.50 ล้านบาท และตามหมายเลขคดีด�า อ.105/2558 
(หมายเลขคดดี�า 79๓/2554 หมายเลขคดีแดง 1991/2557) ทนุทรพัย์ 1๓.50 ล้านบาท ซึง่ศาลก�าหนดให้วนัที ่28 เมษายน 
25๖๓ เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง

  2.12 ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับกรณีพิพาทการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท�าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค�าสั่งที่ก�าหนดให้ช�าระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมทั่วไปที่ค้างช�าระพร้อม
ดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม) ตามหมายเลขคดีด�า 4๓9/2551 (อ.1122/255๓) ทุนทรัพย์ 747.42 ล้านบาท ซึ่งศาลยกฟ้องแล้ว
ในปี 25๖๓ 

  2.1๓ ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับกรณีพิพาทการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท�าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค�าสั่งที่ก�าหนดให้ช�าระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษโดยไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย) ตามหมายเลขคดีด�า อ.12๓/2558 (หมายเลขคดีด�า ๓97/2554 หมายเลขคดีแดง 2112/2558) 
ทนุทรัพย์ ๖5๖.51 ล้านบาท ซึง่ศาลก�าหนดให้วนัท่ี 20 สงิหาคม 25๖2 เป็นวนัสิน้สดุการแสวงหาข้อเทจ็จรงิ และศาลปกครอง
สูงสุดก�าหนดให้วันที่ 2๖ มกราคม 25๖4 เป็นวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ตามแนวปฏิบัติของ มท. หมายศาลที่เห็นว่าไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน ไม่จัดให้มีการนั่ง ไม่ท�าให้เสียความยุติธรรม ไม่จ�าเป็นต้องนั่งพิจารณา

  2.14 ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับกรณีพิพาทการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท�าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ขอให้เพิกถอนประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์
เคลือ่นที,่ ค�าสัง่ของ ลทช. ทีก่�าหนดให้ผูฟ้้องคดีจะต้องจดัให้มบีริการคงสทิธเิลขหมายโทรศพัท์เคลือ่นที ่และค�าสัง่ก�าหนดค่าปรบั 
ทางปกครองในกรณีทีผู่ฟ้้องคดีไม่ด�าเนินการเปิดให้บรกิารคงสทิธเิลขหมายโทรศพัท์เคลือ่นท่ี) ตามหมายเลขคดดี�า อ.445/2558 
(หมายเลขคดีด�า 777/2554 หมายเลขคดีแดง 517/2558) ทุนทรัพย์ 1๓.50 ล้านบาท ซึ่งศาลก�าหนดให้วันที่ 24 มีนาคม 
25๖๓ เป็นวนัสิน้สดุการแสวงหาข้อเทจ็จริง และตามหมายเลขคดดี�า 778/2554 (อ.4๓0/2558) ทนุทรพัย์ 1๓.50 ล้านบาท 
ซึ่งศาลก�าหนดให้วันที่ 20 มกราคม 25๖๓ เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง

213 รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ�าปี ๒๕๖3
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  2.15 ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับกรณีพิพาทการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐกระท�าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระท�าละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐอันเกิดจาก 
การใช้อ�านาจตามกฎหมาย (ขอให้เพิกถอนมติที่ประชุม กสทช. ครั้งท่ี 8/255๓ เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 255๓ เพิกถอน 
ค�าสั่งก�าหนดมาตรการบังคับทางปกครองในอัตราวันละ 1๖๖,๖๖๖.๖7 บาท) ตามหมายเลขคดีด�า อ.894/2557 (คดีของ
ศาลปกครองกลาง 111๓/255๓ หมายเลขคดีแดง 1177/2557) ทุนทรัพย์ 1๓.50 ล้านบาท ซึ่งศาลก�าหนดให้วันท่ี 
28 เมษายน 25๖๓ เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง

  2.1๖ ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเก่ียวกับการออกค�าสั่งก�าหนดค่าปรับทางปกครองในอัตรา 
วันละ 20,000.00 บาท เน่ืองจากผูฟ้้องคดีไม่เข้าท�าสญัญาเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม อนัเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. การประกอบ 
กจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 2๖ และมาตรา ๖4  ตามหมายเลขคดดี�า อ.10๖5/2555 (หมายเลขคดดี�า 10๓๓/255๓  
หมายเลขคดีแดง 1178/2555) ทุนทรัพย์ 59.72  ล้านบาท ซึ่งศาลก�าหนดให้วันที่ 5 พฤศจิกายน 25๖๓ เป็นวันสิ้นสุด 
การแสวงหาข้อเท็จจริงและอยู่ระหว่างศาลพิจารณาค�าร้องวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา

  2.17 ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับค่าตอบแทนการใช้เครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคม และ 
โครงข่ายโทรคมนาคมในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผูใ้ช้บริการเป็นการช่ัวคราว  ตามประกาศ กสทช. เรือ่ง มาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บรกิาร 
เป็นการชัว่คราวในกรณีสิน้สดุการอนญุาต สมัปทาน หรอืสัญญาการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที ่พ.ศ. 255๖  ตามหมายเลขคดดี�า 
918/2558 ทุนทรัพย์ 24,117.04 ล้านบาท ซึ่งยื่นค�าคัดค้านค�าร้องขอแก้ไขค�าฟ้องและค�าขอท้ายค�าฟ้องของผู้ฟ้องคดีของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เมื่อวันที่ ๓0 มิถุนายน 25๖๓ และของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 25๖๓

  2.18 ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเก่ียวกับมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓2/2558 เมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม 2558 เหน็ชอบให้ผูร้บัใบอนญุาตแบบที ่2 ทีม่โีครงข่ายเป็นของตนเองและแบบท่ี ๓ เป็นผูม้ภีาระหน้าทีจ่ดัให้มบีริการ
โทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบริการเพื่อสงัคม (USO)  ตามหมายเลขคดดี�า อร.8/25๖2 (หมายเลขคดดี�า 1524/2559 
หมายเลขคดีแดง 2๓40/25๖1), อร.9/25๖2 (หมายเลขคดีด�า 1522/2559 หมายเลขคดีแดง 2๓๓8/25๖1), 
อร.18/25๖2 (หมายเลขคดีด�า 152๓/2559 หมายเลขคดีแดง 2๓29/25๖1), อร.17/25๖2 (หมายเลขคดดี�า 1549/2559 
หมายเลขคดีแดง 2๓4๓/25๖1), อร.12/25๖2 (หมายเลขคดีด�า 1540/2559 หมายเลขคดีแดง 2๓41/25๖1), 
อร.11/25๖2 (หมายเลขคดดี�า 1551/2559 หมายเลขคดแีดง 2๓45/25๖1), อร.10/25๖2  (หมายเลขคดดี�า 1550/2559  
หมายเลขคดีแดง 2๓44/25๖1), อร.19/25๖2 (หมายเลขคดีด�า 1484/2559 หมายเลขคดีแดง 2๓๓7/25๖1) 
ทนุทรัพย์ร้อยละ 4 ของรายได้จากการประกอบกจิการโทรคมนาคม (1 มกราคม 2554 - ๓0 พฤษภาคม 2555) และหมายเลข 
คดีด�า อร.1๓/25๖2 (หมายเลขคดีด�า 1459/2559 หมายเลขคดีแดง 2๓๓๖/25๖1) ทุนทรัพย์ผู้ฟ้องคดีช�าระต้นเงิน 
จ�านวน 1,845.0๖ ล้านบาท ซึ่งทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี อุทธรณ์และยื่นค�าแก้อุทธรณ์ เมื่อวันท่ี ๓ ตุลาคม 25๖2 
โดยศาลปกครองกลางก�าหนดให้วันที่ 8 กันยายน 25๖๓ เป็นวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ปัจจุบันอยู่ระหว่างศาลก�าหนด 
วันฟังค�าพิพากษา และตามหมายเลขคดีด�า 182/25๖1 (หมายเลขคดีแดง 1789/25๖๓), 18๓/25๖1, 119/25๖1, 
174/25๖1, 175/25๖1, 1๖1/25๖1, 270/25๖1, 17๖/25๖1, และ 181/25๖1 ทุนทรัพย์ร้อยละ 4 ของรายได ้
จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม (1 มกราคม 2554 - ๓0 พฤษภาคม 2555) พร้อมเงินเพิ่มเป็นจ�านวนเงินเท่ากับ 
ผลคณูของจ�านวนเงินทีค้่างช�าระกบัอตัราดอกเบีย้เงนิกู ้MLR+2 ซึง่อยูร่ะหว่างการก�าหนดวนัสิน้สดุการแสวงหาข้อเทจ็จรงิและ
นัดฟังค�าพิพากษา

  2.19 ส�านักงาน กสทช. เป็นผูถู้กฟ้องในฐานความผดิเกีย่วกับการเรยีกร้องให้น�าส่งเงนิรายได้จากการให้บรกิารโทรศพัท์
เคลื่อนที่บนโครงข่ายย่านความถี่ 900 MHz ในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการช่ัวคราวตามประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรการคุ้มครอง 
ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 255๖ และ 
แก้ไขเพิ่มเติม ตามหมายเลขคดีด�า 175-17๖/25๖๓ (หมายเลขคดีด�า ๖๖1/25๖0, 7๓๖/25๖0, หมายเลขคดีแดง 
802-80๓/25๖๓) ทุนทรัพย์ 7,221.00 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

  2.20 ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเก่ียวกับการมีมติ และ/หรือค�าสั่งให้ช�าระค่าปรับทางปกครอง
ในอัตราวันละ 1,2๓9,5๓8.88 บาท เนื่องจากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธ ิ
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ ตามหมายเลข

คดีด�า 1๓๖1/25๖0 ทุนทรัพย์ 21.07 ล้านบาท ซึ่งยื่นค�าให้การเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 25๖1

214คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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  2.21 ส�านกังาน กสทช. เป็นผูถ้กูฟ้องในฐานความผดิเกีย่วกบัการมมีต ิและ/หรอืค�าสัง่ให้ช�าระค่าปรบัทางปกครอง 
ในอัตราวันละ 1๖9,244.00 บาท เน่ืองจากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิ 
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเง่ือนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ ตาม 
หมายเลขคดีด�า 1๓70/25๖0 ทุนทรัพย์ 7.๓๓ ล้านบาท ซึ่งได้ยื่นค�าให้การเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๓0 เมษายน 25๖2

  2.22 ส�านกังาน กสทช. เป็นผูถ้กูฟ้องในฐานความผดิเกีย่วกบัการมมีต ิและ/หรอืค�าสัง่ให้ช�าระค่าปรบัทางปกครอง 
ในอัตราวันละ 5,400,591.๖4 บาท เนื่องจากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิ 
เลขหมายโทรศพัท์เคลือ่นที ่และเงือ่นไขแนวทางปฏบิตักิารโอนย้ายผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีข่องผูใ้ห้บรกิาร ตามหมายเลข 
คดดี�า อร.๓0๖/25๖๓ (128๓/2558) และหมายเลขคดดี�า อร.๓07/25๖๓ (1๓57/25๖0) ทนุทรพัย์ 221.42 ล้านบาท 
ซึ่งอยู่ระหว่างจัดท�าค�าแก้อุทธรณ์ ครบก�าหนดวันที่ 1๓ มกราคม 25๖4

  2.2๓ ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า 
ในการเปลีย่นผ่านไปสูดิ่จิทลัทวี ีตามหมายเลขคดีด�า 15๓9/2558 (หมายเลขคดแีดง 1884/25๖2) ทนุทรพัย์ 1,875.8๖ 
ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 

  2.24 ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเก่ียวกับค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน ์
ตามหมายเลขคดีด�า 11๖๓/2558 (อร.159/25๖2) ทุนทรัพย์ 15.00 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

  2.25 ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเก่ียวกับการเรียกค่าเสียหายท่ีเกิดจากการด�าเนินการตาม 
ประกาศมาตรการคุ้มครองฯ ต้ังแต่วนัที ่1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัท่ี ๓ ธันวาคม 2558 ตามหมายเลขคดีด�า 1712/2559 
ทุนทรัพย์ 709.๖5 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างศาลก�าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง

  2.2๖ ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องให้เพิกถอนมติ กสทช. ท่ีให้ช�าระค่าด�าเนินการต่ออายุวิทยุทดลองละเมิด 
จากการมมีตใิห้ช�าระค่าด�าเนนิการ ตามหมายเลขคดดี�า 195/25๖2 ทุนทรัพย์ 42.59 ล้านบาท ซึง่อยูร่ะหว่างการพจิารณา 
คดีของศาล

  2.27 ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในคดีพิพาทเก่ียวกับกรณีมติในการประชุม กสทช. คร้ังที่ 20/25๖1 
เมือ่วนัที ่๓1 ตลุาคม 25๖1 ทีเ่หน็ชอบเกณฑ์และผลการพจิารณาค่าใช้โครงข่ายของผู้ฟ้องคดใีนการให้บรกิารโทรศพัท์เคล่ือนที่
บนคล่ืนความถ่ี 900 MHz ในช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ช้บรกิารเป็นการชัว่คราว ตามประกาศ กสทช. เรือ่ง มาตรการคุม้ครอง 
ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 255๖ 
ตามหมายเลขคดีด�า 1775/25๖2 ทุนทรัพย์ 5,5๖4.87 ล้านบาท ซ่ึงยื่นค�าให้การต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที ่
29 ธันวาคม 25๖๓ 

  2.28 ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามกฎหมาย เนื่องจาก
การเปลีย่นผ่านระบบการรบัส่งสญัญาณวทิยโุทรทศัน์เป็นระบบดิจิตอลไม่ได้ก�ากบัดแูลให้เป็นไปตามกฎหมายและแผนแม่บท 
ตามหมายเลขคดีด�า ๖52/2559 (หมายเลขคดีด�า อร.108/25๖1 หมายเลขคดแีดง 452/25๖1) ทุนทรพัย์ ๓๖,7๖7.00 
ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

  2.29 ส�านกังาน กสทช. เป็นผูถ้กูฟ้องในคดพีพิาทเกีย่วกบัการขอให้เพกิถอนมต ิกสทช. ทีเ่หน็ชอบให้น�าส่งรายได้
จากการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีบ่นคลืน่ความถีย่่าน 1800 MHz ตามประกาศ กสทช. เรือ่ง มาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บรกิาร
เป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 255๖ ตามหมายเลข
คดีด�า 2๓99/25๖1 ทุนทรัพย์ 241.88 ล้านบาท ซึ่งยื่นค�าให้การเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน 25๖2

  2.๓0 ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในคดีพิพาทเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุ ณ โฉนดที่ดินเลขที่  
510๖ กรุงเทพฯ โดยผู้ฟ้องคดีช�าระต้นเงินจ�านวน 1,845.0๖ ล้านบาท แต่ยังไม่ได้ช�าระเงินเพิ่มเป็นจ�านวนเงินเท่ากับ 
ผลคูณของจ�านวนเงินที่ค้างช�าระกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR+2 ซ่ึงยื่นค�าให้การเมื่อวันที่ 22 เมษายน 25๖2 และ 
ยื่นค�าให้การเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 25๖2

215 รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ�าปี ๒๕๖3



50. รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ 3๑ ธันวาคม 2563)

รายการ
งบสุทธิหลังโอน
เปลี่ยนแปลง

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
(การส�ารองเงิน)

เบิกจ่าย คงเหลือ

รายจ่ายส�าหรับการด�าเนินงาน
ของ กสทช. และส�านักงาน กสทช. ๓,7๖๓.92 ๓29.02 ๓,1๖4.88 270.02

รายจ่ายโครงการ 1,2๓๖.๖4 7๖7.๖8 ๓88.84 80.12

งบกลาง ๖09.29 0.84 5๓7.๖5 70.80

รายจ่ายส�าหรับการด�าเนินงานของ
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล  

     กสทช. (กตป.) 10๓.48 70.59 ๓0.22 2.๖7
รวม 5,71๓.๓๓ 1,1๖8.1๓ 4,121.59 42๓.๖1

รายงานฐานะเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2562 (ณ 3๑ ธันวาคม 2563)

รายการ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

รายจ่ายส�าหรับการด�าเนินงาน 
ของ กสทช. และส�านักงาน กสทช. 521.11 51๖.09 5.02

รายจ่ายโครงการ 504.12 4๖๖.2๓ ๓7.89

รวม 1,025.2๓ 982.๓2 42.91

รายงานฐานะเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 256๑ (ณ 3๑ ธันวาคม 2563)

รายการ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

รายจ่ายโครงการ 84.88 75.40 9.48

รวม 84.88 75.40 9.48

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ 3๑ ธันวาคม 2562)

รายการ งบสุทธิหลังโอน
เปลี่ยนแปลง

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
(การส�ารองเงิน)

เบิกจ่าย คงเหลือ

รายจ่ายส�าหรับการด�าเนินงาน
ของ กสทช. และส�านักงาน กสทช. ๓,840.๓9 521.11 2,97๓.79 ๓45.49

รายจ่ายโครงการ 1,455.72 504.1๓ 782.11 1๖9.48

งบกลาง 4๓.72 - 29.11 14.๖1
รวม 5,๓๓9.8๓ 1,025.24 ๓,785.01 529.58
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รายงานการตรวจสอบภายใน สำานักงาน กสทช. 
ประจำาปีงบประมาณ 2563



ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
มีค�าสั่งที่ 41/2558 ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม 2558 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน จ�านวน 5 คน 
ประกอบด้วย

(1) พลเอก กมล แสนอิสระ ประธานกรรมการ

(2) นายวัลลภ นิทัศกาญจนานนท์ กรรมการ

(๓) นายสมยศ ศรีวานิชย์ กรรมการ

(4) นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ กรรมการ

(5) นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ กรรมการ

ส�าหรับพลเอก กมล แสนอิสระ โดยมีอายุครบ 
70 ปี พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
ภายใน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 25๖2 โดยคุณสมบัต ิ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี ่
และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทย ุ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 255๓ มาตรา 
7 ก.(2) และนายวรีพงษ์ เกรยีงสนิยศ ได้ลาออกจากการ
เป็นกรรมการตรวจสอบภายใน เมือ่วันท่ี 27 พฤษภาคม  
2558 ปัจจุบันจึงเหลือกรรมการตรวจสอบภายในอยู ่
๓ ท่าน  ซึง่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน  
พ.ศ. 2554  

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามหมวด ๓ 
ของระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2554 โดยมีความเป็นอิสระ
ในการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าท่ี ปราศจากการ
แทรกแซงจาก กสทช. ส�านักงาน กสทช. และหน่วยงาน
อื่นใด

การปฏบิตังิานตามอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจ�าปี 25๖๓ 
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ได้มุง่เน้นการตรวจสอบ 
ในเชิงป้องกัน และให้ค�าแนะน�าในการปรบัปรงุพฒันา   
เพื่อให้มีการท�างานที่เป็นระบบตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี รวมถึงตระหนักและให้ความส�าคัญในการ
ติดตามประเด็นต่าง ๆ  ที่ตรวจพบที่มีความเสี่ยงและ 
ผลกระทบต่อการด�าเนนิงานของ กสทช. และส�านกังาน 
กสทช. อย่างสม�่าเสมอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
ภายใน ได้มีการประชุม รวม 12 ครั้ง และได้เชิญ 
ฝ่ายบรหิาร เจ้าหน้าทีห่น่วยงานท่ีเก่ียวข้องและผูส้อบบญัชี  
เข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม

การปฏิบัติงานที่เป็นสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานประสิทธิภาพรวมถึงความเหมาะสม
ของการบริหารความเส่ียง ส�าหรับแต่ละกิจกรรมการ
ด�าเนินงานที่อาจที่ส่งผลกระทบต่อส�านักงาน กสทช.  
อย่างมีนัยส�าคัญ รวมถึงประเมินความเพียงพอและ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงอย่าง 
ต่อเนือ่ง พร้อมกบัเสนอแนะแนวทางการบรหิารความเสีย่ง 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ของส�านกังาน กสทช. รวมถงึประเมนิความมปีระสิทธภิาพ 
และประสิทธิผลของการด�าเนินงานในหน้าที่ของแต่ละ
ส�านกัต่าง ๆ  ภายในส�านกังาน กสทช. ทีเ่ป็นหน่วยรบัตรวจ 
พร้อมกับเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๓. สอบทานระบบการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบข้อบังคับค�าส่ังที่ กสทช. ก�าหนดและ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีผลท�าให้การปฏิบัติงาน 
ตรงตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับ
นโยบายของ กสทช. 

รายงานการตรวจสอบภายใน
สำานักงาน กสทช. ประจำาปีงบประมาณ 2563
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4. สอบทานความถูกต ้องและเชื่อถือได ้ของ
รายงานทางการเงินของส�านักงาน กสทช. โดยการ 
สอบทานการบันทึกบัญชี และการจัดท�างบการเงิน 
ตลอดจน หารือการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินและ 
การพัสดุกับเจ้าหน้าที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(ผู้สอบบัญชี) และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

5. สอบทานและประเมินผลการด�าเนินงาน
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของส�านักงาน 
กสทช. พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข
ในข้อบกพร่อง และการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก 
ยิง่ขึน้ รวมถงึตดิตามความคบืหน้าของการปรบัปรงุแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะในประเด็นข้อบกพร่องที่ตรวจพบของ 
แต่ละส�านัก

๖. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ 
ประหยัด และคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร โดยสอบทาน  
การด�าเนินงานและประเมินผลการใช้จ่ายเงินโครงการ 
ตา่ง ๆ  ของ ส�านกังาน กสทช. พร้อมกบัให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการจัดท�าโครงการ 
ในครั้งต่อไป 

7. สอบทานแผนกลยุทธ์ของส�านักงาน กสทช.   
แผนการตรวจสอบประจ�าปี และการตรวจสอบระยะยาว 
การปฏิบัติงานตามแผน สอบทานผลการตรวจสอบ 
พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะและติดตามการด�าเนินการ
แก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่ม ี
นัยส�าคัญ เพื่อก่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ
มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยมุ่งเน้นถึงความเป็น
อิสระ การด�าเนินงานด้วยความเที่ยงตรง โดยเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบไม่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในงานทีต่น
ตรวจสอบ สนบัสนนุ และพฒันางานตรวจสอบในการน�า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิผล 
ในงานตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่า 
การด�าเนินงานของส�านักงาน กสทช. ส�าหรับ ปี 25๖๓ 
โดยรวม มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส 
มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่าง
เพียงพอ โดยไม่พบข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติใดที่ม ี
นยัส�าคญั นอกจากนีก้ระบวนการจดัท�ารายงานทางการเงนิ 
ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีอันเป็นท่ีรับรองทั่วไป 
มีความเหมาะสม รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน
ทางการเงินอย่างเพียงพอและมีความน่าเชื่อถือ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน มีการก�ากับดูแลให้ข้อสังเกตและค�าแนะน�าแก่
ฝ่ายบรหิารและฝ่ายปฏบิตักิารอย่างตรงไปตรงมาโดยได้
จัดท�ารายงานผลการตรวจสอบภายใน และข้อเสนอแนะ
เสนอต่อ กสทช. ทกุหนึง่ร้อยแปดสิบวนัเพ่ือให้ส�านกังาน 
กสทช. ด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไข ตลอดจนได้มกีารตดิตาม 
ผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ  เพ่ือให ้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้  ป ัจจุบันสภาพแวดล้อมได ้มีการ
เปลี่ยนแปลงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�าดิจิทัลมาใช้
ในการบริหารและด�าเนินงาน ส�านักงาน กสทช. น่าจะเป็น 
หน่วยงานที่มีความก้าวหน้าและเป็นผู้น�าในการน�าเอา 
ดิจิทัลท่ีทันสมัยมาใช้ ดังน้ัน ส�านักงาน กสทช. ควรเร่ง 
ด�าเนินการปรับปรุงและบูรณาการระบบการบริหาร 
ให้เรียบร้อยและน�าเอาระบบ Automation และ 
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อมา 
เสริมสร้างความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
องค์กร 

(นายวัลลภ  นิทัศกาญจนานนท์)
กรรมการตรวจสอบภายใน
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แผนการดำาเนินงานและงบประมาณ
รายจ่าย ประจำาปี 25646

1. แผนการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ประจ�าปี 25๖4

 กสทช. และส�านกังาน กสทช. ได้ก�าหนดนโยบาย
การด�าเนินงานเพื่อก�ากับดูแลกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประจ�าปี 
25๖4 ดังนี้

 1. เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร ้ อ ม ใ น ก า ร ป ร ะ มู ล 
คลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz โดยมีการค�านึงถึงผู ้ท่ี 
ได้รบัผลกระทบ การจดัให้มมีาตรการป้องกนัการรบกวน
ความถี่ท่ีใช้งานร่วมกันระหว่างกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล และกิจการอื่น การจัดท�าหลักเกณฑ์ 
การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz

 2. ด�าเนินการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้ 
วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด

 ๓. ด�าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาตาม
มาตรา ๓0 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืน 
ความถีฯ่ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. 25๖2 เสนอพระราชกฤษฎกีา 
เพื่อให้เกิดการหลอมรวมและใช้คลื่นความถี่อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 4. เร่งรดัปรบัปรงุโครงข่ายโทรทศัน์ภาคพ้ืนดิน 
ในระบบดิ จิทัล (MUX) เพื่อรองรับการเรียกคืน 
คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ตามแผนที่ก�าหนด

 5. จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ 
(National Spectrum Monitoring Center)

 ๖. เร ่ งก� าหนดหลัก เกณฑ ์และแนวทาง
ด้านเทคนิคเพื่อรองรับการออกอากาศดิจิทัลทีวีด้วย
เทคโนโลยี 4K  

 7. กโียตนิหลกัเกณฑ์ (Regulatory Guillotine) 
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อให้
เหมาะสมกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรม

 8. รณรงค์ สร้างสรรค์เนื้อหาที่ดี ลดการบูลลี่ 
โดยให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

 9. เร ่งรัดการน�าสายสื่อสารลงใต ้ดินและ 
การจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ

 10. พฒันาองค์กรให้พร้อมเข้าสูส่�านกังานดจิทิลั

 11. รักษามาตรฐานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของส�านักงาน กสทช. 
ระดับ AA และพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป
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แผนการดำาเนินงานที่สำาคัญ
ประจำาปี 2564

เร่งรัดปรับปรุงโครงข่�ยโทรทัศน์
ภ�คพื้นดินในระบบดิจิทัล (MUX)
ต�มแผนที่กำ�หนด

เตรียมคว�มพร้อมในก�รประมูลคลื่นคว�มถี่
ย่�น 3500 MHz และก�รจัดทำ�หลักเกณฑ์
ก�รประมูลคลื่นคว�มถี่ย่�น 3500 MHz

ดำ�เนินก�รตร�พระร�ชกฤษฎีก�ต�มม�ตร� 30
แห่งพระร�ชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นคว�มถี่ฯ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562 เสนอพระร�ชกฤษฎีก�

ดำ�เนินก�รอนุญ�ตให้ใช้
สิทธิ ในก�รเข้�ใช้วงโคจร
ด�วเทียมในลักษณะจัดชุด

จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบ
คลื่นคว�มถี่แห่งช�ติ
(National Spectrum 
Monitoring Center)

เร่งกำ�หนดหลักเกณฑ์และแนวท�ง
ด้�นเทคนิคเพื่อรองรับก�รออกอ�ก�ศ
ดิจิทัลทีวีด้วยเทคโนโลยี 4K

รักษ�ม�ตรฐ�นก�รประเมินคุณธรรม
และคว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินง�นของ
สำ�นักง�น กสทช. ระดับ AA และพัฒน�
ให้ยั่งยืนต่อไป 

กีโยตินหลักเกณฑ์
(Regulatory Guillotine)
ที่เกี่ยวข้องกับกิจก�รกระจ�ยเสียง
และโทรทัศน์

เร่งรัดก�รนำ�ส�ยสื่อส�รลงใต้ดิน
และก�รจัดระเบียบส�ยสื่อส�ร
เพื่อประโยชน์ส�ธ�รณะ

พัฒน�องค์กรให้พร้อม
เข้�สู่สำ�นักง�นดิจิทัล

รณรงค์ สร้�งสรรค์
เนื้อห�ที่ดี ลดก�รบูลลี่
โดยให้สื่อเป็นโรงเรียน
ของสังคม
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2. แผนงบประมาณรายจ่ายส�านักงาน กสทช. 
ประจ�าปี 2564

 ในปี 25๖4 กสทช. มีมติในคราวการประชุม 
ครั้งที่ 19/25๖๓ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 25๖๓ ได้
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 25๖4 
ของส�านักงาน กสทช. จ�านวน ๖,509.4๓4 ล้านบาท 
ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม โดยสอดคล้องกบันโยบาย 
รัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติระดับต่าง ๆ  

อาทิ แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
และมุ่งขับเคล่ือนนโยบายเร่งด่วนที่ส�าคัญของ กสทช. 
11 ภารกิจ และรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์ของ 
แผนแม่บท กสทช. และแผนยทุธศาสตร์ส�านกังาน กสทช. 
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4๖ 

ตารางที่ 46 : แผนงบประมาณรายจ่ายของส�านักงาน กสทช. ประจ�าปี 25๖4

ที่ รายการ จ�านวน (ล้านบาท)

๑. งบประมาณรายจ่าย ของส�านักงาน กสทช. 5,399.434

1.1 รายจ่ายส�าหรับการด�าเนินงานของ กสทช. และส�านักงาน กสทช. ๓,858.719

รายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 1,758.945

รายจ่ายเกี่ยวกับการจัดการและบริหารองค์กร 1,452.414

รายจ่ายเกี่ยวกับครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  212.27๓

รายจ่ายอื่น  4๓5.087

1.2 รายจ่ายโครงการ 1,248.70๓

1.๓ งบกลาง 188.980

1.4 รายจ่ายส�าหรับการด�าเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 10๓.0๓1

2. เงินจัดสรรเข้ากองทุน ๑,๑๑0.000

2.1
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ

1,100.000

2.2 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 10.000

รวมทั้งสิ้น (ข้อ ๑ - 2) 6,509.434

ที่มา : ส�านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ ส�านักงาน กสทช.

 แผนงบประมาณรายจ่ายของส�านกังาน กสทช. 
ประจ�าปี 25๖4 จ�านวน 5,๓99.4๓4 ล้านบาท 
เมื่อจ�าแนกตามยุทธศาสตร์ส�านักงาน กสทช. ฉบับที่ 2  

(พ.ศ. 25๖1 - 25๖4) ประกอบด้วยแผนงาน (งานประจ�า) 
และโครงการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินจัดสรรเข้ากองทุน ดังมี 
รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๓4 และตารางที่ 47
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แผนภูมิที่ 34 : แผนงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี 25๖4 จ�าแนกตามยุทธศาสตร์ฯ 

• ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร 
ที่มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ จ�านวนทัง้สิน้ ๓,๓99.4๓5 ล้านบาท 
เพื่อขับเคลื่อนให้ส�านักงาน กสทช. เป็นองค์กรที่มี
ธรรมาภิบาล และสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน ยกระดับ
กระบวนการบรหิารจดัการให้เป็นมาตรฐานสากล พัฒนา
ระบบการท�างานให้เป็นส�านักงานดิจิทัล ตลอดจน 
มีการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ และ 
ขบัเคล่ือนแผนงานการบรหิารองค์กร แผนงานการบรหิาร 
ยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร จ�านวน 2,57๖.9๓0 
ล้านบาท และงบประมาณด�าเนนิโครงการ 22 โครงการ 
จ�านวน 822.505 ล้านบาท 

• ยุทธศาสตร์ที ่2 : ผลักดันการขบัเคลือ่นแผนแม่บท 
ที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในทิศทางท่ีสอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ�านวน
ทั้งสิ้น 1,28๓.5๓9 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ
ในการบริหารคลื่นความถ่ีและดาวเทียม การขับเคลื่อน
ภารกิจการบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารของชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและ
สมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน จ�านวน ๓,๓๙๙.๔๓๕ ล้านบาท
จ�านวน ๒ แผนงาน ๒๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ผลักดันการขับเคลื่อนแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
จ�านวน ๑,๒๘๓.๕๓๙ ล้านบาท
จ�านวน ๓ แผนงาน ๓ งาน ๒๙ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน จ�านวน ๕๔๒.๐๐๔ ล้านบาท 
จ�านวน ๕ งาน  ๘ โครงการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยกระดับการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
จ�านวน ๑๗๔.๔๕๖ ล้านบาท จ�านวน ๑ แผนงาน ๓ งาน  

เงินจัดสรรเข้ากองทุนฯ จ�านวน ๑,๑๑๐.๐๐๐ ล้านบาท

อย่างมปีระสทิธภิาพ การก�ากบัดแูลกจิการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อย่างเสรี 
เป็นธรรม จ�านวน 90๖.๖09 ล้านบาท และงบประมาณ
ด�าเนินโครงการ 29 โครงการ จ�านวน ๓7๖.๖๓0 
ล้านบาท 

• ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
ดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ จ�านวนทั้งสิ้น 542.004 ล้านบาท เพื่อ 
ขับเคล่ือนภารกิจในการสนับสนุนการพัฒนากิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
ให้เกิดความยัง่ยนืด้วยการยกระดบัขดีความสามารถด้าน
การวจิยัและพฒันากจิการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ 
และกจิการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ เพือ่ลด 
ช่องว่างในการเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากดจิทิลั การสร้าง 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให ้กับประชาชน 
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วน 
ท่ีเกีย่วข้อง จ�านวน 492.4๓๖ ล้านบาท และงบประมาณ 
ด�าเนินโครงการ 8 โครงการ จ�านวน 49.5๖8 ล้านบาท 

ร้อยละ
๑9.๗๒

ร้อยละ
8.๓๓

ร้อยละ
๒.68

ร้อยละ
๑๗.๐๕

ร้อยละ
๕๒.๒๒
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• ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับการบริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์ ได ้รับจัดสรรงบประมาณ จ�านวน 
1 แผนงาน ๓ งาน ได้แก่ แผนงานการด�าเนินงานการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. และ
ส�านักงาน กสทช. งานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ด้านนโยบายและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ งานการ
สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
และคณะกรรมการตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
และงานสนับสนุนภารกิจพัฒนากระบวนการบริหาร
จดัการเชิงยทุธศาสตร์ของส�านกังาน กสทช. จ�านวนท้ังส้ิน 

174.45๖ ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการสร้าง
ความเข้าใจและความตระหนักรู้ร่วมกันถึงปัจจัยความ
ส�าเร็จในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้ม ี
การบรูณาการในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ไปสูเ่ป้าหมาย 
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนา
ประเทศ การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล 
การสร้างวัฒนธรรมการท�างานเชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจน 
การพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ให้ 
เกิดความเชี่ยวชาญ

ตารางที่ 47 : แสดงโครงการตามยุทธศาสตร์ ประจ�าปี 25๖4

หน่วย : ล้านบาท

ล�าดับที่  รายละเอียด 
งบประมาณ
ปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน จ�านวน 22 โครงการ 

1 โครงการการวิเคราะห์เพื่อก�าหนดอัตราก�าลังและแผนอัตราก�าลังของส�านักงาน กสทช. ๓.๓9๓ 

งบประมาณทั้งสิ้น 5.78๖ 

ได้รับงบประมาณ ปี 25๖๓ 2.๓94 

ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 ๓.๓9๓ 
2 โครงการก่อสร้างอาคารส�านักงาน กสทช. แห่งใหม่ ๖81.๓24 

งบประมาณทั้งสิ้น 2,74๓.000 

ได้รับงบประมาณ ปี 25๖2 ๖85.750 

ได้งบประมาณ ปี 25๖๓ 5๓4.1๓๓ 

ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 ๖81.๓24 

ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖5 841.79๓ 
๓ โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมส�านักงาน กสทช. ภาค 2 12.400 

งบประมาณทั้งสิ้น 21.080 

ได้รับงบประมาณ ปี 25๖๓ 8.๖80 

ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 12.400 
4 โครงการก่อสร้างที่ท�าการส�านักงาน กสทช. ภาค ๓ ๓5.970 

งบประมาณทั้งสิ้น ๖๖.000 

ได้รับงบประมาณ ปี 25๖๓ 19.800 
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 ๓5.970 

ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖5 10.2๓0 
5 โครงการก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ส�านักงาน กสทช. เขต ๓4 9.7๖0 

งบประมาณทั้งสิ้น ๓0.500 

ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 9.7๖0 

ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖5 20.740 
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๖ โครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 7.275 
งบประมาณทั้งสิ้น 12.400
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 7.275

ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖5 5.125

7 โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกภายในประเทศส�าหรับพนักงาน 
ประจ�าปี 25๖0

0.150

งบประมาณทั้งสิ้น ๖.921
ได้รับงบประมาณ ปี 25๖0  1.400
ได้รับงบประมาณ ปี 25๖1 2.800
ได้รับงบประมาณ ปี 25๖2 2.250
ได้รับงบประมาณ ปี 25๖๓  0.200
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 0.150
ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖5 0.121

8 โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของส�านักงาน กสทช. (ส�าหรับบุคคลทั่วไป) 
ประจ�าปี 25๖0

0.050

งบประมาณทั้งสิ้น 2๓.๓๓0
ได้รับงบประมาณ ปี 25๖0        0.๓00
ได้รับงบประมาณ ปี 25๖1 0.240
ได้รับงบประมาณ ปี 25๖2 22.240
ได้รับงบประมาณ ปี 25๖๓ 0.500
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 0.050

9 โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกภายในประเทศส�าหรับพนักงาน 
ประจ�าปี 25๖1

0.100

งบประมาณทั้งสิ้น 7.050
ได้รับงบประมาณ ปี 25๖1 1.400
ได้รับงบประมาณ ปี 25๖2 2.800
ได้รับงบประมาณ ปี 25๖๓ 2.250
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 0.100
ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖5 0.100
ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖๖ 0.400

10 โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศส�าหรับพนักงาน ประจ�าปี 25๖2      1.000

งบประมาณทั้งสิ้น 7.000

ได้รับงบประมาณ ปี 25๖2 ๓.000

ได้รับงบประมาณ ปี 25๖๓ ๓.000

ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 1.000

11 โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทภายในประเทศส�าหรับพนักงาน ประจ�าปี 25๖๓ 1.550

งบประมาณทั้งสิ้น 2.500

ได้รับงบประมาณ ปี 25๖๓ 0.775

ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 1.550

ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖5 0.175
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12 โครงการพัฒนาระบบสื่อสารภายในส�านักงาน กสทช. ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) 
ของส�านกังานคณะกรรมการกจิการวทิยกุระจายเสียง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม
แห่งชาติ 

8.000

งบประมาณทั้งสิ้น 20.000
ได้รับงบประมาณ ปี 25๖๓ 12.000
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 8.000

1๓ โครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว (Single Point Data Searching System) 7.000
งบประมาณทั้งสิ้น 20.000
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 7.000

ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖5 1๓.000

14 โครงการระบบสารสนเทศส�าหรับการบริการประชาชน และผู้รับบริการทุกภาคส่วน  (NBTC 
Service Portal) ของส�านักงาน กสทช.

4.595

งบประมาณทั้งสิ้น 15.๓1๖
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 4.595
ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖5 10.721

15 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส�านักงาน กสทช. 5.148
งบประมาณทั้งสิ้น 17.1๖1
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 5.148
ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖5 12.01๓

1๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี RFID 9.๓47
งบประมาณทั้งสิ้น 9.๓47
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 9.๓47

17 โครงการพฒันาระบบเบกิจ่ายเงนิทดรอง ตดิตามการจ่ายเงนิค่ารกัษาพยาบาล ส�าหรบัส�านกังาน 
กสทช.

๓.212

งบประมาณทั้งสิ้น 10.707
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 ๓.212 
ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖5 7.495

18 โครงการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ ส�านักงาน กสทช. ในระดับเครือข่าย ๓.000
งบประมาณทั้งสิ้น 17.827
ได้รับงบประมาณ ปี 25๖๓ 2.827
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 ๓.000
ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖5 ๖.000 
ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖๖ ๖.000

19 โครงการปรบัปรงุและเพิม่ประสทิธภิาพ ระบบบรหิารการเงินการบญัช ีระบบการจดัการรายได้ 
และระบบการบริหารสินทรัพย์และการพัสดุ

10.449

งบประมาณทั้งสิ้น 29.855 
ได้รับงบประมาณ ปี 25๖๓ 11.942
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 10.449
ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖5 7.4๖4

20 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางของส�านักงาน กสทช. 1๓.500
งบประมาณทั้งสิ้น 1๓.500
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 1๓.500 
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21 โครงการระบบบริหารจัดการข้อความสั้น SMS และสมุดหน้าเหลืองของส�านักงาน กสทช. 
(NBTC Yellowpages)

1.249

งบประมาณทั้งสิ้น 1.249
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 1.249

22 โครงการจ้างทีป่รกึษาและพฒันาระบบ/กระบวนการเพือ่รองรบัการปฏิบตัติามพระราชบญัญตัิ
คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 25๖2 (Personal Data Protection Act : PDPA Compliance)

4.0๓๓

งบประมาณทั้งสิ้น 8.0๖5
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 4.0๓๓
ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖5 4.0๓๓

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : ผลกัดนัการขบัเคล่ือนแผนแม่บททีเ่ก่ียวข้องให้เกดิผลสัมฤทธิ ์ในทศิทางทีส่อดคล้องกับการพฒันาประเทศ  
จ�านวน 29 โครงการ

1 โครงการศกึษาทศิทาง รปูแบบการให้บรกิารดาวเทยีมในอนาคตและแนวทางในการก�ากบัดแูล
การให้บริการดาวเทียมในประเทศไทย

2.28๓

งบประมาณทั้งสิ้น 4.5๖5
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 2.28๓
ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖5 2.28๓

2 โครงการระบบตรวจสอบสิง่ผดิกฎหมายจากการออกอากาศทางวทิยแุละโทรทศัน์ระดบัภมูภิาค 28.449
งบประมาณทั้งสิ้น 94.950
ได้รับงบประมาณ ปี 25๖2 19.002
ได้รับงบประมาณ ปี 25๖๓ ๓8.004
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 28.449
ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖5 9.495

๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบบริหารความถี่วิทยุอัตโนมัติ (ASMS) 7.9๖๓
งบประมาณทั้งสิ้น 1๓.272
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 7.9๖๓
ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖5 5.๓09

4 โครงการจัดหารถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จ�านวน 2๖ คัน 147.821
งบประมาณทั้งสิ้น ๓28.490
ได้รับงบประมาณ ปี 25๖๓ 49.274
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 147.821
ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖5 1๓1.๓9๖

5 โครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จ�านวน 4 สถานี 47.๖00
งบประมาณทั้งสิ้น 5๖.000
ได้รับงบประมาณ ปี 25๖๓ 8.400
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 47.๖00

๖ โครงการจัดหาและพัฒนารถออกใบอนุญาตเคล่ือนที่ของส�านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค 
จ�านวน 1 คัน

9.750

งบประมาณทั้งสิ้น 15.000
ได้รับงบประมาณ ปี 25๖๓ 5.250
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 9.750
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7 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลการตรวจสอบความถี่วิทยุ 5.449
งบประมาณทั้งสิ้น 9.907
ได้รับงบประมาณ ปี 25๖๓ 4.458
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 5.449

8 โครงการตรวจสอบการแพร่กระจายคลื่นของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ Drone ๖.000
งบประมาณทั้งสิ้น 10.000
ได้รับงบประมาณ ปี 25๖๓ 4.000
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 ๖.000

9 โครงการจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Real Time Bandwidth 100 MHz 
แบบสะพายถือ ย่านความถี่ 10 MHz - 42 GHz พร้อมอุปกรณ์ จ�านวน 4 ชุด

2.1๓8

งบประมาณทั้งสิ้น 14.252
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 2.1๓8
ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖5 12.115

10 โครงการจัดหาเครื่องสแกนความถี่และค้นหาต�าแหน่งสถานีส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์
จ�านวน 4 ชุด

7.000 

งบประมาณทั้งสิ้น 28.000
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 7.000
ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖5 21.000

11 โครงการจัดซื้อชุดสายอากาศส�าหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุแบบสะพายถือ
ย่านความถี่ 5 kHz - 26.5 GHz จ�านวน 25 ชุด

9.002

งบประมาณทั้งสิ้น 45.010 
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 9.002
ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖5 ๓๖.008

12 โครงการจัดเก็บและบูรณาการระบบตรวจสอบและควบคุมสถานีตรวจสอบความถี่ระยะไกล 1.๓๓9
งบประมาณทั้งสิ้น 8.925
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 1.๓๓9
ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖5 7.58๖

1๓ โครงการศกึษาผลกระทบการแพร่กระจายคลืน่ต่อระบบอาณตัสิญัญาณของการขนส่งระบบราง 
เพื่อการก�ากับดูแลของส�านักงาน กสทช.

5.504

งบประมาณทั้งสิ้น 9.174
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 5.504
ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖5 ๓.๖70

14 เครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถ่ีวิทยุในการตรวจสอบข่ายส่ือสารการจัดงานพระราชพิธีของ
ส�านักงาน กสทช. ภาค 1 จ�านวน 5 สถานี

22.780 

งบประมาณทั้งสิ้น ๓0.452
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 22.780
ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖5 7.๖72

15 โครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกแนวทางการก�ากับดูแลในยุคเทคโนโลยีใหม่ ๓.49๓
งบประมาณทั้งสิ้น 5.821
ได้รับงบประมาณ ปี 25๖๓ 2.๓29
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 ๓.49๓
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1๖ โครงการพฒันาแนวทางในการส่งเสรมิการแข่งขนัในอตุสาหกรรมกจิการโทรทศัน์ด้วยมาตรการ 
ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ (Co-Production)

      ๓.๖20

งบประมาณทั้งสิ้น ๖.0๓4

ได้รับงบประมาณ ปี 25๖๓ 2.414

ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 ๓.๖20

17 โครงการส�ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) 
ในประเทศไทย

4.299

งบประมาณทั้งสิ้น 14.๓28

ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 4.299

ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖5 10.029

18 โครงการวัดระดับการให้บริการของโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (DTTB 
Network Monitoring on Service Availability) ระยะที่ 2

1.๖12

งบประมาณทั้งสิ้น 8.0๖0

ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 1.๖12

ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖5 ๖.448

19 โครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล DAB+ 10.000

งบประมาณทั้งสิ้น 10.000

ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 10.000

20 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 2.724

งบประมาณทั้งสิ้น 2.724

ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 2.724

21 โครงการส�ารวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยออนไลน์แอปพลิเคชัน (ปีที่ 2) ๖.290

งบประมาณทั้งสิ้น 8.990

ได้รับงบประมาณ ปี 25๖๓ 2.700

ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 ๖.290

22 โครงการจดัท�าระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ (GIS) โครงข่ายสายส่ือสารโทรคมนาคมของประเทศ 11.๖40

งบประมาณทั้งสิ้น 19.400

ได้รับงบประมาณ ปี 25๖๓ 7.7๖0

ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 11.๖40

2๓ โครงการศกึษาเพือ่ก�าหนดรปูแบบและหลกัเกณฑ์การอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถีย่่าน 1800 MHz 
3500 MHz และ 28 GHz ภายใต้ความร่วมมือระหว่างส�านักงาน กสทช. กับ Chalmers 
University of Technology ประเทศสวีเดน

7.000

งบประมาณทั้งสิ้น 7.000

ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 7.000

24 โครงการพฒันาระบบช่วยปฏบิตังิานด้านสิทธแิห่งทางเพือ่ลงฐานข้อมลูแผนทีโ่ครงข่ายส่ือสาร : 
การพาดสายสื่อสาร

4.492

งบประมาณทั้งสิ้น 8.98๓

ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 4.492

ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖5 4.492
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ล�าดับที่  รายละเอียด 
งบประมาณ
ปี 2564

25 โครงการปรบัปรงุฐานข้อมลูพืน้ทีก่ารให้บรกิารโทรคมนาคมและครอบคลมุจ�านวนประชากรของ
ประเทศไทย เพื่อก�ากับดูแลตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ (ระยะที่ 2)

๓.0๖7

งบประมาณทั้งสิ้น ๓.0๖7
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 ๓.0๖7

2๖ โครงการจ้างจัดท�าอุปกรณ์ป้องกันการละเมิดพาดสายสื่อสาร ๓.000
งบประมาณทั้งสิ้น ๓.000
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 ๓.000

27 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบจ�าลองต้นทุนการจัดท�า
รายงานบัญชีแยกประเภทเพื่อรองรับการทบทวนประเภทบริการในกิจการโทรคมนาคมและ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

5.175

งบประมาณทั้งสิ้น 5.750
ได้รับงบประมาณ ปี 25๖๓ 0.575
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 5.175

28 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเลขหมายโทรคมนาคม ระยะที่ 4 4.500
งบประมาณทั้งสิ้น 4.500
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 4.500

29 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการก�ากับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ระยะที่ 2

2.๖41

งบประมาณทั้งสิ้น 2.๖41
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 2.๖41

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จ�านวน 8 โครงการ

1 โครงการพฒันาระบบจดัเกบ็รายได้ค่าธรรมเนยีม USO ตามประกาศจดัเกบ็รายได้ เพือ่น�าไปใช้
ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

1.700

งบประมาณทั้งสิ้น 1.700 
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 1.700

2 โครงการจ้างตรวจสอบวิเคราะห์ ความม่ันคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2.๓10

งบประมาณทั้งสิ้น 2.888
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 2.๓10
ผูกพันงบประมาณ ปี 25๖5 0.578

๓ โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชส�านัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และ
รัฐพิธีส�าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

15.000

งบประมาณทั้งสิ้น 15.000
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 15.000

4 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป 5.920
งบประมาณทั้งสิ้น 5.920
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 5.920

5 โครงการปรบัปรงุระบบบริการผงัรายการโทรทัศน์ในระบบดิจทิลั (Electronic Program Guide : 
EPG Services)

2.970

งบประมาณทั้งสิ้น 2.970
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 2.970
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ล�าดับที่  รายละเอียด 
งบประมาณ
ปี 2564

๖ โครงการระบบสื่อสารภาษามือไทยอิเล็กทรอนิกส์ 4.748
งบประมาณทั้งสิ้น 4.748
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 4.748

7 โครงการพฒันาและปรบัปรงุระบบบรหิารจดัการข้อมลูผู้ใช้บรกิารโทรศัพท์เคล่ือนทีส่�าหรบัการ
รักษาสิทธิการใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (แอปพลิเคชัน ๓ ชั้น) ระยะที่ ๓

๓.000

งบประมาณทั้งสิ้น ๓.000
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 ๓.000

8 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจ�าตัว
อิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“แทนบัตร”) ระยะที่ 2

1๓.920

งบประมาณทั้งสิ้น 1๓.920
ตั้งงบประมาณ ปี 25๖4 1๓.920
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ปัญหา อุปสรรคในการประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม ที่มีความสำาคัญต่อประชาชน

๑. การหลอมรวมทางเทคโนโลย ี(Convergence)

 เ น่ืองจากป ัจจุ บันการประกอบกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
มีลักษณะหลอมรวมทางเทคโนโลยี (Technology 
Convergence) ซึง่ก่อให้เกดิการผสมบริการกระจายเสยีง 
โทรทัศน์ และโทรคมนาคม เข้าด้วยกันในรูปแบบต่าง ๆ  
เช่น การบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม 
เป็นต้น จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องปรับรวมกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง ๓ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
2544 และพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
เพื่อให้มีหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการหลอมรวมทางเทคโนโลยี ดังนั้น 
เพื่อให้มีการปรับรวมกฎหมายดังกล่าวอย่างเหมาะสม 

ส�านักงาน กสทช. จึงได้มีค�าส่ังส�านักงาน กสทช. 
ที่  41๓/25๖๓ แต ่ง ต้ั งคณะท�างานศึกษาและ 
จัดท�าข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายท่ีใช้ใน 
การก�ากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 28 เมษายน 25๖๓ 
โดยมีอ�านาจหน้าที่ในการศึกษาและจัดท�าข้อเสนอ 
ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายท่ีใช้ในการก�ากับดูแล
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม รวมท้ังยกร่างกฎหมายโดยค�านึงถึงการ
หลอมรวมทางเทคโนโลยี การอนุญาต และการก�ากับ
การประกอบกจิการ เพือ่ให้เกดิความชดัเจนในการปฏิบัติ
และเป็นประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรด้านการสื่อสาร
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ศึกษาและจัดท�าข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

7
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2. การเปลี่ ยนแปลงของระบบนิ เวศของ
อุตสาหกรรม

 ด้วยสภาพปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วซึ่งเห็นได้จากการเติบโตของอินเทอร์เน็ต
ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�าวัน พฤติกรรม 
ผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปโดยได้หันไปบริโภคเนื้อหา
รายการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การให้บรกิารกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายอืน่ 
ที่มิใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Over the 
Top : OTT) ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของ 
ผู้บริโภค เนื่องจากสามารถรับฟังรับชมรายการได้ทุกที่ 
ทุกเวลา ผ่านหลากหลายอุปกรณ์ เช่น Smartphone 
Tablet Laptop เป็นต้น ส่งผลให้การให้บริการ OTT 
เป็นช่องทางในการบริการกระจายเสียงและโทรทัศน ์
ที่ได้รับความนิยมเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ  อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน
การให้บริการ OTT ในประเทศไทยยังไม่ได้อยู่ภายใต้
การก�ากับดูแลเช่นเดียวกับกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการ
ประกอบกิจการและการแข่งขัน รวมไปถึงการก�ากับ
ดูแลเนื้อหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและ 
ขัดต ่อความสงบเรียบร ้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน เป็นต้น กสทช. ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ในเร่ืองดังกล่าวจึงได้มีการด�าเนินการเพื่อหาแนวทาง
ในการส่งเสริมให ้เกิดการแข่งขันเป ็นธรรมยิ่งขึ้น 
โดยได ้จัดให ้มีการศึกษาข ้อมูลที่ เกี่ยวข ้องต ่าง  ๆ  
เพ่ือเป็นพื้นฐานในการจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการก�ากับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ตลอดจนการก�ากับดูแลกิจการภายใต ้
ภูมิทัศน์สื่อใหม่ ไม่ว ่าจะเป็นการศึกษาผลกระทบ
ของ OTT ต่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ การ
ศึกษาแนวทางการก�ากับดูแลของต่างประเทศเพื่อน�ามา
ปรับใช้กับบริบทไทย เป็นต้น โดย กสทช. ได้ก�าหนดให้ 
การพัฒนากิจการโทรทัศน์ของประเทศให้เหมาะสม

กับบริบทใหม่เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เกดิการปรับกระบวนการก�ากบัดูแลให้สอดคล้อง
กับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่
เปลี่ยนแปลงไป

3. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019

 ตามแผนการขับเคลื่อน 5G ของรัฐบาล เดิมที่
มุ่งผลักดันเทคโนโลยี 5G ให้มีบทบาทในอุตสาหกรรม 
การผลติก่อน โดย กสทช. ได้ก�าหนดเงือ่นไขในการอนญุาต  
ให้ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม
ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ ในเขตส ่งเสริมเศรษฐกิจพิ เศษ 
ตามกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(พื้นที่ EEC) ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ ภายใน 
1 ปีนับแต่วันท่ีได ้รับอนุญาต และจะต้องจัดให้มี 
โครงข่ายโทรคมนาคมที่ครอบคลุมพื้นที่เมืองศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจ�านวน
ประชากรทั้งหมดในแต่ละจังหวัด ภายใน 4 ปีนับแต่วัน
ที่ได้รับอนุญาต แล้วจึงเริ่มด�าเนินการในอุตสาหกรรม
ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการเกษตร และด้านการ
แพทย์และสาธารณสุข ตามล�าดับต่อไป แต่เมื่อเกิดการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงส่งผล 
ให้ชะลอแผนการผลักดันเทคโนโลยี 5G เพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมด้านอื่น ๆ  ออกไป เนื่องจากผู้ประกอบการ 
ต่างได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและการลงทุนอย่าง
รุนแรง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
กสทช. ได้เร ่งผลักดันการน�าเทคโนโลยี 5G มาใช้ 
ในอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขก่อน 
ซึ่งจากเดิมที่คาดว่าจะถูกผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม 
ในอีก 2 - ๓ ปีข้างหน้า และจะเร่งผลักดันเทคโนโลยี 5G 
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอื่น ๆ  เมื่อสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่ม
คลี่คลาย

233 รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ�าปี ๒๕๖3
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (ส�ำนักงำน กสทช.)

เลขท่ี 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2670 8888 www.nbtc.go.th
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